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Linelius roviau, gražiai dainavau...

Apskričių  
susitikimai tampa 

tradicija 
Upytės tradicinių amatų 

centrą apskrities neįgaliųjų su-
sitikimo vieta pavertusi Panevė-
žio rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Aurelija Petronienė 
neslėpė – šiam žingsniui ją įkvė-
pė kolegės, Skuodo rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkės 
Ramintos Zabitienės pavyzdys. 
Ji buvo pirmoji, sumaniusi ir 
surengusi Klaipėdos apskrities 
neįgaliųjų draugijų susitikimą. 
„Kodėl ir mums to nepadarius? 
Mūsų, neįgaliųjų, bendruomenė 
didelė, o susitinkame labai re-
tai, – mintimis dalijosi A. Petro-
nienė. – Mūsų žmonės tokie šilti 
ir nuoširdūs. Turime tuo dalin-
tis. Turime bendrauti, išsikalbė-
ti, pasidžiaugti tuo, ką mokame, 
kas mums sekasi.“

Planuodama, kuo renginio 

dalyviai galėtų pradžiuginti vie-
ni kitus, A. Petronienė prisimi-
nė ir dainuojančius neįgaliuo-
sius, ir eiliuojančius poetus, ir 

šmaikščius pasakorius. Susirin-
kusiųjų jaudulį išsklaidė Upytės 
Antano Belazaro pagrindinės 
mokyklos mokiniai, savo atlie-

Rudens lygiadienio šventė 
Panevėžio apskrities ne-
įgaliųjų draugijoms įsi-
mins ilgam. Tądien į Upy-
tės tradicinių amatų cen-
trą susirinkę Panevėžio 
miesto ir rajono, Kupiš-
kio, Rokiškio, Biržų, Pas-
valio rajonų neįgalieji ne 
tik bendravo tarpusavyje, 
grožėjosi vieni kitų me-
niniais gebėjimais, mez-
gė naujas pažintis, bet ir 
prisilietė prie senolių tra-
dicijų, tautos paveldo, įsi-
traukė į edukacinius užsi-
ėmimus. 

Integracijos keliu

kamomis dainomis, eilėmis ir 
pasveikinimais davę toną visai 
šventinei popietei.

A. Petronienei rūpėjo, kad 
renginys plėstų ir bičiulių akira-
tį, leistų jiems patirti naujų įspū-
džių. O tam geresnės vietos nei 
Upytė nerasi. Prieš porą metų čia 
įkurtas Tradicinių amatų centras, 
kuriame rengiamos įvairios edu-
kacinės programos, – puiki gali-
mybė prisiliesti prie tautos šak
nų. Čia galima prisiminti visą li-
no kelią: nuo linarūtės (linų rovi-
mo, jų rišimo į pėdelius, statymo 
į gubas) iki pluošto paruošimo 
(stiebelių mynimo, šukavimo), 
dailiausio lininio audeklo audi-
mo. O visa tai įtraukus į progra-
mą, gimė ir patrauklus renginio 
pavadinimas – Rudens lygiadie-
nio šventė „Linelius roviau, gra-
žiai dainavau“. 

Bendrystė – didžiausia 
vertybė 

A. Petronienė džiaugiasi, kad 
šventę rengti padėjo šių namų 
šeimininkė – Tradicinių amatų 
centro vadovė, edukacinių pro-
gramų rengėja Aušra Sidorovie-
nė. Pasak jos, gražūs pastatai, 
išpuoselėta aplinka nieko ver-
ti, jeigu čia nesirinks žmonės, 
jeigu jie čia nesijaus laimingi. 
„Kad mūsų amatų centras šian-
dien gyvas, kad čia klega juokas 
ir skamba dainos, ačiū jums, su-
sirinkusiems Upytėje“, – neįga-
liųjų viešnage džiaugėsi A. Sido-
rovienė. Aukštaičių tautiniais rū-
bais vilkinti moteris visą popie-
tę sukosi ne tik scenoje svečius 
pristatydama, bet ir iš svetur at-
vykusius neįgaliuosius pakalbin-
dama, į linų laukelį palydėdama 
ar juostų pynimo dirbtuvių du-
ris atverdama. Visiems užteko 
jos energijos ir dėmesio. 

Už tokį svetingą priėmimą, 
jaukumą ir šilumą renginio orga-
nizatoriai A. Sidorovienei nuošir-
džiai padėkojo – visų susirinku-
siųjų vardu įteikė dailiai apipavi-
dalintą neįgaliųjų sukurtą padė-
ką ir kupiškėno Albino Skrebės 
išdrožtą rūpintojėlį. „Ačiū jums 
už ugdomąją, edukacinę veiklą, 
profesionalumą ir istorinio pa-
veldo puoselėjimą, – sakė A. Pet
ronienė. – Jūsų dėka galime iš-
saugoti savo krašto praeitį ir per-
duoti ją ateinančioms kartoms.“

Sveikinimai ir padėkos šventi-
niame renginyje liejosi tarytum iš 
gausybės rago. Panevėžio rajono 
meras Povilas Žagunis pasidžiau-
gė, kad sprendimas įkurti Tradi-
cinių amatų centrą pasiteisino.  

Rudens lygiadienio šventės dalyviai pažintį su lino keliu pradėjo nuo linarūtės.

(nukelta į 3 psl.)

Grįžus iš parolimpiados – džiugesys 
dėl rezultatų ir diskusijos apie pokyčius 

Grįžusius pasitiko 
džiaugsmingai 

Tiek dėmesio Lietuvos paro-
limpiečiai iki šiol dar tikriausiai 
nebuvo sulaukę. Pradedant tuo, 
kad jų pasiekimai Rio de Žaneire 
kiekvieną dieną buvo gana deta-
liai aprašomi žiniasklaidos prie-
monėse. Turbūt net nesidomin-
tieji neįgaliųjų sportu žino, kad 
neįgaliųjų premijos – diskrimi-
nuojančios, o parolimpinių žai-
dynių netransliavo nė viena ša-

Iš Rio de Žaneiro grįžę mūsų šalies parolimpiečiai buvo 
sutikti labai emocingai. Vilniaus oro uoste nusileidus lėk-
tuvui juos pasitiko pilna salė gerbėjų, skambėjo ansam-
blio „Subtilu Z“ muzika. Vėliau parolimpiečiai buvo pa-
sveikinti įvairiuose miestuose, medalininkams ordinus 
įteikė Prezidentė. 

Aktualijos

lies televizija. Vis dėlto sutinkant 
parolimpiečius vyravo džiaugs-
minga dvasia, skambėjo padėkos 
šūksniai. Daugiausiai dėmesio su-
laukė aukso medalį rutulio stūmi-
mo ir sidabrą disko metimo rung-
tyse laimėjęs Mindaugas Bilius ir 
auksinė golbolo komanda.

Parolimpiečių pasveikinti į oro 
uostą atėjusi socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė sakė besidžiaugianti  

Aurelijos Petronienės rankose – padėka Aušrai Sidorovienei.

Prezidentė pasveikino medalius iškovojusius parolimpiečius.(nukelta į 5 psl.)

Automobilio
rankinis valdymas

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899



Švėkšna:
 Violeta Astrauskienė 
parašė apie Švėkšnoje su-
kurtus skintų gėlių kilimus. 

Pirmieji du dideli – 
maždaug dešimties me-
trų ilgio ir pusantro metro 
pločio – skintų gėlių kili-
mai Švėkšnoje buvo „iš-
austi“ 2012 metais. Taip 
draugijos narės išreiš-
kė savo meilę miesteliui 
ir pagarbą gražiai tvar-
komai centrinės aikštės 
aplinkai. Gėlių kilimai iš 
karto ėmė traukti smal-
suolius, kurie stebėjosi ir 
džiaugėsi tokiu akiai mie-
lu reginiu. 

Šiemet švėkšniškiai su 
skintų gėlių kilimu pasi-
tinka penktąjį rudenį. Per 
tuos penkerius metus Ne-
įgaliųjų draugijos „audė-
jos“ kartu su veikliąja pir-
mininke Ingrita Riterie-
ne gėlių kilimus dedika-
vo bažnyčios laikrodžiui, 
švenčiančiam 100ąjį gim-
tadienį, viadukui, sulau-
kusiam 130 metų, Kristi-
jono Donelaičio 300 me-
tų gimimo jubiliejui pa-
minėti, 510uosius metus 
skaičiuojančiam mieste-

Įstabūs gėlių kilimai
liui. Taip pat „nuaudė“ 
miestelio ir grafų Pliate-
rių herbus.

Šį rudenį švėkšniš-
kiai ir svečiai kviečiami 
pasidžiaugti dviem ru-
deninių gėlių kompozici-
jomis: didžiuliu (3x6 m) 
kilimu, kuriame kūrybi-
nės „audėjų“ mintys išsi-
liejo spalvota gėlių ban-
ga, brandinta visus pen-
kerius metus, ir dvaro 
ponios apdaru – 165 cm 
aukščio kelių šimtų žiedų 
puošnia suknele su skry-
bėle. Švėkšna visada tu-
ri savų išskirtinumų. Tą 
patvirtina ir Šilutės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
Švėkšnos padalinio pir-
mininkės I. Riterienės ge-
bėjimas į kiekvieną darbą 
žvelgti kūrybiškai. Neži-
nia, ar Ingrita pasikonsul-
tavo su istorinių kostiu-
mų žinovais, bet šis dva-
ro ponios apdaras vertas 
grafienės drabužinės... 

Skintų rudeninių gėlių 
kilimų nuotraukos, pada-
rytos per penkerius me-
tus, sudėtos į 180x60 dy-
džio vinjetę. Šį sumanymą 

padėjo įgyvendinti švėkš-
niškiai Danutė Gailiūnie-
nė, Violeta Astrauskienė, 
Vytautas Marcinkevičius 
ir Jonas Girskis.

Be abejonės, šio ru-
dens madą diktuoja švėkš-
niškiai. Kviečiame nepa-
tingėti, atvykti ir pasi-
džiaugti spalvingais skin-
tų rudeninių gėlių kilimais 
Švėkšnoje.

Neįgaliųjų draugijos 

Švėkšnos skyriaus pirmi-
ninkė I. Riterienė už pa-
galbą nuoširdžiai dėko-
ja Švėkšnos seniūnijai, 
verslininkams Jolantai ir 
Arūnui Paldauskams bei 
draugijos nariams, ku-
rie augino gėles ir beveik 
penkias valandas klūpė-
dami dėjo žiedą prie žie-
do, kad sukurtų mums vi-
siems dar vieną nepakar-
tojamą reginį. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Lida Pilionienė laiš-
ke „Bičiulystei“ rašo apie 
Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos poilsį prie jūros. 

Jau rugsėjis, bet jis ne-
išgąsdino mūsų draugi-
jos narių, vykstančių pa-
ilsėti į Šventąją. Kelionė-
je pliaupė lietus, bet kuo 
labiau artėjome prie jū-
ros, tuo dažniau pro de-
besis švysteldavo saulu-
tė. Atvykę ir įsikūrę išėjo-
me pasisveikinti su Balti-
ja. Jūra pasitiko mus pu-
tojančiomis bangomis ir 
gaivinančiu vėjeliu. Vaikš-
čiojome pakrante, braidė-
me, džiaugėmės. Prisimi-
nėme, ką rašė M. K. Čiur-

Kėdainių r.: Prie jūros ir rugsėjį smagu 
lionis: „Galinga jūra. Didi, 
beribė, neišmatuota. Vi-
sas dangus apgaubia savo 
mėlyne tavo bangas, o tu, 
didybės pilna, alsuoji tyliai 
ir ramiai, nes žinai, kad nė-
ra ribų tavo galiai, tavo di-
dybei, tavo būtis begalinė.“ 

Ne tik kėdainiečiai po-
ilsiavo pajūry. Akmenės 
draugijos nariai, taip pat 
viešėję Šventojoje, pasi-
kvietė mus į susipažinimo 
vakarėlį. Apsidžiaugėme 
galimybe susipažinti su 
žemaičiais, sužinoti apie 
jų draugijos veiklą, kelio-
nes ir gimtą miestą. Kiek 
vėliau suskambo dainos 
žemaitiškai. Aukštaičiai 

neatsiliko, traukė dainą 
po dainos, o jas užvesdavo 
linksmoji Aldona. Žemai-
čių vadovė kalbėjo apie sa-
vo karšto žmones, kad jie 
kieti kaip akmuo ir jokios 
bėdos jų nepalaužia. Kė-
dainių grupės neįgaliųjų 
vadovė Danutė Žiupsnie-
nė papasakojo apie agurkų 
kraštą, pasidžiaugė savo 
nariais ir pasveikino jubi-
liatus. Gurkšnojant arba-
tėlę ir džiugiai stebint be-
sisukančias poras vakaras 
nepailgo.

Pažintys nesibaigė, ki-
tą vakarą susitikome su 
Neįgaliųjų draugija iš Ši-
lutės. Vadovė iš pamario 

krašto paskaitė vertingą 
paskaitą apie ekologiškus 
vaistinius augalus, apie 
tinkamą mitybą. Buvome 
vaišinami gardžia mėtų ar-
bata bei rungėmės įvairio-
se užduotyse. Sėkmė daž-
niau buvo šilutiškių pu-
sėje, bet ir mūsiškiui Sta-
siui Mažeikai pavyko gau-
ti prizą. 

Paskutinį vakarą pra-
leidome Palangoje. Neiš-
dildomą įspūdį paliko mu-
zikinis fontanas.

