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Šokių pamokos neįgaliesiems – 
jau ne svajonė, o tikrovė

Lavėnų socialinės globos namų teatras. Neringos Laukagalytės nuotr.

Tikra tiesa – scenoje nejauti 
negalios, nejauti skausmo, esi vi
siškai laisvas, gali daryti stebuk
lus. Didelė laimė, kad yra žmo
nių, teatro profesionalų, kurie sa
vo laiką, jausmus, kūrybines idė
jas, visą savo sielą skiria darbui 
su žmonėmis, kurie nėra profe
sionalūs aktoriai, o tik labai no
rintys tokiais tapti. Gal tas profe
sionalumas ir nėra jau toks svar
bus – gal svarbiau yra nuoširdu
mas ir tikrumas. O dar svarbiau, 
kad tuo nuoširdumu ir tikrumu 
gali dalytis su kitais. Geriausia 
galimybė tą padaryti buvo visai 
neseniai – XV respublikinėje te
atrų šventėje ,,Akimirkų lietus 
2017“, vykusioje Kupiškio kul
tūros centre.

Nors ruduo beveik įpusė
jo, tačiau vasariškai šypsojosi 
rudeninė saulė, tarytum kvies
dama visus Lietuvos neįgaliųjų 
teat rų kolektyvus ir vėl, penkio
liktąjį kartą, bičiuliškai susiburti 
drauge, pasidalyti naujais pasie
kimais, atradimais ir paprasčiau
sia žmogiškąja šiluma. Suvažiavo, 
sugužėjo sveteliai iš visų Lietuvos 
kampelių. Palma Skrebienė, Ku
piškio krašto žmonių su negalia 

sąjungos socialinė darbuotoja, 
kaip voverė rate sukosi: tai sce
noje tarė vedėjos žodį, tai lėkė į 
užkulisius sužiūrėti, ar visi svete
liai suvažiavo, ar visiems užteko 
vietos. O į Kupiškio kultūros cent
rą atvyko ne tik svečiai. Ir žiūro
vų, teatrui neabejingų Kupiškio 
miesto ir rajono gyventojų, salė
je prisirinko nemažai.

Sveikinimo žodį tarė Kupiš
kio rajono savivaldybės Socia
linės paramos skyriaus vedėja 
Laima Bartulienė. Ji pasidžiau
gė, kad šventė jau tapo gražia 
tradicija, linkėjo festivalio orga
nizatoriams ir ateityje žiūrovų 
susidomėjimo, dalyviams – kū
rybinės sėkmės scenoje. Šven
tės atidarymą paskelbė Pane
vėžio regiono sergančiųjų išsė
tine skleroze asociacijos, Lietu
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun
gos Kupiškio rajono filialo, Ku
piškio krašto žmonių su negalia 
sąjungos mėgėjų teatrai. Teatrų 
jungtinė grupė parodė sceninę 
kompoziciją ,,Teatras šviesa“. Jos 
metu buvo iškilmingai pakelta 
festivalio vėliava. Jungtiniai pa
sirodymai teikia kūrybinio atra
dimo džiaugsmą, skleidžia gerą
ją patirtį. Kompozicijai scenari
jų sukūrė, su aktoriais dirbo re
žisierė Nijolė Ratkienė. 

Mūsų 
dienos – 

kaip 
šventė 

stebuklų 
lauke

(nukelta į 5 psl.)

Negalią turintys vaikai ir 
jaunuoliai Alytuje džiau-
giasi nauja veikla – jie 
pradėjo šokti. Po poros 
užsiėmimų jų dalyviai įsi-
tikino: iš tiesų šokti gali 
kiekvienas. 

Tolerancijos link Šokis suteikia daug 
džiaugsmo 

„Po šokio pamokos visą savai
tę būna gera nuotaika, atsipalai
duoju, geriau jaučiuosi“, – tokių 
atsiliepimų sulaukė Neįgaliųjų 
ir jų tėvų bei globėjų asociacijos 
„Mirabilia“ vadovė Gitana Pin
kevičienė, kuri buvo viena iš šo
kio pamokų neįgaliesiems inicia

torių. Ir pati asociacijos vadovė 
neabejoja tokių užsiėmimų nau
da – apie šokio terapijos poveikį 
JAV pradėta kalbėti dar 5 dešimt
metyje. Amerikietis Čeisas Sprai 
pradėjo ją taikyti įvairių negala
vimų turintiems žmonėms, buvo 
manoma, kad šokis labai padeda 
žmonėms po insulto ir pan. 

Šokis suvienijo įvairių negalių, įvairaus amžiaus žmones.

(nukelta į 3 psl.)

Ar neįgaliesiems Lietu-
voje sunku įsidarbinti ir 
kokio atlyginimo galima 
tikėtis? Socialiniame eks-
perimente „Mėnuo neį-
galiojo vežimėlyje” daly-
vaujantis vaikščioti ga-
lintis jaunuolis pabandė 
tai išsiaiškinti.

Aktualijos

28 metų vilnietis Mindaugas 
Jodogalvis tęsia socialinį ekspe
rimentą, kurį inicijavo Lietuvos 
gyvybės draudimo įmonių aso
ciacija kartu su Lietuvos neįga
liųjų draugija.

Šio projekto tikslas yra at
kreipti visuomenės dėmesį į su
dėtingą neįgaliųjų žmonių padė
tį Lietuvoje ir priminti, kad tarp 

Sėdint neįgaliojo vežimėlyje 
įsidarbinti nepavyko 

(nukelta į 5 psl.)

M. Jodogalvis iš darbo pokalbio viename didžiųjų prekybos tinklų grįžo su-
glumęs. „Buvau tiesiog „nurašytas“, – sako vaikinas.

negalią turinčiųjų, kurie sudaro 
10 proc. visų šalies gyventojų, 
gali atsidurti kiekvienas iš mū

sų – nuo nelaimės nė vienas ne
same apsaugotas.

Nuostabius ir labai tei-
singus žodžius apie teat
rą pasakė Kauno valsty-
binio dramos teatro ak-
torė Gražina Balandytė: 
,,Kada esi tame stebuklų 
lauke, kada režisierius 
duoda kūrybinę erdvę, 
gali ir paukščiu pavirsti. 
Gali ir kukuoti, ir loti, ir 
švilpauti, ir skristi, ir nu-
mirti, ir atsikelti… Tu vis-
ką gali!“

Integracijos keliu
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Zarasai: 
�� Dusetų seniūnaitė Vir-

ginija Mazūrienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie Zarasų 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos užsiėmimus. 

Nuo rudens Zarasų ra
jono neįgaliųjų draugijos 
nariai renkasi kurti rank
darbių. Užsiėmimus veda 
zarasiškė draugijos narė 
Janina Zavackienė. Janina 
moko neįgaliuosius megz
ti virbalais, nerti vąšeliu ir 
velti vilną šlapiuoju būdu. 

Miela žiūrėti,  kaip 
draugijos narės susikau
pusios renkasi vilnos spal
vas, derina jas, šlapina, 
muiluoja, kočioja vilną, 
besistengdamos išgauti 
reikiamą formą. Velti nė
ra taip paprasta, kaip at
rodo iš pirmo žvilgsnio. 
Tai darbas, reikalaujantis 
atidumo, kruopštumo, kū
rybingumo. Bet pasisten

Rankdarbiai džiugina neįgaliųjų 
širdis

gus gimsta puikūs darbai.
Rankdarbių kūrimas 

neįgaliesiems – ne tik pras
minga, turininga veikla. 
Kurdami jie labai šiltai ben
drauja. Veiklos žmones su
artina, taip gimsta įvairios 
idėjos ir planai tolesniems 
darbams. Veikdami kartu 
neįgalieji nesijaučia vieni
ši, iš užsiėmimų kambarė
lio aidi juokas, nuotaikingi 
pokalbiai. Žmogus nesu
tvertas būti vienas. Jei tik 
turi galimybę, jis turi bū
ti tarp žmonių. Kaip sako 
užsiėmimų lankytoja, net 
nesinori eiti namo, atrodo, 
būtum čia ir būtum. Lai
kas kuriant rankdarbius 
praskrieja žaibišku greičiu.

Smagu, kad neįgalieji 
moka džiaugtis smulkme
nomis, buvimu su kitais 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Moterų rankose gimsta gražiausi rankdarbiai.

Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet nepiktnau-
džiauk. /Volteras/

Šį patarimą didysis prancūzų rašytojas ir filosofas 
paskelbė baigiantis XVIII a. Tačiau jis būdingas ir 

šioms dienoms. Pavyzdžiui, kai buvo išgalvotas mo
bilusis telefonas.

Amerikietis dr. Martinas Kuperis 1973 m. pirma
sis pademonstravo portatyvinį telefoną, kuris turėjo 
bateriją, radiją ir mikroprocesorių. Niujorkiečiai net 
išsižiojo iš nuostabos, matydami Kuperį gatvėje kal
bantį telefonu. Bet šis išradimas tapo įmanomas tik to
dėl, kad 1800aisiais A. Volta buvo sukūręs patikimą 
bateriją. Be to, 1876 m. buvo išrastas laidinis telefo
nas, 1895 m. – radijas, 1946 m. – kompiuteris. Paga
liau 1971 m. sumanytas mikroprocesorius. Štai tada 
ir prasidėjo mobiliųjų telefonų era.

Suprantama, per 45 metus ši stebuklingoji ryšių 
priemonė tolydžio tobulėjo, kito ne tik aparato išvaizda, 
bet ir galimybės susisiekti kone su visu pasauliu. Ne be 
reikalo kai kurie telefonai vadinami išmaniaisiais, nes 
yra labai išmintingi, galintys pavaduoti kompiuterius, 
apsaugoti butą ar namą, tvarkyti finansinius reikalus, 
padedantys vien rankos mostu patekti į norimą socia
linį tinklą ir t.t. Tai ypač svarbu žmonėms su negalia.

Puiku, kad mūsų amžiuje mokslo vyrų protas tie
siogiai ėmė tarnauti paprastiems žmonėms. Tačiau 
liūd noka, jog mąstomąja, pažintinės veiklos galia ima
ma piktnaudžiauti – atsiranda telefonomanija.

Tokius reiškinius nesunku stebėti viešajame trans
porte, jis ypač tipingas jaunuoliams. Sėdi mergužėlė ar 
bernelis, apsikarstęs laidais su kištukais ausyse, o ran
kose – stačiakampis daikčiukas, per kurį nuolat brau
kia pirštais. Braukia, šypsosi, kartais garsiai juokiasi.  

Suskambo troleibuso kaimynės telefonas. Tai anū
kas, kuriam visu balsu nurodo, kur kotletai padėti, kaip 
juos pasišildyti. Ir vėl čirškia. Panelytei reikia papa
sakoti, kaip vakar vakarėlyje buvo „faina“, kaip sma
giai „pasitusino“. Ir tu, žmogau, nori nenori privalai 
klausytis kulinarinių patarimų ir įspūdžių. Klausytis 
transporte, poliklinikoje, net teatre, nepaisant įspė
jamųjų ženklų.

Daugybės žmonių be mobiliųjų žaisliukų neišvilio
si į gatvę, skverą, autobusą. Vienoje rankoje rankinė, 
kitoje, it talismanas, – išmanusis telefonas. Tyrimas 
parodė, kad Lietuvos miestuose kas ketvirtas pėsty
sis eidamas gatve naudojasi telefonu: kalbasi, naršo 
internete, rašo trumpąsias žinutes, atsakinėja į elek
troninius laiškus ar bendrauja socialiniuose tinkluo
se. Ir į pėsčiųjų perėją žengia neatitraukdamas akių 
nuo mobiliojo įrenginio. Vairuotojai ne visuomet su
geba reaguoti į pėstįjį, staiga įšokusį į perėją, o šie ne
įvertina saugaus atstumo, kaip reikalauja Kelių eismo 
taisyklės (KET).

Lietuvoje 15 metų galioja draudimas kalbėtis mo
biliuoju telefonu važiuojant, jei nėra laisvų rankų įran
gos. Už tai policija nubaudė ne vieną tūkstantį pažei
dėjų. Maža kalbėtis. Mergužėlės įsigudrina sedėdamos 
už vairo ir lūpas dažytis, šukuotis ar kitaip plaukus 
tvarkyti, vyrai – laikraštį pavartyti, bagažinėlę tvar
kyti, cigaretę prisidegti.

Eismo saugumo specialistai vieningai sutaria: vis 
daugiau žmonių žūsta, sužeidžiama, tampa neįgaliais 
per eismo įvykius dėl to, kad neleistinu būdu naudo
josi mobiliaisiais telefonais. Kelio stebėjimas visai ne 
toks, kaip susitelkus į vairavimą. Lyg ir mato, kas ant 
kelio, bet sunku apdoroti informaciją, kai mintys su 
abonentu ar dievažin kur. Minėti specialistai, moksli
ninkai tokį elgesį vadina netyčiniu aklumu – žiūrėti į 
daiktą ir nieko nematyti.

Susisiekimo ministerija siūlo KET papildyti bent 
rekomendacinio pobūdžio nuostata, kad  pėstieji, 
kirsdami važiuojamąją kelio dalį, turėtų vengti nau
dotis mobiliaisiais telefonais. Vakarų šalyse tokių šne
korių vargu ar pamatysi. Tai nemaža asmeninės kul
tūros dalis.

Netyčinis aklumas

Apie tai,
kas

jaudina

Tauragė:
�� Tauragės rajono neį-

galiųjų draugijos tarybos 
narys Vladislovas Kirkic-
kas „Bičiulystei“ parašė 
apie nuotaikingą rudeniš-
ką šventę. 

