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„Freedom Drive“ eitynės suvienijo 
Europos neįgaliuosius 

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Rugsėjo 27-ąją Briuselio 
gatves užplūdo pakiliai 
nusiteikusių raudonais 
marškinėliais vilkinčių, 
garsiai įvairius šūkius 
skanduojančių, plaka-
tus nešančių žmonių mi-
nia – apie 300 iš 19 Eu-
ropos valstybių suvažia-
vusių neįgaliųjų. Į „Free-
dom Drive“ eitynes juos 
sukvietė Europos sava-
rankiško gyvenimo tink-
las. Jau trečią kartą šia-
me laisvės marše dalyva-
vo ir Lietuvos neįgaliųjų 
forumo (LNF) pasiunti-
niai – įvairių neįgalių-
jų organizacijų atstovai. 

Integracijos keliu

Klaipėdietė Genovaitė 
Narmontienė nusivylu-
si: pasirodo, 22 metus, 
kol slaugė visiškos nega-
lios sūnų, ji nebuvo drau-
džiama valstybės dėl to, 
kad dirbo. Kelios valan-
dos darbo per dieną ne 
tik kad nepridėjo darbo 
stažo, bet iš esmės pablo-
gino situaciją, nes mote-
ris nesukaupė minima-
liam darbo stažui reikia-
mų metų skaičiaus. 

Tolerancijos link

Moteris nubausta už tai, kad slaugė neįgalų vaiką 
(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

„Freedom Drive“ eitynėse – Lietuvos delegacija.

Neįgalius vaikus slaugančios mamos nesijaučia ginamos valstybės.

Lietuvos delegacijoje – 
aktyvios ir veiklios 

jaunimo lyderės
Šeduvos miesto neįgalių-

jų draugijos narė Irmina Bene-
ševičiūtė labai nudžiugo, ga-
vusi LNF kvietimą prisijungti 
prie į Briuselį vyksiančios mū-
sų šalies atstovų grupės. Pasta-
raisiais metais Irmina aktyviai 
dalyvauja įvairiuose neįgalių-
jų bendruomenės renginiuose, 
įsitraukia į naujas veiklas. Ją su-
tiksi ir respublikinėse neįgalių-
jų teises ginančiose akcijose, ir 
įvairiose konferencijose. „Tapau 
tikra visuomenininke“, – šypso-
si mergina. 

Būtent tokių – aktyvių, veik
lių, pokyčiams pasirengusių 
jaunų lyderių LNF ir ieškojo. 
Taip į Lietuvos delegaciją pa-
teko už teisę į asmeninį asis-
tentą nuolat viešai pasisakanti 
alytiškė Kristina Dūdonytė, ak-
tyvi Lietuvos paraplegikų aso-
ciacijos narė, Lietuvos sporto 
universiteto dėstytoja Aušrinė 
Packevičiūtė, Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių sąjungos atsto-
vė Laima Stelingienė. Kartu su 
skirtingoms negalioms atsto-
vaujančiomis merginomis į Eu-
ropos savarankiško gyvenimo 
tinklo (ENIL) surengtas eity-
nes vyko ir LNF atstovės Hen-
rika Varnienė, Klementina Ge-
čaitė bei Lina Garbenčiūtė, ku-
rios organizavo mūsiškių daly-
vavimą šiame renginyje.

„Freedom Drive“ eitynės, 
kurių svarbiausias tikslas – at-
kreipti politikų dėmesį į nega-
lią turinčius žmones, jiems ky-
lančias problemas, surengtos 
jau aštuntą kartą. Šešerius me-
tus laisvės maršo dalyviai žygia-
vo Strasbūro gatvėmis, o dvejus 
pastaruosius neįgaliųjų eise-
na driekiasi nuo Europos Par-
lamento iki Europos Komisi-

jos pastato Briuselyje. Vienas 
iš į Europos sostinę persikėlu-
sių eitynių tikslų – parodyti, jog 
Briuseliui dar reikia gerokai 
pasitempti, kad negalią turin-
tys žmonės jame galėtų jaustis 
savarankiški. K. Dūdonytė pa-
sakoja pati patyrusi, ką reiškia 
nepritaikyta šio miesto aplinka.

Prireikus pasinaudoti met
ro, rateliais judančios merginos 
nerado neįgaliesiems pritaikyto 
nusileidimo. Net surizikavusios 
leistis judančiais laiptais tikslo 
nepasiekė, nes kelią iki stotelės 
užtvėrė dar vieni laiptai. „Nors 
aplinka nepritaikyta, tačiau 
čia gyvena atidūs ir geranoriš-
ki žmonės, – šypsosi Kristina. – 
Nuo laiptų mane nunešė padė-
ti pasisiūlęs vyriškis. Briuselis 
nėra pritaikytas miestas, dėl to 
„Freedom Drive“ jame ir vyksta.“

Reikia keisti ne žmogų,  
o sistemą

Neįgaliųjų eitynės I. Bene-
ševičiūtei paliko neišdildomą 
įspūdį. Jas gaubusi vienybės 
dvasia, bendras tikslas merginai 
netgi priminė Sausio 13osios, 
Baltijos kelio susitelkimą var-
dan savo laisvės. Pasak Irminos, 
„Freedom Drive“ eitynės sujun-
gė visos Europos neįgaliųjų šir-
dis. Vardan bendro tikslo – lais-
vo ir savarankiško gyvenimo 
susivienijo keli šimtai žmonių. 

Sūnui atidavė visą 
gyvenimą 

1994 metais G. Narmontie-
nei gimęs sūnus Arnas turėjo 
rimtų sveikatos problemų. Po 
sunkios operacijos jį ištiko kli-
nikinė mirtis, buvo visiškai pa-
žeista centrinė nervų sistema: 
vaikas nei valgė, nes sėdėjo, nei 
kalbėjo. Tik šypsojosi ir verkė. 
Ir taip 22 gyvenimo metus. Jo 
Bartelio indeksas buvo 0 balų, 
o pastaruoju metu nustatytas 
darbingumas – taip pat 0 proc. 

Genovaitė sako niekada nesi-
traukdavusi nuo sūnaus, nebent 
porai valandų kas nors išleisda-
vo ar į darbą, ar kur nors kitur. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo archyvo nuotr.
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Telšiai:
�� Lietuvos neįgaliųjų ir 

pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Griga-
lis parašė apie smagią iš-
vyką pas kaimynus.

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrija sve-
čiavosi Kretingos rajono 
neįgaliųjų draugijoje. Mus 
nuoširdžiai priėmė pirmi-
ninkas Antanas Juškėnas 
su savo draugijos nariais. 
Jie pradžiugino suvaidinę 
humoristinį vaidinimą. 
Draugijos nariai deklama-
vo poeziją. 

Gražiomis dainomis 
visus mus linksmino ben-
drijos ansamblis „Atgaiva“ 
(vadovė Janina Fabijona-

Aplankėme bičiulius
vičienė). Taip sutapo, kad 
tą dieną buvo pirmininko 
A. Juškėno gimtadienis. Jį 
draugiškai paminėjome. 
Atsisveikinę su draugijos 
nariais užsukome į Kre-
tingos žiemos sodą, ten 
pamatėme įvairių įspū-
dingų augalų. Prie jų nusi-
fotografavę grįžome namo 
į Telšius.

Sulaukėme bendrijo-
je ir svečių – pas mus at-
vyko didžiulis būrys, net 
50, Švėkšnos neįgaliųjų 
draugijos narių. Smagiai, 
draugiškai pabendravo-
me. Kaip visada, koncer-
tavo mūsų bendrijos an-
samblio „Atgaiva“ moterys.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Su Švėkšnos neįgaliųjų draugijos nariais.

Reklama atkakliai ir įkyriai ragina pirkti bei pra-
mogauti. Tačiau šiuolaikiniam žmogui susigau-

dyti daiktų pasaulyje nėra paprasta. Vokiečių filoso-
fas Artūras Šopenhaueris (1788–1860) teigė, kad to, 
kas pasaulyje vertinga, žmonės nevertina, o tai, ką jie 
vertina, nėra vertinga. Teisingai suvokti savo tikruo-
sius poreikius nėra paprasta. Dažnai mes esame pa-
našūs į vaiką parduotuvėje, kuris klykdamas krinta 
ant grindų ir spardosi – taip mirtinai jam reikia pa-
matyto žaislo. Tačiau kai įveikęs mamytės pasiprieši-
nimą norimą daiktą gauna, juo džiaugiasi labai trum-
pai. Viename nedideliame mūsų miestelyje gyvenan-
tis Jonas svajojo apie motociklą. Geri draugai, susi-
dėję pinigų, jam jį nupirko. Vėliau Jonas ilgai aplin-
kiniams skundėsi: draugai iš manęs atėmė svajonę... 

Pasaulis sparčiai keičiasi, o žmogus lieka vis toks 
pat. Maždaug prieš du tūkstančius metų surašytose in-
dų etikos normose skaitome: „Noras, patenkintas gei-
džiamiausiais daiktais, niekada neužgęsta; priešingai, 
jis dar labiau sustiprėja, lyg ugnis, kurion įpilta alie-
jaus.“ Turtas be kultūros – miesčionėjimo prielaida. 
Šiandien apie miesčioniškumą beveik nekalbama. Ko-
dėl? Juk tai labai aktualu. Tikriausiai todėl, kad tai ne-
naudinga verslui. Jam kvailas vartotojas – geriausias.

Kai pradedi galvoti, kas atsitiktų su mūsų planeta, 
jei visi jos gyventojai pradėtų be saiko vartoti, darosi 
baisu. Mohandas Gandis tvirtino, kad tikra civilizaci-
ja – tai ne savo poreikių didinimas, o jų mažinimas. Mū-
sų planetos likimui neabejingi visi mąstantys žmonės. 
Klausinėjamas žurnalisto Ryčio Zemkausko Vytautas 
Landsbergis knygoje „Bus geriau“ tvirtina: „Vartotojiš-
ka visuomenė – dabartinės civilizacijos fundamentali 
klaida.“ Objektyviai vertindami pasaulio įvykius, aiš-
kiai matome, kad tai didelį susirūpinimą kelianti tiesa.

Visame pasaulyje auga turtinė gyventojų diferencia-
cija. Pavyzdžiui, 1 proc. pačių turtingiausių Prancūzijos 
šeimų valdo apie 20 proc. viso šeimoms priklausančio 
turto. O paskutiniais duomenimis, 1 proc. Niujorko gy-
ventojų valdo 99 proc. miesto turto. Turtinės diferen-
ciacijos nesiseka sustabdyti ir Lietuvoje, ji vis gilėja. 
Turtingieji ir toliau turtėja, o vargšai brenda į skurdą. 

Mąstantys ir mažas pajamas turintys žmonės 
daug sau ir ypač mūsų planetai kenkiančių klaidų pa-
daryti negali. Didėjant pajamoms, auga ir galimybės 
klysti. Prisimename, kaip „naujieji lietuviai“ statėsi vi-
duramžiškas smailiabokštes pilis. Šiandien jos arba 
nugriautos, arba stūkso tuščios, nes jose gyventi ne-
patogu, neekonomiška. Nors, tiesą sakant, ir savinin-
kai arba nušauti, arba išsigelbėjo susėdę kalėjimuose. 

Pirmoji išgyvenimo sąlyga – apsirūpinimas mais-
tu. Dėl maisto, vandens ir energijos išteklių trūkumo 
daugelyje pasaulio regionų kyla ginkluoti susirėmi-
mai, liejasi kraujas. Maisto nepakanka daugiau kaip 
pusei planetos gyventojų. Daugiau kaip 1,3 milijardo 
planetos gyventojų per dieną tegali išleisti iki 1 do-
lerio. Tokių žmonių skaičius auga. Tuo pat metu net 
1,2 milijardo Žemės gyventojų vartoja maisto dau-
giau negu reikia jų organizmui. Dėl antsvorio ken-
čia 54 mln. amerikiečių, o kas penktas yra nutukęs. 
Žmonių su antsvoriu daugėja Didžiojoje Britanijoje, 
Vokietijoje ir kitose šalyse. Maistas daugelyje šalių 
yra labiausiai reklamuojama prekė.

Pasaulinis gamtos apsaugos fondas teigia, kad 
jei žmonija nesiliaus vartoti daugiau gamtinių ište-
klių nei Žemė gali atkurti, greitu laiku Žemės gyven-
tojų pragyvenimo lygis pradės kristi, plėtra sulėtės. 
Vakarų šalys turi mažinti vartojimą ir visiems reikia 
susirūpinti vartojimo kultūra. Būtina aktyviau pro-
paguoti neracionalių poreikių pažabojimą, kuklumą. 
Kiek dar reikės metų, kad suprastume, jog vartotojiš-
ka kultūra yra pragaištinga?

Tačiau būtų neteisinga nepastebėti, kad mūsų 
krašte yra daug žmonių, kurių vertybių skalė nuosek
li, prioritetai sudėlioti tauriai ir tvirtai. Tai laimingiau-
si žmonės. Jie dažniausiai dirba mėgstamą darbą, nie-
kuomet nekonfliktuoja su savo sąžine.

