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Kultūros sostinė tapo ir žmonių su negalia sostine
Tolerancijos link
Savaitgalį vykti į Žemaitijos ir Lietuvos kultūros sostinę Telšius kvietė
spalvinga ir nuotaikinga, šiemet trečioji neįgaliųjų bendruomenės
mugė-koncertas „Būkime kartu“. Joje šoko,
dainavo, grojo ar įsigyti suvenyrus siūlė apie
600 žmonių (iš jų – apie
500 su negalia) iš įvairių Lietuvos vietų.
Šventėje „Būkime kartu“skambėjo įvairių žanrų muzika.

Programa net
išrankiausiam skoniui
Telšiuose vykęs renginys tik
rai pateisino miestui šiemet skirtą Lietuvos kultūros sostinės vardą. Norimą veiklą čia galėjo susirasti įvairaus amžiaus, įvairių

pomėgių ir interesų lankytojai.
Šventė prasidėjo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, kur
buvo laikomos šv. mišios už
neįgaliuosius ir jų šeimų narius.
Mišios buvo verčiamos į gestų kalbą.

Šventės svečius laimino Lietuvos žmonių su negalia sąjungos angelai.

Integracijos keliu
Kompozitorius, eksperimentinės muzikos profesorius Rolfas Gelharas Vilniaus neįgaliųjų dienos centre pristatė savo sukurtą sistemą garsas=erdvė (angl.
sound=space), kuri Didžiojoje Britanijoje naudojama dirbant su neįgaliaisiais.
Labiausiai džiaugėsi
vaikai
Dažniausiai elektroninę muziką kuriantis kompozitorius vis
dėlto labiau yra žinomas dėl savo
interaktyvių sistemų. Vieną iš jų –
garsas=erdvė jis pritaikė neįgaliesiems. Praėjusią savaitę ją ir pristatė Vilniaus neįgaliųjų dienos
centre. Sistemos garsas=erdvė
principas – žmonės kuria muzi-

Po pamaldų susirinkusiuosius į šventę džiugino Sakralinės
muzikos festivalio, skirto A. Jasenausko 130-osioms metinėms,
dalyvių koncertas Telšių miesto amfiteatro scenoje. Festivalis
kaip tik sutapo su mugės-koncerto „Būkime kartu“ laiku. Nenorintys klausytis sakralinės muzikos, kiek vėliau turėjo galimybę
pasimėgauti Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
suburto neįgaliųjų nacionalinio
„Spalvų muzikos“ orkestro (vyr.
dirigentas Romualdas Brūzga)
kartu su diksilendu „Sweetband“
bei Emiliu Korickiu atliekamais
muzikiniais kūriniais. Skambėjo
ir kaimo kapelų, kitų neįgaliųjų
muzikos ir šokių kolektyvų pasirodymai.
Šventės svečius šurmuliu
ir spalvomis viliojo neįgaliųjų

kūrybos darbų mugė. Joje galėjai
rasti visko, ko tik širdis geidžia:
papuošalų, knygų skirtukų, dekoratyvinių dėžučių, paveikslų, medžio dirbinių, įvairiaspalvių žaislų, saldumynų.
Jaunuosius šventės dalyvius
prisijungti kvietė kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose jie galėjo įgyvendinti savo fantazijas kurdami svajonių paukštį. Šventę apvainikavo Livetos, Petro ir Ingridos Kazlauskų koncertas.

Prekyba mugėse
naudinga

Į šventę susirinkę prekeiviai
nestokojo geros nuotaikos,
susidomėjusiems noriai pasakojo apie savo organizacijas, mielai rodė rankdarbius, ir, žinoma,
derėjosi.
VšĮ „Vilties erdvė“ moterys iš

Mažeikių atsivežė daugybę įvairiausiomis technikomis kurtų
rankdarbių. Įstaigos darbuotojos rūpinasi, lavina, moko savarankiškumo intelekto ir kompleksinę negalią turinčius žmones.
Vyriausioji socialinė darbuotoja
Raimonda Kibildytė tvirtina, kad
mugėms įstaigos lankytojai ruošiasi ištisus metus. Nieko nuostabaus – „Vilties erdvė“ per metus dalyvauja net 13-oje mugių.
Pasak R. Kibildytės, prekiaujant mugėse surinkti pinigai labai
svarbūs organizacijai. Jie skiriami stovykloms organizuoti, įvairioms rankdarbiams kurti reikalingoms, lavinimo priemonėms
pirkti. „Žmonės rankdarbių perka
daug, ypač prieš didžiąsias šventes, ir susikaupia visai nemaža suma. Po mugių mūsų lankytojams
už darbą organizuojamos ekskursijos, pasidarome ir šventę su vaišėmis“, – pasakoja R. Kibildytė.
Ant mažeikiškių prekystalio
puikavosi nėriniai, siuviniai, keramikos, medžio, floristikos darbeliai ir daugybė kitų dirbinių.
Bene labiausiai prie mažeikiškių prekystalio praeivius, o ypač
vaikus, traukė įstaigos lankytojos
Virginijos Kriaučiūnaitės siūti
minkšti žaislai.
Mergina turi darbą, ji puse
etato dirba valytoja, todėl šiek
tiek apgailestauja, kad ne visada užtenka laiko siuvimui bei kitoms veikloms. Virginija pasakoja, kad kartu su centro darbuotoja aptaria, ką galėtų pasiūti ir
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Kurti muziką gali kiekvienas

ką tiesiog judėdami erdvėje. Nereikia išmanyti muzikinio rašto,
nereikia turėti stiprių rankų, net
ir nedidelis judesys gali paskatinti suskambėti garsus.
Ši sistema veikia per ultragarsą. Patalpoje sustatyti ultragarso jutikliai reaguoja į žmogaus
judesius (panašiu principu susikalba delfinai). Su sintezatoriumi
sujungtas kompiuteris matuoja
žmogaus atstumą nuo jutiklių, jo
judėjimo greitį ir priklausomai
nuo to suformuojamas garsas.
Jutikliai sustatyti kvadratu, todėl judėdamas žmogus gali paskatinti kelių skirtingų garsų atsiradimą. Jo judėjimo greitis lemia
muzikos skambėjimo greitį. Vienu metu muzikuoti gali ir grupelė žmonių. Yra daugybė sistemos
garsas=erdvė programų: galima
„groti“ perkusija, mušamaisiais,
pučiamaisiais instrumentais, taip
pat ir kurti elektroninę muziką.
Vienu metu įmanoma išgauti nuo

50 iki 100 garsų, todėl sukuriama
daugybė muzikinių kombinacijų.
Ši technika nebuvo kuriama
specialiai neįgaliesiems. R. Gelharui 1985-aisiais kilo idėja, kad
jo kuriamą muziką galėtų atlikti auditorija, į koncertą susirinkę žmonės. Pirmą kartą sistema garsas=erdvė buvo pristatyta
Pompidu centre Paryžiuje. Kitas
sistemos pristatymas buvo numatytas muzikos festivalyje Lisabonoje (Portugalija). Jo organizatoriai paklausė, ar gali atvesti
negalią turinčius vaikus. Kompozitorius sutiko. Per šį pristatymą,
pasak R. Gelharo, nutiko kažkas
neprasto. Vaikai taip įsijautė į kūrybinį procesą, kad nebuvo įmanoma jų nuraminti. Jie bėgiojo,
kvatojo, džiaugėsi lyg pakvaišę.
Vaikai buvo su įvairiausiom negaliom, ne visi jie galėjo vaikščioti,
tačiau šios sistemos privalumas
ir yra tas, kad skambesį išprovokuoja net ir mažiausias judesys,

Muziką galima kurti tiesiog judant patalpoje.
daro garsas=erdvė sistema, suvonedidelės pastangos.
kiau,
kad sukūriau dalyką, kurio
Kitą kartą atėjo vyriškis su rakažkam
reikia. Nusprendžiau, jog
mentais. Jis taip įsijautė į kūrybinį
reikia
dirbti
su neįgaliaisiais“, –
procesą, kad numetė savo ramenpasakoja
R.
Gelharas.
tus, ėmė judėti atsiklaupęs ant
kelių. „Matydamas, kokį poveikį
(nukelta į 5 psl.)
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Apie tai,
kas
jaudina
M

Virtuali erdvė

alonus sutapimas – internetui beveik tiek, kiek
nepriklausomai Lietuvos valstybei. Ir nors interneto istorija prasidėjo 1969 metais, kai JAV gynybos departamento agentūra, sujungusi į tinklą
keturis kompiuterius, surado būdą pasikeisti karine informacija, šiandieninio interneto era atėjo tik
1990-aisiais. Nors kompiuteriniai tinklai buvo išrasti siekiant palengvinti duomenų bei informacijos
perdavimą, šiandien bene svarbiausia jų funkcija –
socialinis bendravimas. Kompiuterinė komunikacija
sukuria virtualią (kibernetinę) erdvę. Visi mes, interneto vartotojai (internautai), kuriame globalią žmonių bendruomenę. Žmonės internete ieško trijų dalykų: informacijos, draugų bei galimybės diskutuoti
jiems rūpimais klausimais.
Atrodo, kad jau mažiausiai trys žmonių kartos
išaugo bendraudamos socialiniuose tinkluose. Taip
atrodo todėl, kad trys kartos vienu metu „stojo prie
starto linijos“. Tikėtis, kad visoms trims kartoms sekėsi vienodai, neverta – starto linija ta pati, bet jėgos skirtingos. Mano paskaičiavimu, toliausiai turėjo „nubėgti“ šiandien 25-30 metų sulaukusieji,
50-60-mečiai – mažiau, o 80-mečiai bus tie, kurie į
naujausių technologijų pasaulį spėjo įšokti paskutiniai. Žinoma, bet kurioje amžiaus grupėje rasime išimčių, bet... savanaudiškai galvoju, kad labiausiai pasisekė tiems, kurie viduryje. Kodėl? Vien todėl, kad jie
dar labai prasmingai gyveno realioje, ne virtualioje
erdvėje, o ir pastarojoje sugebėjo neblogai įsitvirtinti.
Šis procesas labai siejasi ir su verslo pasaulio specifika: keturiasdešimtmetis verslininkas 1990 metais
buvo pats pajėgiausias prisitaikyti prie rinkos ekonomikos. Žinoma, jaunieji šiandieniniai internautai –
jau visiškai kita žmonių rūšis ir kokią vietą jų realiame gyvenime užima virtuali erdvė, mums sunku net
suvokti... 2005 metų apklausos duomenimis, 73%
7-18 metų vaikų prie kompiuterio praleidžia daugiau
nei 2 valandas, bet sulaukus 18-kos šis laikas trumpėja. Tačiau mažėja ir internautų amžius – neretoje
šeimoje kompiuterio mygtukus maigo jau dvimečiai.
Ir visgi kodėl socialinis bendravimas užgožė kitas interneto funkcijas? Pirmiausia todėl, kad suteikė
žmonėms laisvos komunikacijos galimybę (tai ypatingai buvo ir yra ribojama bei cenzūruojama totalitarizmo aplinkoje), antra – bendraujantis žmogus jaučiasi „centre“ (jis gali pradėti bendravimą, jį užbaigti ir t.t.) ir trečia – bendravimas dažnai vyksta realiu
laiku (Skype, Viber, WhatsApp, Hangout programose). Šiandien net mokslinės konferencijos vyksta virtualioje erdvėje, o medikai internetu gali konsultuoti
kitus medikus net operacijų metu. Interneto svarba
neįgaliesiems tokia aiški, kad nėra prasmės net diskutuoti. Kažkada sauskelnės pakėlė neįgaliųjų gyvenimą į visai kitą lygį (jos suteikė galimybę mokytis,
keliauti), o internetas neįgaliųjų galimybes suvienodino su įgaliųjų žmonių. Tokį fantastinį šuolį šiandien net sunku įvertinti. Prieš 20 metų net judėjimo
negalią turintys studentai turėdavo laiptais bandyti
patekti į universitetus bei kolegijas, šiandien siūlomos nuotolinės studijos leidžia jiems mokytis neišeinant iš namų. Tas pats ir kalbant apie darbą – daug
galimybių viską atlikti prie kompiuterio namuose.
Bet visgi erdvės skirstymas į virtualią ir realią iš
dalies yra labai dirbtinis. Pasakykite atvirai sau, kiek
laiko jūs praleidžiate suvokdami, kad gyvenate esamajame laike, „dabar“? Dažniausiai gyvename praeitimi arba ateitimi. Mes, lietuviai, (tai būdinga ne
visoms kalboms) turime net tris veiksmažodžių laikus: būtąjį dažninį, būtąjį kartinį ir būsimąjį, jie leidžia mums klajoti po savo virtualias erdves ir koks
skirtumas, ar tai darome padedami galvos smegenų,
ar kompiuterio?
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai
Akmenė:

Keliavo po Jurbarko
kraštą


Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Akmenės padalinio vadovė Vida Veignorienė laikraščio
skaitytojams rašo apie šaunią kelionę.
Akmenės padalinio
neįgalieji aplankė Jurbarką bei aplinkinius miestelius. Ekskursijos pradžioje apžiūrėjome Jurbarką,
toliau keliavome į Smalininkus. Aplankėme Raudonės pilį, pavaikščiojome
po parką, tada nuvykome

į Panemunės pilį, apžiūrėjome parodą, ekspoziciją.
Daug įspūdžių paliko Šilinėje įsikūręs Medaus slėnis. Ten vyko medaus degustacija, ragavome midaus ir meduolių. Išgirdome apie medaus rūšis ir
jo gaminimą. Aplankėme
Dvaro parką, kuriame yra
Jurbarko krašto ir Vinco
Grybo muziejus.
Grįžome į Akmenę pilni įspūdžių, kurie dar ilgai
liks atmintyje.

