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Aplinka visiems

Šiemet jau tradiciniu ta-
pęs neįgaliųjų marato-
nas varytuvais nusidrie-
kė per tris Baltijos vals-
tybes: Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Dešimt dienų tru-
kusio žygio metu išban-
dyti jėgas kelyje galėjo 
tiek lietuviai, tiek ir kar-
tu su jais keliavę estai, 
latviai, baltarusiai. Kaip 
pasakoja renginio orga-
nizatoriai, tokios kelio-
nės padeda žmonėms ne 
tik išbandyti save, patirti 
kažką naujo, bet ir atve-
ria galimybes bendrauti, 
pasidalyti naudingomis 
žiniomis su kitais.

Integracijos keliu

„Leiskite man laimėti“

(nukelta į 3 psl.)

Susisiekimo ministerija su-
rengė seminarą „Darnaus 
judumo mieste planų ren-
gimas“, į kurį buvo pakvies-
ti daugiau kaip 25 tūkst. gy-
ventojų ir kurorto statusą tu-
rinčių savivaldybių atstovai. 
Seminare dalyvavo ir Neįga-
liųjų reikalų departamento 
direktorės pavaduotoja Jo-
lanta Šliužienė bei Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos 
prezidentė Rasa Kavaliaus-
kaitė. Tai, kad kuriant visa-
pusiško aplinkos, transpor-
to prieinamumo visiems gy-
ventojams planus, įtrauktos 
ir specialiųjų poreikių turin-
tiems žmonėms aktualios 
problemos – svarbus žingsnis 
formuojant platesnį požiūrį į 
supančią aplinką.

specialiųjų poreikių 
turintys žmonės 

nepamiršti
Lietuvos Respublikos susisie-

kimo ministro pasirašytame įsa-
kyme „Dėl Darnaus judumo mies-
te planų rengimo gairių patvirti-
nimo“, viena iš teminių plano da-
lių vadinasi „Transporto sistemos 
visuotinimas ir specialiųjų porei-
kių turinčių žmonių įtrauktis.“  

Darnus 
judumas 

neatsiejamas 
nuo 

neįgaliųjų 
įtraukties

kelionėje – universalumo 
paieškos

Neįgaliųjų maratonas vyko jau 
11 kartą. Kelios dešimtys žmonių, 
naudodamiesi specialiais, prie ve-
žimėlių tvirtinamais varytuvais, 
įveikė 95 km. Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos projektų koordi-
natorė, viena iš renginio organiza-
torių bei dalyvių Ginta Žemaitai-
tytė, pasakoja, kad ankščiau tokio 
pobūdžio kelionės būdavo daug 
trumpesnės ir paprastesnės. Jau 
septyniuose tokiuose maratonuo-
se savo jėgas išbandžiusi mote-
ris pabrėžė, kad kiekvienais me-
tais siekiama renginį padaryti vis 
įdomesnį, originalesnį, nepanašų 
į prieš tai buvusius:

„Šiemet maratonas truko 10 
dienų. Tai – pati ilgiausia iš iki šiol 
mūsų organizuota kelionė. Pats 
žodis „maratonas“ reiškia, kad 
teks įveikti didelį atstumą ir kliū-
tis. Tačiau šį kartą mūsų marato-
ną galime pavadinti dar ir kultū-
rine kelione. Važiavome pažiūrė-
ti, kaip yra pritaikyti kultūros pa-
veldo objektai, turistų lankomos 
vietos Lietuvoje, Latvijoje ir Esti-
joje. Žiūrėjome, kaip jos atitinka 
universalaus dizaino principus“, 
– vardija G. Žemaitaitytė.

Universalus dizainas – tai ga-
minių ir statinių projektavimas, 
kuriuo siekiama ne tik patrauklu-
mo ir estetiškumo, bet ir prieina-
mumo kuo platesniam žmonių ra-
tui. „Kai laikomasi universalaus di-

zaino principų, kūrybiškiau pažiū-
rima į įvairias kliūtis. Pavyzdžiui, 
nuolydžiai iš karto sumodeliuo-
jami taip, kad jais naudotis būtų 
patogu bet kuriam žmogui. Jei yra 
suolelis, tai jis bus padarytas taip, 
kad ir senelis, ir vaikas galėtų pa-
togiai sėdėti. Tokio dizaino pavyz-
džių mums pavyko rasti tiek Lie-
tuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje.“

Pasak G. Žemaitaitytės, mara-
tono dalyviai patys galėjo įsitikinti 
universalaus dizaino privalumais. 
Moteris džiaugiasi, kad toks požiū-
ris į architektūrą, aplinką visiems 
suteikia lygias galimybes susipa-
žinti su dominančiais objektais.

Renginio organizatorė pabrė-
žia, kad maratono pabaiga dar ne-
reiškia darbų pabaigos. „Važiuo-

dami ne tik sau patirtis rinkomės, 
bet ir fotografavome, filmavome, 
kad medžiaga galėtume pasida-
lyti ir su kitais. Galbūt sudaryti 
nuotraukų albumus, galbūt pa-
sidalyti informacija, pasiūlymais 
apie patogius, lengviau pasiekia-
mus maršrutus, lankytinas vietas. 
Tai būtų skirta ne tik žmonėms su 
negalia, bet visiems, kam įdomu“, 
– aiškino G. Žemaitaitytė.

Neįgaliųjų maratono dalyvė: 
„Ieškome galimybių, o ne kliūčių“

 Dehidracija labai pavojinga ligoniams ..................... 4 psl. 

 Niujorke – pirmasis neįgaliųjų paradas .................... 7 psl.

  Šiame numeryje:

Kultūrinės kelionės dalyviai buvo džiugiai nusiteikę. 

Kazlų Rūdos specialiosios mokyk
los atletas Rimvydas Kriauzlys 
iškovojo 3 aukso medalius, Rū-
ta Tuskenytė (Utenos specialio-
ji mokykladaugiafunkcinis cen-
tras) – 2 aukso ir 1 sidabro. Me-
dalių pelnė ir Aurimas Jasiulionis 
(taip pat iš Utenos specialiosios 
mokyklosdaugiafunkcinio cen-
tro) bei Raimondas Vaicekaus-
kas (Šeduvos specialiosios olim-
piados klubas). Vienas iš šios ko-
mandos narių iškovotų medalių – 
už laimėtą estafetės 4x400 rungtį. 

Pasisekė ir sunkumų kilno-
tojams iš Radviliškio profesinio 
rengimo centro. Kristina Kiriles-
ku ir Justinas Bladika absoliučio-
je įskaitoje pelnė po aukso meda-
lį (Kristina atskirose rungtyse vi-
sus nugalėjo 3 kartus, o Justinas 
2 kartus buvo pirmas, vieną kar-
tą – antras). 

Praėjusią savaitę mūsų 
šalies delegacija grįžo iš 
Los Andželo, JAV, kur vyko 
specialioji olimpiada. Mū-
siškiai buvo puikiai nusi-
teikę – jų rankose 17 me-
dalių, 9 iš jų – aukso. 

