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„Tau, Vilniau!“ – bendrystei telkianti šventė

Trūkumus paversti 
privalumais 

Kaip galiu savo trūkumus pa-
versti privalumais ir netgi atspir-

ties tašku siekti daugiau? Kaip 
pamilti save? Šiais ir kitais klau-
simais kiekvieną dieną stovyklos 
dalyvės diskutavo su saviugdos 
trenere Jurga Juodkazyte. Mote-
rys buvo skatinamos drąsiai sva-
joti, atvirai įsivardyti savo norus 
ir tikslus, numatyti būdus, kaip 
galėtų jų siekti. Kiekvienas ry-
tas prasidėdavo meditacija ir sa-
vianalizės praktika. 

Pasak J. Juodkazytės, saviug-
dos treneris, dar dažnai vadina-
mas koučeriu, siekia padėti žmo-
gui, kad jis padėtų pats sau – ga-
lėtų augti, tobulėti, džiaugtis gy-
venimu. Gera žmogaus savijauta 
yra susijusi su jo saviverte – nuo 
to, kaip mes vertiname save, pri-

klauso mūsų santykis su pasau-
liu. Saviugdos trenerės teigimu, 
paprastai moterų savivertė būna 
žemesnė nei vyrų, todėl ji siekia 
joms padėti mylėti save. Galima 
pradėti nuo komplimentų sau sa-
kymo – dažnai kartojami kom-
plimentai gali padėti vėl džiaug-
tis savimi. „Mes nuo vaikystės 
dažnai girdime, kad kažko ne-
mokame, negalime, mums įvar-
dijami mūsų trūkumai, tad mes 
patikime tuo“, – apgailestauja 
J. Juodkazytė. Jos manymu, jei 
dažniau prisimintume žmonių 
(kartu ir savo) privalumus, gy-
venime būtų kur kas mažiau liū-
desio ir nusivylimų. 

Stovykloje „Neregėta aš“ – naujos moterų patirtys 
Integracijos keliu

Šventosios reabilitacijos ir 
mokymo centre tęsiasi sto-
vyklų ir seminarų sezonas. 
Praėjusią savaitę čia stipry-
bės ir tikėjimo savimi sėmė-
si negalią turinčios moterys. 
Per 5 stovyklos dienas jos 
turėjo galimybę atsigręžti į 
save, pažinti kitą savo pusę, 
pradėti džiaugtis gyvenimu. 

Kasmet atsinaujinanti 
šventė

Lietuvos specialiosios kūry-
bos draugijos „Guboja“ vadovė 
Viktorija Vitaitė – 15 metų gy-
vuojančios šventės iniciatorė ir 
jos siela. Moteris neslepia: su-
rengti tokį didelį renginį tikrai 
nelengva. Visi organizaciniai rū-
pesčiai prasideda prieš gerą pus-
metį, be to, šventę reikia kas-
kart atnaujinti, jos dalyviams ir 
svečiams pasiūlyti naujų idėjų, 
įtraukių veiklų. Keičiasi ir paties 
renginio tikslai bei uždaviniai. 
Pasak V. Vitaitės, iš pradžių ši 
šventė buvo reikalinga kaip pas-
kata neįgaliesiems burtis, paro-
dyti savo kūrybingumą, dabar 
akcentuojama bendrystė su vi-
suomene. „Įvykiai Žiežmariuo-

se ir kitur rodo, kad mums jos 
dar labai trūksta – turime geriau 
vieni kitus pažinti, priimti, bū-
ti kartu“, – sako „Gubojos“ va-
dovė. Šiemetinis renginys turėjo 
dar ir kitą siekį, kurį labai taik

liai atspindėjo renginio šūkis – 
„Miestas tau ir man“. „Visiems 
prieinamas ir draugiškas miestas 
turi būti ne tik neįgaliųjų, bet vi-
sų mūsų siekis ir brandos įrody-
mas“, – sakė V. Vitaitė.  

Bendrystei stiprinti skirta 
šventė prasidėjo spalvinga ei-
sena nuo Rotušės iki Katedros 
aikštės. Įvairių organizacijų at-
stovų priešakyje – Lietuvos ka-
riuomenės Garbės sargybos or-
kestras. Pakeliui sutikti žmonės 
mojavo, fotografavo, filmavo, o 
kai kurie prisijungė prie eisenos 
ir žygiavo kartu. Nuojauta, kad 
ši eisena – tik šventės pradžia, 
jų neapgavo.

Katedros aikštė jau šurmu-
liavo: palapinių miestelyje vy-
ko prekyba, Pilies skvere žmo-
nės įsitraukė į neįgaliųjų pris
tatomas sporto šakas – vyko 
bočios varžybos, juodais raiš-
čiais ant akių ryšintys žmonės 
bandė pelnyti įvartį, važinėjo-
si triračiais, domėjosi neįgalių-
jų tenisu. 

Sveikindamas į sostinę su-

plūdusius neįgaliuosius socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis džiaugė-
si – tokia daugybė organizaci-
jų, tokia jų veiklų įvairovė, tiek 
daug aktyvių, energingų, kūry-
bingų žmonių – tikra dovana 
Vilniui. Jis ragino pasklisti po 
miestą, aplankyti muziejus, ki-
tas erdves, kad Vilnius pamaty-
tų, kiek mūsų daug, kokie mes 
įvairūs, ir įsitikintų, kad galime 
būti visi kartu. 

Mugėje – užimtumo  
būrelių veiklos  

pavyzdžiai
Rankdarbių mugė – vienas 

svarbiausių šventės akcentų. 
Akys raibsta nuo jų gausos, įvai-
rovės ir užimtumo būrelių vado-
vų išmonės, juos lankančių žmo-
nių entuziazmo. 

Nuo Kauno rajono neįgalių-
jų draugijos palapinės prekysta-
lio šelmiškai šypsojosi dvi seno-
lių poros. Trečią ką tik nupirko 
sostinės svečiai iš užsienio. Pa-
sak būrelio vadovės Vilijos Pry-
adko, tai patys naujausi jų dirbi-
niai. „Internete akis užkliuvo už 
tokios idėjos, nusprendėm ir mes 
pabandyti, – šypsosi ji. – Mote-
rys noriai ėmėsi naujos veiklos. 
Tiesa, tai nelengvas darbas. Ko 
gero, veidus sunkiausia padaryti. 
Iš pradžių juos bandėm lipdyti iš 
modelino, bet nesisekė. Tada su-
galvojom panaudoti sinteponą – 
geriau pavyko. O dar reikia akis, 
lūpas – visą veidą nupiešti. Ne-
same menininkės, todėl šis dar-
bas pareikalauja daugiausia lai-
ko. Turime ir aprengti, ir apau-
ti – poros savaičių viena tokiam 
dirbiniui prireikia.“

Sostinės dienos, tiksliau, – 
šventė „Tau, Vilniau!“ ne-
įgaliesiems jau senokai ta-
po vienu laukiamiausių me-
tų įvykiu. Jai ruošiasi rank-
darbių kūrėjai, meno mėgėjų 
kolektyvai. Praėjusį sekma-
dienį šventė „Tau, Vilniau!“ 
jau 15 kartą iš visos Lietuvos 
į sostinę sukvietė apie porą 
tūkstančių neįgaliųjų, atsto-
vaujančių 120 organizacijų: 
draugijų, dienos centrų, kitų 
bendruomenių. Šurmuliavo 
spalvinga mugė, Katedros 
aikštėje, Pilies skvere skam-
bėjo dainos, žmonės sporta-
vo, diskutavo, leidosi į ap-
žvalginę ekskursiją po Vil-
nių, džiaugėsi susitikę. 

Tolerancijos link

Iš stovyklos „Neregėta aš“ moterys išsiveš bendrystės jausmą.(nukelta į 5 psl.)

Šventė „Tau, Vilniau!“ prasidėjo spalvinga neįgaliųjų eisena nuo Rotušės iki Katedros aikštės.

Sigutė Kimbirauskienė siūlė ne tik originalių prekių, bet ir naujų idėjų.

(nukelta į 8 psl.)
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�� Vilkaviškio krašto neįga-
liųjų draugijos tarybos narė 
Birutė Jotautienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dali-
jasi smagios sporto šventės 
įspūdžiais. 

Marijampolės profesi-
nio rengimo centro Vilka-
viškio skyriaus sporto sa-
lėje vyko Vilkaviškio ra-
jono neįgaliesiems atsto-
vaujančių nevyriausybinių 
organizacijų sporto šventė. 
Nors neįgaliųjų organizaci-
jas vienijanti šventė rajone 
buvo kiek primiršta ir ku-
rį laiką nevyko, organiza-
toriai tikisi, kad pavyks at-
gaivinti šią gražią tradici-
ją ir sporto šventę sureng-
ti kasmet. 

Mes, Vilkaviškio kraš-
to neįgaliųjų draugija, jau 
ant rus metus vykdome 
sporto projektą, per metus 
organizuojame du sporto 
renginius, kviečiamės kitų 
draugijų komandas. 

Pasveikinti neįgaliųjų 
ir pasidžiaugti jų inicia tyva 
atvyko Vilkaviškio rajono 
savivaldybės meras Algir-
das Neiberka, administra-
cijos direktoriaus pavaduo-
toja Daiva Riklienė, So-
cialinės paramos skyriaus 
vedėja Simona Bikaitė, šio 
skyriaus vyriausioji specia
listė, kuruojanti neįgalių-
jų organizacijas, Raimon-
da Skripkiūnienė, Seimo 
nario Kęstučio Smirnovo 
padėjėja Kristina Radze-
vičienė. Šventės dalyvius 
pasveikino ir mūsų spor-
to projekto koordinato-
rius Artūras Žemaitaitis. 
Savivaldybės vadovas pa-
sidžiaugė, kad tiek daug 
žmonių dalyvauja šioje 

Sporto šventėje patyrėme 
smagių akimirkų   

šventėje, maloniai leidžia 
laiką vienas kito draugijo-
je, skiria dėmesio fiziniam 
aktyvumui. Meras dėkojo 
neįgaliųjų organizacijoms 
už bendradarbiavimą, už 
tarpininkavimą ir nuolati-
nį rūpinimąsi rajono žmo-
nėmis, kuriems pagalba ir 
parama yra labai reikalin-
ga. Administracijos direk-
toriaus pavaduotoja D. Ri-
klienė pakvietė organizaci-
jas drąsiai kreiptis bet ko-
kios pagalbos ir palaiky-
ti su savivaldybe nuolatinį 
ryšį. Tą mūsų organizacija 
ir daro. Mes su savivaldybe 
glaudžiai bendradarbiauja-
me neįgaliesiems svarbiais 
klausimais ir visuomet su-
laukiame pagalbos bei pri-
tarimo. 

Po oficialiosios dalies 
prasidėjo varžybos. Džiu-
gu, kad į sporto šventę su-
sirinko visų Vilkaviškio 
rajono neįgaliesiems ats-
tovaujančių nevyriausy-
binių organizacijų nariai. 

Aktyviai šventėje dalyva-
vo Neįgaliųjų draugijos, 
Neįgaliųjų žmonių sąjun-
gos, Sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos, 
diabetikų bendrijos „In-
sula“, nefrologinių ligonių 
draugijos, Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos 
Vilkaviškio rajono filialo 
ir Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų piligrimų bendri-
jos „Suartėkim“ atstovai. 
Po bendros mankštos vi-
si skubėjo išbandyti savo 
jėgas ir miklumą įvairiose 
rungtyse. Dalyviai galė-
jo pasivaržyti baudų me-
timo į krepšį, smiginio, 
žiedų mėtymo ant stovo, 
stalo teniso kamuoliukų 
mėtymo į taikinį ir kitose 
rungtyse. Savo taiklumą 
išbandyti buvo pakvies-
tas ir meras A. Neiberka. 
Kiekvienas norintysis ga-
lėjo išbandyti komandinį 
bočios žaidimą, kuris kai 
kuriems buvo naujas ir ne-
suprantamas. 

Žaidynių vyriausiojo 
teisėjo pareigos buvo pa-
tikėtos mūsų organizaci-
jos sporto programų vyk-
dytojui Vytautui Krukaus-
kui. Draugijos pirmininkė 
Valė Masiliūnienė pakvie-
tė visus aktyviai dalyvau-
ti sportinėje veikloje, o 
norinčius išmokti bočios 
žaidimo paragino atvykti į 
mūsų organizuojamus už-
siėmimus draugijoje. 

Varžybose pralaimėju-
sių nebuvo, laimėjo drau-
gystė. Mūsų klubui „Drau-
gai“ tai buvo geras išban-
dymas ir proga pasiruoš-
ti Marijampolės apskrities 
varžyboms. Esame dėkin-
gi už organizuotumą Vil-
kaviškio rajono nefrologi-
nių ligonių draugijos pir-
mininkui Vitui Jablons-
kiui, už varžyboms įsteig-
tus prizusdovanas – Vil-
kaviškio rajono visuome-
nės sveikatos biurui, Vil-
kaviškio rajono savivaldy-
bės administracijai. 

???

Vilkaviškis: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Ar tikite, kad žmonija gali ir privalo išspręsti dau-
gelį problemų, kurios neleidžia gyventi ramiai bei sau-
giai ir kelia grėsmę mūsų būsenai? Kad ir kokių prie-
monių būtų imtasi, pirmiausia reikia šalinti priežastis, 
o ne simptomus, antraip pastangos neduos vaisių. De-
ja, pati geriausia visuomenė neranda būdų, kaip atsi-
kratyti širdyje slypinčių blogybių. Ir akivaizdu, kad tos 
ydos tik dar labiau ryškėja, nepaisant gausybės infor-
macijos, neribotų bendravimo galimybių. 

Daugybė dvasinių ir fizinių sopulių kyla dėl mūsų 
pačių aistrų, nevaldomų malonumų siekimo ir egoiz-
mo, nuolaidžiavimo savo silpnybėms, dėl mūsų godu-
mo ir ambicijų. Ryškus pavyzdys – Žiežmariuose ki-
lęs šaršalas, kai čia nuspręsta statyti namus žmonėms, 
turintiems psichikos sutrikimų. Į kovą įsitraukė ne tik 
miestelio bendruomenė, bet ir samdyti teisininkai. At-
vyko net pats socialinės apsaugos ir darbo ministras. 
Sukurtas įvaizdis, kad čia ruošiasi gyventi ne neįga-
lieji, o kažkokie dinozaurai. 