Kitą rytą jau keliavo-
me namo – pailsėję ir susi-
mąstę, puikių emocijų ku-
pini, labai geros nuotaikos. 
O neįgalumo lyg nebūta.  

Švėkšniškių darbai ir vinjetė.

Džiugu, kad mūsų krašte populiarėja savanorystė. 
Malonu žiūrėti į žmones, kurie neišsigąsta sunku-

mų, galimų neigiamų emocijų ir imasi šios kilnios mi-
sijos. Žinių, kaip elgtis su neįgaliaisiais, seneliais, ligo-
niais dažnai trūksta ne tik savanoriams, bet ir medi-
kams, socialiniams darbuotojams. Štai greitosios pa-
galbos automobilyje į ligoninę vežamas senyvas žmo-
gus. Gydytojas klausia: ,,Kiek jums metų? 80? Tai ko jūs 
stebitės? Širdelė pavargusi. Jūsų amžiuje nenuostabu, 
jei kas nors ir atsitiktų...“ 

Taktas reikalingas ne tik muzikoje. Mandagumas – 
tai išmintis. Jis nieko nekainuoja, bet už jį daug perka-
ma. Socialinį darbą dirbantiems savanoriams etiketo 
klausimai ypač svarbūs. Problemų čia ne taip jau mažai. 
Nėra paprasta rasti net tinkamą kreipinį. Žodį ,,drau-
gas“ dabar mes vartojame ten, kur jis tinka. Tačiau žo-
džio ,,ponas“ vartojimas problemiškas. Daugelio vyres-
niosios kartos žmonių sąmonėje ,,ponas“ – tai turtingas 
žmogus. Mūsų visuomenėje tokiam būti gal ir neblogai. 
Tačiau kai toks nesi, pavadintas ,,ponu“ gali ir įsižeisti. 
Panašu, kad iš tavęs šaipomasi. 

Nepriklausomoje Lietuvoje pagyvenę žmonės, pen-
sininkai pradėti vardinti ,,senjorais“. Mūsų pensinin-
kai – vieni iš skurdžiausių Europoje. Užuot sutelkto-
mis politikų pastangomis pagerinus pensininkų gyve-
nimą, jiems pateikiamas pigus ledinukas. Tikimasi, kad 
senolis jį čiulps ir jausis pamalonintas, pagerbtas, lai-
mingas. O kas tas ,,senjoras“? Tai tas pats ,,ponas“, tik 
Ispanijoje ir Italijoje. 

Nesusipratimų bus sėkmingai išvengta, jei savano-
ris su globotiniu dėl kreipinio susitars dar bendravi-
mo pradžioje. Mažiausiai suklysime, jei stengsimės įsi-
dėmėti žmonių vardus ir jais kreipsimės. Kiekvienam 
žmogui jo vardas labai brangus.

Socialinis darbuotojas, savanoris šalia sunkią nega-
lią turinčio žmogaus gali pasijusti nejaukiai. Bendravi-
mo su neįgaliais žmonėmis praktikoje yra specifinių da-
lykų. Pavyzdžiui, geriau mažiau pastebėti ratukus stu-
miantį, negu ratukuose sėdintį. Jei pasielgsime kitaip – 
neįgaliam žmogui duosime aiškų signalą, kad nepasi-
tikime jo intelektu. O tai, suprantama, žmogų žeidžia.

Sveikinantis su neįgaliu žmogumi rankos paspaudi-
mu reikia būti budriam. Gali tekti paspausti kairę ran-
ką. Sergantiems poliartritu, kai kuriomis kitomis ligo-
mis skauda pirštų sąnarius. Draugiškumo išreiškimas 
stipriu paspaudimu gali suteikti skausmo.

Sutikę akląjį, visada prisistatykite ir pristatykite 
jam visus, kurie yra kartu su jumis. Jei bendraujate su 
keletu aklųjų, nepamirškite kreiptis į tą, su kuriuo ke-
tinate kalbėtis.

Dažnai neįgaliam žmogui skubame padėti. Tačiau 
kiekviena pagalba – negalios priminimas. Kuo labiau 
neįgalus žmogus priklausomas nuo aplinkinių, tuo aš-
tresnė jo paties reakcija į negalią. Ir neįgalusis papras-
tai prašo pagalbos tik tuomet, kai ji būtina. Esant reika-
lui pasiūlykite padėti. Pasiklauskite, kaip būtent turė-
tumėte pagelbėti. Nepatyręs, pernelyg skubantis pagal-
bininkas gali pakenkti, net sulaužyti vežimėlį. Vežimė-
lis – tartum neįgalaus žmogaus kūno dalis. Į jį remtis, 
ant jo kabinti savo drabužį ar krepšį – didelis netaktas.

Kai bendraujate su neaiškiai kalbančiu žmogumi, 
atidžiai klausykitės. Nesistenkite taisyti jo kalbos klai-
dų ar įsiterpti. Jei būtina, užduokite trumpus klausimus, 
į kuriuos galima trumpai atsakyti. Niekada nerodykite, 
kad jums sunku šitaip bendrauti.

Kalbėdami su žmogumi, kuris sėdi vežimėlyje arba 
remiasi ramentais, stovėkite arba atsisėskite taip, kad 
jūsų akys būtų viename lygyje. 

Reikia vengti globėjiškumo. Sėdinčiam vežimėly-
je netapšnojama per petį ir neglostoma galva. Suau-
gęs žmogus ne vaikas. Jis nenori užuojautos ir gailes-
čio. Vietoje paguodos žodžių geriau pereiti prie kon-
krečios pagalbos. 

Svarbiausia – atsipalaiduokite. Atminkite – koks 
žmogus bebūtų likimo nuskriaustas, jam maloniau ben-
drauti su linksmu ir nuotaikingu pašnekovu.

Taktas – ne tik 
muzikoje

Apie tai,
kas

jaudina

 Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos narė Aldo-
na Petkienė „Bičiulystei“ 
rašo apie draugijos pramo-
gas atėjus rudeniui. 

Nors vasara šiais me-
tais nepagailėjo lietaus ir 
sutrukdė poilsiautojams 
numatytas pramogas, už-
tat rudenėlis negaili šil-
tų saulės spindulėlių, tar-
tum atiduodamas viską, ko 
pagailėjo lietinga vasara. 
Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos kolektyvas, va-
dovaujamas pirmininkės 
Laimos Micienės, pagaliau 
sujudo ir 45 draugijos na-
riai 5 dienas praleido prie 
jūros Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre. Čia 
neįgalieji gėrėjosi žaismin-
gomis jūros bangomis, 

Šilutės r.: Auksinio rudens akimirkos
kvėpavo pušyno aromatu, 
vakarais turiningai leido 
laisvalaikį kar u su Kėdai-
nių neįgaliaisiais, užmir-
šę šaltas ir lietingas vasa-
ros dienas. 

Mūsų draugija turi gra-
žią tradiciją švęsti rudenė-

lio šventę, o kad būtų įdo-
miau, pirmininkė pasiū-
lė ją surengti laive, gražių 
marių bangų apsuptyje. Il-
gai laukti neteko – vos pa-
kabinome skelbimą, tuoj 
susirinko visi 47 šventės 
dalyviai. 2 nariai (jau sen-

jorai) laivu plaukė pirmą 
kartą gyvenime. Kelionės 
pradžia – Rusnė, o toliau – 
neužmatomas vanduo. 

Popietės metu buvo 
pakrikštyti rugsėjo mėne-
sį į draugiją įstoję 5 nariai. 
Žaidėme žaidimus, dar-
buotojos Nijolės Jakštienės 
armonikos garsams prita-
riant visi keleiviai linksmai 
dainavo. Laivui sustojus 
prie kranto kepėme dešre-
les, jas užkandome rudens 
gėrybėmis, o laivo kapito-
nas vaišino savo firmine 
žuviene. Sugrįžę į draugi-
ją visi švytinčiais veidais 
dėkojo pirmininkei L. Mi-
cienei už linksmą kelionę. 
Išsikirstėme su viltimi šį 
rudenį sulaukti dar vienos 
kelionės.Šilutiškių neįgaliųjų draugija rudenėlio šventę minėjo laive.
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 „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tusi Onutė Kukarevičienė pasi-
dalijo įspūdžiais iš Anykščiuose 
vykusios derliaus šventės.

Jau ketvirtą rudenį miestas 
pakvipo obuoliais – paskutinį 
rugsėjo šeštadienį Anykščiuo-
se vyko derliaus šventė Obuo-
linės. Šiais metais bendruome-
nes, įvairias nevyriausybines 
organizacijas šventės organiza-
toriai kvietė jungtis ir sudėlioti 
ilgiausios aukštaitiškos juostos 
dėlionę iš obuolių. 

Aukštaitijai būdingą tautinę 
2,6 metrų pločio ir 80 metrų il-
gio juostą dėliojo 21 organiza-
cija. Džiugu, kad viena iš jų bu-
vo Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija. Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems pro-
jekto vykdytoja Danutė Derese-
vičienė su aktyviausiomis ama-
tų būrelio narėmis – Birute Pa-

Anykščiai: Tautinė juosta – iš obuolių

Anykštėnai iš obuolių sudėliojo tautinę juostą.

kalniškiene, Vida Raugaliene, Ale 
Janušiene, Valentina Stanevičie-
ne ir Genovaite Juodelyte – 2 va-
landas iš obuolių dėliojo tautinį 
motyvą. Už bendrystę kuriant 
rekordinę juostą moterys gavo 

Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio padėką.

Nuoširdžiai dėkojame ūki-
ninkui Valentinui Bagdonui iš 
Troškūnų seniūnijos už spalvin-
gus obuolius. 

„Geri tie projektai, kurie reikalin-
gi žmonėms, kuriuos jie lanko, – 
sakė meras. – Smagu čia būti. Ge-
ra, kad būtent Upytę ir jūs pasi-
rinkote savo susitikimui.“

Gražia neįgaliųjų bendryste 
pasidžiaugė Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė. Pasak jos, vis-
ką lemia žmonės. „Jeigu neturė-
tume tokios aktyvios, darbščios, 
nuoširdžios, veiklios ir energin-
gos Aurelijos Petronienės, nebū-
tų ir šio renginio. Tai ji telkia vi-
sus, vienija ir veda į priekį, – sa-
kė A. Kandratavičienė. – Tegu jū-
sų darbus lydi naujos galimybės, 
kūrybinės iniciatyvos ir nuošir-
džios padėkos. Ne tik Neįgalių-
jų reikalų departamento, bet ir 
visų jus supančių žmonių. Ačiū, 
kad jūs esate.“

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivančen-
ko labai palankiai įvertino šie-
met gimusią gražią tradiciją 
rinktis apskritimis. „Tai jau tre-
čias toks susitikimas. Ačiū pir-
mininkams, kurie įdeda daug 
darbo, kad suburtų visus drau-
gėn. Jūsų širdyse daug šilumos, 
kuria galime pasidalyti vieni su 
kitais. Esame didelė jėga, galin-
ti labai daug nuveikti“, – šven-
tiniame renginyje kalbėjo LND 
pirmininkė.

Jai pritarė ir išradingiems 
šeimininkams dėkoję Panevė-
žio apskrities neįgaliųjų drau-
gijų vadovai, iš Pagėgių savival-
dybės patirties pasisemti atvy-
kę kolegos, kiti renginio svečiai.

Atsigręžė ir į kulinarinį 
paveldą

Šventinio renginio organiza-
toriams pasiūlius paveldo temą, 
į Upytę išsiruošusieji irgi ne tuš-
čiomis atvyko. Svečio teisėmis 
pas aukštaičius atvažiavusioms 
Pagėgių neįgaliųjų draugijos na-
rėms ne tik iš bičiulių pasimoky-
ti rūpėjo (mat kitąmet žada tokią 
šventę surengti Tauragės apskri-
ties neįgaliųjų draugijų nariams), 
bet ir savo išskirtiniu kulinariniu 
paveldu pasidalyti norėjosi. Ren-
ginio dalyviams Nijolė Rūkienė 
siūlė Mažosios Lietuvos šventi-
nio pyrago – štrudeliu vadina-
mo – paragauti. Moteris pasa-
kojo, kad jis iškeptas pagal mū-
sų močiučių išsaugotą senovinį 
vokiečių receptą. O kad švelniai 
gomuriu pyragas slystų, Nijo-
lė duonos ir apynių giros šven-
tei užraugė. Pagėgiškės bičiulius 
vaišino ir Raimondos Šedienės 
kaimišku sūriu, kurį dar medu-
mi pagardinti siūlė. 

Pasvalietės Janinos Kataus-
kienės sūris taip pat burnoje 
tirpte tirpo. „Iš natūralaus sal-
daus, be jokios rūgštelės, pievų 
pieno suslėgtas“, – savo gelton-
šonį sūrį gyrė moterys. O Mary-
tė Tribienė pilną moliūgą špara-
ginių pupelių mišrainės priruo-
šė, į mažesnį moliūgėlį užkan-
džio iš šiemet miškuose gausiai 
dygusių raudonikių sutaisė. Sa-
vo gardžiųjų patiekalų receptų 
moterys neslėpė – noriai kuli-
narinėmis paslaptimis dalijosi. 

Ir Panevėžio rajono Kreke-
navos neįgaliųjų centre paslau-
gas draugijos nariams teikianti 
Aleksandra Ulienė visiems su-
sidomėjusiems pasakojo, kaip 
cukiniją lydeka pavertė, kaip jos 
šonus apgramdė, kad margesnė 
būtų, žuvį labiau primintų, kokiu 
įdaru ją prikimšo. Krekenaviš-
kės neslėpė ir išradingai į stik
lainius sudėliotų trispalvių dar-
žovių asorti recepto. 