Daug įspūdžių paliko Šilinėje įsikūręs Medaus slėnis.

Kėdainiai:

Šiaulių r.:

Vainikas Gruzdžiams

Draugijos narių dovana miesteliui – ąžuolo lapų vainikas.

 Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Gruzdžių
padalinio pirmininkė Stanislava Julita Dijokienė
„Bičiulystei“ parašė apie
originalią draugijos narių
dovaną miesteliui.
Rugpjūčio 20 dieną paminėtas Gruzdžių miestelio įsikūrimo 380 metų
jubiliejus. Mes, Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos
Gruzdžių padalinio neįgalieji, norėdami prisidėti prie šios sukakties paminėjimo, sugalvojome
vąšeliu nunerti ąžuolo lapų vainiką ir juo papuoš-

ti Gruzdžių kultūros centro salę iškilmingo renginio metu.
Draugijos auksarankės
su didžiule energija ėmėsi
kruopštaus darbo. Padarėme puikų paveikslą, kuris
pradžiugino gruzdiečius ir
šventės svečius.
Dėkojame paveikslo
eskizo sudarytojai ir draugijos narei Dinai Montvydienei, sumanymo vykdytojoms Irenai Vrublevskajai, Ninai Budrikienei, Vidai Kelpšienei, Augutei Šimaitienei ir linkime naujų
prasmingų darbų.

Sutvarkė draugijos pastato fasadą

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos, vienijančios negalią turinčius rajono gyventojus, pastatas tapo kiek ryškesnis ir tvarkingesnis. Prie pastato fasado
kone savaitę darbavęsi vyrai stengėsi, kad senamiestyje, Radvilų gatvėje, stovintis ir seniai remonto nematęs namas būtų bent kiek
gražesnis.
O ir patys draugijos nariai įsitikinę – kai
aplinka tvarkinga, tada ir patiems smagiau
u ž e i t i p a s i s ve č i u o t i .
Pasak draugijos pirmininko Rimanto Duboso,
neįgaliesiems priklau-

santis pastatas stovi senamiestyje, gausiai turistų lankomoje vietoje,
tad tvarkytis – privalu.
„Esame įsikūrę senamiestyje, šia gatve praeina ne
tik vietiniai kėdainiečiai,
bet ir nemažai turistų, todėl ir mes norime, kad
pastato fasadas būtų gražus, tvarkingas. Juolab
kad visai šalia mūsų, už
tvoros, jau kuris laikas
yra puikiai ir profesionaliai restauruojamas pastatas. Todėl nusprendėme ir mes patys bent truputį pastatą aptvarkyti.
Pinigų pertekliaus draugija niekada neturėjo, ta-

čiau remontui skirtų lėšų
pavyko gauti iš geranorių
rėmėjų“, – sakė R. Dubosas.
Pinigų buvo prašyta tik
kosmetiniam pastato remontui – langų rėmų tvarkymui, dažymui. Visus darbus savanoriškai atliko
nagingi draugijos nariai.
„Žinoma, mums jau reikia
ne tik kosmetinio, bet rimtesnio remonto. Pastatas
senas, kiauromis sienomis,
jau reikia apšiltinti ir stogą. Prieš kurį laiką piktavaliai buvo išdaužę ir pastato langų stiklus… Tačiau
mažais žingsneliais einame į priekį ir darome viską, kas mūsų valioje, kad

pastatas bent kiek būtų
gražesnis bei džiugintų ne
tik mūsų draugijos narius,
bet ir praeivius“, – tikino
Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas
R. Dubosas.

 Vievio neįgaliųjų draugijos narė Karolina Naprienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi išvykos prie
jūros įspūdžiais.
Kai Vievio neįgalieji
sužinojo, kad į kasmetinę kelionę prie jūros važiuos rugpjūčio mėnesį,
labai apsidžiaugė. Esame
prie jūros važiavę ir birželio pradžioje, ir rugsėjo pabaigoje, ir lietingą liepą, o
rugpjūtį – nė karto. O juk
šis mėnuo, dar vadinamas
auksiniu sezonu, – visų poilsiautojų svajonė.
Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkei Marijonai Pacevičienei teko rimta
užduotis atrinkti aktyviausius draugijos narius, nes
leista važiuoti 45 žmonių

grupei, o norinčių prie jūros – kur kas daugiau. Net
ir tokių, kurie per metus
draugijoje beveik nesirodo, nelanko susirinkimų,
nedalyvauja veikloje. Iš jų
net privalomą nario mokestį (vos 1 eurą per metus) sunku surinkti. Tačiau
būtent tokie labiausiai nori
pailsėti, o nepatekę ant visų pyksta: ant dažniau važiuojančių, ant pirmininkės, kartais net nesuprasi
ant ko ir kodėl. Net ir patekę į Šventąją lieka nepatenkinti. Tai jų kambariai be
balkonų, tai televizoriaus
neturi, tai elektros lemputės blankiai šviečia, tai gyvena ne su tais, su kuriais
norėjo, tai pagalvės per
minkštos ar per kietos, tai

vėl kas nors ne taip. Mielieji, palikit blogas nuotaikas namuose, o atvažiavę
į Šventąją, grožėkitės jūra. Tai kas, kad 2 dienas iš
5 mums skirtų buvo iškelta raudona vėliava ir jūros
bangos siekė daugiau nei
3 balus. Negalima maudytis – braidykim pakrante ar
sėdėkime kopose. Lietaus
per daug? Taip, čia Lietuva, čia lietūs lyja jau beveik
2 mėnesius kasdien. Bet ar
tai gali sutrukdyti poilsiui?
Kiek daug žmonių nugulę
paplūdimius ir kopas, kiek
daug poilsiautojų, vaikščiojančių naujai sutvarkytomis Šventosios gatvėmis
ar medituojančių nuostabioje bažnyčioje. O nuo
gėlių gausos visas mieste-

lis atrodo kaip ištisas gėlių darželis! Tik reikia tai
pamatyti! O jeigu Šventojoje jau viskas matyta ir
žinoma, juk greta – Palanga. O ten kasdien šventė!
Nebūtina vien tik tiltu pasivaikščioti ar paplūdimio
bei kavinių galimybėmis
džiaugtis. Galima akis paganyti Gintaro muziejuje,
aplankyti vaškinių figūrų
ar smėlio skulptūras, pasigrožėti naujais statiniais.
Tik reikia būti pozityviai nusiteikusiems, pamiršti namų rūpesčius, atsipalaiduoti. Būkim pakantūs ir tolerantiški vieni kitiems. Priimkime kelionę
prie jūros kaip dovaną. Tik
nepamirškim, kad dovanos
kartais reikia nusipelnyti.

Vievis:

Vaida Masilionytė

Fasado remontas.

Pasidžiaukime poilsiu prie jūros
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Kultūros sostinė tapo ir žmonių
su negalia sostine
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tada pati išsirenka. Mergina
pirma pasiuva žaislo detales, po
to jas sujungia į visumą. Kiek užtrunka žaislo gamyba, pasakyti
nelengva, nes vieną dieną siuva
vien rankytes, kitą – kojytes, paskui laukia komponavimas. Virginija pasakoja, kad medžiagas
siuviniui renkasi pagal nuotaiką,
kuo ji geresnė, ryškesnės ir spalvos. Mergina džiaugiasi, jog mugės svečiai noriai perka jos siūtus žaislus ir sako, kad turės dar
labiau stengtis, kad būtų ką vežtis ir į rugsėjo mėnesį sostinėje
vyksiančią mugę „Tau Vilniau“.

Šventės labai reikalingos

VšĮ „Vilties erdvė“ socialinė darbuotoja R. Kibildytė sako,
kad negalią turintys žmonės labai laukia išvykų, jos labai naudingos. Neįgaliesiems labai svarbu pamatyti, kad jų darbeliais gėrisi, kad juos perka. Tai suteikia
pasitikėjimo savimi, įkvepia norą dirbti, tobulėti. „Turime vieną
lankytoją, kuriam atėjus pas mus
buvo labai sunku susikaupti, jis
negalėdavo ramiai dirbti vieno
darbo. Kai jį pirmą kartą pasiėmė
į mugę ir jis pamatė, kaip žmonės

noriai perka rankdarbius, grįžęs
ėmė elgtis visiškai kitaip. Dabar
jis siuvinėja jau porą metų, visada dirba susikaupęs, nes mato,
kad jo darbą žmonės vertina“, –
tikina R. Kibildytė.
Šventės svečius ir dalyvius
sveikinusi Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė
džiaugėsi, kad per Lietuvą nuvilnijusiose mugėse-koncertuose netrūko dalyvauti norinčių
neįgaliųjų. Pasak jos, tai didžiulė laimė ir dar didesnė atsakomy-

bė, nes viskas turi būti suorganizuota tinkamai, visi turi jaustis laukiami.
„Aš labai džiaugiuosi jūsų šiluma, noru bendrauti, veržlumu.
Gera būti kartu. Jūs sakote, kad
norite susitikti, norite, kad tokie renginiai vyktų, ir aš tikiuosi, kad bendromis, jėgomis, bendraujant su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, rasime lėšų, kad ši tradicija tęstųsi“, – sakė V. Vitaitė.
Ieva Juodeikienė
Autorės nuotr.

Virginija Kriaučiūnaitė (kairėje) iš Mažeikių kruopščiai siuva žaislus.

Susirinkusiuosius sveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Telšių miesto meras Petras Kuizinas ir Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė.

Telšiuose koncertavo 20 neįgaliųjų meno kolektyvų.

Kaune – įdomus savanorystės pasiūlymas neįgaliesiems

Vytauto Didžiojo karo muziejus.
Vytauto Didžiojo karo muziejus siūlo savanoriška veikla neįgaliesiems prisidėti prie muziejininko darbo.
Dažnai manoma, kad muziejuje laikas sustoja. Tačiau tai
netiesa, čia verda gyvenimas, o
darbas su eksponatais leidžia
pažinti dar nežinomą Lietuvos,
o kartais ir pasaulio, praeitį. Visus metus Vytauto Didžiojo muziejuje dirba daugiau nei dvidešimt įvairaus amžiaus savanorių, kurie padeda bendrauti su
lankytojais, restauruoti eksponatus ir geriau pažinti Lietuvos
istoriją. Vytauto Didžiojo karo
muziejaus tikslas – išsaugoti ir

A. Užgalio nuotr.

pateikti Lietuvos kovų istoriją,
todėl glaudžiai bendradarbiaujama su kariuomene, taigi savanorystė čia yra puikus būdas pagilinti karybos istorijos žinias.
Be to, muziejuje nuveiktas darbas labai prasmingas – jis išliks
ateities kartoms ir bus naudingas
visai visuomenei, nes muziejaus
eksponatai saugo Lietuvos istoriją ir priklauso kiekvienam lietuviui, kad ir kur jis bebūtų.
„Vytauto Didžiojo karo muziejuje įdomu padirbėti, nes gali
pamatyti visai kitą istorijos pusę.
Čia ji pasidaro įdomesnė, ir visai
ne tokia, kokią prisimenu iš mokyklos“, – sako 22 m. savanorė

Savanorės per renginį šventiniais didikių drabužiais.