Tolerancijos link

sportininkų startai 
džiugino 

Lietuvai olimpiadoje atstova-
vo 13 atletų (taip vadinami spe-
cialiosios olimpiados sportinin-
kai). Jie varžėsi lengvosios atleti-
kos, plaukimo, bočios, stalo teni-
so ir sunkumų kilnojimo rungty-
se. Visi atletai grįžo su apdovano-
jimais. Trenerius ypač nudžiugino 
palyginti neseniai treniruotis pra-
dėjusių plaukikų startai – jie visi 
laimėjo medalius: Julius Rėksnys 
(Vilniaus specialiosios olimpiados 
plaukimo klubas) – 2 aukso, Au-

gustė Šerpytytė (taip pat Vilniaus 
specialiosios olimpia dos plauki-
mo klubas) – 1 aukso, Kristupas 
Von GravrockGoes (Kauno Jono 

Laužiko specialioji mokykla) – 1 
sidabro ir 1 bronzos. Jų trenerė – 
Asta Misiūnaitė. 

Puikiai pasirodė ir bėgikai. 

Mūsų sportininkus šiltai palaikė Los Andželo lietuviai. K. Kazlausko nuotr.

(nukelta į 5 psl.)

LŽNS nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

„Neturtingi žmonės pirmiausia trokšta taikos ir 
saugumo, geresnių galimybių pragyventi. Jie 

nori teisingos vidaus ir užsienio politikos, kad jų triū-
so nepaverstų niekais galingos, pasiturinčios bendro-
vės“, – taip varganų žmonių viltis ir siekius apibūdino 
vienos tarptautinės labdaros organizacijos vadovė.

Frazė: „geresnių galimybių pragyventi...“, be abejo, 
susijusi su uždarbiais, kuriais Lietuvėlės žmonės nega-
li pasigirti. Šalies vidutinis atlyginimas, „Sodros“ duo-
menimis, yra apie 700 eurų. Tačiau daugiau kaip 240 
tūkst. darbuotojų tenkinasi vos 300 eurų tesiekiančio-
mis algomis. Kaip su tokiomis pajamomis gyvuoti? Su-
prantama, yra turtingųjų klasė, kai kurie iš jų gauna di-
desnį nei 20 tūkst. eurų per mėnesį darbo užmokestį.

Ne, ne pavydas ima, jei žmogaus darbas įvertintas 
kaip meistriškas, tobulas, jei jis turi gerą išsimokslini-
mą. Lygybės nėra nė vienoje valstybėje ir nebus. Bė-
da kita. Kai kurie vadovai, savo įmones ar bendroves 
stumdami į pakalnę, nuosavos kišenės neužmiršta. 
Tarptautinio lygio vargą jūreiviams sukėlusios vals-
tybinės įmonės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ viršinin-
kai savęs neskriaudė: per metus jų algos, mokamos iš 
mūsų visų iždo, padidėjo daugiau kaip 800 litų arba 
beveik 240 eurų. Už tokį „vadovavimą“ kas mėnesį jie 
gaudavo po 2600 eurų. Dar riebesnį kąsnį nukando 
„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių vadovaujantys 
darbuotojai: už ryškų pajamų... sumažėjimą savo „kuk
lią“ algą – 3100 eurų – kiekvienas padidino po 666 eu-
rų. Kitaip sakant, padorumą iškeitė į pinigus.

Vienas mūsų dienraštis po tyrimų išspausdino 
dia gramą, pavadintą „Ar aukojate nelaimės ištiktiems 
žmonėms?“ 47 proc. atsakė: taip, per TV akcijas. 38 
proc. – neaukoju. Įdomu, į kurią diagramos vietą pa-
tenka gaunantys (ne uždirbantys!) tūkstančius? Rei-
kia manyti, į antrąją, nes neįgalius senelius, sunkiai 
sergančius vaikus, globos namuose gyvenančius naš-
laičius labiausiai atjaučia... varguoliai. 

Sociologai teigia, kad pastaraisiais dešimtmečiais 
altruizmas, tas nesavanaudiškas rūpinimasis kitų ge-
rove ir pasiryžimas dėl kitų paaukoti savo interesus, 
sumenko. Rečiausias atvejis, kad palikdamas šį pasau-
lį vienišius savo turtą perleistų labdaros organizacijai, 
bažnyčiai, senelių ar vaikų globos namams.

Verta prisiminti garsiosios anglės Florencos Nai-
tingeil atsidavimą slaugos reikalingiems žmonėms. 
Subūrusi 40 merginų, išvyko į Krymo karą ir beveik 
be poilsio budėjo prie sužeistų anglų karių. Sugrįžusi 
į Londoną, įsteigė Aukštesniuosius gailestingųjų sese-
rų kursus, kuriuose mokėsi ir trys lietuvės, tarpukary-
je daug nuveikusios ligonių, senelių, neįgaliųjų labui. 

Nūdien vieno kito turtingo Lietuvos žmogaus gyve-
nimą irgi puošia taurūs poelgiai. Verslininkų šeima, at-
sidėkodama Dievui ir likimui už medikų jau „nurašyto“ 
sūnaus gyvybę, per stebuklą įveikusiam įgimtą širdies 
ligą, Žemaitijoje, Ventos gyvenvietėje, pastatė bažnyčią. 

Poetas Eduardas Mieželaitis teigė: „Mūsų amžiaus 
humanizmas – tai gimstantis žmonių giminėje visuo-
tinis broliškas jausmas.“ Deja, ne visuotinis. Iš kitų ša-
lių grįžę neįgalieji sako: pas mus kitaip judantis žmo-
gus mažai kam rūpi, daug kas nepatogu, neapgalvota. 
Parkuose, kultūros renginiuose retai pamatysi žmogų 
neįgaliojo vežimėlyje. Sunkiai judančiam patekti ten ne 
taip paprasta – mažai žemagrindžių viešojo transporto, 
o ir tie kartais sustoja toli nuo šaligatvio. Neįgaliųjų vai-
kai bendrojo ugdymo mokyklose patiria daugiausia pa-
tyčių, socialinių tarnybų paslaugos nepriderintos prie 
neįgaliųjų poreikių, be to, labai brangios, ypač jei reikia 
asmeninio prižiūrėtojo. Žodžiu, spręstinų dalykų aibės.

Piniginės aukos, parama kitais būdais, kilnus, bet 
laikinas gestas, kuris negali būti visiškos gyvenimo pil-
natvės turiniu. Tik kartu su giliu dvasingumo, atjautos 
suvokimu ir duodantįjį, ir imantįjį gali padaryti lai-
mingą, suteikti malonų emocinį potyrį – džiaugsmą.

Altruizmo potyris 

Apie tai,
kas

jaudina

Kupiškis:

Radviliškis:

Kartu nusifotografavo kolegės – Elena Murauskienė ir Alberta 
Dragūnaitienė (stovi), Zita Bartusevičienė (sėdi).

Šakių r. Paminėtas veiklos 20-metis
 Onutė Čirvinskienė „Bi-
čiulystės“ skaitytojus infor-
muoja apie nuotaikingą 
neįgaliųjų šventę. 