Sunku pasakyti, ar dėl didelio noro padidinti savo 
pajamas, ar dėl sunkios finansinės būklės, beveik vi-
sos eurovaistinės sumojo įsmeigti skausmingą geluonį 
į labiausiai pažeidžiamą visuomenės dalį – senolius, 
kurie dažniausiai ateina į vaistinę. Senjorų kortelės tu-
rėtojai galėjo be išlygų nusipirkti nekompensuojamųjų 
medikamentų su 20–30 proc. nuolaida. 

Niekas nedraudžia ir dabar senjorams eurovaisti-
nėje įsigyti gydymo priemonių. Bet su sąlyga: nuolaidą 
gausi tik tada, jei pirksi... tris prekes, kurių viena negali 
būti pigesnė kaip 1,5 euro. Žodžiu, perki arklį – pirk ir 
vežimą. Nori duonos – mokėk ir už dešrą. Ir sugalvok 
tu man šitokią „gudrybę“ – pelnytis iš varganų pensi-
ninkų ir neįgaliųjų! Kaip rašė viduramžių anglų filo-
sofas Džonas Lokas: „Gudrumas yra išminties stoka; 
negalint pasiekti savų tikslų tiesiais keliais, bandoma 
eiti aplinkiniais.“ Bet visa bėda, kad gudrumas tepa-
deda vieną kartą, o paskui tik trukdo, kenkia įstaigos 
prestižui. Pasitikėjimui atkurti reikia daug laiko.

Savigarba – kilnus padorumo, savitvardos, sąži-
ningai užtarnautų nuopelnų padarinys. Jis tarsi ant 
lėkštelės padėtas, visuotinai matomas. Savigyros puo-
selėtojui neįmanoma pasislėpti ir didžiausioje minioje. 
Jis nuogas savo dvasia.

Dera suvokti: ar žmonėms patinka, kai kiti nurodi-
nėja, kaip elgtis, kokių moralinių vertybių laikytis, ar-
ba kai verčia pasakyti, koks turi būti požiūris į neįga-
liuosius, šeimą, vaikų drausminimą. Šiais klausimais 
nuomonės dažnai skiriasi ir nelengva su tuo susitaiky-
ti, nors žodžiais kiekvienas savaip teisus.

Pusamžis vyras, save laikantis etiketo žinovu, žur-
nalistu, rašytoju, internete paskelbė straipsnį apie vie-
no Lietuvos kurorto vadovą, šiurkščiai priekaištauda-
mas jam, kodėl šis nepaskelbė visuomenei, kad vedė 
trečią kartą. Vedė ne bet ką, o... „kucharką“, lietuviš-
kai sakant, virėją, nors ir daug metų dirbusią Italijos 
restoranuose.

Po tokių oracijų negali nesipiktinti: kas davė teisę 
paniekinti, vertinti nepažįstamos šeimos kūrimo aplin-
kybes? Bet kokia pagiežinga, žeminanti kalba apie kito 
asmens gyvenimo būdą yra užgauli, įžeidžianti. Keis-
čiausia, kad taip mano ir viešai „prikepina“ savo nuo-
monę etiketo mokovu besivadinantis žmogus.

„Ten, kur įsipainiojusi garbėtroška (tik pažiūrėkit, 
koks aš gabus ir protingas! – A. J.), nėra vietos nuo-
širdumui.“ Tai prancūzų rašytojo Onorė de Balzako 
pastebėjimas.

Dar gilesnę mintį gvildena kitas prancūzų literatas 
Etjenas de Senankūras: „Keliąsis į didybę žmogus pri-
mena vakaro šešėlius, kurie ištįsta per valandą ir tam-
pa didesni už juos metančius daiktus; augdami jie toly-
džio blanksta, o po sekundės jų jau nebėra.“

Ar ne taip atsitinka ir su išpuikėliais? Dvasinė tuš-
tybė nė vienam nesuteikė laimės.

Savigarbos deficitas

Apie tai
, 

kas jaud
ina

Poezijos ir draugystės sambūris
Biržai:

Antano Jotautos nuotr.Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos komanda „Draugai“.

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Biržų rajono neį-
galiųjų draugijos literatų klu-
bo „Svajokliai“ narė Dai-
va Batavičienė papasako-
jo apie gražų renginį.

Kol dar saulė džiugi-
na savo spinduliais, o ru-
dens – tik nuojauta, Biržų 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos literatų klubas „Svajo-
kliai“ surengė poezijos ir 
draugystės šventę pilyje. 
Į ją rinkosi nuoširdžiausi 
draugai, literatai ir garbūs 
miesto svečiai. Susirinku-

siuosius sveikino ir gražių 
žodžių negailėjo mero pa-
tarėja Janina Bagdonienė. 
Nuolatiniai ir visada lau-
kiami svečiai – rajono ta-
rybos nariai Irutė Varzienė 
ir Valdemaras Valkiūnas. 
Kiek džiaugsmo matėme 
jų akyse ir nuoširdumo iš-
sakytuose žodžiuose klu-
bo pirmininkui Egidijui 
Saldžiui bei šių metų ren-
ginio vedėjai Onutei Var-
nienei. Jie taip pat kiekvie-
nam klubo nariui linkėjo 
nesustoti kurti. 

Pasidžiaugti mūsų šven
te ir pasidalyti savo kūry-
ba atvyko Panevėžio mies-
to literatų klubo „Polėkis“ 
moterys – Emilija Valen-
tinavičienė, Ona Bartuly-
tė, Valerija Jagelienė ir vi-
sur spėjanti Ona Striškie-
nė. Iš Panevėžio rajono 
atvyko Šilagalio kultūros 
centro ansamblio „Šar-
ma“ vadovas Jonas Mali-
šauskas. Šventės nuotai-
ką kėlė ir visus linksmino 
Pakruojo rajono Pamūšio 
kultūros namų dainuoja-

mos poezijos ansamblis 
„Radasta“, vadovaujamas 
Reginos Šopienės. Akor-
deonu pagrojo klubo narė 
iš Pasvalio rajono Danutė 
Misiūnienė.

Skambėjo dainos, lie-
josi posmai ir sukosi po-
ros – taip mes palydime 
vasarą ir pasitinkame ru-
denį. Šventę papuošė ir 
jauniausias svečias Albi-
nas Batavičius, kuris kar-
tu su mama padeklamavo 
eilėraštį, jausmingais ran-
kų mostais išreikšdamas 
mintis. Kiekvienas sve-
čias, atvykęs į bibliotekos 
jaukią salę, gavo po gam-
tos suvenyrą ir gėlės žiedą. 

Nors jaučiame atke-
liaujantį rudenį, rašome 
apie tai eiles, širdys vis tiek 
džiaugiasi sutiktais drau-
gais, pasidalytomis minti-
mis. Kaip įprasta, po pir-
mos šventės dalies visi su-
stojome prie pilies nusifo-
tografuoti, o paskui šven-
tę pratęsėme kaip šeima 
bendraudami prie kavos 
puodelio.

Biržų literatai poezijos ir draugystės šventę paminėjo pilyje.
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�� Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanislava 
Globienė „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške papasakojo apie prasmingas 
veiklas, į kurias įtraukiami organi-
zacijos nariai. 

Kaišiadorių rajono savivaldy-
bės viešosios bibliotekos direkto-
rė Aldona Naudžiūnaitė pakvietė 
12 mūsų draugijos narių į skait
meninio raštingumo mokymo 
programą ,,Prisijungusi Lietu-
va“ – efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė bendruo-
menė.“ Dalyviai gavo mokomą-
ją medžiagą, buvo supažindinti 
su mokymo tikslais. Mokymai 
vyko pradedančiųjų ir pažengu-
siųjų grupėse po 10–15 asmenų. 

Mūsų draugijos nariai entu-
ziastingai kibo į mokslus. No-
rinčių turime ir daugiau. Pagal 
galimybes sudarysime grupe-
les ir šioje mokymo programo-
je dalyvausime toliau. Norintys 
mokytis kompiuterinio raštingu-
mo draugijos nariai gali kreiptis 
į mus arba į šios bibliotekos mo-
kytojas – vyr. bibliografę Ziną 
Motiekaitienę ir savanorę mo-
kytoją Renatą Zimuš, direktorę 
A. Naudžiūnaitę.

Baigusiems šią mokymo prog
ramą ir išlaikiusiems baigiamąjį 
testą buvo išduoti pažymėjimai 
,,Skaitmeninės technologijos tau: 
ateik, sužinok, išmok.“ 

Kita mūsų draugijos narių 
grupelė žinias gilino viešosios įs-
taigos „Vilties žiedas“ Bačkony-
se surengtame seminare ,,Moky-
masis mokyti“, kurį vedė lekto-
rė Birūta Švagždienė. Jame bu-
vo kalbama apie kultūrą, visuo-

menės pokyčius ir pan. Paskaitos 
buvo labai įdomios, galėjome iš-
reikšti ir savo mintis.

Rugpjūčio 23iąją su karde-
liais rankose vykome į Žaslių 
kultūros namus, kur įsikūręs ir 
Žaslių tradicinių amatų centras. 
Čia rengiami edukaciniai užsiė-
mimai, pristatomi įvairūs tradi-
ciniai amatai, sudaromos sąlygos 
gaminti ir parduoti tautinio pa-
veldo produktus, plėtoti tradici-
nius amatus.

22 draugijos nariai, pasirai-
toję rankoves, kartu su eduka-
cinių užsiėmimų vadovais Dalia 
Ramoniene ir Kęstučiu Žuraus-
ku pagal tautinio paveldo recep-
tą mokėsi kepti žaslietišką kugelį. 
Kol pašautas kugelis kepė, kultū-
ros namų salėje žiūrėjome skaid
res apie Žaslių miestelio praeitį, 
išklausėme kultūrinių renginių 
organizatorės Valės Kurgonienės 
pasakojamų padavimų, legendų 
apie šias apylinkes, domėjomės 
lankytinomis vietovėmis.

Malkomis iškūrentose kros-
nyse dideliuose induose (britva-
nuose) iškepusį kugelį ragavome 
pasigardžiuodami. Buvo išgran-
dyti visi britvanų krašteliai. Ska-
niai pasivaišinę direktorei Rasai 
Ščerbavičienei įteikėme padėką 
už šiltą ir mielą priėmimą, vi-
siems padovanojome kardelių, 
nes mūsų apsilankymas sutapo 
su Baltijos kelio 30mečio mi-
nėjimo švente. Visi už rankų su-
sikibę sudainavome ,,Bunda jau 
Baltija“. Ir patys gavome dova-
nų – iš kardelių piešinių gražiai 
sukomponuotų ženklelių. Ačiū 
Jums, žasliečiai!

Mokytis niekada nevėlu 
Kaišiadorys:

�� Besibaigiant vasarai Grigiš-
kių neįgaliųjų draugijos nariai iš-
siruošė į Šiaulių rajoną ir aplan-
kė Naisius.

Pasak draugijos pirmininkės 
Aldonos Voverienės, išvykos da-
lyviams patiko ne tik išpuose-
lėta Naisių aplinka, bet ir ypač 
sudomino organizuotos eduka-
cijos. „Aktyvios draugijos mote-
rys įvairias rankdarbių technikas 
išbando su kūrybingąja užimtu-
mo vadove Angele Anukevičie-
ne, kuri mums ir padėjo organi-
zuoti šią kelionę. Tad išbandyti 
molio ar odos dirbinių gamybą 
buvo labai įdomu. Kiekvienas 
edukacijos dalyvis parsivežė ir 
savo rankų darbo suvenyrą – 
paties pagamintą raktų pakabu-
ką“, – pasakojo A. Voverienė.  

Puikus oras leido pasidžiaug-

ti laiku gryname ore. Neįgalie-
ji aplankė Triušių salą, Saulės 
aikštę, Baltų dievų skulptūrų 
muziejų, Baltų areną, apžiūrėjo 
šių metų miestelio puošmenas – 
įvairių gyvūnų skulptūras. Ke-
lionę, kurioje dalyvavo 45 Gri-
giškių neįgaliųjų draugijos na-
riai, dovanojo Seimo narys Al-
gimantas Birbilas.

Turiningos vasaros palydos
Grigiškės: 

Baigusiems skaitmeninio raštingumo mokymo programą ir išlaikiusiems 
baigiamąjį testą buvo išduoti pažymėjimai. 

Grigiškiečiai Naisiuose.

„Esu neįgali – dėl onkolo-
ginės ligos man nustatytas 20 
proc. darbingumo lygis. No-
riu sužinoti, ar man gali būti 
nustatyti specialieji poreikiai 
ir kur dėl jų reikia kreiptis, 
kokius dokumentus pateik-
ti. Šeimos gydytos nuomone, 
kadangi pati vaikštau, jokie 
specialieji poreikiai man ne-
gali būti nustatomi. Ar ji tei-
si?“ – teiraujasi „Bičiulystės“ 
skaitytoja.

Atsako Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos Asmenų 
aptarnavimo ir dokumentų valdy-
mo skyriaus vyriausioji specialistė 
Nomeda Pikelytė.

Pirmiausia norėčiau paaiš-
kinti, kad specialieji poreikiai 
tiek darbingo, tiek pensinio am-
žiaus asmenims nustatomi ne tik 
pagal medicininius kriterijus.