Vis dėlto patys vaišingiausi 
buvo rokiškėnai. Moterys ne tik 
namuose priruošė rudens gėry-
bių, bet ir Upytėje bulves, mor-
kas skuto, kitas daržoves gar-
džiam troškiniui ruošė. Draugi-
jos pirmininkas Algis Veikšys va-
dovauja ir rajono neįgaliesiems, 
ir su jaunaisiais Rokiškio šau-
liais dirba, prireikus draugiškai 
vieni kitiems padeda. Tradicinių 
amatų centro kiemelyje įrengto-
je lauko virtuvėje gardžiai kve-
pėjo kunkuliuojantis troškinys, 
pasotinęs visus praalkti spėju-
sius šventinio renginio dalyvius. 

Į Rudens lygiadienio šven-
tės programą buvo įtrauktos ir 

jos dalyvių suruoštų vaišių ra-
gautuvės. Tačiau geriausią patie-
kalą komisijai išrinkti buvo per 
sunku – visų draugijų stalai ste-
bino šeimininkių išradingumu. 
Tad ragautuvės baigėsi visų ap-
dovanojimu. O karšto šventinio 
patiekalo sumanytojui A. Veik-
šiui įteiktas kiek neįprastas pri-
zas – prijuostė ir originalios pirš-
tinės – puodkėlės. Ko gero, pui-
kius organizacinius gebėjimus 
parodžiusiam „šefui“ lauko vir-
tuvėlę kurti teks dar ne viename 
renginyje. 

Įtraukiančios amatų 
pamokos

Rudens lygiadienio šventės 
dalyviams veiklos tikrai netrū-
ko. Kol vieni patiekalus ragavo 
ar dainuodami linus rovė, jau-
nystės prisiminimais dalijosi, ki-
ti tautodailininkės, juostų pynė-
jos Irenos Onos Vilienės pamo-
kymų, kaip draugystės juoste-
lę nuvyti, klausėsi. Jau 40 metų 
šiai veiklai paskyrusi tautodaili-
ninkė nuoširdžiai drąsino: stokit 
poromis po du ir vykit. Ir pirštai 
judės, ir nugara lankstysis – svei-
kesni namo grįšit. 

Iš pradžių nedrąsiai žval-
gęsi, netrukus šventės dalyviai 
jau narstė specialiai jiems pa-
ruošas siūlų gijas. Keletą kartų 
iš tolo į juostas vejančius bičiu-
lius nužvelgęs pagaliau įsidrą-
sino ir ėriškietis J. Levickis. Vy-
ras džiaugėsi – tikra draugystės 
juosta išėjo, mat su iš Pagėgių at-
vykusia viešnia ją vijo. 

I. O. Vilienė kiekvieną tokį 
susitikimą su senaisiais lietu-

viškais amatais besidominčiais 
žmonėmis labai brangina. O 
ypač džiaugiasi, jei kas rimčiau 
susidomi, prie staklių ar bent 
juostų audimo rėmelio prisė-
da. Pasak tautodailininkės, savo 
šaknų negalima pamiršti, tauti-
nį paveldą visi turime puoselėti.

To paties linkėjo ir kitose 
Tradicinių amatų centro dirb-
tuvėse keramikos paslaptimis 
su neįgaliaisiais dalinęsis me-
nininkas Audrius Gokas. Kele-
tas moterų gana greitai nulipdė 
po nediduką dubenėlį, džiaugė-
si, kad molis joms pakluso, nors 
jį lietė pirmąsyk. O Kupiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos darbo 
terapijos būrelio vadovė Valen-
tina Staniulienė sukūrė paveiks-
lėlį, molinėmis gėlėmis jį papuo-
šė. Moteris neslėpė šiek tiek ke-
ramikos įgūdžių įgijusi Trečio-
jo amžiaus universiteto organi-
zuotuose mokymuose, todėl šio 
amato imasi drąsiau. V. Staniu-
lienė neabejoja, kad draugijoje 
tokie kursai irgi sulauktų susido-
mėjimo, tačiau tam reikia ne tik 
molio, bet ir krosnies, dažų, gla-
zūros. Visi rimti menai – brangus 
malonumas.

Vis dėlto brangiausias ma-
lonumas buvo pats susitikimas 
Upytėje. Šiltas ir nuoširdus, ku-
pinas dėmesio ir draugiškų ap-
sikabinimų, atsisveikinimą vai-
nikavusių iš pajūrio Aukštaiti-
jon atvykusio Simono Donskovo 
dainų. Kad taip daugiau tokių su-
sitikimų, tokių pasibuvimų viso-
je Lietuvoje. 

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė 
pasirašė įsakymą, kuriuo patvirti-
no finansavimą dar 23 integralios 
pagalbos projektams, kuriais ku-
riama ir plėtojama socialinė globa 
ir slauga namuose neįgaliems vai-
kams, darbingo amžiaus neįgalie-
siems, senyvo amžiaus asmenims. 
Gegužę jau pradėtas įgyvendinti 
21 projektas, o nuo spalio inte-
grali pagalba bus teikiama visoje 
Lietuvoje, išskyrus Neringos sa-
vivaldybę.

„Tikimės, kad įgyvendinant 
šiuos projektus socialinė globa 
ir slauga namuose bus suteikta 
daugiau nei 2200 neįgalių vai-
kų, neįgalių darbingo amžiaus 
ar senyvo amžiaus asmenų, o jų 
šeimos nariai sulauks reikalin-
gos konsultacinės pagalbos“, – 
sako ministrė A. Pabedinskienė.

Numatoma sukurti mobilią-
sias komandas paslaugoms teik-
ti, įsigyti transporto priemones, 
taip pat slaugos priemones (sa-
nitarines ir higienos), darbo dra-
bužius, įrangą ir įrenginius, rei-
kalingus socialinei globai ir slau-
gai namuose teikti. Kartu bus ap-
mokomi slaugytojai, slaugytojų 
padėjėjai, reabilitacijos specia-
listai (kineziterapeutai, masa-
žuotojai, ergoterapeutai), socia
liniai darbuotojai ir jų padėjėjai, 
savanoriai, konsultuojami šei-
mos nariai, prižiūrintys neįga-
lius vaikus, darbingo amžiaus 
neįgaliuosius, senyvo amžiaus 
asmenis.

Projektai finansuojami Euro-
pos socialinio fondo lėšomis. Iš 
viso jiems įgyventi skirta 16,34 
mln. eurų.

„Bičiulystės“ inf. 

Integrali pagalba į namus – 
visose  savivaldybėse

Linelius roviau, gražiai dainavau...
(atkelta iš 1 psl.)

Nijolė Rūkienė vaišino štrudeliu. Ragautuvių komisijai visų šeimininkių patiekalai buvo gardūs.

Šventėje linus „minti“ mokėsi biržietė Lidija Dainiuvienė (kairėje).

Valentina Staniulienė nulipdė gėlių.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Simptomai
Kalbėdami apie valgymo su-

trikimus neretai įsivaizduoja-
me, kad tai yra jaunų žmonių, 
dažniausiai merginų, problema. 
Tačiau valgymo sutrikimai gali 
būti labai įvairūs ir kamuoti ne 
tik paauglius ar jaunuolius. Vie-
nas iš jų ir yra dažno persivalgy-
mo sutrikimas. Jis skiriasi nuo 
paprasto persivalgymo švenčių 
ar atostogų metu ir norint su-
stabdyti tokį elgesį dažniausiai 
reikia gydymo. Šis sutrikimas 
gali užklupti žmogų nepriklau-
somai nuo jo amžiaus ar lyties. 
Dažniausiai jis prasideda jauna-
me amžiuje, tačiau žmonės ven-
gia ieškoti pagalbos.

Nors dažno persivalgymo su-
trikimas paprastai labiau kamuo-
ja moteris, tačiau juo serga ir vy-
rai. Dažno persivalgymo sutriki-
mu vyrai suserga dažniau nei ki-
tais valgymo sutrikimais. Kol kas 
nėra aišku, kas sukelia tokį elge-
sį. Kaip ir kiti valgymo sutrikimai, 
šis taip pat atsiranda norint nu-
galėti savo neigiamas emocijas 
bei žemą savivertę. Dažno persi-
valgymo sutrikimas yra susijęs 
su depresija, nerimu, noru kon-
troliuoti savo gyvenimą. Nuobo-
dulys, vienatvė, stresas ir pyktis 
taip pat gali paskatinti norą be 
saiko prisivalgyti. Dažniausiai šį 
sutrikimą turintys žmonės val-
gydami stengiasi nusiraminti ar 
save apdovanoti. Persivalgymo 
sutrikimas labiau būdingas žmo-
nėms, turintiems antsvorio, ta-
čiau jis gali užklupti ir tuos, kurie 
nesiskundžia svorio problemo-
mis. Taip pat pastebėta, kad kai 
kuriais atvejais dažno persival-
gymo sutrikimas kamuoja skir-
tingus tos pačios šeimos narius. 
Tai leidžia daryti prielaidą, jog šis 
sutrikimas yra susijęs su genais. 
Kai kuriems žmonėms jį paskati-
na praeityje patirtas emocinis ar 
fizinis smurtas, priklausomybė 
nuo alkoholio, nepasitenkinimas 
savo kūnu ar hormonų pokyčiai 
organizme. Norėdami įsitikinti, 
ar jus tikrai kankina dažno per-

sivalgymo sutrikimas, atsakyki-
te į žemiau pateiktus klausimus:

– Ar būna, kad pradėję valgy-
ti negalite sustoti?

– Ar valgote labai greitai?
– Ar valgote net tuomet, kai 

jaučiatės sotus?
– Ar kam nors esate mela-

vęs apie suvalgyto maisto kiekį?
– Ar norite valgydamas bū-

ti vienas?
Jei į daugelį klausimų atsakė-

te teigiamai ir pastebėjote, kad 
išvardinti simptomai jums tin-
ka, metas susimąstyti, ar ne lai-
kas ieškoti pagalbos, nes šis su-
trikimas gali turi įtakos kitoms 
sveikatos problemoms atsirasti.

Rizika
Dažno persivalgymo sutriki-

mas daro didelę žalą ne tik psi-
chologinei būsenai, bet ir fizinei 
sveikatai. Dažna šio sutrikimo 
pasekmė yra padidėjęs svoris ar 
net nutukimas. Per didelis kūno 
svoris sukelia tokias sveikatos 
problemas kaip aukštas choles-
terolio kiekis bei padidėjęs krau-
jo spaudimas, o jų padariniai ga-
li būti sutrikusi kraujotaka ar net 
infarktas. Taip pat per didelis kū-
no svoris bei nereguliari ir nesvei-
ka mityba gali paskatinti diabeto, 
artrito ar net vėžio atsiradimą.

Kaip sau padėti?
Jeigu situacija yra tikrai rim-

ta, be specialisto pagalbos gali 
būti sunku išsiversti. Svarbu įsi-
sąmoninti, kad dažno persival-
gymo sutrikimas yra liga, neretai 
susijusi su kitais psichinės svei-
katos aspektais. Psichologas pa-
dės išsiaiškinti, kokio sunkumo 
yra sutrikimas ir pagal tai pa-
rinks tinkamiausią gydymą. Daž-
niausiai šis sutrikimas gydomas 
pasitelkiant įvairias terapines 
priemones ir vaistų neprireikia.

Vis dėlto kitas žmogus jūsų 
neišgydys, jei nesistengsite pats. 
Yra keletas būdų sau padėti ir 
greičiau pakeisti netinkamą el-
gesį tinkamu.

Apskritai Žemėje rasta apie 
20 tūkst. įvairių erkių rūšių, 

Lietuvoje – per tūkstantį. Dulkių 
erkučių iš viso priskaičiuojama 
per šimtą rūšių (įvairiose šaly-
se rūšių kiekis skirtingas), Lie-
tuvoje – 49 rūšys (labiausiai pa-
plitusios tik dvi– Dermatopha-
goides farinae ir Dermatopha-
goides pteronyssimus [pastaro-
ji sutinkama dažniausiai, labiau 
blokiniuose negu mūriniuose 
namuose]). 

Dulkių erkutės (toliau – er-
kutės) – paprasta akimi nema-
tomi voragyvių klasės nariuo-
takojų klasės gyviai (jų dydis  
0,10,6 mm), mintantys nusilu-
pusiu žmogaus odos epidermiu 
(paviršiniu odos sluoksniu, t. 
y. odos pleiskanomis), nagų li-
kučiais, plaukais, netgi maisto 
atliekomis ir išskiriantys į aplin-
ką alergizuojančias medžiagas, 
kurios kai kuriems žmonėms 
sukelia kvėpavimo takų alergi-
jai būdingų negalavimų.

Statistika: apie 10–15% 
žmonių yra alergiški pačioms 
erkutėms (iš šio skaičiaus 80% 
žmonių yra alergiški erkučių 
išmatoms, 20 % – erkučių bal-
tymams (mat erkučių odos ga-
balėliai pasklinda aplinkoje ir 
su oru patenka į plaučius). Be-
je, pagrindinis erkučių mais-
tas – nusilupęs epidermis (ne-
gyvos odos ląstelės); jis sudaro 
75–80% gyvenamose patalpose 
esančių dulkių. 