Viktorija. Ji studentė, muziejuje
savanoriauja laisvalaikiu.
Muziejaus darbuotojai atkreipia dėmesį, kad savanorystę nesunku derinti su darbu ar
mokslais, tačiau kartu reikėtų
nepamiršti, kad ir atliekant savanorišką veiklą reikia jausti atsakomybę, nevėluoti ir nemesti
darbo be pateisinamos priežasties vos jį įpusėjus.
Šiuo metu Vytauto Didžiojo karo muziejus kviečia neįgaliuosius savanoriauti Restauracijos, Rinkinių apsaugos ir saugojimo skyriuose, Lankytojų aptarnavimo poskyryje, Karybos
istorijos skyriuje bei Muziejaus
bibliotekoje.
Restauracijos skyriuje bus
galima prisidėti prie svarbių
eksponatų atnaujinimo. Nemaža dalis saugyklose saugomų
daiktų reikalauja priežiūros – atnaujinimo, konservavimo ar paprasčiausio nuvalymo. Čia dirba restauracijos specialistai, kurie laukia kruopščių ir smalsių
savanorių.
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius kaupia visas muziejaus turimas vertybes ir jas prižiūri. Šiame skyriuje specialistai
pasirūpina, kad kiekviena muziejinė vertybė turėtų savo kortelę
su kuo daugiau informacijos tam,
kad ją būtų lengviau tyrinėti ateities kartoms. Savanoriai čia padeda surašyti turimus eksponatus, pagaminti jiems korteles, jas
žymėti, tikrinti informaciją. Be
to, Vytauto Didžiojo karo muziejus aktyviai dalyvauja muziejinių
vertybių skaitmeninimo procese,
jo metu visi Lietuvos muziejuose
saugomi eksponatai atsiduria interneto bazėje LIMIS – Lietuvos
integraliojoje muziejų informacinėje sistemoje. Savanoriai gali

išvysti šį procesą ir galbūt prie
jo prisidėti.
Lankytojų aptarnavimo poskyrio specialistai tiesiogiai bendrauja su lankytojais ir prižiūri
tvarką muziejaus ekspozicijų salėse. Laukiama savanorių, kurie
domisi Lietuvos karybos istorija
ir geba bei mėgsta bendrauti su
žmonėmis.
Karybos istorijos skyrius muziejuje tyrinėja Lietuvos kariuomenę, mūšius, ginklus, uniformas ir kitus su karyba susijusius aspektus. Dirbdami kartu
su kitais skyriais karybos istorikai rengia parodas, aprašinėja
eksponatus. Savanorystė šiame
skyriuje būtų įdomi tikriems karybos entuziastams, kurie nebijo pasikapstyti istorijoje, mėgsta tyrinėti ir aprašinėti. Kartu
su skyriaus darbuotojų pagalba
savanoriai galėtų aprašinėti karinius eksponatus ir atlikti kitas
užduotis.
Vytauto Didžiojo karo muziejus turi ir savo biblioteką. Ji nedidelė, tačiau turi didelę retų, senų
knygų kolekciją, kuri reikalauja
nuolatinės priežiūros ir dar nėra iki galo sutvarkyta. Negalintys
gyventi be knygų savanoriai visada laukiami šioje bibliotekoje,

kur darbuotojos padedami galės
prisidėti prie tokių leidinių surašymo ir atnaujinimo.
Muziejus baigia renovacijos
darbus (šiuo metu tvarkomos
prieigos), todėl pagrindiniame
pastate užtikrintos visos sąlygos
į jį patekti žmonėms su fizine negalia (pernai įrengtas neįgaliųjų
tualetas ir dušas, jau seniai veikia
specialus liftas, leidžiantis pakilti
į sales). Restauracijos bei Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriai yra kitose patalpose Kaune,
jos dar nėra pritaikytos judantiems neįgaliųjų vežimėliais, todėl muziejaus darbuotojai prašo
panorusiuosius savanoriauti registruotis, kad, atsižvelgus į negalią, būtų galima numatyti galimybes patekti į pastatus.
Norintys dalyvauti Vytauto
Didžiojo karo muziejaus savanorystės programoje turėtų susisiekti su savanorių koordinatore
Indre (el. paštu indre.braseviciute@kam.lt arba tel. (8 37) 22 28
47), bendra informacija teikiama el. paštu vdkaromuziejus@
kam.lt. Muziejaus darbuotojai
stengsis pasiūlyti naudingo darbo kiekvienam norinčiam.
Vytauto Didžiojo karo
muziejaus inf.

Savanorė valo eksponatą restauracijos dirbtuvėse.
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Daktaras
Aiskauda

T

ai visai paprasta ir nepalyginti lengviau (ir saugiau) negu
vardan lieknos figūros save varginti nevisavertėmis dietomis.
Mat valgant nevisavertį maistą,
stokojant kalorijų, net ir tuomet,
kai kūno svoris nesikeičia, raumenų ir riebalų masės santykis
kinta į blogąją pusę. Pavyzdžiui,
organizmui žalingiau per dieną gauti 800 negu 1200 kalorijų. Mat užtenka bent 72 valandų
nevisavertės dietos, kad riebalinės ląstelės pradėtų „gintis“ ir
pradėtų mažėti raumenų masė.
Pastaba: dar ne taip seniai žodis „dieta“ buvo suprantamas
tik kaip mažai kaloringas maistas, t.y. kai su maistu gaunama
mažiau kalorijų, negu jų reikia
normaliam organizmo funkcionavimui.

Neatsisakykite pusryčių

Niekada neatsisakykite pusryčių, antraip išbalansuosite medžiagų apykaitos sistemą ir pradėsite kaupti riebalus. Tačiau nepiktnaudžiaukite tais patiekalais,
kuriuose daug cukraus ir riebalų
(saldainiai, pyragaičiai, tortai...).
Bent trejetą kartų per savaitę
prisiverskite suvalgyti avižinių
dribsnių, padedančių pastebimai
lieknėti. Juose, be kitų medžiagų, esama pakankamai vitamino
B1. Skrandis avižinius dribsnius
virškina lėtai, ir jūs ilgą laiką nejausite alkio.
Jei mėgstate makaronus, neatsisakykite ir jų. Tik reiktų juos
valgyti be mėsos, grybų. Vietoje pastarųjų produktų galima
įdėti šiek tiek sūrio ir daržovių.
Taip pat pravartu (jei norime,
kad puikiai funkcionuotų žarnynas) išsivirti grikių ar perlinių
kruopų košės.
Paaiškinimas: vitaminas B1
stabdo riebalų kaupimąsi viduriuose, gerina nervų sistemą,
virškinimą, padeda išvengti vidurių užkietėjimo, stiprina atmintį ir kt.

4 psl.

Kaip sutramdyti nenumaldomą
apetitą

Netikrą alkį sukelia
cukrus

Neužsisėdėkite užstalėje
Sumuštiniams tiks rupių miltų ruginė ir kvietinė duona, turinti daug vitamino B1 ir skaidulinių maisto medžiagų (jos padeda išvengti vidurių užkietėjimo,
nutukimo, diabeto, išeminės širdies ligos ir vėžio), tik svarbu netepti storai nei sviestu, nei margarinu. Pavalgę (pusryčius, pietus ir t. t.) neužsisėdėkite užstalėje, nors tuo momentu dar norėtųsi kažko užkąsti. Žinotina,
kad sotumo pojūtis atsiranda
ne iš karto, o praėjus maždaug
20 minučių.
Riebalinio audinio atmintis
Beje, ne tik nevisavertės dietos, bet ir badavimas nesunaikina riebalinių ląstelių. Kodėl? Riebalinis audinys turi gerą atmintį:
po alinančios dietos ar badavimo
atsiranda vis daugiau riebalus
sudarančių fermentų.
Užsikraunant nevisaverčių
dietų naštą paprastai galvojama
ne apie sveikatą, bet apie kūno išorę. Kur kas geriau turėti nekintantį pakenčiamą antsvorį, negu
nuolatos būti streso būsenos, tai
prarandant, tai priaugant riebalų. Tokie nevykę eksperimentai
gali papildomai susargdinti įvairiomis ligomis.

Kuo numaldyti
nenumaldomą norą
valgyti
Atsiradus nenumaldomam
alkio pojūčiui nepanikuokite, o
tuoj pat suvalgykite obuolį, išgerkite stiklinę kefyro ar jogurto.
Beje, kai valgysite obuolį, neužmirškite suvalgyti ir sėklų (vieno
obuolio sėklose yra jodo dienos
norma); tai mažina alkio pojūtį.
Jeigu dirbate, mokotės, esate kelionėje, visada turėkite su savimi obuolių, kopūstų lapų (kopūstai padeda iš organizmo šalinti net cholesterolio perteklių), morkų. Jei šiuos produktus valgysime neskubėdami ir
gerai sukramtysime, tai ir pagrindinio maisto suvalgysime
kur kas mažiau. Jei esame namuose, pravartu apgauti apetitą
džiovintomis figomis ar slyvomis
(ypač tinka džiovintos slyvos).
Daroma taip: 0,5 kg žaliavos užpilama 3 litrais vandens, virinama, kol lieka 2,5 litro. Nuoviras
geriamas po 0,5 stiklinės prieš
valgį (kartu valgomos figos ar
slyvos).

Per dieną maitinkimės
5 kartus

Pernelyg didelį apetitą tu-

rintiems žmonėms reiktų ne
retkarčiais, o kasdien valgyti pupelių ir žirnių. Šie ankštiniai gerina virškinimą, greitai sukelia sotumo pojūtį.
Tiems žmonėms, kurie per dieną maitinasi tik du ar tris kartus ir linkę ne tik persivalgyti,
bet ir prisiauginti riebalų, būtina maitintis penkis kartus.
Pastaba: Net ir sveikiems žmonėms, kai nėra apetito (ar dėl
kitų priežasčių), privalu valgyti daug kartų (daugiausia reikia
suvalgyti maisto iš ryto, per pietus, minimaliai – antroje dienos
pusėje).

Kai trūksta vandens

Kartais labai norisi valgyti, o
iš tikrųjų organizmui trūksta...
vandens (ne kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų). Išgerkite stiklinę
vandens, palaukite 15–20 min.
Jei nebejausite alkio, vadinasi, organizmui reikėjo tik vandens. Jei
geriama tik tada, kai troškina, organizmas aprūpinamas tik maždaug 50 % vandens. Optimalus
skysčio kiekis gali būti nustatomas pagal šlapimą – jis turi būti skaidrus.
Pastabos:
1. Jeigu prieš valgį išgersime

Menininkų ir verslo parama vėžiu sergančioms moterims

V

ykdant tęstinį projektą „Gyvybės mazgas“ išleisti du leidiniai – „Transformuojami galvos apdangalų modeliai“ ir „Galvos apdangalai iš skarų ir šalių“,
autoriai Danguolė Brogienė ir
Andrius Surgailis. Knygelės skirtos moterims, kurioms taikyta
chemoterapija, ir dėl šio gydymo jos yra laikinai netekusios
plaukų. Knygelėse pateikiamos
pamokos, schemos ir brėžiniai,
kaip pačioms susikurti galvos
apdangalą.
Tęstinį unikalų projektą „Gyvybės mazgas“ jau dešimtmetį

stiklinę pomidorų sulčių, būtiną
alkiui numalšinti valgio porciją
sumažinsime net trečdaliu!
2. Piktnaudžiavimas kava sukelia alkį – per dieną išgeriamų
kavos puodukų skaičių apribokime iki dviejų (ir dar be cukraus!).