Specialieji poreikiai nustato-
mi kompleksiškai, t. y. įvertinus 
vadinamąjį bazinį funkciona-
vimo lygmenį (t. y. medicini-
nį kriterijų pagal asmens svei-
katos būklę: ligas, traumas, pa-
tologines būkles ir su tuo susi-
jusius organizmo funkcijų sutri-
kimus) ir galimybes būti sava-
rankiškam kasdienėje veiklo-
je (socia linį kriterijų). Specia-
liųjų poreikių vertinimą (kaip ir 
neįgalumo ir darbingumo lygius) 

atlikti teisės aktai įgalioja tik Ne-
įgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybą (NDNT), ir tik 
NDNT, pagal teisės aktus įverti-
nusi abu minėtus kriterijus, gali 
nustatyti (arba nenustatyti) spe-
cialiuosius poreikius. Kaip minė-
jau, tik iš medicininių duomenų 
pasakyti, ar bus nustatyti specia
lieji poreikiai, negalima. 

Asmuo (arba jo atstovas), 
kuris pageidauja, kad jam būtų 
nustatyti specialieji poreikiai, 
pirmiausia su prašymu parengti 
siuntimą į NDNT turi kreiptis 
į savo gydantį gydytoją. Gydy-
tojas siuntime pateiks visą me-
dicininę informaciją, reikalin-
gą specialiųjų poreikių vertini-
mui: diagnozes, po taikyto gy-
dymo ir (ar) medicininės reabi-
litacijos išlikusius ilgalaikių or-
ganizmo funkcijų sutrikimus, 
tai pagrindžiančius dokumen-
tus ir kt. Pagal šiuos duomenis 
NDNT nustatys bazinį funkcio
navimo lygmenį.

Asmens galimybės būti sa-
varankiškam kasdienėje veiklo-
je įvertinamos užpildant asmens 
veiklos ir gebėjimo dalyvauti 
įvertinimo klausimyną per po-
kalbį su asmeniu (jei asmuo yra 
darbingo amžiaus, klausimyną 
pildo NDNT darbuotojas, jei 
pensinio amžiaus – gyvenamo-

sios vietos savivaldybės paskir-
tas socialinis darbuotojas). Gauti 
klausimyno balai yra prilygina-
mi asmens savarankiškumo ko-
eficientui. 

Primename, kad nuo liepos 
pasikeitė pensinio amžiaus as-
menų savarankiškumo vertini-
mo tvarka:  asmens veiklos ir 
gebėjimų dalyvauti klausimy-
ną pildo nebe NDNT specia-
listai, o asmens gyvenamosios 
vietos savivaldybės paskirtas 
darbuotojas.

Kaip ir anksčiau, pensinio 
amžiaus asmuo (arba jo atstovas) 
dėl specialiųjų poreikių nusta-
tymo su gydančio gydytojo pa-
rengtu siuntimu turi kreiptis į 
NDNT. Per 3 darbo dienas nuo 
prašymo nustatyti specialiuosius 
poreikius gavimo dienos NDNT 
raštu kreipsis į savivaldybę dėl 
klausimyno užpildymo, o savi-
valdybės paskirtas darbuotojas 
pats informuos asmenį (jo at-
stovą) dėl klausimyno pildymo 
vietos ir laiko.

Galutinį sprendimą dėl 
asmens specialiųjų poreikių 
NDNT priims įvertinusi visus 
siuntime į NDNT ir prie jo pri-
dėtuose medicininiuose doku-
mentuose pateiktus duomenis 
ir savivaldybės atsiųstą užpil-
dytą klausimyną. 

�� Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Ona Prialgauskienė 
su „Bičiulystės“ skaitytojais dalija-
si vasaros palydėtuvių įspūdžiais. 

Beveik 200 žmonių susirin-
ko į Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos renginį „Sudie, gra-
žuole vasara“. Jis ženklino ne tik 
atsisveikinimą su vasara. Mes, 
Kelmės neįgalieji, galime pasi-
džiaugti įgyvendintu drąsiu su-
manymu – pastatyta pavėsine
scena. „Dabar tai atrodo tarsi 
stebuklas, į kurį vedė daugelio 
žmonių raginimas, geranoriška 
auka ir pagalba. Stebina tai, kaip 
žingsnis po žingsnio galėjome 
tiek daug padaryti“, – dalijosi 
mintimis Povilas Maziliauskas, 
kurio galvoje šis sumanymas ir 
užgimė. Vieną rytą jis pagalvo-
jo: kaip gerai būtų čia, draugijos 
teritorijoje, eglaičių pavėsyje pa-
statyti pavėsinę, kur būtų gali-
ma susiburti didesniems rengi-
niams. Pasitarė su kolektyvu, 
miesto seniūno Romo Atkočai-
čio paklausė, ar tai būtų įma-
noma, o šiam atsakius, kad to-
kiam statiniui nereikia pamatų, 
mintis vyniojosi toliau. Pradė-
jus garsiau kalbėti, radosi en-
tuziastų padėti, paremti, tačiau 
kalbai konkrečiau pasisukus, jie 
atlyžo, atsitraukė. Vis tik dau-
giau buvo palaikančių, raginan-
čių tęsti sumanymą. „Šiandien 
visiems prisidėjusiems tariame 
didelį ir nuoširdų ačiū. Iš pažiū-
rėjimo gal ir neatrodo šis mūsų 
statinys labai didelis, bet jis pa-
reikalavo nemažai pastangų ir 
susitelkimo“, – minėjo Povilas. 
Jei ne draugijos narė Danguolė 
Levickienė, dovanojusi medie-
ną, kurią reikėjo paruošti, jei ne 

žmonės, kurie dirbo miške, ve-
žė, pjovė, paskui kalė ir tvirti-
no, jei ne kiti, pasisiūlę suvirinti, 
apskardinti ar tie, kas nepagailė-
jo savo technikos, kas atvežė že-
mių, prikibo visur, kur reikėjo, 
prisidėjo pinigais, šis tikrai dide-
lis iššūkis nebūtų įveiktas. 

Įgyvendinto sumanymo 
džiaugsmas neleidžia atsipalai-
duoti, nes dar nemažai dalykų 
reikia pabaigti: būtina nedelsiant 
impregnuoti statinį, kad negestų 
atėjus darganoms, reikia įstiklin-
ti langus, o ir kitokių išlaidų su-
sidarė. Todėl draugijos bendruo-
menė, pati aukojusi šiam tikslui, 
tikisi kelmiškių prisidėjimo: juk 
šis statinys skirtas mūsų žmo-
nėms, jų kokybiškesniam lais-
valaikiui ir užimtumui.

„Kartais, kad kažkas įvyktų, 
turime pajusti „spyrį“, – dalija-
si mintimis Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Birutė Alūzienė ir 
Povilas. „Spyriu“ jie įvardija kil-
nų kelmiškio Rolando Kančaus-
ko poelgį, kai jis, sužinojęs, kad 
neįgaliesiems labai reikalingas 
akordeonas, atnešė ir padova-

nojo. Dabar neįgalieji gali repe-
tuoti ir koncertuoti. „Todėl drą-
siau ėmėmės ir šio sumanymo, 
nes pagalvojome: jei kiti žmo-
nės mus palaiko, tai ir mes patys 
galime kažką nuveikti“, – sakė 
Povilas, o šventės vedėja Aldo-
na Kvintufelienė pakvietė į sce-
ną draugijos ansamblį „Svajonė“. 
Šventėje koncertavo Kėdainių 
ir Raseinių neįgalieji, Kelmės 
aklųjų ir silpnaregių draugijos 
ansamblis „Ramočia“, Kelmės 
bendruomenės kolektyvas „Sū-
kurys“, Diabeto klubo ansamblis 
„Mes drauge“,Kelmės bočių ko-
lektyvas ,,Atgaiva”, Justino Kas-
paro vadovaujami armonikieriai.

Neįgaliųjų projektu džiaugėsi 
ir su švente sveikino Seimo nario 
Juozo Rimkaus patarėja Janina 
Skeberdienė, Kelmės rajono savi-
valdybės meras Vaclovas Andru-
lis, Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Reda Každailienė, Kelmės 
rajono visuomenės sveikatos biu-
ro direktorė Lina Balčiūnienė. 

Gera buvo visiems jausti ben-
drystę, kuri sutelkia žmones ir 
juos sustiprina bendram tikslui.

Klausėte–atsakome Specialiuosius poreikius 
gali nustatyti tik NDNT

Paskatino „spyris“, 
sustiprino bendrystė

Kelmė:

Kelmės neįgalieji džiaugiasi, kad susitelkus pavyko pastatyti pavėsinę-vasa-
ros estradą.
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Daktaras
Aiskauda

Kai Japonijos mokslininkų 
grupė, vadovaujama Toho-
ko universiteto profesoriaus 
Ičiro Cudžio, išanalizavo per 
12 metų sukauptus šiaurinės 
Mijagio prefektūros 50 tūkst. 
40–79 metų amžiaus gyven-
tojų sveikatos duomenis, pa-
aiškėjo, kad pernelyg didelis 
liesumas trumpina žmogaus 
amžių. Paradoksas: asme-
nys, turintys nedidelį ants-
vorį, gyvena 6–7 metais il-
giau negu liesuoliai.  

Seniai žinoma, kad...
Palyginti seniai žinoma ir 

tai, kad didelis liesumas gali 
sukelti psichikos nestabilumą, 
nervingumą, nemigą, depresi-
ją, susilpninti organizmo atspa-
rumą ligoms, sumažinti gyvy-
binės energijos lygį, pabloginti 
apetitą. Be to, dėl audinių išse-
kimo gali prasidėti priešlaikinis 
senėjimas, pasireiškiantis dantų 
ir plaukų netektimi, kaulų tra-
pumu ir kitais nemaloniais da-
lykais. Ir dar: tokie žmonės bū-
na fiziškai silpni (jiems sunku 
kiek ilgiau pastovėti, greitai eiti, 
ką nors nešti, dirbti iš pažiūros 
nesunkų fizinį darbą), beveik 
nuolatos jaučia šaltį, moterims 
gali dingti mėnesinės, taip pat 
joms sunkiau pastoti.

Kūno masės indeksas
Kur ta riba, už kurios lieknu-

mas pereina į liguistą liesumą? Į 
šį klausimą galima bent apytik
riai atsakyti žinant kūno masės 

indeksą (toliau – KMI). Daro-
ma taip: svoris kilogramais pa-
dalomas iš ūgio metrais, pakel-
to kvadratu. Pavyzdžiui, kūno 
svoris 75 kg, ūgis 1,72 metro, 
tai KMI = 75:2,96 (suapvalin-
tas skaičius) = 25,34 (suapva-
lintas skaičius). Pastarąjį skaičių 
suradę šioje lentelėje (ja naudo-
tis pataria Pasaulio sveikatos or-
ganizacija), apytikriai sužinosi-
me, ar jau laikas sunerimti dėl 
savo svorio.

Pastabos
1. Kai kurie mokslinin-

kai tvirtina, kad apskaičiuojant 
KMI taip pat būtina atsižvelgti 
į kūno struktūrą, raumenų ma-
sę bei riebalų pasiskirstymo or-
ganizme ypatumus.

2. Bristolio (Bristolis – mies-
tas pietvakarių Anglijoje, šalia 
Bristolio įlankos) mokslininkai 
pasiūlė naują rodiklį – kūno for-
mos indeksą. Pagal jį reikia ta-
lijos apimtį (centimetrais) pada-
lyti iš ūgio (centimetrais) kvad
ratinės šaknies ir padauginti iš 
kūno masės indekso kubinės ša-
knies kvadrato.

3. Vieno tyrimo, atlikto Iz-
raelyje, duomenimis, ilgiau-
siai gyvena vyrai, kurių KMI – 
25–27.

Pernelyg didelio liesumo 
priežastys:

 paveldėjimas (fiziologinis 
liesumas),
 badavimas,
 vėmimas,
 skydliaukės veiklos suak-

tyvėjimas,
 širdies nepakankamumas,
 vėžys,
 lėtinės kepenų ligos,
 lėtinės inkstų ligos,
 infekcinės ligos,
 nusilpęs imunitetas,
 stresai (beje, kartais dėl 

streso netgi priaugama svorio), 
 depresija,
 anoreksija, 
 sutrikusi skrandžio krau-

jotaka, 
 dažnai pasikartojantis gas-

tritas, 
 somatotropino sumažė-

jimas; 

 neracionali mityba, 
 dažnas kavos ir alkoholio 

vartojimas,
 piktnaudžiavimas apetitą 

mažinančiais vaistais, 
 pastovus šlapinimąsi ska-

tinančių bei vidurius laisvinan-
čių preparatų vartojimas,
 pernelyg didelis fizinis ir 

protinis aktyvumas, 
 pervargimas,
 nesveikas gyvenimo bū-

das,
 žarnyno sutrikimai ar-

ba ligos,
 diabetas,
 stimuliuojančių preparatų 

(ypač amfetamino) vartojimas,
 helmintozės (ligos, kurias 

sukelia parazitinės kirmėlės).
Paaiškinimai:
a) fiziologinis liesumas: bū-

na ilgi kaulai, kaklas, maža rau-
menų masė, labai greita medžia-
gų apykaita;

b) anoreksija – nevalgumas, 
apetito nebuvimas; dažniau-
siai atsiranda dėl galvos didžių-
jų smegenų žievės analizatorių 
struktūros ir pusrutulių struk-
tūros ir funkcijos pokyčių;

c) sutrikusi skrandžio krau-
jotaka (kai skrandžio lygyje iš-
krypsta stuburas ir sergama os-
teochondroze) – gali būti blogai 
įsisavinamos maisto medžiagos;

d) dažnai pasikartojantis gas-
tritas suformuoja pasišlykštėji-
mą valgiu, skrandyje ir žarnyne 
pradeda trūkti fermentų, maistas 
sunkiai įsisavinamas, virškini-
mas sukelia nemalonių pojūčių;

e) somatotropinas – hipofi-
zės priekinės dalies hormonas; 

mat kai labai liesas žmogus dir-
ba naktinėje pamainoje, tuo me-
tu nesigamina somatotropinas, 
darantis įtaką raumenų masės 
didėjimui; antra vertus, dėl ne-
išsimiegojimo organizme atsi-
randa streso hormono pertek
lius, galintis išbalansuoti visas 
sistemas;

f) nesveikas gyvenimo bū-
das – miego stoka, emociniai 
stresai, ypač nerimas, nuoskau-
dos, baimė.