Rudens sutiktuvių ir 
derliaus šventė „Margas
palvis rudenėlis“ pasibel
dė į Tauragės rajono ne
įgaliųjų draugijos duris.

Lietingą ir niūrią po
pietę į draugijos patalpas 
susirinko gausus būrys ra
jono neįgaliųjų. Net pras
tas oras neatbaidė norin
čių parodyti, ką išaugino 
savo soduose ar daržuo
se. Čia buvo net 36 kilo
gramus sveriantis moliū
gas, kurį nešė 2 vyrai. Akis 
džiugino didžiulės keis
tai susipynusios morkos, 
kurios tapo prizais. Kur 
dar rausvašoniai obuoliai, 

Margaspalvis rudenėlis

sultingos kriaušės ir kitos 
daržų bei sodų gėrybės. O 
iš šių gėrybių pagamintų 
patiekalų nesuskaičiuosi.

Šventę pradėjo ir vi
siems malonių akimirkų 
palinkėjo draugijos pirmi

ninkas K. Petkus, kuriam 
buvo uždėta šventės „gas
padoriaus“ skrybėlė.

Susirinkusiuosius pa
sveikino Tauragės rajono 
savivaldybės administraci
jos direktoriaus pavaduo

tojas V. Navickas, nuolati
nė neįgaliųjų renginių da
lyvė savivaldybės tarybos 
narė I. Skurvydienė.

Nuotaikingą spektak
liuką apie daržovių ir vai
sių gyvenimą parodė me
no terapijos būrelis, vado
vaujamas D. Norgailienės. 
Šventės dalyvius skambia 
muzika ir nuotaikingomis 
dainomis džiugino draugi
jos ansamblis „Svaja“ ir jo 
vadovas A. Šileris. Žmonės 
linksmai leido laiką, daina
vo, o kas galėjo, ir pašoko.

Visus labai pralinksmi
no ir išjudino liaudiškas 
žaidimas „Ropės rovimas“. 

Smagių draugų būryje 
laikas prabėgo labai grei
tai. Išsiskirstėme tikėda
mi ir vildamiesi, kad to
kios linksmos tradicijos 
turi būti tęsiamos.  

Šventėje netrūko nei puikių vaišių, nei linksmybių.

Šakių r.: Rudeniška kelionė prie jūros 

�� Vitalija Ližaitienė su 
„Bičiulystės“ bičiuliais da-
lijasi šaunios Griškabūdžio 
neįgaliųjų ekskursijos aki-
mirkomis.

Jau ne vienus metus 
kelionių aistra lydi Šakių 
rajono neįgaliųjų drau
gijos Griškabūdžio sky
riaus narius. Šįkart sau

Ir rudenį prie jūros smagu.

lėtos rudens dienos kelio
nės tikslu tapo Klaipėda.

Pirmoji kelionės stote
lė buvo Bijotų dvaro sody
ba, įsikūrusi Šilalės rajone, 
garsi rašytojo Dionizo Poš
kos Baubliais. Griškabūdie
čiai pasivaikščiojo dvaro 
takeliais, apžiūrėjo muzie
jų, prisidėjo prie Lietuvos 

tūkstantmečio paminėji
mui skirtos juostos pyni
mo. Ilgiau buvo stabtelėta 
prie senųjų ąžuolų, vadi
namų Baubliais ir menan
čių savo įkūrėją D. Pošką 
bei iškilią Lietuvos praeitį.

O dar po keleto va
landų mus pasitiko sau
lės nutvieksta Klaipėda. 
Visi be galo laukė Lietu
vos jūrų muziejaus delfi
nariume vyksiančio del
finų pasirodymo. Pusva
landžio trukmės delfinų, 
šviesos ir muzikos spek
taklį stebėjome su malo
numu, jis paliko nepakar
tojamus įspūdžius tiek pir
mąkart jį mačiusiems, tiek 
jau čia buvusiems. Pasiro
dymą primins nuotraukos 
su delfinais ir vaizdo įrašai 
mobiliuosiuose telefonuo
se. Aplankytas ir Lietuvos 
jūrų muziejus. Griškabū
diečiams mielai pozavo ir 

pingvinai, ir ruoniai.
Kadangi laiką norėjo

si išnaudoti kuo turinin
giau, vairuotojas Valenti
nas pasuko autobusiuką 
Palangos link. Jūra pasi
tiko rudeniška ramybe ir 
lengvomis bangomis, tad 
daugelis braidė, o drą
suoliai vyrai nepabūgo ir 
apsišlakstyti jūros van
deniu. Palangos tiltui ir 
J. Basanavičiaus gatvei jau 
svetimas vasaros šurmu
lys, čia neįgalieji pasimė
gavo nuo jūros dvelkian
čia ramybe.

Nors kelionė ir ne
trumpa, o remontuoja
mos kelio atkarpos, rau
doni šviesoforai ją dar la
biau ilgino, nuovargiu ne
siskundė niekas, nes ir ne
pakartojami įspūdžiai, ir 
šauni kompanija kiekvie
no kasdienybę pripildė ge
rų emocijų...

draugijoje, negrimzta į ru
deninę depresiją gelstant 

lapams, pliaupiant daž
nam lietui. 
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Kupiškis: Dainuodami kaskart pakartoja gyvenimo kelionę
Laikas, ko gero, prailgtų dy

kai leidžiamas, o jeigu jis 
spalvingas ir turiningas, prale
kia kaipmat.

Galbūt todėl Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos vokalinio 
ansamblio „Prie Kupos“ nariai, 
švęsdami savo veiklos 10metį, 
nuoširdžiai stebėjosi – kaip grei
tai lekia laikas. Draugijos nariai 
ir bičiuliai, savieji, giminaičiai 
ir kaimynai, iš Panevėžio rajo
no atvykę Neįgaliųjų draugijos 
vokalinio ansamblio „Griežlė“ 
muzikantai ir dainininkai gerą 
pusdienį Kupiškio kultūros cen
tre džiugino klausytojų širdis ly
rinėmis dainomis, romansais. O 
išdainuoti žodžiai – tai viso gy
venimo kelionė su džiaugsmais 
ir sielvartais, linksmais nutiki
mais ir dramatiškais nusivyli
mais. O kuo dažniau dainuoja
ma, tuo daugiau prisiminimų iš 
praeities atgyja, širdis jaunys
tėn vis grįžta, atsigauna, ir senos 
žaizdos, rodos, sugyja... 

Prasmingi dalykai dažniau
siai gimsta iš svajonių. Turė
jo svajonę Kupiškio rajono ne
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Bronė Kaleinikovienė – sukur
ti draugijos muzikinį kolektyvą, 
prisikviesti muzikantų ir daini
ninkų, kad suburtų ir džiugintų 
savą bendruomenę. Pakalbino 

kupiškietę Gendrutę Kliaugie
nę imtis vadovauti ansambliui. 

O Gendrutė dar nuo mažų 
dienų svajojo išmokti groti, vis 
sukinėjosi prie muzikantų, pa
vydžiai stebėjo, viską įsiminda
ma. Tėveliai, regėdami dukros 
atkaklumą, pardavė bekoną ir, 
Rygon nuvažiavę, vokišką akor

deoną nupirko. Mergaitė groti 
išmoko pati, iš klausos, ir nebe
norėjo padėti instrumento. Kas 
prašydavo, klausydavosi, vis 
grojo ir džiaugėsi, kad jos sva
jonė išsipildė.

Ir jos vadovaujamas neįga
liųjų vokalinis ansamblis lem
tingai suvedė sujungė daug mu
zikavimą mėgstančių žmonių. 
Draugijos narė Giedrė Pranckie
nė, ansamblyje su dukra Virgi
nija Malinauskienė dainuojanti 
nuo pat pradžios, patikino, kad 
dainavimas traukė nuo jaunys
tės, būta daugybėje dainų šven
čių, dainuota choruose, ir visada 
širdis nurimdavo, atsikvėpdavo 
nuo kasdienės skubos, visų bė
dų ir ligų. 

Išvykose po kaimo ben
druomenes, pas kaimyninių 
rajonų bičiulius, klausytojai 
visada stebisi, iš kur kupiškė
nai tiek ima negirdėtų dainų. O 
jiems tai nesunku, mat ansam
blio vadovė turi dainų sąsiuvi

nį iš savo ir draugių jaunystės, 
turi ansamblis savo eilių kūrėją 
Vidą Palionienę. O nuo šiol an
samblietės į repertuarą galės 
įtraukti ir panevėžiečių „Griež
lės“ kolektyvo vadovo Rimanto 
Švaplio kūrybos romansų, mat 
šis visą jų pluoštą padovanojo 
jubiliatams. 

Gėlių, dovanų, įvairių gardė
sių sukaktuvininkams pridova
nojo bičiuliai, buvę ansamblio 
nariai, įvairių nevyriausybinių 
organizacijų atstovai. Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) pir
mininkės Jelenos Ivančenko pa
sirašytą padėką ansamblio va
dovei G. Kliaugienei atvežė LND 
valdybos narė, Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė.

Visa salė sudainavo vadovei 
„Ilgiausių metų“, teišsipildo šis 
palinkėjimas visam ansambliui 
„Prie Kupos“, įžengusiam į antrą
jį kūrybinės veiklos dešimtmetį. 

Valius DOMANTAS

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Prie Kupos“ at-
šventė savo veiklos 10-metį. Valiaus Domanto nuotr.

G. Pinkevičienės dukra Kot
ryna Molevičiūtė turi judėjimo 
negalią, nuo gimimo gyvena su 
cerebriniu paralyžiumi. Mergina 
sako visada labai norėjusi šokti, 
tačiau dėl savo negalios tokių ga
limybių neturėjo. „Esu beveik vi
siškai priklausoma nuo kitų, tik 
tiek, kad protą turiu, – sako Kot
ryna. – Su mano negalia neišeina 
aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime.“ Jos teigimu, šie užsi
ėmimai suteikia galimybę šokti 
tiems, kurie paprastai to nedaro. 
Mergina neslepia, kad neįgalus 
žmogus dažnai nesiryžta išeiti 
iš namų, socializuotis, bendrau
ti su kitais. „Mirabilios“ organi
zuojamuose užsiėmimuose šokti 
drąsiau, nes vieni kitus pažįsta, 
visi turi vienokią ar kitokią ne
galią. Kotryna pasakoja, kad yra 
sudarytos 2 šokėjų grupės: vie
niems šokant reikia pagalbos, ki
ti savarankiškesni ir gali judėti 
patys. Smagu tai, kad kartais ir 
mamos įsijungia į šokį, ir jos pa
tiria gerų emocijų. Mama padėjo 
šokti ir Kotrynai. 

Nors Kotryna šoka sėdėda
ma neįgaliojo vežimėlyje ir ju
dina tik rankas, jos teigimu, tai 
nesumažina patiriamo džiuge
sio. Be to, šokis suvienija, sutei
kia bendrumo jausmą. Nesijau
čia jokių skirtumų tarp skirtin
gas negalias turinčiųjų: vienoje 
grupėje šoka turintys ir judėji
mo, ir proto negalią, ir autistiš
ki vaikai bei jaunuoliai. 

Pasak merginos, šokiai pade
da atsipalaiduoti. Sergant cere
briniu paralyžiumi tai ypač svar
bu – įsitempus padidėja spastiš
kumas. Šokis nuima įtampą, at
rodo, ir judesiai išlaisvėja. „Kiek
vieną žmogų šokis gali padary
ti laimingą“, – apibendrina savo 
patirtį Kotryna.

Šokant lazdelės  
nereikia 

G. Pinkevičienė pasakoja, 
kad šokių užsiėmimai neįgalie
siems – tai projekto „Psichologi
nio klimato gerinimas šeimose, 

auginančiose neįgaliuosius“, ku
rį finansuoja Alytaus miesto sa
vivaldybė ir Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, dalis. Mote
ris, stebėdama savo dukrą, gal
vojo, kad neįgalus jaunimas ne
turi kur pasišokti. Sunkią nega
lią turintieji išvis apie tai nesva
joja. Todėl nusprendė sureng
ti jiems šokių pamokas. Pasak 
G. Pinkevičienės, 3 pirmos šo
kių pamokos praėjo puikiai. Šo
kėjų akys švietė, jie buvo smagiai 
nusiteikę. „Mirabilios“ vadovės 
teigimu, nėra ribojama nei šo
kėjų negalia, nei amžius. Šoka ir 
7mečiai vaikai, ir vyresni nei 20 
metų jaunuoliai. 

Be to, kad šokis pakelia nuo
taiką, sukuria bendrumo jaus
mą, pasak G. Pinkevičienės, 
yra dar vienas svarbus aspek
tas – žmones su negalia papras
tai sunku priversti sportuoti, o 
šokti patinka visiems. Taigi ir 
vaikams, ir mamoms atsiranda 
didelė motyvacija pajudėti. „Įsi
minė mergina, kuri paprastai 
vaikščioja su lazdele, bet šok
dama tą lazdelę ji padėjo. Neži
nau, kaip tai atsitinka“, – šypso
si moteris.

G. Pinkevičienė sako užsiė
mimus būtinai tęsianti. Jie su
laukė daug susidomėjimo, neį
galieji atvyksta net iš kitų mies
tų. Juk šokių pamokos negalią 
turintiems žmonėms Lietuvoje 
dar naujiena. 

