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20 neįgaliųjų organizacijų išvažiavo  
su naujutėliais autobusiukais

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Išdalyta 20 autobusiukų 
Autobusiukus nupirko Neįga-

liųjų reikalų departamentas, įgy-
vendinantis investicinį projektą 
„Specialaus transporto, pritaiky-
to neįgaliesiems, įsigijimas ir pas-
laugų teikimas savivaldybių teri-
torijoje“. Bendra projekto vertė – 
1,8 mln. eurų. Už šią sumą pla-
nuojama iš viso nupirkti 60 au-
tobusiukų. 20 šiais metais neįga-
liųjų organizacijoms naudoti per-
duotų automobilių atsiėjo 620 
tūkst. eurų (1 transporto priemo-
nės kaina – 31 tūkst. eurų). 

Naujo modelio Ford Transit 
autobusiukų raktelius socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė įteikė Prie-
nų, Biržų, Alytaus, Varėnos, Akme-
nės, Lazdijų, Kėdainių, Vilniaus 

Neįgaliųjų organizacijos 
džiūgauja – juos pasiekė 
ilgai laukti žmonėms ne-
įgaliųjų vežimėliuose vež-
ti pritaikyti autobusiukai. 
Šiemet jie išdalyti 20-čiai 
organizacijų, o per kitus 
dvejus metus bus nupirk-
ta dar 40 transporto prie-
monių.

Integracijos keliu

Rinkimai į Lietuvos Respublikos 
Seimą – svarbus įvykis kiekvie-
no pilietiško žmogaus gyveni-
me. Konstitucija įtvirtina, kad 
teisę balsuoti turi visi pilname-
čiai ir veiksnūs Lietuvos pilie-
čiai. Tačiau kaskart prieš rinki-
mus kyla daug diskusijų, ar vi-
siems sudaromos vienodos sąly-
gos balsuoti.

Aplinka visiems

rajono neįgaliųjų asociacijai, Kal-
varijos ir Rietavo savivaldybių ne-
įgaliųjų draugijoms, Telšių neįga-
liųjų ir neįgalių pensininkų drau-

gijai, Lietuvos sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos Šalči-
ninkų, Šilutės ir Radviliškio sky-
riams, Vilkaviškio rajono nefro-
loginių ligonių draugijai, Ukmer-
gės ir Kupiškio krašto žmonių su 
negalia sąjungoms, Kėdainių rajo-
no paraplegikų asociacijai, Joniš-
kio ir Alytaus socia linių paslaugų 
centrams, Dovainonių darbo te-
rapijos centro paramos ir labda-
ros fondui. Organizacijos atrink-
tos vadovaujantis Lengvųjų auto-
mobilių, pritaikytų neįgaliesiems 
vežti, paskirstymo 2016-2018 
metais tvarkos aprašu. Šie auto-
mobiliai organizacijoms perduo-
ti panaudos pagrindais. 

Naujuosiuose automobiliuose 
galima vežti 9 žmones, išėmus dalį 
sėdynių, tilptų 3 (gal net 4) neįga-
liųjų vežimėliai. Pasak Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorės 
Astos Kandratavičienės, vienas iš 
reikalavimų automobiliams – kad 
į juos patogiai galėtų įvažiuoti ne-
įgaliųjų vežimėliu judantys žmo-
nės. Pasirinktas pritaikymo bū-
das – nuovažos. Autobusą išban-
dęs Lietuvos paraplegikų asociaci-
jos prezidentas Juozas Bernatavi-
čius atkreipė dėmesį, kad neįgalie-
siems saugiau jaustis kelyje padės 
įrengti specialūs tvirtinimo diržai 
vežimėliams (rateliai 4 vietose pri-
segami prie žemės). 

Teiks reikalingas 
paslaugas

Rietavo savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Ona 
Žibelienė džiaugiasi naujuoju 
autobusiuku – jis organizacijai 
labai reikalingas. „Tai buvo la-
bai džiugi žinia, kad gauname 
automobilį – savivaldybėje tu-
rime net 16 žmonių su vežimė-
liais“, – sako O. Žibelienė. Drau-
gija jau buvo gavusi autobusiu-
ką 2002 metais, tačiau jis pra-
dėjo dažnai gesti, jo išlaikymas 
brangiai atsiėjo. O transporto 
priemonė reikalinga nuolat – 
savivaldybė neturi nė vienos 
neįgaliesiems vežti pritaikyto 
automobilio. Užtat visas svar-
biausias pareigas tenka atlikti 
draugijai: 3 kartus per savaitę ji 
vežioja žmones į dializes, atve-
ža neįgaliųjų techninės pagal-
bos priemones, jau nekalbant 
apie pavėžėjimą pas gydytojus, 
į reabilitaciją, į įvairius moky-
mus, stovyklas ar užsiėmimus 
draugijoje. O savivaldybė pri-
siima automobilio išlaikymo 
išlaidas. 

O. Žibelienė, kartu su vai-
ruotoju apžiūrėjusi autobu-
siuką, sako, kad keltuvu įkelti 
žmones vežimėliuose buvo pa-
togiau nei įvežti nuovažomis. 
Joms reikia daugiau vietos – 
bus sunkiau prisitaikyti. Kitas 
dalykas, į kurį atkreipė dėmesį 
O. Žibelienė – automobilio grin-
dys aukštokai, todėl bus sunku 
žmonėms į jį įlipti. Be to, ir pats 
autobusiukas kur kas aukštes-
nis (jame patogiai telpa atsi-
stojęs žmogus), todėl netilps 
į garažą – teks keisti jo duris.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas Juo-
zas Bernatavičius įvertino naujuosius automobilius.

Jungtinės Tautos ragina keisti 
požiūrį į rinkėjus

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių ko-
miteto narys Jonas Ruškus sako: „Bal-
savimo teisė yra viena iš bazinių žmo-
gaus teisių. Ši teisė yra įtvirtinta tiek 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaraci-
joje, kurią Lietuva yra ratifikavusi, tiek 
ir Neįgaliųjų teisių konvencijoje.“ Neį-
galiųjų teisių konvencijos 29 straipsnis 
įpareigoja užtikrinti žmonėms su ne-
galia sąlygas ne tik balsuoti rinkimuo-
se, bet ir kandidatuoti į politiko postą.  

Balsavimas namuose – 
„privilegija“ ar vienintelė 

išeitis?

Net 60 proc. rinkimų apylinkių šiais metais nebuvo pritaikytos žmonėms judantiems neįgaliojo ve-
žimėliu.

Neįgaliųjų organizacijoms – nauji autobusiukai.



Praėjusią savaitę minėjome Pasaulinę cerebrinio pa-
ralyžiaus dieną. Dalyvauju visuomeninėje veikloje 

ir matau, kiek daug dar trūksta mano bičiuliams – ne-
pritaikyta aplinka, nėra savipagalbos grupių, paramos 
tėvams gimus neįgaliam vaikui. Aš gyvenu su cerebri-
niu paralyžiumi nuo pat vaikystės. Man šiuo metu rei-
kalingiausios yra asmeninio asistento ir kinezitera-
pijos paslaugos (reabilitacija skiriama tik vieną kar-
tą per metus, o norint sumažinti spastiką, reikia daug 
mankštintis). Pastaruoju metu teko nemažai keliauti 
(tiesiog pildžiau paraiškas nieko pernelyg nesitikėda-
ma) ir daug sužinojau apie kitų šalių patirtis.

Pirmiausia atlikau stažuotę Švedijoje. Didžiausią 
įspūdį padarė ten gyvenančiųjų savarankiškumas, 
kurio padeda pasiekti asmeninis asistentas. Ši sąvo-
ka Lietuvoje dar ne visai tiksliai suprantama – asme-
ninio asistento paslauga neapsiriboja pagalba keliau-
jant į ligoninę ar kur kitur. Švedijoje siekiama paten-
kinti įvairiausius poreikius: asmens higienos, savęs 
apsitarnavimo (nusirengimas, apsirengimas, valgy-
mas), komunikavimo ir judėjimo. Pats neįgalusis pa-
sirenka, kada ir kur reikės paslaugos, kas ir kaip ją su-
teiks. Švedijoje asmeninio asistento paslauga naudo-
jasi 21 tūkst. neįgalią turinčiųjų, o 60 tūkst. žmonių 
dirba asmeniniais asistentais (tarp jų yra ir lietuvių). 
Taigi esant tokiai pagalbai net ir sunkią negalią turin-
tis asmuo gali gyventi savarankiškai, atskirame būs-
te. Kaip to reikia Lietuvoje...

Bulgarijoje vyko praktiniai mokymai, kaip suteikti 
pagalbą bendraminčiui, bendraamžiui ar panašią ne-
galią turinčiam žmogui ir pačiam iš tos problemos mo-
kytis. Ir vėl teko išgirsti apie savarankišką gyvenimą 
ir pagrindinius veiksnius, reikalingus jam įgyvendin-
ti: pritaikyta aplinka (viešoji ir gyvenamoji) bei trans-
porto sistema, pakankamos pajamos, techninės pagal-
bos priemonių tiekimas, asmeninio asistento paslau-
gos, lygios įsidarbinimo galimybės, įtraukaus švietimo, 
sveikatos paslaugų ir socialinės priežiūros prieinamu-
mas, konsultacinė pagalba. 

Nepraleidau progos pasidomėti, kaip skirtingose 
šalyse teikiamos asmeninio asistento paslaugos. Kro-
atijoje ir Estijoje vykdomas bandomasis šios paslaugos 
projektas (paslaugos teikiamos), Graikijoje šią iniciaty-
vą palaiko savarankiško gyvenimo organizacija. Rumu-
nijoje taip pat teikiama asmeninio asistento paslauga 
8 val. per dieną, tačiau kadangi atlyginimas už darbą 
mažas (apie 200 EUR), paslaugą dažniausiai teikia pa-
tys tėvai. Bosnijoje ir Hercegovinoje asmeninio asisten-
to paslaugos teikiamos 6 val. per dieną. Taigi, įvairios 
šalys, įvairi praktika. Svarbiausia, kad ši paslauga bū-
tų įteisinta įstatymu, kaip tai yra Švedijoje. Tuomet ji 
ir bus teikiama reikiama tvarka, reikiamoje vietoje bei 
reikiamu laiku. Ar mes nors dalį to turėsime?

Grįžusi siekiu visas žinias perduoti ir kaip nors 
„įpiršti“ Lietuvai. Juk kuo savarankiškesnis, t.y. laimin-
gesnis žmogus, tuo laimingesnė valstybė. Dažnai į neį-
galiuosius žiūrima kaip į nuskriaustus, kurie tik verkš-
lena, jiems viskas blogai, tačiau tie žmonės, matyt, ne-
suvokia, ką reiškia būti neįgaliam, ką jie bei jų artimieji 
patiria, ką išgyvena. Lengva sakyti, „jie tik verkšlena“, 
tačiau taip nėra... Galime prisiminti 2015 m. lapkritį 
Seime vykusią konferenciją „Ar realiame gyvenime eg-
zistuoja neįgaliųjų integracija?“ Mes ligi šiol laukiame 
sprendimų. Jau beveik metai... Žinoma, kartais sienas 
stato ir patys neįgalieji, iškeldami savo negalią virš ki-
tų. Bet žmonių yra visokių.

Ir vis dėlto galvoju, kad užuot verkšlenę galime 
ir patys šį tą nuveikti. Garsiai kalbėkime apie esa-
mas problemas, vienykimės, eikime į savivaldybes, 
diskutuokime, būkime pavyzdžiu kitiems. Tikiu, kad 
mums pavyks. 

Ar pastebėjote, kad žodžio „negalia“ beveik ne-
minėjau. Tikiu, jog mes patys galime labai daug. Tad 
kur ta negalia?

Galime ir patys šį tą 
nuveikti 

Apie tai,
kas

jaudina
Jurbarko r.: 

Smalininkų seniūnijo-
je gyvenantys neįga-

lieji gausiu būriu rinkosi 
miestelyje įsikūrusiame 
Technikos muziejuje, ku-
rio veiklą nuo pat pradžių 
inicijavo Justinas Stonys. 
Apžiūrėję eksponatus ir 
išklausę J. Stonio pasako-
jimų apie juos ir muziejų, 
susirinkusieji dalyvavo se-
minare „Fizinio aktyvumo 
įtaka sveikatai“, kurį vedė 
savanorė Irena Ona Šim-
kuvienė. Daugelis išban-
dė šiaurietiškas lazdas, 
domėjosi apie jų panau-
dojimo galimybes. Vėliau 
visi vaišinosi karšta arba-
ta, dainomis pritarė susi-
rinkusiuosius smagia mu-
zika linksminusiam Petrui 
Babonui. Nemažai dar-
bo, kad šis, jau ne pirmas 
šiais metais surengtas iš-
važiuojamasis seminaras 
pavyktų, įdėjo Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos tarybos narys Zenonas 
Grabauskas, besirūpinan-
tis miestelio ir seniūnijos 
neįgaliaisiais. 

Draugijai atnaujinus 
veiklą po vasaros atos-

Smalininkuose kalbėta apie aktyvų 
gyvenimo būdą

togų, darbščiosios mote-
rys pluša rankdarbių bū-
relyje, vokalinio ansam-
blio dainininkai mokosi 
naujų skambių dainų, vei-
kia dienos užimtumo cen-
tras. O ir kelionių rugsėjo 

mėnesį pakako. Dalyvau-
ta sostinėje vykusioje mu-
gėje „Tau, Vilniau“, kaip ir 
kasmet, aplankyti garsieji 
Šiluvos atlaidai. Beje, šio-
mis dienomis pagrindinis 
draugijos vadovų užda-

vinys yra paruošti veik-
los projektą kitiems me-
tams, kad, gavus tam skir-
tą finansavimą, draugijos 
veikla nenutrūktų ir būtų 
įvairi bei nuosekli.