Erkučių mėgstamos 
vietos

Erkutės ištisus metus gyve-
na ir veisiasi patalynėje, minkš-
tuose balduose, kilimuose, kili-
mėliuose, staltiesėse, minkštuo-
se žaisluose, dekoratyvinėse pa-
galvėlėse, naminių gyvūnų guo-
liuose, užuolaidose. Daugiausiai 
jų būna pūkinėse pagalvėse (net 
10–20 % jų svorio sudaro šie gy-
viai!), pūkinėse ir vilnonėse ant-
klodėse. 

Erkutėms palankiausia 20–
250 C temperatūra ir 70–80% 
oro drėgmė. Erkutės vystosi ir 
žemesnėje temperatūroje, bet 
kai oro drėgmė mažesnė ne-
gu 50 %, erkės gali egzistuoti 
tik apie pusantros savaitės. Be-
je, nors erkučių gyvenimo truk
mė – apie 30 dienų, tačiau pate-
lė per mėnesį padeda 100–300 
kiaušinėlių.

Patarimas. Ir vasarą, ir žiemą 
reikia kuo dažniau išnešti į lau-
ką patalynę, kad joje esančios 
erkutės gautų gerą dozę saulės 
ir šalčio.

Erkučių „puolimo“ 
požymiai

– kosulys,
– čiaudulys,
– gerklės perštėjimas, 
– sloga, nosies niežėjimas,
– vokų paraudimas, niežė-

jimas, 
– ašarojimas,
– alerginis odos bėrimas, 
– nuovargis,
– miego sutrikimai, mieguis-

tumas dieną,
– dusulys,
– galvos skausmas,

– dėmesio koncentracijos su-
mažėjimas.

Pastaba. Jei sergama tokio-
mis ligomis, kaip šienligė, egze-
ma ir bronchinė astma, dėl erku-
čių poveikio galima tikėtis šių li-
gų paūmėjimo. Pavyzdžiui, apie 
70 % bronchine astma sergančių 
žmonių būna alergiški erkėms.

Kad erkučių būtų mažiau
Žinoma, lengva pasakyti: at-

sisakykite kilimų, minkštų sie-
ninių gobelenų, minkštų baldų, 
sunkių užuolaidų, pūkinių, vil-
nonių antklodžių ir t. t. Deja, net 
ir tai nepadės visiškai atsikratyti 
nepageidaujamų įnamių, tik ku-
riam laikui sumažins jų kiekį ir 
taip pridarys mažiau rūpesčių 
alergiškų žmonių sveikatai. Tai-
gi galima pasirinkti ir kitokias, 
ne tokias drastiškas priemones, 
pavyzdžiui:

1. Sudaryti namuose erku-
tėms nepakenčiamas sąlygas: 
kasdien – visais metų laikais – 
vėdinti gyvenamąsias patalpas 
(tik ne per lietų) bent 30 min. 
(ypač žiemą), drėgnai valyti ven-
tiliacijos angas, radiatorius, kny-
gų lentynas, gėlių lapus, grindis 
ir kitus paviršius, įsigyti baldus 
su durelėmis, dažnai keisti pata-
lynę (žinoma, pūkinę pagalvę ir 
džiovintas gėles reiktų išmesti 
tuoj pat), dulkes išsiurbti naujos 
kartos dulkių siurbliu (pavyz-
džiui, turinčiu vandens filtrą).

Pastabos:
a) plaunant grindis bei drėg

nai šluostant dulkėtus paviršius 
galima naudoti įvairias seniai ži-
nomas chemines priemones ar-
ba liaudies medicinoje populia-
rėjantį arbatmedžio aliejų (par-
duodamas vaistinėse; į kibirą 
vandens įlašinama 50 lašų). 

b) skalbiniams galima nau-
doti eukalipto aliejų. Daroma 
taip: į skalbimui paruoštą van-
denį įlašinami keli lašai aliejaus, 
gerai išmaišoma, užmerkiami 
skalbiniai, palaikoma 30 min., 
po to skalbiama įprastu būdu ir 
perskalaujama.

2. Paklodes, antklodžių, pa-
galvių užvalkalus būtina skalbti 
ne trumpiau kaip 20 min. karšta-
me (per 600 C) vandenyje. 

3. Žinotina, kad lyginimas 
padeda 100 % išnaikinti erku-
tes tik tuomet, kai patalynė yra 
plona, jei stora – išlieka mažiau 
ar daugiau gyvų erkučių.

4. Nedidelius minkštus žais-
lus naudinga 1–2 kartus per sa-
vaitę palaikyti parą šaldymo ka-

meroje (prieš tai jie įdedami į 
polietileninį ar kitokį maišelį). 

5. Jeigu yra galimybė, virtu-
vėje ir vonios patalpoje reiktų 
įsirengti garų rinktuvus, kurie 
būtų įjungiami gaminant valgį, 
skalbiant ir maudantis. Taip ne 
tik šiose patalpose, bet ir visa-
me bute būtų sumažinta drėgmė 
(ten kur drėgna, dar atsiranda ir 
pelėsių), kurią taip mėgsta erku-
tės. Beje, kad nereiktų oro drėg
numą ir temperatūrą nustatyti 
„iš akies“, pravartu įsigyti specia
lų prietaisą – oro temperatūros 
ir drėgmės matuoklį. 

Priminsime, kad patalpose 
reikėtų palaikyti ne aukštesnę 
kaip 200 C temperatūrą (miega-
majame pageidautina 180 C tem-
peratūra), oro drėgmė turėtų bū-
ti apie 50%. Beje, erkutės kom-
fortiškai jaučiasi tuomet, kai oro 
drėgmė 60–80%, oro tempera-
tūra 26–320 C. Jei paprastomis 
priemonėmis nepavyksta suma-
žinti drėgmės, reiktų įsigyti oro 
džiovintuvą.

7. Patartina naują čiužinį 
įvilkti į polietileninį maišą. Taip 
negyvos odos ląstelės nepateks į 
čiužinį – erkutės neturės maisto, 
taip pat neteks kvėpuoti iš čiuži-
nio sklindančiomis alergizuojan-
čiomis medžiagomis. Antra ver-
tus, būtų dar naudingiau įsigyti 
specialų patalynės komplektą, 
kuriame negali gyventi ir veis-
tis erkutės, taip pat minkštus 
baldus, aptrauktus natūralia ar 
dirbtine oda.

Jei susirgote alergija
Šiuolaikinė medicina turi 

pakankamai efektyvių priemo-
nių, skirtų alerginei reakcijai 
ir jos sukeliamiems pokyčiams 
silpninti. 

Liaudies medicina taip pat 
šioje srityje yra sukaupusi ne-
mažą patirtį, tačiau kiek veiks-
mingesni receptai gana sudėtin-
gi (juos sudaro keli ar net kelio-
lika augalų), o atskiri augalai kai 
kam gali netgi sukelti alergiją ar-
ba nevartotini sergant kai kurio-
mis ligomis. Antra vertus, varto-
jant liaudiškas priemones šiokio 
tokio pagerėjimo sulaukiama ne 
iš karto, kaip tikisi ligonis, o tik 
per ilgesnį laiką. Beje, yra netgi 
tokių receptų, pagal kuriuos pa-
gamintus miltelius, antpilus ar 
nuovirus rekomenduojama gerti 
keletą metų, kartu atsisakyti tam 
tikrų kasdien vartojamų maisto 
produktų.

Romualdas OGinSkAS

Kai negalavimų 
priežastis – namų 

dulkių erkutės

Negaliu 
nustoti... valgyti

Valgote. Alkio jausmas jau seniai išnyko, bet valgote to-
liau. Nors skrandyje nebėra vietos, tačiau vis dar negali-
te nustoti valgyti. Stengiatės kuo greičiau suvalgyti kuo 
daugiau maisto. Galbūt valgote naktį, o ryte net nepri-
simenate, kiek ir ko suvalgėte. Arba nusiperkate ypatin-
gų maisto produktų, kuriais vėliau ketinate save apdo-
vanoti, bet prisivalgę jaučiate tik kaltę ar gėdą dėl sa-
vo elgesio... Jei ši ar panaši situacija jums pažįstama ir 
kartojasi ne vieną kartą, yra nemaža tikimybė, kad jus 
kamuoja dažno persivalgymo sutrikimas. 

(nukelta į 5 psl.)
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Valgykite reguliariai
Dažnas persivalgymas nere-

tai pasireiškia kartu su valgymo 
praleidimu. Jei nepavalgėte pus-
ryčių ar pietų, padidėja tikimy-
bė, kad už tai atsigriebsite vaka-
re ar net naktį. Norint išsiugdy-
ti sveikus valgymo įpročius itin 
svarbu valgyti tuo pačiu metu. 
Susiplanuokite valgymo laiką 
pagal savo dienotvarkę ir jo lai-
kykitės. Tai padės jūsų organiz-
mui žinoti, kada metas valgyti, ir 
jis galės tinkamai tam pasiruošti.

Valgykite lėtai
Persivalgymo priepuolių me-

tu stengiamasi maistą suvalgyti 
kuo greičiau. Valgydami įpras-
tu metu elkitės priešingai. Pa-
sistenkite neskubėti, atsipalai-
duoti, nedarykite pašalinių dar-
bų, išjunkite televizorių. Valgy-
dami sąmoningai leisite savo 
organizmui pajusti sotumo jaus-
mą, kuris atsiranda maždaug po 
20 minučių. Tai padės jums lai-
ku sustoti.

Valgykite prie stalo
Kad ir kaip keistai skambėtų, 

vienintelė vieta, kurioje turėtu-
mėte valgyti, – prie valgomojo 
stalo. Dažnai po sunkios dienos 
norisi tiesiog ką nors pagrieb-
ti iš šaldytuvo ir prigulti ant so-
fos. Valgymas prie stalo priver-
čia sustoti, nusiraminti, susikon-
centruoti į tai, ką ir kaip valgote, 
bei mėgautis ne tik maisto sko-
niu, bet ir pačiu procesu. Venkite 
pašalinių dirgiklių ir to, kas galė-
tų kelti nerimą ar stresą.

Virtuvė – tik valgymui
Kai laiką, kuris nėra skirtas 

valgymui, leidžiate virtuvėje, 
padidėja tikimybė, kad net ne-
susimąstydami pradėsite ieško-
ti, kaip tą laiką paįvairinti. Gali-
te net nepajusti, kaip pradėsite 
užkandžiauti ir tai baigsis per-
sivalgymo priepuoliu. Laiką leis-
kite kitose namų vietose, kurios 
nėra susijusios su valgymu, pa-
vyzdžiui, svetainėje, o virtuvę 
palikite tik valgymui ir maisto 
ruošimui.

Mylėkite save
Valgymo sutrikimai itin susi-

ję su stresu. Atkreipkite dėme-
sį – ar priepuolis ištinka tuomet, 
kai prastai jaučiatės? Ar valgo-
te norėdami save paguosti? Jei 
taip, vienintelis būdas tai pa-
keisti yra išmokti mylėti ir pri-
imti save tokį, koks esate. Nenu-
vertinkite savęs, dažniau galvo-
kite ir akcentuokite tai, kas jums 
puikiai sekasi, ugdykite pasiti-
kėjimą savo jėgomis. Kai pradė-
site labiau save mylėti, neberei-
kės griebtis maisto kaip paguo-
dos šaltinio. 

Maistas turi maitinti kūną ir 
džiuginti sielą. Jeigu valgymas 
tampa kančia ir sukelia daugy-
bę neigiamų emocijų, verta susi-
mąstyti, ar tikrai viskas yra taip, 
kaip turėtų būti. Gali būti sunku 
patikėti ir pripažinti, kad persi-
valgymo priepuoliai yra rimta 
problema. Tačiau tik įsisąmoni-
nus, kad kažkas yra ne taip, kaip 
norėtųsi, galima imtis veiksmų 
problemai išspręsti. Ir pasisėdė-
jimas prie stalo vėl taps malonu-
mu, o ne nuosprendžiu.

Parengė Miglė leVinienė

(atkelta iš 4 psl.)

sportininkų pasiekimais, tačiau, 
jos teigimu, svarbu ne tiek rezul-
tatai, bet pats dalyvavimas paro-
limpiadoje. „Su virpančia širdimi 
čia šiandien esu. Tokia maža Lie-
tuva, o parolimpiečių dėka apie 
ją girdi visas pasaulis, – sakė mi-
nistrė. – Bet svarbiausia, kad kei-
čiasi visuomenės požiūris. Pažiū-
rėkit, kas šiandien darosi, turbūt 
prieš 4 metus niekas negalėjo ti-
kėtis to. Labai dėl to džiaugia-
mės. Man atrodo, kad parolim-
piečių pergalės nėra menkesnės, 
o dar svarbesnės nei olimpiečių.“

Parolimpiečių sutiktuvės su-
rengtos Kaune, Šiauliuose, juos 
pasitiko minios džiūgaujančių 
ir sveikinančių gerbėjų, vyko 
koncertai. 

Svarbu ne tik medaliai 
Du aukso ir vieną sidabro 

medalį iškovoję lietuviai užėmė 
44 vietą tarp 160 valstybių. Me-
dalių laimėtojai kol kas maudo-
si dėmesio spinduliuose, o kaip 
jaučiasi kiti, apdovanojimų neiš-
kovoję sportininkai? 