Šokis – tik viena iš projekto 
veiklų. Dar vyksta susitikimai 
su psichologais, psichodramos 
užsiėmimai. Pasak G. Pinkevi
čienės, psichologinės pagalbos 
reikia tiek negalią turinčius vai
kus auginantiems tėvams, tiek 
patiems jaunuoliams. Dažnai 
pamirštama, kad neįgalieji tu
ri tokių pat poreikių, kaip ir ki
ti, jie patiria daug problemų: ir 
vienišumą, ir pasitikėjimo savi
mi trūkumą... Tėvams irgi nere
tai kyla daug klausimų: kaip ne
užgožti savo vaikų, leisti jiems 
būti savarankiškiems, kaip išgy
venti krizes ir pan. Psichodra
mos studija taip pat skirta ge

resniam savęs suvokimui, savia
nalizei. Per pasakojimą, emoci
jas, vaidinimą, vedami režisie
rės Vidos Lipskytės, neįgalie
ji išreiškia savo jausmus. Na, o 
kitą savaitgalį po šokių jaunuo
liai gamins maistą su profesio
naliais virėjais. 

Dirbti su neįgaliaisiais 
labai įdomu 

Šokti neįgaliuosius mokan
ti Rita Žogelė pasakoja, kad tai 
ne pirma patirtis su specialiųjų 
poreikių turinčiaisiais. Ji yra lai
mėjusi „Reach for change“ („Ta
lentas keisti“) konkursą, kurio 
tikslas buvo šokio užsiėmimai su 
neįgaliais vaikais. Trenerė sako 
dirbanti su Dauno sindromą tu
rinčiais, autistiškais mažaisiais, 
prisijungia ir kitokią negalią tu
rintieji. 

Moteris sako negalvojusi, 
kad jai taip patiks dirbti su vai
kais. Anksčiau ji vesdavo zum
bos ir sportinius užsiėmimus 
moterims. Tai irgi buvo labai 
smagu, tačiau su vaikais – visai 
kas kita. Jų patiriamos emocijos 
ypatingos. Trenerės tikslas – ne 
konkretus rezultatas, o tai, kad 
specialiųjų poreikių vaikai turė
tų veiklą, kad jiems būtų links
ma. Zumbos muzika labai nuo

taikinga, šokio judesiai papras
ti, įtraukiantys, todėl jau po 1 
ar 2 minučių šokio veiduose at
siranda šypsenos. „Kitaip šokti 
zumbos net nepavyktų“, – sako 
R. Žogelė. 

Jos teigimu, yra vaikų, kurie 
iš pirmo karto nepradeda šokti. 
Juos atvedusias mamas trenerė 
drąsina neatsisakyti sumanymo. 
Ir iš tiesų – nereti atvejai, kai vai
kas į šokį įsijungia po antro, tre
čio, ar net ketvirto užsiėmimo. 
Tai didžiausias džiaugsmas. Na, 

o šokti, pasak R. Žogelės, gali vi
si. Ir visiems tai patinka. Šoka ir 
vežimėliais judantieji, ir regėji
mo negalią turintieji. Vieninte
lis skirtumas dirbant su neįga
liaisiais tas, kad tyliau leidžiama 
muzika (autistiški vaikai neretai 
bijo garso), šokant su regėjimo 
negalią turinčiaisiais reikia tiks
liau akcentuoti kryptis, parodyti, 
kaip kilnoti rankas. 

Idėją mokyti negalią turin
čius vaikus šokti R. Žogelė nu
siklausė būdama Estijoje. Buvo 
kalbama apie Amerikos patir
tį. Moteris pagalvojo, kodėl gi 
nepritaikius to Lietuvoje – juk 
nieko panašaus čia neteko gir
dėti. Kita paskata buvo ta, kad 
Ritos mama taip pat turi nega
lią – ją vargina sudėtinga psi
chikos liga. „Anksčiau vengda
vau apie tai kalbėti. Pradėjusi 
bendrauti su neįgaliaisiais su
pratau, kad tai nėra nieko gė
dingo, sulaukiau daug palaiky
mo“, – pasakoja R. Žogelė. Mo
teris sako nebeklausianti, kodėl 
jai, kodėl jos mamai taip atsiti
ko. Be to, pamačiusi, kiek daug 
neįgalieji turi pozityvumo, kiek 
daug jie sugeba nuveikti, supra
to, kad turi būti dėkinga, nes 
per mamos negalią atrado to
kią įdomią veiklą. 

Aurelija BABiNSkieNė 

Šokių pamokos neįgaliesiems – jau ne svajonė, o tikrovė
(atkelta iš 1 psl.)

Muzika, bendras šokis pakelia nuotaiką, atpalaiduoja.

Asociacijos „Mirabilia“ nuotr.

„Reach for change“ nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Gydymas sparčiai 
tobulėja

Naujausios technologijos, 
pritaikytos medicinoje, labai pa
lengvino vėžio diagnostiką ir jo 
gydymą. „Atsirado tokių diag
nostikos metodų, kur, pavyz
džiui, jei anksčiau to nematei, 
nes neapčiuopei, tai šiandien tie 
tyrimai mato „kiaurai“ – kom
piuterinė tomografija ar magne
tinis rezonansas“, – teigė R. Jan
čiauskienė. 

Špinato tėvyne laikoma Mažoji 
Azija, kur ir dabar auga jo lau

kinės formos. Pirmieji rašytiniai 
duomenys apie špinatą atsirado 
III a. prieš Kristų. Į Europą špi
natas buvo atgabentas palyginti 
neseniai. Viduramžiais špinatą 
atgabeno į Ispaniją arabai, kurie 
labai vertino šį augalą ir vadino jį 
„daržovių karaliumi“. Renesanso 
epochoje (XIVXVI a.) ši vertin
ga lapinė daržovė paplito visoje 
Europoje. Dabar špinatas augi
namas daugelyje pasaulio šalių, 
plačiai paplitęs Prancūzijoje, ta
čiau didžiausio populiarumo yra 
sulaukęs Olandijoje.

Priskaičiuojama per 20 kul
tūrinio špinato veislių, kurios 
pasižymi puikiomis dietinėmis 
savybėmis. 

Panaudojimas  
maistui

Špinatų lapai valgomi ža
li (salotos) ir virti, jų dedama į 
pyragus, iš jų verdamos sriubos 
(kartu su rūgštynėmis arba dil
gėlėmis), košės (kartu su manų 
kruopomis), daromos tyrės, ap
kepai, garnyrai, padažai, kepa
ma kiaušinienė, maltinukai (kar
tu su kiaušiniais, manų kruopo
mis ir varške), guliašas, ragu, pi
ca, sklindžiai. Taip pat špinatai 
gali būti užšaldomi, džiovinami, 
konservuojami, jie puikiai dera 
su sūriu, mėsa, žuvimi, paukš
tiena, įvairiomis daržovėmis, 
riešutais, ryžiais. Lapų sultimis 
seniau buvo dažomi valgomie
ji ledai, padažai, dabar – įvairūs 
daržovių konservai (pavyzdžiui, 
žaliųjų žirnelių), kremai, tešla ir 
kt. gaminiai. 

Pastabos: 
 nerekomenduojama var

toti špinatų vaikams iki 5 metų, 
  suaugę žmonės gali per 

dieną suvalgyti apie 100 g špi
natų,
  nuo karščio špinatuose 

esantys vitaminai ir mineralai 
praktiškai nesuyra (daržovių pa
saulyje tai labai reta ypatybė),
 užšaldyti špinatai gali išsi

laikyti iki 8 mėn., tik nedera šal
dyti drėgnų špinatų (tai sugadina 
jų skonį ir kenkia vitaminams); 
šaldymui špinatai ruošiami tokia 
tvarka: a) 2 minutes apvirinami, 
b) tiek pat laiko palaikomi vėsia
me vandenyje, c) nusausinami ir 
sudedami į šaldyti skirtus maiše
lius ar kitokias talpas.

Cheminė sudėtis
Špinatų lapuose rasta: van

dens (92 %), baltymų (pagal 

baltymų kiekį nusileidžia tik 
žirniams ir pupelėms), rieba
lų, omega3 ir omega6 riebalų 
rūgščių, angliavandenių, krak
molo, maistinių skaidulų, chlo
rofilo, fitosterolių, betaino (tri
metilglicidas), karotenoidų, liu
teino, saponinų, zeaksantino, 
rūgštynių rūgšties, kai kurių 
fermentų, azoto rūgšties drus
kų (nitratų), mineralų (cinko, 
fosforo, geležies, jodo, kalcio, 
kalio, magnio, mangano, natrio, 
seleno, vario), vitaminų (A, B1, 
B2, B3, B5, B6, B7, B9 (sinonimai: 
folio rūgštis, vitaminas M, fola
tas), C, D2, E, H [biotinas], K) ir 
dar kt. medžiagų; 100 g špinatų 
lapų kaloringumas – nuo 17 iki 
23 kilokalorijų.

Komentaras apie liuteiną
Špinatai ypač vertinami dėl 

juose esančio didelio kiekio liu
teino. Mat tai yra vienas iš an
tioksidatorių, esančių akių au
diniuose. Ši medžiaga lėtina akių 
ląstelių senėjimą bei saugo akies 
tinklainę nuo kai kurių ligų, ga
linčių ne tik pabloginti regą, bet 
ir sukelti aklumą. Iš liuteino akių 
audiniuose susidarantis zeak
santinas – svarbiausias geltono
sios dėmės, esančios tinklainės 
centre, pigmentas. Būtent ši sri
tis yra atsakinga už aiškų ir ko
kybišką matymą. 

Liuteino taip pat turi petra
žolė, žalieji žirneliai, bazilikas, 
kiaušinio trynys, cukinija, broko
lis, erškėtuogė, moliūgas, morka, 
saldusis kukurūzas, juodoji vy
nuogė, avokadas ir kt.

Akių ligų profilaktikai (pa
vyzdžiui, tinklainės distrofijai) 
būtina kasdien vartoti mažiau
siai po 2 miligramus (mg) liutei
no. Žmonėms, esantiems akių li
gų rizikos grupėje (tai aptariama 
su gydytoju) profilaktinė liuteino 
paros dozė turi būti ne mažes
nė kaip 6 mg, t.y. per parą reiktų 
suvartoti arba 50 g špinatų, arba 
100 g petražolių.   

Špinatų vartojimo 
ypatumai

1. Peraugusiuose špinatų la
puose atsiranda rūgštynių rūgš
ties perteklius. Taigi, valgant to
kius lapus, gali inkstuose ir/ar 
tulžies pūslėje atsirasti akmenų. 
Kai rūgštynių rūgštis susijungia 
su kalciu, susidaro netirpūs kalcio 
oksalato kristalai bei pasunkėja 
kalcio bei geležies įsisavinimas. 
Taip pat nereiktų vartoti (ypač 
didesniais kiekiais) peraugusių 
špinatų lapų sergant skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opalige, 
reumatinėmis ligomis, podagra, 
artritu. Tačiau valgant jaunus špi
natų lapus, kuriuose beveik nėra 
rūgštynių rūgšties, neigiamo po
veikio sveikatai nebus. Taip pat 
svarbu gerti pakankamai van
dens – tai gali sumažinti negaty
vias pasekmes inkstams.

2. Jeigu špinatai vartojami 
reguliariai ir dar didesniais kie
kiais, skydliaukės disfunkcija 
sergantiems žmonėms gali atsi
rasti tiroksino stygius. 

3. Didesni špinatų kiekiai taip 
pat žalingi žmonėms, sergan
tiems osteoporoze ir moterims 
po menopauzės. 

4. Jei pastoviai vartojami anti
koaguliantai (vaistai, slopinantys 
kraujo krešėjimą), nedera valgyti 
špinatų, nes pastarieji pablogins 
vaistų poveikį organizmui. 

5. Kai organizme trūksta 
mag nio, kalcio ir geležies, reik
tų arba mažinti špinatų varto
jimą, arba net visai jų atsisakyti 
(apie tai būtina pasitarti su gy
dytoju), nes špinatų ląsteliena 
apsunkina šių mineralų įsisavi
nimo galimybes.

6. Jeigu auginant špinatus 
naudojamos azotinės trąšos, špi
natuose neišvengiamai atsiras 
nitratų. Dėl to špinatų patiekalų 
geriau nešildyti pakartotinai, nes 
nitratai gali virsti sveikatą žalo
jančiais nitritais ir kai kuriomis 
kitomis medžiagomis, galinčio
mis net sukelti vėžį.

7. Pavasariniai ir vasariniai 
špinatai vartojami skirtingai: 
pavasarinius galima vartoti ža
lius ir virtus, vasarinius – tik vir
tus. Vartojant termiškai neapdo
rotus špinatus, naudinga į juos 
įmaišyti šaukštą alyvuogių alie
jaus – bus geriau įsisavinami vi
taminai A ir E.

8. Kuo senesni špinatai (au
gimo prasme), tuo jie kartesni.

Komentaras  
apie nitratus

Nitratai – azoto rūgšties drus
kos, pavyzdžiui, kalio nitratas 
KNO3, ir esteriai. Gamtoje nitra
tai susidaro skylant azoto turin
čioms organinėms medžiagoms. 
Taip pat jie patenka į dirvožemį 
kartu su mineralinėmis azotinė
mis trąšomis (salietromis). Ni
tratai, patekę į augalų ląsteles iš 
dirvožemio, pradžioje virsta ni
tritais, paskui –aminorūgštimis, 
galop – baltymais. Augaluose šis 
procesas vyksta visą laiką, todėl 
tam tikra dalis nitratų pastoviai 
cirkuliuoja ląstelių sultyse.