Į Šakių rajono pakraš-
tyje esančio Sudargo mies-
telio bendruomenės sa-
lę buvo gausiai susirinkę 
ne tik miestelio gyvento-
jai, bet ir svečiai. Čia buvo 
surengta neįgaliųjų šven-
tė. Susibūrimą pradėju-
si jo vedėja Irena Prūsai-
tienė pasveikino visus ir 
pasidžiaugė, kad sulaukta 
tiek daug norinčių pabūti 
kartu. Nuskambėjo ir daug 
sveikinimų – mat Sudargo 
neįgaliesiems vadovaujan-
ti Elena Murauskienė šią 
vasarą kaip tik šventė sa-
vo veiklos 20metį. Kaip 
sakė pati Elena, be mieste-
lio bendruomenės, vado-
vaujamos Albertos Dragū-

naitienės, paramos sunko-
ka būtų ką nors nuveikti. 

Daug gražių sveikini-
mų ir palinkėjimų sudar-
giečiai sulaukė iš Šakių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos atstovų. Šventėje daly-
vavę rajono savivaldybės 
darbuotojai atvežė pirmi-
ninkei padėkos raštą už il-
gametį vadovavimą mies-
telio neįgaliesiems. Šiltais 
žodžiais visus susirinku-
sius pasveikino ir svečiai 
iš Jurbarko. Šio rajono ne-
įgaliųjų klubui „Svaja“ va-
dovaujanti Zita Bartuse-
vičienė ne tik pati atvyko, 
bet ir atsivežė būrelį klubo 
narių. Sudargiečius ir jur-
barkiečius jau ne vienus 
metus sieja glaudi drau-
gystė. Žinoma, šventėje 
netrūko ir smagios mu-
zikos bei skambių dainų. 

Pasidalinta ir patirtimi, 
aptarta, kas jau nuveikta, 
ką dar reikia padaryti, kad 
būtų ką prisiminti, kai už 
lango verks ruduo ar šėls 

žiema. Viskas įveikiama, 
tik reikia labai to norėti. 
O norų sudargiečiai turi 
tikrai daug ir stengiasi iš 
visų jėgų juos įgyvendinti.

 Radviliškio rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkės 
pavaduotoja Irena Vilniu-
vienė „Bičiulystėje“ pasida-
lijo kelionės įspūdžiais. 

Karščiu alsuojančio 
ankstyvo rugpjūčio rytą 
grupė Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos narių 
sėdo į patogų autobusą ir 
išvyko į seniai suplanuotą 
ekskursiją po lietuviškąjį 
Lenkijos kraštą. Vos auto-
busui pajudėjus iš Radvi-
liškio, gidė pradėjo savo 
darbą. Klausantis pasako-
jimų apie vietoves, kurias 
pravažiavome, kelionė iki 
Lenkijos neprailgo. 

Pirmiausiai aplankėme 
Seinus. Pabuvojome mums 
neįprastai puošnioje švč. 
Mergelės Marijos bazili-
koje. Čia paskutinius savo 
gyvenimo metus praleido 
žymus lietuvių poetas ir 
Seinų vyskupas Antanas 
Baranauskas. Sužinojome 
istoriją apie stebuklus da-
rančią suveriamą Madonos 
statulą, pabuvojome prie 
paminklo A. Baranauskui.

Toliau važiavome į 

lietuviškiausią Lenkijos 
miestą Punską. Pirmiau-
sia sustojome lietuvių 
etnografinėje sodyboje. 
Čia jos darbuotojas Povi-
las gražia dzūkiška tarme 
papasakojo apie Punske 
vykstančius lietuvių dai-

nų ir šokių festivalius, pa-
kvietė apžiūrėti etnogra-
finės sodybos pastatus. 
Važiuojant pro Punską, į 
akis krito lietuviški užra-
šai. Apžiūrėjome didžiulę 
Punsko bažnyčią. 

Įdomiausia kelionės 

dalis laukė Augustavo 
mieste. Šis miestas vadi-
namas Lenkijos Venecija. 
Pirmiausiai apžiūrėjome 
miestą, gidė papasako-
jo apie jo įkūrimą, paskui 
sulipome į katamaraną. 
Prasidėjo kelionė vande-
niu, kuri šiek tiek atvėsino 
perkaitusius ekskursijos 
dalyvius. Mėtos upe įplau-
kėme į Mėtos ežerą. Daug 
įspūdžių paliko Pževiežo 
šliuzas. Čia įplaukus buvo 
uždaryti vartai, pripum-
puota apie metrą vandens 
(kad susilygintų vandens 
lygis), tada pro kitus var-
tus išplaukėme į Studzie-
ničnės ežerą. Šis maršrutas 
garsus tuo, kad juo 1999 
m., kai lankėsi Lenkijo-
je plaukė Jonas Paulius II. 
Mes taip pat išlipome Stu-
dzieničnės saloje ir aplan-
kėme Dievo Motinos Sank-
tuariumą, pabuvome prie 
paminklo Jonui Pauliui II. 
Namo grįžome labai vėlai, 
bet gerai nusiteikę ir pilni 
įspūdžių. 

Aplankėme lietuviškąją 
Lenkiją

Radviliškiečiai Lenkijoje apžiūrėjo Vygrių vienuolyną.

Kupiškio rajono savivaldy-
bėje antradienį įsteigta Ku-
piškio miesto Vietos veik
los grupė. Jos nare tapo 
ir rajono neįgaliųjų drau-
gija, atstovaujama pirmi-
ninkės Bronės Kaleiniko-
vienės. VVG sudarys savi-
valdybės, verslo ir NV0 at-
stovai. Be draugijos, iš NVO 
miesto VVG valdybos veik
loje dar dalyvaus organi-
zacija „Gelbėkime vaikus“, 
bendruomeninė asociaci-
ja „Kupiškio sūpynės“, „Ku-
piškio kraštą keiskime kar-
tu“, jaunimo organizacija 
„Darbas“, Kupiškio trečio-
jo amžiaus universitetas. 
VVG vadovu išrinktas Tary-

bos narys Algirdas Valiušis.
B. Kaleinikovienė sako, 

kad dalyvavimas VVG su-
darys galimybę draugijai 
gauti papildomą finansa-
vimą ir taip pagerinti neį-
galiųjų gyvenimą. Jau esa-
ma ir pavyzdžio – sėkmin-
gai veikia Kupiškio rajono 
VVG. Pasak draugijos pir-
mininkės, jie sėkmingai 
įgyvendino ne vieną pro-
jektą, atnaujino bendruo-
menių patalpas, įsteigė 
amatų centrą. B. Kaleini-
kovienė sako, kad papil-
domos lėšos draugijai būtų 
labai reikalingos. Vienas iš 

pirmininkės planų – pasi-
naudojus įvairių fondų pa-
rama praplėsti neįgaliųjų 
užimtumo galimybes. Pa-
vyzdžiui, norėtųsi pasimo-
kyti dirbti su moliu, o tam 
reikia papildomos įrangos, 
įsigyti krosnelę. B. Kaleini-
kovienė svarsto, kad rei-
kėtų įrengti suoliukų prie 
tako, vedančio nuo centro 
link poliklinikos, ir kito-
se miesto vietose. Ji tikisi, 
kad pavyktų šią problemą 
išspręsti klausimą iškėlus 
VVG. Kartais nedaug terei-
kia, kad ledai pajudėtų. Juk 
jaunų tėvų iniciatyva mies-

te buvo įrengtos vaikų žai-
dimų aikštelės. Pirmininkė 
sako laukianti ir kitų pasiū-
lymų, kokie projektai bū-
tų naudingi neįgaliesiems. 