Onutė Čirvinskienė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� Ramutė Saveikienė 
laiške „Bičiulystei“ rašo 
apie turiningą kelionę į 
gretimą šalį. 

Vasaros karščius pa-
keitė auksinis ruduo – 
gražus metų laikas, kada 
pamatai rezultatus. Tada 
nenustygstama vietoje ir 
vėl norisi kelionių. Jau ne 
pirmus metus Druskinin-
kų savivaldybės neįgalių-
jų draugija bendrauja su 
Minsko organizacija MOO 
„Otkrovenije“. Šios organi-
zacijos pirmininkės Svet-
lanos Mikutel kvietimu 
mes jau antrą kartą turi-
me galimybę apsilankyti 
pas juos.

Iš Druskininkų išvažia-
vome anksti ryte. Po pie-
tų privažiavome Minską. 
Apie 2 milijonus gyvento-
jų turintis miestas nuste-
bino. Visų pirma – savo op-
timizmu. Patiko spalvingi 
aukšti daugiabučių kvar-
talai. Mus pasitiko orga-
nizacijos pirmininkės pa-
vaduotoja Olga Stefniak. 
Apgyvendino viešbutyje 
šalia senamiesčio. Turė-
jome galimybę apžiūrė-
ti miestą, aplankyti sena-
miestį. Pamatėme nema-
žai pokyčių – sutvarkytas 
senamiestis (kad ir ma-
žas, bet jis yra), daug nau-
jų pastatų, galybė statybų 
priemiesčiuose...

Dar XIII a. Lietuvos ka-
ralius Mindaugas prisi-
jungė kai kurias baltaru-
sių kunigaikštystes. Nuo 
to laiko beveik 600 me-

Druskininkai: Įspūdinga kelionė po Baltarusijos 
žemę

tų abiejų valstybių istori-
ja tampa neatsiejama. To-
dėl ir šiandien Baltarusi-
joje galima rasti nemažai 
Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės didybę liu-
dijančių paminklų. Vieni 
iš jų – Nesvyžiaus ir Miro 
pilys, kurias aplankėme ir 
mes. Kartu su mumis va-
žiavo MOO „Otkroveni-
je“ organizacijos nariai su 
artimaisiais. Nesvyžiaus 
ir Miro pilys Baltarusijoje 
pristatomos kaip buvusios 
vienos turtingiausių Euro-
pos giminės, Radvilų nuo-
savybe. Niekas čia jų lietu-
viškomis nevadina. 

Nesvyžiaus pilis, ku-
rios pirmasis pamatų 
akmuo buvo įmūrytas dar 
1583 m., ilgą laiką buvo 
viena iš svarbiausių Rad-
vilų giminės rezidencijų. 
Sovietmečiu pilyje buvo sa-
natorija, o parkas buvo ap-
leistas ir sunyko. 2005 m. 
kompleksas įtrauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo 
paminklų sąrašą.

Aplankę ištaigingus pi-
lies rūmų renesanso, ba-
roko stiliaus kambarius ir 
apartamentus, auksu de-
koruotas pokylių sales, vėl 
atgal grįžome ta pačia alė-
ja, apsupta ežerų. Užsuko-

me į Kristaus kūno bažny-
čią, kurioje yra 72 Radvilų 
karstai – sarkofagai. 

Palikę Nesvyžių sku-
bėjome į kitą vos už ke-
lių dešimčių kilometrų 
esančią pilį Mirą. Mano-
ma, kad pilis buvo pradė-
ta statyti 1522 m. Julijaus 
Iljiničiaus, o 1568 m. pe-
rėjo Radviloms, kol XIX a. 
ją nusipirko Rusijos ku-
nigaikščiai Mirskai. Mi-
ro pilis kadaise buvo Ra-
dvilų vasaros rezidenci-
ja, pagarsėjusi, be kita ko, 
ir siautulingomis puoto-
mis. Dabar Miro pilis vie-
na iš didžiausių ir geriau-
siai išlikusių LDK pilių, 
kuri 2000 m. įtraukta į 
UNESCO pasaulio pavel-
do sąrašą.

Aplankę koplyčią, pasi-
vaikščioję po anglišką par-
ką, vėl sėdome į autobusą 
ir su nuostabia gide Vero-
nika grįžome į vakarėjan-
tį (apšviestą, triukšmingą) 
gražų Minską. 

Kitą dieną aplankę pa-
grindinę Nepriklausomy-
bės aikštę ir šalia esan-
čią Šv.  Semeono ir Elenos 
bažnyčią atsisveikinome 
su Minsku ir pajudėjome 
atgal namų link.

Trijų dienų kelionė ne-
prailgo, grįžome pavargę, 
bet gerai nusiteikę, daug 
pamatę ir sužinoję. 

Esame dėkingi draugi-
jos pirmininkui Raimun-
dui Teneniui, kuris suma-
nė ir ne pirmus metus or-
ganizuoja šią kelionę.

Seminaro Smalininkuose metu.

Druskininkų neįgalieji Baltarusijoje.
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�� Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Danutė Šeržen-
tienė su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi rudeniškos šventės 
įspūdžiais. 

Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininko Kęstučio 
Kupsčio pakviesti, susirinkom, 
susibėgom į popietę „Rudenė-
lio spalvos“, kur mus pasitiko 
mišraus vokalinio ansamblio 
„Žemaitija“ (vadovė Daiva Lin-
gienė) atliekamas maršas. Ma-
tyt, pirmininkas K. Kupstys yra 
gerbiamas ir mylimas, nes taip 
gražiai buvo pasveikintas su ru-
ginės duonos kepalėliu. 

Po eilėraščių, irgi rudeni-
nėmis spalvomis nuspalvin-
tų, suskambėjo ilgesio melo-
dijomis perpintos ansamblio 
„Svaja“ (vadovė Janina Fabijo-
navičienė) dainos. O kiek viso-
kių gėrybių, grožybių sunešta 

�� Akmenės neįgaliųjų padali-
nio vadovė Vida Veignorienė 
dalijasi Akmenės rajono neįga-
lių žmonių kelionės po Šakius 
įspūdžiais. 

Gražų šeštadienio rytą 

Akmenė: Aplankėme Šakių kraštą 

Akmenės rajono neįgalieji išvy-
ko apžiūrėti Šakių rajoną. Ap-
vaikščiojome piliakalnius, ap-
lankėme Šakių miesto lankytinas 
vietas. Vėliau patraukėme į Riti-
nių bendruomenės namus, kur 

Telšiai: Rudenėlio spalvos

Telšių neįgalieji rudens gėrybių šventėje.

Akmenės neįgalieji aplankė Šakių kraštą.

prie Ilgio ar Germanto ežero. 
Po ansamblių padainavimų, 

po deklamatorių ilgesingų žo-
džių išringavimų, sėdom prie 
rudeninėm skanybėm apkrau-
to stalo. O Rudenėli, būk mums 
nešaltas. O pone Moliūge, būk 
mums dosnus, juk mes jus taip 
gražiai pagerbėme. 

susipažinome su kaimiško sūrio 
gamyba. Stebėjome, kaip gami-
namas sūris, kaip jis slegiamas. 
Ragavome zanavykiško saldaus 
pieno sūrio. Galėjome patys pa-
bandyti sumušti sviestą, supjaus-
tyti sūrį... Dainavome lietuvių 
liaudies dainas.

Apsilankėme etnografinė-
je Suvalkiečio sodyboje. Paju-
tome šio krašto sodybos speci-
fiką, išskirtinumą, architektū-
rinį išdėstymą. Susipažinome 
su senovės tradicijomis, rakan-
dų ekspozicija. Valgėme ska-
nų kugelį ir gėrėm kafiją, vaiši-
nomės skaniu obuolių pyragu. 
Po to dar aplankėme Zanavykų 
muziejų.

Į Akmenę grįžome pilni įspū-
džių, šiek tiek pavargę, bet lai-
mingi.

Mokytojų dienos proga – 
sveikinimai ir linkėjimai 

Spalio 5-osios, Tarptautinės 
mokytojų dienos išvakarėse, 

Šakių rajono neįgaliųjų draugi-
jos Šakių seniūnijos koordinato-
rė Liuda Samuolienė nuoširdžiai 
pasveikino mokytojas pensinin-
kes draugijos nares Dalę Kvašai-
tienę, Liudviną Kutkaitienę ir Al-
doną Smuikaitienę. 

„Šios moterys, ryžtingai 
įveikdamos savo vienokią ar 
kitokią negalią, šiandien akty-
vai dalyvauja Neįgaliųjų draugi-
jos veikloje, yra vienos iš akty-
viausių mano, kaip koordinato-
rės, pagalbininkių“, – sako L. Sa-
muolienė.

Baigusi Šiaulių pedagoginį 
institutą (dabar universitetas), 
D. Kvašaitienė 43 pačius gra-
žiausius gyvenimo metus ati-
davė savo gimtojo Zanavykijos 
krašto vaikams. Pirmą kartą 
kaip pradinukų mokytoja mo-
kyklos slenkstį peržengė Paluo-
biuose. Po kurio laiko tapo De-
gutinės pradinės mokyklos mo-
kytoja. Čia ji mokytojavo iki pat 
išėjimo į užtarnautą poilsį. Čia ji 
gyvena ir šiandien. 

L. Samuolienė džiaugiasi, 
kad D. Kvašaitienė neužsidarė 

tarp 4 sienų. Kiek tik leidžia jėgos 
ir sveikata, dalyvauja seniūnijos 
neįgaliųjų meninėje veikloje. Ji – 
itin išradinga įvairių renginių ve-
dėja. Po tokių švenčių žmonės 
lieka puikios nuotaikos ir laukia 
kito renginio. Be to, ji neįgaliuo-
sius žavi raiškiai skaitomais eilė-
raščiais, savo humoru. 

Žinoma, labai nelengva Dalei 
– kamuoja ligos. Ir metų našta vis 
sunkėja. Bene dar sunkesnė liga 
slegia jos vyrą Vytautą. Be de-
guonies aparato jau nė žingsnio. 
Kadangi Dalė pati automobilio 
nevairuoja, Vytautas ją atveža į 
renginį ir su prijungtu deguonies 
aparatu lieka automobilyje lauk-
ti, kol baigsis. Kaip kitaip, jei vy-
ras neatvežtų, Dalė galėtų daly-
vauti įvairiuose renginiuose. Juk 
nuo Degutinės iki Šakių – per 20 
kilometrų.

Tiek D. Kvašaitienės ilgame-
tis sąžiningas darbas mokyklo-
je, tiek aktyvi veikla Neįgaliųjų 
draugijoje įvertinta padėkos raš-
tais. Kai moteris minėjo garbų ju-
biliejų, rajono savivaldybės me-
ras Juozas Bertašius tokį atvežė 
tiesiog į namus.

L. Samuolienė sako, kad galė-

tų daug papasakoti ir apie moky-
toją pensininkę L. Kutkaitienę. 
Tai – Sintautų šviesuolė. Jau 20 
metų ji vadovauja veiklos grupei 
„Bičiulės“, yra viena iš monogra-
fijos „Sintautai“ straipsnių auto-
rių, bendradarbiauja leidžiant 
kasmetinį „Sintautų kalendo-
rių“, dalyvauja neįgaliųjų rengi-
niuose. Kiek leidžia kukli pensi-
ja, neretai šiuos renginius pare-
mia ir materialiai.

Draugijos narė A. Smuikai-
tienė, kol išėjo į pensiją, mokyk-
loje 3 dešimtmečius mokė geo-
grafijos. O dabar gražia jausmin-
ga poezija, savo humoru links-
mina neįgaliuosius vakaronėse, 
popietėse bei kituose draugijos 
renginiuose.

Antanas OrintAs
Autoriaus nuotr.

Dalė Kvašaitienė.

į parodėlę „Mano daržas“. Tik 
žiūrėk ir laižykis... Kokios ska-
nios tos rudenėlio dovanos. O 
dauguma draugijos narių yra 
Telšių miesto gyventojai. Ir 
kur jie jas užaugina, ir kur jie 
jas prinokina. Tikriausiai kaž-
kas savo mažučiame daržely-
je, kažkas buvusioje gimtinėje 

(atkelta iš 1 psl.)

Kviečiame į dailiųjų amatų darbų parodą
Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga  

š. m. spalio 25 d. – lapkričio 8 d. dienomis  
Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje (Kauno g. 8, Ukmergė) rengia 

XViii respublikinę negalės žmonių  
dailiųjų amatų darbų parodą „rudens saulutė“. 

Parodos metu autoriai galės parduoti savo eksponatus.

Kviečiame šalies neįgaliųjų organizacijas dalyvauti.  
Apie dalyvavimą prašome informuoti iki 2016 m. spalio 17 d.
elektroniniu paštu uknesa@gmail.com ar telefonu 8-340-63715.

Bet tai smulkmena, palyginti su 
tuo, kaip bus malonu važiuo-
ti naujutėlaite transporto prie-
mone, o svarbiausia, – tikimasi, 
kad ji neges.