Į mūsų organizmą patekę ne
dideli nitratų kiekiai yra netgi 
naudingi – plečia kraujagysles, 
atpalaiduoja lygiuosius raume
nis ir šalina jų spazmus. Kai il
gą laiką vartojami daug nitratų 
turintys maisto produktai, gali 
sutrikti angliavandenių ir balty
mų apykaita bei kraujyje padidė
ti methemoglobino (hemoglobi
no, kuris turi geležies ir neperne
ša deguonies) kiekis. 

Špinatų nauda 
Ši daržovė gerina imunitetą, 

stiprina kaulus, raumenis, krau
jyje palaiko optimalų cukraus ly
gį, tinka mažakraujystės dėl ge
ležies trūkumo profilaktikai, lė
tina senėjimo procesus, mažina 
nuovargį, padeda išvengti vidu
rių užkietėjimo, stiprina širdies 
ir kraujagyslių sistemą, regėjimą 
bei gali apsaugoti nuo kai kurių 
akių ligų, apraminti nervus, blo
kuoti kai kurių piktybinių auglių 
augimą. Be to, špinatai stabdo 
dantenų kraujavimą (kai sergama 
parodontoze), šiek tiek normali
zuoja arterinį kraujospūdį, kasos 
veiklą, padeda lieknėti (kartu su 
kitomis priemonėmis), palengvi
na epilepsijos eigą, padeda orga
nizmui atsistatyti po sunkių ligų, 
fizinio ir protinio išsekimo, stre
sų, ilgalaikės nemigos, sutrikus 
angliavandenių apykaitai, stab
do Alzheimerio ligos vystymą
si. Liaudies medicinoje špinatus 
patariama vartoti moterims, kai 

Špinatai: norint turėti naudos, teks 
susitaikyti su jų vartojimo ypatumais

sutrinka mėnesinių ciklas, būna 
dažni persileidimai. Prancūzijoje 
nuo seno šviežiomis špinatų sulti
mis išoriškai gydomi veido spuo
gai, odos uždegimas, išlyginamos 
nedidelės raukšlės (šiam reikalui 
naudojami špinatų sultyse pamir
kyti ir šiek tiek nugręžti vatos ar 
marlės tamponai). Beje, špinatų 
sultys arba sutrintų lapų košelė 
išoriškai naudojama sergant eg
zema, įkandus vabzdžiams. 

Kulinariniai receptai
Omletas. Pradžioje 2 kiauši

nių tryniai sumaišomi dubenėly
je su druska ir 2 šaukštais karšto 
vandens, paskui į šią masę sube
riama 200 g smulkiai supjausty
tų špinatų lapų ir gauta masė ge
rai išmaišoma. Antrame paruoši
mo etape atskirame inde išpla
kami 2 kiaušinių baltymai su 2 
šaukštais vėsaus vandens ir gau
tos putos sumaišomos su špina
tų ir trynių mase. Iš šio ruošinio 
masės galima iškepti 2 omletus 
(kepama ant įkaitintos ir rieba
lais pateptos keptuvės).

Sriuba. 400 g špinatų lapų, 
30 g sviesto, 100 g avižinių dribs
nių arba ryžių, 1/2 stiklinės grie
tinės (kefyro, jogurto), 1/2 litro 
vandens arba buljono, 1 grieži
nėliais supjaustyta ir pakepinta 
svogūno galvutė, pagal įprastinį 
dozavimą – druska, pipirai. Pir
masis ruošos etapas: įkaitusiuo
se riebaluose greitai apkepami 
avižiniai dribsniai arba ryžiai, 
sudedami į verdantį vandenį ir 
verdama iki beveik galutinės ri
bos. Antrasis ruošos etapas: su
beriami smulkiai supjaustyti špi
natai, įdedama druskos, pipirų ir 
šiek tiek pavirinama.

Sklindžiai. 0,5 kg špinatų, 0,5 
kg bulvių, 100 g miltų, 2 kiau
šiniai, 1 šaukštas susmulkintų 
muskato riešutų, pagal įprasti
nį dozavimą – druska, galutinia
me etape – kepimui skirti rieba
lai, grietinė ir smulkiai tarkuo
tų krienų šaknų masė. Pradžio
je sumaišoma išvirtų ir sugrūstų 
bulvių masė su miltais ir druska. 
Paskui smulkiai supjaustyti špi
natai sumaišomi su kiaušiniais ir 
paruošta bulvių mase. Sklindžiai 
kepami iš abiejų pusių įkaitintoje 
ir riebalais pateptoje keptuvėje. 
Iškepti sklindžiai užpilami grie
tine ir plonai aptepami krienais.

Veido odos balinimas. 1 
šaukštas susmulkintų špinatų la
pų, 1 šaukštas rūgštynių lapų ir 1 
šaukštas kefyro. Visi ingredien
tai sumaišomi (dar geriau nau
doti elektrinį trintuvą) iki viena
lytės masės. Šis ruošinys užtepa
mas ant veido, kaklo, po 20 min. 
nuplaunamas pienu.

Romualdas OGiNSkAS

Ankstyva diagnozė – galimybė išgydyti vėžį
Lietuvos gyventojų sveikatos 

statistika verčia nerimauti – 
vėžiu sergama vis dažniau. Vė
žio registro duomenimis, šalyje 
kasmet diagnozuojama beveik 
18 tūkst. naujų onkologinių su
sirgimų. Pasak Nacionalinio vė
žio instituto, Lietuvoje, kaip ir 
visame pasaulyje, kiekvienais 
metais dažniausiai diagnozuo
jami 4 šios ligos tipai: plaučių 
(1,5 tūkst.), krūties (1,5 tūkst.), 
prostatos (2,5 tūkst.) ir įvairūs 
odos (3 tūkst.) vėžiniai susirgi

mai. Gydytojai ramina, kad šian
dien onkologinės ligos jau nebė
ra tos, nuo kurių būtinai miršta
ma, o kai kurie ligos tipai yra vi
siškai išgydomi.

Svarbiausia – ankstyvas 
diagnozavimas

Ankstyva ligos diagnozė – pir
mas ir vienas svarbiausių žings
nių kovojant su vėžiu. Vis dėlto 
tai padaryti pavyksta ne visada. 
Pasak Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademi

jos Onkologijos ir hematologijos 
klinikos docentės, Kauno klini
kų Onkologijos skyriaus vadovės 
gydytojos onkologės chemotera
peutės doc. dr. Rasos Jančiauskie
nės, ankstyvą diagnostiką apsun
kina tai, kad dažnai kūnas pradi
nėje ligos stadijoje nesiunčia jo
kių pavojaus signalų. 

Tokios pirminės ligos užuo
mazgos kartais vystosi net dešimt
mečius. „Dabar medicinoje nau
dojami diagnostiniai metodai už
fiksuoja navikus tada, kai jie yra 

pusės centimetro ar centimetro 
skersmens. Bet biologine prasme 
vieno centimetro skersmens da
rinys – tai jau yra milijonas vėžio 
ląstelių. Tai yra daug“, – pasakojo 
gydytoja R. Jančiauskienė.

Pasak jos, geriausias būdas 
ligą ar jos užuomazgas aptikti 
ankstyvoje stadijoje – preven
cinių vėžio programų vykdymas, 
kurių šiuo metu Lietuvoje yra 
keturios: gimdos kaklelio, krū
ties, storosios žarnos ir prieši
nės liaukos vėžio. (nukelta į 5 psl.)
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Vis dėlto tai nėra patys nau
jausi diagnostikos metodai. On
kologijoje jau naudojamos ir žy
miai pažangesnės technologijos. 
Viena iš jų – pozitronų emisinės 
tomografijos (PET) tyrimas, Lie
tuvoje pirmiausiai pradėtas tai
kyti Kauno klinikose 2012 me
tais. Tokia naujovė padeda dar 
greičiau aptikti organizmo vietas, 
kur ląstelėse vyksta labai didelė 
medžiagų apykaita. Tai – vienas 
pagrindinių indikatorių, leidžian
čių spėti, kad organizme vyksta 
neįprasti, vėžiniai pakitimai. 

Vietoje nestovi ir onkologinių 
ligų gydymo būdai. Pavyzdžiui, 
šiandien ypač plačiai galima tai
kyti spindulinę terapiją: per ats
tumą (taip vadinama distancinė 
spindulinė terapija), taip pat spin
duliuotės šaltinius implantuojant 
į patį vėžio židinį (brachiterapija). 

Kauno klinikose taikomas ir 
kitas gana naujas gydymo meto
das – stereotaksinė spindulinė te
rapija. Taikant šią terapiją didelė 
spindulių dozė nukreipiama į li
gos židinius organizme, taip pa
siekiama dar geresnių rezultatų. 

Pasitelkiant naujausius diag

nostikos ir gydymo metodus 
šiandien vėžį dažnai galima išgy
dyti. Pasak gydytojos R. Jančiaus
kienės, Europos šalių tyrimai ro
do, kad, pavyzdžiui, apie 70–90 
proc. žmonių, susirgusių sėkli
džių, skydliaukės, krūties vėžiu, 
melanoma, taip pat įvairiomis 
Hodžkino limfomos formomis, 
išgyvena penkerius metus ir il
giau. Tiek laiko išgyvenęs asmuo 
oficialiai laikomas pasveikusiu. 

Sveikata priklauso nuo 
mūsų pačių

Pasak R. Jančiauskienės, Pa

saulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, pats žmogus ga
li kontroliuoti net 80 proc. sa
vo sveikatos. Ją lemia tai, ką 
valgome, fizinis aktyvumas ir 
emocinė, psichinė būklė. Liku
sią dalį sveikatos lemia gene
tinis paveldimumas ir medici
nos kokybė. 

Įvairias onkologines ir ki
tas lėtines ligas vienija lėtinis 
uždegimas organizme. Vienas 
iš jo sukėlėjų – vakarietiškas 
gyvenimo būdas, kuriam bū
dingas nuolatinis stresas, taip 
pat vadinamasis B tipo mitybos 

nepakankamumas, kai trūksta 
subtilių mikroelementų, vita
minų, vartojama daug greitai 
paruošiamo maisto. „Tai teikia 
tam tikros vilties, kad iš tiesų 
savo sveikatai galime daryti 
daugiau įtakos, nei mes įsivaiz
davome. Viskas, ką mes dary
sime, kad pakeistume organiz
mo uždegiminę terpę į sveiką 
(tai vyksta lėtai) padidins šan
są pasveikti“, – apie žmonių ga
limybę padėti patiems sau kei
čiant gyvenimo būdą kalbėjo 
gydytoja.

„Bičiulystės“ inf.

(atkelta iš 4 psl.)

Po įspūdingo atidarymo pra
sidėjo teatrų pasirodymai. Pir
mieji į sceną kopė svečiai iš Kau
no neįgaliojo jaunimo užimtumo 
centro. Plastinės dramos teat
riukas (vadovė Daiva Buinic
kaitė) savo veiklą pradėjo 2004 
m. Kolektyvo režisierius Virgis 
Bortkevičius yra profesio nalus 
aktorius, žinomas Lietuvoje mi
mas, turintis daugiau nei 30 m. 
scenoje patirtį. Šventėje kolek
tyvas pristatė judesio spektaklį 
„Patikėk tuo, ko nėra, tam, kad 
būtų“, remiantis Vincento Van 
Gogo kūryba. Kolektyvo spek
takliai stebina savo gilumu ir 
išmone, jie tarsi paliečia  ir su
virpina žmogaus sielą iki pat 
gelmių. 

Kupiškio socialinės globos 
namų teatras pristatė spektaklį 
,,Gerumo bumerangas“. Kolekty
vo vadovas ir režisierius – Rim
gaudas Bražas. Kupiškio socia
linės globos namų teatras gy
vuoja jau 11 metų. Jo repertua
re – trumpi vaidinimai įvairio
mis temomis. Teatro repetici
jose dalyvauja iki 16 socialinės 
globos namų gyventojų.

Lavėnų socialinės globos na
mų teatras iš Pasvalio rajono, va
dovaujamas režisieriaus Sigito Pa
liulio, kasmet kuria naują spek
taklį. Labai laukiamos repeticijos 
bei išvykos su spektakliais į ki
tų globos namų organizuojamas 
teat ro šventes. Šiemet kasmeti
nėje teatrų šventėje ,,Prie Lėvens“ 
grupės nariai prisistatė su spekta
kliu ,,Kurpės“ pagal Petro Cvirkos 
apsakymą. Tai gyvenimiškas vaiz
delis iš samdinės Domicelės gyve
nimo. Spektaklis ,,Kurpės“ buvo 
parodytas ir Kupiškyje.

Molėtų krašto žmonių su ne
galia sąjungos teatro kolektyvas 
šiais metais švenčia savo veiklos 
15 metų sukaktį. Ta proga sukur
tas spektaklis ,,Noriu į Molėtuv
ką“ (režisierius Pranas Pliuška) 

buvo pristatytas Kupiškio žiūro
vams. Kolektyvas nelinkęs į niū
rius apmąstymus, savo pasiro
dymuose su žiūrovais dalijasi ši
luma, šypsenomis, juoku, meile.

Vilniaus krašto žmonių su ne
galia sąjungos teatro trupė ,,Lašai“ 
pristatė jautrų spektaklį ,,Ačiū, 
mama, kad esi“. Jis skirtas Mamai, 
Močiutei, šiltiems, šviesiems vai
kystės prisiminimams. Spektaklio 
režisierė – Loreta Paulauskienė. 