B. Kaleinikovienės įsiti-
kinimu, VVG – gera galimy-
bė savivaldybės, verslo ir 
NVO atstovams bendradar-
biauti. Pirmininkė džiau-
giasi, kad draugija ne kon-
kuruoja, o randa bendrų 
sąlyčio taškų su kitomis ra-
jono organizacijomis, ben-
druomenėmis. „Vietos po 
saule visiems užteks“, – sa-
ko B.Kaleinikovienė.

Emilija Stonkutė 

Draugija – vietos veiklos 
grupės narė
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Čia numatyta, kad siekiant su-
daryti galimybes visiems gy-
ventojams naudotis transpor-
to infrastruktūra ir susisieki-
mo sistema, naujai planuojant, 
projektuojant ar rekonstruo-
jant infrastruktūrą ir numa-
tant viešojo transporto parko 
plėtrą, turi būti: 1.  konsultuo-
jamasi su mieste veikiančio-
mis arba nacionalinio lygmens, 
įvairioms visuomenės gru-
pėms atstovaujančiomis ben-
druomenėmis, asociacijomis ar 
institucijomis; 2.  vadovauja-
masi Lietuvos Respublikos su-
sisiekimo ministro patvirtintu 
Specialiųjų poreikių turinčių 
žmonių susisiekimo gerinimo 
Lietuvos Respublikoje gerosios 
praktikos vadovu; 3.  įvertina-
ma esama transporto sistemos 
visuotinimo sprendinių taiky-
mo atitinkamame mieste situ-
acija ir atskirai atlikta viešo-
jo transporto sistemos (trans-
porto priemonių ir infrastruk-
tūros) pritaikymo specialiųjų 
poreikių turintiems žmonėms 
analizė, įskaitant: taktilinių 
paviršių ir taktilinės įrangos / 
įrenginių (iškiliųjų, liečiamųjų, 
šiurkštintų, grublėtų) ir Brailio 
raštu pateikiamos informacijos 
poreikio analizę, garsinės in-
formacijos (garso pranešimai, 
signalai, kt.) poreikio analizę, 
tekstinės informacijos (tvar-
karaščių, informacinių stendų 
vairuotojams, kitos informaci-
jos) teikimo analizę, vaizdinės 
informacijos poreikio analizę. 

kas tinka neįgaliajam – 
tinka visiems 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas, kartu su šalies savival-
dybėmis įgyvendindamas Būsto 
neįgaliesiems pritaikymo prog
ramą, kasmet judėjimo laisvę 
suteikia daugiau kaip 200 žmo-
nių (vidutiniškai tiek pritaikoma 
būstų). Neįgaliųjų departamento 
direktorės pavaduotojos J. Šliu-
žienės teigimu, įtraukti specia-
liųjų poreikių turinčių žmonių 
poreikius į darnaus judumo pla-
nus būtina. Labai svarbu supras-
ti, kad aplinka turi būti ne pritai-
kyta kurios nors vienos grupės 
žmonėms, o draugiška ir lengvai 
prieinama visiems gyventojams. 

Siekiant, kad šis principas 
būtų įgyvendintas, rengiant dar-
naus judumo planus didžiuo-
siuose šalies miestuose, kuror-

tuose, pasak J. Šliužienės, reikia 
laikytis keleto svarbių principų: 
kompleksiškumo, vientisumo, 
vartotojų grupės (skirtingoms 
žmonių grupėms atstovaujančių 
ekspertų) įtraukimo ir kt. J. Šliu-
žienės teigimu, turime suprasti, 
kad kas patogu neįgaliajam, tas 
patogu visiems. 

universalus dizainas 
nestigmatizuoja

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės pavaduotoja 
J. Šliužienė neabejoja, kad ku-
riant darnaus judumo planus bū-
tina paisyti universalaus dizaino 
principų. Universalus dizainas 
Lietuvoje nėra naujas dalykas. 
Šiandien jau galime pasidžiaug-
ti gražiais tokio projektavimo pa-
vyzdžiais. Vienas modernaus po-
žiūrio į atviros prieigos statinius 

pavyzdžių – naujoji Vilniaus uni-
versiteto biblioteka Antakalnyje. 

Darnaus judumo planus kur-
siantiems savivaldybių atstovams 
J. Šliužienė priminė svarbiausius 
universalaus dizaino (visuotinio 
prieinamumo) principus. Pir-
miausia tai – lygių galimybių pai-
symas. Pavyzdžiui, tuo pačiu nau-
jai suprojektuotu keliu turėtų ga-
lėti naudotis ir sveikieji, ir visi ne-
įgalieji: regos, klausos, suvokimo 
problemų turintys žmonės. Labai 
svarbus ir lankstumas – galimy-
bė tą patį įrenginį prisitaikyti pa-
gal savo poreikius (pakeliami ir 
nuleidžiami stalai, klaviatiūros 
ir pan.). Universaliam dizainui 
būdingas ir paprastumo bei in-
tuityvaus naudojimo principas. 
Kaip vienu ar kitu įrenginiu pa-
togiausia būtų naudotis, geriau-
siai įvertintų į pagalbą pasitelkti 
vartotojų grupių atstovai. Projek-
tuojant būtina atkreipti dėmesį į 
tinkamą informacijos pateikimą. 
Ne mažiau aktuali ir tolerancija 
klaidai (galimybė suklydus pasi-
taisyti). Dar vienas iš svarbių uni-
versalaus dizaino reikalavimų – 
mažiausios fizinių jėgų sąnau-
dos (visas duris turi būti galima 
atidaryti mažuoju rankos pirštu). 

Vandens ir geležinkelių trans-
porto politikos departamento di-
rektoriaus Andriaus Šniuolio pa-
rengtame pranešime silpniausia 
vieta įvardytas miestų pritaiky-
mas akliesiems. Darnaus judu-
mo miestuose projektuotojams 
jis patarė nepamiršti, kad egzis-
tuoja ISO standartas, kaip turi 
būti išdėstytos taktilinės juostos. 

komisijose galės dalyvauti 
ir neįgaliųjų atstovai
Susisiekimo ministerijos 

nuomone, darnaus judumo pla-
nai turės užtikrinti, kad miestuo-
se būtų derinami darnios plėtros, 
ekonominio gyvybingumo, socia-
linės lygybės, sveikatos ir aplin-
kos kokybės poreikiai, o miesto 
erdvė būtų naudojama subalan-
suotai, esamą susisiekimo inf-
rastruktūrą pritaikant viešajam 
transportui, pėstiesiems ir dvi-
ratininkams. 

Darnaus judumo planų rengi-
mą prižiūrės komisija, sudaryta 
iš Susisiekimo, Aplinkos ir Svei-
katos apsaugos ministerijų, taip 
pat Lietuvos savivaldybių asocia
cijos, Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo mi-
nisterijos, Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos bei Lietu-
vos dviratininkų bendrijos at-
stovų. Su šia komisija turės būti 
derinama rengiamo darnaus ju-
dumo plano techninė užduotis, 
o į kiekvienos plano dalies deri-
nimą bus įtraukiama ir visuome-
nė, gyvenamosios vietovės ben-
druomenių (viešojo transporto, 
dviratininkų, senjorų ir kt.), ben-
druomeninių organizacijų ir kitų 
asociacijų, organizacijų ar įmo-
nių atstovai. 