Kaip sau padėti
1. Visų pirma gydytojas turi 

nustatyti liguisto liesumo prie-
žastį ir sudaryti gydymo pla-
ną. Jokiu būdu nedera savaran-
kiškai gydytis įvairiomis „rau-
menis didinančiomis“ indiško-
mis ar tibetietiškomis tabletė-
mis bei maisto papildais. Tokia 
saviveik la gali pakenkti skran-
džio ir žarnyno gleivinei bei su-
žaloti inkstus ir kepenis.

2. Klaidingai manoma, kad 
bus priaugta svorio, jei bus val-
goma „kiek tik telpa“. Iš tikro 
reikia didinti ne maisto kiekį, o 
jo kaloringumą (pamažu ben-
dras kalorijų skaičius didinamas 
iki 3000 kilokalorijų) ir vengti 
greitojo maisto. Pavyzdžiui, ka-
lorijų padaugės, jei keptą mėsą 
pagardinsime grietinėle, sūrį – 
majonezu ir t. t. Svarbu valgy-
ti ne 3–4, o 5–6 kartus per die-
ną (valgoma neskubant, maistas 
gerai sukramtomas ir suvilgomas 
seilėmis), gerti pakankamai van-
dens (2–3 litrus per dieną). Jeigu 
gydytojas nenurodo kitaip, į ra-
cioną reiktų įtraukti šviežiai iš-

Žinotina, kad jeigu prisira-
šant prie gydymo įstaigos ne-
pasirenkamas šeimos gydyto-
jas, jį savo nuožiūra paskiria ad-
ministracija. Pas tą patį šeimos 
gydytoją gali lankytis visi šei-
mos nariai.

Registruojantis gydymo įs-
taigoje reikia pateikti asmens ta-
patybę patvirtinantį dokumen-
tą, o už prisirašymo dokumentų 
tvarkymą susimokėti nustatytą 
0,29 euro mokestį.

Visos Lietuvos gydymo įstai-
gų sąrašą, kuriose sveikatos pa-
slaugos yra kompensuojamos iš 
PSDF, galima rasti ligonių kasų 
interneto svetainėse.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Ligonių kasų specialistai 
dažnai sulaukia žmonių, 
kuriems ilgai – kai kuriems 
net dešimtmetį ar daugiau – 
neteko kreiptis į gydymo įs-
taigas, kreipimųsi. Jie teirau-
jasi, nuo ko pradėti ir kur 
reikia kreiptis, norint gau-
ti ligonių kasų kompensuo-
jamą šeimos gydytojo ir gy-
dytojų specialistų pagalbą?

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) primena, kad kiekvienas 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu apdraustas gyventojas turi 

teisę kreiptis į tą įstaigą, kurio-
je kažkada gydėsi arba laisvai 
pasirinkti kitą gydymo įstaigą, 
kurioje nori gydytis, ir joje dir-
bantį šeimos gydytoją, pas kurį 
nori lankytis.

„Kiekvienas privalomuoju 

sveikatos draudimu apdraustas 
gyventojas gali laisvai pasirink-
ti arčiau jo gyvenamosios vietos 
esančią arba jam patogiau pasie-
kiamą polikliniką, medicinos 
centrą, šeimos gydytojo kabine-
tą ir jame dirbantį šeimos gydy-

toją. Tuomet – pasirinktoje gy-
dytis sveikatos priežiūros įstai-
goje užpildyti prašymą. Tai ga-
lima padaryti registratūroje arba 
elektroniniu būdu, jeigu gydy-
mo įstaigoje įdiegta elektroni-
nė pasirašymo paslauga“, – sa-
ko VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė Oksana Burokienė.

Pasak VLK specialistės, svar-
biausia įsitikinti, kad pasirinkta 
gydymo įstaiga yra sudariusi su-
tartį su teritorine ligonių kasa. 
Tuomet nereikės mokėti už gy-
dymo paslaugas, nes šiose gydy-
mo įstaigose jos yra kompensuo-
jamos iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF).

Konsultuojame, 
komentuojame Ilgai nesilankiau pas gydytoją – nuo ko pradėti?

Pernelyg didelis liesumas trumpina 
žmogaus amžių

keptos baltos kvietinės duonos, 
jautienos, avienos arba kiaulie-
nos (geriausiai tiks jaunų kiaulai-
čių mėsa), antienos, šakniavai-
sių, nesmulkintų kruopų (ypač 
pageidautinos ryžių, avižinių 
ir kitokių krakmolingų kruopų 
košės), riešutų, razinų, aliejaus, 
sviesto. Taip pat reikėtų daugiau 
vartoti pieno produktų, įskaitant 
ir šviežią nesūdytą sūrį. Žinoma, 
jei turime nesveiką skrandį, žar-
nyną ar kepenis, teks laikytis ati-
tinkamos dietos.

3. Ruošiant maistą nereikė-
tų piktnaudžiauti tokiais pries-
koniais, kaip imbieras, karda-
monas, koriandras, garstyčios, 
kmynai ir anyžiai, išskyrus 
tuos atvejus, kai visai nėra ape-
tito. Beje, apetitą taip pat geri-
na rūgštūs obuoliai, citrinų sul-
tys (vartojamos perpus atskies-
tos atvėsintu virintu vandeniu), 
rauginti kopūstai. 

Įsidėmėtina! Reikėtų vengti 
kofeino turinčių gėrimų, nes jie 
greitina medžiagų apykaitą (la-
bai greita medžiagų apykaita – 
viena iš liesumo priežasčių) ir 
nerūkyti.

4. Vasarą reikėtų dėvėti li-
ninius rūbus ir vengti vilnonių. 
Jei dėvimi vilnoniai rūbai, po 
jais turėtų būti paprasti lininiai 
baltiniai. 

5. Nuo seno žinoma, kad mo-
teris nuo liesumo gali išgelbėti 
nėštumas. Mat tuomet pasikeičia 
medžiagų apykaita, mityba, hor-
monų pusiausvyra, psichologinė 
būsena ir daugelis kitų dalykų. 

6. Svarbu nevengti mankštos 
(fizinį krūvį turi parinkti sporto 
gydytojas arba šios srities spor-
to treneris) ir sporto, kad svorio 
prieaugis virstų ne riebalais, o 
raumenimis. Mankštintis (spor-
tuoti) reikia po valandą 3 kartus 
per savaitę. Kartu būtina išmokti 
atsipalaiduoti, kokybiškai ilsėtis, 
miegoti ne mažiau negu 8 val. 
(dar geriau – 10 val.; ypač svarbu 
eiti miegoti iki 23 valandos). Jei-
gu sunku užmigti, reikėtų prieš 
miegą išgerti stiklinę šilto pieno, 
į kurį įmaišytas šaukštas (ar kiek 
mažiau) medaus.

Romualdas OGINSKAS

kmi išvada

16 ir mažiau ryškus kūno 
masės stygius

16–18 nepakankama 
kūno masė

18–25 norma

25–30 kūno masės 
perteklius

30–35 pirmojo 
laipsnio 
nutukimas

35–40 antrojo 
laipsnio 
nutukimas

40 ir daugiau trečiojo 
laipsnio 
nutukimas
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Kauno apskrities viešoji bib
lioteka ką tik parengė dar 10 pa-
sakų vaizdo įrašų gestų kalba! O 
viskas prasidėjo dar 2015aisiais 
metais, kai bibliotekos komanda 
ir klausos negalią turinčių asme-
nų bendruomenė ėmėsi inicia-
tyvos sukurti pasakų gestų kal-
ba archyvą. Tuomet iš Kultūros 
tarybos gavus dalinį finansavi-
mą buvo sukurti pirmieji Lie-
tuvoje pasakų gestų kalba vaiz-
do įrašai klausos negalią turin-
tiems vaikams. 

Vis dėlto ką reiškia vaikui 
užaugti tik su 10 pasakų? Naujų 
pasakų poreikį ne kartą išreiškė 
klausos negalią turinčių asme-
nų bendruomenės atstovai, to-
dėl buvo pradėta ieškoti galimy-
bių bei finansavimo šaltinių šią 
veiklą tęsti. Pernai, bibliotekai 
pasinaudojus aukojimo portalo 
aukok.lt galimybe paramą gau-
ti iš kiekvieno norinčiojo prisi-
dėti prie tokių pasakų kūrimo, 
buvo sukurtos dar 8. Šį rugpjū-
tį baigtas įgyvendinti trečiasis 
Kultūros tarybos iš dalies finan-
suotas projektas „Pasakos gestų 
kalba“ – archyvas papildytas dar 
10 naujų užsienio šalių pasakų 
įrašų gestų kalba.

Tikriausiai nekiltų didesnių 
diskusijų teigiant, kad pasakos 
svarbios vaiko asmenybės vys-
tymuisi: jos pasiūlo naujus mąs-
tymo ir veiklos pavyzdžius, pa-
deda pažinti ir suprasti kitų ir 
savo poelgių motyvus, išmokti 
savikontrolės, išreikšti norus bei 
siekti tikslų. Deja, 9 iš 10 vaikų 
su klausos negalia gimsta ir auga 
girdinčiųjų tėvų šeimoje. Retas 
girdintis tėvas ima mokytis lie-
tuvių gestų kalbos, todėl klau-
sos negalią turintiems vaikams 
jie negeba sekti pasakų. Tiki-
masi, kad šie įrašai galėtų pasi-
tarnauti ir kaip mokomoji prie-
monė tėvams (kitiems artimie-
siems), norintiems išmokti sekti 
pasakas savo vaikams, jie padės 
stiprinti šeimų su kurčiaisiais 

vaikais tarpusavio ryšį. Neabe-
jotinai didžiausią poveikį vai-
kui daro būtent pasakos, seka-
mos tėvų, senelių. 

Klausos negalią turinčių as-
menų gimtoji kalba yra lietuvių 
gestų kalba, todėl visa informa-
cija, tekstas ar pasakos pateiktos 
šia kalba yra geriau suprantamos 
negu perskaitytos lietuvių rašy-
tine kalba, ne tik vaikams anks-
tyvajame amžiuje, bet ir apskri-
tai visiems, negalintiems girdė-
ti. Lietuvių gestų kalbos pama-
tas – veido mimika, kūno kalba 
ir gestų kalbos gramatika. Visa 
tai kurčiam vaikui teikia aišku-
mo, o rašytinis tekstas traktuo-
jamas kaip „negyvas“. Visa tai 
kelia nemenkų iššūkių ir gestų 
kalbos vertėjams. Kad pasakos 
vertimas būtų sklandus, įtai-
gus, reikalingas pasiruošimas ir 
ne viena repeticija. 

Dviem paskutiniams projek-
tams vadovavusi Kauno viešo-
sios bibliotekos Vaikų literatū-
ros skyriaus vyresnioji biblio
tekininkė Ieva Birmantaitė pa-
sakoja, kad pasakas į gestų kal-
bą vertė gerai šį darbą išmanan-
tys žmonės. Pirmąsias 10 pasa-
kų gestais vaikams perpasakojo 
buvusi Lietuvos kurčiųjų jauni-
mo asociacijos prezidentė Moni-
ka Kumžaitė ir dabartinis Lietu-
vos kurčiųjų draugijos preziden-
tas Kęstutis Vaišnora, antrojo 
ir trečiojo projekto – Arnoldas 
Matulis. Vaizdo įrašų iliustraci-
jas kūrė dailininkė Roberta Ma-
šidlauskytė. Iš pradžių buvo ver-
čiamos lietuvių liaudies pasakos, 
vėliau – latvių, bulgarų, rusų, 
kitų šalių pasakos. Visos jos tu-
ri ir subtitrus. Šalia esantis gestų 
kalbos vertėjas – puiki edukaci-
ja, skatinanti ir girdinčius vaikus 
mokytis perteikti mintis gestais. 

Pasakų gestų kalba vaizdo 
įrašų archyvo ieškokite Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos 
YouTube kanalo grojaraštyje. 

„Bičiulystės“ inf.

Integracijos keliu

Pasakų aruodą papildė 
naujos istorijos gestų kalba 

Pasaką „Džekas ir pupa“ seka Arnoldas Matulis.

Prieš miegą sekamos pasakos mažyliams – būtina gyvenimo 
dalis. Jų klausydamiesi vaikai išmoksta pažinti pasaulį, atskir-
ti gėrį nuo blogio. Vis dėlto ne visiems mažyliams lemta pasi-
nerti į stebuklų pasaulį klausantis artimųjų balso. Tai klausos 
negalią turintys vaikai. Girdintys tėvai, paprastai išmokę tik 
būtiniausios buitinės kalbos gestus, negali vaizdžia literatūrine 
kalba perteikti stebuklingų istorijų. Tokiems tėvams į pagalbą 
ateina Kauno viešoji biblioteka, jau sukaupusi 28 pasakų vaiz-
do įrašų gestų kalba archyvą. 

„Nežinojau, kad tiek daug 
noriu“ 

Ir iš tiesų stovyklos daly-
vės džiaugėsi išsivežančios la-
bai daug. „Būsime pozityves-
nės, labiau mylėsime save, skir-
sime daugiau laiko sau, kūrybai, 
daugiau šypsosimės ir dalinsi-
mės viskuo su kitais“, – viena 
per kitą paskutinę stovyklos die-
ną žadėjo moterys. 

Rokiškietė Birutė Sakalaus-
kienė sako iki šios stovyklos ne-
žinojusi, kad tiek daug nori iš 
gyvenimo. Visas dėmesys ir lai-
kas vaikams, šeimai, o ko nori ji? 
Argi tai svarbu? Birutė sako sto-
vykloje sužinojusi, kad yra mo-
teriška, seksuali. Pirmą kartą ap-
siavė aukštakulnius, pasidažė. Ir 
pirmą kartą gavo dovaną, apie 
kurią visada svajojo – šokola-
do plytelę. Pasakodama apie tai, 
moteris net susigraudina. Gyve-
nimas ją ir vėtė, ir mėtė. Biru-
tė užaugo vaikų globos namuo-
se. Prieš 15 metų netekus vy-
ro, reikėjo sunkiai dirbti, atlik-
ti ir vyriškus darbus. Be savo 2 
vaikų, moteris užaugino dar 8. 
Maža to, laukė išbandymai dėl 
sveikatos problemų – atliekant 
ginekologinę operaciją moteriai 
buvo pažeistas žarnynas. Sepsis, 
koma, ilgas atsistatymo laikotar-
pis, dep resija. Vėliau dar užpuo-
lė ir onkologinės bėdos. Kada 
džiaugtis gyvenimu? 