Ar mūsų poreikiai tikri? 

Apie tai,
kas

jaudina
�� Augenija Vaitkevičie-

nė rašo apie prasmingą kū-
rėjų renginį.

Grupė Kėdainių rajono 
neįgaliųjų draugijos narių 
dalyvavo kasmetiniame 
prozininkų renginyje Bu-
draičiuose (Kelmės r.), kur 
gyveno ir kūrė prozininkas 
Ignas Viržintas. Šios kelio-
nės organizatorė Leokadi-
ja Mockienė šiais metais 
kartu su literatais į šventę 
pakvietė ir autorinių gies-
mių grupę „Arti“, kuri su-

sirinkusiesiems dovanojo 
savo kūrybos giesmių. 

Prozininkų kūriniai su-
dėti į knygą „Prozos aruo-
dai“, kurią kiekvienas da-
lyvaujantis gavo dovanų. 
Kūrėjo žmona Justina Vir-
žintienė, puoselėdama ra-
šytojo Igno atminimą, jau 
16 kartą organizuoja jo 
atminimui skirtus rengi-
nius ir padedant Kelmės 
rajono savivaldybei išlei-
do šią knygą.

Šia proga organizuoja-
mas ir prozos kūrinių kon-
kursas. Šiemet jame daly-
vavo 36 autoriai. Už apsa-
kymą „Šventasis Gralis“ 
pirmąją vietą laimėjo gy-
dytoja Rima Petrilevičienė, 
atstovaujanti Kėdainių li-
teratų klubui „Varsna“. Pir-
mą kartą šiame konkurse 
prizininke tapo Leokadija 
Mockienė – antroji vieta jai 
skirta už meniškiausią ap-
sakymą „Likimo vingiai“. 

Apdovanojimo sulaukė ir 
Eugenija Kranauskienė už 
kūrinį „Ar įvertino?!“ Pran-
ciškos Stradomskienės pa-
saka „Ropė“ renginio metu 
buvo net suvaidinta.

Kėdainiečių pasirody-
mas taip visiems patiko, 
kad jie buvo pakviesti į Ty-
tuvėnų bažnyčią dalyvauti 
naktinėje „Marijos radijo“ 
laidoje. Grįžo patenkinti, 
pasisėmę dvasinių turtų 
ir patirties. 

Kėdainiai: „Prozos aruodų“ šventėje – 
kėdainiškių sėkmė

Jurbarkas: 
�� Onutė Čirvinskienė 

su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi neįgaliųjų klu-
bo „Svaja“ veiklos akimir-
komis. 

Kaip ir kasmet, vie-
ną iš paskutinių rugsėjo 
dienų Jurbarko neįgalių-
jų klubas „Svaja“ rinkosi 
sutikti rudenį ir apžvelgti 
vasarą nuveiktus darbus. 

„Sutikim rudenį kaip svečią“
Susibūrimą pradėjusi klu-
bo pirmininkė Zita Bartu-
sevičienė pasveikino susi-
rinkusiuosius, pasidžiau-
gė gražiu oru, palinkėjo vi-
siems sveikatos ir nė kiek 
ne mažesnio noro, kaip 
vasarą, aktyviai dalyvauti 
klubo veik loje. O buvo nu-
veikta iš tiesų gana nema-
žai. Gegužės mėnesį gėrė-

tasi tulpių žydėjimu Bur-
biškių dvare, birželio pra-
džioje linksmai sutikta va-
sara. Liepos mėnesį gana 
gausus klubo narių būrelis 
vyko į Klaipėdą, kur ne tik 
pabraidžiota jūros bango-
se, bet ir pasidžiaugta at-
naujintu delfinų pasiro-
dymu bei aplankytas Jūrų 
muziejus. Rugpjūčio mė-
nesį organizuotoje kelio-
nėje į Druskininkus apžiū-
rėtas miesto muziejus, An-
tano Česnulio skulptūrų ir 
poilsio parkas, miško mu-
ziejuje „Girios aidas“ pasi-
grožėta akį džiuginančiais 
drožiniais, susipažinta su 
gamtos vertybėmis, su 
mus supančia gyvąja gam-
ta bei nykstančiomis gy-
vūnų rūšimis. Kaip ir kie-
kvienais metais, rugsėjo 
mėnesį apsilankyta Šilu-
voje, kur kiekvienas randa 
savo širdžiai paguodą, pa-

sisemia dvasios stiprybės. 
Visas šias keliones or-

ganizavo klubo pirmininkė 
Z. Bartusevičienė. Ir visiš-
kai nesvarbu, kad ji ken-
čia nuo visiškos negalios, 
bet jos širdis kupina noro 
veikti, padėti šalia esan-
tiems likimo draugams. 
Tik jos pastangų dėka klu-
bo nariai renkasi draugėn, 
kad kartu pakeliautų, pra-
plėstų savo akiratį, paben-
drautų vienas su kitu. Štai 
ir minėtame rudeniniame 
susibūrime jau buvo nu-
matytos gairės prieškalė-
diniam renginiui. Juk lai-
kas bėga taip greitai. Net 
nespėsim apsidairyti, o 
žiema baltu patalu užklos 
žemę. O kur geriau šventes 
pasitikti, jei ne mielų bi-
čiulių būryje? Belieka tikė-
tis, kad visi bent jau pagal 
galimybes būsime dar pa-
jėgūs susirinkti draugėn. 

Jurbarkiečiai lankėsi Druskininkuose. Klaipėdoje pasidžiaugta jūros gaiva.
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Šilutė:

�� Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Aldona Petkie-
nė „Bičiulystei“ rašo apie įspū-
dingą šilutiškių kelionę. 

Dar saulei nepatekėjus, 
ankstyvą rytą, 53 Šilutės rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai išvy-
ko į 4 dienų pažintinę kelionę 
per Lenkiją į Vokietiją. Pirmiau-
sia susipažinome su žemutinės 
Silezijos sostine Vroclavu, kuris 
įsikūręs prie Oderio upės. Pasi-
vaikščiojome seniausioje miesto 
dalyje Tumski saloje, kurioje sto-
vi gotikinė Šv. Jono Krikštytojo 
katedra, apžiūrėjome universi-
teto pastatus, Šv. Elžbietos baž-
nyčią, pasigrožėjome senąja Ro-
tuše. Vėliau pasukome Vokietijos 
link, kur laukė nakvynė. Prabu-
dome smagūs, pailsėję. Kelionę 
tęsėme vaizdingomis Drezdeno 
apylinkėmis. Maršrutas driekė-
si palei didingą Elbės upę. At-
vykę į Ratheino uolų ir akme-
ninių sienų labirintus, grožėjo-

mės nuostabia Vokietijos gam-
tos panorama. 

Trečią dieną išvykome ap-
lankyti „Pasaulio sodų“. Tai 
nuostabus laisvalaikio parkas 
21 ha plote. Susipažinome su 
kinišku, japonišku, itališku so-
dais. Čia tik ras rojus gamtos 
mėgėjams.

Vėliau laukė ekskursija po 
Berlyną: pagrindinė Rytų Ber-
lyno Aleksandro aikštė, Televizi-
jos bokštas, Brandeburgo vartai, 
Reichstagas, miesto istoriją me-
nanti bažnyčia imperatoriui Vil-
helmui atminti. 

Už nuostabius įspūdžius, 
kuriuos patyrėme kelionėje, už 
linksmą ekskursiją dėkingi or-
ganizatorei draugijos pirminin-
kei Laimai Micienei, visą kelionę 
mus globojusiai grupės vadovei 
Zinaidai Mikelionis bei „Aisčių“ 
kelionių organizatorių gidei Va-
lerijai ir vairuotojams.

Lauksime naujų kelionių.

Aplankė Brandenburgo 
žemes ir Saksoniją

Į Vokietiją važiavo didelis būrys šilutiškių.

Šiais mokslo metais Šeduvos 
gimnazijos Specialiojo ugdy-

mo skyriuje mokysis per 60 mo-
kinių. Čia ugdomi didelių ir labai 
didelių ugdymosi poreikių turin-
tys moksleiviai. Dalis jų gyvena 
skyriuje esančiame bendrabu-
tyje, dauguma kiekvieną dieną 
mokykliniu autobusu atveža-
mi į mokyklą, paskui parveža-
mi į namus. 

Skyriuje didelis dėmesys ski-
riamas edukacinėms erdvėms. 
Šalia Specialiojo ugdymo sky-
riaus yra svajonių parkas su pa-
vėsine, takais pasivaikščioti ir 
gėlynais. Pavasarį įrengtas pa-
keliamųjų lysvių daržas, kuria-

me auginamos daržovės, pries-
koniai, vaistiniai augalai. Moki-
niai mielai dalyvavo įrengiant 
šias lysves. 

Dėmesys neįgaliam vaikui
Ketvirti metai vykdomas pro-

jektas „Langas į gamtą“. 
Pedagogai įsitikino, kad gam-

ta – puikus mokymosi ir kūrybos 
laukas edukacinei veiklai orga-
nizuoti. Pažintinės ekskursijos, 
pamokos gamtoje, edukaciniai 
užsiėmimai leidžia gyvai per-
teikti informaciją, suvokti gam-
toje vykstančius procesus, tin-
kamai elgtis. 

Vaikus domina mokytojos 
Virginijos Budrienės iniciatyva 
įkurta „žalioji“ klasė. Čia auga 
įvairūs augalai, gyvena geltons-
palvis vėžlys, Madagaskaro ta-
rakonai, Jemeno chameleonas, 
akvariumo žuvys cikloidai ir ki-
ti įdomūs gyvūnai. 

Pedagoginė ferma vasarą pa-
sipildė nauju gyventoju – gimė 
mažas ponis, kuriam vaikai iš-
rinko Žvalgo vardą.

Šį rudenį prie gimnazijos ati-
daromas naujas stadionas, ku-
riuo, be abejo, naudosis ir Spe-
cialiojo ugdymo skyriaus moks-
leiviai. 

Skyriuje dirbantys didelę pa-
tirtį turintys pedagogai Arnolda 
Šukienė, Arūnas Bagdonas, Lore-
ta Butkienė, Engrita Drižienė ir 
kiti mielai padeda jaunesniems. 

Norisi tikėti, kas ir šiais moks-
lo metais pedagogams nepritrūks 
kūrybiškumo, iniciatyvos, kantry-
bės, o mokiniai juos džiugins nors 
ir mažais žingsneliais eindami pa-
žinimo keliu.

Janina Ožalinskaitė Pakeliamųjų lysvių daržas.

Mažasis augintinis - ponis Žvalgas.

„Freedom Drive“ eitynės suvienijo Europos neįgaliuosius

Irminos Beneševičiūtės rankose – „Freedom 
Drive“ eitynių plakatas.

„Už savo teises turime kovo-
ti patys, – sako mergina. – Tu-
rime parodyti politikams, kad 
mums nepriimtini sprendimai, 
kai Europos Sąjungos pinigai 
investuojami į gražius pastatus, 
jų sienas, o ne tiesiogiai į neįga-
lų žmogų.“ 

Irmina įsitikinusi: kuo neį-
galieji bus labiau matomi, tuo 
greičiau keisis ir visuomenė. 
Todėl, pasak jos, negalią turin-
tis žmogus, kuris vis dar trak-
tuojamas kaip kitoniškas, turi 
būti tarsi gyva knyga, kurią tu-
ri skaityti visuomenė, socialinę 
politiką formuojantys valdžios 
atstovai. „Mes, neįgalieji, turime 
atversti pirmą šios knygos pus-
lapį, sudominti savo iniciatyviu, 
iššūkių nevengiančiu gyvenimu. 
Tik tada galime tikėtis, kad pa-
mažu pradės keistis ir visuo-
menės nuostatos. Požiūrio kai-
ta – ilgalaikis procesas, tačiau 
tik nuo mūsų pačių priklauso, 
kad jis vis dėlto vyktų“, – sam-
protauja mergina. 

Irmina neslepia – jai nepri-
imtinas mūsų visuomenėje susi-
formavęs galių nelygiavertišku-
mas, kai valdžios atstovai, socia-
linės politikos kūrėjai vertinami 
kaip ekspertai, o neįgalieji – tik 
kaip subjektyvių patirčių turin-
tys socialinės atskirties žmonės. 
„Reikia keisti ne neįgalų žmogų, 
o sistemą, – įsitikinusi Irmina. – 
Neįgaliajam nereikia labdaros. 
Neformuokime iš jų išmaldos 
prašytojų, o suteikime jiems ly-
gias teises, kad jie galėtų sava-
rankiškai gyventi, kartu su vi-
sais mokytis, dirbti.“

Atskirtis proveržio 
nesulaikė

„Freedom Drive“ eitynes pra-
tęsė ENIL surengta konferenci-
ja, kurioje buvo analizuojamos 
švietimo problemos. Daug kal-
bėta apie specialiąsias ugdymo 
įstaigas, nuo mažens negalią tu-
rinčių vaikų patiriamą atskirtį. 
Simboliška, kad šią konferenci-
ją pradėjo jauniausia „Freedom 
Drive“ renginio dalyvė – šešia-
metė Maja Lorentz. 