Raseinių rajono žmonių su ne
galia sąjungos teatro kolektyvas 
,,Žara“ savo veiklos penkmečio 
proga parodė spektaklįinterpre
taciją ,,Pelenė“. Spektaklio režisierė 
ir scenarijaus autorė – Ilma Garš
vienė. ,,Kiekvienas mes ieškome 
meilės ir surandame ją kiekvienas 
skirtingai“, – sako režisierė.

Šventės pabaigoje įteikti pa
dėkos raštai ir atminimo dova
nos kolektyvų vadovams bei re
žisieriams. Scenoje sustojo teat
rų režisieriai ir Kauno žmonių 
su negalia sąjungos vokalinis 
ansamblis „Šerkšnas“. Renginio 
dalyvius ir žiūrovus sujungė dai
na ,,Mūsų dienos kaip šventė“. Po 
apdovanojimų ir bendros dainos 
visi buvo pakviesti į Vitražų salę 
pasivaišinti, susipažinti, pasida
lyti įspūdžiais ir ateities planais. 
O jau skanumėlis tų vaišių! O jau 
tų šeimininkių rūpestingumas! 
Žodžiais nenusakysi.

Žinoma, tokia graži šventė 
niekada neapsieina be rėmėjų, 
esame jiems labai dėkingi. 

Pasak, renginio vedėjos 
P. Skrebienės, nepastebimai 
prabėgo laikas. Ne tik greitai, bet 
ir įdomiai bei prasmingai. Belie
ka laukti kitų metų šventės, kitų 
nuostabių, nepakartojamų aki
mirkų, kitų susitikimų, kitų pa
sirodymų. Galima vardinti ir var
dinti. Nes Kupiškio miesto šven
tė ,,Akimirkų lietus“ buvo, yra ir 
bus pati pati laukiamiausia.

Palma MARciNkeVičiūTė, 
Loreta PAuLAuSkieNė

Šventės uždarymo metu visus suvienijo bendra daina.
Neringos Laukagalytės nuotr.

Mūsų dienos – kaip 
šventė stebuklų lauke

(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvoje nedirba  
71 proc. neįgaliųjų

Prieš dvi savaites į neįgaliojo 
vežimėlį atsisėdęs projekto sa
vanoris M. Jodogalvis sako šian
dien aiškiai matantis, kad susi
dūrus su negalia gyvenimas pa
sikeičia iš esmės. 

Vaikino nė kiek nenustebino 
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos duomenys, kad Lietu
voje nuolatinio darbo neturi net 
71 proc. darbingo amžiaus neį
galiųjų. „Žmonės tiesiog negali 
išvažiuoti iš savo namų. Jie yra 
įkalinti. Rasti darbą irgi yra su
dėtinga“, – sako projekto dalyvis.

Mindaugas priduria: jei gy
venimas taip susiklostytų, kad 
jam iš tikrųjų tektų atsisėsti į ne
įgaliojo vežimėlį, toliau likti da
bartiniame darbe jam taip pat 
būtų sudėtinga. 

„Aš net negaliu normaliai iš
važiuoti iš namų: laiptinė nepri
taikyta nusileisti su vežimėliu, o 
liftas iš antro aukšto nekelia. To
dėl norint kur nors išvykti, man 
visada reikia ieškoti dviejų tvir
tų vyrų pagalbos, kad mane nu
neštų į apačią ir po to vėl užneš
tų. Antra vertus, atvykęs į dar
bą vėl susiduriu su laiptais – be 
pagalbos nukakti iki savo darbo 
vietos aš niekaip negaliu“, – pa
sakoja vienoje telekomunikacijų 
bendrovėje klientų vadybininku 
dirbantis M. Jodogalvis. 

Vis dėlto vaikinas sako sun
kiai įsivaizduojantis, kaip gali
ma pragyventi iš valstybės mo
kamos vidutinės netekto darbin
gumo pensijos, kuri šiuo metu 
siekia vos 168 eurus: „Man, kaip 
žmogui, kuris neturi santaupų, 
neturi gyvybės draudimo, tai at
rodo visiškai neįmanoma. Todėl 
nedaryti nieko irgi nėra išeitis“, – 
pastebi socialiniame eksperi
mente dalyvaujantis vaikinas.

Darbo paieškos 
vežimėlyje: „Buvau 
tiesiog „nurašytas”
Norėdamas sužinoti, kokias 

galimybes įsidarbinti Lietuvoje 
turi neįgalieji, projekto savano
ris išsiuntinėjo savo gyvenimo 
aprašymą kelioms dešimtims 
įmonių, publikavusių skelbimus 
darbo paieškos portaluose inter
nete. Vaikinas pabandė ieškoti 
darbo pagal savo turimą išsila
vinimą ir kompetenciją – pasta
ruosius keletą metų jis dirbo va
dybininku klientų aptarnavimo 
ir pardavimo srityje.

Darbo paieškos buvo sudė
tingos – pasiūlymų nebuvo daug. 
Įvertinęs savo padėtį Mindaugas 
nusprendė nesibaidyti ir mažai 
mokamų kasininko ar pardavėjo 
darbų, tačiau įsidarbinti vis tiek 
nebuvo lengva – pamatę vaikiną 
į darbo pokalbį atriedantį neį
galiojo vežimėliu, potencialūs 
darbdaviai sutrikdavo ir suskub
davo kuo greičiau baigti pokalbį.

Kreipęsis dėl pardavėjokon
sultanto darbo į sostinės pre
kybos centre „Mada“ įsikūrusią 
drabužių parduotuvę, socialinio 
eksperimento dalyvis iš karto 
susidūrė su diskriminacija ir pa
sijuto nepageidaujamas. 

„Atėjęs į parduotuvę pasa
kiau: mačiau skelbimą, kad ieš
kote darbuotojo. Tada atsakin
ga darbuotoja įdėmiai mane nu
žvelgė ir su didele nuostaba pa
klausė: „O jūs čia sau?“ „Na, taip, 
sau“, – atsakiau, o ji atrėžė: „Ne, 
čia yra moteriškas kolektyvas“. 
Tuo mūsų pokalbis ir baigėsi“, – 
nemaloniai nuteikusį pašnekesį 
prisimena vilnietis Mindaugas. 
Beje, ant šios parduotuvės durų 
pakabintas darbo skelbimas tu
rėtų sudominti lygių galimybių 
kontrolierius: „Reikalinga par
davėjakonsultantė pilnam eta
tui. Teirautis prie kasos.“

Vežimėliu į darbo pokalbį 
atvykęs Mindaugas nepasijuto 
laukiamas ir viename didžiųjų 
prekybos tinklų. Vaikinas sako, 
kad į pokalbį pakvietusi preky
bos tinklo atstovė, išvydusi jį 
vežimėlyje, atrodė priblokšta ir 
iš karto leido jam suprasti, kad 
darbui kasoje neįgalus žmogus 
netinka. Darbo pokalbis tetru
ko 3 minutes.

„Pas mus labai siauri praėji
mai ir būna, kad reikia ir vaikš
čioti, į salę išeiti dėl prekių... Čia 
ne tik sėdimas darbas, nes bū
na ir prekių neatitikimų, dar kas 
nors, su pačiais pirkėjais tenka 
į salę nueiti. Reikia vaikščioti“, – 
aiškino darbuotoja.

Mindaugui dar kartą per
klausus, ar tikrai jis negalėtų 
šių darbų atlikti judėdamas ve
žimėliu, darbuotoja purtė galvą: 
„Tikrai niekaip. Tai ne toks dar
bas, kad atėjai, pasėdėjai ir išė
jai“, – pabrėžė ji ir suskubo atsi
sveikinti. Mindaugas prisipažįs
ta po šio pokalbio pasijutęs la
bai nemaloniai: jis tikėjosi, kad 
prekybos tinklo atstovė pasiūlys 
bent pasidomėti, ar neatsirastų 
jam tinkančio darbo kitose tin
klo parduotuvėse. „Dabar man 

liko įspūdis, kad buvau tiesiog 
„nurašytas“. Labai apmaudu“, – 
priduria projekto dalyvis.

Nebuvo sėkmingi ir kiti ban
dymai įsidarbinti. „Vienoje pre
kybos centro „Panorama“ par
duotuvėje, kuri prekiauja žais
lais bei prekėmis kolekcinin
kams, mane pasitikęs darbuo
tojas atrodė visai nepastebintis 
mano vežimėlio ir buvo labai 
draugiškas. Vis dėlto supratau, 
kad ir jiems tikčiau nebent kaip 
pagalbinis darbuotojas kalėdi
nio piko metu, kai parduotuvėje 
prireikia daugiau rankų, o dirb
damas 6 valandas per dieną už
dirbti galėčiau apie du šimtus 
eurų per mėnesį“, – savo patir
timi su vežimėliu ieškant darbo 
sostinėje dalijosi M. Jodogalvis.

Siunčia žinią, kad nuo 
nelaimės niekas nėra 

apsaugotas
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjungos projektų koordinatorė 
Jurgita Masiulionytė sako, kad ne
galią turinčių žmonių galimybės 
įsidarbinti yra itin menkos. „Tai 
lemia požiūris į neįgalius žmo
nes ir nepritaikyta aplinka: kaip 
žmogus vežimėlyje gali dirbti, jei 
biure nėra lifto? Žinoma, yra to
lerantiškų darbdavių, kurie gali 
pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu iš 
namų ir tai yra neblogai, nors tai 
neskatina žmogaus grįžti į įpras
tą gyvenimo ritmą, būti tarp kole
gų“, – sako J. Masiulionytė.

Pasak neįgaliųjų sąjungos at
stovės, jei nutikus nelaimei žmo
gus tampa neįgalus ir nebegali 
dirbti ankstesnio darbo, persi
kvalifikuoti taip pat yra sudėtin
ga – į tokius naujai iškeptus spe
cialistus, paruoštus mokymo cen
trų per pusmetį, darbdaviai žiūri 
kreivai. Be to, koją įsidarbinimui 
dažnai pakiša patirties stoka.  

„Atrankos metu nurungti 
sveikuosius ir įsidarbinti gali 
nebent aukštos kvalifikacijos, iš 
prigimties komunikabilus ir ak
tyvus neįgalus žmogus, ypač jei 
turi išsilavinimą tokioje srityje, 
kaip informacinės technologijos, 
kur darbuotojų labai trūksta. Ki
tų galimybės gauti darbą yra la
bai mažos, o ir dirbti tektų ne
bent už „minimumą“. Retas darb
davys nori neįgaliesiems mokėti 
daugiau“, – tvirtina Lietuvos žmo
nių su negalia sąjungos atstovė.

Visas eksperimentas bus fik
suojamas, o jo savanoris dalin
sis savo patirtimi bei įspūdžiais.

„Bičiulystės“ inf.

Sėdint neįgaliojo vežimėlyje 
įsidarbinti nepavyko

(atkelta iš 1 psl.)
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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 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 168 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2. N-7. 2/8 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/12 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 156 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 Gimę tą pačią dieną. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
LRT forumas. 22:20 Nematoma Lietu-
vos istorija. N-7. 23:20 Modernus se-
rialas. Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14. 8 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/10 s. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 156 s. (kart.).

Antradienis, spalio 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 169 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2. N-7. 2/9 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/13 s. 11:40 Beatos virtu-
vė. (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. 157 
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. 3/8 s. 00:15 Premjera. De-
tektyvas Monkas 5. N-7. 5/11 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. 157 s. (kart.).

trečiadienis, spalio 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 170 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/10 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/14 s. 11:40 Emigrantai. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 158 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Profesoriaus 
Vytauto Landsbergio 85-mečiui. Lais-
vės džiazas. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Premjera. Šiandien 
prieš 100 metų, skirta Stokholmo lie-
tuvių konferencijos šimtmečiui. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais. 
N-14. 8 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/12 s. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Laisvės džiazas. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 158 s. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 19 d.
09:05 Senis. N-7. 171 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/11 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/15 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. 159 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 Berlynas 1936-aisiais. 
N-7. 00:15 Premjera. Detektyvas Mon-
kas 5. N-7. 5/13 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
159 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 172 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2. N-7. 2/12 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/16 s. 11:40 Stilius. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 160 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 dakta-
ro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos 
inspektoriai. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Premjera. Likimo ekspertai. 
N-14. 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 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. 160 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 21 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/14, 2/15 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 34 s. 07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 46 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/8 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. Premjera. Liūtų ke-
lionė. 1 d. Pasiruošimas. (subtitruota). 
12:50 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Virusų medžiotojai. Kaip sustabdy-
ti artėjantį protrūkį. (subtitruota). 13:45 
Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 
3 s. Nusikalsti neapsimoka. N-7. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Dainuoju Lietuvą. 23:00 Premjera. Pirš-
lys. N-14. (subtitruota). 00:40 Pasaulio 
dokumentika. Liūtų kelionė. 1 d. Pasi-
ruošimas. (subtitruota, kart.). 01:35 Pa-
saulio dokumentika. Virusų medžioto-
jai. Kaip sustabdyti artėjantį protrūkį. 
(subtitruota, kart.). 02:35 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 03:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:00 
Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksi-
nis protas. (kart.).