Alytaus rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Marytė 
Bernatavičienė taip pat sako, kad 
autobusiukas labai reikalingas. 
Draugija vienija kaimuose gyve-
nančius neįgaliuosius. Rajone yra 
11 seniūnijų, visose gyvena neį-
galieji. Reikia žmonėms į polikli-
niką, į ligoninę nuvažiuoti. Rank-
darbių būrelio vadovė vieną die-
ną vyksta į Punios, kitą – į Daugų, 
trečią – į Simno seniūniją, o ket-
virtadieniais buria žmones kabi-
nete Alytuje. Pasak pirmininkės, 
vadovė per savaitę dirba 3 dienas 
ir per mėnesį nuvažiuoja 1000 ki-
lometrų. Kai draugija turės auto-
mobilį, kol vyks užsiėmimai, vai-
ruotojas nuveš žmones, kur jiems 
reikės, taip pat į Socialinių pas-
laugų centrą iš tos seniūnijos at-
veš skalbinius ar pan. M. Bernata-
vičienės teigimu, būtų geriausia, 
kad kiekviena seniūnija turėtų to-
kį autobusiuką, o kol to nėra, sa-
vo paslaugomis prisidės draugija. 

Teks rasti lėšų 
automobiliui išlaikyti 
Biržų rajono neįgaliųjų drau-

gijos pirmininkė Lidija Dainiuvie-
nė gavusi autobusiuką ir šypsosi, 
ir liūdi: savivaldybė neprisiima 
jo išlaikymo, teks ieškoti savų lė-
šų. L. Dainiuvienė įsitikinusi, kad 
savivaldybės turimų transporto 
priemonių tikrai neužtenka no-
rint patenkinti visų neįgaliųjų po-
reikius, todėl dar vienas automo-
bilis labai reikalingas. „Draugijoje 
turiu nemažai neįgaliųjų su veži-
mėliais, jie yra labai aktyvūs, vi-
sur nori važiuoti, dalyvauti, to-
dėl mums būtina tokia pritaiky-
ta transporto priemonė. Tie, kas 
vaikšto, kad ir su ramentais, dar 
įlipa į autobusą, o nevaikštantie-
ji to negali, nes yra labai apribo-

ti“, – sako pirmininkė. Ji pasakoja, 
kad iki šiol nuomojo autobusiuką 
iš Socialinių paslaugų centro. Tai 
brangiai atsieidavo. „Draugijoje 
yra per 700 narių. Jei pradėsim 
teikti transporto paslaugas, gal 
ir daugiau atsiras (iš viso rajo-
ne gyvena apie 2000 neįgaliųjų). 
Reikia padėti ir jiems nuvažiuoti 
iki poliklinikos, iš Vabalninko ir 
Nemunėlio Radviliškio atvežam 
neįgaliuosius į kineziterapijos 
užsiėmimus, visur važiuoti nori 
ansamblio nariai, literatai, spor-
tininkai“, – sako L. Dainiuvienė. 
Jos teigimu, turėdama transpor-
to priemonę, nors kartą per me-
tus galės aplankyti visus draugi-
jos narius. 

Varėnos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Algis Ulbi-
nas taip pat sako, kad šiemet nė-
ra numatyta lėšų automobiliui iš-
laikyti. Draudimą draugija sumo-
kėjo iš nario mokesčio. A. Ulbinas 
planuoja, kad nuo kitų metų skirs 
lėšų savivaldybė, dalį išlaidų tiki-
masi padengti Socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projekto lėšomis. Va-
rėnos rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas planuoja teikti žmo-
nėms labai reikalingas transporto 
paslaugas, vežti į draugijoje vyks-
tančius užsiėmimus, į gydymo įs-
taigas ir pan. Pasak A. Ulbino, to-
kios paslaugos labiausiai reikalin-
gos kaime gyvenantiems neįgalie-
siems. Rajonas didelis, kai kurie 
kaimai nuo centro nutolę 30 ir 
daugiau kilometrų. Yra daug vie-
tų, kur autobusai iš viso nevažiuo-
ja. Autobusiuku teks dalytis su ki-
tomis neįgaliųjų organizacijoms. 

Automobilius į Lietuvą atve-
žusios įmonės UAB Inchcape Lie-
tuva atstovybės vadovas Gied-
rius Budrys palinkėjo, kad jie 
nestovėtų prie įstaigos, o dirb-
tų žmonėms. Jo teigimu, naujie-
ji Ford Transit yra ekonomiški, 
patikimi, saugūs. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr.

20 neįgaliųjų 
organizacijų išvažiavo  

su naujutėliais 
autobusiukais

Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ona Žibelienė ir vai-
ruotojas apžiūrėjo naują autobusiuką.
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Daktaras
Aiskauda

Apie sūrio kilmę egzistuoja 
daugybė legendų. Ligi šiol 

nėra tvirtos nuomonės dėl sūrio 
atsiradimo datos: ji varijuoja nuo 
4 iki 10 tūkst. metų. Pasak vie-
nos legendos, arabų pirklys Ka-
nanas ankstų rytą išsiruošė į to-
limą kelią per negyvenamą vieto-
vę. Su savimi jis pasiėmė arabams 
įprasto valgio – datulių, taip pat 
pieno, kurį supylė į tradicinį ke-
liautojų indą – išdžiovintą avies 
skrandį. Kelyje pirklys stiprino-
si vien tik saldžiomis datulėmis. 
Sutemus Kananas ėmė ruoštis 
miegoti, bet prieš tai dar nuta-
rė atsigerti pieno. Bet...vietoje 
pieno iš avies skrandžio ištekėjo 
vandeningas skystis (išrūgos), o 
indo viduje buvo balta tiršta ma-
sė. Pirklys paragavo nedidelį šių 
tirščių gabalėlį ir buvo sužavėtas 
maloniu naujo produkto skoniu. 
Taip atsirado sūris, ir tai atsitiko 
prieš daugiau kaip 4 tūkst. metų.

Sūrių rūšys
Vienos sūrių rūšys būna vie-

tinės kilmės, kitos – importuoja-
mos iš įvairių šalių. Pavyzdžiui, 
nuo seno Lietuvoje vis dar gana 
populiarus (pagal populiarumą 
pirmoje vietoje – fermentiniai 
sūriai, antroje – varškės, trečio-
je – lydyti) riebios varškės sū-
ris (18 arba 22 % riebumo) su 
priedais (kmynais, kitais pries-
koniais) arba be jų. Žinoma, tokį 
sūrį nesunku pasigaminti ir na-
mų sąlygomis. 

Kitose šalyse įvairūs sūriai 
(varškės ir fermentiniai) gami-
nami ne vien tik iš karvių ir ožkų 
pieno, bet dar iš avių ir buivolių 
pieno; sūriai būna minkšti, pu-
siau minkšti, kieti ir pusiau kieti. 

Pasaulyje, ypač Europoje, ga-
minama šimtai rūšių sūrių, pa-
vyzdžiui, vien Prancūzijoje gami-
nama 400 sūrio rūšių.

Daugelis sūrių rūšių turi 
mums neįprastus pavadinimus. 
Antra vertus, kai kuriuos žmo-
nes šokiruoja dar ir tai, kad kai 
kurios sūrių rūšys gaminamos 
ne vien tik iš karvių ar ožkų, bet 
taip pat iš avių ir buivolių pieno.

Mocarela – vienas iš svarbių 
itališkos virtuvės produktų. Šis 
sūris dažniausiai gaminamas iš 
juodųjų buivolių pieno, yra pui-

pergalvoti visus ateities planus ir 
lūkesčius. Tokiu atveju normalu 
gedėti ateities, kurios tikėjotės ir 
kurios jau nebebus. Susirgus vai-
kui, itin svarbu nepamiršti savo 
sveikatos ir sutuoktinio bei ki-
tų vaikų. Pasistenkite dėmesio 
skirti visiems, kalbėkite apie sa-
vo jausmus, priminkite, kaip ver-
tinate jų pagalbą. Norint išlaiky-
ti gerus tarpusavio santykius šei-
moje, atviri pokalbiai yra būtini.

Kai suserga sutuoktinis, ne-
išvengiamai didžioji dalis namų 
ruošos bei atsakomybė už kitus 
šeimos narius gula ant jūsų pe-
čių. Svarbu atsiminti, kad ne-

retai sergančiojo būklei didelę 
įtaką turi geri tarpusavio santy-
kiai. Svarbu neprarasti optimiz-
mo, tačiau ir pasistengti situa-
ciją vertinti realistiškai. Jei ypač 
sunku susitaikyti su pasikeitusia 
situacija, vertėtų kreiptis pagal-
bos į specialistus, dirbančius su 
tokiomis šeimomis.

Ką daryti?
Sergančiam žmogui jo šei-

mos nariai yra pagrindinis stip-
rybės šaltinis. Tačiau jiems daž-
niausiai būna nepaprastai sunku 
išlaikyti pusiausvyrą ir išmokti 

kaus skonio, pasižymi švelnia 
konsistencija ir baltumu. Kitose 
šalyse mocarelos sūris gamina-
mas iš karvių pieno, yra gelsvos 
spalvos, švelnaus skonio, viduti-
nio kietumo, labai riebus (riebu-
mas 56–68 %). 

Beje, mocarela ypač naudin-
ga žmonėms, kuriuos vargina 
nemiga.

Feta – graikų sūris, gamina-
mas iš avių ir ožkų pieno. Nusta-
tyta, kad šimte gramų fetos yra 
žmogaus organizmui reikalinga 
kalcio dienos norma.

Brinza (rumunų kalba – 
minkštas) – baltas arba šviesiai 
geltonas, 42 % riebumo (daž-
niausiai) fermentinis sūris, ga-
minamas (nokinamas ir bran-
dinamas sūrime) iš karvių, avių, 
ožkų, buivolių pieno bei iš jų mi-
šinių. Jis mėgstamas Bulgarijoje, 
Slovakijoje ir Vidurinėje Azijoje. 
Beje, yra daugybė brinzos rūšių, 
jų pavadinimai dažniausiai būna 
susiję su sūrių gaminimo geogra-
fine vieta.

Kad šios rūšies sūris nebū-
tų toks sūrus (šiaip jis yra sūriai 
rūgštokas, aštraus skonio), prieš 
vartojimą jį reiktų įmerkti į karš-
tą vandenį. Jokiu būdu nedera 
brinzos aplieti verdančiu vande-
niu, nes bus prarastas riebumas 
ir nemaža dalis vertingų maisti-
nių medžiagų.

Šio sūrio dedama į trintas 
sriubas, gardinami mėsos su dar-
žovėmis valgiai, baklažanų, bul-
vių patiekalai, kai kurios aštrios 
salotos.

Parmezanas (itališkojo parmi-
džano sūrio atmaina) – ryškaus 
skonio, geltonos spalvos, pats kie-
čiausias sūris. Pirmą kartą apie jį 
buvo užsiminta kulinarijos vado-
vėliuose XII a. Šio sūrio įtarkuoja-
ma į sriubas, vištienos, veršienos 
valgius, dedama į salotas, karš-

tus daržovių ir ryžių patiekalus, 
pomidorų padažus, makaronus. 
Be to, jį galima valgyti atskirai ar-
ba su riešutais, razinomis, melio-
nų ar kriaušių gabaliukais. Mais-
to likučiai su šiuo sūriu turi būti 
įdedami į polietileno maišelius ir 
laikomi šaldytuve (iš šaldytuvo 
išimti gaminiai su šiuo sūriu at-
šildomi kambario temperatūro-
je). Antraip jis patamsės, sudžius, 
praras jam būdingą skonį.

Beje, pastarosios nuorodos 
nereiktų suprasti kaip įspėjimo 
apie labai trumpą šio sūrio ga-
liojimo laiką. Anaiptol, kokybiš-
kai pagamintas parmezanas gali 
būti laikomas iki 10 metų. Svarbu 
dar ir tai, kad šiame sūryje nėra 
jokių dirbtinių priedų, be to, jame 
labai mažai cholesterolio.

Sūrio baltymus 
organizmas įsisavina  

98,5 %
Sūryje, kaip ir piene, gausu 

mūsų organizmui naudingų me-
džiagų: kalcio, cinko, fosforo, ami-
norūgščių (lizinas, metioninas, 
triptofanas), vitaminų A, C, D, E, 
PP ir B grupės, baltymų (pasta-
rųjų sūriuose daugiau negu žu-
vyje, kiaušiniuose arba mėsoje), 
lipidų (suteikia energijos). Sūrio 
brandinimo metu jame esantys 
baltymai tampa tirpiais, todėl 
mūsų organizmas juos įsisavina 
net 98,5 %. Ypač svarbu dar ir tai, 
kad sūryje beveik nėra laktozės, 
kurios daugelis žmonių netole-
ruoja. Antra vertus, sūrį galima 
valgyti atskirai, netgi be duonos. 
Dėl to sūris tampa universaliu di-
etinės mitybos produktu. 

Pastabos: 
1. Kad nesuprastėtų sūrio 

maistinės savybės, labai svarbu 
jį laikyti 50–800 C temperatūroje 
(sūriui kenkia tiek aukšta, tiek la-
bai žema temperatūra). Prieš val-

Negalia mūsų visuomenė-
je vis dar laikoma stigma. 

Fizinę negalią turintys žmonės 
dažniausiai įsivaizduojami kaip 
nevisaverčiai, negalintys savimi 
pasirūpinti. Džiugu, kad šie ste-
reotipai sparčiai laužomi. Visai 
kitaip yra su žmonėmis, turin-
čiais proto negalią. Ar dažnai 
juos galima išvysti gatvėje? Iš-
girsti apie juos šnekant? Pama-
tyti spaudoje ar televizijoje? Kal-
bėti apie proto negalią neretai 
yra tabu. Didžiajai visuomenės 
daliai taip gyventi yra papras-
čiau. Tačiau svarbu atsiminti, 
kad šalia proto negalią turinčių 
žmonių yra jų artimieji, kuriems 
gyventi su neįgaliu žmogumi ga-
li būti nepaprastai sunku, nes nė 

vieno žmogaus liga neapsiribo-
ja tik juo. 