Irmina neslepia – visa tai ir 
pati išgyveno, kai dėl negalios jai 
buvo skirtas namų mokymas. Vi-
sus 12 metų ji neturėjo galimy-
bės įsitraukti į bendraamžių gy-
venimą, dalyvauti įvairių nuo-
tykių kupinoje moksleiviškoje 
kasdienybėje. Irmina prisime-
na ypač skaudžiai tai pajutu-
si per atestatų įteikimo šventę. 
Visi aplink klegėjo, aptardami 
kartu išgyventus nuotykius, ku-
rių ji taip ilgėjosi, tačiau negalė-
jo patirti. Visa laimė, kad atsira-
do vienas pedagogas – muzikos 
mokytojas, kuris įkvėpė Irminai 
pasitikėjimo savimi, kantriai la-
vino jos muzikinius gebėjimus, 
mergaitės pasirodymus įtrauk-
davo į šventines mokyklos prog
ramėles. 

Jei ne jis, kažin ar šiandien Ir-
mina būtų ryžusis Šeduvos neį-
galiųjų draugijoje greta vyres-
nio amžiaus žmones vienijančio 
vokalinio ansamblio „Verdenė“ 
įkurti dar vieną nediduką ko-
lektyvą ir scenoje kūrinius at-
likti duetu. 

Tačiau šis žingsnis – tik ne-
didelis iššūkis, palyginti su tuo 
proveržiu, kuriam Irmina ryžo-

si gavusi atestatą. Nepaisant to, 
kad mokėsi namuose, ji įstojo į 
Šiaulių universitetą ir baigė ne 
tik bakalauro, bet ir magistran-
tūros studijas. 

Eitynės įkvėpė dar 
daugiau drąsos

Socialinės pedagogikos dip
lomą turinti mergina aktyviai 
įsitraukė į neįgaliųjų nevyriau-
sybinės organizacijos darbą. Ir-
mina neslepia vis dažniau pa-
galvojanti, kaip šia veikla sudo-
minti daugiau negalią turinčio 
jaunimo. Juk aukštojo mokslo 

diplomai kasmet įteikiami dau-
gybei neįgaliųjų. Jeigu šie jauni, 
iniciatyvūs, naujovėms atviri ir 
žinių turintys žmonės įsijungtų 
į nevyriausybinių organizacijų 
veiklą, būtų galima kalnus nu-
versti ir kovojant už savo teises, 
ir keičiant visuomenės požiūrį.

Klausantis I. Beneševičiūtės 
samprotavimų, ne kartą šmėkš-
telėjo mintis – kiek daug bendro 
tarp jos ir ką tik Briuselyje vi-
sos Europos neįgaliųjų išsakytų 
siekių. „Freedom Drive“ laisvės 
maršo tikslai ir šūkiai – tarsi jos 
pačios vidinis manifestas.

Pati Irmina sako, kad daly-
vavimas šiose eitynėse ją įkvė-
pė dar aktyviau ir drąsiau daly-
tis tuo, ką patiria įvairiose nega-
lios situacijose, kad ateityje būtų 
kuriamos įgalinančios sistemos, 
kurios padėtų neįgaliesiems tap-
ti savarankiškiems. „Ačiū Lietu-
vos neįgaliųjų forumui, kuris pa-
dėjo mano balsui tapti svarbiu ir 
girdimu. Ačiū komandai, su ku-
ria vykau kartu. Man buvo gar-
bė atstovauti Lietuvai ir, aišku, 
mylimai Šeduvai“, – sako I. Be-
neševičiūtei. 

aldona Milieškienė

Kristiną Dūdonytę laiptais nunešė padėti pasisiūlęs vyriškis.
Lietuvos neįgaliųjų forumo archyvo nuotr.
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Krapo tėvyne laikomos net 
kelios šalys: Iranas, Egip-

tas (šioje šalyje krapas buvo 
naudojamas maistui ir gydymo 
reikmėms prieš daugiau kaip 5 
tūkst. metų), Vidurinė Azija ir 
Rytų Indija. Šiandien jis papli-
tęs visame pasaulyje, išskyrus 
Australiją ir Antarktidą. 

Panaudojimo galimybės
Žalios krapų sėklos tinka 

duonos gaminiams, sausai-
niams, arbatai, marinatams, 
actui. Krapais aromatizuoja-
mi sūriai, mėsos ir duonos ga-
miniai, virtos bulvės, kitoks 
maistas, jie vartojami kaip įvai-
rių patiekalų uždaras. Taip pat 
krapai naudojami raugiant ar 
marinuojant agurkus, pomi-
dorus, šviežių krapų žalumy-
nų dedama į salotas, mišrai-
nes, mėsos, žuvies patiekalus, 
daržovių sriubas ir antruosius 
patiekalus. Krapų eterinis alie-
jus naudojamas konditerijos, 
konservų, likerių, degtinės pra-
monėje, taip pat įeina į kremų, 
odekolonų, dantų pastų, mui-
lų sudėtį. Krapai pasižymi la-
bai stipriu aromatu, todėl juos 
galima naudoti be kitų pries-
konių.

Krapai nuo seno laikomi ir 
vaistiniu augalu, vaistinė ža-
liava – augalo antžeminė dalis 
ir vaisiai (sėklos). Antžeminė 
krapų dalis pjaunama pačioje 
žydėjimo pradžioje, ryte, vai-
siai renkami subrendę rugpjū-
čio–rugsėjo mėnesį. Beje, kra-
pų sėklas irgi geriausia rinkti 
anksti rytą, kol dar laikosi ra-
sa, nes tai sulaiko nuo sėklų iš-
byrėjimo skinant. 

Krapai ant palangių
Vis daugiau žmonių, ypač 

gyvenančių daugiabučiuose 
namuose, ryžtasi krapus ir ki-
tokias daržoves (žinoma, popu-
liariausi svogūnų laiškai) užsi-
auginti ant palangių. Sėklos so-
dinamos į drėgną purią žemę, 
prieš tai jos 2 dienas pamirko-
mos kambario temperatūros 
vandenyje. Dygimo procesas 
trunka 1,5–2 savaites, lapams 
užaugti prireikia apie 30 dienų. 

Cheminė sudėtis
Krapuose yra: eterinio alie-

jaus, cukrų, riebalų, ląstelienos, 
azotinių medžiagų; vitaminų 
(šviežiuose stiebuose ir lapuo-
se): C, B1, B2, B3, B6, kitų vitami-
nų. Taip pat rasta baltymų, beta 
karoteno, flavonoidų (kverceti-
no, izoramnetino, kempferolio), 
fitoncidų, chlorofilo, pektininių 
medžiagų, fosforo, geležies, kal-
cio, kalio, magnio, natrio. 

Krapų nauda sveikatai
 normalizuoja medžiagų 

apykaitą,
 pasižymi bendrai orga-

nizmą stiprinančiu poveikiu,
 gerina apetitą ir virški-

nimą,
 stiprina laktaciją (moti-

nos pieno susidarymą po gim-
dymo),
  turi antiuždegiminių, 

baktericidinių, raminamų-

jų, nuskausminančių (pavyz-
džiui, mažina skausmus ser-
gant skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige) ir antioksi-
dacinių savybių,
 stiprina nervų sistemą,
 tinka nemigos profilakti-

kai ir gydymui,
 gydo meteorizmą (pilvo 

išsipūtimas nuo dujų, esančių 
skrandyje ir žarnose), 
 padeda išvengti virškini-

mo sistemos spazmų,
 stabdo žarnyne puvimo 

ir rūgimo procesus,
  padeda atsikosėti (kai 

būna neproduktyvus, t.y. sau-
sas kosulys),
 varo tulžį ir šlapimą, 
 šalina blogą burnos kva-

pą,
 stiprina širdies ir krauja-

gyslių sistemą, 
  žemina arterinį krau-

jospūdį,
 naudingas aterosklero-

zės, pielonefrito (inksto audi-
nio, geldelių ir taurelių uždegi-
mo), cistito (šlapimo pūslės už-
degimas), inkstų akmenligės ir 
dažnai pasikartojančio galvos 
skausmo gydymui,
 tinka kepenų ligų, trau-

kulių, šlapimo nelaikymo, ste-
nokardijos, epilepsijos, alergi-
jos, bronchinės astmos ir pyki-
nimo profilaktikai,
 padeda organizmui atsi-

kratyti šlakų ir toksinų, 
  greitina įtrūkų ir žaiz-

dų gijimą,
  aktyvina kraujodaros 

procesus,
 gerina regą.
Pastaba: krapai ir jų pre-

paratai nevartotini: mėne-
sinių metu (gali sustiprin-
ti kraujavimą), viduriuojant, 
esant šlapimo nelaikymui, 
individualiam organizmo 
priešiškumui krapams, ser-
gant inkstų geldelių uždegi-
mu, esant žemam arteriniam 
kraujospūdžiui (ypač kai var-
tojama daug krapų arba jų 
preparatų), atsiradus kraujo 
apytakos nepakankamumui.

Liaudies medicinos 
receptai

Plataus spektro užpilas
Jis pasižymi antiuždegimi-

nėmis, raminamosiomis, an-
tispazminėmis, šlapimą va-
rančiomis savybėmis, taip pat 
padeda atsikosėti (esant ne-
produktyviam, t. y. sausam 
kosuliui).

Šaukštas sausų susmulkin-
tų krapo sėklų (galima jas su-
malti kavamale) užplikomas 
stikline karšto (bet ne verdan-
čio) vandens. Indas su ruošiniu 
uždengiamas rankšluosčiu, pa-
laukiama 15 minučių, po to nu-
košiama per dvigubą marlę. 

1. Sergant tokiomis šlapi-
mo takų ligomis, kaip cistitas, 
pielonefritas, inkstų akmen-
ligė, šlaplės uždegimas (daž-
niausia vyrų lyties organų li-

ga), šis užpilas vartojamas į vi-
dų 5 kartus per dieną po 1/4 
stiklinės.

2. Jeigu reikia varyti šlapi-
mą, šio užpilo geriama 3 kar-
tus per dieną po 1/2 stiklinės.

3. Esant meteorizmui, ne-
produktyviam kosuliui šio už-
pilo geriama po šaukštą 15 
min. prieš kiekvieną valgį. 

Pastaba: šiuo preparatu gy-
domasi 7 dienas (jeigu gydy-
tojas nenurodo kitaip), po to 
daroma 3 dienų pertrauka ir 
gydymo kursas pakartojamas 
tuo pačiu būdu. Beje, pastaroji 
pastaba tinka ir kitiems čia ap-
rašytiems krapų preparatams.

Apetito ir virškinimo ge-
rinimas

2 arbatiniai šaukšteliai 
sausų susmulkintų krapų vai-
sių (geriausia juos susmulkin-
ti kavamale, tačiau galimi ir 
kiti būdai) užplikomi 2 stikli-
nėm karšto (bet ne verdančio) 
vandens. Indas su ruošiniu už-
dengiamas, po 10 minučių nu-
košiamas per dvigubą marlę. 
Geriama po stiklinę per dieną.

Vidurių pūtimas
Šaukštelis sausų susmul-

kintų krapų vaisių užplikomi 
stikline karšto (bet ne verdan-
čio) vandens. Indas su ruoši-
niu uždengiamas, palaukiama 
45 minutes, po to nukošiama 
per dvigubą marlę. Šis užpi-
las išgeriamas per dieną per 
3–4 kartus.

Bronchitas, sausas kosulys
Šaukštelis sausų susmul-

kintų krapų vaisių užpilamas 
1,5 stiklinės vandens ir 10 min. 
virinama ant silpnos ugnies. Po 
to palaukiama 30 min., nuo-
viras nukošiamas per dvigu-
bą marlę, įmaišomas šaukš-
telis medaus ir dar įpilama 
1/4 stiklinės pieno. Šio nuo-
viro geriama po 1/3 stiklinės 
3 kartus per dieną 15–20 min. 
prieš valgį.

Laktacijos gerinimas   
Pirmasis variantas 
Šaukštas sausų susmul-

kintų krapų vaisių užplikomas 
stik line karšto (bet ne verdan-
čio) vandens, indas uždengia-
mas, palaukiama 2 val., po to 
nukošiama per dvigubą marlę. 
Geriama po1/2 stiklinės 2 kar-
tus per dieną arba po šaukštą 6 
kartus per dieną. Geriausia ger-
ti nedideliais gurkšniais, prieš 
nuryjant reiktų užpilo gurkšnį 
šiek tiek palaikyti burnoje.

Antrasis variantas 
Antrasis variantas pasiren-

kamas tais atvejais, kai užpilas 
arba visiškai neskatina pieno 
išsiskyrimo, arba skatina nepa-
kankamai. Beje, prieš vartojant 
šį sudėtingą vaistinių augalų 
nuovirą, reiktų pasikonsultuo-
ti su gydytoju arba vaistininku. 