Sekmadienis, spalio 22 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10 s. Batuotas katinas. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Sukčiai iš prigimties. 2 d. Gu-
drybės prasimanant ėdesio. (subtitruo-
ta). 12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 2 
d. (subtitruota). 13:45 Mis Marpl 5. N-7. 
5/2 s. Palšas žirgas. 15:15 Laisvės vė-
liavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis pro-
tas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė lai-
da „Editos šou“. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Parti-
zanai. N-7. 4 s. 21:55 Premjera. Išmo-
kyk mane mylėti. N-14. 23:50 Likimo 
ekspertai. N-14. (kart.). 01:35 Pasaulio 
dokumentika. Sukčiai iš prigimties. 2 d. 
Gudrybės prasimanant ėdesio. (subti-
truota, kart.). 02:30 Pasaulio dokumen-
tika. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 2 
d. (subtitruota, kart.). 03:15 Savaitė. 
(kart.). 04:05 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

Pirmadienis, spalio 16 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Didvyrių draugužiai (43). 
07:25 Simpsonai (487) (kart.). N-7. 
07:55 Legendinės legendos. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2697). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(5). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (6). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(32). N-7. 13:30 Simpsonai (488). N-7. 
14:00 Simpsonai (489). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2082). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2083). N-7. 15:30 Pamilti vėl (114). 
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 (25). N-7. 20:00 
Legendinės legendos. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (25). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (5). N-7. 23:35 
Gaudynės (5). N-7. 00:35 CSI krimina-
listai (13). N-7. 01:30 24 valandos. Pali-
kimas (9). N-14. 02:20 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (5). N-7. 02:45 Rouzvudas 
(12). N-7. 03:40 Ponas Jangas (12). 
N-7. 04:05 Ponas Jangas (13). N-7.

Antradienis, spalio 17 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (44). 06:55 Simpsonai (488) 
(kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (489) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (25). 
N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau (25). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2698). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (7). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (8). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (33). N-7. 13:30 Simpsonai (490). 
N-7. 14:00 Simpsonai (491). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2084). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2085). N-7. 15:30 Pamilti vėl (115). 
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 (26). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (26). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Žala. N-14. 00:45 CSI kri-
minalistai (14). N-7. 01:35 24 valandos. 
Palikimas (10). N-14. 02:30 Paskutinis 
žmogus Žemėje (6). N-7. 02:55 Rouzvu-
das (13). N-7. 03:45 Ponas Jangas (14). 
N-7. 04:10 Ponas Jangas (15). N-7.

trečiadienis, spalio 18 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (45). 06:55 Simpsonai 
(490) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(491) (kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto 
(26). N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(26). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2699). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (9). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (10). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (34). N-7. 13:30 Simpso-
nai (492). N-7. 14:00 Simpsonai (493). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (2086). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2087). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (116). 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 (27). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau (27). 
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 3. N-14. 00:35 CSI kriminalistai (15). 
N-7. 01:30 24 valandos. Palikimas (11). 
N-14. 02:25 Paskutinis žmogus Žemė-
je (7). N-7. 02:50 Rouzvudas (14). N-7. 
03:40 Ponas Jangas (16). N-7. 04:05 
Ponas Jangas (17). N-7.

ketvirtadienis, spalio 19 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (46). 06:55 Simpsonai 
(492) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(493) (kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto 
(27). N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(27). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2700). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (11). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (12). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (35). N-7. 13:30 Simpso-
nai (494). N-7. 14:00 Simpsonai (495). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (2088). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2089). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (117). 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 (28). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (28). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kažkas skolinto. 
N-7. 00:50 CSI kriminalistai (16). N-7. 
01:40 24 valandos. Palikimas (12). 
N-14. 02:35 Paskutinis žmogus Žemė-
je (8). N-7. 03:00 Rouzvudas (15). N-7. 
03:50 Ponas Jangas (18). N-7.

Penktadienis, spalio 20 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (47). 06:55 Simpsonai 
(494). N-7. 07:25 Simpsonai (495). N-7. 
07:55 Bruto ir Neto (28). N-7. 08:25 Mo-
terys meluoja geriau (28). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2701). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(13). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (14). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 

Pirmadienis, spalio 16 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (64). 07:05 „Kaukė“ (42). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (24). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (87). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (88). 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“ 
(9). 14:25 „Dvi širdys“ (224). 14:55 „Dvi 
širdys“ (225). 15:25 „Dvi širdys“ (226). 
15:55 „Dvi širdys“ (227). 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“ (19). 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Viskis, 
tango, fokstrotas. N14. 00:45 „Juodasis 
sąrašas“ (4). N-7. 01:40 „Visa menanti“ 
(1). N-7. 02:25 57 keleivis (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 17 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (65). 07:05 „Kaukė“ (43). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (25). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (89). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (90). 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“ 
(10). 14:25 „Dvi širdys“ (228). 14:55 „Dvi 
širdys“ (229). 15:25 „Dvi širdys“ (230). 
15:55 „Dvi širdys“ (231). 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“ (20). 20:30 PREMJERA Kitu kam-
pu. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Įspė-
jantis pranešimas. N-7. 01:20 „Visa me-
nanti“ (2). N-7. 02:05 Viskis, tango, foks-
trotas (kart.). N14.

trečiadienis, spalio 18 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (66). 07:05 „Kaukė“ (44). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (26). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (91). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (92). 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“ (11). 14:25 „Dvi širdys“ (232). 
14:55 „Dvi širdys“ (233). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (234). 15:55 „Dvi širdys“ (235). 
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“ (21). 20:30 Pagauk 
dainą. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Slėgis. N14. 00:20 „Juoda-
sis sąrašas“ (5). N-7. 01:15 „Visa me-
nanti“ (3). N-7. 02:00 Įspėjantis prane-
šimas (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 19 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (67). 07:05 „Kaukė“ 
(45). 07:30 „Nepaprastas Gumuliu-

ko gyvenimas“ (27). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (93). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (94). 
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“ (12). 14:25 „Dvi širdys“ (236). 
14:55 „Dvi širdys“ (237). 15:25 „Dvi 
širdys“ (238). 15:55 „Dvi širdys“ (239). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Rizikinga erzinti die-
dukus. N-7. 00:45 „Juodasis sąrašas“ 
(6). N-7. 01:40 „Visa menanti“ (4). N-7. 
02:25 Alchemija. 02:55 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (68). 07:05 „Kaukė“ (46). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (28). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (95). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (96). 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“ (13). 14:25 „Dvi 
širdys“ (240). 14:55 „Dvi širdys“ (241). 
15:25 „Dvi širdys“ (242). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (243). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 Baltųjų rūmų šturmas. N14. 
23:40 Snaiperis. N14. 01:40 Rizikinga 
erzinti diedukus (kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (45) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (27) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės“ (37). 07:45 
„Neramūs ir triukšmingi“ (12). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (15). 09:00 
„Ponas Bynas“ (16). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (37). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Žvėreliai susivienija. 11:50 Ber-
niuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuo-
tykiai. 13:40 Načas Libras. N-7. 15:30 
Policijos akademija. 17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Šrekas 2. 21:15 
Tik nekvieskite farų! N14. 23:25 Eks-
traktas. N14. 01:10 Baltųjų rūmų štur-
mas (kart.). N14.

Sekmadienis, spalio 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (46) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (28) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybs-
nis ir stebuklingos mašinėlės“ (38). 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (13). 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (16). 
09:00 „Ponas Bynas“ (17). 09:30 „Tin-
ginių miestelis“ (38). 10:00 „Ogis ir ta-
rakonai“ (4). 10:10 KINO PUSRYČIAI 
Pašėlę Tornberiai. 11:55 PREMJERA 
Šokis svajonės ritmu. N-7. 13:50 „Vai-
kai šėlsta“ (5). 14:20 „Pričiupom!“ (5). 
14:50 Jaunavedžiai. N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietu-
vos balsas. 22:10 Pabėgti neįmanoma. 
N14. 00:15 Mirties motelis. S. 01:55 Tik 
nekvieskite farų! (kart.). N14.

Pirmadienis, spalio 16 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(6). N-7. 07:35 „Farų karai“ (15) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (14) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (16) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (27) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (12) (kart.). N-7. 13:45 „Fa-
rų karai“ (16). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (15). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(17). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (13). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (28). N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 300. Imperijos gimimas. N14. 
23:05 Pjūklas 3 (kart.). S. 01:10 „Kortų 
namelis“ (13) (kart.). N14. 02:10 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (8). N-7. 02:55 Fa-
rai (kart.). N-7. 03:20 Dramblių karalius 
(kart.). 04:10 „Žvaigždės kelias (Alos Pu-
gačiovos istorija)“ (8) (kart.).

Antradienis, spalio 17 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(7). N-7. 07:35 „Farų karai“ (16) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (15) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (17) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (28) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (13) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (1). N-7. 14:45 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (16). N-7. 

TV3

LNK

BTV

(36). N-7. 13:30 Simpsonai (496). N-7. 
14:00 Simpsonai (497). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2090). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2091). N-7. 15:30 Pamilti vėl (118). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Mažoji undinėlė. 21:10 
Geležinis žmogus 2. N-7. 23:50 Gim-
tadienis. N-14. 01:30 Rembo. Pirmasis 
kraujas 3. N-14.

Šeštadienis, spalio 21 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (4). 07:00 Bailus voveriukas 
(19). 07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (18). N-7. 08:00 Ančiukų isto-
rijos (5). 08:30 Kur giria žaliuoja. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 
10:00 Misija: dirbame sau. 10:30 Sva-
jonių ūkis. 11:00 Operacija „Riešutai“. 
N-7. 12:45 Šuniukas žvaigždė. 14:35 
Gibė. N-7. 16:15 Ekstrasensų mūšis (9). 
N-7. 18:00 INOprogresas. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Prin-
cesės dienoraštis. N-7. 21:55 Kieti bi-
čai. N-14. 00:15 Viktoras Frankenštei-
nas. N-14. 02:20 Kažkas skolinto. N-7.

Sekmadienis, spalio 22 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (5). 07:00 Bailus voveriu-
kas (20). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (19). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (6). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių so-
dai (59). 11:30 Edvardas Žirkliarankis. 
N-7. 13:40 Du broliai – tigrės vaikai. N-7. 
15:45 Simpsonai (4). N-7. 16:15 Ekstra-
sensų mūšis (10). N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:00 Įkaitas. N-14. 00:10 
Strečas. N-14. 01:55  Kieti bičai. N-14

LRT
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (18). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (14). N-7. 19:30 „Įtei-
sintas faras“ (29). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Sąmokslo teorija. N-7. 23:45 300. 
Imperijos gimimas (kart.). N14. 01:45 
„Begėdis“ (10). S. 02:35 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (9). N-7. 03:20 Farai (kart.). 
N-7. 03:45 Sibirinio tigro paieškos (kart.).

trečiadienis, spalio 18 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(8). N-7. 07:35 „Farų karai“ (1) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (16) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (18) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (29) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (14) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (2). N-7. 14:45 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (17). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (15). N-7. 19:30 „Įtei-
sintas faras“ (30). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Pragaro pasiuntinys. N14. 22:55 
Sąmokslo teorija (kart.). N-7. 01:30 „Be-
gėdis“ (11). S. 02:20 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (10). N-7. 03:05 „Kriminalistikos is-
torija“ (1). 03:50 Farai (kart.). N-7. 04:15 
„Pragaro katytė“ (3) (kart.).

ketvirtadienis, spalio 19 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(9). N-7. 07:35 „Farų karai“ (2) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (17) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (30) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (15) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (3). N-7. 14:45 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (18). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (16). N-7. 19:30 „Įtei-
sintas faras“ (31). N-7. 20:30 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:00 Skerdikas. N14. 
23:20 Pragaro pasiuntinys (kart.). N14. 
01:10 „Begėdis“ (12). S. 02:05 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (11). N-7. 02:50 „Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“ (12) (kart.). N-7. 
03:35 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
04:00 „Kriminalistikos istorija“ (2).

Penktadienis, spalio 20 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(10). N-7. 07:35 „Farų karai“ (3) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (18) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20) 
(kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (7) (kart.). N-7. 12:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (16) (kart.). N-7. 
13:45 „Farų karai“ (4). N-7. 14:45 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ 
(19). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (21). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (17). N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (41) 
(Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (41) (Wrestling - 
SmackDown 2). N-7. 21:30 Baimės kai-
na. N14. 23:50 Skerdikas (kart.). N14. 
02:05 „Begėdis“ (1). S. 03:00 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (12). N-7. 03:45 Baimės 
kaina (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 21 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (8) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (9) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (10) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (11). 
10:30 „Pragaro katytė“ (4). 11:30 „Liū-
tas prieš hieną. Plėšrūnų žaidimai“ (1). 
12:40 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)“ (9). 13:50 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (1). N-7. 14:50 „Kas žudi-
kas?“ (3). N-7. 16:00 Blogiausias Lietu-
vos vairuotojas. N-7. 17:00 LKL čempi-
onatas. Pieno žvaigždės – Lietkabelis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO 
HEROJUS Užtikrintas teisingumas. 
N14. 00:10 AŠTRUS KINAS Pjūklas 4. 
S. 01:55 „Begėdis“ (12) (kart.). S. 02:45 
„Begėdis“ (1) (kart.). S. 03:40 Muzikinė 
kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 22 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos eta-

pas Serbijoje (kart.). 07:30 Sveikatos ko-
das. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Sa-
vickas Classic“ Turnyras Vilniuje. 10:00 
„Nutrūkę nuo grandinės“ (12). 10:30 
„Pragaro katytė“ (5). 11:30 „Liūtas prieš 
hieną. Plėšrūnų žaidimai“ (2). 12:40 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Korvi-
nu“ (34). 13:10 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (35). 13:40 Sveiki-
nimai. 16:00 „Policijos akademija“ (5). 
N-7. 17:00 LKL čempionatas. Žalgiris 
– Vytautas. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(12). N-7. 21:50 Anapus nežinomybės. 
N-7. 22:50 „PREMJERA Sostų karai“ 
(1). N14. 00:00 Užtikrintas teisingumas 
(kart.). N14. 01:55 „Ekstrasensų mūšis“ 
(12) (kart.). N-7. 03:45 Slaptosios drau-
gijos. Tamplierių įpėdiniai. N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

ZDF televizijos žurnalis-
tai nepagailėjo dėmesio 
rudaakei blondinei Sarai 
iš Flensburgo (Vokietija). 
Pirmą kartą ją aplankė 
2007 metų lapkritį Kylio 
universitetinės ligoninės 
intensyvios pagalbos sky-
riuje. „Buvo tikra bėdu-
lė, – prisimena žurnalistė 
Heike Kruse. – Radome ją 
visai prastai besijaučian-
čią. Jau kelis mėnesius ten 
gulėjo, vis labiau silpo.“
Televizininkai taip pri-
lipo, kad reikšmingiau-
siu Saros gyvenimo pe-
riodu tapo savais. Devy-
nerius metus ją filmavo. 
Kartais net prarasdavo 
būtiną profesionalų dis-
tanciją ir sunkiomis mi-
nutėmis šiurpindavosi, 
kūkčiodavo. 