Protiniai sutrikimai gali būti 
įgimti arba išryškėti vėliau. Taip 
pat ne visi sutrikimai yra aiškiai 
pastebimi. Net jei anksčiau nete-
ko bendrauti su proto negalią tu-
rinčiu žmogumi, nereiškia, kad 
niekuomet su tuo nesusidursi-
te. Įgimtas protinis atsilikimas 
išryškėja kūdikystėje, tačiau to-
kie sutrikimai kaip Alzheimerio 
liga ar senatvinė demencija atsi-
randa gerokai vėliau. 

Dažniausiai rimti protiniai su-
trikimai būna įgimti arba nulem-
ti traumų ar netinkamo gyveni-
mo būdo. Jie nėra susiję su aplin-
kos poveikiu, tad daugeliu atvejų 
yra neišvengiami ir nepriklauso-
mi nuo jūsų, kaip šeimos nario 

ar draugo, veiksmų. Vis dėlto net 
žinant šiuos dalykus protinės li-
gos ar negalios diagnozė sukelia 
daugybę neigiamų jausmų. Daž-
niausiai susidūrus su protinę ne-
galią turinčiu žmogumi, ypač kai 
jis yra artimas, apima tokios emo-
cijos, kaip šokas, baimė, liūdesys 
ar net pyktis. Kai staiga suserga 
šeimos narys, kartu su jo negalia 
atsiranda ir tam tikros pareigos 
bei rūpesčiai, apie kuriuos anks-
čiau galbūt nė nesusimąstėte. Ne-
tikėtai užklupusios permainos ga-
li paveikti daugelį gyvenimo sri-
čių: nuo rezultatų darbe iki jūsų 
pačių sveikatos. 

Stipriausiai atsiradusi negalia 
atsiliepia tuomet, kai suserga vai-
kas arba sutuoktinis. Jei liga už-
klumpa vaiką, dažniausiai tenka 

gį iš šaldytuvo išimtas sūris turi 
būti 2 val. (blogiausiu atveju – 1 
val.) laikomas kambario tempe-
ratūroje. Beje, šaldytuve laikomą 
sūrį būtina suvynioti į kepimui 
naudojamą foliją, maistinę plė-
velę arba įdėti į specialią dėžutę. 
Sūriai su pelėsiu nededami į poli-
etileno maišelius (jie turi būti sa-
vo pakuotėje; nupjautą vietą gali-
ma uždengti popieriumi).

2. Kieto sūrio saugi dienos 
norma suaugusiam žmogui –  
30–50 g. Kūdikiams apskritai ne-
dera duoti jokių sūrių, vaikams – 
rūkytų, pelėsinių ir lydytų sūrių 
(vaikai turėtų valgyti tik varškės 
sūrį iš rūgpienio).

Nauda sveikatai
– žadina apetitą,
– skatina skrandžio sulčių iš-

siskyrimą, apskritai gerina virš-
kinimą,

– aprūpina organizmą visa-
verčiais baltymais, mineralais 
(ypač kalciu ir fosforu), kurie bū-
tini kaulams, raumenims, galvos 
smegenims ir kitiems organams 
bei sistemoms,

– padeda lengviau įveikti stre-
sus ir depresiją,

– padeda normalizuoti me-
džiagų apykaitą,

– stiprina imunitetą, širdies, 
kraujagyslių bei nervų sistemą,

– palaiko normalią odos bū-
seną,

– pagreitina organizmo atsi-
statymo procesus po ligų, padidė-
jusių fizinių ir protinių apkrovų.

Kada sūris gali pakenkti
1. Kadangi sūryje yra labai 

daug druskos, sočiųjų riebalų 
rūgščių bei baltymų, sūrį reiktų 
valgyti per pusryčius ir pietus, bet 
ne vakare. Beje, nesilaikant saiko, 
galima pakenkti širdžiai, krauja-
gyslėms, inkstams ir kepenims.

2. Turint polinkį prisiauginti 
perteklinių kilogramų, taip pat 
žmonėms po 40-ies metų minkš-
tuosius sūrius geriau valgyti ne-
dideliais kiekiais. Tai tam tikra 
dalimi padės sumažinti riziką su-
sirgti ateroskleroze ir su ja susi-
jusiomis ligomis. 

3. Sūris, kaip ir kiti pieno pro-
duktai, kai kam gali sukelti gleivi-
nių (nosiaryklės, bronchų, akių) 
ir odos alergines reakcijas. 

4. Kasdien suvalgant 200–
300 g sūrio galima pakenkti šir-
dies, kraujagyslių, kaulų, raume-
nų, virškinimo sistemai, šlapimo 
organams ir odai. Pertek linio sū-
rio valgymo pasekmės: širdies 
rit mo sutrikimas, aukštas krau-
jospūdis, mieguistumas, rau-
menų skausmas, bendras silp-
numas, atminties pablogėjimas, 
depresija, erozijos, opos, tul-
žies pūslės, kasos, storosios žar-
nos uždegimas, inkstų akmen-
ligė, inkstų nepakankamumas, 
odos ligos.

Pastabos: 
a) asmenims, turintiems kai 

kurių įgimtų medžiagų apykaitos 
ligų, perteklinis sūris dar labiau 
pablogina jų būseną;

b) pastarojo meto tyrimai pa-
rodė, kad vartojant sūrį dideliais 
kiekiais, padidėja rizika susirgti 
prostatos ir kiaušidžių bei šlapi-
mo pūslės vėžiu.

5. Aminorūgštis tiraminas, 
esanti sūryje, kai kuriems žmo-
nėms gali sukelti į migreną pa-
našius galvos skausmus.

6. Sūrio nevalgoma tuomet, 
kai vartojami antidepresantai.

7. Asmenys, kuriems nustaty-
tas padidėjęs cholesterolio kiekis, 
turėtų vengti riebių rūšių sūrių 
(vartotini sūriai, kurių riebumas 
mažesnis kaip 20 %).

8. Nėščiosios, taip pat žmo-
nės, kurių organizmas netoleruo-
ja laktozės ir penicilino, neturėtų 
vartoti sūrių su pelėsiais. Beje, 
vartojant šios rūšies sūrius, gali-
ma susirgti listerioze. Nėščiosios, 
susirgusios šia liga, be kita ko, gali 
susilaukti persileidimo arba ne-
gyvo kūdikio gimimo.

Paaiškinimas: listeriozė (ta-
riama listerijozė) – ūminė infek-
cinė liga, kurią sukelia  Listeria 
monocytogenes rūšies bakteri-
jos. Beje, šios bakterijos pava-
dintos įžymaus anglų chirurgo 
Džozefo Listerio (Lister; 1827 – 
1912) garbei. 

9. Minkštuosiuose ir lydytuo-
se sūriuose daug druskos, įvairių 
priedų (pavyzdžiui, fosfatų ir cit-
rinos rūgšties). Taigi, čia paminė-
tų sūrių rūšių turėtų vengti asme-
nys, turintys aukštą arterinį krau-
jospūdį bei sergantys kitomis šir-
dies ir kraujagyslių ligomis.

romualdas OGinskAs

Rauginto pieno produktai: sūris

Psichologo 
patarimai

Proto negalia

(nukelta į 5 psl.)
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nesutelkti viso dėmesio tik į ne-
įgalų šeimos narį. Labai svarbu 
neprarasti gebėjimo rūpintis sa-
vimi bei visos šeimos gerove. Už-
klupus negaliai, visa šeima daž-
niausiai patiria daug streso, ilgus 
nerimo metus. Svarbu atsiminti, 
kad jausti neigiamus jausmus 
yra visiškai natūralu.

Jei jūsų artimoje aplinkoje 
atsirado proto negalią turintis 
žmogus, šie patarimai gali pa-
dėti lengviau priimti netikėtai 
užklupusias permainas.

Žinokite, kur ieškoti 
pagalbos
Pagalbos gali prireikti tiek 

jums, tiek jūsų artimajam. Išsi-
aiškinkite, kur kreiptis, jei staiga 
atsitiktų kas nors netikėto. Taip 
pat pasidomėkite, kur galėtumė-
te gauti psichologinę pagalbą. Jei 
ieškote paramos, pabandykite 

kreiptis į šeimos narius ir drau-
gus, paieškokite bendruomenių 
ar paramos grupių žmonėms, at-
sidūrusiems panašioje situacijo-
je. Dažniausiai tokiose grupėse 
galima ne tik sulaukti palaikymo, 
bet ir gauti naudingų patarimų.

Jei reikia medicininės pagal-
bos, pirmiausia galite kreiptis į 
šeimos gydytoją. Bendraujant su 
proto negalią turinčiu žmogumi 
gali būti sunku suprasti, kada ir 
kokios pagalbos reikia. Jei kyla 
abejonių, atsiminkite, kad ieš-
koti pagalbos niekuomet nebū-
na per anksti. 

Bendraukite
Nors bendrauti su proto nega-

lią turinčiu žmogumi kartais gali 
būti iššūkis, verta stengtis tai da-
ryti. Bendravimas labai svarbus 
norint pagerinti santykius su ser-
gančiu žmogumi. Tačiau net tuo-
met, kai artimojo būklė yra pa-

kankamai gera, bendraujant gali 
kilti sunkumų, gali būti nelengva 
kalbėti jautriomis temomis. Vis 
dėlto bandyti atvirai bendrauti 
verta, nes pokalbiai gali padėti iš-
reikšti savo nerimą ir susirūpini-
mą, sukurti pozityvią aplinką na-
muose. Pokalbiai su likusiais šei-
mos nariais reikalingi norint nu-
tarti, kaip kiekvienas gali padėti 
susiklosčiusioje situacijoje.

Su proto negalią turinčiu 
žmogumi kalbėkite trumpais, 
aiškiais sakiniais, pasistenki-
te išlaikyti ramybę ir kantrybę, 
bendraukite maloniai, nekriti-
kuokite, atidžiai klausykite. At-
kreipkite dėmesį į savo kūno 
kalbą, nevenkite akių kontakto, 
malonių veido išraiškų, šypse-
nos, parodykite susidomėjimą 
pašnekovu. Išmokti efektyviai 
bendrauti reikia laiko, tačiau tai 
labai reikalingas įgūdis.

Nepamirškite savęs
Kai tenka rūpintis sergan-

čiu žmogumi, nesunku savo po-
reikius nustumti į šalį. Tačiau to 
daryti nereikėtų, nes negalėsite 
pasirūpinti artimuoju, jei būsite 
pervargęs ir apimtas negatyvių 
jausmų. Jei yra galimybė, pasida-
lykite pareigomis ir rūpesčiais 
su kitais šeimos nariais arba pa-
ieškokite pagalbos už šeimos ri-
bų. Raskite laiko sau. Rūpinkitės 
savo sveikata, pasistenkite įsisą-
moninti savo galimybių ribas, jei 
reikia, pasidairykite profesiona-
lios pagalbos. Paieškokite infor-
macijos, kaip elgtis atsidūrus pa-
našioje situacijoje. Jei turite gali-
mybę, kartais pasidarykite kelių 
valandų ar net dienų pertraukas 
ir neįgaliojo priežiūrą patikėkite 
kitam asmeniui. Poilsio akimir-
komis veikite tai, kas jums teikia 
didžiausią malonumą – nueikite 

į kavinę, susitikite su draugais, 
pabūkite gamtoje. Svarbiausia, 
pasistenkite išlaikyti įprastą 
dienos ritmą bei rutiną ir nesu-
koncentruokite viso savo ir arti-
mųjų gyvenimo tik į šeimos na-
rio negalią.

Gyvenime dažnai nutinka ne-
tikėtų dalykų. Deja, tai, kad šian-
dien artimieji yra sveiki, nega-
rantuoja, jog taip bus visada. Vi-
si norime šviesios ateities ne tik 
sau, bet ir mylimiems žmonėms. 
Tačiau jei gyvenimas pasisuka 
netikėta linkme, atsiminkite pa-
tį svarbiausią dalyką – jūs nesa-
te vienas. Ištikus bėdai apsidai-
rykite ir atrasite ne vieną žmo-
gų, galintį ir norintį jums padėti. 
Negalia – ne bausmė ir ne nuos-
prendis. Tai tiesiog permaina, 
su kuria išmokus gyventi, viskas 
nebeatrodys tik niūru ir juoda.

Parengė Miglė Levinienė

(atkelta iš 4 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Vilnietis verslininkas Justas Džiugelis (kairėje) ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto narys Jonas Ruškus mano, kad teisė balsuoti turi būti suteik-
ta kiekvienam. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezi-
dentė Dovilė Juodkaitė apgailes-
tauja, kad valstybė iki šiol nevykdo 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomendacijų.

Šiame straipsnyje teigiama, kad 
balsavimo procedūros, patalpos 
ir su rinkimais susijusi informa-
cija turi būti prieinamos ir su-
prantamos įvairių negalių turin-
tiems žmonėms. 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių komitetas, apsvarstęs Lie-
tuvos pateiktą oficialiąją ir alter-
natyviąją ataskaitas apie Neįga-
liųjų teisių konvencijos įgyven-
dinimą mūsų šalyje, baigiamo-
siose išvadose atkreipė dėme-
sį, kad dėl nepritaikytų sąlygų – 
tiek fizinės, tiek informacinės 
aplinkos – negalią turintys žmo-
nės negali lygiateisiškai dalyvau-
ti ir rinkimuose. 