4 vietą šuolio į tolį rungtyje 
laimėjusi Ramunė Adomaitienė 
sako esanti patenkinta pasiektu 
rezultatu: „Dariau viską, ką ga-
lėjau tuo metu.“ Moters teigimu, 
iš pradžių gal ir buvo apmaudu, 
kad išsprūdo medalis (iki bron-
zos, kaip ir Londone, jai pritrūko 
vos centimetro), bet paskui nu-
siramino – juk parolimpiadoje 
svarbu ne tik pasirengimas, bet 
ir sėkmė. R. Adomaitienė sako 
turinti labai daug entuziazmo ir 
toliau intensyviai sportuoti bei 
siekti aukščiausių rezultatų. Jei 
tik sveikata leis. Šiuo metu spor-
tininkė džiaugėsi besijaučian-
ti labai gerai: „Nieko neskauda, 
kaip sveika jaučiuosi.“ 

Disko metimo rungtyje taip 
pat ketvirtas likęs Kęstutis Sku-
čas irgi sakė savo pasiektą rezul-
tatą vertinantis gerai – jis buvo 
geresnis nei prieš 1,5 mėnesio 
vykusiame Europos čempiona-
te. „Tokiose varžybose pagerinti 
rezultatą yra labai daug“, – sako 
sportininkas, ypač turint omeny, 
kad neseniai jis pakeitė rungtį –

nuo plaukimo perėjo prie disko 
metimo. Buvo labai mažai laiko 
pasirengti. K. Skučo manymu, 
pasirinkus disko metimą jam at-
sivėrė nauja perspektyva. „Paro-
limpinėse parodžiau, kad gerai 
susitvarkiau su nervais, kad ga-
liu siekti rezultato. Manau, kad 
padirbėjęs galiu pasiekti žymiai 
daugiau“, – sakė sportininkas. 
Šiek tiek blogiau K. Skučui sekė-
si lenktynių vežimėliais rungty-
je. Tačiau čia gero rezultato jis ir 
nesitikėjo, nes neturėjo tinkamo 
vežimėlio. 

Irkluotojas Augustas Navic-
kas sako per parolimpines žai-
dynes pasikrovęs energijos 5 
metams. „Mano tikslas buvo iš-
važiuoti, pasivaržyti. Savo rezul-
tatą pagerinau, tuo labai džiau-
giuosi. Po 4 metų sieksiu me-
dalių, – teigia A. Navickas. – Tik 
2 metus sportuoju, į irklavimo 
sportą taip greit neįsijungsi, jei 
prieš tai nesi sportavęs.“ Pasak 
Augusto, irklavime labai svar-
bu ištvermė ir jėga. Sportinin-
kas mano, kad jo stipriosios pu-
sės – ne tiek jėga, kiek ištvermė 
ir technika. „Po 4 metų bus dvi-
gubai ilgesnė distancija ir reikės 
dar daugiau ištvermės, tai ma-
nau, kad man bus palankiau“, – 
teigia A. Navickas. 

Nesudaromos sąlygos 
treniruotis 

2 medalius į Lietuvą parve-
žęs M. Bilius, jau būdamas Rio de 
Žaneire, pradėjo kalbėti apie ne-
tvarką neįgaliųjų sporte. Jo teigi-
mu, medaliai svarbu, tačiau daug 
svarbiau yra tai, kad neįgalieji bū-
tų vertinami taip, kaip ir kiti vi-
suomenės nariai, kad jiems būtų 
sudaromos vienodos galimybės 
sportuoti. M. Biliui teko pačiam 
viskuo rūpintis: treniruočių sto-
vyklomis, bazėmis, specialistais, 
o jo treneris dirbo be atlygini-
mo. „Esu pats sau vadybininkas, 
o turėčiau rūpintis vien sportu“, – 
prieš išvykdamas į parolimpines 
žaidynes sakė M. Bilius. Kaip pa-
vyzdį jis pateikė Šiaulių miesto 
savivaldybę – šio miesto paro-
limpiečiai gauna stipendijas, o po 

parolimpinių žaidynių jiems iš-
mokėtos premijos: M. Biliui – 5,8 
tūkst. eurų, o 10 vietą ieties me-
timo rungtyje užėmusiam Jonui 
Spudžiui – 1,4 tūkst.  eur. Be to, 
Šiauliuose negalią turintieji tre-
niruojasi kartu su olimpiečiais. 
M. Biliaus treniruočių stovyklą 
taip pat parėmė Šiauliai. 

Sostinėje situacija kur kas 
blogesnė: Lietuvos golbolo rink-
tinės treneris Karolis Levickis 
nuogąstauja, kad komanda ne-
trukus neturės kur treniruotis. 
„Tauro“ sporto mokykloje nuo 
pernai sportuoja tik vaikai iki 
19 m., o trenerio atlyginimas su-
mažėjo perpus. Tai patvirtino ir 
Lietuvos parolimpinio komiteto 
generalinis sekretorius Gintaras 
Zavadckis – yra reali grėsmė gol-
bolo komandai prarasti trenerį 
ir treniruočių vietą, kadangi su-
tartis su savivaldybe dėl salės 
pasirašyta tik iki spalio 1 d., o iki 
šiol ji nėra atnaujinta.

Be to, K. Levickio teigimu, 
Lietuvos komanda tarptautinėse 
varžybose atrodo daug kukliau 
nei kitos – treneris turi rūpin-
tis viskuo, o kitų šalių rinktinės 
turi masažuotojus, psichologus, 
analizuoti rungtynių informaci-
ją padeda skautai. Ypač daug ne-
patogumų Lietuvos golbolo rink-
tinei sukėlė jiems visiškai netin-
kama apranga. 

G. Zavadckio teigimu, dabar-
tinė neįgaliųjų sporto finansa-
vimo tvarka yra ydinga. Sporto 
klubai skursta, neruošiami sun-
kiausios negalios sportininkai, 
nes nėra jokios galimybės nu-
pirkti jiems reikiamos įrangos, 
įdarbinti asistentų ir pan. 

Visi sportininkai turi būti 
lygūs

Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė kiekvienam Lietuvos vyrų 
golbolo rinktinės nariui įteikė po 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Komandoro Didįjį kryžių. M. Bi-
lius apdovanotas padėkos raštu 
ir specialiu Prezidentės medaliu, 
kadangi atletas prieš dvejus me-
tus jau yra gavęs ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. 

Sveikindama medalius iško-
vojusius parolimpiečius Prezi-
dentė teigė: „Mūsų valstybė jau 
pribrendo nediskriminuoti ir 
neskirstyti sportininkų į rūšis. 
Jau laikas valstybinius apdova-
nojimus suteikti tokius, kokius 
gauna visi, kas pelno medalius. Ir 
piniginės premijos turi būti su-
lygintos. Nėra gražu, kada mato-
me net sporto departamento pa-
siūlymus teikti skirtingus apdo-
vanojimus arba premijas. Lietu-
va neturėtų sau to leisti. Jūs jau 
įnešėte savo indėlį į šį permainų 
procesą – visuomenėje kilo dide-
lė neįgaliųjų palaikymo banga. 
Tai – geras spaudimas mūsų po-
litikams, kad jie įvertintų kiek
vieno laimėjimą, nes tai – visos 
Lietuvos laimėjimas.“ 

M. Biliaus manymu, neįgalių-
jų sporte būtinos permainos. Jis 
prisipažino sieksiantis Lietuvos 
parolimpinio komiteto preziden-
to posto, jei sulauks palaikymo. 

Aurelija BABinSkienė 
Autorės nuotr.

Grįžus iš parolimpiados – džiugesys dėl rezultatų 
ir diskusijos apie pokyčius 

(atkelta iš 1 psl.)

Mindaugą Bilių (kairėje) ir jo trenerį Rimantą Plungę (dešinėje) pasveikino 
Virgilijus Alekna.

Parolimpiečių pasitikti atvyko draugai ir bendraminčiai.

Augustą Navicką parolimpiadoje palaikė šeima ir draugai.
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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, spalio 3 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 20 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 20 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. 21 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 tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Nematoma Lietuvos istorija. 
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Premje-
ra. Panorama. Terorizmo voratinklis Eu-
ropoje. 23:30 Trumposios žinios. 23:35 
Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 5 s. 
00:40 Klausimėlis.lt (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 20 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 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, spalio 4 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 21 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 21 s (kart.). 
10:50 Stilius. (kart.). 11:35 Panorama. 
Terorizmo voratinklis Europoje (subti-
truota, kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. (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. 
22 s. 17:10 Klauskite daktaro.. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:14 Sportas. 
19:17 Orai. 19:25 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 „Jė-
ga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. Bo-
do. N-7. 5 s. 00:20 Septynios Kauno die-
nos. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas. N-7. 21 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
LR Seimo rinkimų debatai (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos 
detektyvai (kart.).

trečiadienis, spalio 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 22 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 22 s (kart.). 
10:50 Nematoma Lietuvos istorija (kart.). 
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“ (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 23 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:09 Sportas. 19:12 Orai. 19:20 
LR Seimo rinkimų debatai. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Šven-
tinis koncertas, skirtas tarptautinei Mo-
kytojų dienai. 23:10 Trumposios žinios. 
23:15 Italų kino magija. Premjera. Fon-
tanos aikštė. N14. 01:20 Trumposios ži-
nios. 01:25 Komisaras Reksas. N-7. 22 
s. (kart.). 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
02:55 LR Seimo rinkimų debatai (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Šventinis 
koncertas, skirtas tarptautinei Mokytojų 
dienai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Šventinis koncertas, skirtas tarp-
tautinei Mokytojų dienai. (tęsinys, kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt (kart.).

ketvirtadienis, spalio 6 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 23 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 23 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 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. 24 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:09 Spor-
tas. 19:12 Orai. 19:20 LR Seimo rinki-
mų debatai. 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 dokumenti-
ka. Premjera. Generalinis planas. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Premjera. Laip-
tai į dangų. Rytojaus ilgesys. N-7. 1 s. 
00:05 Trumposios žinios. 00:10 Tikri vy-
rai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 23 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 02:55 LR Seimo rinki-
mų debatai (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota, kart.). 05:30 Mūsų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, spalio 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 24 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 24 s (kart.). 
10:50 Klausimėlis.lt. 11:05 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 11:45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te 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. 25 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19:30 Interaktyvi viktori-
na „Paklauskim Lietuvos“. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Premjera. Evoliucija. 
00:25 Trumposios žinios. 00:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 24 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Interakty-
vi viktorina „Paklauskim Lietuvos“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksinis 
balsas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis balsas. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, spalio 8 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Nacio-

nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ 
(kart.). 07:25 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 23 s. 07:50 Mūsų kaimynai 
marsupilamiai 3. 3/18 s. 08:15 Džiunglių 
knyga 1. 6 s. 08:30 Girių horizontai. 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, Lietu-
va. 12:05 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 9 d. 
Draugai ir pagalbininkai. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Ypatingi gyvūnų tėvai. 2 d. Kartu po-
roje. (subtitruota). 13:55 Šerloko Holm-
so sugrįžimas. N-7. 11 s. 14:50 Janina 
Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 16:30 Sveikinimų koncer-
tas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Auksinis balsas. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Klausimėlis.
lt (kart.). 21:30 Pasaulio futbolo čempi-
onato atrankos rungtynės. Škotija – Lie-
tuva. Pertraukoje – Trumposios žinios. 
23:40 Trumposios žinios. 23:45 Prem-
jera. Gyvenimas yra gražus (50/50). Ko-
miška drama. N-14. (subtitruota). 01:25 
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyve-
nimo strategija. 9 d. Draugai ir pagalbi-
ninkai. (subtitruota, kart.). 02:15 Pasau-
lio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai. 2 
d. Kartu poroje. (subtitruota, kart.). 03:10 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 11 s. 
(kart.). 04:10 Janina Miščiukaitė. Gyve-
nimas dainoje. (kart.). 05:10 Istorijos de-
tektyvai (kart.).

Sekmadienis, spalio 9 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. 24 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 7 
s. 09:40 Premjera. Auklė Mun. 1 s. 09:50 
Aviukas Šonas 4. 4/26 s. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Speciali žinių laida. 12:05 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Viduri-
niųjų Rytų gamta. 3 d. Jordanija. Gamtos 
katilas. (subtitruota). 13:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Didžioji žydrynė. 1 
d. Monterėjaus įlanka. Sambūris. (subti-
truota). 13:55 Speciali žinių laida. 14:00 
Puaro. N-7. 5/1, 5/2 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Vėliav-
nešiai. 16:30 Tikri vyrai. 17:15 Lietuvos 
humoro lyga. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 LR Seimo rinkimų rezultatai. 
01:00 Trumposios žinios. 01:05 Naujo-
ji lietuvių dokumentika. Generalinis pla-
nas (kart.). 02:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Viduriniųjų Rytų gamta. 3 d. Jorda-
nija. Gamtos katilas. (subtitruota, kart.). 
02:55 Pasaulio dokumentika. Didžioji žy-
drynė. 1 d. Monterėjaus įlanka. Sambūris. 
(subtitruota, kart.). 03:45 Puaro. N-7. 5/1, 
5/2 s. (kart.). 05:30 Vėliavnešiai. (kart.).

Pirmadienis, spalio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai 
(21). N-7. 07:25 Simpsonai (22). N-7. 
07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2439). N-7. 10:00 Sila. 
Kelias namo (1). N-7. 11:55 Paskutinis 
iš Magikianų (10). N-7. 12:30 Paskuti-
nis iš Magikianų (11). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 
Simpsonai (1). N-7. 14:00 Simpsonai 
(2). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (622). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (623). N-7. 
15:30 Itališka meilė (26). 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 (52). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (21). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (6). 
N-7. 23:35 Kvantikas (6). N-14. 00:30 
Elementaru (21). N-7. 01:30 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (13). N-7.