Visi pastarajame recep-
te nurodyti ingredientai yra 
sausi ir susmulkinti, visų jų 
imama po šaukštą. Vaistinių 
augalų sąrašas: krapo vaisiai 

(sėklos), anyžinės ožiažolės 
(paprastojo anyžiaus) vaisiai, 
vaistinės ožragės vaisiai, kmy-
no vaisiai, paprastojo apynio 
purkos, miežio grūdai, avižos 
antžeminė dalis. Daroma taip: 
gerai sumaišomi tarpusavyje 
visi ingredientai, toliau šio mi-
šinio 2 šaukštai suberiami į in-
dą ir užplikomi 1/2 litro karš-
to (bet ne verdančio) vandens. 
Užpilas uždengiamas dangčiu, 
apgaubiamas rankšluosčiu ir 
paliekamas 2 valandoms (jei-
gu užpilas atrodo per karštas, 
šį laiką galima pratęsti). Po to 
užpilas nukošiamas per dvigu-
bą marlę. Šio užpilo reikia per 
dieną išgerti apie litrą.

Odos niežėjimas, nude-
gimai

2 šaukštai sausos susmul-
kintos krapo žolės užplikomi 
2 stiklinėm karšto (bet ne ver-
dančio) vandens ir 5 min. pavi-
rinama ant silpnos ugnies. Po 
to nuoviras nukošiamas per 
dvigubą marlę. Paprasčiausias 
gydymo būdas: ant pakenktos 
vietos uždedama šiame nuovi-
re sumirkyta ir nugręžta kelių 
sluoksnių marlės atraiža, kuri 
uždengiama polietilenine plė-
vele ir įprastu būdu sutvarsto-
ma (kad laikytųsi kompresas). 
Tokios procedūros atliekamos 
1–2 kartus per dieną, kompre-
sas laikomas 20 min.

Šlapinimasis miegant
Šaukštas sausų susmul-

kintų krapo vaisių užplikomas 
stik line karšto (bet ne verdan-
čio) vandens. Indas uždengia-
mas dangčiu, iš viršaus apšilti-
namas rankšluosčiu, laikoma 3 
val. Po to užpilas nukošiamas 
per dvigubą marlę. Visa por-
cija išgeriama prieš pat mie-
gą (pageidautina, kad užpilas 
būtų šiltas).

Žagsulys
Šaukštelis sausų susmul-

kintų krapo vaisių užplikomas 
stikline karšto (bet ne verdan-
čio) vandens, indas uždengia-
mas, po pusvalandžio užpilas 
nukošiamas per dvigubą mar-
lę. Geriama užpilo po 1/2 stik
linės 3 kartus per dieną.

Aterosklerozė
Šaukštas sausų susmul-

kintų krapo vaisių užplikomas 
stik line karšto (bet ne verdan-
čio) vandens, indas uždengia-
mas, po valandos užpilas nuko-
šiamas per dvigubą marlę. Ge-
riama užpilo po 1–2 šaukštus 
4 kartus per dieną.

Pastaba: šis užpilas gerina 
galvos kraujagyslių kraujota-
ką ir mažina galvos skausmus.

Traukuliai
Šaukštas sausos susmul-

kintos krapo žolės užplikomas 
1,5 stiklinės karšto (bet ne ver-
dančio) vandens. Po 45 min. 
užpilas nukošiamas per dvi-
gubą marlę. Visas užpilo kie-
kis išgeriamas per dieną per 
tris kartus.

Lėtinis storosios žarnos 
uždegimas

Šaukštas sausos susmulkin-
tos krapo žolės užplikomas 0,5 
litro karšto (bet ne verdančio) 
vandens, indas uždengiamas, 
po 45 min. užpilas nukošiamas 
per dvigubą marlę. Geriama už-
pilo po 0,5 stiklinės 15–20 min. 
prieš valgį 3 kartus per dieną.

Romualdas OGinskas

Visoje Europoje širdies ir krau-
jagyslių ligos lemia maždaug 

50 proc. visų mirčių, o sergamumo 
jomis rodikliai Lietuvoje – vieni di-
džiausių. Minėdami Pasaulinę širdies 
dieną, sveikatos priežiūros specialis-
tai įspėja, kad sergančiųjų amžius pas-
taraisiais metais gerokai atjaunėjo, o 
pacientai dažnai nepakankamai suvo-
kia šių ligų keliamą grėsmę gyvybei.

Lietuvos širdies asociacijos vado-
vas, kardiologas doc. Raimondas Kubi-
lius vardija, kad širdies ligas lemiančių 
rizikos veiksnių suskaičiuojama net 
25. „Kardiologai išskiria dvi pacientų 
grupes: vieniems jau diagnozuota vie-
nokia ar kitokia širdies liga ir paskirtas 
medikamentinis gydymas, o kiti tie-
siog turi širdies ir kraujagyslių rizikos 
veiksnių. Kadangi šie veiksniai yra ak-
tyvūs, tai net jokių nusiskundimų ne-
išsakantys žmonės privalo nuolatos 
tikrintis. Nuo 20 metų amžiaus kiek
vienam rekomenduojame kartą per 
metus pasimatuoti kraujospūdį, cho-
lesterolio kiekį kraujyje. Nesant jokių 
pakitimų, tai galime daryti rečiau, kas 
penkerius metus. Pajutus širdies mau-
dimą ar permušimus, liga jau gali būti 
išsivysčiusi, todėl ją diagnozuoti priva-
lome tada, kai išorinių simptomų gal-
būt net nesimato“, – teigia R. Kubilius.

Trys pagrindiniai rizikos veiks-
niai: arterinis kraujospūdis, choles-
terolio kiekis kraujyje bei rūkymas. 
Gydytojas pabrėžia, kad pacientų su 
diag nozuotomis ligomis amžius pas-
taraisiais metais gerokai atjaunėjo. 
Manoma, kad pagrindinė to priežas-
tis – nepakankamas dėmesys pre-
vencijai.

„Esminiai patarimai yra papras-
ti: nerūkyti, kasdien bent pusvalan-
dį būti fiziškai aktyviam ir per dieną 
suvalgyti 400 gramų vaisių bei daržo-
vių. Yra Europos šalių, kuriose širdies 
problemos nebesukelia tiek mirčių, o 
pirmąją vietą jau užleidžia onkologi-
niams sutrikimams. Vadinasi, net ir ri-
zikos veiksniai įveikiami, tuo tereikia 
susirūpinti“, – neabejoja kardiologas.  

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė 
Jolita Skinderskienė pritaria, kad Lie-
tuvoje itin aukštus sergamumo širdies 
ir kraujagyslių ligų skaičius galima 
aiškinti per dideliu riebaus ir saldaus 
maisto, alkoholio vartojimu, rūkymu, 
per mažu fiziniu krūviu, dažnomis ir 
pasikartojančiomis stresinėmis situ-
acijomis bei kitais veiksniais.

„Pasirinkus tinkamą gyvenimo 
būdą, reguliariai sportuojant, svei-
kai maitinantis, nuolat kontroliuojant 
kraujospūdį, cholesterolį bei cukraus 
kiekį kraujyje galima pagerinti savo 
sveikatą. Valgiaraštyje turi būti rie-
šutų, avokadų, žuvies produktų, aly-
vuogių ir kokoso aliejaus, ląstelienos 
turinčių produktų. Širdies raumenį 
pastiprintų gudobelių ekstraktas su 
magniu bei kofermentu Q10“, – pasa-
koja sveikatos ekspertė.

Nepaisant skaudžios mirtingumo 
statistikos, R. Kubilius neabejoja, kad 
daugeliu atvejų diagnozuota širdies li-
ga nėra nuosprendis. Nuo sprendis yra 
netinkamas požiūris į ligos gydymą.

2016aisiais iš 41 106 Lietuvo-
je mirusių asmenų net 23 103 mirė 
būtent dėl kraujotakos sistemos su-
trikimų.

„Bičiulystės“ inf. 

Pasaulinė širdies 
diena: kaip 

kovoti su širdies 
ir kraujagyslių 

ligomis?

Krapas – Daktaras
Aiskauda

daržovė, prieskonis 
ir vaistinis augalas
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Seimo Neįgaliųjų teisių komi-
sijos pirmininkas Justas Džiu-

gelis kartu su kitais komisijos 
nariais kreipėsi į Ministrą Pir-
mininką, socialinės apsaugos ir 
darbo bei finansų ministrus, pra-
šydamas imtis priemonių, kad 
dar 2018 m. valstybės biudžete 
būtų numatytos lėšos ekonomi-
nės krizės laikotarpiu sumažin-
toms pensijoms ir kitoms socia-
linėms išmokoms kompensuoti.

„Vyriausybė yra numačiusi 
skirti kompensavimui reikalin-
gas lėšas 2021 m. valstybės biu-
džete. Tačiau išmoka – tai para-
ma žmogui, kad jis galėtų išgy-
venti, o ne pagražinti gyvenimą. 
Taupyti senjorų ir negalios pa-
liestų žmonių sąskaita negali-
ma. Todėl siūlome premjerui ir 
ministrams įvertinti nuo 2005 
metų vykusius pokyčius pensijų 
bei kitų socialinių išmokų siste-

moje, lėšų poreikį kompensaci-
joms ir imtis priemonių, kad šios 
lėšos būtų pradėtos planuoti jau 
2018 m. valstybės biudžete“, – 
sako Neįgaliųjų teisių komisi-
jos pirmininkas Justas Džiugelis.

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos socialinių išmokų per-
skaičiavimo ir mokėjimo laiki-
nuoju įstatymu buvo sumažintos 
ir iki šiol nekompensuotos visos 
valstybinės pensijos, rentos, slau-
gos ir priežiūros (pagalbos) išlai-
dų tikslinės kompensacijos, šal-
pos kompensacijos, valstybinės 
socialinio draudimo ištarnauto 
laiko, našlaičių (maitintojo nete-
kimo), našlių pensijos, valstybi-
nio socialinio draudimo išmokos.

Preliminariais skaičiavimais, 
lėšų poreikis šių socialinių išmo-
kų praradimams kompensuoti – 
221,2 mln. eurų. 

lRs ir „Bičiulystės“ inf. 

Jau dvidešimt ketvirtus metus 
klausytojus po Šv. Jonų bažny-

čios skliautais suburs Alma ma-
ter musicalis koncertai. Slėpinin-
gais muzikos istorijos labirintais, 
kaip ir kasmet, vedžios muziko-
logė Laimutė Ligeikaitė. Spalio 
2 d. vykusiame pirmame ciklo 
koncerte grojo LR Vyriausybės 
kultūros ir meno premijos lau-
reatė profesorė Veronika Vitai-
tė, jos dukra profesorė Aleksan-
dra Žvirblytė ir anūkas Paulius 
Andersonas. Šių metų koncertų 
cikle laukia įdomūs susitikimai 
su Lietuvos edukologijos uni-
versiteto choru „Ave vita“ (va-
dovas ir dirigentas Kastytis Ba-
risas), kameriniu orkestru „Cre-
do“ (meno vadovas Remigijus 
Vitkauskas), dainų ir šokių an-
samblio „Šviesa“ (meno vadovė 
Jolanta Kisielytė Sadauskienė) 
choru ir orkestru. Vakaras „Bal-
tas paukštis“, rengiamas drauge 
su Vytauto Kernagio fondu, leis 
prisiliesti prie dalelės Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato V. Kernagio 
gyvenimo ir kūrybos. Savo min-
timis vakare dalysis Maestro sū-
nus Vytautas Kernagis, kino kri-
tikės – Izolda Keidošiūtė ir Rūta 
Oginskaitė, poetas, kino ir teatro 
režisierius Vytautas V. Landsber-

gis, kompozitorius Andrius Ku-
likauskas. Atiduosime duoklę 
ir džiazui. Vakarą „Džiazo meis-
trai ir jaunieji atlikėjai“ skirsime 
Lietuvos nacio nalinės kultūros ir 
meno premijos laureatams, džia-
zo muzikams Viačeslavui Ganeli-
nui, Vladimirui Tarasovui ir Vla-
dimirui Čekasinui. Koncertų ci-
kle pagerbsime LR Vyriausybės 
kultūros ir meno premijos lau-
reatus – muzikologę, humanita-
rinių mokslų daktarę, profesorę 
Gražiną ŽuklytęDaunoravičie-
nę (ją pristatys muzikologė Jū-
ratė Katinaitė) ir dirigentą Ro-
mualdą Gražinį. Skambės Lietu-
vos kompozitorių kūriniai, atlie-
kami solistės Ernestos Juškaitės 
ir kamerinio choro „Aidija“. LR 
Vyriausybės kultūros ir meno 
premijos laureato poeto Rimvy-
do Stankevičiaus kūrybos vaka-
re „Poezija –tai vagystė iš nebū-
ties“ poetinis žodis persipins su 
V. A. Mocarto muzika, kurią at-
liks Vilniaus universiteto kame-
rinis orkestras (meno vadovas 
ir dirigentas Paulius Bernardas 
Koncė). Alma mater musicalis 
koncertų ciklą baigs tarptauti-
nių konkursų laureačių seserų 
Daunyčių ansamblis „Regnum 
musicale“.

lMRC ir „Bičiulystės“ inf. 