Aktyviai veikiančios neįga-
liųjų visuomeninės organizaci-
jos turėtų pasirūpinti, kad jų at-
stovai neliktų nuošalyje rengiant 
darnaus judumo miestų planus.

Aldona MILIEŠkIEnė
Autorės nuotr.

Įspūdžiai – visam 
gyvenimui

Kaunietė Aušrinė Packevičiū-
tė maratone dalyvavo jau 4 kartą. 
Moteris džiaugiasi, kad tokių ke-
lionių metu suteikiama galimybė 
ne tik pamatyti kažką įdomaus, 
bet ir susipažinti su naujais žmo-
nėmis: „Labai mėgstu visokius 
nuotykius, keliones, todėl man 
tai yra tikrai priimtina ir įdomu. 
Įspūdžiai puikūs. Šiemet viskas 
buvo apgalvota, pati trasa – verta 
dėmesio. Pamačiau daug man pa-
tikusių kultūrinių objektų – pilių, 
muziejų. Turėjome galimybę pa-
bendrauti ne tik su lietuviais, bet 
ir su latviais, estais, baltarusiais. 
Buvo įdomu palyginti, kaip žmo-
nės Latvijoje, Estijoje laikosi, ko-
kios ten galimybės. Tas bendra-
vimas buvo tikrai labai smagus 
ir manau, kad naudingas“.

Pasak moters, kelione lei-
do mėgautis ir tai, jog nemažai 
objektų gerai, universaliai pri-
taikyti: „Man labai patiko Pernu 
miestas Estijoje. Stebėjau, kaip 
paplūdimiai sutvarkyti – plyte-
lėmis iškloti takeliai, pritaikyti 
suoliukai. Gali visur važiuoti, jo-
kių kliūčių nėra. Latviai turi pri-
taikytų pilių. Jie irgi puikiai su pa-
veldu susitvarko. Aišku, ir Lietu-
voje matėme puikiausiai pritai-
kytų vietų. Kiekviena šalis, ma-
nau, stengiasi. Žinoma, visiems 
yra ir kur tobulėti“, – mintimis 
dalijosi A. Packevičiūtė.

Radviliškio rajone gyvenan-
čiam Liudui Barkauskui tokios 
kelionės – taip pat ne naujiena. 
Panašaus pobūdžio maratonuo-
se vyras yra dalyvavęs ir anks-
čiau. Pasak jo, nors anksčiau to-
kie maratonai jam keldavo nuos-
tabą, pradėjęs juose dalyvauti su-
prato, kad tai nėra taip sudėtinga: 
„Apie šitą maratoną sužinojau iš 
pažįstamų. Pamenu, kažkada bu-
vau Palangoje ir ten pirmą kartą 
pamačiau visus pravažiuojančius 
pro šalį. Tada galvojau: „Oho, kaip 
žmonės gali taip važiuoti ir kaip 
gali palapinėse miegoti.“ Bet kai 
pabandžiau pats, pasidarė įdomu 
ir pasimiršo bet kokios abejonės.“

Apie šių metų maratoną 
L. Barkauskas atsiliepia teigia-
mai: „Kelionė labai patiko. Juk ne 
kiekvieną dieną taip gali išvažiuoti 
ir pamatyti, kaip kitur žmonės gy-
vena, kaip atrodo kiti miestai, kaip 
jie pritaikyti žmonių poreikiams. 

Aplankėme kelis muziejus, pilis, 
bažnyčias. Teko daug laiko pra-
leisti gamtoje. Tiek Lietuvoje, tiek 
ir kitur viskas vystosi – pravažia-
vimai padaromi, nuolydžiai. Latvi-
joje išvis beveik bet kur galima va-
žiuoti. Grįžus tikrai yra ką papasa-
koti“, – įspūdžiais dalinosi vyras.

Pasak renginio organizatorės 
G. Žemaitaitytės, tokie renginiai 
skatina plėsti savo akiratį, neuž-
sibūti vienoje vietoje: „Tai patir-
tys, kurių nepasisemsi dalyvau-
damas paskaitose, seminaruo-
se ar skaitydamas knyga. Tai ga-
limybė pamatyti viską savomis 
akimis, išbandyti savu kailiu.“

dalyvauti gali beveik 
kiekvienas

Neįgaliųjų maratonas – ren-
ginys, skirtas visiems, neabejin-
giems gamtai, kelionėms ir iššū-
kiams. Pasak renginio organiza-
torių, nėra jokio amžiaus apribo-

jimo – keliauti gali tiek jaunuoliai, 
tiek vidutinio amžiaus žmonės, 
tiek ir senjorai. Tiesa, prieš nu-
sprendžiant išbandyti save, rei-
kėtų realistiškai įvertinti savo po-
mėgius, įpročius ir savybes: „Svar-
bu, kad po pirmų dešimties kilo-
metrų nepaaiškėtų, kad žmogui 
per daug sudėtinga, kad trūksta 
ištvermės ar gal, pavyzdžiui, jis 
visiškai nemėgsta nakvoti pala-
pinėje“, – pastebi G. Žemaitaitytė.

Visi maratono dalyviai – skir-
tingi ir unikalūs. Vieniems toks 
žygis – smagus, tačiau pasiruo-
šimo reikalaujantis išbandymas, 
kitiems – lengva ir nesudėtinga 
mankšta.

Kaip pasakoja ne viename ma-
ratone dalyvavęs L. Barkauskas, 
pagrindinis dalykas, kurio priva-
lu nepamiršti – šypsena: „Negaliu 
sakyti, kad keliauti man būtų labai 
sunku. Važiavimas visai malonus. 
Papildomai kažkaip nesportuoju, 
nesiruošiu. Pasako, kada, ir aš su 
šypsena veide iškart judu pirmyn. 

Jei tik bus galimybė, važiuosiu dar 
ir dar. Smagu ir įdomu kitus žmo-
nes pamatyti, save parodyti.“

Na, o A. Packevičiūtė teigia, 
kad tokioje kelionėje žmogus ga-
li susidurti su sunkumais, todėl 
reikia ryžto ir noro juos įveik-
ti: „Ypatingų gebėjimų tokiai ke-
lionei nereikia. Žinoma, žmogus 
turėtų būti truputėlį aktyvesnis. 
Nėra taip, kad metus tinginiavai, 
o po to sėdi ir tokius atstumus 
lengvai įveiki. Pats važiavimas nė-
ra jau toks lengvas, o ir palapines 
pasistatyti, jose miegoti gali bū-
ti kai kuriems sudėtinga. Reikia 
labai didelio noro ir smalsumo, 
o kai yra noras, tai viską ir gali.“

Neįgaliųjų maratono organi-
zatorė ir dalyvė G. Žemaitaitytė 
pabrėžia, kad šis renginys ska-
tina kitaip pažiūrėti į žmogaus 
galimybes, motyvaciją, atvirumą 
pasauliui: „Svarbiausia norėti pa-
matyti ir atrasti. Ieškome galimy-
bių, o ne kliūčių.“

kristina uscilaitė

Darnus judumas neatsiejamas nuo neįgaliųjų įtraukties

Susisiekimo ministerijoje aptariant darnaus judumo miestų planus dalyva-
vo Neįgaliųjų reikalų departamento direktorės pavaduotoja Jolanta Šliu-
žienė ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliaus-
kaitė.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų maratono dalyvė: „Ieškome galimybių, o ne kliūčių“

Maratono dalyviai aplankė muziejus.