Antradienis, spalio 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpsonai 
(1). N-7. 07:25 Simpsonai (2). N-7. 
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas (52). 
N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau (21). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2440). N-7. 
10:00 Sila. Kelias namo (2). N-7. 11:55 
Ekstrasensų mūšis (1). N-7. 13:30 
Simpsonai (3). N-7. 14:00 Simpsonai 
(4). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (624). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (625). N-7. 
15:30 Itališka meilė (27). 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 (53). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (22). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 P.S. Myliu tave. N-7. 01:05 
Elementaru (22). N-7. 02:00 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (14). N-7.

trečiadienis, spalio 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (3). N-7. 06:55 Simp-
sonai (3). N-7. 07:25 Simpsonai (4). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(53). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (22). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2441). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(3). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis (2). 
N-7. 13:30 Simpsonai (5). N-7. 14:00 
Simpsonai (6). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (626). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(627). N-7. 15:30 Itališka meilė (28). 
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 
(54). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (23). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikin-
gų loto. 22:30 Patarėjas. N-14. 00:55 
Elementaru (23). N-7. 01:50 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (15). N-7.

ketvirtadienis, spalio 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (4). N-7. 06:55 Simp-
sonai (5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(54). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (23). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2442). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(4). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis (3). 
N-7. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 14:00 
Simpsonai (8). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (628). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(629). N-7. 15:30 Itališka meilė (29). 
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 
(55). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (24). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Teisė žudy-
ti. N-14. 00:35 Elementaru (24). N-7. 
01:35 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (16). N-7.

Penktadienis, spalio 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(55). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (24). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2443). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(5). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis (4). 
N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (630). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(631). N-7. 15:30 Itališka meilė (30). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Tarzanas. N-7. 21:15 Kodas: 
L.O.B.I.A.I. N-7. 23:55 Išduotieji. N-14. 
01:50 Jaunatis. N-14.

Šeštadienis, spalio 8 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (52). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (17). N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (8). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (54). 08:30 Kempas ir drau-
gai. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Pasaulis pagal mote-
ris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Ratai. 

Pirmadienis, spalio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (9). 07:00 "Ponas 
Bynas" (19). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (4). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (158). N-7. 08:45 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (159). 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" (17). 13:05 "Svajonių 
princas" (258). 13:35 "Svajonių princas" 
(259). 14:05 "Turtuolė vargšė" (66). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Apsuptyje. N14. 00:25 "Ju-
dantis objektas" (10). N-7. 01:20 "Vam-
pyro dienoraščiai" (12). N14. 02:15 
"Juodasis sąrašas" (10). N-7.

Antradienis, spalio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (10). 07:00 "Ponas 
Bynas" (20). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (5). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (160). N-7. 08:45 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (161). 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" (18). 13:05 "Sva-
jonių princas" (260). 13:35 "Svajonių 
princas" (261). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (67). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ban-
ditai. N14. 00:50 "Judantis objektas" 
(11). N-7. 01:45 "Vampyro dienoraš-
čiai" (13). N14. 02:35 "Juodasis sąra-
šas" (11). N-7.

trečiadienis, spalio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (11). 07:00 "Ponas 
Bynas" (21). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (7). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (162). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (163). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (19). 13:20 "Svajonių 
princas" (262). 13:50 "Svajonių prin-
cas" (263). 14:20 "PREMJERA Ma-
no lemties diena" (1). N-7. 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 Tuk 
tuk. N14. 00:25 "Judantis objektas" 
(12). N-7. 01:20 "Vampyro dienoraš-
čiai" (14). N14. 02:10 "Juodasis sąra-
šas" (12). N-7.

ketvirtadienis, spalio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (12). 07:00 "Ponas 
Bynas" (22). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (8). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (164). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (165). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (20). 13:20 "Svajonių 
princas" (264). 13:50 "Svajonių prin-
cas" (265). 14:20 "PREMJERA Mano 
lemties diena" (2). N-7. 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 teisingu-
mas 2. Smurto banga. N14. 00:05 "Ju-
dantis objektas" (13). N-7. 01:00 "Vam-
pyro dienoraščiai" (15). N14. 01:50 
Sveikatos ABC televitrina (kart.).

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

"Didysis žvejys 2" (13). 07:00 "Ponas 
Bynas" (23). 07:25 "Kempiniukas Pla-

čiakelnis" (9). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (166). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (167). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (21). 13:20 "Svajonių 
princas" (266). 13:50 "Svajonių prin-
cas" (267). 14:20 "PREMJERA Mano 
lemties diena" (3). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Blogiausias Lietuvos vairuoto-
jas. N-7. 22:00 PREMJERA Transpor-
teris. Visu greičiu. N14. 23:55 PREM-
JERA Velnio apsėstieji. N14. 01:40 Tuk 
tuk (kart.). N14.

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

"Ponas Bynas" (22) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (39). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmie-
ji detektyvai" (20). 07:45 "Neramūs ir 
triukšmingi" (9). 08:10 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (6). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (5). 09:00 "Ponas Bynas" 
(6). 09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
2. 10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Kung Fu triušis. Ugnies valdovas. 
11:55 PREMJERA Beilio nuotykiai. 
Naktis Karvamiestyje. 13:40 Pričiu-
pom! N-7. 14:10 Pričiupom! N-7. 14:40 
"Gyvenimo šukės" (95). N-7. 16:40 Bus 
visko. 17:35 Tik nesijuok. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir laimin-
gai. 21:20 PREMJERA Nebrendylos 
2. N-7. 23:25 Superherojus! N-7. 01:10 
Transporteris. Visu greičiu (kart.). N14.

Sekmadienis, spalio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Ponas Bynas" (23) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (40). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (1). 07:45 "Neramūs ir triukšmingi" 
(10). 08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(7). 08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" (6). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
Pingviniuko Lolo nuotykiai 3. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Bitė Maja. 11:50 Ze-
briukas Dryžius. 13:55 Pričiupom! N-7. 
14:25 "Didingasis amžius. Jos dideny-
bė Kiosem" (6). N-7. 16:40 Ne vienas 
kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Aš 
galiu. Iššūkių šou. 21:55 Valanda su 
Rūta - Seimo rinkimai 2016. Tiesio-
ginė transliacija 00:20 Nebrendylos 
2 (kart.). N-7.

Pirmadienis, spalio 3 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 07:30 
"Tokia tarnyba" (6) (kart.). N-7. 08:25 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:25 
"Mistinės istorijos" (17) (kart.). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (32) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(245) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (7). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (7). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (246). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(33). 19:30 PREMJERA Gyvenimiškos 
istorijos. 20:30 PREMJERA Visi vyrai - 
kiaulės. 2. N-7. 21:00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21:30 Terminatorius. Išsigel-
bėjimas. N-7. 23:45 Kelias į žvaigždes 
(kart.). N14. 01:45 "Muchtaro sugrįži-
mas" (425) (kart.). N-7. 02:30 "Juoda-
sis sąrašas" (5) (kart.). N-7. 03:15 "Juo-
dasis sąrašas" (6) (kart.). N-7. 04:00 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:45 Vi-
si vyrai - kiaulės.. 2 (kart.). N-7. 05:10 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(35) (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 4 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (7) (kart.). N-7. 
08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (18) (kart.). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(33) (kart.). 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (246) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (8). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (8). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (247). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (34). 
19:30 PREMJERA Gyvenimiškos istori-
jos. 20:30 PREMJERA Visi vyrai - kiau-
lės. 2. N-7. 21:00 "Pavariau" (11). N-7. 
21:30 Nacionalinis saugumas. N-7. 
23:15 Terminatorius. Išsigelbėjimas 
(kart.). N-7. 01:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 02:20 "Vampyro die-
noraščiai" (4). N14. 03:05 "Kalbame ir 
rodome" (380). N-7. 03:50 Gyvenimiš-
kos istorijos (kart.). 04:35 Visi vyrai - 
kiaulės.. 2 (kart.). N-7.. 05:00 "Kalbame 
ir rodome" (380) (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 5 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (8) (kart.). N-7. 

08:25 "Šuo" (1) (kart.). N-7. 09:25 "Mis-
tinės istorijos" (20). N-7. 10:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (34) (kart.). 11:35 
"Prokurorų patikrinimas" (247) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(9). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (9). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (248). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (35). 19:30 PREMJERA 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 PREM-
JERA Visi vyrai - kiaulės. 2. N-7. 21:00 
PREMJERA Pasienio sargyba. N-7. 
21:30 Ekstraktas. N14. 23:20 Nacio-
nalinis saugumas (kart.). N-7. 01:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 01:55 
"Vampyro dienoraščiai" (5). N14. 02:40 
"Kalbame ir rodome" (381). N-7. 03:25 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:10 Vi-
si vyrai - kiaulės.. 2 (kart.). N-7. 04:35 
"Kalbame ir rodome" (381) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 6 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (9) (kart.). N-7. 
08:25 "Šuo" (2) (kart.). N-7. 09:25 "Mis-
tinės istorijos" (21). N-7. 10:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (35) (kart.). 11:35 
"Prokurorų patikrinimas" (248) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (10). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(10). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (249). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (36). 19:30 
"PREMJERA Farų karai" (1). 20:30 
"PREMJERA Farų karai" (2). 21:30 15 
šlovės minučių. N14. 23:55 Ekstrak-
tas (kart.). N14. 01:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 02:35 "Vampy-
ro dienoraščiai" (6). N14. 03:15 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (7) (kart.). N-7. 
04:00 "Diagnozė - žmogžudystė" (8) 
(kart.). N-7. 04:45 "Mistinės istorijos" 
(20) (kart.). N-7.

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

07:30 "Tokia tarnyba" (10) (kart.). N-7. 
08:25 "Žurovas" (11). N-7. 09:25 "Žu-
rovas" (12). N-7. 10:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (36) (kart.). 11:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (249) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (11). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (11). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (250). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (37). 19:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (39). N-7. 20:30 "Ame-
rikietiškos imtynės" (39). N-7. 21:30 
Antrininkas. N14. 23:35 15 šlovės mi-
nučių (kart.). N14. 01:55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 02:45 "Vampyro 
dienoraščiai" (7). N14. 03:30 Antrinin-
kas (kart.). N14. 05:05 "Žurovas" (11) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 8 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (9) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (10) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (11) 
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 "Nepaprastai mie-
li!" (2). 11:00 Galiūnų čempionų ly-
ga. Norvegija. 12:00 "Mistinės istori-
jos" (20) (kart.). N-7. 13:00 "Mistinės 
istorijos" (21) (kart.). N-7. 14:00 "Mis-
tinės istorijos" (19). N-7. 15:00 "Mis-
tinės istorijos" (20). N-7. 16:00 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (36). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 "Šuo" (3). N-7. 19:00 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Pre-
zidento patikėtinis 2. Spąstai teroris-
tams. N-7. 23:55 AŠTRUS KINAS Pra-
garas Konektikute. N14. 01:50 "Vampy-
ro dienoraščiai" (6) (kart.). N14. 02:30 
"Vampyro dienoraščiai" (7) (kart.). N14. 
03:15 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (36) (kart.). N-7. 04:05 Muziki-
nė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 9 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų im-

tynės" (24). N-7. 07:00 "Pavariau" (11) 
(kart.). N-7. 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Vie-
na už visus" (76). N-7. 09:30 "Viena 
už visus" (77). N-7. 10:00 "Viena už 
visus" (78). N-7. 10:35 Beatos virtu-
vė. 11:30 "BBC dokumentika. Lauki-
nių gyvūnų pasaulis" (5). 12:30 "BBC 
dokumentika. Kačių paslaptys" (1). 
13:30 Sveikinimai. 16:00 "Kas žudi-
kas? Baudžiamosios bylos" (37). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"Šuo" (4). N-7. 19:05 Staiga trisdešim-
ties. N-7. 21:00 "Juodasis sąrašas" (7). 
N-7. 22:00 "Juodasis sąrašas" (8). N-7. 
23:00 Yves Saint Laurent. N14. 01:10 
Prezidento patikėtinis 2. Spąstai tero-
ristams (kart.). N-7. 02:45 Pragaras 
Konektikute (kart.). N14. 04:20 Staiga 
trisdešimties (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

13:20 Daktaras Dolitlis. N-7. 15:00 Pa-
sivaikščiojimas su dinozaurais. N-7. 
16:45 Ekstrasensų mūšis (10). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Iššūkis kaime. N-7. 21:00 Patrio-
tai. N-14. 23:00 Redirected/Už Lietuvą!. 
S. 01:10 Zulu. N-14.

Sekmadienis, spalio 9 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (53). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (18). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (9). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (55). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Ratai 2. 13:05 Dak-
taras Dolitlis 2. N-7. 14:50 Princesė. 
16:45 Ekstrasensų mūšis (11). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 
N-7. 22:00 TV3 žinios. Seimo rinkimai. 
22:35 Ramūs tarp vilkų. N-14. 00:20 
Narvelis. N-14.
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Bakalauro studijas Vilniaus uni-
versiteto Užsienio kalbų insti-
tute baigęs ir šiuo metu į ma-
gistrantūrą įstojęs Matas Gele-
žauskas, pirmą kartą įžengęs į 
senuosius Alma mater rūmus, 
pirmiausia skaičiavo minutes, 
kiek jam, vaikštančiam pasire-
miant lazdomis, užtruks nukakti 
iš vienos auditorijos į kitą. Vai-
kinas lengviau atsikvėpė išgir-
dęs, kad pertraukos universite-
te trunka pusvalandį.