„Jungtinių Tautų Neįgalių-
jų teisių komitetas, pateikęs re-
komendacijas Lietuvai, nuro-
dė per 12 mėnesių atsiskaityti 
už 29 straipsnio įgyvendinimą. 
Per šį laikotarpį Lietuva turi už-
tikrinti prieinamumą, informaci-
jos pateikimą visiems rinkėjams 
su negalia ir neveiksnių asmenų 
įtraukimą į rinkėjų registrą. Vi-
sos šios rekomendacijos iki šiol 
dar neįvykdytos“, – tikina Lietu-
vos neįgaliųjų forumo (LNF) pre-
zidentė Dovilė Juodkaitė.

Nepritaikyta aplinka 
rinkimų apylinkėse –  

opi problema
Vilnietis verslininkas Justas 

Džiugelis šiemet kandidatavo į 
Seimo narius. Jis pasakoja, kad 
balsavo namuose, nes jam pri-
skirta apylinkė buvo nepritai-
kyta žmonėms, judantiems ne-
įgaliojo vežimėliu. Vyras nesle-
pia, kad jam, jaunam ir aktyviam 
piliečiui, kur kas patogiau būtų 
buvę balsuoti rinkimų apylinkė-
je. Pasak J. Džiugelio, dėl nepri-
taikytos aplinkos balsuoti savo 
rinkimų apygardoje negalėjo la-
bai daug judėjimo negalią turin-
čių Lietuvos piliečių.  

Kad situacija šioje srityje la-
bai prasta, mano ir LNF prezi-
dentė D. Juodkaitė. Ji tikina, kad 
net 60 proc. rinkimų apylinkių 
šiais metais buvo nepritaikytos 
žmonėms, judantiems neįgalio-
jo vežimėliu. Net 20-yje apygar-
dų nebuvo nė vienos apylinkės, 
pritaikytos judėjimo negalią tu-

rinčiam žmogui. Net laikinų pri-
taikymų, bent vienoje rinkimų 
apylinkėje, nepasivargino įrengti 
Lazdijų-Druskininkų, Kaišiado-
rių-Elektrėnų, Gargždų, Alytaus, 
Utenos, Panevėžio-Vakarinė, Ne-
vėžio, Klaipėdos-Marių, Baltijos, 
Kauno-Aleksoto-Vilijampolės, 
Panemunės, Dainavos, Šilainių, 
Vilniaus-Antaklanio, Verkių, Pa-
nerių, Lazdynų, Justiniškių, Šeš-
kinės, Žirmūnų rinkimų apygar-
dos. Tiesa, pritaikytų apylinkių, 
lyginant su praėjusiais Seimo 
rinkimais, padaugėjo 13 proc. 

Visgi J. Džiugelis tikina abe-
jojantis, kad Vyriausiosios rin-
kimų komisijos puslapyje kaip 
pritaikytos pažymėtos apylin-
kės tikrai prieinamos žmonėms 
su judėjimo negalia. Pasak jo, pa-
skambinęs į keletą neva pritai-
kytų apylinkių jis sužinojo, kad 
į pastato vidų patekti negalėtų.

Su problemomis norint iš-
reikšti savo politinius įsitikini-
mus susiduria ne tik judėjimo 
negalią turintys žmonės. Pa-
sak J. Džiugelio, kur kas dides-
nė prob lema – nesuteikiama 
galimybė savarankiškai balsuo-
ti regėjimo negalią turintiems 
žmonėms, nes balsavimo biu-
leteniai nespausdinami Brailio 
raštu. Šiuo metu regėjimo sutri-

kimų turintieji įstatymiškai ga-
li balsuoti su asistentu, bet taip 
pažeidžiamas konfidencialaus 
balsavimo principas, o ir rinkė-
jas negali žinoti, ar rinkimų do-
kumentas buvo užpildytas atsi-
žvelgiant į jo politinę valią.

Balsavimas namuose – 
vienintelė išeitis?

Žmonėms, turintiems judėji-
mo negalią, suteikiama galimybė 
balsuoti namuose, tačiau anaip-
tol ne visi šia „privilegija“ pasi-
naudoja savo noru. LNF prezi-
dentė tikina, kad neįgalieji jau-
čiasi diskriminuojami dėl jiems 
nepritaikytos aplinkos, o tokia 
balsavimo alternatyva netinka-
ma, nes tik dar labiau izoliuoja 
neįgaliuosius ir neleidžia jiems 
visavertiškai dalyvauti visuome-
nės gyvenime.

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos, vienijančios apie 800 na-
rių, vadovas Saulius Rakauskas 
pats juda neįgaliojo vežimėliu. 
Jis balsavo iš anksto savivaldy-
bėje, mat čia dirba. Pasak vyro, 
tai – alternatyva balsavimui na-
muose. Paprastai į savivaldybių 
pirmąjį aukštą patekti kliūčių 
nėra. Tačiau S. Rakauskas atkrei-
pia dėmesį, kad vežimėliu judan-
tis ar sunkiai vaikštantis žmogus 
ne visada gali atvykti iki savival-
dybės. „Mūsų rajonas yra dide-
lis, todėl tikrai ne kiekvienas ga-
li važiuoti 30 kilometrų pirmyn 
ir atgal vien dėl balsavimo. Ne 
kiekvienas turi kas atvežtų, o ir 

ne kiekvienas pasiryš tokiai ke-
lionei. Draugijoje yra nemažai 
žmonių, kurie pasirinko balsuo-
ti namuose, tokia jų teisė“, – kal-
ba Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos vadovas. 

Kaišiadorių rajone gyvenan-
ti Vilma Lukoševičiūtė sako, kad 
dėl nepritaikytos aplinkos ne tik 
rinkimų laikotarpiu, bet ir kas-
dienybėje tenka pasijusti dis-
kriminuojamai. Ji tikina, kad kur 
kas mieliau balsuotų jai priklau-
sančioje rinkimų apylinkėje, nei 
namuose. V. Lukoševičiūtė ma-
no, kad elektroninis balsavimas 
būtų geriausia išeitis iš šios si-
tuacijos. „Man pagal gyvenamą-
ją vietą priklausančioje apylin-
kėje ne tik nebuvo jokių pritai-
kymų, bet ir reikėjo laiptais nu-
sileisti į rūsį. Balsavau namuose. 
Pritaikytoje apylinkėje balsuoti 
man būtų buvę kur kas patogiau, 
nei sėdėti namuose ir laukti, kol  
ateis atsakingi žmonės“, – min-
timis dalijasi V. Lukoševičiūtė.

Pasitaiko ir tokių atvejų, kai 
žmogus apsisprendžia išvis ne-
balsuoti, kadangi į apylinkę nu-
vykti pats negali, namuose to da-
ryti nenori ar dėl susiklosčiusių 
aplinkybių (pavyzdžiui, iš anks-
to neįspėjus apie norą balsuo-
ti namuose) tiesiog negali. Tad 
kyla klausimas, ar tikrai kiekvie-
no rinkėjo balsas Lietuvoje ver-
tinamas ir ar tikrai kiekvienam 
suteikiama galimybė balsuoti?

ieva JuOdeikienė 
Autorės nuotr.

Balsavimas namuose – privilegija  
ar vienintelė išeitis?

Lietuvos parolimpinį sportą 
nuo 2015 m. remiantis „Ci-

tadele“ bankas apdovanojo Rio 
de Žaneiro parolimpinėse žaidy-
nėse mūsų šaliai atstovavusius 
sportininkus. „Citadele“ įteikė 
banko dovanas visiems parolim-
pinės delegacijos nariams, o pini-
ginius apdovanojimus  – 4–8 vie-
tas parolimpiadoje užėmusiems 
atletams, kurie negavo valstybi-
nių premijų.

1000 eurų piniginius apdova-
nojimus „Citadele“ bankas sky-
rė šuolio į tolį rungtyje 4 vietą 
užėmusiai lengvaatletei Ramu-
nei Adomaitienei bei 4 vietą dis-
ko metimo rungtyje laimėjusiam 
Kęstučiui Skučui. Dziudo imty-
nininkui Osvaldui Bareikiui už 
5 vietą parolimpinėse žaidynėse 
bankas skyrė 750 eurų piniginį 
apdovanojimą. Plaukikui Edgarui 
Matakui už 400 metrų plaukimo 
rungtyje užimtą 8 vietą bankas 
skyrė 250 eurų.

Papildomą 500 eurų apdo-
vanojimą bankas įteikė Lietuvos 
parolimpinio komiteto (LPOK) 
generaliniam sekretoriui Ginta-
rui Zavadckiui. Tai jau trečiosios 
parolimpinės žaidynės, kuomet 
G. Zavadckis buvo Lietuvos pa-
rolimpinės rinktinės misijos va-
dovas. Lietuvos parolimpiniame 
komitete jis dirba nuo 2005 me-
tų, o neįgaliųjų sporte pats akty-
viai dalyvauja jau 15 metų. G. Za-
vadckis yra profesionalus neįga-
liųjų stalo teniso žaidėjas, daly-
vaujantis įvairiose varžybose.

„Mes jau daug metų siekiame, 
kad tiek premijų ar stipendijų 
skirtumai tarp sveikų sportinin-
kų ir sportininkų su negalia ma-
žėtų arba jų neliktų visai. Labiau-
siai gaila tų sportininkų, kurie 
tiek ilgai ruošėsi parolimpinėms 
žaidynėms ir tai jau antras kartas, 
kai šuolio į tolį rungtyje vos vieno 
centimetro pritrūko iki bronzos 
medalio. Visos geros iniciatyvos 
prisideda prie neįgaliųjų sporti-
ninkų žinomumo, mažina egzis-
tuojančią atskirtį, leidžia pasijus-
ti visaverčiais Lietuvos piliečiais. 
Ir ne premijos dydis lemia, kaip 
neįgalieji jaučiasi čia – gyvenda-
mi Lietuvoje, – sakė G. Zavadckis.

„Bičiulystės“ inf. 

Apdovanoti ir 
4–8 vietas užėmę 

parolimpiečiai 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 17 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 29 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 30 s. (kart.). 
10:50 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 11:15 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:45 
Savaitė. Visuomenės. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 31 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Premjera. Graikija: draskoma iš vidaus. 
(subtitruota). 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 
7 s. 00:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 29 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nematoma Lietuvos 
istorija. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, spalio 18 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

30 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 31 s. 
(kart.). 10:50 Nematoma Lietuvos is-
torija. (kart.). 11:45 Graikija: draskoma 
iš vidaus. (subtitruota, kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 32 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 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 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Premjera. Bodo. N-7. 7 s. 
00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 30 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emi-
grantai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, spalio 19 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 31 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 32 s. (kart.). 
10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
33 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:45 Trumposios ži-
nios. 22:50 Italų kino magija. Premjera. 
Pasakiškas jaunuolis. 01:10 Trumposios 
žinios. 01:15 Komisaras Reksas. N-7. 
31 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tęsi-
nys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 20 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

32 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 33 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
34 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Specialus tyri-
mas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 LRT foru-
mas. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 

Premjera. Ieškomas. N-14. 23:50 Trum-
posios žinios. 23:55 Tikri vyrai. Realy-
bės dokumentika. (kart.). 00:40 Klausi-
mėlis.lt (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 32 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, spalio 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 33 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 34 s. (kart.). 
10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 11:45 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 35 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. Nematomas žmogus. N-14. 
00:40 Trumposios žinios. 00:45 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
33 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Interaktyvi vik-
torina „Paklauskim Lietuvos“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
balsas. (kart.).

Šeštadienis, spalio 22 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/1 s. 
07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3. 
3/20 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 11 s. 
08:30 Girių horizontai. 09:00 Labas ry-
tas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 11 d. 
Gelbstintis miegas. (subtitruota). 13:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Devy-
ni mėnesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai. 
1 d. Pirmos aštuonios savaitės. (subti-
truota). 13:55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
Baskervilių šuo. N-7. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruo-
ta). 16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:45 
Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Auksinis balsas. 22:55 Trumpo-
sios žinios. 23:00 Premjera. Su kirpėju 
Zohanu geriau nejuokauk. N-14. (subti-
truota). 00:55 Trumposios žinios. 01:00 
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyve-
nimo strategija. 11 d. Gelbstintis mie-
gas. (subtitruota, kart.). 01:50 Pasaulio 
dokumentika. Devyni mėnesiai gimdo-
je. Lemtingi pokyčiai. 1 d. Pirmos aštuo-
nios savaitės. (subtitruota, kart.). 02:45 
Šerloko Holmso nuotykiai. Baskervilių 
šuo. N-7. (kart.). 04:30 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, spalio 23 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai 2. 2/2 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 12 s. 09:40 Premjera. Auklė 
Mun. 3 s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/28 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Sub-
titruota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 
Speciali žinių laida. 12:05 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Viduriniųjų Rytų 
gamta. 5 d. Arabija. Miražų žemė. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Islandija. Gyvenimas ugni-
kalnio papėdėje. (subtitruota). 13:55 
Speciali žinių laida. 14:00 Puaro. N-7. 
5/5, 5/6 s. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės vėliav-
nešiai. 16:30 Tikri vyrai. 17:15 Lietuvos 
humoro lyga. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
Visuomenės. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 LR Seimo 
rinkimų II turo rezultatai. Speciali laida. 
23:00 Kino žvaigždžių alėja. Nepapras-
tos istorijos. N-7. (kart.). 01:00 Pasau-
lio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta. 
5 d. Arabija. Miražų žemė. (subtitruota, 
kart.). 01:55 Pasaulio dokumentika. Is-
landija. Gyvenimas ugnikalnio papėdė-
je. (subtitruota, kart.). 02:50 Puaro. N-7. 
5/5, 5/6 s. (kart.). 04:35 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 05:05 Savaitė. Visuome-
nės. (kart.). 