Tokios kelionės – ir savarankiškumo bei ištvermės pamokos.

(atkelta iš 1 psl.)

E. Skipario nuotr.
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Kas ta dehidracija? Trumpai – 
vandens netektis. Deja, tiek Lie-

tuvos, tiek kai kurių užsienio šalių 
žiniasklaidos priemonėse vieto-
je vandens netektį organizme api-
būdinančio medicinos termino de-
hidracija iki šiol neretai klaidingai 
vartojamas kitas panašus terminas 
dehidratacija. Pastarasis žodis var-
tojamas chemijoje; jis reiškia van-
dens atskyrimą (atsiskyrimą) iš che-
minių junginių. 

Per 60 savo gyvenimo metų žmo-
gus išgeria 50 m3 vandens, t.y. vieną 
geležinkelio cisterną. Žmogaus orga-
nizmas, praradęs 12–20 % vandens, 
stipriai apsinuodija savo medžiagų 
apykaitos produktais, kurie nega-
li būti pašalinami dėl skysčių trū-
kumo, ir žūva. Vanduo yra ta ter-
pė, kurioje vyksta visos cheminės 
organizmo reakcijos. Vanduo įeina 
į kiekvienos ląstelės sudėtį, be jo 
neįmanomi jokie gyvybiniai proce-
sai. Be vandens į kraują negali pa-
tekti maisto medžiagos ir pasiša-
linti atliekos (pvz., druskos sąna-
riuose). Su geriamuoju vandeniu 
ir kitais skysčiais organizmas gau-
na mineralinių medžiagų ir mik
roelementų. Taip pat vanduo pa-
deda išlaikyti normalią kūno tem-
peratūrą, sąnarių ir įvairių vidaus 
organų paslankumą.

Pagrindinės dehidracijos 
priežastys:

– intensyvus prakaitavimas; 
ūmus viduriavimas arba stiprus vė-
mimas; padidėjęs šlapimo išsiskyri-
mas; nepakankamas skysčių varto-
jimas (jį gali sukelti pykinimas arba 
prastas apetitas).

Pirmieji dehidracijos požy-
miai:

– intensyvus prakaitavimas, su-
sijęs su fiziniu krūviu arba aukšta 
temperatūra; nedidelis šlapimo kie-
kis; stiprus troškulys; burnos džiū-
vimas; patamsėję paakiai; sumažė-
jęs vaikų aktyvumas; suaugusiųjų 
nuovargis.

Pastabos. Atsiradęs troškulys 
nėra pirmasis dehidracijos signa-
las. Jeigu stipriai troškina, reiškia, 
jog organizmui jau trūksta vandens. 
Kur kas teisingesnis dehidracijos ly-
gio indikatorius yra šlapimo spal-
va ir kiekis. Jeigu šlapimo mažai ir 
jis tamsiai geltonas, reiškia, jog or-
ganizmui nepakanka skysčio atsar-
gų ir būtina jas papildyti. Jeigu pro-
cesas progresuoja, būtina kreiptis į 
gydytoją.

Sunkūs dehidracijos požy-
miai:

– sąmonės sutrikimai; didelis 
bendras silpnumas; apalpimas; ne-
pakankamas odos elastingumas (pa-
spausta ar dviem pirštais suimta oda 
labai lėtai grįžta į normalią padėtį).

Komplikacijos:
– inkstų pakenkimai;
– šokas (pasireiškia išbalimu, 

padažnėjusiu kvėpavimu, šaltu pra-
kaitu, lipnia oda, mieguistumu, pa-
dažnėjusiu, tačiau silpnu pulsu, są-
monės praradimu);

– dehidracija gali baigtis mirti-
mi (tai ypač pavojinga mažiems vai-
kams, nusilpusiems ligoniams ir ser-
gantiesiems infekcinėmis ligomis).

Pastaba. Rizikos grupei taip pat 
priskiriami pagyvenę žmonės, ypač 
kai vemiama, viduriuojama, yra pa-
kilusi temperatūra.

Profilaktika:
– būtina gerti visą dieną, nepri-

klausomai nuo fizinio aktyvumo ly-
gio ir savijautos;

– vaikai kur kas jautresni aukštai 
temperatūrai negu suaugusieji, to-
dėl būtina įsitikinti, jog karštą dieną 
fizinės apkrovos metu vaikai išgeria 
kas 30 minučių ne mažiau kaip 150 
gramų vandens;

– suaugusiems karštą dieną fi-
zinės apkrovos metu būtina kas va-
landą išgerti ne mažiau kaip litrą 
vandens.

kas per daug – nesveika
Kai geriama žymiai per daug 

vandens, papildomai apkraunama 
širdies ir kraujagyslių sistema, inks-
tai, padidėja prakaitavimas, kurio 
metu organizmas praranda tam tikrą 
dalį įvairių svarbių medžiagų. Netgi 
laikinas vandens perteklius pablo-
gina raumenų darbo sąlygas, suke-
lia nuovargį, o kai kada – traukulius.

Kai geriama daug vandens ir 
kartu vartojama daug vaisių ir dar-
žovių, būtina atsižvelgti į šias nuo-
rodas. Pvz., suvalgius 0,5 kg sultin-
gų obuolių, organizmas gaus 0,5 litro 
skysčio. Beje, šviežiuose agurkuo-
se vandens yra 95 %, kopūstuose ir 
morkose – 90 %.

Kada reikia daugiau skysčių:
 išsekus organizmui, po ilgiau 

trukusio viduriavimo ar vėmimo; 
esant vidurių užkietėjimui (dides-
nis vandens kiekis neretai suaktyvi-
na žarnyno judesius); sergant kepe-
nų, tulžies pūslės bei latakų ligomis; 
ūminių ir lėtinių apsinuodijimų me-
tu; valgant sūriai, rūgščiai, saldžiai, 
vartojant daug prieskonių.

geriama tiek, kiek 
reikalauja dieta

Sergant konkrečiomis ligomis, į 
kurių gydymą įtrauktos dietos, van-
dens geriama tiek, kiek reikalauja 
die ta (ją skiria ir gali pakoreguoti tik 
gydytojas). Pvz., sergant ūminiu en-
teritu (plonosios žarnos uždegimu), 
kolitu (storosios žarnos uždegimu), 
lėtiniu inkstų uždegimu (pagerėjimo 
metu), nefroze (lėtine inkstų liga, dėl 
kurios tinsta veidas ir rankos, krau-
jyje atsiranda riebalų) gryno skys-
čio rekomenduojama išgerti iki litro. 

Jei sergama ūminiu hepatitu 
(tulžies uždegimu), tulžies pūslės 
ir tulžies latakų uždegimu kartu su 
kitomis virškinamojo trakto ligo-
mis, pageidautina išgerti iki 2,5 lit
ro skysčių.

Susirgus ūminiu nefritu arba pa-
ūmėjus lėtiniam nefritui, gerti skys-
čių galima tik 450 mililitrų.

Esant nuolatiniam nepasotina-
mam troškuliui (ypač be numano-
mos priežasties) reiktų apsilankyti 
pas gydytoją, kad nustatytų šio reiš-
kinio priežastį (gal sergama cukri-
niu diabetu ar inkstų liga?).