Jis pripažino, jog Filologijos 
fakultete ir Užsienio kalbų insti-
tute aplinkos pritaikymo padė-
tis dar gana liūdna. Tačiau taip 
yra ne visur. 

Ir bibliotekos, ir neseniai at-
vėręs duris Mokslinės komuni-
kacijos ir informacijos centras 
turi ir Brailio rašto spausdin-
tuvus, ir akliesiems pritaikytas 
darbo vietas. Ši įranga įsigyta 
Valstybinio studijų fondo inici-
atyva, kai jis trejetą metų sėk
mingai vykdė projektą „Studijų 
prieinamumo didinimas spe-
cialiųjų poreikių studentams“ .

Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete šiuo metu studijuo-
ja  98 studentai, turintys nega-
lią. Studijų reikalų tarnybos di-
rektorius Mantas Simanavičius 
teigia, kad dauguma šios aukš-
tosios mokyklos pastatų pritai-
kyti. Įsigyti reguliuojamo aukš-
čio stalai, laiptų atbrailos pažy-
mėtos ryškiomis linijomis, kad 
jas matytų silpnaregiai. Skaity-

klose įrengti vaizdo didintuvai 
ir kita programinė įranga, spe-
cialios pelės, skirtos motorikos 
sutrikimų turintiems studen-
tams. Šią įrangą taip pat nupir-
ko ir perdavė Fondas.

M. Simanavičiaus teigimu, 
sunkiausia būtų studentams, tu-
rintiems negalią, pritaikyti tyri-
mų laboratorijas – kol kas tai fi-
nansiškai neįkandama. 

Pašnekovas atkreipia dė-
mesį ir į kitą problemą: nega-
lia bandoma pasinaudoti. Pa-
sitaikė atvejų, kai atsiskaitymo 
metu pagautas besižvalgantis į 
suolo draugo užrašus studentas 
pareiškia, jog neišmoko dalyko, 
nes neprigirdi ir negali pats vis-
ko pasižymėti...

Valstybinis studijų fondas 
aktyviai padeda 38 projekto 
„Studijų prieinamumo didini-
mas“ partnerėms aukštosioms 
mokykloms įsileisti neįgaliuo-
sius studentus. Planuojama 
pirkti įvairaus turto, skirto in-
formacinės ir fizinės aplinkos 
gerinimui (kopikliai, speciali-
zuoti stalai ir kėdės, vežimėliai 
krepšiniui, silpnaregiams pri-
taikytos klaviatūros, Brailio raš-
to spausdintuvai ir kita). Visose 
šalies aukštosiose mokyklose 
besimokantieji, turintys nega-
lią, gali pretenduoti į 152 eurų 
per mėnesį tikslines išmokas. 
2015 m. rudens semestro me-
tu jas gavo 686, pavasario – 647 
studentai.

Ko trūksta iki išsvajoto diplomo?
Portale www.studijuoktobulek.lt rašoma apie neįgaliųjų situa-
ciją aukštosiose mokyklose. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Minint Tarptautinę kurčiųjų sa-
vaitę, diskusijoje buvo siekiama 
įvertinti klausos negalią turinčių 
bendruomenių situaciją, atkeip-
ti atsakingų institucijų dėmesį 
į iškeltas problemas ir ieškoti 
sprendimo būdų.

Vienu iš pagrindinių diskusi-
jos akcentų tapo klausimas dėl 
Bendrojo pagalbos centro sku-
bios pagalbos numerio 112 pri-
einamumo klausos negalią tu-
rintiems asmenims. Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenė pabrėžė, 
kad nors šiuo metu klausos ne-
galią turintys asmenys su pagal-
bos centru gali susisiekti SMS ži-
nute ir GPIS 112 aplikacija, skir-
ta asmenims su kalbos ar klau-
sos negalia, tačiau tai neužtikri-
na visokeriopos pagalbos sutei-
kimo. Pasak kurčiųjų bendruo-
menės atstovų, klausos negalią 
turintys asmenys negali išsi-
kviesti pagalbos vaizdo skambu-
čiu susisiekę su gestų kalba pas-
laugas galinčiu suteikti asmeniu.

Diskusijoje dalyvavęs vidaus 
reikalų viceministras Artūras 
Norkevičius informavo, kad ne-
trukus GPIS 112 aplikacijoje at-
siras ir vaizdinių piktogramų 
galimybė. Šiuo metu taip pat 
yra baigiamas rengti investici-
jų projektas, kurio dėka klausos 
negalią turintys žmonės galės iš-

sikviesti pagalbą naudodamiesi 
vaizdo skambučiu. Planuojama, 
kad šis projektas bus įgyvendin-
tas per 2017–2018 metus.

Diskusijoje taip pat aptar-
tas klausimas dėl lietuvių gestų 
kalbos vertėjų paslaugų priei-
namumo kurtiesiems. Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenė atkreipė 
dėmesį, kad šiuo metu šalyje yra 
apie 40 tūkstančių mažesnį ar 
didesnį klausos sutrikimą turin-
čių asmenų, 6 tūkstančiai kur-
čiųjų ir 110 lietuvių gestų kal-
bos vertėjų, todėl vienas vertė-
jas aptarnauja daugiau nei pus-
šimtį klausos negalią turinčių 
asmenų. Bendruomenės atsto-
vų nuomone, būtina didinti lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų etatų 
skaičių bei užtikrinti socialines 
garantijas.

Šį rudenį Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija pradės 
įgyvendinti programą, pagal ku-
rią asmenys, išmokę gestų kalbą 
savarankiškai, galės gauti kva-
lifikuoto specialisto sertifikatą. 
Planuojama, kad 2017 metais 
vieno vertėjo krūvis gali suma-
žėti iki 40 asmenų. 

„Žmonių su negalia integra-
cija į visuomenę turi tapti viena 
iš prioritetinių šalies sričių“, – 
apskritojo stalo diskusijoje pa-
brėžė premjeras.

Integracija turi tapti prioritetu
Bernardinai.lt rašo apie apskritojo stalo diskusiją „Kurčiųjų 
bendruomenei kylantys iššūkiai ir jų įveikimo galimybės“, ku-
rioje dalyvavo ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. 

Neįgalieji  
pasaulyje

Priimti savo diagnozę ne-
lengva, bet tai yra pats 
aukščiausias gyvenimo 
kelionės taškas – pripa-
žinti, kad šizofrenija yra 
tavo likimo dalis, o tame 
kelyje svarbiausios stote-
lės – ligoninės ir žmonės, 
kuriuos sutinkame.

Surinko save iš 
gabaliukų

Katažyna (45 m.) susirgo 
prieš 7 metus. Liga užklupo ne-
tikėtai, smogė labai stipriai. Į li-
goninę ją nuvežė iš paslaptingos 
laboratorijos, kur vyko psicho-
terapijos seansas. Buvo surink-
ta grupė įvairių problemų turin-
čių žmonių ir pasiūlyta visiems 
papasakoti savo pačius sunkiau-
sius išgyvenimus.

Tokios atvirumo valandos 
gali blogai baigtis. Atsitiko taip, 
kad asmeninis skausmas, ki-
tų grupės narių kančios tie-
siog perpildė Katažynos emo-
cijų taurę.

Ji niekada nemanė kada nors 
susirgsianti šizofrenija. Nema-
tė jokių vaiduoklių, jokios nera-
mios mintys nekankino, neper-
sekiojo įsivaizduoti priešai. Žo-
džiu, nejautė šizofrenijos simp-
tomų – tokių, kurie tradiciškai 
aprašomi tekstuose apie šią li-
gą. Tačiau buvo labai jautri. Kaip 
ir daugelis sergančiųjų šizofre-
nija, ima perdėtai jaudintis, dėl 
visko kaltina save ir visa tai iš-
virsta į nepakeliamą emocinę 
įtampą, galvos skausmus. Apie 
šiuos negalavimus ir papasako-
jo psichoterapeutui. Šis diagno-
zavo depresiją ir nusiuntė pas 
psichiatrą, kuris tiesiog išrašė 
raminamųjų.

Katažyna dar metus kanki-
nosi, nevartojo nusipirktų tab
lečių. O kai pradėjo vartoti, su-
prato, kad jai dar vis tiek reikia 
kitokios pagalbos, medikamen-
tų nepakanka. Štai taip pateko į 
laboratoriją, į atvirumo grupės 
psichoterapiją, kur visai palūžo.

Ligoninėje moteris pralei-
do 6 mėnesius. Labai jaudinosi 
galvodama, kas jos laukia ten, 
už durų. Jau žinojo, kad neteko 
darbo. Nematė jokios prasmės 
gyventi. Vienintelis spindulė-
lis – dukra. Tik ji ir palaikė jos 
ryšį su gyvenimu, su pasauliu. 
Nutarė: tik dėl jos darys viską, 
ką reikia daryti. Ryte apsirengs, 
eis į dušą praustis. Būtinai kas 
rytą atsikels iš lovos ir kovos už 
rytdieną.

Katažyna turi draugą, kurio 
mama nusižudė. Ji matė, kaip šis 
kentėjo netekęs motinos. Todėl 
žino: nors pati kas vakarą gal-
voja apie savižudybę, niekada to 
nepadarys. Šalia minties apie iš-
ėjimą neatlyžtamai šviečia ir ki-
ta: „Nepadarysiu to savo dukrai.“

Ji jau paliko ligoninę. Susira-
do veiklos, jos gyvenime vėl da-
lyvauja giminaičiai ir draugai. Gy-
vena taip, kaip visi žmonės. Bet 
Katažyna yra už daugelį stipres-
nė. Juk ji buvo nukritusi į dugną – 
emocinį ir socialinį. Bet grįžo, iš-
sikapstė, surinko save iš gabaliu-
kų. O kai būna blogai, eina pasi-
kalbėti su pažįstamais gydytojais, 
slaugytojomis – jais labai tiki. Iš 
jų reakcijos mato, ar adekvačiai 
elgiasi, ar reikia kažko imtis.

„Dabar jaučiuosi labai stip
ri, – sako moteris. – Buvau pasi-
ruošusi mirti, bet likau gyva. Ta 
liga išmokė mane vertinti žmo-
nes, būti tarp jų. Išmokau priim-
ti ir atiduoti gerą energiją, todėl 
jaučiuosi daug stipresnė. Daug 
vaikštau. Niekada nebuvau to-
kia laiminga kaip dabar.“   

Svarbiausia – tikėti 
savimi

Eva (33 m.) serga jau devin-
tus metus. Iš šalies jos diagnozės 
neatspėsi. Net ir sužinojęs nepa-
tikėsi – tokia ji atvira, graži, sma-
giai besijuokianti, spinduliuojan-
ti pozityvią energiją.

„O kaip turi atrodyti psichi-
kos negalią turintis žmogus? – 
ieškodama atsakymo Eva vėl 
juokiasi. – Ant kaktos neparašy-
ta. Kas ketvirtas lenkas turi psi-
chikos problemų. O pabandy-
kite atpažinti juos gatvėje! Vie-
nas iš šimto serga šizofrenija. Jie 
kartais patys nežino, kad serga, 
su kiekviena diena jaučiasi vis 
prasčiau. Mano pirmoji psicho-
zė brendo manyje tris ilgus mė-
nesius...“

Kai pirmą kartą pateko į ligo-
ninę, Eva galvojo kaip visi: ma-
no gyvenimas baigėsi, jau nie-
ko gražaus nepamatysiu, nieko 
įdomaus nepatirsiu. Nuo vaistų 
priaugo 25 kilogramus. Neken-
tė savo kūno. Jai norėjosi vaka-
re kuo greičiau užmigti, o ryte – 
kuo ilgiau nepabusti. Dar geriau 
būtų visą laiką miegoti, neatsi-
kelti iš lovos.

„Susiimk!“ – maldavo gimi-
naičiai. Nauji vaistai padės atsi-
kratyti svorio, viskas vėl bus ge-
rai, viskas grįš į normą. O kas yra 
norma? Jei neištiks psichozės, tai 
jau ir norma? Ar visi jaudinasi tik 
dėl to, kad nepasikartotų psicho-
zės? Mergina abejojo, svarstė, 
kankinosi, netikėjo, kad gyveni-
mas dar gali pasikeisti.

Ją išgelbėjo internetas. Tie-
siog prasmego jame. Išsigando, 
rodės, į realų gyvenimą jau nie-
kada nesugrįš, atsidūrė tarsi juo-
doje skylėje. Tačiau pasisekė ras-
ti forumus, kur bendravo likimo 
draugai. Skaitė žmonių, kurie iš-
kentė, ištvėrė, išsigelbėjo, istori-
jas. Tie pasakojimai suteikė vil-
ties. Eva grįžo pas psichotera-
peutą – kalbėtis, ginčytis, ieško-
ti išeities.

Vieną dieną Eva įsimylėjo. 
Ant jos piršto – sužadėtuvių žie-
das. Kaip didelę malonę priėmė 
bendravimą su žmogumi, kuris 
ją gerai supranta. Dar jai labai 
pasisekė susidraugauti su vieno 
labdaros fondo savanoriais, ku-
rie jai parodė kelius į gyvenimą.

Na nėra taip, kad viskas lyg 
rojuje. Štai prieš kelerius metus 
liga vėl priminė apie save, teko 
gultis į ligoninę.