O ši savaitė skirta tik jai. Bi-
rutė sako pamačiusi save iš nau-
jo, supratusi, kad gyvenime dar 
daug norėtų patirti. 

„Grįšiu neregėta aš“
„Grįšiu tikrai neregėta aš“, – 

juokiasi Birutė Juškėnienė iš 
Kretingos. Ji sako dar kartą įsi-
tikinusi, kad kiekviena moteris 
yra kažkuo turtinga ir kiekvie-
na gali atrasti, kuo pasidalyti su 
kitais. Geros nuotaikos nesto-
kojanti moteris sako stovykloje 
įgytas žinias panaudosianti savo 
vadovaujamame Kretingos rajo-
no neįgaliųjų draugijos sveika-
tingumo būrelyje. 

B. Juškėnienė kartu su vy-
ru Antanu išaugino 10 vaikų, 

patyrė stuburo operaciją, tačiau 
spinduliuoja energija ir gyveni-
mo džiaugsmu. Nors gydyto-
jai sakė, kad teks apriboti savo 
gyvenimą, Birutė jų gąsdinimo 
nepabūgo – atrodytų, jai nė kiek 
nesunku prižiūrėti didelį šeimos 
ūkį ir dar dirbti.

Vienintelis dalykas, kuris 
B. Juškėnienę sukrėtė – sū-
naus patirta trauma, kai dirbda-
mas statybose nukrito iš 6 me-
trų aukščio. 8 mėnesiai, kai sū-
naus gyvybė kabojo ant plauko, 
kai buvo atliekamos sudėtingos 
galvos operacijos, kai jam teko 
visko mokytis iš naujo, moteris 
vadina išbrauktais iš gyvenimo. 
Tačiau stebuklas įvyko – sūnus, 
nors ir turėdamas didelį neįgalu-
mą, vėl sugrįžo į gyvenimą. Da-
bar, kai didžioji dauguma vaikų 
išauginti, išėję į gyvenimą, mo-
teris sako galinti pagalvoti apie 
save. Ši stovykla tik paskatino ją 
skirti daugiau dėmesio sau, ne-
bijoti juoktis, sakyti sau kompli-
mentų, daugiau kurti, būti pozi-
tyvesne. B. Juškėnienei daug ge-
rų emocijų padovanojo popietė, 
kai moterys rišo sodus iš šiaudų. 
Šiaudinukus kūrė mama, močiu-
tė, o ji pati buvo užmiršusi, kaip 
tai daryti. 

Panevėžietė Genovaitė Tiri-
lytė sako šioje stovykloje pajutu-
si daugiau meilės sau. Labiausiai 
ji didžiuojasi tuo, kad išdrįso... 
piešti – puodeliavimo popietėje, 
kurią vedė Vilija Jocienė, ji pa-
puošė puodelį. G. Tirilytė sako 
visą laiką galvojusi, kad nemo-
ka, kad neišeis, tačiau pamačiu-
si, ką pavyko nupiešti ant puo-
delio, liko patenkinta. Ir daugu-
ma stovyklos dalyvių iš pradžių 
ant puodelių piešė nedrąsiai, ta-
čiau rezultatas daugelį pradžiu-
gino. Jaukiai šnekučiuodamosi 
su naujomis bičiulėmis, mote-
rys nepastebimai atrado dar vie-
ną savo talentą. 

Kiekviena nori būti  
graži

Stovyklos koordinatorė Sau-
lė Vėjelienė džiaugiasi, kad mo-
terys per savaitę pasikeitė – at-
sivėrė, pradėjo daugiau šypsotis. 
Iš pradžių nedrąsiai kalbėjusios 

apie savo patirtis ir net negalė-
jusios sau rasti nė vieno kom-
plimento, po kurio laiko vis la-
biau atsipalaidavo ir pamatė, kad 
kiekviena turi ne vieną teigiamą 
savybę. Kitaip pažiūrėti į save 
moterims padėjo ir kosmetikos 
pamoka, kurioje jos susipaži-
no su makiažo įrankiais, išgir-
do praktinių patarimų, kaip iš-
sirinkti tinkamą priemonę, kaip 
užmaskuoti problemines veido 
vietas ir paryškinti privalumus. 
Po makiažo pamokos stovyklos 
dalyvių laukė asmeninė fotose-
sija prie jūros. Kiekviena gavo ir 
dovanų – rėmėjų dovanotų kos-
metikos priemonių. Moterys tuo 
ypač džiaugėsi. Vilnietė Dan-
guolė Venckutė sako, kad jai ši 
dovana itin brangi – be pagalbi-
ninko iš namų neišeinančiai mo-
teriai labai sudėtinga nueiti į kos-
metikos parduotuvę, nėra lengva 
išsirinkti tinkamą priemonę. Na, 
o graži ir pasitikinti savimi nori 
būti kiekviena moteris. 

Gerų emocijų iš stovyklos 
išsivežanti sakė ir jos vadovė 
J. Juodkazytė: „Esu moterų sa-
viugdos trenerė, bet su negalią 
turinčiomis moterimis dirbu pir-
mą kartą. Ši patirtis mane ma-
loniai nustebino. Čia susirinko 
supermoterys, kurios, nepaisant 
patirtų išgyvenimų, ir juokiasi, 
ir šypsosi, ir padeda kitiems. Jos 
turi tiek užkrečiančios energijos! 
Aš esu sužavėta, – dalijasi įspū-
džiais J. Juodkazytė. – Kai tu 
turi visus resursus – pinigų, ge-
rą sveikatą, padedančią ir palai-
kančią šeimą, yra lengva gyven-
ti. Kai turi negalią, kad išgyven-
tum, reikia būti daug stip resnei. 
Aš sakau, kad tai yra ne negalia. 
Tai yra supergalia.“ 

Aurelija BABINSKIENė
Autorės ir LND archyvo nuotr.

Stovykloje „Neregėta aš“ – 
naujos moterų patirtys

Birutė ir Genovaitė lengvai rado bendrą kalbą. Makiažo pamokos – svarbios kiekvienai moteriai.

(atkelta iš 1 psl.)

Puodeliai dekoruoti moterų pieši-
niais.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
09:20 Senis. N-7. 325 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
4 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 17 
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 145 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Varto-
tojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Vokietija 86. N-14. 2 s. 23:45 
Komisaras Reksas. N-7. 17 s. (kart.). 
00:30 Klausimėlis. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:10 Vokietija 86. N-14. 2 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 145 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
09:20 Senis. N-7. 326 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
5 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 18 s. 
12:00 Stilius. 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietu-
va. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 
146 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir ko-
dėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Europos futbolo čempionato atran-
kos rungtynės. Lietuva – Portugali-
ja. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 18 
s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Istori-
jos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Vartotojų 
kontrolė. (subtitruota, kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 146 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
09:20 Senis. N-7. 327 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
6 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 19 s. 
12:00 Vartotojų kontrolė. (subtitruo-
ta, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 147 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimo spalvos. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Ypatingas būrys. (subtitruota). 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Din-
gę be žinios 1. N-14. 2 s. 23:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 19 s. (kart.). 00:30 
Bloga mergaitė. 5 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:10 Dingę be žinios 1. N-14. 
2 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 147 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 12 d.
09:20 Senis. N-7. 328 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
7 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 20 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruo-
ta, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 148 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daik-
tų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Bankas. N-14. 2 s. 24:00 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 
6 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyveni-
mo spalvos. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Bankas. N-14. 2 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 148 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
09:20 Senis. N-7. 329 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
8 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 21 
s. 12:00 Gyvenimo spalvos. (subti-
truota, kart.). 13:00 Ypatingas būrys. 
(subtitruota, kart.). 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 149 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. 22:55 Dingęs 
pasaulis. Juros periodo parkas. N-14. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 (Ne)
emigrantai. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Visi kalba. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 149 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Klausimėlis.lt. 07:15 Bebė ir Ti-
na. Beviltiškai užkerėti. 09:00 Labas 
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Didžiųjų kačių žaidynės. (subti-
truota). 12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 
2 d. Makarenos kalnynas. Gamtos 
lobynas. (subtitruota). 13:50 Džesi-
ka Flečer 8. N-7. 8/21, 8/22 s. 15:28 
Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-
rėja“ su Martynu Starkumi. 19:30 Sti-
lius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 22:40 Gana juokinga istori-
ja. N-14. (subtitruota). 00:20 Dingęs 
pasaulis. Juros periodo parkas. N-14. 
(kart.). 02:25 Pasaulio dokumentika. 
Didžiųjų kačių žaidynės. (subtitruo-
ta, kart.). 03:10 Pasaulio dokumenti-
ka. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 2 
d. Makarenos kalnynas. Gamtos loby-
nas. (subtitruota, kart.). 04:00 Klausi-
mėlis. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 8. 
N-7. 8/21, 8/22 s. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
06:05 Ypatingas būrys. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Šventadienio 
mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 Tėčio 
reikalai. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos. 33 s. Princas su lokio gaurais. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 
Pasaulio dokumentika. Mėlynoji pla-
neta 2. 7 d. Mūsų mėlynoji planeta. 
(subtitruota). 12:55 Pasaulio doku-
mentika. Slėpiningi Amazonės miš-
kai. (subtitruota). 13:50 Mis Marpl 5. 
N-7. 5/4 s. Perskilęs veidrodis. 15:28 
Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45 
Istorijos detektyvai. (subtitruota). 
16:30 Gyvenk be skolų. (kart.). 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 
Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 21:30 Bloga mergaitė. 7, 
8 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30 
Vairavimo pamokos. N-14. 24:00 Pri-
siminimai apie žvaigždžių dulkes. 
N-7. (subtitruota). 01:30 Pasaulio do-
kumentika. Mėlynoji planeta 2. 7 d. 
Mūsų mėlynoji planeta. (subtitruo-
ta, kart.). 02:20 Pasaulio dokumen-
tika. Slėpiningi Amazonės miškai. 
(subtitruota, kart.). 03:15 Klausimė-
lis.lt (kart.). 03:30 Šventadienio min-
tys. (kart.). 04:00 Tėčio reikalai. (kart.). 
04:25 Mis Marpl 5. N-7. 5/4 s. Perskilęs 
veidrodis. (kart.).

tV3
Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
00:50. Marsietis (kart.). 03:25. Ko-

bra 11 23, 1. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Keršytojų komanda 1, 7. 06:55. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 106. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 119. 07:55. 
La Maistas (kart.) 1, 1. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3142. 10:00. Nuo meilės nepa-
bėgsi 1, 24. 10:55. Krepšinio namai. 
11:00. Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onatas 2019. Rungtynių pertraukoje – 
„Krepšinio namai“. 12:55. Krepšinio na-
mai. 13:00. Pažadėtoji 7, 2035. 13:30. 
Pažadėtoji 7, 2036. 14:00. Pažadėtoji 7, 
2037. 14:30. Pažadėtoji 7, 2038. 15:00. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 
2019. 17:00. TV Pagalba 14, 6. 18:30. TV3 
žinios 252. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 252. 19:30. Namas 2, 2. 20:30. 
Kam ta meilė? 2, 39. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 143. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 143. 22:00. Kobra 11 23, 2. 
23:00. Universalus karys. Atpildo diena.

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
01:15. Vaiduoklių ieškotojai 1, 9. 

01:40. Vaiduoklių ieškotojai 1, 10. 02:05. 
Rouzvudas 1, 10. 02:55. Imperija 2, 5. 
03:50. Kobra 11 23, 2. 04:40. Naujaku-
riai 4, 2. 05:05. Rouzvudas 1, 10. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų koman-
da 1, 8. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 107. 07:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 120. 07:55. Namas (kart.) 2, 2. 
08:55. Meilės sūkuryje 3143. 10:00. Mei-
lės simfonija 1, 1. 11:00. Meilės simfoni-
ja 1, 2. 12:00. Svotai 10. 13:00. Pažadė-
toji 7, 2039. 13:30. Pažadėtoji 7, 2040. 
13:55. Krepšinio namai. 14:00. Pasau-
lio vyrų krepšinio čempionatas 2019. 
Rungtynių pertraukoje – „Krepšinio 
namai“. 15:55. Krepšinio namai. 16:00. 
TV3 žinios 180. 16:25. TV3 orai 180. 
16:30. TV Pagalba 14, 7. 18:30. TV3 ži-
nios 253. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 253. 19:30. Prieš srovę 19, 2. 
20:30. Kam ta meilė? 2, 40. 21:00. TV3 
vakaro žinios 144. 21:52. TV3 sportas 1. 
21:57. TV3 orai 144. 22:00. Įtariamasis.

trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
00:10. Įrodytas nekaltumas 1, 

9. 01:10. Vaiduoklių ieškotojai 1, 11. 
01:35. Vaiduoklių ieškotojai 1, 12. 02:00. 
Rouzvudas 1, 11. 02:50. Imperija 2, 6. 
03:45. Įrodytas nekaltumas 1, 9. 04:35. 
Naujakuriai 4, 3. 05:00. Svotai 10. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų koman-
da 1, 9. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 108. 07:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 121. 07:55. Prieš srovę (kart.) 19, 
2. 08:55. Meilės sūkuryje 3144. 10:00. 
Meilės simfonija 1, 3. 11:00. Meilės 
simfonija 1, 4. 12:00. Svotai 11. 13:00. 
Pažadėtoji 7, 2041. 13:30. Pažadėtoji 
7, 2042. 13:55. Krepšinio namai. 14:00. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 
2019. Rungtynių pertraukoje – „Krep-
šinio namai“. 15:55. Krepšinio namai. 
16:00. TV3 žinios 181. 16:25. TV3 orai 
181. 16:30. TV Pagalba 14, 8. 18:30. TV3 
žinios 254. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 254. 19:30. Gero vakaro šou 6, 
2. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 1. 
21:00. TV3 vakaro žinios 145. 21:52. TV3 
sportas 1. 21:57. TV3 orai 145. 22:00. Pa-
skutiniai riteriai. 22:25. Vikinglotto 37.

ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
00:25. Įrodytas nekaltumas 1, 

10. 01:20. Vaiduoklių ieškotojai 1, 13. 
01:45. Vaiduoklių ieškotojai 1, 14. 02:10. 
Rouzvudas 1, 12. 03:00. Imperija 2, 7. 
03:50. Įrodytas nekaltumas 1, 10. 04:45. 
Naujakuriai 4, 4. 05:05. Svotai 11. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų koman-
da 1, 10. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1, 109. 07:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1, 122. 07:55. Gero vakaro šou 
(kart.) 6, 2. 08:55. Meilės sūkuryje 3145. 
10:00. Meilės simfonija 1, 5. 11:00. Mei-
lės simfonija 1, 6. 12:00. Svotai 12. 13:00. 
Pažadėtoji 7, 2043. 13:30. Pažadėto-
ji 7, 2044. 14:00. Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas 2019. 16:00. TV3 ži-
nios 182. 16:25. TV3 orai 182. 16:30. TV 
Pagalba 14, 9. 18:30. TV3 žinios 255. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
255. 19:30. Farai 13, 2. 20:30. Moterys 
meluoja geriau 12, 2. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 146. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 146. 22:00. Pavojingasis. 23:55. 
Įrodytas nekaltumas 1, 11.

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
00:55. Vaiduoklių ieškotojai 1, 

15. 01:20. Vaiduoklių ieškotojai 1, 16. 
01:45. Rouzvudas 1, 13. 02:35. Imperija 
2, 8. 03:25. Įrodytas nekaltumas 1, 11. 
04:20. Naujakuriai 4, 5. 04:45. Naujaku-
riai 4, 6. 05:10. Svotai 12. 06:10. Televi-
trina 3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 11. 
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 
110. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 
123. 07:55. Farai (kart.) 13, 2. 08:55. Aš 
matau tave 1, 15. 10:00. Meilės simfo-
nija 1, 7. 10:55. Krepšinio namai. 11:00. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 
2019. Pusfinalis. Rungtynių pertrauko-
je – „Krepšinio namai“. 12:55. Krepšinio 
namai. 13:00. Pažadėtoji 7, 2045. 13:30. 

Lnk
Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1051). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1052). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1053). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (127). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (128). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (129). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(174). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (175). N-7. 09:50 „Mirtinas gin-
klas“ (10). N-7. 10:50 „Kandisė Renuar“ 
(7). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke“ (30). N-7. 13:00 „Paskolinta mei-
lė“ (37). 14:00 „Našlaitės“ (69). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (69). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (6). N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 21:00 
„Rimti reikalai 2“ (5). N-7. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Tele-
foninė loterija 1634. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Auksas. N-14. 00:55 „Antri-
ninkas“ (3). N-14. 02:00 Šaunioji septy-
niukė (kart.). N-14.

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1054). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1055). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1056). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (130). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (131). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(132). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (176). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (177). N-7. 09:50 „Mirtinas 
ginklas“ (11). N-7. 10:50 „Kandisė Re-
nuar“ (8). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiu-
kas Niujorke“ (31). N-7. 13:00 „Pasko-
linta meilė“ (38). 14:00 „Našlaitės“ (70). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (70). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (7). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Galiu rytoj“ (3). N-7. 20:30 „Galiu ry-
toj“ (4). N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“ (6). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Opera-
cija „Salazaras“. N-14. 00:35 „Antrinin-
kas“ (4). N-14. 01:40 Auksas (kart.). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1057). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1058). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1059). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (133). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (134). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(135). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (178). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (179). N-7. 09:50 „Mirtinas 
ginklas“ (12). N-7. 10:50 „Kandisė Re-
nuar“ (9). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiu-
kas Niujorke“ (32). N-7. 13:00 „Pasko-
linta meilė“ (39). 14:00 „Našlaitės“ (71). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (71). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (8). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-

tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Šiandien. Po metų. 21:00 „Rimti reikalai 
2“ (7). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Juodosios mišios. N-14. 00:55 „Antri-
ninkas“ (5). N-14. 01:55 Operacija „Sa-
lazaras“ (kart.). N-14.

ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1060). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1061). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1062). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (136). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(137). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (138). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (180). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (181). N-7. 09:50 „Mirtinas ginklas“ 
(13). N-7. 10:50 „Kandisė Renuar“ (10). 
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ 
(33). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (40). 
14:00 „Našlaitės“ (72). N-7. 15:00 „Sva-
joklė“ (72). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 „Baudžiauninkė“ (9). N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 
„Rimti reikalai 2“ (8). N-7. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Apgaulės meistrai 2. N-14. 
01:05 „Antrininkas“ (6). N-14. 02:05 Juo-
dosios mišios (kart.). N-14. 04:00 Alche-
mija. VDU karta. 04:30 RETROSPEKTY-
VA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1063). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1064). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1065). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (139). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (140). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(141). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (182). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (183). N-7. 09:50 „Mirtinas 
ginklas“ (14). N-7. 10:50 „Supermamos“ 
(1). N-7. 11:25 „Rimti reikalai 2“ (1). N-7. 
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ 
(34). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (41). 
14:00 „Našlaitės“ (73). N-7. 15:00 „Svajo-
klė“ (73). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“ (10). N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS. PREMJERA Žudikų brolija. N-14. 
23:10 Operacija „Baltosios pupytės“. 
N-7. 01:15 57 keleivis. N-7. 02:40 Apgau-
lės meistrai 2 (kart.). N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
07:05 „Tomas ir Džeris“ (136) (kart.). 

07:15 „Tomas ir Džeris“ (137) (kart.). 07:25 
„Tomas ir Džeris“ (138) (kart.). 07:35 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (17). 
07:50 „Broliai meškinai. Nuotykių ieško-
tojai“ (18). 08:05 „“Nickelodeon“ valan-
da. Monstrai prieš ateivius“ (17). 08:30 
„Riterių princesė Nela“ (23). 09:00 „To-
mo ir Džerio nuotykiai“ (1). 09:30 „Ogis 
ir tarakonai“ (19). 09:40 „Ogis ir tarako-
nai“ (20). 09:50 „Ogis ir tarakonai“ (21). 
10:00 KINO PUSRYČIAI Monstrų biuras. 
11:55 Padangių gimnazija. 13:55 Keis-
tuolis Deivas. N-7. 15:45 Išleistuvės. N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPER-
KINAS. PREMJERA Dagas iš akmens am-
žiaus. 21:10 Naujokas. N-7. 23:35 Mano 
kaimynė - pornožvaigždė. N-14. 01:35 
Žudikų brolija (kart.). N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
06:45 „Tomas ir Džeris“ (139) 

(kart.). 06:55 „Tomas ir Džeris“ (140) 
(kart.). 07:05 „Tomas ir Džeris“ (141) 
(kart.). 07:15 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (19). 07:30 „Broliai meš-
kinai. Nuotykių ieškotojai“ (20). 07:45 
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai 
prieš ateivius“ (18). 08:10 „Riterių prin-
cesė Nela“ (24). 08:35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (2). 09:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (22). 09:15 KINO PUSRYČIAI Jūros 
komanda. 11:05 Šnipų vaikučiai. 12:50 
Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. N-7. 
16:20 Sveikatos namai. N-7. 17:20 Tele-
loto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 Šokio revoliucija. Projek-
tas. 21:40 PREMJERA Karo šunys. N-14. 
23:55 Kiečiausi Spartos vyrai. N-14. 
01:25 Naujokas (kart.). N-7.

btV
Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
06:30 „Mentalistas“ (8) (kart.). N-7. 

07:25 „Pragaro virtuvė“ (16) (kart.). N-7. 
08:20 „Kijevo operatyvinė grupė“ (7) 
(kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agen-
tai“ (10) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (6) 
(kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ 
(9) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ 
(17). N-7. 14:50 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (8). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(11). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 
11“ (7). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (9). N-7. 
19:30 „PREMJERA Mirtinas ginklas“ (1). 
N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (7). N-7. 21:00 
Išlikimo žaidimas. N-14. 22:50 Pagrob-
tieji (kart.). N-14. 00:35 „Juodasis sąra-
šas“ (13) (kart.). N-7. 01:20 „Sostų karai“ 
(2) (kart.). N-14. 02:20 „Mirtinas ginklas“ 
(1) (kart.). N-7.

Pažadėtoji 7, 2046. 14:00. Pažadėtoji 7, 
2047. 14:30. Pažadėtoji 7, 2048. 14:55. 
Krepšinio namai. 15:00. Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas 2019. Pusfina-
lis. Rungtynių pertraukoje – „Krepšinio 
namai“. 16:55. Krepšinio namai. 17:00. 
TV Pagalba 14, 10. 17:55. Namų idė-
ja su IKEA 2, 2. 18:30. TV3 žinios 256. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
256. 19:30. Ledynmetis. Susidūrimas. 
21:15. Kingsman. Aukso ratas.

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
00:10. Vizijos (Visions, 2015, JAV). 

01:45. Pavojingasis (kart.). 03:20. Pa-
skutiniai riteriai (kart.). 06:15. Televitri-
na 3. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 
15. 07:00. Bakuganas. Kovos planeta 
1, 7. 07:30. Aladinas 1, 120. 08:00. Ele-
na iš Avaloro 1, 16. 08:30. Virtuvės is-
torijos 10, 2. 09:00. Gardu Gardu 8, 2. 
10:00. Būk sveikas! 2, 2. 10:30. Penkių 
žvaigždučių būstas 7, 2. 11:00. Laimin-
gas nelaimėlis. 13:10. Spąstai tėvams. 
15:45. Ekstrasensų mūšis 15. 17:25. Ke-
liauk Lietuvoje 1, 2. 18:30. TV3 žinios 
257. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 
orai 257. 19:25. Eurojackpot 37. 19:30. 
Turtuolis vargšas 2, 2. 21:00. Širdys. 
23:20. Stounas.

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
01:30. Universalus karys. Atpildo 

diena (kart.). 03:25. Vizijos (kart.). 05:45. 
Televitrina 3. 06:00. Sveikatos medis. 
07:00. Bakuganas. Kovos planeta 1, 8. 
07:30. Aladinas 1, 121. 08:00. Elena iš 
Avaloro 1, 17. 08:30. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 123. 09:00. La Maistas 1, 2. 10:00. 
Pasaulis pagal moteris 8, 2. 10:55. Krep-
šinio namai. 11:00. Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019. Finalas. Rung-
tynių pertraukoje – „Krepšinio namai“. 
12:55. Krepšinio namai. 13:00. Tūkstan-
tis žodžių. 14:55. Krepšinio namai. 15:00. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 
2019. Finalas. Rungtynių pertraukoje – 
„Krepšinio namai“. 16:55. Krepšinio na-
mai. 17:25. Visi mes žmonės 3, 2. 18:30. 
TV3 žinios 258. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 258. 19:30. X Faktorius 7, 
2. 22:00. Universalioji korta. 23:50. Le-
miamas tyrimas.

Lrt
Antradienis, rugsėjo 10 d. 
06:20 „Mentalistas“ (9) (kart.). 

N-7. 07:15 „Pragaro virtuvė“ (17) (kart.). 
N-7. 08:10 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (8) (kart.). N-7. 09:10 „Teisingumo 
agentai“ (11) (kart.). N-7. 10:10 „Kobra 
11“ (7) (kart.). N-7. 11:10 „Ekstrasensų 
mūšis“ (10) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (18). N-7. 14:50 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (9). N-7. 15:55 „Tei-
singumo agentai“ (12). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (10). N-7. 19:30 „PREM-
JERA Mirtinas ginklas“ (2). N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (8). N-7. 21:00 Nakties 
klajūnai. N-14. 23:15 Išlikimo žaidimas 
(kart.). N-14. 01:00 „Mirtinas ginklas“ 
(2) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
06:40 „Mentalistas“ (10) (kart.). 

N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (18) (kart.). 
N-7. 08:30 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (9) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (12) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (8) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (10). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (19). N-7. 14:50 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (10). N-7. 15:55 „Tei-
singumo agentai“ (13). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (9). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (11). N-7. 19:30 „PREM-
JERA Mirtinas ginklas“ (3). N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (9). N-7. 21:00 Beverli 
Hilso policininkas. N-7. 23:10 Nakties 
klajūnai (kart.). N-14. 01:15 „Mirtinas 
ginklas“ (3) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
06:40 „Mentalistas“ (11) (kart.). 

N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (19) (kart.). 
N-7. 08:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(10) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (13) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (9) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (11). N-7. 13:50 „Pragaro virtu-
vė“ (20). N-7. 14:50 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (11). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (14). N-7. 17:00 Info die-
na. 17:30 „Kobra 11“ (10). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (12). N-7. 19:30 „PREM-
JERA Mirtinas ginklas“ (4). N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (10). N-7. 21:00 Grėsmė 
po vandeniu. N-14. 22:55 Beverli Hil-
so policininkas (kart.). N-7. 01:00 „Mir-
tinas ginklas“ (4) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
06:40 „Mentalistas“ (12) (kart.). 

N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (20) (kart.). 
N-7. 08:30 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (11) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingu-
mo agentai“ (14) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (10) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (12). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (21). N-7. 14:50 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (12). N-7. 15:55 „Tei-
singumo agentai“ (15). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (11). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (13). N-7. 19:30 „Ameri-
kietiškos imtynės“ (35) (Wrestling - 
RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (35) (Wrestling - SmackDown). 
N-7. 21:30 Absoliutus blogis. Išnyki-
mas. N-14. 23:30 Grėsmė po vande-
niu (kart.). N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
06:05 „Kvailiai šėlsta“ (7) (kart.). 