2017-2018 m. Alma mater 
musicalis koncertų ciklas

Neįgaliųjų teisių komisija 
siūlo nedelsiant kompensuoti 
sumažintas pensijas ir kitas 

socialines išmokas 

D. Matvejevo nuotr.

Aktualijos

Visai dienai niekam jo nepatikė-
davo – juk socialinė darbuotoja 
atėjusi nemokės pamaitinti, bi-
jos, kad sūnus gali užspringti... 
Mama vienintelė iš mimikų su-
prasdavusi, ko jis nori. Moteris 
neslepia, kad buvo labai sunku – 
sūnų reikėjo prižiūrėti ir dieną, 
ir naktį. Kilnoti, maitinti, praus-
ti... Nors suaugęs Arnas svėrė tik 
15 kilogramų, tačiau kadangi ne-
laikė galvos, kūnas buvo sugle-
bęs, atrodė labai sunkus. G. Nar-
montienė prisimena, kad sūnus 
nuolat sirgdavo: tai epilepsijos 
priepuolis, tai dar kas nors. Ji sa-
ko gyvenusi kaip kariniame dali-
nyje: visą laiką buvo sudėti krep-
šiai važiuoti į ligoninę. 

Nepaisant to, moteris visą 
laiką dirbo, nes bijojo prarasti 
draustumą (1995 metais, kai Ge-
novaitės sūnus gavo neįgalumą, 
neįgalius vaikus slaugančios ma-
mos nebuvo draudžiamos vals-
tybės, jos pradėtos drausti nuo 
2000ųjų). Reikėjo rasti, kas pa-
bus su sūnumi, neretai jį įsisodi-
nusi į vežimėlį kartu į darbą vež-
davosi. Moteris prisimena, kad 
būdavo periodų, kai sūnus išti-
somis naktimis nemiegodavo. 
Kartais į darbą ėjo iš nuovargio 
remdamasi į sieną. 

Naudingiau būtų buvę 
nedirbti

Deja, tik mirus sūnui G. Nar-
montienė sužinojo, kad jei būtų 
nedirbusi, o tik slaugiusi sūnų, 
jai būtų buvę naudingiau – būtų 
sukaupusi daugiau darbo stažo, 
jis būtų skaičiuojamas kaip dir-
bantiems žmonėms, nuo mini-
malios algos. Tačiau dėl to, kad 
turėjo darbinių pajamų, moteris 
valstybės nebuvo draudžiama. O 
kadangi atlyginimas buvo labai 
mažas (pastaruoju metu siekė 
apie 40 eurų), ji būtinojo stažo 
nesukaupė. 

G. Narmontienė apgailestau-
ja, kad ne kartą lankėsi „Sodro-
je“, domėjosi, tačiau niekas jos 
neperspėjo, kad dirbdama ji tik 
nukentės. Kartais ateidavo so-
cialinė darbuotoja, kuri kelioms 
valandoms ją išleisdavo, bet ir-
gi net neužsiminė. „3040 eu-
rų, kuriuos uždirbau, tikrai ma-
nęs negelbėjo. Daugiau pinigų 
išleisdavau. Aš verčiau būčiau 
pailsėjus sūnų užmigdžiusi“, – 

guodžiasi moteris. Jos teigimu, 
skaudu, kad slaugos metai ne-
laikomi darbu – nors dirbti rei-
kėjo ir dieną, ir naktį, nepaisant 
savęs. G. Narmontienė sako visą 
jaunystę savo sūnaus slaugymui 
atidavusi. Pačiai pradėjo tirpti 
rankos, iki šiol sąnariai skauda, 
kankina nemiga, tačiau galvoti 
apie save, rūpintis savo reabili-
tacija nebuvo kada. Na, o dabar, 
kai sūnaus nebėra, susidūrė su 
biurokratijos siena. 

„Aš dabar nieko nebemoku, 
praradau kvalifikaciją ir nervus, 
turėčiau eiti kaip į pirmą klasę, iš 
naujo mokytis. Bet kas su manim 
terliosis. Ir kada aš surinksiu tą 
stažą, jei nuo pradžių reikia pra-
dėti? Valdžiai nusispjauti“, – ne-
vilties apimta sako moteris.

Vis dėlto Genovaitė lengvai 
pasiduoti nežada: „ Aš tiek pra-
ėjau, dabar niekas neatrodo sun-
ku, esu užsigrūdinusi kaip gele-
žis. Neturiu batelių? Visiški nie-
kai. Kad tik nereikėtų už viską 
kovoti, – sako moteris. – Mokausi 
nugalėti save – jei tik pradėsi gai-
lėtis, gali susinaikinti. Arba turi 
susiimi, arba sunyksti. Juk dau-
gybė mamų suserga depresija.“

„Sodra“: turint 
pajamų stažas nebuvo 

skaičiuojamas 
Pasak G. Narmontienės, 

„Sod ros“ Klaipėdos skyriaus 
direktoriaus Valdemaro Anu-
žio pasirašytame laiške aiški-
nama, kad asmenys, slaugantys 
visiškos negalios asmenis, vals-
tybės lėšomis pradėti draus-
ti nuo 2000 metų sausio 1 die-
nos. Viena iš esminių sąlygų bū-
ti apdraustam valstybės lėšomis 
buvo ta, kad asmenys neturėtų 
draudžiamųjų pajamų. Kadangi 
Genovaitė didžiąją laiko dalį dir-
bo (turėjo draudžiamųjų paja-
mų), ji nebuvo draudžiama vals-
tybės. Jos stažas buvo skaičiuo-
jamas nuo uždirbamų pinigų. 

Nuo 2017 metų sausio asme-
nys, slaugantys neįgalų asmenį, 
kuriam nustatytas specia lusis 
nuolatinės slaugos poreikis arba 
nepasibaigęs visiškos negalios 
invalidumo terminas, valstybės 
lėšomis draudžiami ne tik tada, 
kai nedirba, bet ir tais atvejais, 
kai jų pajamos mažesnės nei ati-
tinkamo laikotarpio LR Vyriau-
sybės patvirtintos minimalio-

sios mėnesinės algos suma. Deja, 
šio nutarimo nuostatomis mote-
ris galėjo pasinaudoti vos 5 die-
nas – jos sūnus šių metų sausio 
5 dieną mirė. „Sodros“ atsiųsta-
me laiške aiškinama, kad mote-
ris turi teisę į draudimą valsty-
bės lėšomis tik už tuos laikotar-
pius, kai nedirbo (per 22 metus 
susidarytų šiek tiek daugiau nei 
metai). 

Tokie atvejai rodo 
valstybės abejingumą 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivančenko 
mano, kad tokie atvejai, kaip šis, 
parodo, kaip mūsų valstybėje 
yra rūpinamasi neįgaliu žmogu-
mi – jis yra skatinamas ne dirbti, 
o gyventi iš pašalpų. 

Pasak J. Ivančenko, Lietuvo-
je neretai susiduriame su kom-
pleksinio požiūrio trūkumu – 
priimamas vienas sprendimas, 
tačiau nepriimamas kitas. Visi 
supranta, kad neįgalų vaiką au-
ginanti mama greičiausiai ne-
pajėgs dirbti visą dieną. Tačiau 
akivaizdu ir tai, kad tokiu atveju 
ji nesukaups viso reikalingo sta-
žo, o nedirbdama tokią galimy-
bę turėtų. Džiugu, kad Seimas šią 
problemą suprato ir nuo šių me-
tų atsirado galimybė būti draus-
toms valstybės lėšomis ir toms 
mamoms, kurios uždirba ma-
žiau nei minimalųjį darbo užmo-
kestį. Deja, tokiais atvejais, kaip 
G. Narmontienės, šis pakeitimas 
jokios įtakos stažui jau neturės. 

„Kyla klausimas, kas dabar 
turėtų būti atsakingas už tai, 
kad moteris prarado savo darbo 
metus? Kas turėtų suteikti žmo-
gui visą informaciją apie jo tei-
ses? Nėra nė vienos institucijos, 
kuri tai padarytų. Visi atsakingi 
tik už savo sritį: sveikata, švie-
timas, socialinė apsauga – visų 
sričių institucijos dirba atski-
rai. Viena vertus, įstatymų neži-
nojimas neatleidžia nuo atsako-
mybės, tačiau žmogus neprivalo 
būti teisininku ir visko žinoti“, – 
sako J. Ivančenko. Pasak LND 
pirmininkės, neretai tenka susi-
durti su atvejais, kai žmogus ne-
gauna to, kas jam priklauso, tol, 
kol pats neatranda teisės akto. 
Taip neturėtų būti. Žmogus tu-
rėtų jaustis saugus, kad juo bus 
rūpinamasi. 

aurelija BaBinskienė 

Moteris nubausta už tai,  
kad slaugė neįgalų vaiką

Europos tarybos iniciatyva Or-
ganų donorystės ir transplan-

tacijos diena Europoje minima 
nuo 1996 metų, pirmasis jos pa-
minėjimas įvyko Šveicarijoje, Že-
nevoje. Ir šiais metais kvietimas 
minėti šią dieną jau rugsėjį iške-
liavo iš Ženevos – iš Pasaulinės 
sveikatos organizacijos būstinės. 

Kodėl būtent Šveicarija? To-
dėl, kad jos gydytojai buvo prie 
organų transplantacijos ištakų. 
Antai žymus chirurgas ir Nobe-
lio premijos laureatas Teodoras 
Kocheris recipientui, kurio sky-
dliaukės veikla buvo sutrikusi, 
transplantavo donoro skydliau-
kės audinį ir tai laikoma tikru 

proveržiu medicinos istorijoje. 
Be to, šioje šalyje, Bazelio mies-
te įsikūrusioje farmacijos kom-
panijoje, buvo sukurti pirmieji 
imunosupresantai – vaistai, ku-
rie stabdo transplantuotų orga-
nų atmetimo reakcijas. 

Nuo 1998 metų nutarta šios 
dienos minėjimą, kurį organi-
zuoja Europos Taryba, kasmet 
rengti vis kitoje Europos valsty-
bėje. Buvo sutarta, kad ši diena 
kasmet bus minima antrąjį spa-
lio šeštadienį. 

Šiemet 19osios Europos or-
ganų donorystės ir transplanta-
cijos dienos ambasadorė – ir vėl 
Šveicarija (Bernas). Minint šią 

svarbią dieną, vyksta visuomenei 
skirti renginiai – koncertai, var-
žybos, švietėjiškos akcijos. Tokių 
akcijų metu dalijama informaci-
nė medžiaga apie organų dono-
rystę. 2009 metais Berlyne buvo 
sukurti įspūdingo dydžio širdies, 
plaučių maketai, kuriuos lanky-
tojai galėjo apžiūrėti ir iš vidaus. 
Renginiai paprastai sulaukia di-
delio susidomėjimo. Toks šios 
dienos tikslas ir yra – visuomenei 
priminti, kad organų donorys-
tė yra kilnus veiksmas, o pritarti 
jam gali kiekvienas, sutikdamas 
po mirties tapti organų donoru.

nacionalinio transplantacijos 
biuro ir „Bičiulystės“ inf. 

Spalio mėnuo skiriamas organų 
donorystės ir transplantacijos temai

Profesorė Veronika Vitaitė, jos anūkas Paulius Andersonas ir dukra profesorė 
Aleksandra Žvirblytė. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 9 d. 
09:05 Senis. N-7. 163 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/3 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
2. N-7. 2/7 s. 11:40 Nacionalinė ekspe-
dicija. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 151 
s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 Nema-
toma Lietuvos istorija. N-7. 23:20 Mo-
dernus serialas. Premjera. Jaunasis 
Popiežius. N-14. 7 s. 00:15 Premjera. 
Detektyvas Monkas 5. N-7. 5/6 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią 
dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 151 s. (kart.).