Pirmadienis, spalio 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (11).  N-7. 06:55 
Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simp-
sonai (20). N-7. 07:55 Gero vaka-
ro šou. N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2444). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(11). N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis 
(10). N-7. 13:30 Simpsonai (21). N-7. 
14:00 Simpsonai (22). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (641). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (642). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (36). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (60). N-7. 20:00 Apie mus 
ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (29). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (8). N-7. 
23:35 Kvantikas (8). N-14. 00:30 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (5). 
N-14. 01:30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(21). N-7.

Antradienis, spalio 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (12). N-7. 06:55 Simp-
sonai (21). N-7. 07:25 Simpsonai (22). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(60). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (29). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2450). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(12). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(11). N-7. 13:30 Simpsonai (1). N-7. 
14:00 Simpsonai (2). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (643). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (644). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (37). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (61). N-7. 20:00 Prieš sro-
vę. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(30). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kai ateina ji. N-7. 00:20 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (6). 
N-14. 01:20 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(22). N-7.

trečiadienis, spalio 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (13). N-7. 06:55 Simp-
sonai (1). N-7. 07:25 Simpsonai (2). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(61). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (30). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2451). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(13). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(12). N-7. 13:30 Simpsonai (3). N-7. 
14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (645). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (646). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (38). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (62). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (31). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Aš, 
Frankenšteinas. N-14. 00:15 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (7). N-14. 
01:15 Aferistas (1). N-7.

ketvirtadienis, spalio 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (1). N-7. 06:55 Simp-
sonai (3). N-7. 07:25 Simpsonai (4). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(62). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (31). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2452). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(14). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(13). N-7. 13:30 Simpsonai (5). N-7. 
14:00 Simpsonai (6). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (647). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (648). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (39). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (63). N-7. 20:00 Farai. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (32). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Baimės įlanka. N-14. 00:10 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (8). N-14. 
01:10 Aferistas (2). N-7.

Penktadienis, spalio 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (3). N-7. 06:55 Simp-
sonai (5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(63). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (32). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2453). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(15). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(14). N-7. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 
14:00 Simpsonai (8). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (649). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (650). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (40). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Madagaskaras 
2. N-7. 21:10 Karibų piratai. ‘Juodo-
jo perlo’ užkeikimas. N-7. 00:05 Ko-
mando. N-14. 01:50 Aš, Frankenš-
teinas. N-14.

Šeštadienis, spalio 22 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Ančiukų istorijos (56). 07:00 Trans-

Pirmadienis, spalio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (19). 07:00 "Džonis 
Testas" (3). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (8) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (178). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (179). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (27). 
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 
"Mano lemties diena" (9). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Priverstas žudyti. N14. 00:05 
"Mentalistas" (5). N-7. 01:00 "Vampyro 
dienoraščiai" (20). N14. 01:50 "Juoda-
sis sąrašas" (16). N-7.

Antradienis, spalio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (20). 07:00 "Džonis 
Testas" (4). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (9) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (180). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (181). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (28). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (10). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Paskutinės dienos 
Marse. N14. 00:20 "Mentalistas" (6). 
N-7. 01:15 "Vampyro dienoraščiai" 
(21). N14. 02:05 "Juodasis sąrašas" 
(17). N-7.

trečiadienis, spalio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (21). 07:00 "Džo-
nis Testas" (5). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (13). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (182). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (183). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (29). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (11). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Geriausi mūsų vakarai. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Žiaurumas. N14. 
00:20 "Mentalistas" (7). N-7. 01:15 
"Vampyro dienoraščiai" (22). N14. 
02:05 "Juodasis sąrašas" (18). N-7.

ketvirtadienis, spalio 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (22). 07:00 "Džo-
nis Testas" (6). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (14). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (184). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (185). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (30). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (12). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ti-
kras teisingumas 2. Slėptuvė. N14. 

00:05 "Mentalistas" (8). N-7. 01:00 
"Begėdis" (1). N14. 02:05 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

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

"Didysis žvejys 2" (23). 07:00 "Džo-
nis Testas" (7). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (15). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (186). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (187). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (31). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (13). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 22:00 PREMJERA Sie-
lonešė. N-7. 00:25 PREMJERA Apsės-
tieji. S. 02:10 Žiaurumas (kart.). N14.

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

"Džonis Testas" (6) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (43). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (4). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (13). 08:10 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (10). 08:35 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (15) (kart.). 09:00 "To-
mo ir Džerio pasakos" (9). 09:30 "Po-
nas Bynas" (8). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvin-
ti. N-7. 11:50 Policininkai ir Roberso-
nai. 13:45 Pričiupom! N-7. 14:10 Pri-
čiupom! N-7. 14:40 "Gyvenimo šukės" 
(97). N-7. 16:40 Bus visko. 17:35 Tik 
nesijuok. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPER-
KINAS Legendos susivienija. 21:20 
Pakvaišęs tėtis. N14. 23:40 Tai mer-
gina ar vaikinas? N14. 01:30 Sielone-
šė (kart.). N-7.

Sekmadienis, spalio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (7) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (44). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (5). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (14). 08:10 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (11). 08:35 "Tomo ir Džerio 
pasakos" (10). 09:00 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:30 "Ponas Bynas" (9). 
10:00 Keturkojis Kupidonas. 11:55 
Tai kur po velnių tie Morganai? N-7. 
14:00 Pričiupom! N-7. 14:25 "Didin-
gasis amžius. Jos didenybė Kiosem" 
(8). N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Aš galiu. Iššūkių 
šou. 21:55 PREMJERA Pabėgti neį-
manoma. N14. 00:00 Pakvaišęs tėtis 
(kart.). N14.

Pirmadienis, spalio 17 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(2). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (16) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(3) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (2) (kart.). 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (255) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (17). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(17). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (256). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (3). 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (7). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Babilonas. 
N14. 23:35 Pašokime (kart.). N-7. 
01:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" (2) 
(kart.). N-7. 02:20 "Juodasis sąrašas" 
(9) (kart.). N-7. 03:05 "Juodasis sąra-
šas" (10) (kart.). N-7. 03:50 Gyveni-
miškos istorijos (kart.). 04:35 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (7) (kart.). N-7. 05:00 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(1) (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 18 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(3). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (17) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(4) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (3) (kart.). 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (256) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (18). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(18). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (257). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (4). 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (8). N-7. 21:00 "Pava-
riau" (13). N-7. 21:30 Bėgimas džiun-
glėse. N-7. 23:35 Babilonas (kart.). 
N14. 01:30 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(3) (kart.). N-7. 02:20 "Vampyro die-
noraščiai" (12). N14. 03:00 "Kalbame 
ir rodome" (384). N-7. 03:45 Gyveni-
miškos istorijos (kart.). 04:35 Visi vy-

rai - kiaulės... 2 (8) (kart.). N-7. 05:00 
"Kalbame ir rodome" (384) (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 19 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(4). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (18) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (5) (kart.). 
N-7. 09:25 "Mistinės istorijos" (24) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (4) (kart.). 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (257) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (19). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(19). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (258). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (5). 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (9). N-7. 21:00 Pasie-
nio sargyba. N-7. 21:30 Laukinės ais-
tros. N14. 23:40 Bėgimas džiunglėse 
(kart.). N-7. 01:40 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (4) (kart.). N-7. 02:30 "Vampyro 
dienoraščiai" (13). N14. 03:10 "Kalba-
me ir rodome" (385). N-7. 03:55 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:40 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (9) (kart.). N-7. 05:05 
"Kalbame ir rodome" (385) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 20 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(5). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (19) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (6) (kart.). 
N-7. 09:25 "Mistinės istorijos" (25) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (5) (kart.). 11:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (258) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (20). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (20). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (259). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (6). 19:30 "Farų ka-
rai" (5). 20:30 "Farų karai" (6). 21:30 
Miestas. N14. 23:55 Laukinės aistros 
(kart.). N14. 01:55 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (5) (kart.). N-7. 02:40 "Vampy-
ro dienoraščiai" (14). N14. 03:25 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (17) (kart.). N-7. 
04:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (18) 
(kart.). N-7. 04:55 "Mistinės istorijos" 
(26) (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 21 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(6). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (20) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (15). 
N-7. 09:25 "Žurovas" (16). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (6) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (259) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (21). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (21). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (260). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (7). 19:30 "Amerikietiškos im-
tynės" (41). N-7. 20:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (41). N-7. 21:30 Mirties 
apsuptyje. N14. 23:35 Miestas (kart.). 
N14. 01:55 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(6) (kart.). N-7. 02:40 "Vampyro die-
noraščiai" (15). N14. 03:25 Mirties ap-
suptyje (kart.). N14. 05:00 "Žurovas" 
(15) (kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 22 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (19) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (20) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (21) 
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 "Nepaprastai mieli!" 
(2). 11:00 Pasaulio rąsto kėlimo čem-
pionatas. 12:05 "Pavariau" (13) (kart.). 
N-7. 12:35 "Mistinės istorijos" (27). 
N-7. 13:40 "Mistinės istorijos" (28). 
N-7. 14:45 "Mistinės istorijos" (29). 
N-7. 15:50 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (39). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Pasienio sargy-
ba (kart.). N-7. 18:30 PREMJERA Ke-
liauk ir ragauk. 19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Baudžiama-
sis būrys. N14. 00:10 AŠTRUS KINAS 
Gili žydra jūra. N14. 02:10 "Vampyro 
dienoraščiai" (14) (kart.). N14. 02:55 
"Vampyro dienoraščiai" (15) (kart.). 
N14. 03:40 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 23 d. 
07:30 Sveikatos kodas. 08:30 

Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už 
visus" (81). N-7. 09:35 "Viena už vi-
sus" (82). N-7. 10:10 Beatos virtu-
vė. 11:05 "BBC dokumentika. Rykliai" 
(1). 12:10 "BBC dokumentika. Rykliai" 
(2). 13:15 Sveikinimai. 15:50 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (2). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
17:50 "Šuo" (7). N-7. 19:00 Tarp jau-
nų ir karštų. N-7. 21:00 "Juodasis są-
rašas" (11). N-7. 22:00 "Juodasis są-
rašas" (12). N-7. 23:00 Lemtingasis 
kelias. N14. 01:00 Baudžiamasis bū-
rys (kart.). N14. 02:40 Gili žydra jūra 
(kart.). N14. 04:20 Tarp jaunų ir karš-
tų (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

formeriai. Praimas (21). N-7. 07:30 
Nindžago: Spinjitzu meistrai (1). N-7. 
08:00 Ančiukų istorijos (58). 08:30 
Kempas ir draugai. 09:00 Virtuvės 
istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių ūkis. 11:00 Velnias su trimis auk-
so plaukais. 12:45 Išdykėlis Dansto-
nas. 14:25 Dvyniai. N-7. 16:45 Ekstra-
sensų mūšis (14). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. Loteri-
ja. 19:30 Iššūkis kaime. N-7. 21:00 
Kunigo naudą velniai gaudo. N-14. 
22:45 Pats baisiausias filmas 5. N-14. 
00:20 Išleistuvės. N-7. 02:20 Baimės 
įlanka. N-14.

Sekmadienis, spalio 23 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (57). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (22). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (2). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (59). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Džordžas ir drako-
nas. N-7. 12:55 Išrinktasis. Blogio im-
perijos iškilimas. N-7. 14:55 Žvėrelių 
maištas. N-7. 16:45 Ekstrasensų mū-
šis (15). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 X Faktorius. N-7. 22:00 Sveti-
mas kūnas. N-14. 23:50 Išgelbėti Dže-
siką Linč. N-7.

LRT
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Neįgalieji  
pasaulyje

Amerikietei Madeline 
Stuart – 19 metų. Ji du 
kartus dalyvavo Niujorko 
„Mados savaitėje“, buvo 
kosmetinio prekės ženk-
lo „GlossiGirl“ veidas, pa-
sirodė populiariame šou 
„Melange“ San Franciske, 
dirbo Los Andžele, Sid-
nėjuje, Floridoje, Hava-
juose. Ji pelnė „Metų mo-
delio“ apdovanojimą. Kas 
čia tokio, sakysite? Esmė 
ta, kad Madelina – pir-
moji pasaulyje suaugusi 
manekenė su Dauno sin-
dromu. Ji pasakoja apie 
darbą, svajones, asmeni-
nį gyvenimą.

Vilnietė Eleonora Kaminskaitė 
šiuo metu dirba socialinėje įmo-
nėje „Eurotela“. Prieš 14 metų 
sveika moteris po diagnozuoto 
inkstų nepakankamumo patyrė 
insultą ir paniro į komą. Po jos – 
dveji metai neįgaliojo vežimėly-
je. Visą gyvenimą Eleonora iš ki-
tų išsiskyrė aktyvumu. Kartą per 
eilinę sveikatos patikrą jai buvo 
diagnozuota mažakraujystė. Po 
trejų-ketverių metų išaiškėjo, 
kad liga kur kas rimtesnė – inks-
tų nepakankamumas. 

„Nepakankamas dializių kie-
kis išprovokavo aukštą kraujos-
pūdį. Man buvo vos 30, kai dar-
bo vietoje prastai pasijaučiau. 
Patyriau insultą, panirau į ko-
mą, kurioje praleidau apie de-
šimt parų. Gydytojų konsiliumas 
priėmė sprendimą atjungti apa-
ratūrą. Artimiesiems reikėjo pa-
sirašyti dokumentus, kad būtų 
atjungti kvėpavimo aparatai. Tą 
pačią akimirką, kai mama ėmė 
tušinuką, aš atsimerkiau“, – jau-
dulio neslepia Eleonora. 