Pastaba. Kai sergama inkstų arba 
širdies funkcijos nepakankamumu, 
atsiradus patinimų, nutukus vartoja-
mų skysčių kiekis mažinamas. Kartu 
turi būti mažiau suvartojama ir val-
gomosios druskos (sulaiko organiz-
me didesnį kiekį vandens).

Širdžiai – tik grynas vanduo
Širdžiai tinka tik grynas vanduo, 

o alus, gaivieji gėrimai ir sultys di-

dina riziką susirgti išemine širdies 
liga. Ypač širdžiai žalingi gėrimai, 
turintys įvairių saldiklių ir kofeino. 
Šios medžiagos greitina kraujo kre-
šėjimą ir didina kai kurių kitų šir-
džiai žalingų medžiagų kiekį. Pa-
prastas vanduo daug gali, tačiau vien 
juo daugelis mūsų išeminės širdies 
ligos neįveiksime. Todėl ir šiuo atve-
ju neužmirškime apie savo sveikatą 
pasikonsultuoti su gydytoju. Galbūt 
teks atlikti kai kuriuos tyrimus, lai-
kytis dietos, darbo ir poilsio režimo, 
vartoti vaistus ir t. t.

Virintas vanduo
Palyginti jau seniai nepatariama 

nuolat gerti virinto vandens, nes ja-
me mažai ar visai nėra magnio ir kal-
cio druskų, kurios labai svarbios or-
ganizmui. Beje, ilgai vartojant virintą 
vandenį, dažniau susergama skran-
džio ir dvylikapirštės žarnos gleivi-
nių uždegimu.

Ypač svarbus magnis. Kai jo ma-
žai dirvožemyje, nedaug jo tesukau-
pia ir augalai. Atsiradus magnio sty-
giui, galima susirgti ateroskleroze, 
širdies infarktu, hipertonine liga. 
Taip pat gali atsirasti inkstų nepa-
kankamumas ir kai kurios psichi-
kos ligos. Be to, magnis (kartu su 
kalciu ir fosforu) yra labai svarbus 
kaulų sandarai, medžiagų apykaitai, 
fermentų veiklai. Trūkstant magnio 
iš organizmo pašalinamas ir kalcis.

Jeigu geriamojo vandens litre 
yra mažiau negu 10 miligramų mag
nio, jo trūkumą siūloma likviduoti 
geriant nevirintą vandenį. Beje, šal-
tinių vandenyje neretai pasitaiko or-
ganinių, šuliniuose – ir organinių, ir 
cheminių (nitratų, nitritų), ir dar ki-
tokių taršalų. Blogiausia tai, jog, pa-
vyzdžiui, nitratų ir nitritų turinčio 
vandens skonis niekuo nesiskiria 
nuo jų neturinčio. 

Vanduo iš čiaupo
Kai kas prisibijo gerti nevirintą 

vandentiekio vandenį, nes jame kar-
tais būna per daug geležies. Tokiais 
atvejais, atsukus čiaupą, nereiktų 
skubėti vandeniu pripildyti arbati-
nuko ar puodo. Pradžioje leiskime 
nubėgti nešvariam vandeniui.

Kartais ne visai švarų vanden-
tiekio vandenį žmonės valo kolek-
tyviniais ar individualiais vandens 
valymo filtrais. Dažniausiai tuo sie-
kiama sumažinti vandenyje geležies 
kiekį. Tačiau geriamajame vandeny-
je dar yra labai svarbi chloro arba jo 
junginių dozė (optimaliai chloro tu-
ri būti tiek, kad po 30 min. vandeny-
je chloro liktų 0,3–0,5 mg/l). Mat di-
desnis chloro kiekis gali sukelti kai 
kurias ligas, o mažesnis – nesunai-
kina mikrobų. Galų gale, jei dėl van-
dens kokybės kyla kokių nors įtari-

mų, o jį ištirti nesiryžtama, galima 
gerti (kaip dauguma esame įpratę) 
ir virintą vandenį, tačiau jokiu būdu 
neužmirškime trūkstamą magnio 
ir kalcio kiekį gauti su šių medžia-
gų turinčiu maistu ar (tik paskyrus 
gydytojui) vaistinėse parduodamais 
preparatais. 

geriau malšina troškulį šilti 
gėrimai 

Liaudies medicina per karščius 
pataria neskubant pačiulpti ledo ga-
balėlių (beje, nepatartina šiuo būdu 
gaivintis ilgesnį laiką, nes gali pradė-
ti skaudėti galvą) ar išgerti atvėsin-
tos mėtų arbatos. Tačiau geriausiai 
troškulį malšina šilti gėrimai. Beje, 
per pirmąsias 10–15 min. išgėrus 
tokių gėrimų kai kuriems žmonėms 
atrodo, jog troškulys nenumalšintas 
ir vis norisi gerti. Tačiau praėjus nu-
rodytam laikui, nebetroškina bent 
2–3 valandas.

išsekote? padės sūrus 
vanduo

Jei karštą dieną dėl skysčių 
trūkumo ne tik vargina troškulys, 
bet kartu jaučiamas išsekimas ir 
skauda galvą, geriausia gerti sūrų 
vandenį (pusė šaukštelio valgo-
mosios druskos litrui vandens). 
Karštuoju metu laiku patartina 
stiklinę vandens išgerti anksti ry-
tą ir tiek pat prieš miegą. Apskri-
tai tokiu metu per dieną turėtų 
būti išgeriama 2,5–3 litrai skysčių 
(vandens, sulčių, žolelių arbatos). 
Beje, ta pati taisyklė galioja net ir 
tuo atveju, kai žmogus nesikaiti-
na saulėje, o ilsisi, dirba pavėsyje 
lauke ar patalpoje.

Vandens pusiausvyra 
organizme

Sveikame organizme tarp su-
vartoto ir išskirto vandens yra pu-
siausvyra. Žmogus, gyvenantis mū-
sų klimato sąlygomis, per dieną vi-
dutiniškai turėtų suvartoti (bent pu-
sė žmonių to nedaro!) 1,5–2 litrus 
skysčių; 5/6 šio kiekio organizmas 
turėtų gauti su įvairiais gėrimais ir 
kitais maisto produktais, kuriuose 
vandens yra apie 40 %. Kitas van-
dens kiekis (1/6) pasigamina pa-
čiame organizme, degant (oksiduo-
jantis) baltymams, riebalams, an-
gliavandeniams. 

Vandens įsiurbimas prasideda 
plonosiose žarnose (taip pat vanduo 
labai svarbus ir tiesiajai žarnai), da-
lis jo patenka į audinius, perteklius 
pašalinamas per inkstus, virškinimo 
organus, odą ir plaučius. Kartu su 
vandeniu pašalinama atitinkamas 
kiekis mineralinių medžiagų, ypač 
valgomosios druskos. 

Romualdas oGInSkAS

Daktaras
Aiskauda

Dehidracija labai pavojinga 
nusilpusiems ligoniams

Kodėl ne visi gali 
valgyti duoną?