Antradienis, spalio 10 d. 
09:05 Senis. N-7. 164 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2. N-7. 2/4 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/8 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 152 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 
3. N-14. 3/7 s. 00:15 Premjera. De-
tektyvas Monkas 5. N-7. 5/7 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 LRT forumas. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Nematoma Lietuvos 
istorija. N-7. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 152 s. (kart.).

trečiadienis, spalio 11 d. 
09:05 Senis. N-7. 165 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/5 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
2. N-7. 2/9 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 153 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis pro-
tas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Prem-
jera. Vokietija 1983-iaisiais. N-14. 7 s. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
5. N-7. 5/8 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 153 s. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 12 d.
09:05 Senis. N-7. 166 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2. N-7. 2/6 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/10 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 154 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 22:30 Premjera. Apsimetė-

liai. N-14. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/9 s. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
154 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 167 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2. N-7. 2/7 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/11 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 155 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspek-
toriai. 23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. Nematomas žmogus. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 155 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 14 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/12, 2/13 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 33 s. 07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 45 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/7 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos 
laukiniai gyvūnai. 5 d. Tikrieji savanos 
valdovai. (subtitruota). 12:50 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Slėpiningi 
Amazonės miškai. (subtitruota). 13:45 
Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 
2 s. Kortas ant stalo. N-7. 15:15 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Tei-
sė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Dai-
nuoju Lietuvą. 23:00 Premjera. Mūza. 
N-14. (subtitruota). 00:40 Pasaulio do-
kumentika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai. 5 d. Tikrieji savanos valdovai. 
(subtitruota, kart.). 01:35 Pasaulio do-
kumentika. Slėpiningi Amazonės miš-
kai. (subtitruota, kart.). 02:35 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, spalio 15 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 9 s. 
Sultenė. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Sukčiai iš prigimties. 1 d. Kaip iš-
gyventi. (subtitruota). 12:50 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai. 1 d. Čoko. Kolum-
bijos laukinė pakrantė. (subtitruota). 
13:45 Mis Marpl 5. N-7. 5/1 s. Mėly-
noji pelargonija. 15:15 Laisvės vėliav-
nešiai. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Auksinis protas. 
(kart.). 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Prem-
jera. Laisvės kaina. Partizanai. 2017 m. 
N-7. 3 s. 21:55 Premjera. Mano didelės 
storos graikiškos vestuvės 2. 23:30 Ne-
matomas žmogus. N-14. (kart.). 01:20 
Pasaulio dokumentika. Sukčiai iš pri-
gimties. 1 d. Kaip išgyventi. (subtitruo-
ta, kart.). 02:15 Pasaulio dokumenti-
ka. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 1 
d. Čoko. Kolumbijos laukinė pakran-
tė. (subtitruota, kart.). 03:05 Savaitė. 
(kart.). 04:05 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

Pirmadienis, spalio 9 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Didvyrių draugužiai (38). 
07:25 Simpsonai (13). N-7. 07:55 Le-
gendinės legendos. N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2692). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (63). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (64). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (27). 
N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 14:00 
Simpsonai (15). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2072). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2073). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (109). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto (21). N-7. 20:00 Le-
gendinės legendos. N-7. 21:00 Moterys 
meluoja geriau (21). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (4). N-7. 23:35 
Gaudynės (4). N-7. 00:35 CSI krimina-
listai (9). N-7. 01:30 24 valandos. Pali-
kimas (5). N-14. 02:20 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (1). N-7. 02:45 Rouzvudas 
(8). N-7. 03:35 Ponas Jangas (4). N-7. 
04:00 Ponas Jangas (5). N-7.

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

draugužiai (39). 06:55 Simpsonai (14). 
N-7. 07:25 Simpsonai (15). N-7. 07:55 
Bruto ir Neto (21). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (21). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2693). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (65). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (66). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (28). N-7. 
13:30 Simpsonai (16). N-7. 14:00 Simp-
sonai (17). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2074). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2075). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (110). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(22). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (22). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Peržengta riba. 
N-14. 00:20 CSI kriminalistai (10). N-7. 
01:20 24 valandos. Palikimas (6). N-14. 
02:10 Paskutinis žmogus Žemėje (2). 
N-7. 02:35 Rouzvudas (9). N-7. 03:30 
Ponas Jangas (6). N-7. 03:55 Ponas 
Jangas (7). N-7.

trečiadienis, spalio 11 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (40). 06:55 Simpsonai (16). 
N-7. 07:25 Simpsonai (17). N-7. 07:55 
Bruto ir Neto (22). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (22). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2694). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (67). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (68). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (29). N-7. 
13:30 Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simp-
sonai (19). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2076). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2077). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (111). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (23). 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 Vi-
kinglotto. 22:30 Rembo. Pirmasis krau-
jas 2. N-14. 00:25 CSI kriminalistai (11). 
N-7. 01:25 24 valandos. Palikimas (7). 
N-14. 02:15 Paskutinis žmogus Žemė-
je (3). N-7. 02:40 Rouzvudas (10). N-7. 
03:30 Ponas Jangas (8). N-7. 03:55 Po-
nas Jangas (9). N-7.

ketvirtadienis, spalio 12 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (41). 06:55 Simpsonai (18). 
N-7. 07:25 Simpsonai (19). N-7. 07:55 
Bruto ir Neto (23). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (23). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2695). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (1). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (2). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (30). N-7. 
13:30 Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simp-
sonai (21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2078). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2079). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (112). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (24). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (24). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Auklės. N-7. 
00:25 CSI kriminalistai (12). N-7. 01:25 
24 valandos. Palikimas (8). N-14. 02:15 
Paskutinis žmogus Žemėje (4). N-7. 
02:40 Rouzvudas (11). N-7. 03:30 Po-
nas Jangas (10). N-7. 04:00 Ponas Jan-
gas (11). N-7.

Penktadienis, spalio 13 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (42). 06:55 Simpsonai (20). 
N-7. 07:25 Simpsonai (21). N-7. 07:55 
Bruto ir Neto (24). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (24). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2696). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (3). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (4). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (31). 
N-7. 13:30 Simpsonai (22). N-7. 14:00 

Pirmadienis, spalio 9 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (59). 07:05 „Kaukė“ (37). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (19). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (77). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (78). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių karas“ 
(3). 14:25 „Dvi širdys“ (207). 14:55 „Dvi 
širdys“ (208). 15:25 „Dvi širdys“ (209). 
15:55 „Dvi širdys“ (210). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (16). 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA 10-oji Klo-
verfyldo gatvė. N14. 00:35 „Juodasis 
sąrašas“ (22). N-7. 01:30 „Visa menan-
ti“ (32). N-7. 02:20 Mano tobulas gangs-
teris (kart.). N14.

Antradienis, spalio 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (60). 07:05 „Kaukė“ (38). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (20). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (79). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (80). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ 
(4). 14:25 „Dvi širdys“ (211). 14:55 „Dvi 
širdys“ (212). 15:25 „Dvi širdys“ (213). 
15:55 „Dvi širdys“ (214). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (17). 20:30 Čia tai geras! 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Taksi 3. N-7. 00:15 
„Juodasis sąrašas“ (1). N-7. 01:10 „Vi-
sa menanti“ (33). N-7. 02:00 10-oji Klo-
verfyldo gatvė (kart.). N14.

trečiadienis, spalio 11 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (61). 07:05 „Kaukė“ (39). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (21). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (81). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (82). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
Anapus nežinomybės. N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (5). 14:25 „Dvi širdys“ (215). 
14:55 „Dvi širdys“ (216). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (217). 15:55 „Dvi širdys“ (218). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (18). 20:30 Pa-
gauk dainą. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Apsimetėlis, sukčius ir dama. N14. 
00:25 „Juodasis sąrašas“ (2). N-7. 01:20 
„Visa menanti“ (34). N-7. 02:10 Taksi 3 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 12 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (62). 07:05 „Kaukė“ (40). 

07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (22). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (83). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (84). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:00 KK2 (kart.). N-7. 
13:25 „Rožių karas“ (6). 14:25 „Dvi šir-
dys“ (219). 14:55 „Dvi širdys“ (220). 
15:25 „Dvi širdys“ (221). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (222). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Kai nesiseka, tai 
nesiseka. N14. 00:35 „Juodasis sąra-
šas“ (3). N-7. 01:30 „Visa menanti“ (35). 
N-7. 02:20 Alchemija. VDU karta. N14. 
02:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė do-
kumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (63). 07:05 „Kaukė“ (41). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (23). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (85). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (86). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:00 KK2 (kart.). N-7. 
13:25 „Rožių karas“ (7). 14:25 „Dvi šir-
dys“ (223). 14:55 „Dvi širdys“ (224). 
15:25 „Dvi širdys“ (225). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (226). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAI-
TĖS HITAS. PREMJERA Džekas Ry-
čeris. Nesidairyk atgal. N14. 23:25 Su-
tartis su šėtonu. N14. 01:20 Kai nesise-
ka, tai nesiseka (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (40) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (22) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos mašinėlės“ (35). 07:45 „Ne-
ramūs ir triukšmingi“ (10). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (5). 08:35 „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“ (13). 09:00 „Ponas 
Bynas“ (14). 09:30 „Tinginių miestelis“ 
(35). 10:00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Pabėgimas iš Žemės planetos. 
11:55 Mano draugas delfinas. 14:15 
„Vaikai šėlsta“ (3). 14:45 „Pričiupom!“ 
(4). 15:15 Šokių aikštelės dievai. N-7. 
17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Legendos susivienija. 21:20 Re-
zerviniai farai. N-7. 23:30 PREMJERA 
Galvok kaip vyras 2. N14. 01:30 Džekas 
Ryčeris. Nesidairyk atgal (kart.). N14.

Sekmadienis, spalio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (41) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (23) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos mašinėlės“ (36). 07:45 „Ne-
ramūs ir triukšmingi“ (11). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (6). 08:35 „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“ (14). 09:00 „Ponas 
Bynas“ (15). 09:30 „Tinginių miestelis“ 
(36). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ (3). 10:10 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Drako-
niuko Riešutėlio nuotykiai. 11:50 PREM-
JERA Mano draugas delfinas 2. 14:00 
„Vaikai šėlsta“ (4). 14:30 Kongas. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 22:10 PREMJE-
RA Tarp žvaigždžių. N-7. 01:30 57 ke-
leivis. N-7. 03:05 Galvok kaip vyras 2 
(kart.). N14.

Pirmadienis, spalio 9 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(1). N-7. 07:35 „Farų karai“ (10) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (9) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (11) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (23) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (7) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (11). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (10). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(12). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (8). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (24). N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Ekstremali riba. N14. 22:50 
„Kortų namelis“ (12) (kart.). N14. 23:55 
Pjūklas 2 (kart.). S. 01:35 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (3). N-7. 02:20 „Kiti pa-
sauliai. Tradicijų sergėtojai“ (1) (kart.). 
03:05 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)“ (7) (kart.).

Antradienis, spalio 10 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(2). N-7. 07:35 „Farų karai“ (11) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (10) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (12) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (24) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (8) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 

TV3

LNK

BTV

Simpsonai (487). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (2080). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2081). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (113). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Miegančioji gražuolė. 21:05 Ka-
pitonas Amerika. Pirmasis keršytojas. 
N-7. 23:30 Kaip tapti žvaigžde Brodvė-
juje. N-14. 01:20 Rembo. Pirmasis krau-
jas 2. N-14.

Šeštadienis, spalio 14 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų is-

torijos (2). 07:00 Bailus voveriukas (17). 
07:30 Transformeriai. Maskuotės meis-
trai (16). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos (3). 
08:30 Kur giria žaliuoja. 09:00 Virtuvės 
istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 Mi-
sija: dirbame sau. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Velnias su trimis aukso plaukais. 
12:40 Robinzono Kruzo sala. N-7. 14:25 
Nevykėlio dienoraštis. Šuniškos dienos. 
16:15 Ekstrasensų mūšis (7). N-7. 18:00 
INOprogresas. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot. 19:30 UNICEF šou 
„Už kiekvieną vaiką“. 23:00 Saugus prie-
globstis. N-7. 01:20 Auklės. N-7.

Sekmadienis, spalio 15 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų is-

torijos (3). 07:00 Bailus voveriukas (18). 
07:30 Transformeriai. Maskuotės meis-
trai (17). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos (4). 
08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kulinari-
niai triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas (8). 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 
Kelias į Eldoradą. N-7. 13:15 Greitis 2. 
Laivo užgrobimas. N-7. 15:45 Simpso-
nai (3). N-7. 16:15 Ekstrasensų mū-
šis (8). N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. N-7. 
22:00 Nevaldoma grėsmė. N-14. 00:00 
Diana. N-7. 02:05  Laiškai Sofijai. N-7.