„Su šizofrenija galima gyven-
ti, – tikina Eva. – Tik svarbu nepa-
siduoti ir visuomet ieškoti kokios 
nors išeities. Draugauti tik su tais, 
kurie tiki tavimi. Ir pačiai tikėti.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Šizofrenija. Dvi istorijos

Katažyną palaiko dukra.

Naujienų agentūra REUTERS 
praneša, kad rinkoje siūlo-

mais vežimėliais nepatenkintas 
elektronikos inžinierius Amitas 
Goferis sukūrė prietaisą „UPnRI-
DE“. Tai elektroninė egzoskeleto 
konstrukcija, padedanti atsisto-
ti iki liemens paralyžiuotiems 
žmonėms. Paspaudus mygtu-
ką, vežimėlyje sėdintis neįgalu-
sis pakeliamas į stovimą padėtį. 
Specialus mechanizmas ir sta-

bilumą bei pusiausvyrą užtikri-
nanti programinė įranga leidžia 
gana laisvai manevruoti miesto 
gatvėmis. 

A. Goferis maždaug prieš 20 
metų patyrė traumą, po kurios 
juda neįgaliojo vežimėliu. Inži-
nierius atkreipia dėmesį, kad 
naujasis vežimėlis suteikia ga-
limybę visiškai kitaip bendrau-
ti su žmonėmis, kalbėtis žiūrint 
jiems į akis. Izraelyje ir Niujorke 

bus atliekami įrenginio „UPnRI-
DE“ klinikiniai tyrimai. Techno-
logiškai pažangiausi neįgalių-
jų vežimėliai kainuoja nuo 13 
tūkst. iki 44 tūkst. eurų. Naujojo 
įrenginio kaina turėtų būti maž-
daug per vidurį. Kol kas laukia-
ma patvirtinimo ir jei viskas ei-
sis sklandžiai, naujieji įrengi-
niai turėtų pasirodyti jau kitais 
metais.

„Bičiulystės“ inf. 

Sukūrė stovimą neįgaliojo 
vežimėlį

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Jau ruduo?
Lietūs ir lietūs.
Kala ir kala į pilką asfaltą...
Kaip šiandien širdžiai paliepti,
žiežirbą džiaugsmo įskelti?
     Plaukia ir plaukia per stiklą išlytą
     tylios ir balzganos žuvys.
     Sėduos eilėraštį rašyti, –
     sakinį lietus pažliugino...

Rugsėjo vakarą
Jau prikrito vidurdienių
į mano pilkus plaukus.
Tuoj vakaras auksinis
saulėlydžiuos paskęs.
Išeisiu pasivaikščiot
nutilusiom palaukėm,
kur išpila rugsėjai
užgesusias žvaigždes.
Ilgai laukuos bastysis
rudens kaštonų varis
ir debesys padange
į nežinią nuplauks,
tiktai niekas manęs
sugrįžtančios nelauks...

Mokytojui
Kai sustoja ant rudenio laiptų
geltonplaukiai beržai ir kaštonai, –
aš girdžiu, kaip iš tolo varpelis
tyliai šaukia mokyklon mane.

Nepamirštu mokyklos prie kelio,
kur Tu laukei padaužų mažų.
Vaiko rankos čia rašė pirmą raidelę,
pirmą žodį išmokom tarti kartu.

Kaip norėčiau dar aplankyti
klasę kampinę sienom akmenų.
Gal vaikystę savo čia atrasčiau,
kaip spindulėlį laimingų dienų.

Šiandien – Mokytojų šventė.
Tegu nors šiandien Jūsų veidai 

švyti.
Tegu jėgų ir meilės nestinga
darbe kilmingam, atsakingam.

Ruduo ąžuolyne
Kur žvilgsnį tik meti, –
į kairę, į dešinę – tiek vietos!
Margoj žalumoj esi.
Ir visą tą grožį apglėbt 

norėtųs...

Čia netrūksta tylos, 
ramumos.

Krenta lapai ir tyliai plasnoja.
Miškas kinta nuolatos –
tai šešėliuos skęsta, tai auksu 

suliepsnoja...

Sodino ąžuolus Kaune
senoliai ar tėvų tėvai.
To niekas šiandien nežino –
praėjo amžių jau gadynė.

Šakas ąžuolai į dangų tiesia
krūtinėm didelėm, plačiom
ir tyliai svajoja paslapčiom
dar šimtmečius čia stovėsią...

Vėlinės
...čia žvakelių liepsnelės
blaškosi, liūdi,
ir pušelės – seselės
per naktis vis budi.
Užžėlęs kalnelis,
akmuo samanotas, –
tiek liko iš gyvenimo
rūpesčiais nukloto...

...kaip sunku atskirti
tą ribą plonytę,
skiriančią gyvybę nuo 

mirties...
Ką reiškia gyventi?
Gal tiktai stebėti,
kaip vėjas liepsną blaško.
Stebėti ir dar nedėti
paskutinio būties taško...

Adelė MAknAViČienė
Kaunas

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“.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Išaušo gražus rugsėjo pirmo-
sios rytas. Apsivilkau savo iš-

eiginę gėlėtą štapelinę suknelę 
ir ruošiausi eiti į mokyklą. Įėjęs 
tėtis paklausė:

– Tai kur susiruošei?
– Į mokyklą, – tyliai atsakiau.
– Sakiau, kad neisi! – rūsčiu 

balsu pasakė tėtis.
– O aš eisiu, – atsakiau ir pa-

ti nusigandau savo tokio tvirto, 
prieštaraujančio balso.

Mūsų šeimoje tėvų žodis bū-
davo šventas, niekuomet nepa-
galvodavai, kad galima priešta-
rauti ar nors pasitarti.

Pamačiusi, kaip tėtis suka 
prie durų, kur kabėdavo pančiai 
arkliams pančioti ar kartais vai-
kams sudrausminti, supratau, kas 
manęs laukia ir nėriau pro duris. 
Jau koridoriuje gavau vieną pan-
čio kirtį skersai nugaros, bet pasi-
sekė pasprukti ir jau greitai bėgau 
verkdama sodo takeliu. Kol tėtis 
išėjo į sodą, aš jau buvau vidury-
je lauko ir vis girdėjau jį šaukiantį:

– Sakiau, kad neisi! O jeigu 
dabar išeisi, tai daugiau atgal ne-
grįžk! Sakau, daugiau negrįžk!

Dar kurį laiką vis bėgau te-
kina, lyg bijodama, kad nepasi-
vytų ir atgal nesusigrąžintų, nes 
labai norėjau mokytis. Jau žings-
niuojant vieškeliu ausyse vis dar 
skambėjo skaudūs žodžiai „dau-
giau negrįžk“.

Kai baigiau gimnazijos ketu-
rias klases, vadinamąją progim-
naziją, ir rodžiau baigimo pažy-
mėjimą, tėtis pagyrė už gerus pa-
žymius ir pasakė:

– Na, užteks tų mokslų. Ma-
tau, kad suskaičiuoti iki trisde-
šimt jau moki, o fermoje dau-
giau kaip trisdešimt karvių melž-
ti nereikės.

Tuo momentu tai supratau 
kaip pajuokavimą, nes man ge-
riausiai sekėsi matematika. Visą 
vasarą dirbau kolūkyje įvairius 
darbus ir net nepagalvojau, kad 
galiu daugiau nelankyti mokyklos.

Iki mokyklos reikėjo nu-
žingsniuoti septynis kilometrus, 
todėl turėjau laiko pagalvoti apie 
susidariusią padėtį.

Paskutiniu laiku tėtis bu-
vo rūstesnis. Keletas gyvenimo 
smūgių jį sugniuždė. Nenuosta-
bu, kad buvęs darbštus ūkinin-
kas, kurio laukai klestėjo, gyvu-
lių buvo pilni tvartai, per keletą 
metų nukentėjo net du kartus.

Per karą, kai traukėsi vokie-
čiai, išsivarė visus gyvulius, net 
kiaules iš tvarto, susikrovę į ve-
žimą, išsivežė.

Reikėjo viską pradėti iš pra-
džių, o šeima buvo gausi. Kai-
mo žmonės draugiškai mainė-
si – kam reikėjo veršelio, kam 
kumeliuko. Po keleto metų vėl 
žmonės pradėjo turtingiau gy-
venti. Džiaugėsi ir mūsų šeima, 
prisiauginusi gyvulių, sulaukusi 
gero derliaus.

Prasidėjo kolektyvizacija. Tai 
antras smūgis ūkininkams. Bu-
vo atimti gyvuliai, žemė, žemės 
ūkio padargai. Palikta tik po vie-
ną karvę, nors ir gausiai šeimai. 
Reikėjo visiems dirbti kolūkyje, o 
už darbadienius nieko nemokėjo. 

Iš mokyklos namo negrįžau, 
o prisiglaudžiau mieste pas gi-
minaitę. Po pamokų ėjau tai pas 
vieną, tai pas kitą tetą, mamy-
tės seseris, kurios man įdėda-
vo maisto.

Vieną naktį vyresnysis brolis 
Jonukas tyliai pasibeldė į langą. 
Įėjęs į kambarį ir, duodamas man 
krepšį, pasakė:

– Čia tau mamytė įdėjo. Pa-
laukiau, kol tėtis užmigo ir išva-
žiavau su dviračiu.

Krepšyje radau duonos, bry-
zelį lašinių, burokėlių, morkų, 
svogūnų ir dar keletą smulkme-
nų. Su broliu truputį pasikalbė-
jome, o išeidamas dar pridėjo:

– Tėčiui sakiau, kad aš už-
dirbsiu sau ir sesutei, tegul ji 
mokosi, kad labai nori, bet tėtis 
buvo neperkalbamas. Tu pamė-
gink pareiti namo, gal jau bus 
nuolaidesnis.

Vieną dieną po pamokų ėjau 
namo. Dar laukuose sutikau ma-
mytę, einančią melžti karvės. Pa-
ėmusi iš jos kibirą, karvę pamel-
žiau aš. Jau namie, man košiant 
pieną, įėjęs tėtis tiesiog sušuko:

– A, tai sugrįžai!
Vos nepaliejau pieno. Sku-

biai padėjau kibirą ir bėgau pro 
duris nieko nelaukdama, nes 
tėtis vėl ėjo artyn prie pančių. 
Ėjau verkdama, galvodama, kas 
bus toliau, bet mokyklos mesti 
nesiruošiau. Gal tėtis man ne-
galėjo atleisti, kad aš jo nepa-
klausiau...

Po kurio laiko brolis pranešė, 
kad tėtis susirgo ir guli ligoninė-
je. Tėčio brolis buvo davęs rublį 
sąsiuviniams nusipirkti, tai nu-
sipirkau sausainių ir išėjau į li-
goninę. Su virpančia širdimi ar-
tėjau prie palatos. Bijojau, kad 
tėtis vėl nepradėtų šaukti ant 
manęs. Pravėrusi palatos duris 
pamačiau jį, gulintį prie lango ir 
žiūrintį tiesiai į mane.

– Laba diena, tėti. Sakė, kad 
sergi. Atėjau aplankyti. Atne-
šiau sausainių, – viską skubiai 
pasakiau.

Tėtis žiūrėjo į mane ir ma-
čiau, kaip jo blakstienos suvir-
pėjo, o akys sudrėko.

– Prieik arčiau, sėskis, – gana 
ramiu balsu pakvietė jis.

Prisėdau šalia, mudu pasi-
kalbėjome, o kai ruošiausi išeiti 
tėtis pasakė:

– Eik namo, padėsi mamai 
po daržus, su gyvuliais ir ma-
žesniuosius brolius prižiūrėti, 
– kiek patylėjęs pridūrė: – Ir eik 
tu į tą savo mokyklą, jei taip la-
bai nori. Net kaimynai jau ma-
ne baudė.

Aš padėkojau tėčiui ir taip 
mudu susitaikėm. Daugiau nie-
kuomet nedraudė man mokytis.

Baigusi vidurinę mokyklą 
pati supratau, kad nėra galimy-
bių toliau mokytis ir pradėjau 
ieškoti darbo. 

Janina PRAnAitienė 
Jurbarkas 

Susitaikėm

Galulaukėj, pievoje, auga di-
delis lazdyno krūmas. Aplinkui 
plyti pieva. Ievutė, palikusi mo-
čiutę darže, tarplysviu nubrido 
iki pievos ir paniro į aukštą žo-
lę. Pamažu, braudamasi per žoly-
ną, brenda maža mergaitė raus-
va kepurėle. Pasuko prie lazdy-
no ir sukasi žolėje. Staiga – papt 
nukrito riešutų kekė. Mergaitė 
pakėlė galvelę, apsidairė – kur 

čia lyja. Ir vėl papt papt – kitoje 
vietoje. Ievutė sustojo, apsidairė, 
bet nieko nemato. Saulutė švie-
čia, čirškia žiogai, mergaitė vėl 
brenda per žolynus.

Pūkštelėjo vėjas. Ir tik papt 
papt papt riešutų kekės pabiro 
tiesiai prie mergaitės kojyčių. Ie-
vutė pasilenkė ir pamačiusi rie-
šutus sušuko: „Močiute, pažiū-
rėk, riešutais lyja!“

Vilijos Jocienės nuotr., Telšiai

Riešutų lietus

Močiutė aižo pupelių ankštis. Pupeles deda į ragažėlę, o ankš-
tis – į šiukšlių kibirą. 

Ievutė žiūrėjo, žiūrėjo ir sako:
– Kam tu išrengi pupeles? Jos sušals žiemą. 

Antanina GRiGOnienė 
Marijampolė

Miniatiūros
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