Nubudusi iš komos mote-
ris kelis metus praleido neįga-

liojo vežimėlyje, jai ėmė trupėti 
kaulai, atsirado fiziologinių po-
kyčių. Eleonora atvira – ją prieš 
kelias dienas sujaudino viešojo-
je erdvėje pasirodžiusi informa-
cija apie tai, kad nuo 2017 me-
tų socialinės įmonės nebegaus 
Europos Sąjungos finansavimo 
ir neįgaliesiems pritaikytų dar-
bo vietų neliks. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Ryšių su visuome-
ne skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Lina Burbaitė teigė, kad sociali-
nėms įmonėms buvo numatyta 
35,3 mln. eurų. Visos šios ES lė-
šos panaudotos neįgaliųjų dar-
bo vietų subsidijavimui socia-
linėse įmonėse per 2014-2016 
metus. 2017 metams iš valsty-
bės biudžeto planuojama skir-
ti 6,324 mln. eurų. Skiriamų 
valstybės lėšų užtektų tik 2017 
metų I ketvirčiui. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija raš-
tu kreipėsi į finansų ministrą ir 
Ministrą Pirmininką dėl papil-
domų asignavimų. Šiuo metu 
yra laukiama Finansų ministe-
rijos sprendimo.

Neįgali vilnietė neviltyje: nuo kitų 
metų – skaudžios permainos

Gerda Morozovienė portale lrytas.lt pasakoja, kad kitais metais 
socialinės įmonės gali likti be finansavimo. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kaip tau kilo mintis tapti 
manekene?

Kartą su mama stebėjome 
naujos drabužių kolekcijos pri-
statymą. Man taip patiko, kad 
nutariau: šis darbas – kaip tik 
man. Tiesa, teko atsikratyti 20 
kilogramų. Sportuoju 6 dienas 
per savaitę.

Ko teko išmokti siekiant 
tapti manekene?

Mokiausi vaikščioti podiu-
mu. Aš ir anksčiau mėgdavau 
vaikščioti po namus nutaisiusi 
rimtą miną, taigi nebuvo sunku. 
Tapau labai sportiška.

Kas verčia toliau mokytis, 
tobulėti?

Man patinka įvairios praty-
bos. Salėje daug bendrauju su 
bendraamžiais, nes ten ateina 
ir mano draugų. Žinau, kad juos 
ten sutiksiu, tai labai smagu. Du 
kartus per savaitę lankau šokių 
pamokas, prieš jas taip pat ten-
ka pasitreniruoti, apšilti.

Kokia sporto šaka tau la-
biausiai patinka?

Šokiai, nes jie labiau panašūs 
į meną, ne taip kaip kitos treni-
ruotės, krepšinis. Be to, šokti 
man sekasi geriausiai.

Kaip pasijutai, kai pirmą 
kartą užlipai ant podiumo?

Tai buvo Niujorke, Sabre šou. 
Buvau labai laiminga, kad mano 
svajonės ėmė pildytis. Tai buvo 
labdaros renginys, rinko pinigus 
žmonėms, kurie serga autoimu-
ninėmis ligomis.

Kokia tavo darbo diena? 
Kur eini, ką veiki?

Aš visą laiką kelyje. Dirbu ir 
keliauju. Keliuosi 10 valandą, nes 
dažnai dirbame iki vėlumos, man 
reikia išsimiegoti. Pusryčiauju su 
mama. Ruošiuosi filmavimams 
ar pokalbiams. Įvairūs renginiai 
paprastai prasideda 19 valan-
dą, baigiasi ne anksčiau kaip de-
šimtą. Paskui man reikia poros 
valandų nurimti, atsigauti. To-
dėl einu miegoti po vidurnakčio.

Jei planuojamos fotosesijos, 
mane 11 valandą pradeda dažy-
ti, o nuo 14 valandos fotografuo-
ja. Kiek tai trunka, priklauso nuo 
šviesos. Po to einame vakarie-
niauti, tada – į viešbutį, miegoti. 
Aš norėčiau bendradarbiauti su 
Forever 21 arba firmomis, kurios 
gamina dažus plaukams.

Ar nėra nejauku, kai žmo-
nės stebi tave ant podiumo?

Ant podiumo aš jaučiuosi 
puikiai! Ten esu laimingiausia. 
Žmonės manęs netrikdo, aš ne-
sinervinu. Tai tiesiog puiku!

Praėjusią vasarą vykai į Af-
riką. Ką ten veikei?

Važiavau į Ugandą su Embra-
ceKulture misija. Padėjau žmo-
nėms suprasti, ką reiškia ribotos 
galimybės. Kai visi geriau apie 
tai išmanys, bus mažiau diskri-
minacijos.

Ar turi vaikiną?
Taip, jis vardu Robis. Drau-

gaujame pusantrų metų. Susipa-
žinome pasaulinėje specialiojoje 
olimpiadoje. Jis ten žaidė futbo-
lą, aš – kriketą.

Kokia tu? Kaip apibūdin-
tumei?

Kaip visiems, taip ir man bū-
na gerų ir blogų dienų. Vis dėlto 

dažniau būna geros. Aš į pasau-
lį žiūriu labai pozityviai ir nieko 
neteisiu. Visi žmonės – lygūs ir 
gražūs, todėl ir aš sau patinku.   

„Visi iškart įsimylėjo ją“
Manekenės mama Rosana 

Stuart papasakojo: „Kai dukra 
pasakė norinti tapti manekene, 
padariau du dalykus. Pasisten-
giau, kad mūsų namuose šaldy-
tuve galima būtų rasti tik sveiko 
ir naudingo maisto. Pasamdžiau 
gerą asmeninį trenerį. Daugiau 
niekuo nereikėjo rūpintis. Užteko 
įdėti į internetą dukrelės pirmą 
profesionaliai atliktą nuotrauką, 
visi iškart įsimylėjo ją ir pasipy-
lė darbo pasiūlymai. Dabar ji turi 
vadybininką, kuris stebi, kad bū-
tų vykdomi kontraktų įsipareigo-
jimai. O mes tiesiog keliaujame – 
ir verslo, ir labdaros tikslais.“

Mama leido dukrelei augti 
pačiai, išsirinkti profesiją, siekti 
jos. Tereikėjo būti šalia ir padė-
ti. Ir koks rezultatas! Savarankiš-
ka ir linksma mergina mėgaujasi 
gyvenimu. Kai vasarą juodvi lyg 
geros draugės lankėsi Ugandoje, 
kas nors iš šalies pažiūrėjęs ne-
būtų atspėjęs, kad kažkada buvo 
svarstymų ir ašarų, kaip gyventi 
su neįgalia dukrele...

Mama ir dukra Afrikoje pra-
leido 10 dienų. Tradicinėje Žmo-
nių su ribotomis galimybėmis 
dienoje jos buvo specialiosios 
viešnios. Į šventę susirinko net 
du tūkstančiai vaikų! Madeli-
na išties jautėsi lyg žvaigždė: ji 
demonstravo drabužius, šoko, 
bendravo su mokytojais, auklė-
tiniais, tėvais.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikienė

„Visi žmonės  
lygūs ir gražūs, todėl  

ir aš sau patinku“

Utenos rajono neįgaliųjų draugi-
ja vienija 271 asmenį. Dauguma 
jų su fizine negalia. 90 procentų 
neįgaliųjų sudaro vyresnio am-
žiaus žmonės. Draugijos narius, 
kurie negali atvykti į bendrus 
susitikimus, stipresnieji aplanko 
namuose. Neįgaliųjų draugijos 
patalpose vyksta įvairiausi užsi-
ėmimai. Čia mezgama, siuvama, 
pinama, piešiama ir dainuojama. 
„Mūsų būreliams vadovauja pui-
kūs žmonės. Su darbeliais ir dai-
nomis keliaujame po Lietuvą“, – 
apie draugijos narių veiklas pa-
sakoja S. Ragaišytė.

Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė yra gy-
venusi ir dirbusi Švedijoje, to-
dėl gali palyginti situaciją ten 
ir čia, Lietuvoje. Anot pašneko-
vės, Švedijoje „ratuoti“ žmonės 
gali judėti lygiai taip pat, kaip ir 
sveikieji. Parduotuvėse yra spe-
cialios lentynos, kad ratukuose 
sėdintis žmogus galėtų pasiekti 
reikiamą prekę. „Mums Lietuvo-
je iki to dar toli. Utenoje nepato-
gios viešojo transporto autobu-
sų stotelės. Daugelyje įstaigų ne-
tinkamos nuovažos. Mažo ūgio 
žmogui parduotuvėse prie len-
tynų nėra suoliukų pasilypėti. 

Turguje ne visos prekės būna su 
kainomis, tai kurčiajam sukelia 
papildomų problemų, nes par-
davėjas gestų kalbos paprastai 
nesupranta. Akliesiems parduo-
tuvėse nėra skiriamųjų ženklų“, 
– vardina problemas draugijos 
pirmininkė. Vis dar neretai pasi-
taiko atvejų, kai pamatę gatvėje 
kitokį žmogų kažkodėl nustem-
bame. Palydime jį žvilgsniu, po 
kuriuo slepiasi užuojauta, o kar-
tais galbūt net pašaipa. „Dažnai 
aplinkiniai užgauna žvilgsniu ar 
rodydami pirštu. Pasitaiko pasi-
tyčiojimų, skaudžių replikų. Ne-
galia – tai didžiausias skausmas, 
nors ir ne fizinis“, – su nuoskau-
da kalba pašnekovė. 

„Kad kitas žmogus supras-
tų negalią, reikėtų pradėti nuo 
vaikų ugdymo. Šiandien Utenos 
vaikų lopšelyje-darželyje „Gan-
drelis“ kartu ugdomi ir sveiki, ir 
turintys negalią vaikai. Tik kartu 
augdami, vaikai gali pažinti ne-
galią turintį žmogų ir jį suprasti. 
Užaugęs toks žmogus ir gyveni-
mą, ir miestą kurs pritaikytą ir 
neįgaliajam. Atsiras kitoks po-
žiūris“, – pokalbį užbaigė Ute-
nos rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Sandra Ragaišytė.

Neįgaliesiems vis dar tenka susidurti  
su kliūtimis ir aplinkinių žvilgsniais

Daiva Čepėnienė http://www.utenoszinios.lt rašo apie Utenos 
rajono neįgaliųjų draugijos veiklą. 

Mokslininkai iš Stanfordo 
universiteto pranešė, kad 

moteris, serganti Lou Gehrigo li-
ga (kuomet nyksta žmogaus mo-
toriniai neuronai) sugebėjo val-
dyti planšetinį kompiuterį vien 
savo smegenų bangomis.

Projekto komanda iš pradžių 
sukūrė technologiją, kuri akies 
judesiais leidžia vedžioti pelės 
žymeklį, o žvilgsnį sukoncentra-
vus į vieną tašką – jį paspausti. 
Tačiau ši technologija pasirodė 
nelabai tiksli, be to, ji vargina 
naudotojus.

Vėliau mokslininkai į kairįjį 
žmogaus smegenų pusrutulį, at-
sakingą už judesius, implantavo 

mažytę aspirino tabletės dydžio 
100 kanalų elektrodo mikrogar-
delę. Visa tai leido realiu laiku iš-
šifruoti nervinius signalus, ku-
rie galėtų valdyti pelės žymeklį.

Šis metodas leido pacientui 
surinkti žodžius specialiai su-
kurta klaviatūra, vien mintimis 
galvojant apie žodžius, kuriuos 
jis norėtų ištarti.

Tokiu būdu nervinis implan-
tas galėjo susisieti su lietimui 
jautrų ekraną turinčiu prietaisu 
„Bluetooth“ ryšiu. Tai leido pa-
cientui valdyti ir spaudyti plan-
šetės ekraną vien smegenų ban-
gomis.

Mokslininkai aiškina, kad 
planšetinis kompiuteris implan-

tą atpažino kaip belaidę pelę. Ši 
sistema pacientui leidžia naršyti 
internete, lengviau rinkti tekstą 
bei naudotis „Android“ progra-
mėlių parduotuve.

Komanda šiuo metu siekia 
įdiegti daugiau įrenginio val-
dymo funkcijų, pritaikyti siste-
mą kitiems įrenginiams bei pa-
didinti technologijos prieina-
mumą.

Mokslininkai taip pat no-
ri patobulinti sistemos valdy-
mą taip, kad tam nereikėtų kitų 
žmonių priežiūros. Ši technolo-
gija ateityje gali stipriai palen-
gvinti paralyžiuotų žmonių gy-
venimą.

„Bičiulystės“ inf. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Smegenis sujungė  
su planšetiniu kompiuteriu 

Parduodamas automobilis
Parduodamas BMV 118i  2005 07, kaina 4 600 eur. Automobilis buvo ruošia-
mas vairuotojui su negalia, įrengtas rankinis valdymas. Šiuo metu nuėmus 
svirtelę ir papildomą vairą, naudoja sveikas žmogus. 
Rida – 125 000 km. Kuras – benzinas. Pavarų dėžė – automatinė. Spalva – 
pilka. Stoglangis. Techninė apžiūra iki 2018-05.
Ypatumai – tvarkingas salonas, puikus variklis ir važiuoklė.
Labai smagi mašinytė. Teirautis tel. 861242310, Vilnius.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Ir šypsena, ir
Nerimas veide.
Paika raukšlelė ir
Gija sidabro plaukuose.