LRT
karai“ (12). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (11). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(13). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (9). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (25). N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Dingę be žinios 2. N14. 
22:55 Ekstremali riba (kart.). N14. 
00:45 „Begėdis“ (6). S. 01:40 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (4). N-7. 02:25 
„Pragaro katytė“ (10) (kart.). 03:10 Fa-
rai (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 11 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(3). N-7. 07:35 „Farų karai“ (12) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (11) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (13) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (25) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (9) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (13). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (12). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(14). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (10). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (26). N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Paskutinė misija. N14. 23:05 
Dingę be žinios 2 (kart.). N14. 00:55 
„Begėdis“ (7). S. 01:45 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (5). N-7. 02:30 „Pragaro ka-
tytė“ (1) (kart.). 03:20 Farai (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 12 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(4). N-7. 07:35 „Farų karai“ (13) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (12) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (14) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (26) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (10) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (14). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (13). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(15). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (11). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (27). N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Nekvies-
ta viešnia. N14. 22:45 Paskutinė mi-
sija (kart.). N14. 00:50 „Begėdis“ (8). 
S. 01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6). 
N-7. 02:25 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (11) (kart.). N-7. 03:10 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 13 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(5). N-7. 07:35 „Farų karai“ (14) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (13) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (15) 
(kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (2) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (11) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (15). N-7. 14:45 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ 
(14). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (16). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (12). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(40) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (40) (Wres-
tling - SmackDown 2). N-7. 21:30 Ki-
kboksininkas. Agresorius. N14. 23:20 
Nekviesta viešnia (kart.). N14. 01:00 
„Begėdis“ (9). S. 01:55 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (7). N-7. 02:40 Kikboksinin-
kas. Agresorius (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 14 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (3) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (4) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (5) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. apie automobilius. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (32). 
10:30 Dramblių karalius. 11:40 „Praga-
ro katytė“ (2). 12:40 „Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)“ (8). 13:45 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (12). N-7. 
14:40 „Kas žudikas?“ (2). N-7. 15:55 
Blogiausias Lietuvos vairuotojas. N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos ry-
tas – Neptūnas. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Kietasis 
būrys. N14. 00:20 AŠTRUS KINAS Pjū-
klas 3. S. 02:30 „Begėdis“ (8) (kart.). S. 
03:20 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 15 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos 

etapas Olandijoje (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas 
Serbijoje. 10:00 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ (33). 10:30 Si-
birinio tigro paieškos. 11:40 „Pragaro 
katytė“ (3). 12:40 „Nutrūkę nuo gran-
dinės“ (9). 13:10 „Nutrūkę nuo gran-
dinės“ (10). 13:40 Sveikinimai. 16:00 
„Policijos akademija“ (4). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Žalgiris – Šiauliai. 
19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (11). N-7. 
21:50 Anapus nežinomybės. N-7. 22:50 
„Kortų namelis“ (13). N14. 00:00 Kie-
tasis būrys (kart.). N14. 01:55 „Ekstra-
sensų mūšis“ (11) (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Nuo gimimo negalią turintis rašytojas Rubenas Gonsa-
les-Galjego pasakoja apie socialinę paramą žmonėms su 
negalia Izraelyje. Jis gimė Sovietų Sąjungoje ir užaugo 
klaikiuose sovietiniuose vaikų namuose – prisiminimai 
apie juos vyriškį persekiojo visą gyvenimą įvairiose ša-
lyse, kur jam teko gyventi. Tik nuolat kariaujančiame 
ir įtampoje gyvenančiame Izraelyje jis pasijuto saugus 
ir nustojo nerimauti dėl savo šeimos ateities.

„Nieko nėra neįmanoma, šiuos 
žodžius sau kartoju nuo pat vai-
kystės. Gimiau sirgdamas re-
ta genetine liga cistine fibroze, 
ją man diagnozavo, kai buvau 
6erių. Ši liga yra mano sunku-
mų gyvenime priežastis, bet taip 
pat ir mano stiprioji pusė. Ji išug-
dė mano tvirtą asmenybę ir pri-
vertė kitaip pažvelgti į gyvenimą. 
Didžiąją savo vaikystės dalį pra-
leidau ne kaip kiti vaikai laksty-
damas lauke ar būdamas mokyk
loje – aš gydžiausi ligoninėse ir 
reabilitacijos sanatorijose, lauk-
davau atvykstančių aplankyti ar-
timųjų“, – sako vaikinas. 

Dėl ligos Dovydas turi daug 
kvėpavimo takų problemų, taip 
pat kasos nepakankamumą ir 
kitų svarbių sveikatos proble-
mų.  Vienas pagrindinių cisti-
nės fibrozės padarinių yra lėti-
nis plaučių audinio pažeidimas. 
Nuo paprasčiausio peršalimo ar 
gripo iš karto prasideda kompli-
kacijos: dusulys, nesibaigiantis 
kosulys ir t. t. Dovydo nuolatiniai 
draugai – ligoninės palatos, tyri-
mai, vaistai. 

Būdamas 7 metų Dovydas 
svajojo įsigyti elektrinį neįgaliojo 
vežimėlį. Tokias mintis paskatino 
ne tik tai, kad sunku judėti, bet ir 
trapūs, lengvai lūžtantys kaulai. 
„Niekada neturėjau tinkamo fi-
zinio aktyvumo, todėl nesugebė-
jau net bėgioti, žaisti krepšinio, 
futbolo, padaryti paprasčiausio 
atsispaudimo, prisitraukimo ar 
pan. Silpni kaulai taip pat kelda-
vo daug problemų: rankų, kojų 

lūžiai, išnarinti kaklo slankste-
liai – išties turėjau nemažai trau-
mų, kai tik pabandydavau akty-
viau sportuoti. Daktarai taip pat 
kartodavo, kad aš niekada ne-
galėsiu būti toks, kaip kiti. Dar 
vaikystėje (12–13 m.) susirgau 
sunkia depresijos forma. Laikui 
bėgant man pavyko išsikapstyti. 
Visą gyvenimą žiūrėjau iš šalies 
į kitus žmones, bendraamžius, 
pavydėjau jų fizinių sugebėjimų 
ir išvaizdos, o giliai širdyje svajo-
jau turėti atletišką kūną.  Tai pa-
skatino imtis veiksmų – norėjau 
įrodyti sau, kad net toks kaip aš 
gali sunkiu darbu pasiekti svajo-
nę“, – rašė vaikinas. 

Nepaisant visko, jis pradėjo 
sportuoti, dabar jau kitiems pa-
deda tai daryti. Kasdienė sveika 
mityba, treniruotės sporto salė-
je net ir tuomet, kai sirgdavo ar 
buvo lūžusi koja. Taip vaikinas 
siekia savo tikslų. 

Pastarieji treji metai Dovydui 
buvo iš tiesų intensyvūs. Deja, 
prasidėjus rimtoms širdies pro-
blemoms vaikinui teko padaryti 
pauzę, tačiau rankų jis nenulei-
do. „Sirgdamas šia sunkia liga ir 
būdamas neįgalus vis tiek suge-
bėjau pasiekti rezultatų. Tapau 
toks, koks visą gyvenimą norė-
jau būti, ir esu laimingas dėl to, 
ką sugebėjau pasiekti savo pa-
stangomis. Džiaugiuosi turėda-
mas visavertį normalaus žmo-
gaus gyvenimą, nors ir žinau, 
kad ši liga iš mano gyvenimo nie-
kur nedingo, tiesiog išmokau gy-
venti su ja“, – pasakoja Dovydas. 

Neįgalus vaikinas demonstruoja 
įspūdingus raumenis

Portalas lrytas.lt rašo apie tai, kad nepaisydamas gydytojų per-
spėjimų 20-metis vilnietis Dovydas Kazlauskas intensyviai spor-
tuoja ir tikina, kad tai darydamas nori įkvėpti kitus, suteikti drą-
sos, paskatinti gyvenime imtis veiksmų, kurie padėtų pasiekti 
tai, apie ką kiekvienas svajoja. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą„Aš – ne daiktas, kurį 
reikia prižiūrėti“

Izraelyje vertinamas 
kiekvienas žmogus
Be abejo, žurnalistai domė-

josi, kaip garsus rašytojas jau-
čiasi Izraelyje, kur ne taip se-
niai persikėlė gyventi. Rubenas 
jiems atsakė: „Pirmą kartą gy-
venime aš, neįgalusis, jaučiuosi 
komfortiškai. Panašiai buvo ir 
Norvegijoje, Islandijoje. Visos 
šios šalys – nedidelės, daugelis 
pažįsta vieni kitus. Pietaudamas 
restorane prie kito staliuko gali 
pamatyti sėdintį sostinės merą. 
Čia kiekvienas žmogus pats sa-
vaime yra vertybė. Izraelyje – 
nedaug vertingų iškasenų, o dar 
pridėkite ekstremalias oro tem-
peratūras. Lyja retai. Kad augtų 
medžiai, reikia rasti vandens ir 
juos laistyti. Pagrindinis šalies 
resursas – žmogus, todėl Izrae-
lyje tiek dėmesio skiriama me-
dicinai.“

Žmonėms su sunkia negalia 
Izraelyje skiriama papildomai 
pinigų, kad jie galėtų pasisam-
dyti asistentus. Anot Rubeno, 
tokia tvarka viską keičia iš es-
mės. „Turėdamas asistentą, aš 
galiu važiuoti kur noriu, – sa-
ko Rubenas. – Aš galiu skaity-
ti paskaitas, na, tiesiog esu vi-
sai laisvas. Ir mano žmona ga-
li gyventi ne vien rūpesčiu dėl 
manęs. Juk baisu, kai artimas 
žmogus turi nuolat aptarnau-
ti kitą žmogų. Visą laiką. Aš ne 
objektas, aš – subjektas. Aš esu 
asmenybė, o ne daiktas, kurį rei-
kia prižiūrėti.“

Prestižinis darbas
Taigi asistento atsiradimas 

visiškai pakeitė Rubeno gyve-
nimą. Tiksliau – asistentės. Pa-
sakoja Rubeno asistentė Polina: 
„Izraelyje kiekvienas neįgalusis 
sulaukia dėmesio, nes valstybė 
aktyviai sprendžia dvi jų proble-

mas – kaip užtikrinti saugumą ir 
kaip suteikti ypatingas paslau-
gas, kurios pagerintų jų gyveni-
mo kokybę. Už paslaugas atsa-
ko asistentas, tai toks ateinan-
tis padėjėjas ar padėjėja kaip 
aš. Ateinu ir padedu susitvar-
kyti su asmens higiena, nuper-
ku produktų, apmoku sąskaitas, 
sutvarkau butą. Bet kuris žmo-
gus su sunkia negalia gali pats 
pasamdyti asistentą, o valstybė 
tik skiria pinigus. Proto negalią 
turintiems neįgaliesiems tai at-
likti padeda giminaičiai ar soci-
aliniai darbuotojai.“

Neįgalusis gauna asistentą, o 
asistentas – oficialų darbą. Taip 
veikia sistema. Dirbti neįgalio-
jo asistentu ar pedagogu neįga-
liems vaikams skirtoje mokyklo-
je yra prestižinis ir labai atsakin-
gas darbas. Vaikai su ypatingais 
poreikiais praleidžia mokykloje 
visą dieną, iki 17 valandos, mat 
po pamokų dar su kiekvienu dir-
bama individualiai.

Ašaros Rubeno ir jo 
žmonos akyse

Rubenas atvyko į Izraelį su 
žmona ir dukrele Sofija, didžiau-
siu džiaugsmu ir rūpesčiu. Ji – 
autistė. Dukrelės stipraus vys-
tymosi sutrikimo medikai Jung-
tinėse Amerikos Valstijose ne-
įstengė įveikti. Ji tiesiog sėdi ir 
žiūri į sieną.

„Netikėjau, kad taip atsi-
tiks, – pasakoja Rubenas apie 
Sofijos pokyčius Izraelyje. – Čia 
į mokyklą atėjusį vaiką su ypa-
tingais poreikiais pasitinka ir 
ima su juo dirbti savanoriai, 
asistentai, vyresni moksleiviai. 
Sistema labai gerai veikia. Pir-
miausia žiūrima, kaip įdiegti 
savarankiškumą. Įprasta, kad 
net ir sunkiausi ligoniukai la-
bai sėkmingai mokomi naudo-
tis tualetu, nusikirpti nagus, 
praustis.“

Sofijos klasėje – 8 mokiniai. 
Su jais dirba 2 pedagogai ir 2 
auklės (paprastai jos turi peda-
goginį arba medicininį išsilavi-
nimą). Pasiekiama stebėtinų re-
zultatų. Vienus metus palankiu-

si mokyklą, Sofija kartą priėjo 
ir pasakė: „Šalom, aba“. (Labas, 
tėti). Iki tol ji tylėjo 7 metus. Ir 
nebežiūri į sieną. Kartą per sa-
vaitę kepa su mama pyragą. Pa-
ti maišo tešlą, išmoko naudotis 
orkaite. Neseniai išsikepė kiau-
šinienę.

Rubeną labai maloniai ste-
bina, kad Izraelyje neįgalių vai-
kų tėvams nereikia nieko kau-
lyti. JAV už visai neefektyvią 
pagalbą teko sumokėti krū-
vą pinigų. Rubenas prisiminė, 
kokia tai buvo sunki finansi-
nė našta, nors jo žmona turėjo 
svarbias ir gerai apmokamas 
pareigas teisingumo ministe-
rijoje. Izraelyje neįgaliesiems 
viskas nemokama. Čia specia-
listai apžiūri vaiką, testuoja ir 
ima su juo dirbti. Jie ir nepra-
šomi pataria tėvams, kaip elg-
tis su vaiku. Tėvai yra laimingi, 
nes mato, kokių rezultatų duo-
da pedagogų darbas. Kai vieną 
dieną mokyk loje, jau pavaka-
rę, visus tėvus pakvietė į salę, 
Rubenas nenorėjo tikėti savo 
akims: Sofija stovėjo scenoje su 
kitais vaikais ir net demonstra-
vo kažkokius gimnastikos pra-
timus, priversdama savo tėve-
lius iš laimės apsiverkti.