Klaipėdos regiono pietvaka
rinėje dalyje lankytinų vietų 
ženklinimo infrastruktūra nė
ra pakankamai gerai išvystyta 
ir pritaikyta neįgaliųjų porei
kiams. Nors neįgalieji nėra di
džioji turistų dalis, tačiau lan
kytinų vietų ženklinimo/infor
macijos infrastruktūra turi būti 
lengvai prieinama ir pritaikoma 
visiems žmonėms. Didelė dalis 
Klaipėdos regiono pietvakari
nėje dalyje esančių informa
cinių stendų, informuojančių 
apie lankytinus objektus, yra 
nepatogūs naudotis žmonėms 
su judėjimo, regos ar intelek
to negalia. Trūksta tinkamos 
vaizdinės ar apčiuopiamos in
formacijos, nukreipiamųjų žen
klų ir ženklų, nurodančių, kad 
kai kurios lankytinos vietos 
yra pritaikytos neįgaliųjų po
reikiams.

Klaipėdos rajono, Neringos, 
Klaipėdos miesto ir Šilutės ra
jono savivaldybių administraci
jos bendradarbiauja šiame pro

jekte siekdamos sukurti vienti
są, savivaldybes jungiančią tu
rizmo ženklinimo infrastruktū
ros sistemą, kuri būtų pritaiky
ta neįgaliųjų poreikiams. 

Tikslinė grupė – neįgalieji 
(žmonės su judėjimo ar regos 
negalia, silpnaregyste bei inte
lekto sutrikimais).

Projekto metu planuojama 
įrengti įvairius infrastruktūros 
ženklinimo objektus: bareljefi
nes 3D plokštes, taktilinius že
mėlapius, informacinius sten
dus Brailio raštu, tarptautinius 
ženklus, nurodančius judėjimo 
kryptį neįgaliesiems ir ženklus, 
nurodančius, kad infrastruk
tūra yra pritaikyta neįgaliųjų 
poreikiams. Siekiama sukur
ti vientisą turizmo ženklinimo 
sistemą, kuri palengvintų neį
galiųjų lankytinų objektų paži
nimo galimybes. Projektu sie
kiama įrengti 83 ženklinimo 
infrastruktūros objektus Klai
pėdos regiono piet vakarinėje 
dalyje.

Turizmo informacinė infrastruktūra  
bus pritaikoma neįgaliesiems

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje rašoma apie pietva-
karinės Klaipėdos regiono dalies savivaldybių vykdomą projek-
tą, kuriuo siekiama sukurti turizmo informacinę infrastruktūrą 
ir pritaikyti ją neįgaliųjų poreikiams.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąSara ir jos svetima širdis

Alternatyva – mirtis
Dabar Sarai 27eri. Ji kartais 

pažiūri dokumentalistų įrašus. 
Iš tikrųjų rado ją vos paeinančią. 
Net ir norėdamas nesumeluosi, 
nesuvaidinsi didvyrės. Va, kaž
kas iš medikų pakviečia ją pasi
vaikščioti koridoriumi. Ji paėjo 
kelis metrus ir... paprašė leisti 
sėsti į vežimėlį, nes labai pavar
go. O kitą kartą net ir iš lovos at
sikelti buvo sunku.

Geriausia būdavo, kai aplan
kydavo tėtis ir mama. Susėsdavo 
ant lovos aplink Sarą, išsitrauk
davo kortas ir visi trys smagiai 
kortuodavo, visai kaip namie. 
Sara su jais daug kalbėjo ir juo
kėsi. Kai būdavo viena, kartais 
apleisdavo drąsa. Tada Sara sa
kydavo sau: „Aš neturiu alterna
tyvos. Mano alternatyva – mir
tis.“ Ir toliau juokdamasi laukė 
svetimos širdies, kuri ją išgelbės.

Tą valandą, kai buvo praneš
ta apie donoro širdį, prie jos lo
vos sėdėjo tėtė ir brolis.

X diena, nors ir laukta, 
atėjo netikėtai

Sara intensyvios pagalbos 
skyriuje gulėjo apie 8 mėnesius. 

Aplink buvo sunkūs ligoniai – 
kas natūralioje, kas dirbtinai su
keltoje komoje, Šalia jų – gelton
kasė mergaičiukė, belaukianti 
širdies. Ar sulauks X dienos, nie
kas nežinojo, nes buvo neaišku, 
kiek dar plaks jos širdis, kurios 
raumuo buvo labai pažeistas ne
tikėtos ligos.

Sulaukė. Vokietijos įstatymai 
neleidžia atskleisti, kas yra do
noras ir iš kokio jis miesto. Nors 
skrydis buvo slaptas, vis dėlto 
medikai pasiėmė į lėktuvą ZDF 
operatorių, nes Sara ir jos tėvai 
leido jiems kurti dokumentinį fil
mą. Toje kitoje ligoninėje ne kaž
kiek nufilmavo. Donorą matė tik 
iš toli ir pridengtą. Laukė didelė
je patalpoje su keliomis medikų 
brigadomis, kurios čia atvyko pa
siimti organų. Juk ne tik širdis la
bai vertinga ir gelbėjanti gyvybę. 

Kylio medikai dar skrido at
gal į savo ligoninę, o Sara jau bu
vo parengta operacijai. Išvežamą 
į operacinę Sarą už rankos kori
doriuje dar pagriebė tėtė. Ji nu
sišypsojo. Mergina buvo labai 
sutrikusi. Daug mėnesių kalbėta 
apie širdį, kuri kada nors jai bus 
padovanota. Rodės, tai įvyks to
li toli ateityje. O ji jau skrenda...

Po operacijos skyriaus dar
buotojos aplipo langus ir duris. 
Nors akies krašteliu pamaty
ti... Sara jau visiems buvo kaip 
dukra.

Kiekviena diena – lyg 
paskutinė

Prieš operaciją Sara neži
nojo, kiek jai dar lemta gyventi, 
kiek tvers jos ligota širdis. Dabar, 
po operacijos praėjus 9eriems 
metams, vėl ta pati nežinia. Juk 
donoro širdis nėra nemirtinga ar 
ilgaamžė. Sara išnaršė internetą 
ir išsiaiškino, kad donoro širdis 

tarnauja 10–15 metų, kartais – 
trumpiau, kartais – ilgiau. 

Sara kasmet važiuoja į ligo
ninę pasitikrinti. Ir šiemet me
dikai kūne plakančią svetimą šir
dį įvertino labai gerai. Be abejo, 
kasdien reikia praryti visą saują 
įvairiaspalvių tablečių, saugan
čių imunitetą. Juk bet kokia, net ir 
peršalimo, infekcija jai būtų pra
žūtinga, todėl ji daug sportuoja.

Tiesą sakant, matant nufil
muotus vaizdus, kaip sportuo
ja ši energinga blondinė, sunku 
patikėti, kad jai atlikta širdies 
transplantacija. Lekia su irklen
te ežero paviršiumi. Kilnoja svar
menis sporto salėje. Lanko bale
to pamokas. Lyg vėjas pralekia su 
riedučiais. Ir vėl ta pati mintis: 
„Nežinau, kiek gyvensiu, tad ką 
noriu padaryti, turiu daryti da
bar, šiandien.“

Operacija buvo atlikta tuo 
metu, kai jos bendraklasiai ėjo 
į abitūros egzaminus. Kone me
tus pragulėjusi ligoninėje, Sa
ra išplėstomis akimis stebėjo, 
kas nauja pasaulyje, kaip gyve
na žmonės. Žurnalistai iš inerci
jos dar šiek tiek ją filmavo. Do
kumentavo grįžimą į gyvenimą, 
lėtus ir skausmingus žingsnius, 
džiugius momentus – viską. Štai 
ji pirmą kartą įsimylėjo. Štai ji su 
svetima širdimi krūtinėje siekia 
sporto pergalių. Tada atsisveiki
no su savo heroje.

Juk Sara gyvena paprastą 
normalų gyvenimą, niekuo ne
siskiria nuo kitų. Nesijaučia li
gone. Nejaučia, kad širdis – sve
tima. Krūvelė tablečių kasdien – 
ir viskas. Sportuoja, nes jai atro
do, kad būdama stipresnė pasi
priešins infekcijoms. Studijuoja 
vadybą ir komunikaciją. Gyvena 
su draugu Stefanu. Juodu mėgs
ta kartu keliauti.

Kai lieka viena, Sara vėl ima 
galvoti apie artėjančią naują X 
dieną. Kaip planuoti ateitį, kai ne
žinai, kiek tarnaus svetima širdis. 
Ar gaus tinkamą kitą? Ar ištvers 
dar vieną transplantaciją? Šią, dar 
tebeplakančią, jos gydytojai va
dino tiesiog idealia. Ir pats svar
biausias klausimas – ar ji gali gim
dyti? Ne į visus šiuos klausimus 
ras atsakymą internete.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikieNė

Skirtingų poreikių moksleivių 
bendruomenėje augusi studen
tė Vaiva Dulevičiūtė linkėtų pa
našaus mokymosi būdo visiems. 

„Per savo gyvenimą mokiau
si trijose mokyklose. Ir visos jos 
puikiai tvarkėsi. Bet toji, kurioje 
mokiausi nuo penktos iki dešim
tos klasės, buvo ypatinga. Kie
kvienoje klasėje buvo koks ypa
tingas vaikas, kuris mokėsi kar
tu su kitais. Kartais – ir keli“, – 
apie Valakėlių pagrindinę mo
kyklą Pasvalio rajone pasakojo 
dabar buhalterinę apskaitą Pa
nevėžio kolegijoje studijuojanti 
aktyvi neįgaliųjų teisių gynėja V. 
Dulevičiūtė.

Nereginti jos klasės draugė 
mokyklą baigė dešimtukais, taip 
pat puikiai perkrimto ir studijas. 
Intelekto sutrikimų turintys vai
kai su mokytojo padėjėju sėdė
davo pamokose, neatskirti nuo 
kitų vaikų.

„Viena iš mokytojo padėjėjų 
buvo paprasta moteris, kuriai 
reikėjo darbo. Mylėjo ypatingus 
vaikus. Dėl aklos mokinės išmo
ko skaityti Brailio raštą. Ir ji, ta 
mokinė, buvo stebuklas, ne tik 
dėl tik rai aukšto intelekto ly
gio – daug darbo įdėjo aplinki
niai“, – gera patirtimi pasidali
jo mergina.

Vienu metu jos mokykloje 
mokėsi dešimt ypatingų vaikų, 
turinčių įvairių negalių. Buvo dvi 
mokytojo padėjėjos. Jai pačiai ir 
kai kuriems bendramoksliams 
padėjėjos pagalbos neprireikda
vo. Kitiems suaugę specia listai 
padėdavo susitvarkyti su kas
dieniais iššūkiais, be to, ir pa

mokų tvarkaraštis buvo supla
nuotas taip, kad intelekto sutri
kimų turintiems vaikams užtek
tų laiko papildomai pasimokyti. 
Mokyklos komanda dirbo vie
ningai, be afišavimosi ir pagyrų, 
stengdamasi neišskirti nė vieno 
moksleivio.

„Galime visus ypatingus vai
kus įgrūsti tarp tokių pačių neį
galiųjų. Tik jie vėliau bijo gyve
nimo. Bijo susitikti sveiką, nes jo 
nesupranta, nepažįsta“, – paste
bėjo V. Dulevičiūtė.

Jos šeima skatino norą mo
kytis su vaikais, kurie neturi ju
dėjimo negalios, aiškindavo, kad 
mergaitei nereikia specializuo
tos įstaigos. Daugelis suaugu
siųjų, pasak merginos, to neda
ro ir ieško vaikams patogesnių 
varian tų. Jie bijo nepritaikytos 
aplinkos, patyčių, specialistų 
trūkumo – kartais jų baimės pa
grįstos, kartais – labiau susiju
sios su noru apsaugoti savo at
žalas nuo tariamų pavojų.