N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (8) (kart.). 
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (9) (kart.). N-7. 
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (27) (kart.). N-7. 08:30 „Kvai-
liai šėlsta“ (10) (kart.). N-7. 09:00 „Va-
rom!“ (10). N-7. 09:30 „Varom!“ (3). N-7. 
10:00 Lietuvos Hipokratas. 10:30 „Di-
džioji žydrynė“ (3). 11:50 „Ekstrema-
lūs išbandymai“ (15). N-7. 12:20 „Būk 
ekstremalas“ (23). N-7. 12:50 „Džeimis 
gamina Italijoje“ (5). 14:00 „Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (3). 
N-7. 14:55 „Ekstrasensų mūšis“ (11). 
N-7. 17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (28). N-7. 18:25 „Pavojin-
gi kaimynai“ (7). N-7. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Degan-
tis žmogus. N-14. 01:00 AŠTRUS KINAS 
Juodasis lietus. N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų komandi-

nis čempionatas. 07:30 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (28) (kart.). 
N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Ga-
liūnai. Pasaulio taurė. 10:00 „Apvalioji 
planeta“ (1). 10:35 „Bero Grilso kelio-
nės po Britaniją“ (1). 11:40 „Ekstrema-
lūs išbandymai“ (16). N-7. 12:10 „Būk 
ekstremalas“ (24). N-7. 12:40 „Džeimis 
gamina Italijoje“ (6). 13:50 „Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (4). 
N-7. 14:50 „Ekstrasensų mūšis“ (12). 
N-7. 17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (29). N-7. 18:25 „Pavojin-
gi kaimynai“ (8). N-7. 19:30 „PREMJE-
RA Rivjera“ (1). N-7. 20:35 „PREMJERA 
Rivjera“ (2). N-7. 21:40 „Juodasis sąra-
šas“ (14). N-7. 22:40 „Sostų karai“ (3). 
N-14. 00:15 Absoliutus blogis. Išnyki-
mas (kart.). N-14. 01:55 Juodasis lietus 
(kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Esą Žmonių su negalia aplinkos 
pritaikymo asociacijai atstovau-
jantis Rimantas Laurinavičius 
nederina projektų, jeigu juose 
nenumatyta aplinką pritaikyti 
neįgaliesiems. Pats R. Laurina-
vičius tvirtina, kad tai ne jo – 
įstatymų reikalavimai. 

„Šiais metais pasirengėme 
trijų darželių lauko sienų šiltini-
mo projektus, Žmonių su nega-
lia asociacija jų nederino, nega-
vome statybos leidimo. Jie aiški-
no, kad nesvarbu, kokia projekto 
dalis rengiama, turi būti numa-
tytas vidaus pritaikymas neįga-
liųjų poreikiams: tualetai pritai-
kyti žmonėms, turintiems fizinę 
negalią, įrengti pandusai, priva-
žiavimo keliai, numatytos vie-
tos stovėjimo aikštelėse“, – sa-
kė Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Statybos ir reno-
vacijos skyriaus vedėjas Evaldas 
Vaičeliūnas.

Savivaldybė kreipėsi į Aplin-
kos ministeriją, į Neįgaliųjų rei-
kalų departamentą ir gavo atsa-
kymą, kad projekte tai turi būti 
numatyta.

Šiaulių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininko 
pavaduotojas Nerijus Pupininkas 
pasakojo, kad yra parengę trijų 
pastatų Šiauliuose, Pakruojyje ir 
Joniškyje renovacijos projektus. 
Prireikė trijų papildomų mėne-
sių, kol suderino su Žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos atstovu.

„Joniškio policijos komisa-
riate norime tik pakeisti stogo 
dangą, mums neišdavė staty-
bos leidimo dėl priemonių neį-
galiesiems pritaikymo“, – mano 
pavaduotojas. Jis sakė jau gavęs 
įspėjimą, kad projektas vėluoja.

Komisariato specialistė Jo-
lanta Šimkienė paaiškino, kad 
sutarimą su derintojais pavyko 
rasti, nes įrodė, kad moderniza-
vimo projektai ir statybos reg
lamento reikalavimai neįgalie-
siems turi būti taikomi tik tiek, 
kiek susiję su atnaujinama pasta-
to dalimi, o ne visu pastatu. Ta-
čiau komisariatas raštu įsiparei-
gojo iki metų pabaigos pritai-
kyti pagrindinius pastato laip-
tus Šiauliuose, Purienų gatvėje 
esančiame policijos pastate, su-
tvarkys Pakruojyje pandusą, o 
Joniškyje – jo žymėjimą. Tam 
reikalui Policijos departamentas 
skirs lėšų.

Problemų kilo trijuose dau-
giabučiuose, kur pirmuose aukš-
tuose yra įrengtos komercinės 
arba administracinės patalpos. 
Daugiabučių renovaciją vyk-
dančios UAB „Mūsų būstas“ di-
rektorė Roma Janušonienė in-
formavo, kad neįgaliųjų atsto-
vai nederina techninių projek-
tų. Reikalaujama, kad daugiabu-
čiuose esančias komercines arba 
administracines patalpas pritai-
kytų neįgaliesiems. Daugiausiai 
triukšmo kelia reikalavimas įsi-
rengti neįgaliesiems pritaikytus 
sanitarinius mazgus.

Viešosios įstaigos „Aplinka 
visiems“ atstovas R. Laurinavi-
čius kelia klausimą: „Ar žmo-
nės su negalia turi teisę patekti į 
komercines, paslaugų patalpas?“

„Gal dėkime į kiekvieną pro-
jektą: nėra galimybės, sudėtin-
ga įrengti – ir nedarykim nie-
ko žmonėms su negalia. Tik lai-
kas nuo laiko nufilmuosime, pa-
rašysime, kad jie niekur negali 
pakliūti“, – ironizuoja neįgalių-
jų atstovas.

Dėl stringančių projektų kaltina 
neįgaliųjų atstovą

Jūratė Rauduvienė naujienų portale skrastas.lt analizuoja susida-
riusią konfliktinę situaciją – atsakingų institucijų, Šiaulių miesto 
savivaldybės atstovai tvirtina, kad neįgaliųjų reikalavimai Šiau-
liuose stabdo viešųjų pastatų ir daugiabučių namų renovaciją. 

Ukrainos gynėjas – 
drąsus, stiprus, įveikęs 

skausmus ir neviltį

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Oleksandras Sarabun – pir-
mas antiteroristinės operaci-
jos (ATO) Donbase dalyvis, 
kuris po kojos amputacijos 
grįžo į savo būrį. Į karą išėjo 
2014-aisiais savanoriu, pa-
teko į batalioną „Donbas“. 
Nenumanė, kokie išbandy-
mai jam bus skirti.

„Atleisk, vaikeli, tėtis 
negrįš“

Draugai jį vadina Saško. Li-
kimo jam buvo lemta kovoti 
vadinamajame Ilovaisko katile, 
apie kurį ukrainiečiai ir šian-
dien negali ramiai kalbėti. Kaip 
galėjo įvykti tokia tragedija, kai 
patekę į apsuptį žuvo keli šim-
tai Ukrainos karių? Generolų 
bukumas? Korupcija? Patirties 
stoka? Niekas iš tikrųjų neži-
nojo, kas ten vyksta. Sostinė-
je Kijeve – šventinis paradas, o 
čia negausiais būreliais prasiver-
žę kariai pasakoja neįtikėtinus 
dalykus apie pažadus praleisti, 
apsaugoti, apie lavonais nuklo-
tą žemę. Ir prisiekia atkeršyti. 

Kai rusai puolė, vyresny-
sis seržantas Saško pirmą kartą 
užuodė degančių kūnų kvapą, 
matė, kaip kilnojasi per apšau-
dymus žemė. „Net nepastebė-
jau, kaip tai atsitiko, – pasakoja 
vyriškis. – Važiavome mašino-
mis kolonoje. Buvo sakyta, kad 
mums leis saugiai išvažiuoti, pa-
likti mūšio lauką. Matau, apšau-
do pirmą mašiną, antrą, trečią... 
O aš – ketvirtoje. Staiga mano 
koja nuslinko į šoną. Riktelėjau 
saviems, kad aš – „300“ (sužeis-
tas). Draugai nutempė mane prie 
medžio, koją perrišo varžčiu, 
suleido skausmą malšinančių 
vaistų. Sėdėjau sukandęs dan-
tis ir verkiau. Už nugaros ranko-
je laikiau granatą, sušnibždėjau: 
„Atleisk, vaikeli, tėtis negrįš.“

Tačiau išėjo kitaip. Priešai 
nesislapstė, nevaidino vietinių 
šachtininkų ir kolūkiečių. Klau-
sė: „Ar žinai, kas tave paėmė į 
nelaisvę? Uljanovsko desantinin-
kai!“ Pasak Saško, iš pradžių ru-
sai elgėsi labai grubiai, galėjo net 
ant sužeistos kojos užlipti, paskui 
jiems nusibodo, nebekreipė jokio 
dėmesio į belaisvius.

Paimtiems į nelaisvę sužeis-
tiems ukrainiečiams nedavė an-
tibiotikų ar kitų vaistų, nes ir 
patys jų neturėjo. Visi gėrė tą 
patį šlykštų gelsvą vandenį, lyg 
iš mašinų nutekintą. Vyriškis 

stebėjosi, kad rusų karinis eli-
tas gyvena tokiomis prastomis 
sąlygomis, lyg kokie benamiai.

Koja ar gyvybė?
Saško nelaisvėje, laimė, ne-

užsibuvo. Padedant Raudona-
jam Kryžiui, sužeisti kariai bu-
vo perduoti Ukrainai. Iš pradžių 
pateko į palapinėje įrengtą lauko 
ligoninę. Atėjęs apžiūrėti sužeis-
tųjų gydytojas paklausė: „Kas 
čia taip dvokia?“ Atsiliepė Saš-
ko: „Mano koja“.

Sraigtasparniu jis buvo nu-
gabentas į Dnipro ligoninę. Trys 
gydytojai vienu balsu sakė: „Rei-
kia skubiai amputuoti.“ Į kario 
maldavimą palikti koją jie tik pa-
siūlė jam atidžiai pažiūrėti į savo 
galūnę, kuri buvo „Coca colos“ 
spalvos. Ar nori mirti nuo gan-
grenos? Koja taip sparčiai puvo, 
kad net ir nupjovus nebebuvo ga-
rantijos, kad liks gyvas.

Atsisveikino su žuvusiais 
draugais

„Pabudau po operacijos, dar 
ne visai pabudau, – pasakoja Saš-
ko. – O gal dar buvau narkozės 
sapnuose. Bet tikrai mačiau sa-
vo draugus, kurie žuvo Ilovaiske. 
Stovėjome taip draugiškai, būre-
liu. Žiūrėjome vienas į kitą. La-
bai mylėjau juos. Surūkėme po 
cigaretę. Ir tuomet jie ėmė tolti 
nuo manęs. Kur jūs, palaukite! 
Taip norėjau dar su jais pabūti. O 
jie atsakė, kad man dar per anks-
ti pas juos, pasimatysime vėliau.“

Grįžo į frontą po 
amputacijos

Pirma reabilitacija vyko Vi-
nicos ligoninėje. Iš Kijevo at-
vežė specialiai Saško pagamin-

tą protezą. Paskui pasiūlė vyk-
ti į Austriją stiprinti sveikatos ir 
mokytis vaikščioti su protezu. 
Netrukus Oleksandras paskam-
bino į savo batalioną ir pranešė, 
kad nori grįžti. Kolegos juokėsi, 
manė – juokauja, o vadas pasa-
kė – atvažiuok.

„Manė, iškęsiu mėnesį ir 
dingsiu, – šypsosi Saško. – O 
aš čia jau beveik metai. Pradžioj 
dirbau sandėly, išduodavau uni-
formas. Dabar esu kone už vi-
są tiekimą atsakingas. Išmokau 
su savo protezu ir ant šarvuočio 
užsiropšti. Nors esu fronte, bet 
kiek toliau nuo linijos. Lankau 
šaudymo treniruotes, nes nega-
li žinoti, kada ir tokios mano 
pagalbos prireiks. Jau išmokau 
vaikščioti be lazdelės. Kai pirmą 
kartą be atramos žengiau, nu-
griuvau už kelių žingsnių. Sto-
jau, ėjau, vėl griuvau... Dabar 
jau prisitaikiau, žengiu drąsiai.“

Karys gyvena vienas paskuti-
niame penkiaaukščio aukšte, lif-
to nėra. Užtat daug treniruojasi, 
kad įstengtų neuždusęs pasiekti 
savo butą. Su žmona išsiskyrė, 
tad nėra šalia ir tos mergaitės, ku-
rios atleidimo prašė Ilovaiske, kai 
sėdėjo visas kraujuotas, atsirėmęs 
į medį ir su granata rankoje.

Apie ką svajoja Saško? Jis ti-
kisi kada nors apsigyventi nuo-
savame name ir... išvysti klestin-
čią Ukrainą, panašią į Austriją 
ar Slovėniją. Situacija Donbase 
keičiasi. Jis ėmė studijuoti, nori 
tapti diplomuotu socialiniu dar-
buotoju. Kai kviečia, Saško eina 
į mokyklas ir pasakoja, ką reiškia 
mylėti Tėvynę. Jei vaikai prašo, 
parodo jiems savo protezą.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENė

Oleksandras Sarabun.

Apie tai, kad prieš tris dešimtme-
čius statytas miesto poliklinikos 
pastatas nedraugiškas negalią tu-
rintiesiems, kalbama buvo jau 
seniai. Dabar veikiantys du liftai 
per siauri daugeliui vežimėlių. Vis 
dėlto Panevėžio savivaldybė atra-
do lėšų įrengti krovininiam liftui, 
į kurį laisvai tilps ir didesni neį-
galiojo vežimėliai. Antraip galė-
jo „nuplaukti“ beveik 400 tūkst. 
eurų, skirtų iš Europos regioninės 
plėtros fondo poliklinikos remon-
tui ir medicininei įrangai atnau-
jinti: Aplinkos pritaikymo asocia
cija nesutiko palaiminti poliklini-
kos remonto, kol savivaldybė įsi-
pareigojo įrengti visus reikalavi-
mus atitinkantį liftą. 