Ir dėl ateities jiems jau ne-
bebaisu. Anksčiau nuolat kal-
bėję, kaip gyvens Sofija po 20 
ar 30 metų, kai jų nebebus, da-
bar jie pamatė, kas bus. Užaugę 
tokie vaikai gyvena savarankiš-
kai, o jei ne, lieka gyvenamajame 
komplekse prie mokyklos. Jiems 
padeda savanoriai ir valstybinės 
tarnybos. Pedagogai atliko savo 
misiją: kiekviename vaike ra-
do kokį nors talentą, lavino jį ir 
taip išvedė žmogutį į visuome-
nę. Sofiją į ateitį veda matema-
tika ir sportas.

Rubenas išties jaučiasi kom-
fortiškai, nes mato daugybę kon-
krečių teigiamų pavyzdžių apie 
neįgaliųjų galimybes Izraelyje. 
Jie čia net ir armijoje tarnauja – 
apie tai jau kartą pasakojome 
„Bičiulystės“ skaitytojams.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Rugsėjo pradžioje Švietimo ir 
mokslo ministerijoje sudaryta 
darbo grupė, kurios užduotis – 
parengti Kūno kultūros ir sporto 
įstatymo projektą, atitinkantį vi-
sos šalies sporto bendruomenės 
lūkesčius. Į darbo grupę pakvies-
tas ir Lietuvos parolimpinis ko-
mitetas (LPOK). Anot LPOK ge-
neralinio sekretoriaus Pauliaus 
Kalvelio, tai – žingsnis į priekį 
siekiant, kad įstatymo nuostato-
se būtų išvengta diskriminacijos 
neįgalių sportininkų atžvilgiu.

P. Kalvelio teigimu, kalbant 
apie įstatymą kyla klausimų, ko-
dėl jame neįvardintas Lietuvos 
parolimpinis komitetas, kodėl 
neminima vidurinė sporto gran-
dis – Lietuvos neįgaliųjų spor-
to federacija ir Lietuvos aklųjų 
sporto federacija. Kol kas kalba-
ma tik apie piramidės pag rindą 
sudarančius klubus. Neramu ir 
dėl kūno kultūros pamokų skai-
čiaus mokyklose. Pagal dabarti-
nį įstatymą per savaitę privalo-
mos dvi pamokos, nors Europos 
Sąjungos rekomendacija yra ne 

mažiau kaip trys pamokos. „Sie-
kiame, kad kūno kultūros pamo-
kose mokiniai su negalia turėtų 
asistentus. Pavyzdžiui, per ma-
tematikos ar istorijos pamokas 
mokiniai gali pretenduoti į asis-
tentą. Kažkodėl kūno kultūros 
pamokose to nėra. Manome, kad 
tokią teisę tiesiog būtina įtvirtin-
ti įstatyme“, – sako LPOK gene-
ralinis sekretorius.

Kalbant apie rentas, stipen-
dijas ir premijas, pasak P Kalve-
lio, yra diskriminacinių aspek-
tų. Dabartinis įstatymas svei-
kiems sportininkams per olim-
pinį ket verių metų ciklą numa-
to šešias galimybes užsitikrinti 
rentą. Na, o parolimpiečiai per 
tą patį laiką gauna tik vieną ga-
limybę. „Kita vertus, supranta-
me, kad olimpinių ir parolim-
pinių žaidynių rangas skiriasi, 
todėl esame linkę ieškoti kom-
promiso. Svarstome galimybę 
kalbėtis apie tam tikrą koefici-
entą, kuris atspindėtų varžybų 
rangą ir būtų taikomas skiriant 
rentą“, – sako P. Kalvelis.

Parolimpiečių tikslas – sporto įstatymas 
be diskriminacinių elementų

Lietuvos parolimpinio komiteto tinklalapyje skaitome straipsnį, 
kuriame svarstoma, kaip turėtų būti keičiamas Kūno kultūros ir 
sporto įstatymas, kad jame neliktų diskriminacijos.

Rubenas Gonsales-Galjego.

Neįgaliųjų sportas

Klaipėdietis Augustas Na-
vickas dalyvavo JAV, Flo-

ridos valstijoje, vykusiame 
pasaulio irklavimo čempiona-
te. Po traumos neįgaliojo ve-
žimėliu judantis sportininkas 
į pusfinalį pateko išnaudo-
jęs antrą šansą – laimėjęs pa-
guodos plaukimą. Pusfinalyje 
A. Navickas buvo penktas ir tai 

jam suteikė galimybę varžytis 
finale. Paskutiniame varžybų 
etape sportininkas distanciją 
baigė trečias. Tai lėmė devin-
tą vietą bendroje planetos pir-
menybių įskaitoje. 2000 met
rų vienviete neįgaliųjų valtimi 
A. Navickas įveikė per 10 min. 
53.79 sek. 

„Bičiulystės“ inf. 

Lietuvis irkluotojas – 
devintas pasaulyje 

Augustas Navickas.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Rudens lapai 

Po šiltos, džiugios vasaros vai-
kų dienos ir žaidimai keis-

davosi. Atsirasdavo naujų gerų 
dalykų. Sode prisirpsta skanių 
obuolių, žiūrėk, vyresnieji duo-
da paruoštą valgyti morką ar ro-

pės griežtę, randi grybų pievoje 
už kiemo – kur ten viską atmin-
si. Bet labiausiai įsiminė ilgi ru-
dens vakarai – tamsu, o miegoti 
dar nereikia. Atslinkdavo jie pa-
mažėl ilgėdami, naujų džiaugs-
mų atnešdami.

Mūsų sklype augo daug me-
džių – sodo obelys, kriaušės ir 
kitokie. Tad rudenį po šalnų že-
mę nuklodavo spalvoti gražūs 
lapai. Smagu būdavo bėgiojant 
juos šnarinti. O dar kvapas – juk 
pamenat tą rudenišką lapų kva-
pą, iš padangių protarpiais at-
sklindant išskrendančių paukš-
čių trelėms. Bet mums, mažiems 
berniūkščiams, rūpėjo papras-
tesni dalykai. 

Tėtis lapus sugrėbdavo į 
krūveles, kurių pūpsodavo gal 
kokios 5–6 apie namą. Mums, 
šešiamečiui man ir keturmečiui 
broliui, lapų krūvelės atrodė di-
delės – aukščiu siekdavo gal pu-
sę vaiko ūgio. Traukte traukė į 
jas griūti ir voliotis. O ilgais ru-
dens vakarais, kai prisijungda-
vo kaimynas septynmetis drau-
gas – tą ir darydavom. Tėtis mū-

sų labai nedrausdavo, nes išvar-
tytoms krūvoms pataisyti daug 
darbo nereikėdavo. Jei dar gau-
davom elektrinį žibintuvėlį, tai 
vakare bėgiodami tarp apšvies-
tų lapų, nuplikusių sodo ka-
mienų tarsi pasakoje jautėmės. 
Nuostabiausia, žinoma, būdavo, 
kai kiekvienas po žibintuvėlį tu-
rėdavom. Kas gali būti smagiau 
už slėpynes sutemose, lempe-
lių šviesoje, po kojom lapams 
šiugždant! Tamsų rudens vaka-
rą yra daugybė vietų pasislėpti. 
Smagiausia būdavo įvirsti į lapų 
krūvą, dar rankomis lapus užsi-
žerti, išjungti lempelę ir džiaug-
tis gerai pasislėpus. Būdavo, ži-
noma, visaip. Ar nerasdavo, ar 
rasdavo, ar pats ieškodavai, bet 
visad nauja ir labai smagu.

Po lietaus nebelikdavo buvu-
sio stebuklo – nuostabieji lapai 
kažkaip sugurdavo, šlapia ma-
kalyne tapdavo. Rasdavom ki-
tokių rudeniškų įdomybių, bet 
žaidimai tarp lapų tamsoje bene 
giliausiai atmintyje liko.

saulius lYnikas
Druskininkai

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Senoji liepa
Nuo neatmenamų laikų sto-

vi ji gatvės pakraštyje. Kol buvo 
jauna, žmonės sustodavo pasi-
grožėti jos žiedų vainiku. Bėgant 
metams liepos šakas aplaužė vė-
jas. Laikas jos kamiene įrėžė nu-
gyventų metų rieves. Sena, pa-
naši į gyvenimo audras išgyve-
nusią moterį, liepa žvelgia į ke-
lią. Nežinia, kiek dar pavasarių, 
vasarų, rudeninių liūčių ir žie-
mos speigų liepai teks išgyven-
ti, bet ji dar bus pavėsiu gyve-
nimo bei ligų naštos nualintam 
žmogui ir jie be žodžių supras 
vienas kitą. 

Gydytoja
Dažnai prisimenu ją – juoda-

plaukę, nedidukę, visada su šyp-
sena lūpose sutinkančią ir paly-
dinčią savo mažuosius pacien
tus. Praėjo daug metų nuo to 
laiko, kai ši moteris išmokė ma-
no neklusnias kojas vaikščioti. 
Vartydama senus žurnalus vie-
name radau gydytojos nuotrau-
ką: plaukai pasidabinę viena ki-
ta sidabro gija, o akys tokios pat 
linksmos ir geros kaip tada, sau-
lėtoje mano vaikystėje. Matyt, 
geri žmonės išlieka jauni.

aušra VeRBliudaVičiūtė
Šeduva

Rugsėjis
Rugsėjo pabaiga. Žvarbėja.
Į stogą beldžiasi lietus.
Ir štai – nematomas piešėjas
jau dažo savo teptukus.

Pagelto liepa. Rausta klevas.
Pusiau gelsva, pusiau žalia
lanksva po langu. O virš lango
pakibo švytinti delčia.

Jinai per amžius šitaip švyti.
Piešėjas nenuspalvins jos.
Ir žvaigždės – didelės, mažytės –
per amžius šitaip geltonuos.

Beržų viršūnėm bėga vėjas.
Jis dar ne tuoj nupūs lapus.
Rugsėjo pabaiga. Piešėjas
jau dažo savo teptukus.

Naktis
Dienos šurmulys nurimo.
Rugsėjis. Naktis. Delčia.
Ant kelių katė užlipo.
Laikrodis tiksi. Nakčia

prisigalvoji visko –
kad viskas gražu ir gerai,
kad žvaigždės virš namo tviska,
kad sklendžia balti angelai.

O iš tikrųjų žiba
žvaigždės taip amžinai,
o angelai – kas žino,
ar saugo tave tikrai.

Bet plūsta kažkas pro langą
ir guodžia tave nakčia.
Ant kelių katė susirangė.
Rugsėjis. Naktis. Delčia.

Ruduo
Man patinka rūškanas ruduo,
kai už lango šiaurūs vėjai ūžia,
kai atvėsta upėje vanduo,
kai brendi į žvarbiąją dalužę,

kur nėra nei saulės, nei gėlių,
kai strazdai nei volungės 

negieda,
kai nedaug praeinančių keliu
ir kamanė netupia į žiedą.

Po namus pasklinda šiluma.
Ima virduly šnekėt vanduo.
Man patinka vėjas ir šalna.
Man patinka rūškanas ruduo.

Beržai
Beržai lingavo, nulingavo
mūsų gyvenimą žaliai.
O paukščiai suokė ir dainavo,
ir viskas vyko taip gražiai,

kad net nespėjai pamatyti,
kaip bėga mėnesiai ilgi,
kaip aušros teka, saulė švyti
ir kaip užauga dideli

vaikai; ir skrieja jau ne mūsų,
o jų gyvenimo žirgai.
Žaliai lingavo, nulingavo
mūsų gyvenimą beržai.

Namai
Aš neturėjau geresnių
namų už tuos, kuriuos turėjau. 
Ten plaukė mėnuo virš stogų, 
ten miežiai plaukiojo nuo vėjo.

Ten saulė leidos vakarop
taip, kaip daugiau nebesileido.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Ten bridom, klimpome sniegop,
ir snaigės tirpo mums ant veido.

Ten pienu, duona, kumpeliu
ir karštu viralu kvepėjo.
Aš neturėjau geresnių
namų už tuos, kuriuos turėjau.

Aštrus pasaulis
Man šis pasaulis per aštrus.
Jame per garsiai žmonės šneka.
Net nesigirdi, kaip lietus
prapliumpa lyt, kaip upės teka

ir kaip prabyla vieversiai,
iš tolimų kraštų parlėkę.
Gal nekalbėkim taip aštriai,
galbūt taip garsiai nekalbėkim.

Žmogus
Po kiemą vaikščiojo žmogus
balta kaip obelis galva.
Seniai praaugo jį sūnus
vienas ir kitas, ir dukra.

Padirbdino jis sūpynes.
Anūkė suposi jose.
Šiureno vėjas kaseles
ir švietė džiaugsmas akyse.

Anūkas bėgo takeliu
ir rankiojo akmenėlius.
O ten aukštai, o virš galvų
plytėjo mėlynas dangus.

Pasaulis buvo nuostabus.
Švytėjo didelė šviesa.
Po kiemą vaikščiojo žmogus
balta kaip obelis galva.

Rasa stankeVičienė 
Kėdainių r. 

Gamtos piešiniai.

Nevėžio vandenys.

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Miniatiūros

Pagausėjo zuikių šeimyna.