Specializuotose mokyklose 
mokosi beveik 10 procentų vai
kų, kurie turi įgimtų ar įgytų su
trikimų. Po kelerių metų tokios 
mokyklos palaipsniui bus užda
romos, jų auklėtiniai turės mo
kytis bendrojo lavinimo moky
klose. V. Dulevičiūtė prisipažino, 
kad dalindamasi savo nuomone 
apie bendrų ugdymo įstaigų vi
siems poreikį, susidūrė su prie
šiška reakcija. Kol kas lieka ne
aišku, kiek vaikų su specialiai
siais poreikiais galėtų būti pri
imta į klases, ar bus spėta pa
ruošti mokytojo padėjėjų, kitų 
reikalingų specialistų. 

Kiekvienoje klasėje –  
ypatingas vaikas

Rugilė Audenienė portale www.alfa.lt rašo apie tai, kaip ypa-
tingų poreikių turintys moksleiviai sėkmingai baigia papras-
tą mokyklą. 

Lietuvos Respublikos Prezi
dentė Dalia Grybauskaitė 

Kūno kultūros ir sporto dienos 
išvakarėse įteikė valstybės ap
dovanojimus aukščiausias per
gales pasiekusiems šalies spor
tininkams ir jų treneriams. 

Prezidentė, sveikindama iš
kilmingos ceremonijos dalyvius, 
pabrėžė, kad šie apdovanoji
mai – tai įvertinimas tų sporti
nio kelio aukštumų, kurios pa
siektos įdėjus begalę nemato
mo darbo ir įrodžius, jog mūsų 
sportininkai – geriausi tarp ge
riausiųjų.

„Mes vėl turime kuo didžiuo
tis ir už ką dėkoti: už aukštai ke
liamą Lietuvos vėliavą, už nepa
kartojamą pergalės skonį, kurį 
jaučiame drauge su jumis. Jūsų 

pavyzdys – didelis paskatinimas 
būsimiems sportininkams, ku
riems dovanojate labai daug – 
gyvenimo tikslą“, – sakė valsty
bės vadovė. Prezidentė sporti
ninkams linkėjo ir toliau siekti 
aukščiausių rezultatų.

Valstybės ordinai ir medaliai 
skirti 72 įvairių sporto šakų at
stovams už gausius laimėjimus 
kurčiųjų vasaros olimpinėse 
žaidynėse, pasaulio ir Europos 
čempionatuose.

Ordino „Už nuopelnus Lietu
vai“ Komandoro didžiuoju kry
žiumi apdovanoti Lietuvos pa
rolimpinio komiteto preziden
tas Mindaugas Bilius, pasaulio 
neįgaliųjų lengvosios atletikos 
čempionate iškovojęs auksą, ir 
kurčiųjų vasaros olimpinių žai

dynių sidabrinės moterų krepši
nio rinktinės trenerė Lina Dam
brauskaitė.

President.lt ir „Bičiulystės“ inf. 

Valstybės apdovanojimai – 
ir neįgaliesiems 

Neįgaliųjų  
sportas

Komandoro didžiuoju kryžiumi ap-
dovanotas Lietuvos parolimpinio ko-
miteto prezidentas Mindaugas Bilius.



8 psl.2017 m. spalio 12–18 d., Nr. 40 (1379), „Bičiulystė“

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

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“.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Pakalbėkime su vėju

Jonas Tarasevičius.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos tarybos nariui, 

buvusiam organizacijos pirmi
ninkui Jonui Tarasevičiui šian
dien – 75eri, o galvoje vis dar 
pilna idėjų. 

J. Tarasevičius gimė per ka
rą Kaune. Čia mokėsi muzikos, 
dainavimo, tapybos, aktyviai 
sportavo. 

Šiandien jubiliatas gyve
na Klaipėdoje. Įvairiapusiam 
menininkui suteiktas Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministe
rijos meno kūrėjo statusas. Jis 
yra Klaipėdos rašytojų bendri
jos narys, Klaipėdos dailininkų 
sąjungos narys, ansamblio „Pri
siminimas“ steigėjas, daininin
kas ir dainų autorius. Visi me
nai viename žmoguje! Daugelis 
tuo stebisi, nors pats jubiliatas 
nė kiek. „Mano toks gyvenimo 
būdas“, – sako jis. Naujausia ju
biliejinė J. Tarasevičiaus poezi
jos knyga „Po gimtinės dangu
mi“ – dovana autoriui gimta
dienio proga. Skamba ir jo su
kurtos naujos dainos, paveiks
lai puošia tapybą mėgstančių 
žmonių namus. Nors metai bė
ga, J. Tarasevičius nenurimsta. 

Vėjas „kaifuoja“ 
Kutendamas debesis
Virpėjimas aidi
Medžių viršūnėse
Žėruoja sniegas
Juoko pėdutės
Pabyra duobutėm 

eglė BARANAuSkAiTė 
Palanga 

O, vėjau!

Kas tave užrūstino, vėjau?
Stūgauji mums po langais,
Tavo dejonę girdėjau
Niūriais rudens vakarais.

Debesį juodą pagriebęs
Pirmyn, atgal varinėji,
Medžio šaką nulaužęs,
Lyg kamuolį paridinėji.

Viską aplinkui nešioji, 
Pakilus didžiulei vėtrai.
Po mažą ar didelį glėbį 
Kam džiaugsmo, kam 

skausmo primėtai.

Niekas nemėgsta dejonių.
O, žmogau! Pavaitoki sau 

vienas,
Tegul nerimą, skausmą
Po laukus išnešioja vėjas.

Janina PRANAiTieNė 
Jurbarkas

Rudens naktis 
ligoninėje
Danutė sėdėjo prie lango, 

suleidusi ilgus, liesus, nervin
gus pirštus į sidabro blizgučiais 
padabintus plaukus, ir žiūrėjo 
laukan. Smarkiai draskėsi vėjas, 
purtė seną klevą, kurio lapai, 
tarsi pabaidyti paukščiai, skri
do ir skrido beveik viena kryp
timi. Lietaus čiurkšlės barbeno 
į palanges. Tiek vėjas, tiek lietus 
tai rimo, tai stiprėjo. Priėjau ar
čiau. Jos akyse blizgėjo graudu
lio ašaros, lūpos nervingai vir
pėjo. Pabandžiau užkalbinti. At
sakė. Kalbėjo kažkokiu keistoku 
balsu, kuris tarpais trūkinėjo, o 
kartais net nemaloniai sušvokš
davo. Jaučiau, kad norėtų išgirs
ti šiltą paguodos žodį, tačiau tai 
padaryti nebuvo lengva. 

– Atleiskit, man dažnai pri
trūksta balso, – pasakė tyliai. Ir 
vėl nusisuko į langą. Kažkada, 
matyt, dailiu sulysusiu veidu 
slinko įvairiausi jausmai: skaus
mas, nerimas, kartėlis, nusivy
limas... Klausti nedrįsau. Be to, 
močiutė, kurią pasikeisdamos 
su pussesere slaugėme ligoni
nėje, sukrutėjo patale. Grįžau 
prie jos. Tačiau močiutė gulėjo 
rami keisto stingulio būsenoje. 
Jai manęs nereikėjo.

Išgirdau tylų verksmą, todėl 
priėjau ir atsisėdau šalia Danu
tės. Šį kartą ji prakalbo pati. Ne
žinau, gal mano nuoširdus rūpi
nimasis močiute sužadino jos 
pasitikėjimą, o gal labai reikėjo 

išsikalbėti. Ligoninėje jos nie
kas nelankė. 

Jauna ir graži mergaitė kaž
kada džiaugėsi gyvenimu. My
lėjo ir buvo mylima. Laki jos 
vaizduotė piešė gražius vaiz
dus. Mintyse regėjo save pasi
puošusią balta suknele, svajo
jo apie šeimą, vaikus, jaukų na
melį, gėlyną...

Tai atsitiko vieną lietingą ir 
vėjuotą vakarą, labai panašų į 
šiandieninį. Už lango siautėjo 
toks stiprus vėjas, net puodu
kai ant stalo kartais sudrebėda
vo. Mėnulis tai pradingdavo už 
debesų, tai vėl iš po jų išlįsdavo. 
Galiausiai visai išnyko, ėmė lyti. 
Danutė laukė savo mylimojo. Jie 
buvo pakviesti į draugo gimta
dienį. Danutė labai norėjo, kad 
niekur važiuoti nebereikėtų, ta
čiau draugas manė kitaip. 

– Pėsčia juk neisi, netoli. 
Tuoj būsim vietoje. 

Ji sutiko. Nors oras nieko ge
ro nežadėjo. Vėjas, tamsa, lie
tus... Draugas nesuvaldė maši
nos, vertėsi į griovį. Pats atsipir
ko tik nubrozdinimais, o Danu
tė visam gyvenimui liko neįgali. 

Iš pradžių draugas dar lan
kė, rūpinosi, guodė. Vėliau ve
dė kitą, susilaukė vaikų. Danu
tė gyveno tėvų namuose. Kai už 
lango dūzgeno vėjai ar lietaus 
čiurkšlės slinko langų stiklais, 
smarkiai sugeldavo širdį. Kam
barys buvo šiaurinėje namo pu
sėje, tačiau vis tiek jautėsi sau
gi, nes už sienos miegojo mama. 
Ir jei pasidarydavo nepakelia
mai sunku, dangus maišydavo
si su žeme, buvo galima nueiti 
ir prisiglausti. 

Mamai mirus, Danutė apsi
gyveno pas seserį. Ir ten nebu

vo blogai, tačiau labai ilgėjosi 
mamos ir gimtų namų. Į slau
gos namus, sveikatai pablogė
jus, pasiprašė pati. Darbas, vai
kai, namai – seseriai ir taip ne
lengva. Pavargo, tapo nekantri, 
pikta. Dar blogiau – kai vyras 
grįžta išgėręs ar ryte būna blo
gos nuotaikos, visą piktų žodžių 
arsenalą skiria jai. 

Priglaudė galvą prie mano 
krūtinės, kentėjimuose susi
kaupę lašai tarsi potvynis liejosi 
ir liejosi. Man beliko tikėtis, kad 
išsiverkus jai palengvės.

Kitą dieną mano močiu
tė mirė. Laidotuvės, skausmas 
jos netekus, kiti rūpesčiai (bė
da viena nevaikšto) kažkaip 
prislėgė mane. Kai šiek tiek 
nurimau, prisiminiau Danutę 
ir nusprendžiau ją aplankyti. 
Pavėlavau. Sužinojau, kad ir ji 
mirė. Išsivedė gan ankstyvas 
infarktas. 

Savigrauža nieko nepadės. 
Džiaugiuosi, kad nors tą vie
ną vakarą išklausiau ir paguo
džiau ją. 

P.S. Šiandien ir vėl pūtė stip
rus vėjas. Dabar, kai šiek tiek 
nurimo, lietus tarsi riša sidabri
niais siūlais dangų su žeme. Ru
duo be gailesčio išrenginėja me
džius. Tačiau gamta juk žmogui 
nepavaldi, jos ar lietaus ir vėjo 
neapkaltinsi dėl savo skausmo 
ar negalios. Juk ruduo vis tiek 
ateis, norime to ar ne...

Ant stalo dega žvakutė. Pa
simelsiu už močiutę. Jos kapelį 
dažnai aplankau. Kur palaido
ta Danutė, nežinau, tačiau tikiu, 
kad nuoširdi malda pasieks ir 
ją. Labai to noriu. 

Rima DANYLieNė
Radviliškio r. 

Srovė, kuri nesibaigia

Parašiau
Šiandien vėl
Eilėraštį parašiau, 
Nauji žodžiai 
Net širdį sušildė, 

Kai prisiminiau 
Vasarą su tavimi,
Šiltus vakarus 
Ir kokie mes buvom laimingi,

Kai ant jūros krantų 
Sėdėjom kartu
Ir žiūrėjom į tolį
Svajingai.

Jūra džiaugėsi su mumis, 
Nes mes vienas kitam 
Dovanojome savo
Mylinčias širdis.

Iš sapno atėję
Daug kas pataria 
Netikėti sapnais, 
Nors savo stebuklų sapne
Mes klajojam ilgai.

Sapnas buvo 
Be galo gražus,
Krito sidabrinių 
Žvaigždžių lietus.

Susikibę už rankų 
Bėgom greičiau,
Kad tik neprarastume 
Sapno anksčiau.

Dabar mes kartu 
Žinom gerai,
Kad sapnais tikėti 
Verta tikrai.

Nusinešė
Kaip greitai prabėgo
Mūsų dienos ir naktys,
Nespėjau sušukti:
– Palaukit manęs.

Vaikystę, jaunystę,
Meilę ir laimę
Nusinešė laikas
Tarsi vėjas rudens.

Dabar tenka tik
Prisiminti,
Kaip mylimosioms 
Dovanojom gėles,

Kaip vakarais
Kalbėjom meilės žodžius,
O naktimis 
Skaičiavome žvaigždes.

                 (Tęsinys – kitame numeryje) Aldonos Milieškienės nuotr.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuojamo literatų seminaro dalyviai tu-
rėjo tradiciją – kasmet pasiūlydavo temą, kuriai bus skirti naujo susitikimo 
kūriniai. Šiemetinio seminaro tema turėjo būti „Vėjas“. Pasikeitus kūrybinės 
stovyklos formatui, šįsyk į Veprius atsivežti „vėjuoti“ kūrinėliai nebuvo skaito-
mi, analizuojami. Rudeniui įsibėgėjant ir už langų vis dažniau ūžaujant vėjui, 
siūlome juos paskaityti Jums. Galbūt jie sugrąžins Jus į saulėtas vasaros die-
nas, primins jaudinančius susitikimus ar nukels į fantazijų pasaulį. 

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.