įgyvendina susibūrę socialiniai
partneriai – Vilniaus dailės akademija, Nacionalinis vėžio institutas, Nacionalinė krūties ligų
asociacija (ankstesnis pavadinimas – Nacionalinė moterų, sergančių krūties ligomis, organizacijų asociacija) ir bendrovės LINDEX (Švedija) bei OMNITEKSAS
(Lietuva).
„Kiekvienai susirgusiai onkologine liga moteriai prireikia
nemažai jėgų ištverti gydymosi
laikotarpį ir toliau gyventi turiningą, visavertį gyvenimą, – sako Vilniaus dailės akademijos

Moterys net ir po chemoterapijos gali gražiai atrodyti.

profesorė Danguolė Brogienė. –
Net ir patyrus vieną iš nemaloniausių šalutinių chemoterapijos reiškinių – laikinai netekus
plaukų, jokiu būdu negalima sėdėti užsidarius ir krimstis dėl
pasikeitusios išvaizdos.“
Pasak prof. D. Brogienės,
leidiniuose būtent ir pasakojama bei parodoma, kaip kiekviena gali paslėpti laikiną išvaizdos trūkumą visiškai nesunkiai.
„Knygelėse moterys atras sau
tinkamų, originalių galvos apdangalų variantų, kuriuos galės
pačios, be didesnių investicijų ir
pastangų, susikurti. Linkiu moterims – nepraraskime savęs ir
sveikime gražios“ , – sako prof.
D. Brogienė.
Leidinių parengimą ir išleidimą parėmusios bendrovės LINDEX tikslas – palaikyti Lietuvos
moteris, kurioms susirgus krūties vėžiu tenka atlaikyti ne tik fizinę, bet psichologinę naštą. Abu
leidiniai, išleisti bendru dviejų

tūkstančių egzempliorių tiražu,
spalio mėnesį bus pristatyti Lietuvos gydymo įstaigose, kuriose
taikoma chemoterapija krūties
ir kitų lokalizacijų vėžiu sergančioms pacientėms.
Nacionalinio vėžio instituto
klinikoje besigydančios pacientės gali teirautis šių leidinių instituto Vėžio informacijos centre.
Taip pat leidinius bus galima rasti internetinėje Nacionalinio vėžio instituto svetainėje bei kuriamoje atsinaujinusios Nacionalinės krūties ligų asociacijos
interneto svetainėje.
Tęstinį projektą „Gyvybės
mazgas“ vykdančių partnerių
bendras tikslas – kad nė viena
vėžiu susirgusi moteris nepasijaustų vieniša ir apleista.

Vėžio registro duomenys

NVI Vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet diagnozuojama beveik 18 tūkst. naujų piktybinių navikų atvejų, iš

Yra nemažas procentas žmonių, kuriems netikrą alkio jausmą sukelia cukrus (kai sakome
„cukrus“, turimi omenyje visi saldumynai, netgi saldžios uogos,
vaisiai ir t. t.), ypač kai „pasaldinamas“ tuščias skrandis. Beje, ši
nuoroda taikytina visų amžiaus
grupių žmonėms.
Gal vietoje cukraus vartoti
cukraus pakaitalus? Deja, vartojant cukraus pakaitalus – sachariną ir jo natrio druską, sorbitą,
ksilitą, fruktozę, aspartamą, cik
lamatus, manitą irgi atsiranda
netikras alkio pojūtis.

Liaudies medicinos
receptai apetitui mažinti

Pirmasis receptas. Šaukštelis susmulkintų kukurūzų purkų
užplikomas stikline verdančio
vandens, palaikoma 20 min., po
to perkošiama per 2 sluoksnių
marlę ar specialų sietelį. Geriama po šaukštą 3 kartus per dieną 20 minučių prieš valgį.
Paaiškinimas: purka – piestelės dalis, ant kurios prilimpa
žiedadulkės.
Pastabos:
1. Nors ir labai retai, tačiau
kai kam šis preparatas gali sukelti alerginę reakciją.
2. Kukurūzų purkos nevartotinos, kai yra padidėjęs kraujo krešumas.
Antrasis receptas. Susmulkinamos trys česnako skiltelės,
užpilamos stikline atvėsinto virinto vandens, palaikoma parą.
Geriama po šaukštą prieš miegą.
Bendra pastaba: taikant šiuos receptus kartu su aukščiau nurodytomis priemonėmis, organizmas
maždaug po dviejų mėnesių pradeda reikalauti mažiau maisto.
Romualdas OGINSKAS

jų daugiau nei 8,5 tūkst. naujų
vėžio atvejų nustatoma moterims. Dažniausia onkologinė liga tarp moterų – krūties vėžys.
Naujų krūties vėžio atvejų kasmet mūsų šalyje diagnozuojama
apie 1,5 tūkst.

Apie chemoterapiją

Chemoterapija, medikamentinis onkologinių ligų gydymas,
t.y. piktybinių navikų gydymas
vaistais nuo vėžio, yra vienas iš
sudėtinių vėžio gydymo metodų.
Vaistai nuo vėžio veikia piktybines ląsteles, stabdydami jų dalijimąsi ir jas naikindami – tada navikas nebeauga, sunyksta.
Chemoterapija labiausiai veikia
greitai besidauginančias ląsteles. Vienas iš nemaloniausių šio
gydymo laikinų nepageidaujamų
poveikių – galvos plaukų nuslinkimas, dažnai sukeliantis moterims stresą ir nepatogumą. Būtina žinoti, jog šis laikinas nepageidaujamas poveikis praeina – pabaigus gydymą plaukai
atauga.
„Bičiulystės“ inf.
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Neįgaliųjų darbais gali
pasidžiaugti visi

Kurti muziką gali kiekvienas
(atkelta iš 1 psl.)

Kūryba įgalina
Kompozitorius patobulino
jau sukurtą programą. „Iš pradžių žmonės grojo mano muziką. Dabar nusprendžiau, kad
tai turi būti jų muzika. Norėjau
suteikti kitiems galimybę kurti.
Jei jie pajus, kad tampa kūrėjais,
autoriais, tada aš būsiu ką nors
gyvenime gero nuveikęs“, – sako R. Gelharas. Kompozitoriaus
teigimu, tai ir jo tikslas – suteikti žmogui galimybę patikėti savimi. Žmonės, kurie šiaip negali
kurti muzikos, judėdami tai pajėgia daryti. Neįgalus ar ne, jokio skirtumo.
Iš pradžių žmogus erdvėje
juda mechaniškai, bet pradėjęs
girdėti muziką, suvokęs, kaip,
kur ir kas skamba, neretai pradeda judėti kryptingai. Galvoje
vyksta kūrybos procesas.
Žmonėms, kuriems sunku
prisiversti judėti dėl kamuojančių skausmų ar spastiškumo, tai
taip pat gali būti gera mankšta. Juk norėdamas išbandyti esi
priverstas judėti. Į priekį, atgal,
lėtai, greitai, pakelti ranką, nuleisti... Skirtingi judesiai sukelia
skirtingus garsus.
R. Gelharas dirbo su šokėjais,
su vaikais darželiuose. Londone
ir Edinburge yra įkurti „Garso
ir erdvės“ centrai. Pastarajame
bendruomenės menų organizacijos iniciatyva yra nuolat rengiamos dirbtuvės, į kurias pirmiausiai kviečiami specialiųjų
poreikių turintieji (vaikai, turintys elgesio ir mokymosi sutrikimų ir asmenys su įvairiausia fizine bei proto negalia). Šių dirbtuvių dalyviai kuria savo judesio
ir muzikos kompozicijas.
Kompozitorius sako, kad yra
tekę dirbti tokiose įstaigose, kurias lanko žmonės su tokiomis
negaliomis, kad sunku įsivaizduoti – jie negali daryti beveik
nieko. Bet ir vos ranką pajudindami jie gali kurti muziką...
R. Gelharas prisimena atvejį, kai į studiją atėjo vyriškis be
rankų ir be kojų. Jis „grojo“ sėdėdamas ant grindų. Vyriškiui taip

patiko kūrybinis procesas, kad
sakė čia norintis mirti.

Nekasdienė veikla
pradžiugino

Sistemą Vilniaus neįgaliųjų dienos centre išbandžiusiųjų
veiduose iš karto įsijungė šypsenos.
Kompozitorius itin džiaugėsi Rūtos Vaitekutės įsijautimu į muzikos kūrėjos vaidmenį.
Jo teigimu, neįgaliojo vežimėliu
judanti moteris suprato, ką daro, judėjo sąmoningai, kurdama.
Pati Rūta sako, kad išties mėgavosi važinėdama pianino klavišais, žaisdama būgno ar pučiamųjų instrumentų skambesiu.
Smagu buvo kurti ir vienai, ir
grupelėje. Ypač jai patiko delfinų
skleidžiamus garsus primenanti
muzika. Dar labai smagiai nuteikė būgnų garsai, na, o elektronika ne taip prilipo... Moteris sako
atsipalaidavusi, atidžiai klausėsi,
ką pavyksta „pagroti“ ir dar pagalvojo, kad gerai būtų sukurtą
muziką įrašyti.
Jos vyras Vytautas taip pat
sakė, kad išbandyti sistemą
garsas=erdvė buvo labai įdomi
patirtis. Kompozitorius užsiėmimų metu jiems leido išgauti
pačius įvairiausius muzikos stilius. V. Vatekučio manymu, smagu būtų pačiam pasirinkti, kokią
tą dieną norėtum „kurti“ muziką.
Tai būtų gera terapija. Vytautas
mano, kad būtų puiku, jei tokia
muzikinė salė būtų kiekviename
dienos centre.
R. Gelharas džiaugiasi, kad
žmonės, naudodamiesi sistema
garsas=erdvė, patiria daug teigiamų emocijų. Visi daro rankdarbius, tai taip pat malonu, tačiau kurti muziką – nekasdienis potyris. Rolfas sako esantis
laimingas, kai mato kitus laimingus. Jį ypač pradžiugina, kai
žmonės kurdami visiškai išsilaisvina, atsipalaiduoja. „Geriausia,
ką gyvenime gali padaryti – suteikti kitiems galimybę kurti“, –
sako kompozitorius.
Aurelija Babinskienė

Centro lankytojai su dailininke Edita Tamulyte.

Š

iemet VšĮ Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras švęs savo
15 metų gimtadienį. Ta proga
Neįgaliųjų reikalų departamente
surengta jo lankytojų dailės
darbų paroda „Svajonių spalvos“.
Trakų neįgaliųjų užimtumo
centre yra skiriama daug
dėmesio lankytojų saviraiškos ir
kūrybiškumo lavinimui. Šiemet
centro lankytojai turi galimybę
lankyti dailės užsiėmimus, kuriuos veda profesionali dailininkė
Edita Tamulytė. Menas yra labai naudingas neįgaliesiems.
Visų pirma jis paveikia jausmus ir emocijas. Kartais
išgyvenami jausmai būna per
daug sudėtingi, kad juos būtų
galima įvardinti. Pyktį, baimę,
nuoskaudą ar kitokius destruktyvius jausmus išgyvenantis ir
dėl to kenčiantis žmogus turi
galimybę juos saugiai išreikšti
socialiai priimtina forma ir
taip nuo jų atsipalaiduoti. Per
emocijas menas veikia ir visą
asmenybę, skatina ją tobulėti,
kūrybiškai spręsti iškylančias
problemas. Kūrybinio proceso
metu pasineriama į savo vidinį
pasaulį ir jis užfiksuojamas
spalvų bei formų pavidalu.

Nežodinė meninė raiška gali
tapti vienintele bendravimo su
aplinkiniu pasauliu priemone
tais atvejais, kai dėl fizinės ar
protinės negalios žmogus nebegali savęs išreikšti žodžiais.
Kūrybiniame procese dalyvaujantis žmogus atsipalaiduoja, pasineria į savo savasties
gelmes, kur slypi vidiniai rezervai, potencialas. Kūrybinė veikla pažadina gyvybinę energiją,
padeda atsikratyti pasyvumo.
Ji visuomet sukelia teigiamų
emocijų, skatina pasitikėjimą
savimi.
„Piešimo užsiėmimai man labai patinka, aš jų visada laukiu.
Man jie labai svarbūs, nes padeda nusiraminti, susikaupti.
Šiaip aš nemėgstu rodyti savo
piešinių, būtų mano valia, visus paslėpčiau, bet jei mokytoja mano, kad reikia parodyti,
aš neprieštarauju“, – sako centro lankytojas Aleksandras Rumiancevas.
„Man patinka piešti.
D ž i a u g i u o s i , k a d y ra t o kie užsiėmimai šitame centre. Piešinyje aš jaučiu muziką,
matau grožį, čia susilieja gamta ir žmogus. Tai labai subtilus

procesas. Taip aš atsipalaiduoju ir jaučiuosi gerai“, – dalijasi įspūdžiais Rima Pulauskaitė.
„Labai patinka piešti. Kai
piešiu viskas būna gerai“, – pasa
koja Laima Banuškevičiūtė. „Aš
piešiu savo paveikslus. Visada
galvojau, kad nemoku, bet dabar
jau išeina, pasirodo moku“, –
džiaugiasi Ala Andrejeva. „Man
labiausiai patinka piešti gėles.
Kai piešiu, būna tylu, ramu ir
man labai gerai“, – pasakoja
Gelena Žilinskaja.
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė, kuri, beje, yra buvusi minėto centro
ilgametė vadovė, sako, kad jau
tapo tradicija rengti parodas. Jos
visos skirtingos: pirmojoje buvo pristatyti Lietuvos neįgaliųjų
draugijos surengtoje kūrybinėje
stovykloje gimę linoraižiniai, antrojoje eksponuotos džiugiausių
sportinių akimirkų nuotraukos, o dabar – dailės darbai.
Direktorė pasidžiaugė, kad
neįgalieji turi galimybes parodyti savo gebėjimus, ypač neįgalieji,
kurių galimybės išreikšti save –
ribotos.
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo
centro psichologė
Viktorija Lekavičiūtė

Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.