Prasminga žmogumi
Išlikti laiko tėkmėje.

Mamos skara
Kai kaimo sodžius uždainuoja –
Taip ilgesingai sielą gniaužia.
Ir visuomet, kai uždainuoja 

dainą graudžią,
Prisimenu gimtinę – širdį spaudžia.
Motulės pasiliko ten skara...
Praeityje pasislėpė mamos rauda
Ir ašara tyra.

Lydėjo ji gyveniman – išėjom...
Dabar gimtinę atmenam tik 

kai kada.
Po kojom eina mano takas
Ir laikas tirpsta likime.
Ilgiuosi aš tyliausio žodžio, 

mama,
Išleisdama sakei – sugrįžk – 
Dar vėjas tebeaudžia mano 

skarą.
Kai kaimo sodžius uždainuoja
Ir ore sklaidos duonos kvapas.
Prašau – nutieski, mama, naują 

taką
Ir apsigaubusią tava skara, 
Tegul gimtinėn veda mano takas.

Laimutė ŠAtienė 
Jonava 

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

Jaunystės 
ežeras 

Žemė – tarsi narkotikai, pa-
jauti jos skonį, pauostai pava-
sariu kvepiančio lauko kvapo 
ir niekaip negali atsiplėšti, tar-
si skaidraus verdenės vandens 
būtum paragavęs ir nusipurtęs 
kasdienybės naštą nuo pečių. 
Žiū, kaip gražiai sugalvoti kar-
tais galima, rieškučiomis sams-
tydamas auksinių miežių sėklą, 
mąsto Stasys. Javų grūdai svarūs, 
subrendę, jie vartosi delnuos ir 
veda mintimis praeiton vasaron, 
kai, braukdamas sūrų prakaitą, 
spjaudydamas dulkes, tempė 
sunkius maišus klėtin, pylė vie-
nodu sluoksniu, perkasinėjo. Da-
bar jie sotūs ir sveiki laukia savo 
eilės sprukti laukan ir užsikloti 
puria pavasario žeme. 

– Gražūs tavo miežiai, – sakė 
ne vienas, žiūrėdamas į bran-
džias galvas nusvarinusį javų 
lauką. 

Lyg medumi tepdavo tie žo-
džiai. Vos ne kas rytą eidavo 
Stasys į savo miežių lauką. Pa-
gelto želmenų viršūnėlės, o jis 
jau ir pupsi traktorėliu, trąšas 
barsto. Ėmė galvas kelti piktžo-
lės, jis, pavogęs giedros akimir-
ką iš lietingo birželio, prie gele-
žinio žirgelio kabina purkštuvą. 
Taip ėjo diena po dienos. Ir da-
bar, kasdien akimis paglosty-
damas aruodą, Stasys jau gyve-
na ateinančio derliaus laukimu. 
Vėl svirs geltonos varpos, jas pa-
gaus kombaino lenktuvai, vėl ty-
lia srovele birs grūdai aruodan... 

Jis užveria klėties duris. Ma-
to – pro šalį parduotuvėn trau-
kia Emilija. Geriau kuo toliau 
nuo jos, nes sutikusi ir akimis lyg 
adatomis nuveria, ir žodį – aštro-
ką, kandų – kartais mesteli, tarsi 
ne moteris, o vyras būtų. Jis ne-
mėgsta kaimynės, pats nesupras-

damas, kodėl. Kai grįžo kaiman 
po netikėtos motinos mirties 
padėti vienišam tėvui, gyvanaš-
lė dažnai praverdavo jų vartus, 
tačiau Stasys vis rasdavo prie-
žasčių mandagiai ja atsikratyti. 
Tėvas ne kartą bandė šnekinti: 
darbšti, tvarkinga, rimta moteris, 
o kad smarki, negi minusas, tau, 
tokiam tyleniui, kaip tik... Nieko 
nesakė tėvui, nenorėjo skaudin-
ti, tačiau širdy nešiojo kitą – savo 
pirmosios merginos paveikslą. 

Jie susitiko gretimų rajonų 
jaunimo turistiniame sąskrydy-
je. Vakarais lig pat vidurnakčio 
degdavo laužas, ne vienas vai-
kinukas brazdindavo gitaros sty-
gas, skambėdavo muzika, dai-
nos, o dienomis vyko įvairios 
varžybos ir nosį kuteno žuvienės 
kvapas. Stasiui krito į akį greti-
moj palapinėj gyvenanti ruda-
plaukė. Ji stengėsi visur suspė-
ti – dalyvaudavo visose rungtyse, 
meninėje dalyje, o vakarais prie 
laužo skardendavo jos juokas. 

Ankstų rytą besiprausian-
čiam Stasiui petin pataikė pu-
šies kankorėžis. 

– Labas rytas, kaimyne, – su-
bolavo šviesi palaidinė. – Nesi-
miega? 

– Matyt, ne man vienam, – jis 
atsisuko ir žado neteko, o ji tik 
valiūkiškai nusijuokė. 

– Miegoti šaltoka pasidarė, 
tai kėliausi. Šitoks pasakiškas 
rytas, o visi knarkia kaip šernai. 

Ryto saulė žarstė auksinius 
savo spindulius pasišiaušusioms 
ir mieguistoms pušų viršūnėms, 
dar apsnūdusioms ežero ban-
goms. Ji panardino delnus į eže-
rą, tarsi paglostė jo paviršių. 

– Nebijai šalto vandens? – jis 
paklausė. 

– O ko man bijoti, juk prie 
šito paties ežero gyvenu, tik ki-
toj pusėj. 

Kai Stasys pakėlė galvą ir su-
žiuro į tolumą, ji paaiškino: 

– Toloka, ir ne visiškai prieš 
tavo nosį, – skaidriai nusijuokė. 

Taip jie susipažino. Daiva mo-
kėsi maisto pramonės techniku-

me, o savaitgaliais, kaip pati pri-
sipažino, lėkdavo prie savo ežero. 
Lėtas, mažakalbis Stasys pasako-
jo, kad ruošiasi tapti šaltkalviu. 
Neskubėdami žingsniavo smėlėtu 
keliuku, lydimi nustebusios ryto 
saulės. Daiva atsitokėjo pirmoji: 

– Laikas stovyklon, jau patys 
didžiausi miegaliai bus sukilę. 

Diena, pilna užsiėmimų, pra-
lėkė šuoliais. Artinosi paskutinis 
vakaras... Tankiu žiežirbų spie-
čiumi į žvaigždėtą dangų kilo 
paskutinio laužo liepsna. Liūd-
niau nei visada suskambo gita-
ros melodija, pritilo jaunimo bū-
relio balsai... 

Kitądien atsisveikino tarsi ge-
ri draugai. Atsisveikino, kad vėl 
susitiktų – tai jaukioj jaunimo ka-
vinukėj, tai poilsio parke, tai klai-
džiodavo Neries pakrante arba 
vingriomis senamiesčio gatvelė-
mis. Su pirmaisiais nedrąsiais bu-
činiais ir spalvotais klevų lapais 
artėjo spalis – kareivių metas. 

– Visai nedaug tie dveji me-
tai, – kalbėjo Daiva. – Prabėgs du 
spaliai, ir grįši... 

– O tu man rašysi? 
– Žinai, visai nemėgstu laiš-

kų rašyti, bet tau... tau rašysiu... 
Dviem šiltais žiburėliais švie-

tė jos akys. Ta žalių akių šviesa 
lydėjo ir dvejus metus tolimo-
sios Šiaurės nelaisvėj. Laiškai 
buvo trumpi, bet Stasys skaity-
davo juos tol, kol išmokdavo at-
mintinai. O, kiek daug jis per-
skaitydavo tarp eilučių, kaip to-
li nukeliaudavo prisiminimų ta-
keliais... Laiškai į pilką kareivio 
kasdienybę nešė Lietuvos ežero 
bangų šnabždesį ir tolimo miško 
simfoniją, svaigią namų šilumą ir 
jaukumą. Tarnybai įpusėjus, laiš-
kai vis retėjo, galop visai dingo. 
Jis rašė, nervinosi, laukė, tačiau 
visos mintys, svajonės, viltys at-
sitrenkdavo į tylos sieną. 

Dar gerai kojų neapšilęs, visų 
giminaičių, draugų neaplankęs, 
leidosi kelionėn. Vargais nega-
lais rado sodybą anapus ežero. 

– Čia jie gyveno, – paaiški-
no naujasis šeimininkas. – Išsi-

kraustė prieš gerą pusmetį, mat 
dukra gerą darbą susirado. 

,,Vis tiek tave surasiu“, – pri-
siekė tada anapus ežero viršū-
nes šukuojančioms pušims. ,,Vis 
tiek tave surasiu“, – kartojo eida-
mas maisto pramonės techniku-
man, jos atliktos praktikos vie-
ton, pirmojon darbovietėn. Visi 
tik gūžčiojo pečiais – taip, ji čia 
dirbo, bet kur dabar, nežinom. 

Tingiomis rankomis metai 
glostė seną žaizdą. Gijo ji sun-
kiai, nuolat pūliuodama: tai, žiū-
rėk, tokių pat rudų plaukų kupe-
ta tarpvartėj švysteli, tai tokia 
pat smulkutė trapi figūra trolei-
buse tarp kitų pasirodo. ,,Tu vis 
vienas ir vienas, kada marčią 
mums parvesi? Anūkus augin-
ti laikas“, – bambėjo tėvai. ,,Tai 
kad pamečiau ir vis nerandu“, – 
juokais atsakydavo. ,,Ar maža 
mergų pasauly?“ – nesuprasda-
vo tėvas, o motina liūdnai atsi-
dusdavo. 

Kartą, remontuodamas stak-
les vieno nedidelio miesto gamy-
klėlėje, Stasys pamatė pažįstamą 
veidą. Deja, deja – papurtęs, pil-
kas, užgesusiomis akimis jis bu-
vo toks svetimas... Po pamainos 
moteris darbinį chalatą pakeitė 
gerokai padėvėtais, neskonin-
gais drabužiais ir nuėjo mieste-
lio gatve. Jis nusekė paskui. Mo-
teris užsuko nedidelėn parduo-
tuvėn, nusipirko pigiausio vyno 
ir cigarečių. Jis matė, kaip ji pa-
vargusi, abejinga įslinko pro ap-
leisto namuko, prie kurio nebu-
vo nei gėlyno, nei daržovių lys-
velės, duris. Jis prisėdo ant suo-
lelio netoliese, kiek sėdėjo, ne-
žinojo ir pats. Kažkas namelyje 
dainavo, po to barėsi, vėl daina-
vo. Pro ne visai užtrauktą užuo-
laidą matė, kaip moterį glamo-
nėjo apžėlusios šiurkščios ran-
kos... Istoriją – pigią ir nuvalkio-
tą – išgirdo iš vietinio šaltkalvio. 

Daiva ištekėjo už girtuoklio, ėmė 
nevengti stiklelio ir pati, skyrėsi, 
ne kartą taikėsi. Vaikus priglobė 
valdiškos įstaigos, o ji – beformė, 
beveidė, monotoniškai leido die-
nas įvairiose kompanijose. 

– Negaliu patikėti, – tarė tą-
kart apstulbęs kolegai. 

– Direktorė gerai pažino-
jo jos tėvus, darbščius, sąžinin-
gus žmones. Vardan jų atmini-
mo dukters iš darbo neatleidžia, 
nors reikėtų, – paaiškino pagy-
venęs vyriškis. 

Baigęs darbą, Stasys grįžo sa-
vo gamyklon, bet dar ilgai vaikš-
čiojo lyg apdujęs. ,,Matyt, apkar-
to tau miesto duona, grįžk namo, 
sūnau, – tarė kartą tėvas. – Man 
nelengva vienam, noriu savo ūkį 
kažkam palikti...“

Savo ūkį... Lyg ką tik gimęs 
apžvelgė jaukų mūrinuką, se-
novišką klėtį, šulinį sodelyje, 
mat tėvui nepatiko vandentie-
kio vanduo, tvarkingai surikiuo-
tus padargus ir vynuogių apjuos-
tą pavėsinę. 

Prigludo prie žemės pavasa-
rio kregždėms virš galvos siu-
vant ir pajuto – sunku ją palikti. 
Priprato pasitikti tekančią sau-
lę ir ištarti jai ,,labanakt“, o kar-
tais, kai jau labai ima spausti 
širdį, sėda už automobilio vairo 
ir lekia ten, prie savo jaunystės 
ežero, paklausyti senų pušų pri-
siminimų. Rodos, ateina ji, Dai-
va, sustoja už nugaros ir užden-
gia akis arba skardžiai juokiasi, 
juokiasi... Išbaido viziją vieniša 
antis ar paklydėlė stirna, o jis 
grįžta namo – savojon realybėn, 
aplaistyton sūriu prakaitu ir jau 
retai namuose kepamos duonos 
kvapu. O vis dėlto gerai, kad ji, 
žemė, neleidžia atsitraukti nuo 
savęs, kad spaudžia iš tavęs vi-
sas jėgas ir glaudžia pavargu-
sį – visai kaip jaunystės svajonė. 

vitalija LižAitienė

Laiko tėkmė
Prasminga viskas
Laiko tėkmėje –
Svajonės vaiko,
Nerimas jaunystės,
Likimo smūgiai nelemti
Ir praradimų skausmas,
Ašara sūri.
Prasminga viskas
Kelyje – 
Brangiausi žmonės ir 
Draugai,
Prabėgę dienos,
Saulės spinduliai,
Rasos lašeliai,
Šnarantys ant klevo.
Prasminga viskas
Tavyje –
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Algio Gibos nuotr.
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