Pasak Panevėžio savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojos Žibutės Gaivenie-
nės, darbai turėtų būti baigti iki 
šių metų gruodžio vidurio. 

„Poliklinika kartu su Pane-

vėžio miesto savivaldybe kaip 
partneriai įgyvendina projek-
tą „Asmens sveikatos priežiū-
ros efektyvumo didinimas“, ta-
čiau nebuvo galima jo pradėti, 
kol neįgaliųjų asociacijos reika-
lavimu neatsirado neįgaliesiems 
tinkamas liftas. Tad teko ieškoti 
lėšų iš miesto biudžeto“, – teigė 
Ž. Gaivenienė. Numatyta, kad 
senieji du liftai ir toliau veiks. 

Tai nebus vienintelis pokytis 
miesto poliklinikoje. Numatyta 
tvarkyti poliklinikos nuovažą. 
Neįgalieji skųsdavosi, kad ji ne 
tik per stati, bet ir labai nepato-
gi, tad naujoji bus gerokai ilges-
nė ir įrengta pagal visus reikala-
vimus, net su poilsio salelėmis. 

Numatyta sutvarkyti ir polik
linikai priklausančias pirmo bei 
antro aukšto patalpas – pacien-
tų laukiamąjį, koridorius, tuale-
to patalpas. Taip pat bus keičia-
mi langai bei durys. 

Neįgalieji išsikovojo liftą
Lina Dranseikaitė „Sekundės“ laikraštyje rašo, kad neįgalių-
jų organizacijų balsas Panevėžyje buvo išgirstas – jau šiemet 
miesto poliklinikoje turėtų atsirasti modernus liftas. 

Pensilvanijos universiteto 
mokslininkai surado būdų, 
kurie vieną dieną galės ap-
saugoti plaučius nuo po gripo 
komplikacijų patiriamos žalos.

Andriu Vogano, šio tyrimo 
autoriaus, ankstesni tyrimai paro-
dė, kad po sunkių gripo infekcijų 
plaučiuose lieka pažeidimų, kurie 
ateityje gali kelti didesnių prob
lemų. Pasirodo, geriausias dabar 
prieinamas gydymo metodas – 
alveolių ląstelių persodinimas.

Antrojo tipo alveolių ląste-
lės, trumpai žymimos AT2, yra 
pažeidžiamos po sunkių gripo 
infekcijų. Mokslininkai iš svei-
kų pelių paėmė AT2 mėginius ir 
leido juos įkvėpti gyvūnams su 
pažeistais plaučiais. AT2 trans-
plantaciją gavusios pelės gi-
jo greičiau – jų alveolėse buvo 
daugiau naujų AT1 ląstelių, pa-
gerėjo deguonies koncentracijos 
kraujyje rodikliai. 

Tyrimo autoriai teigia, kad 
pasigirdus naujos gripo epide-

mijos prognozėms, būtų galima 
paimti sveikų žmonių AT2 mė-
ginius, juos užauginti, o tiems 
patiems žmonėms susirgus, ląs-
teles persodinti pačiu papras-
čiausiu būdu – įkvepiant.

AT2 transplantacijos palen-
gvino gijimą ir po rūgšties garų 
įkvėpimo, chemoterapijos pa-
darytos žalos, bet neturėjo tei-
giamo poveikio bakterinės in-
fekcijos pažeistiems plaučiams.

www.technologijos.lt ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Sugalvojo paprastą būdą persodinti 
pažeistas plaučių ląsteles

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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„Tau, Vilniau!“ – bendrystei 
telkianti šventė

  
 

  
   

 

Eisiu
Eisiu
susitikti su rudeniu.

Kol jurginai dar žydi,
ankstų rytą
rasa nusiprausę,
ir spindi voratinklių šilkas,
ant ražienų padžiautas.

Kol beržai palei kelią
dar aukso nebarsto,
o šermukšniai sode,
kekes nusvarinę,
šalnos pabučiavimų laukia.

Eisiu
susitikti su rudeniu.

Bulvienojų kvapu apsvaigti.
Kol nerimstančią širdį
liūdesys neaplankė,
Ir ji vasaros sapną
saulėtą sapnuoja.

Eisiu
susitikti su rudeniu.

Jurginai
Daugiabučio kieme
 margaspalviai jurginai

pražydo.
Juos kasmet po langais
 žilagalvės močiutės 

sodina.
Leipstančius saulėje
 iš molinio ąsočio

pagirdo.
Kai gęstančios akys
 švelnų žiedų aksomą

nuglosto,
tarsi pro ūkanas
 skendinčią toliuos regi

gimtinę.
Už pinučių tvoros
 ten jurginų karūnos

išdidžios,
vėjeliui padvelkus,
 ryto rasos karolius

džiovina.
Gal jis tebelaukia
 vakarais prie vartelių

parimęs?
Daugiabučio kieme
 juk ne veltui jurginai

pražydo.

Man  nebaisu
Man nebaisu,
 kad skuba laikas,
ir rudenius
 per greitai keičia žiemos,
 o žiemas – pavasariai.
Žinau, kada gegužį
 baltos plukės
 pievose pražysta.
Dar parugės takelio šilto
 glamonių
 basos kojos nepamiršo.
Menu, kaip vėlų rudenį
 nukritusį kaštoną
 delnuose sušildžiau,
kaip pirštinėtos rankos,
 sausio pūgai siaučiant,
 snaiges nuo mano veido
 švelniai braukė.
Man tik baisu,
 kad metams bėgant
 aš galiu pamiršti,
 kaip lūpos ištaria ,,myliu’’,
ir kaip vieninteliu žvilgsniu
 pasakoma daugiau
 nei žodžiais.

Gražina DAUGINIENė
Vilnius

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Dviejų linksmų senučiukų 
porą kaunietės įkainojo... 10 eu-
rų. „Ką čia už tą senatvę daug 
prašysi“, – juokavo būrelio va-
dovė. Stebino ir kitos šių auksa-
rankių dirbinių kainos – už 1, 2, 
3 eurus buvo galima nusipirk-
ti lininę segę ar maišelį, odinę 
piniginę ar iš užtrauktų sukurtą 
papuošalą. Draugijos pirminin-
kė Lidija Morkūnienė pasakojo, 
kad organizacija turi puikių rė-
mėjų, kurie aprūpina žaliavomis 
(pavyzdžiui, Kauno „Audimas“ 
skiria audinių, užtrauktukų), 
todėl nustatydamos savo gami-
nių kainas atsižvelgia tik į įdė-
tą darbą. „Mes nesivaikom pel-
no, – sakė pirmininkė. – Ir po 
eurą ar porą savo dirbinius par-
duodamos apie pusantro šimto 
užsidirbam.“ 

Nebrangiai savo kūrinius 
šventės lankytojams siūlė ir Ma-
rijampolės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos moterys. Na, o 
paveikslus iš odos kurianti Aldo-
na Gulbinienė ir magaryčių pir-
kėjams negailėjo – perkantiems 
paveikslą po papuošalą pridė-
jo. Pasak moters, šitų paveikslų 
kūrimas taip įtraukė, kad jiems 
atiduotų valandų tiktai negaila. 
„Prieš šešerius metus į šį būrelį 
atėjau ir prilipau, – juokėsi ji. – 
Labai smagu vis ko nors naujo 
išmokti. O kai vadovė pasiūlė 
šių paveikslų idėją – negaliu at-
sitraukti.“ 

Pasak užimtumo būrelio va-
dovės Jūratės Jaugelienės, į užsi-
ėmimus besirenkančioms mote-
rims ji nuolat stengiasi pasiūlyti 
kokių nors naujovių. „Iš pradžių 
visos dirbame bendrai, išban-
dom. Tos, kurioms nauja veik
la patinka, ją tęsia ir draugijo-
je, ir namuose, kitos toliau ieš-
ko sau mielo užsiėmimo, – pa-
sakoja būrelio vadovė. – Grįžu-
si iš Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos surengtos karpinių stovyklos 
su moterimis pasidalinau ir šio 
meno paslaptimis. Jau yra rim-
tai karpiniais susidomėjusių, tuoj 
galėsim parodą surengti.“ 

Įvaldyti amatai ir naujovių 
paieškos

Neįgaliųjų organizacijų rank
darbių būrelių vadovai sako jau 
senokai įsitikinę, kad į Vilnių bet 
kokių dirbinių neatveši, juolab – 
neparduosi. Paklausūs tik koky-
biški, kruopščiai atlikti, dailiai 
apipavidalinti, praktinę paskirtį 
turintys rankdarbiai. O tokiems 
sukurti reikia įgūdžių. Ko gero, 
todėl ant Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos prekystalio su-
grįžo ovalono technika sukurti 
šaliai. Iš Dalės Baltanavičienės 
vadovavimą rankdarbių būre-
liui „Kamanės“ perėmusi Ma-
rytė Tupčiauskienė džiaugėsi, 
kad daugiau tokių gaminių mu-
gėje nė ant vieno prekystalio ne-
mačiusi.

Trakų rajono neįgaliųjų drau-
gijos užimtumo būrelio vadovė 

Oksana Bieliauskienė megz-
tų žaislų irgi niekur neaptiko. 
„Stip rių konkurentų neturim, 
– sakė ji. – Žaislus nelabai kas 
daro, daugiau kitokių rankdarbių 
imasi.“ Nuo kovo mugei ruoštis 
pradedančios moterys taip įgu-
do, kad jų žvėreliai netgi juos 
kolekcionuojančių pirkėjų turi. 
Ir šįkart prekystalį papildė įvai-
rūs vabaliukai, darbštuolės bitu-
tės, liūtukai, pandos. Dar viena 
naujiena – dvipusės arba varto-
mos lėlės: „Štai pažiūrėkit – dvi 
vienoje, – sakė O. Bieliauskienė, 
rodydama, kaip kaimo mergaitę 
primenanti lėlė tampa tikra prin-
cese. – Kas nežino, nelabai ir su-
pranta. Reikia, kad pirkėjas susi-
domėtų, atkreiptų dėmesį, tik ta-
da šią naujovę galime pristatyti.“ 

Akylesnio pirkėjų žvilgsnio 
laukė ir Šalčininkų rajono neį-
galiųjų draugijos palapinę puošę 
Galinos Ilsevič paveikslai. Iš tolo 
jie labai priminė kryželiu siuvi-
nėtus, o įsižiūrėjus iš arčiau pa-
aiškėjo, kad raudonų aguonų ar 
pastelinių spalvų gėlių puokš-
tės suklijuotos iš smulkučių ka-
roliukų. Moteris neslėpė – tai 
daug kantrybės ir kruopštumo 
reikalaujantis darbas. Nors vai-
kai iš internetinių parduotuvių ir 
parsiunčia paveiksliukų schemų, 
karoliukų rinkinių, bet norint 
juos tvarkingai suklijuoti ir pin-
ceto prireikia, ir akys pavargsta. 

Jiezno žmonių su negalia są-
jungos narė Sigutė Kimbiraus-

kienė ne pirmus metus į „Tau, 
Vilniau!“ šventę atveža iš vy-
riškų marškinių pasiūtų origi-
nalių prijuosčių. „Bet tiek pri-
juosčių, kiek šįkart, dar niekada 
nepardaviau, – džiaugėsi mote-
ris. – Liko tik iš marškinių nu-
garų siūtos. Su apykaklaitėmis, 
kišenėlėmis iškart išpirko.“ Į šią 
mugę S. Kimbirauskienė atvežė 
ir naują gaminį – iš dukros kel-
nių pasiūtą krepšį. „Pirks – ne-
pirks, bet idėją daug kas namo 
parsiveš, – šypsojosi moteris. – 
Juk „Tau, Vilniau!“ – ne tik pir-
kinių, bet ir idėjų mugė.“

Skambėjo ir Katedros aikštė, 
ir Pilies skveras 

Meno kolektyvų pasirody-
mai – taip pat neatskiriama ren-
ginio dalis. Iš visos Lietuvos su-

(atkelta iš 1 psl.)

važiavę geriausi ansambliai, ka-
pelos žiūrovus džiugino ir di-
džioje scenoje Katedros aikštė-
je, ir ūksmingame Pilies skve-
re. V. Vitaitės nuomone, šie pa-
sirodymai – puiki meno mėgė-
jų šventė, kolektyvus išvedan-
ti į daug platesnes ir svarbesnes 
erdves. „Menas yra universa-
li kalba. Jam negalia neturi jo-
kios reikšmės, svarbi pati meni-
nė raiška. Labai smagu, kad čia 
prisistato įvairias negalias tu-
rintys žmonės ir parodo, kokia 
įvairi gali būti kultūrinė veikla.“ 
Kultūrinę programą šiemet pa-
pildė ir edukacinės veiklos, pa-
žintis su neįgaliųjų sportu, ak-
tualios problemos aptartos su-
rengtoje diskusijoje. „Gubojos“ 
vadovė džiaugėsi, kad šiam inte-
graciniam projektui pritaria ir jį 
remia Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas, Kultūros taryba, Vil-
niaus miesto savivaldybė. 

V. Vitaitė užsiminė ir apie 
tai, kad bręsta idėja šią šven-
tę vienus metus rengti Vilniuje, 
kitus – regionuose. „Norėtųsi, 
kad tai būtų keliaujantis festiva-
lis, kuris įsilietų į regionų gyve-
nimą, o jo dalyviai galėtų geriau 
pažinti Lietuvą. Tokios integra-
cinės veiklos paįvairintų ir šalies 
miestų, ir mūsų bendruomenės 
gyvenimą, kurtų tvaresnę ben-
drystę“, – įsitikinusi V. Vitaitė. 

Aldona MILIEŠKIENė
Autorės nuotr.

Oksana Bieliauskienė džiaugėsi: žaislų mezgėjos rimtų konkurentų neturi.

Aldonos Gulbinienės paveikslai iš odos.

Šventės organizatoriai, dalyviai ir svečiai – visi drauge.

Kauno rajono neįgaliųjų draugijos auksarankėms svarbiausia – bendrystė.