Malonus kūrybos procesas.

Centro lankytojai A. Rumiancevas ir A. Korytčenko.

Aktualijos

Bus patogiau balsuoti

Rolfas Gelharas.

Artėjančiuose Seimo rinkimuose savo apsisprendimą pareikšti ir balsus atiduoti socialinės globos įstaigų gyventojams
bus gerokai patogiau. Socialinės
apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas pasirašė susitarimą dėl balsavimo socialinės globos įstaigose.
„Kiekvienas turintis balsavimo teisę žmogus turi turėti visas galimybes pareikšti savo pilietinę valią. Abiem šalims ben-

dradarbiaujant socialinės globos namuose galės būti organizuojami specialūs paštai. Taip
šių namų gyventojams nebereikės vykti į balsavimo vietą, o tai
dėl jų sveikatos būklės ar senyvo amžiaus gali sukelti nepatogumų“, – sako A. Pabedinskienė.
„Vyriausioji rinkimų komisija yra suinteresuota balsavimą
vykdyti visose įstaigose ir yra
pasiruošusi užtikrinti galimybes
visiems Lietuvos rinkėjams balsuoti, išreiškiant savo valią rinkimuose. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti ir siekiame

skaidrių ir sklandžių rinkimų“, –
teigė Zenonas Vaigauskas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tarpininkaus siekiant užtikrinti, kad jai pavaldžių
socialinės globos įstaigų vadovai
laiku kreiptųsi į apygardos rinkimų komisijas su teikimu sudaryti specialų paštą jų vadovaujamose įstaigose balsavimui paštu.
Ministerija taip pat įsipareigoja
šioms globos įstaigoms teikti visą su rinkimais susijusią informaciją ir pagalbą.
Balsavimas specialiuosiuose paštuose numatomas spalio 5–7 d.
„Bičiulystės“ inf.

2016 m. rugpjūčio 25 d. – 31 d., Nr. 33 (1322), „Bičiulystė“

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 –
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 – žinios.
6.35, 8.05, 8.35 – orai. 7.05, 7.35,
9.05 – orai, sportas.
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 09:40 Premjera. Lesė . 10:05 Komisaras Reksas 16 N-7. 16/2 s. (kart.).
10:55 Premjera. Džesika Flečer 3 N-7.
3/12 s. 11:45 Mūsų gyvūnai. 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:15 Premjera. Nuo gamyklos konvejerio 1 5 s. 16:45 Premjera.
Komisaras Reksas 16 N-7. 16/3, 16/4 s.
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai.
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“.
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 23:25 Trumposios žinios. 23:30
Premjera. Dopingo paslaptis. Lengvosios atletikos šešėlyje. (subtitruota).
00:30 Tikroji padėtis N-7. 02:35 Komisaras Reksas 16 N-7. 16/3 s. (kart.).
03:20 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.).
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/21,
2/22 s. (kart.).
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 3/10 s. 09:40 Premjera. Lesė
19 s. 10:05 Komisaras Reksas 16 N-7.
16/4 s. (kart.). 10:55 Premjera. Džesika Flečer 3 N-7. 3/13 s. 11:45 Nuo gamyklos konvejerio 1 5 s. (kart.). 12:15
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per
Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:15 Premjera. Nuo gamyklos konvejerio 1 6 s. 16:45 Premjera.
Komisaras Reksas 16 N-7. 16/5, 16/6
s. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai.
19:10 Auksinis protas. 20:25 Loterija
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų –
90 legendų“. 23:10 Trumposios žinios.
23:15 Centurionas. N-14. 00:55 Trumposios žinios. 01:00 Komisaras Reksas
16 N-7. 16/5 s. (kart.). 01:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj.
TV serialas. 2/23, 2/24 s. (kart.).
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 3/11 s. 09:40 Premjera. Lesė 20 s. 10:05 Komisaras Reksas 16
N-7. 16/6 s. (kart.). 10:55 Premjera.
Džesika Flečer 3 N-7. 3/14 s. 11:45
Nuo gamyklos konvejerio 1 6 s. (kart.).
12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:15 Premjera. Nuo gamyklos konvejerio 1 7 s.
16:45 Premjera. Komisaras Reksas
16 N-7. 16/7, 16/8 s. 18:30 Šiandien.
(su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 Muzikinis žaidimas „Atspėk dainą“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 23:25 Trumposios žinios.
23:30 Kompanionas N-7. 01:20 Trumposios žinios. 01:25 Komisaras Reksas
16 N-7. 16/7 s. (kart.). 02:10 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 03:00 LRT
radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. Meteliai. I
dalis. (kart.).
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 3/12 s. 09:40 Premjera. Lesė
21 s. 10:05 Komisaras Reksas 16 N-7.
16/8 s. (kart.). 10:55 Premjera. Džesika Flečer 3 N-7. 3/15 s. 11:45 Nuo gamyklos konvejerio 1 7 s. (kart.). 12:15
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per
Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:15 Premjera. Nuo gamyklos konvejerio 1 8 s. 16:45 Prem-

6 psl.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
jera. Komisaras Reksas 16 N-7. 16/9,
16/10 s. 18:30 Šiandien. (su vertimu
į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58
Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. 22:20 Trumposios žinios. 22:25 Premjera. Žalioji mylia N-7.
01:30 Trumposios žinios. 01:35 Komisaras Reksas 16 N-7. 16/9 s. (kart.).
02:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
(Subtitruota, kart.). 03:00 LRT radijo
žinios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 2 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 3/13 s. 09:40 Premjera. Lesė
22 s. 10:05 Komisaras Reksas 16 N-7.
16/10 s. (kart.). 10:55 Premjera. Džesika Flečer 3 N-7. 3/16 s. 11:45 Nuo gamyklos konvejerio 1 8 s. (kart.). 12:15
Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai.
16:15 Mūsų gyvūnai. 16:45 Premjera. Komisaras Reksas 16 N-7. 16/11,
16/12 s. 18:30 Šiandien. (su vertimu
į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58
Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios
žinios. 22:45 Premjera. Virš įstatymo.
N-14. 00:40 Trumposios žinios. 00:45
Komisaras Reksas 16 N-7. 16/11 s.
(kart.). 01:30 Klausimėlis.lt 02:00 LRT
radijo žinios. 02:10 Emigrantai. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 LRT
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų
– 90 legendų“. (tęsinys, kart.). 05:40
Klausimėlis.lt.
Šeštadienis, rugsėjo 3 d.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/25, 26 s. 2013
m. 07:30 Mūsų miesteliai. Meteliai. II
dalis. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas,
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų išgyvenimo strategija (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Nenuspėjama Patagonijos gamta (subtitruota). 13:50 Šerloko Holmso nuotykiai N-7. 15:40 Klausimėlis.lt. 16:00
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:15 Sveikinimų koncertas. 17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 LRT
90-mečio gala koncertas iš Kauno „Žalgirio“ arenos. HD. 22:50 Trumposios žinios. 22:55 Premjera. Tie žavūs žirgai
N-7. (subtitruota). 00:50 Trumposios žinios. 00:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (subtitruota,
kart.). 01:45 Pasaulio dokumentika. Nenuspėjama Patagonijos gamta (subtitruota, kart.). 02:40 Šerloko Holmso
nuotykiai N-7. (kart.). 04:25 Muzikinis
žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 05:35
Klausimėlis.lt. (kart.).
Sekmadienis, rugsėjo 4 d.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/27, 2/28 s. 2013 m.
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 18 s. 08:55 Premjera. Zoro kronikos 22 s. 09:20 Aviukas
Šonas 4/21 s. 09:30 Muzikinis projektas „Vario audra“. Finalas. 11:20 Palaimintosios Teresės iš Kalkutos (1910–
1997) kanonizavimo Mišios iš Romos
Šv. Petro aikštės. Tiesioginė transliacija. 13:35 Puaro N-7. 3/7, 3/8 s. 15:30
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 16:00
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 17:10 Klausimėlis.lt. 17:35 Savaitė. . 18:30 Šiandien.
(su vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:50 Pasaulio futbolo
čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Slovėnija. Tiesioginė transliacija iš
Vilniaus. 21:00 Panorama. 21:22 Sportas. 21:27 Orai. 21:30 Iškilmingas LRT
sezono atidarymas 2016 „Čia Lietuva.
Čia LRT“. 23:05 Trumposios žinios.
23:10 Aistros laive. N-14. 00:50 Trum-

posios žinios. 00:55 Puaro N-7. 3/7, 3/8
s. (kart.). 02:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 03:05 Klausimėlis.lt. (kart.).
03:20 Muzikinis projektas „Vario audra“.
Finalas. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

TV3
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
06:10 Teleparduotuvė 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (11) N-7 06:55
Simpsonai (20, 19) N-7 07:55 Ančiukų
istorijos (43) 08:25 Legenda apie Korą
(1) N-7 08:55 Meilės sūkuryje (2414)
N-7 10:00 Gufio filmas 11:30 Kung Fu
Panda (15) N-7 12:00 Svotai (15) N-7
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (12)
N-7 13:30 Simpsonai (21, 20) N-7 14:30
Mažoji nuotaka (574, 575) N-7 15:30
Meilė itališkai N-7 16:30 TV Pagalba
N-7 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Naisių vasara.
Sugrįžimas (32) N-7 20:00 Apie mus ir
Kazlauskus N-7 20:30 Moterys meluoja
geriau (1) N-7 21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
Kobra 11 (1) N-7 23:35 Kvantikas (1)
N-14 00:30 Elementaru (1) N-7 01:30
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
N-7 01:55 Skandalas (7) N-14 02:50
Programos pabaiga
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
06:10 Teleparduotuvė 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (12) N-7 06:55
Simpsonai (21, 20) N-7 07:55 Moterys meluoja geriau (1) N-7 08:55 Meilės sūkuryje (2415) N-7 10:00 TV Pagalba N-7 12:00 Svotai (16) N-7 13:00
Kempiniukas Plačiakelnis (13) N-7
13:30 Simpsonai (22, 21) N-7 14:30
Mažoji nuotaka (576, 577) N-7 15:30
Meilė itališkai N-7 16:30 TV Pagalba
N-7 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Naisių vasara.
Sugrįžimas (33) N-7 20:00 Prieš srovę
N-7 21:00 Moterys meluoja geriau (2)
N-7 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15 TV3
sportas 22:25 TV3 orai 22:30 Meilei nereikia žodžių N-7 00:20 Elementaru (2)
N-7 01:20 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai N-7 02:15 Skandalas (8) N-14
03:10 Programos pabaiga
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06:10 Teleparduotuvė 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (13) N-7 06:55
Simpsonai (22, 21) N-7 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas (33) N-7 08:25 Moterys meluoja geriau (2) N-7 08:55 Meilės
sūkuryje (2416) N-7 10:00 TV Pagalba
N-7 12:00 Svotai (1) N-7 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14) N-7 13:30
Simpsonai (23, 22) N-7 14:30 Mažoji
nuotaka (578, 579) N-7 15:30 Meilė itališkai N-7 16:30 TV Pagalba N-7 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
TV3 orai 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas (34) N-7 20:00 Gero vakaro šou
N-7 21:00 Moterys meluoja geriau (3)
N-7 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15 TV3
sportas 22:25 TV3 orai 22:30 Transsiberija N-14 00:50 Elementaru (3) N-7
01:40 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai N-7 02:30 Skandalas (9) N-14
03:50 Programos pabaiga
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
06:10 Teleparduotuvė 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (14) N-7 06:55
Simpsonai (23, 22) N-7 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas (34) N-7 08:25 Moterys meluoja geriau (3) N-7 08:55 Meilės
sūkuryje (2417) N-7 10:00 TV Pagalba
N-7 12:00 Svotai (2) N-7 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (15) N-7 13:30
Simpsonai (1, 2, 3) N-7 15:00 Mažoji
nuotaka (580) N-7 15:30 Meilė itališkai N-7 16:30 TV Pagalba N-7 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
TV3 orai 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas (35) N-7 20:00 Farai N-7 21:00
Moterys meluoja geriau (4) N-7 21:30
TV3 vakaro žinios 22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 Senoji mokykla
N-14 00:20 Elementaru (4) N-7 01:20
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
N-7 02:10 Skandalas (10) N-14 03:00
Programos pabaiga
Penktadienis, rugsėjo 2 d.
06:10 Teleparduotuvė 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (15) N-7 06:55
Simpsonai (2, 3) N-7 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas (35) N-7 08:25 Moterys meluoja geriau (4) N-7 08:55 Meilės sūkuryje (2418) N-7 10:00 TV Pagalba N-7 12:00 Svotai (3) N-7 13:00
Kempiniukas Plačiakelnis (16) N-7
13:30 Simpsonai (4, 5) N-7 14:30 Mažoji nuotaka (581) N-7 15:30 Meilė itališkai N-7 16:30 TV Pagalba N-7 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
TV3 orai 19:30 Kaip prisijaukinti slibiną
2 21:20 Karo žirgas N-7 00:25 Gyvenimas yra gražus N-14 02:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai N-7 03:30
Programos pabaiga
Šeštadienis, rugsėjo 3 d.
06:15 Teleparduotuvė 06:30 Mon-

sunas (20) N-7 07:00 Transformeriai. Praimas (7) N-7 07:30 Nindžago:
Spinjitzu meistrai (6) N-7 08:00 Ančiukų istorijos (44) 08:30 Kempas ir draugai 09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių ūkis 11:00 Ralfas Griovėjas N-7 13:00 Naujas imperatoriaus
pokštas N-7 14:40 Brolis lokys 16:10
Ekstrasensai tiria (60) N-7 17:20 Ekstrasensai tiria (61) N-7 18:30 TV3 žinios
(312) 19:15 TV3 sportas 19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot Loterija 19:30 Hobitas. Nelaukta kelionė N-7 23:00 Paskutinė riba N-14 01:05 Avarija. Šeima pavojuje N-14 02:40 Brolių olimpiada N-14
04:00 Programos pabaiga

Sekmadienis, rugsėjo 4 d.
06:15 Teleparduotuvė 06:30 Monsunas (21) N-7 07:00 Transformeriai.
Praimas (8) N-7 07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai (7) N-7 08:00 Ančiukų istorijos (45) 08:30 Mamyčių klubas 09:00
Kulinariniai triukai 10:00 Svajonių sodai 11:00 Žuviukas Nemo N-7 12:55
Žaislų istorija 3 15:00 Laisvės troškimas N-7 17:10 Ekstrasensai tiria (62)
N-7 18:30 TV3 žinios (312) 19:20 TV3
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 X Faktorius N-7 22:00 Paskutinį kartą Vegase N-7 00:10 Žaidimų draugas N-14
01:50 Trys vėplos N-7 03:20 Programos pabaiga

LNK
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Didysis žvejys" (9) 07:00 "Džiumandži" (30) 07:25 "Įspūdingasis Žmogusvoras" (21) 07:50 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (108) N-7 08:45 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (109) N-7 09:45 24
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7.
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:45
Peliuko dainelė 12:55 Maša ir stebuklinga uogienė 13:05 "Svajonių princas"
(209) 13:35 "Svajonių princas" (210)
14:05 "Turtuolė vargšė" (41) 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25
Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Skolos kaina N14. 00:20 "Judantis objektas" N-7. 01:10 "Visa menanti" (5)N-7. 02:00 "Grubus žaidimas" (11)
N14.02:50 Programos pabaiga.
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Didysis žvejys" (10) 07:00 "Džiumandži" (31) 07:25 "Įspūdingasis Žmogusvoras" (22) 07:50 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (110) N-7 08:45 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (111) N-7 09:45
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra.
N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7.
12:45 Mauglis. Rakša 13:05 "Svajonių
princas" (211) 13:35 "Svajonių princas" (212) 14:05 "Turtuolė vargšė" (42)
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:25 Pagalbos skambutis. N-7. Realybės drama 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Apgaulė N14. 00:10 "Judantis
objektas" (13) N-7. 01:00 "Visa menanti" (6)N-7. 01:50 "Grubus žaidimas" (12)
N14.02:40 Programos pabaiga.
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Didysis žvejys" (11) 07:00 "Džiumandži" (32) 07:25 "Įspūdingasis Žmogusvoras" (23) 07:50 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (112) N-7 08:45 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (113) N-7 09:45 24
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7.
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:45
Mauglis. Pagrobimas. 13:05 "Svajonių
princas" (213) 13:35 "Svajonių princas" (214) 14:05 "Turtuolė vargšė" (43)
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:25 PREMJERA Geriausi mūsų vakarai. N-7. Humoro žaidimas. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15
VAKARO SEANSAS Žudymo žaidimai
N14. 00:15 "Judantis objektas" (14)
N-7. 01:05 "Visa menanti" (7)N-7. 01:55
"Grubus žaidimas" (13) N14.02:45 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Didysis žvejys" (12) 07:00 "Džiumandži" (33) 07:25 "Įspūdingasis Žmogusvoras" (24) 07:50 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (114) N-7 08:45 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (115) N-7 09:45
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra.
N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7.
12:45 Mauglis. Paskutinė Akelos medžioklė 13:05 "Svajonių princas" (215)
13:35 "Svajonių princas" (216) 14:05
"Turtuolė vargšė" (44) 16:30 Labas

vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra.
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15
VAKARO SEANSAS Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas N14. 00:05
"Judantis objektas" (15) N-7. 00:55
"Visa menanti" (8)N-7. 01:45 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:10 Programos pabaiga.

jos" (7) (kart.) N-7. 02:50 "Gyvi numirėliai" (10) N14. 03:35 "Kalbame ir rodome" (360) N-7. 04:20 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 05:00 Farai (kart.).
N14. 05:20 "Kalbame ir rodome" (360)
(kart.) N-7.

Penktadienis, rugsėjo 2 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Didysis žvejys" (13) 07:00 "Džiumandži" (34) 07:25 "Įspūdingasis Žmogusvoras" (25) 07:50 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (116, 117) N-7 09:45 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7.
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:45
Mauglis. Mūšis 13:05 "Svajonių princas" (217, 218) 14:05 "Turtuolė vargšė" (45) 16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios.
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2
penktadienis. N-7. 21:00 PREMJERA
Blogiausias Lietuvos vairuotojas. N-7.
Realybės šou. 22:00 Skubi siunta N-7.
23:50 Šėtonas manyje S. 01:20 Žudymo žaidimai (kart.) N14. 03:00 Programos pabaiga.

Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55
"Tokia tarnyba" (63) (kart.) 08:50 "44as skyrius" (44) (kart.) N-7. 09:45 "Mistinės istorijos" (8) 10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (9) (kart.) 11:45 "Prokurorų patikrinimas" (322) (kart.) N-7. 12:55
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (6) N-7. 14:50
"Tokia tarnyba" (64) 15:50 "Prokurorų
patikrinimas" (323) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (10) 19:30
Pagalbos skambutis. N-7. 20:30 Pričiupom!. N-7. 21:00 "Pavariau" (6) N-7.
21:30 Sukrečiantis skrydis N-7. 23:35
Sachara (kart.). N-7. 01:40 "Mistinės
istorijos" (8) (kart.) N-7. 02:30 "Gyvi
numirėliai" (11) N14. 03:15 "Kalbame
ir rodome" (361) N-7. 04:00 Pagalbos
skambutis (kart.). N-7. 04:40 "Pavariau"
(6) (kart.) N-7. 05:05 "Kalbame ir rodome" (361) (kart.) N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 3 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Įspūdingasis Žmogus-voras" (24)
(kart.) 06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (20, 21, 22) 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Linksmieji detektyvai"
(10) 07:45 "Kung Fu Panda" (25) 08:10
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys" (22)
08:35 "Linksmieji Tomas ir Džeris" (10)
09:00 "Ponas Bynas" (1) 09:30 "Rožinė pantera" (26) 10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Semio nuotykiai 11:50
Skūbis Dū 13:40 Pričiupom!. N-7.
14:10 Pričiupom!. N-7. 14:40 "Gyvenimo šukės" (90) N-7. 16:40 Bus visko.
17:35 PREMJERA Tik nesijuok. Anekdotų šou. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas.
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis 21:20 Pametę galvas Las
Vegase N-7. 23:20 PREMJERA Laukinės atostogos N14. 01:05 Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas (kart.)
N14. 02:35 Programos pabaiga.

Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55
"Tokia tarnyba" (64) (kart.) 08:50 "44-as
skyrius" (45) (kart.) N-7. 09:45 "Mistinės
istorijos" (9) 10:45 "Sudužusių žibintų
gatvės" (10) (kart.) 11:45 "Prokurorų
patikrinimas" (323) (kart.) N-7. 12:55
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (7) N-7. 14:50
"Tokia tarnyba" (65) 15:50 "Prokurorų
patikrinimas" (324) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (11) 19:30
Pagalbos skambutis. N-7. 20:30 Pričiupom!. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Palikti po pamokų N14.
23:30 Sukrečiantis skrydis (kart.) N-7.
01:20 "Mistinės istorijos" (63) (kart.)
02:10 "Gyvi numirėliai" (12) N14. 02:55
"Diagnozė - žmogžudystė" (5, 6) (kart.)
N-7. 04:25 Savaitės kriminalai (kart.).
N-7. 04:50 "Mistinės istorijos" (65)
(kart.) 05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 4 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Įspūdingasis Žmogus-voras" (25)
(kart.) 06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (23, 24, 25) 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Linksmieji detektyvai"
(11) 07:45 "Kung Fu Panda" (26) 08:10
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys"
(23) 08:35 "Linksmieji Tomas ir Džeris" (11) 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 "Rožinė pantera" (27) 10:00
KINO PUSRYČIAI Troškimų akmuo
11:50 Prezidento duktė 14:00 Pričiupom!. N-7. 14:30 "PREMJERA Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem"
(1) N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas.
19:28 Orai. 19:30 PREMJERA Aš galiu.
Iššūkių šou. 22:00 Eilinis Džo. Kerštas
N-7. 00:10 Pametę galvas Las Vegase
(kart.) N-7. 01:50 Programos pabaiga.

Penktadienis, rugsėjo 2 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55
"Tokia tarnyba" (65) (kart.) 08:45 "Žurovas" (1, 2) N-7. 10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (11) (kart.) 11:45 "Prokurorų patikrinimas" (324) (kart.) N-7. 12:55
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (8) N-7. 14:50
"Tokia tarnyba" (66) 15:50 "Prokurorų
patikrinimas" (325) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (12) 19:30
"Amerikietiškos imtynės" (34) N-7.
20:30 "Amerikietiškos imtynės" (34)
N-7. 21:30 Kartą Meksikoje N14. 23:35
Palikti po pamokų (kart.) N14. 01:20
"Mistinės istorijos" (8) (kart.) 02:10
"Gyvi numirėliai" (13) N14. 02:55 Kartą
Meksikoje (kart.) N14. 04:30 "Amerikietiškos imtynės" (34) (kart.) N-7.

BTV
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
06:35 Sveikatos ABC televitrina.
07:00 Rapa Nujo paslaptys (kart.) 07:55
"Tokia tarnyba" (61) (kart.) 08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 09:45 "Mistinės
istorijos" (63) 10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (7) (kart.) 11:45 "Prokurorų
patikrinimas" (320) (kart.) N-7. 12:55
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (4) N-7. 14:50
"Tokia tarnyba" (62) 15:50 "Prokurorų
patikrinimas" (321) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (8) 19:30
Pagalbos skambutis. N-7. 20:30 Pričiupom!. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30
Oušeno vienuoliktukas N-7. 23:50 Žmogus-voras (kart.) N-7. 02:00 "Sostų karai" (5, 6) (kart.) N14. 03:45 "Kalbame
ir rodome" (359) N-7. 04:30 Pagalbos
skambutis (kart.). N-7. 05:15 Farai
(kart.). N14. 05:35 "Kalbame ir rodome" (359) (kart.) N-7.
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55
"Tokia tarnyba" (62) (kart.) 08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 09:45 "Mistinės
istorijos" (65) 10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (8) (kart.) 11:45 "Prokurorų
patikrinimas" (321) (kart.) N-7. 12:55
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (5) N-7. 14:50
"Tokia tarnyba" (63) 15:50 "Prokurorų
patikrinimas" (322) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (9) 19:30
Pagalbos skambutis. N-7. 20:30 Pričiupom!. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30
Sachara. N-7. 23:55 Oušeno vienuoliktukas (kart.) N-7. 02:00 "Mistinės istori-

Šeštadienis, rugsėjo 3 d.
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7.
06:50 Pagalbos skambutis (kart.). N-7.
07:40 "Diagnozė - žmogžudystė" (7,
8) (kart.) N-7. 09:30 Apie žūklę. Laida
žvejams. Vedėjas Algirdas Vilius 10:00
Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Baltijos
galiūnų čempionato IV etapas. Rokiškis. 2016 m. 12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. Ekstremalių situacijų laida.
13:00 FAILAI X. Dingęs debesų žmonių miestas 14:00 "Mistinės istorijos"
(9) N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (10)
N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" (27) N-7. 17:00 Muchtaro
sugrįžimas 18:00 "44-as skyrius" (46)
N-7. 19:00 Už vaikystę. 19:30 Muzikinė
kaukė. Muzikinis šou. 21:55 Baudėjas.
Karo zona N14. 00:00 Veidrodžiai S.
02:05 "Gyvi numirėliai" (12, 13) (kart.)
N14. 03:35 Muzikinė kaukė (kart.). Muzikinis šou. 05:40 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.).
Sekmadienis, rugsėjo 4 d.
06:00 "Pasaulio profesionalų imtynės" (19) N-7. 07:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 07:30 Baltijos galiūnų
čempionato IV etapas. Rokiškis (kart.).
2016 m. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00
"Viena už visus" (65, 66) N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 11:00 "BBC dokumentika.
Žavūs ir pavojingi" (5, 6) N-7. 13:00
Už vaikystę (kart.). 13:30 Sveikinimai.
Sveikinimų koncertas. 16:00 Išgyvenk,
jei gali. Socialinės . 16:50 Muchtaro
sugrįžimas 17:45 "44-as skyrius" (47)
N-7. 18:40 Žmogus-voras 2 N-7. 21:00
"Sostų karai" (7, 8) N14. 23:05 Kitos
48 valandos N-7. 00:55 Baudėjas. Karo zona (kart.) N14. 02:35 Veidrodžiai
(kart.) S. 04:20 "Žavūs ir pavojingi" (5,
6) (kart.) N-7.
Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje

Jaunystės klaida
nesužlugdė gyvenimo

Vienas šuolis nuo tiltelio
į tvenkinį... Taip, su draugais linksminosi. Pirmąkart atėjo prie to tvenkinio. Nepaplaukiojo, neįsitikino, kad šuoliai čia bus
saugūs. Kaip visuomet
kompanijoje, vienas šoko,
kiti - iš paskos. Atsitrenkė galva į kažką kietą,
viskas paskendo tamsoje.

Arkadiušas Cyprianas nemėgsta prisiminti tos vasaros ir
jaunuoliškų žaidimų. Jam buvo
tik 17-ka. Po nesėkmingo šuolio į vandenį – ligoninės, reabilitacijos. Daug ko visai nebeprisimena. Po truputį geso viltys,
aiškėjo realybė. Galiausiai suvokė: visą likusį gyvenimą praleis vežimėlyje.
Laimė, sunkiausiais momentais šalia buvo šeima, kiti giminaičiai. O tie momentai – juodos mintys apie tai, kas jo laukia
ateityje, ką veiks, ką dirbs. Artimųjų rūpestis švelnino situaciją, neleido paskęsti depresijoje.
Nusiraminęs pažvelgė į pasaulį atviromis akimis.

Atrado netikėtą talentą

„Kas iš tų pratybų? Aš nieko
nesugebu!“ – kartojo Arkadiušas, kai pradėjo lankyti Jaunimo ir vaikų reabilitacijos centrą Koscianuose. Didelės naudos
nesitikėjo. Juk rankas tik vos vos
valdė, manė, pasėdės kamputyje, pažiūrės, ką kiti daro.
Vis dėlto ne be reikalo šis
centras garsus, visų giriamas.
Viena darbuotoja – 1997 ar
1998 metais, jau tiksliai nepamena – sugebėjo įžvelgti jaunuolio talentą tapyti. Ši žinia visiems buvo labai netikėta, net ir
pačiam Arkadiušui kėlė šypseną. Būdamas sveikas menu nė
kiek nesidomėjo, o tapęs neįgaliu tapys paveikslus? Ir pradėjo,
ir tapė. Ne rankomis – lūpomis!
Įgimtų gabumų nepaslėpsi,
anksčiau ar vėliau atsiskleidžia.
Užvirė fantazija. Po poros metų jau surengė pirmąją parodą.
O kiek paveikslų nutapė iki
šiol? 700-800. Sunku suskai-

Mokslo pažanga
neįgaliesiems

Naujienų agentūra REUTERS praneša, kad programuotojas iš Rusijos Valerijus Spiridonovas, bendradarbiaudamas
su mokslininkais iš Amerikos
ir Japonijos, pradėjo kurti vežimėlį, kuriame bus autopiloto
funkcija. Pats V. Spiridonovas
serga spinaline raumenų atrofija, reta nepagydoma liga, kuri
beveik visiškai sukaustė jo kūną. 31 metų vyriškis pagarsėjo
tuomet, kai paskelbė sutinkantis, kad mokslo labai būtų persodinta jo galva („Bičiulystė“
apie tai jau rašė).

Telšiai – miestas, pritaikytas visiems.
Neįgalieji mano kitaip
Aurelija Servienė tinklalapyje http://tzinios.lt/ rašo apie neįgaliųjų priekaištus Telšių miestui.

L

Arkadiušo Cypriano darbai sulaukė susidomėjimo.

Sunkus išbandymas
visai giminei

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

čiuoti. Aišku tik tai: jei tapytų
ranka, jų tikrai būtų daugiau,
nes tapant lūpomis reikia vis
lenktis prie drobės, įskausta
sprandą, nugarą. Kaip praverstų
ranka – ištiesi, pritrauki... Toks
paprastas, bet neprieinamas judesys. Juk jo rankos – bejėgės.
Bet vis tiek veiklos rezultatas
įspūdingas, nes per prabėgusius
metus surengė apie 30 parodų.

Patrauklus klientas

Vieną paveikslą vyriškis nutapo per keturis ar penkis seansus, kiekvienas trunka iki 3 valandų. Arkadiušas jau vadina save profesionalu. Drobę ir rėmus
perka interneto parduotuvėje.
Perka jau daug metų nemažais
kiekiais, tad gauna ir nuolaidų,
nes parduotuvės labai vertina
nuolatinius klientus.
Savo kūrinius parduoda, iš to
ir gyvena. Kartais pinigų gauna
netikėtai. Menininkas priklauso
Tarptautinei tapytojų lūpomis
ir kojomis sąjungai AMUN, netgi gavo šios sąjungos stipendiją.
Šie pinigai labai pravertė, suteikė daugiau laisvės. Vyriškis susiorganizavo kelionių į nuostabius gamtos kampelius, aplankė
ir kalnus. Plenerus mėgsta visi
dailininkai...

Suderino darbą ir meną

Kurį laiką Arkadiušas buvo metęs tapymą – įsidarbino reabilitacijos priemonėmis
prekiaujančioje firmoje. Visas
darbas – prie kompiuterio, namuose, tačiau kartais tekdavo
aplankyti užsakovus, o kadangi Arkadiušas nevairuoja automobilio, kiekviena išvyka virsdavo tikru problemų kalnu, kurį
vos panešdavo.
Žodžiu, tapymą pamiršo. Ta-

čiau neilgam. Juk ne kasdien būna labai daug darbo, pasitaiko ir
visai laisvų dienų. Pasistengęs
rado, kaip suderinti darbą ir tapymą. Tiesą sakant, jau nebegalėjo apsieiti be kūrybos.

Turi ir kitų pomėgių

Neįgalusis menininkas, nors
tebedirba reabilitacijos reikmenų įmonėje, randa laiko ir kitiems dalykams. Nežinia, kaip
tai tiksliau pavadinti – savanoryste ar labdara, tačiau jis padeda tiems, kurie retai sulaukia dėmesio – psichikos negalią
turintiems žmonėms. Pastarieji
dažnai patenka į sudėtingas situacijas, kaip kadaise pats Arkadiušas. Nors jų problemos visai kitokios, vyriškis žino, kaip
svarbu, kad būtų į ką atsiremti,
atsikvėpti, gauti protingą patarimą. Menininką piktina, kad būtina informacija apie jų teises ne
visada pasiekia šiuos neįgaliuosius, nes reikia kantrybės jiems
viską išaiškinti, o globėjai ne visuomet jos turi. „Šie neįgalieji
dažnai negali pasinaudoti įvairiomis lengvatomis, nes tiesiog
nežino apie jas“, – sako Arkadiušas. Be to, vyriškis stengiasi visus įtikinti, kad jiems reikia ir
pasportuoti, ir kitokių pramogų, negalima leisti neįgaliesiems
užsidaryti savo dėžutėje.
Galima tik spėlioti, ką veiktų
gyvenime šis vyriškis, jei ne jaunystės klaida. Turbūt – nemažai
būtų pasiekęs. Juk net sėdėdamas vežimėlyje jis sugeba užsidirbti ir dar kitais pasirūpina.
Jis gyvena kaime. Už lango
mato ežerą ir pievą. Vaizdas ramina ir saugo – žino, kad čia jo
vieta žemėje.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Vežimėlį galima bus valdyti
autopilotu

V. Spiridonovas teigia, kad
daugumai judėjimo negalią turinčių žmonių net ir įprastą vežimėlį valdyti neretai būna tik
ras iššūkis. Jiems padėtų autopiloto funkcija. Taip valdyti vežimėlį žmonėms su negalia padės mobiliame prietaise įdiegta speciali technologija. Taip pat
gyvenamosiose patalpose tektų įrengti infraraudonųjų spindulių jutiklius ir optines kameras, kurios padėtų autopilotui
orientuotis erdvėje. Gatvėje autopilotui talkintų GPS. Anot programuotojo, šis prietaisas ga-

li kainuoti beveik 200 dolerių.
Pramoninis variantas bus parengtas jau 2017 metų pavasarį.
„Bičiulystės“ inf.

V. Spiridonovas.

ietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) buvusios Telšių
apskrities viršininko administracijos posėdžių salėje surengė
apskritą stalą-forumą „Turizmo
plėtros galimybės, taikant universalaus dizaino principus Telšių regione“. Telšių regiono plėt
ros ir turizmo atstovai, visuomenininkai, verslininkai, politikai
buvo pakviesti aptarti, kas nuveikta Telšiuose, kas planuojama ir kokios galimybės lankyti
šį miestą žmonėms, turintiems
negalią.
Architektas prof. Algirdas
Žebrauskas pristatė visas miesto erdves, pritaikytas neįgaliesiems. „Telšių miesto centrinis stadionas visiškai pritaikytas neįgaliesiems, iš šios erdvės
labai patogu ir lengva patekti į
Katedros aikštę, vėliau judame
prie amfiteatro ir pasiekę liftą
juo nusileidžiame į Masčio ežero pakrantę. Joje žmonių patogumui įrengta daug automobilių stovėjimo aikštelių. Neįgalieji gali atvykti ir pasistatyti automobilį netoli pakrantės. Visos
pagrindinės miesto aikštės yra
sutvarkytos. Džiugu, kad žmonės nuo šiol gali liftu pakilti ir
į renovuoto Kunigų seminarijos pastato viršų, kur atsiveria
nuostabūs horizontai“, – apie galimybes keliauti neįgaliesiems
mieste pasakojo A. Žebrauskas.
Telšiuose žmonėms, turintiems
negalią, kol kas liko nepritaikyti tik keletas objektų. Tai – Žemaičių muziejus „Alka“, išskirtinio grožio ir stiliaus Rainių Kančios koplyčia bei Telšių cerkvė.
Visi renginio dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją po Telšius
su gidu Andriumi Daciu. Neįgalieji apgailestavo, jog ekskursijos metu nebuvo su kuo pasi-

dalyti pastabomis, nes, be neįgaliųjų, ekskursijoje dalyvavo tik Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Daiva Ragauskienė ir keletas žmonių su negalia artimųjų.
„Taip norėjosi pasidalyti savo įžvalgomis ir dėl amfiteatro
komplekso, kur įrengtos vietos
žmonėms su negalia, tačiau tik
stebėti renginiams – dalyviais,
pasirodančiais ant scenos, tokie žmonės nenumatyti, nes ant
scenos veda tik laipteliai. Be to,
skaldyto akmens danga, kuria išklotas nuolydis į amfiteatrą nuo
„Durbės mūšio“ paminklo, ne itin
tinkamas ne tik neįgaliųjų vežimėliams, bet ir sunkiau vaikštantiems žmonėms, senjorams,
vaikams. Jis per daug nelygus,
net ir nesaugus. Eidami nuo Katedros (ilgai prisiminsiu pandusą, kuriuo leistis ypač nesaugu,
jau nekalbant apie diskomfortą!) link Žemaitijos turizmo ir informacijos centro, neradome nė
vienos kavinės, kur būtų galima
be kitų pagalbos patekti ir pavalgyti. Draugiškiausia žmonėms
su negalia „Senamiesčio“ kavinė, tačiau iki panduso į ją reikia
privažiuoti itin netinkamu žmonėms su vežimėliais grindiniu,
nes šaligatvis per siauras. Apskritai einant minėtu maršrutu,
beveik negalima patekti į jokias
paslaugas teikiančias įstaigas.
Sunkesnės negalios žmogui –
šaligatviai perėjose per aukšti“, –
savo pastebėjimais dalijosi G. Žemaitaitytė.
G. Žemaitaitytė apgailestavo,
kad Savivaldybėje esantis tualetas, į kurį galima patekti vežimėliais, tądien, kai vyko negalią
turinčių žmonių renginys, buvo užrakintas, esą darbuotojai
atostogauja.

Kodėl lietuviški pažymėjimai ne visada
galioja užsienyje?
Irma Janauskaitė, Zinaida Paškevičienė LRT televizijos naujienų
tarnybos parengtame reportaže kalba apie tai, kad neįgalieji negali pasinaudoti kitose šalyse galiojančiomis lengvatomis, Lietuvoje išduoti pažymėjimai – vien lietuvių kalba ir užsieniečiai jos
nesupranta.

Graikijoje yra patvirtintas
nemenkas sąrašas, kas įstabiausias jų šalies vietas gali apžiūrėti už bilietą mokėdamas dalį kainos arba visai nemokamai. Tarp
tokių – vaikai, mokytojai su jais,
studentai, pensininkai, neįgalieji, muziejininkai ir kiti. Muziejų
darbuotojai sako įleidžiantys visus, kas tik turi tarptautinį ar savos šalies tarnybinį pažymėjimą.
Tačiau daugelyje Lietuvoje išduodamų dokumentų informacija – vien lietuvių kalba.
Studentai, mokytojai, jau minėti muziejininkai gali įsigyti tarptautinį pažymėjimą. Bet neįgalieji tokio neturi.
„Tas klausimas yra tik svarstomas ir planuojama, kad gal būtų Europos neįgalumo kortelė
visoms šalims, kad neįgalieji ke-

liaudami galėtų pasinaudoti kiekvienos šalies teikiamomis lengvatomis arba kažkokiais kitais
privalumais. Bet šiuo metu to
nėra. Tai yra netikslinga ant pažymėjimo rašyti kokią nors kitą
kalbą, negu lietuvių. Mes rekomenduojame neįgaliesiems, važiuojantiems į kitas šalis, tiesiog
turėti patvirtintą savo neįgaliojo pažymėjimo vertimą“, – tikina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių
skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė.
Pažymėjimas išduodamas
nemokamai, vertimas – kainuotų. Neįgaliųjų Lietuvoje – 250
tūkst. Pensininkų – beveik 600
tūkst., bet jiems pasisekė labiau. Nuo pernai birželio galima už dyką gauti naujovišką pažymėjimą.
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Prie kūrybos
šaltinio

Palaiminu kas rytą
mažutę skruzdėlytę.
Gandro skrydį. Vaivorykštę.
Tėvų kapus. Du baltus savo
		
angelus
Ir keturis mažus angeliukus.
Palaiminu jų skrydį
Virš kalnų ir jūros.
Virš vandenynų.
Virš lemties.
Žinau, kad jie visi
Po sparną man išties.
Palaiminu aš savo angelų,
Gyvenančių ir kuriančių
Rytojų šioje žemėj,
Balto sparno mostą.
Palaiminu, nes myliu,
Jais tik gyvenu.
Kai pasirinksiu jau
Užutėkį aš tylų,
Mane lankys būrys
Manųjų angelų.
Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai

Paskui savo svajonę

Netoli senelių namų buvo
aerodromas. Dideli lėktuvai iš jo
nekildavo, tik tie mažieji, barstantys trąšas, kaime „kukurūznikais“ vadinami. Na, dar kartais vienas kitas sraigtasparnis.
Nešdavome lakūnams šaltinio
vandens ar obuolių ir taip kartais pavykdavo įsiprašyti į lėktuvą trumpam skrydžiui virš pievų ar javų laukų. Anot močiutės,
tai ir sumaišė protą.
Kartu su dviem vasaroti atvažiavusiais pusbroliais nuolat
karstėmės po medžius. Didžiausias mano autoritetas, šiek tiek
vyresnis Rokas, įlipęs į aukštą
klevą, dantimis pagrauždavo šaką, tada iki tos vietos turėdavau
įlipti ir aš. O mažasis Vilius, mūsų vabalėliu pravardžiuojamas,
be galo mėgo konstruoti įvairius prietaisus. Atsisėsdavome
visi trys ant šakų, nuleisdavome kojas ir labai pavydėdavome
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Sparnai kiekvienam
dovanoti..
Mano svajonės

Aš norėčiau sparnuotojo
		
žirgo,
Su juo po pasaulį skraidyt.
Žirgo tvirto ir greito,
Skristi taip, kad net vėją
		
pavyt.
Kartu laimės tiltu prajoti,
Virš baltų debesų paskrajoti,
Po visą pasaulį klajoti,
Ar kas gali uždraust man
		
svajoti?
Janina PRANAITIENĖ
Jurbarkas

gandrams, sukantiems sklandžius ratus virš mūsų galvų.
Netgi vanagui ar juodvarniui...
Senas mokyklos pastatas tarsi
sumažėdavo, upelis atrodydavo tik sidabrinis siūlas, žmonės
– visai maži. O dangumi plaukdavo balti, purūs debesėliai. Senelis su berniukais miegodavo
daržinėje ant šieno. Po ilgų maldavimų ir aš ten įsiprašiau, nuo
senelio sklido jauki ramybė, pavargęs jis greitai užmigdavo. Išslinkdavome pro duris, sulipdavome į savo klevą ir tamsoje
žiūrėdavome į žvaigždes. Grupuodavome jas į žvaigždynus,
fantazuodavome. Tyliai sugrįžti nebuvo sunku, durys negirgždėdavo – senelis mėgo tvarką.
Tėvai nusivežė mus į aviacijos sporto šventę. Įvairūs akrobatiniai triukai, manevrai, sudėtingos kilpos ore... Ir parašiutai. Spalvoti kupolai leidosi iš dangaus... Stovėjome žado
netekę, o vakare fantazijoms
galo nebuvo. Apsvarstėme visus variantus nuo didžiulio aitvaro iki oro baliono. O kvailą
mano mintį, iš kutrios labai juokėsi Rokas, visai netikėtai ėmė
įgyvendinti Vabalėlis. O mintis
buvo tikrai kvaila: prie močiutės skėčio prisiūti audeklo gabalą ir suformuoti kažką pa-

Žuvėdra

Štai ir vėl prieš mane banguoja mūsų pasididžiavimas–
gražuolė Baltija. Jos putotos
bangos ritasi į krantą, vis mažiau išmesdamos Lietuvos aukso – gintaro. Virš jos plačiai išskleidus sparnus sklando baltasparnė žuvėdra. Vis tik tu nenuskridai, sulaukei manęs... Ilgai galvojau, ar pamatysiu tave,
kad galėčiau mintimis nuskristi
į vaikystę, į kitą nuostabų mūsų šalies kurortą Druskininkus. Ten aš pirmą kartą pajutau
gaivų pušynų skleidžiamą aromatą, ten pirmą sykį išgirdau
našaus į parašiutą. Pasislėpęs
už perkrauto seno šieno ėmė
konstruoti įrenginį. Visi užsiėmę šienavimu, net ir mes su
Roku. Tad nutaikęs proga užsilipo ant daržinės stogo ir su savo
prietaisu šoko žemyn. Susilaužė
koją, susitrenkė galvą, nugarą...
kilo triukšmas. O man, t. y. idėjos autorei, teko slaugyti Viliuką, kuris liūdnas ir piktas sėdėjo kieme ant suoliuko. Priskindavau jam aviečių, skaitydavau
pasakas, ramindavau, jei seneliai paleisdavo mane, įsikardavau į klevą. Paukščiai vis praskrisdavo virš galvos.
Skrydis studijų metais didelio įspūdžio nepaliko. Džiaugsmas aplankė tada, kai skridau
iš Rygos oro uosto į Krymą savo pusbrolio Viliaus pilotuojamu lėktuvu. Didžiavausi juo ir
buvai tikrai laiminga, kad bent
vienas iš mūsų pasivijo savo
svajonę. Mes su Roku paukščius, lėktuvus ir įvairias skraidykles palydime akimis tik nuo
žemės. Tačiau svajokliai likome
abu, iki šiol mėgstame žiūrėti į žvaigždes, tik į medžius jau
nebelipame, o sugrįžtantiems
paukščiams mielai pamojame
ranka ar skarele.

nuostabią dainą „Žuvėdra“. Ją
dainuodavo senutė masažuotoja. Nuo švelnios lyrinės dainos
greičiau atsipalaiduodavo raumenys, atlaisvėdavo kontraktūros ir neprailgdavo procedūra.
Nors dainoje žuvėdros vilioja
jūreivį nuo mylimosios, tačiau
jaučiamas ir gimtųjų krantų ilgesys, kur laukia mylinti mergina. Mane tada ta daina skraidino į kitą Lietuvos kraštą, kur
trykšta Likėnų mineralinis vanduo, kur tyvuliuoja Širvėnos
ežeras ir tuo metu stūksojo dabar atstatytos didingos Radvilų
pilies griuvėsiai, kur laukė namų šiluma, vaikystės draugai.
Taip ant tavo sparnų aš apskridau visą Lietuvą. Tikėkimės,
kitais metais vėl susitiksim, gal
mane, kaip tą jūreivį, nuneši į
audringą jūrą, o gal aplankysi prie tėviškės ežerų ir atneši
čia, prie Baltijos jūros.
Egidijus Šatas
Biržai

Noras pakilti

Viršum jūros bangų
Parasparnis smagus.
Mirguliuoja žemai
Daugel kūnų nuogų.

Vieni skrodžia bangas,
Kiti gaudo sroves.
Vėjas neša baltas
Kopų smiltis lakias.
Nieks neturi sparnų,
Skrieja savo keliu,
Tarsi vėjo gūsiu
Kilti nori kartu.
Antanina GRIGONIENĖ
Marijampolė

pargriauna ir drūtą,
Troškulys prie šaltinio
čiurlenančio, tyro,
Tai – kai varžo ir veda
tarytum rekrūtą.

Gyvenimo dulkės

Kelio dulkės – tai ašara
motinos skruoste
Ir atodūsis tėvo gilus palei
		
klėtį,
Tai – širdies sopulys, kai nieks
neskuba guosti,
Ir beprasmis laukimas, nes
nėra ko tikėtis.
Tai – nubrozdinti keliai ant
veriančio žvyro,
Kai beeinant be ramsčio

Rima Danylienė
Radviliškis

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

Tai – nudžiūvusios rūtos
mergaitės daržely
Nesuspėjus pažinti ir švęsti
		
jaunystės,
Kai norėjos pasiekti
padangių erelį,
O likimas neleido pakilti
		
ir skristi...
Visa tai ir daugiau – tai
gyvenimo dulkės:
Jos nugulę širdin dažnai
nerimą kelia.
Kartais perveria taip, tarsi
pats būtum mulkis.
Nenušluosime savo jau
nueito kelio.
Danutė Ruseckaja
Vilnius

(Tęsinys – kitame numeryje)
Aldonos Milieškienės nuotr.

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