Šiuolaikiniame pasaulyje kas-
dien vis daugiau žmonių suserga 
celiakija – genetine alergine liga, 
kuria sergant žmogaus organizmas 
netoleruoja glitimo. Vienintelis jos 
gydymo būdas – visam laikui atsi-
sakyti javų baltymo turinčių pro-
duktų – daugumos miltų, duonos, 
makaronų ir kepinių arba keisti 
juos panašiais glitimo neturinčiais 
produktais.

Sveikos gyvensenos tyrinėtoja, 
„Livinn – sveiki produktai“ asorti-
mento vadovė Guoda Azguridienė 
pastebi, kad egzistuoja lengvesnė 
šios ligos forma, kai netoleruoja-
mi tik kviečiai. Tuomet dar galima 
vartoti rugius ir mums įprastą duo-
ną. Tačiau kitu atveju alergizuojan-
čius javus reikia keisti grūdinėmis 
kultūromis be glitimo – ryžiais, ku-
kurūzais ir soromis. Grūdus galima 
keisti į juos panašiais produktais: 
grikiais, bolivinėmis balandomis 
ir burnočiais.

Celiakijos simptomai
Celiakija – paveldima liga. Ta-

čiau jos požymiai atsiranda tik tuo-
met, kai žmogus suvalgo kviečių, 
rugių ar miežių – iki tol susirgti ne-
įmanoma. Ja gan lengvai suserga 
vaikai, ypač jei jie anksti pradedami 
maitinti mišiniais, kuriuose yra gli-
timo. Todėl rekomenduojama kuo 
ilgiau maitinti vaiką motinos pienu. 

Simptomai – labai individualūs 
ir skirtingi. Pradedant vidurių už-
kietėjimu, viduriavimu, pilvo pūti-
mu, apsunkimu, skrandžio skaus-
mu ir baigiant svorio kritimu, sulė-
tėjusiu augimu, nuovargiu, plaukų 
slinkimu ir odos bėrimu bei niežė-
jimu. Didelė dalis sergančiųjų apie 
savo ligą net nežino.

Negydant celiakijos gali išsivys-
tyti ir kur kas rimtesnės ligos, pa-
vyzdžiui, – anemija, diabetas, ar-
tritas, sklerozė, Alzheimeris, įvai-
rios autoimuninės ir nervų siste-
mos ligos.

glitimo atsisakymas
Glitimo dažnai atsisako ne tik 

sergantieji celiakija, bet ir sveikos 
gyvensenos propaguotojai ar tie, 
kurie laikosi dietos. 

Visgi kasdienėje mityboje reikė-
tų stengtis vartoti kuo įvairesnių rū-
šių grūdus ir geriausia, kad jie būtų 
ne rafinuoti, o pilno grūdo.  Tačiau 
iš tiesų sergantiems – tai ne žaidi-
mas, o nuolatinė mitybos kontrolė ir 
papildomi mitybos sunkumai, ypač 
sudėtingi ir sunkiai suprantami vai-
kams. Lietuvos prekybos centruose 
rasti produktų be glitimo nėra len-
gva, bet vis daugėja gamintojų, ku-
rie specializuojasi būtent šioje srity-
je. Gaminami ne tik trapučiai, maka-
ronai, duona, miltų ruošiniai, dribs-
niai, bet netgi sausainiai ir floren-
tinai. Užsienyje atsiranda vis dau-
giau kavinių ir restoranų, siūlančių 
specialų valgiaraštį iš kurio galima 
rinktis patiekalus be glitimo.

Pagal Europos Sąjungos direk-
tyvas, produktus ženklu „be gli-
timo“ galima žymėti, kai glitimo 
juose yra ne daugiau 20mg/kg, o 
rašyti „labai mažai glitimo“ galima 
tik tuo atveju, kai jo kiekis nevir-
šija 100 mg/kg. Taip pat galimas 
specialus žymėjimas – perbraukta 
kviečio varpa.
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Stalo tenisą specialiojoje 
olimpiadoje žaidė Jasiuliškių so-
cialinės globos namų atletai Sol-
venta Kapačiauskaitė ir Algirdas 
Uscila. Jie abu laimėjo po sidab
ro medalį.

Bočios rungtyje varžęsis Kau-
no specialiosios olimpiados klu-
bo atletas Alfredas Šimas namo 
grįžo su bronzos medaliu, Juli-
ja Vanagaitė (taip pat šio klubo 
sportininkė) toje pačioje rung-
tyje iškovojo sidabrą. 

Los Andžele atletus globo-
jo treneriai, ne vieną palaikė jų 
šeimos ir artimieji. Specialio-
sios olimpiados delegacijai vado-
vavo LSOK prezidentas, Utenos 
specia liosios mokyklosdaugia-
funkcinio centro direktorius Ze-
nonas Misiūnas.

medalis – atlygis už sunkų 
darbą 

Įsijungti į specialiosios olim-
piados judėjimą gali visi asmenys 
nuo 8 metų, kuriems yra nustaty-
tas intelekto sutrikimas. Šiemet 
žaidynės suvienijo 6500 atletų 
ir 2 tūkst. jų trenerių iš 165 ša-
lių. Olimpiadoje dirbo 30 tūkst. 
savanorių, ją stebėjo 500 tūkst. 
žiūrovų. 

„Leiskite man laimėti, bet jei 
man nepavyks, paskatinkite ma-
ne siekti pergalės“, – toks yra spe-
cialiosios olimpiados šūkis. Ska-
tinantis požiūris, pasak plauki-
kus startams parengusios vyr. 
trenerės A. Misiūnaitės, olimpi-
adoje ypač svarbus. „Tai didžiu-
lis socia linis projektas, kur visi 
vieni kitiems padeda, džiaugiasi 
vieni kitų buvimu šalia, kur nega-
lia laikoma ne trūkumu, o ypatin-
gumu“, – sako trenerė. Pasak jos, 
specialiosios olimpiados judėji-
mas tarsi skelbia, kad nėra rei-
kalo užsidaryti namuose, slėpti 
savo negalią, reikia gyventi kiek 
įmanoma visavertišką gyvenimą. 

A. Misiūnaitė pasakoja, kad 

olimpiadoje svarbiausia – ne lai-
mėti, bet dalyvauti ir rungtis. La-
bai palaikomi paskutiniai atbėgę 
atletai už jų pastangas užbaigti 
distanciją bet kokia kaina. Olim-
piados metu varžybas padeda or-
ganizuoti didžiulis būrys savano-
rių, kurie skleidžia tik gerą nuo-
taiką. Sirgaliai tribūnose netyla, 
treneriai žarstosi emocijomis, 
šūksniais, sveikinimais. 

„Treneriai ir sportininkai yra 
varžovai sporto aikštelėje, bet už 
jos ribų mes visi draugai, kur nė-
ra rasės, tautybės – mes tampa-
me viena didele šeima“, – dalijasi 
įspūdžiais trenerė. 

Tačiau, pasak jos, tai nereiš-
kia, kad nėra kovojama dėl me-
dalių. „Azartas ir įtampa per var-
žybas prilygsta tikroms olimpi-
nėms žaidynėms, ypač tarp stip
riausių sportininkų, kai pergalę 
lemia vos kelios šimtosios sekun-
dės dalys. Pergalė, medalis šiose 
varžybose vaikams yra beprotiš-
kai didelė laimė ir džiaugsmas – 
atlygis už sunku darbą“, – pasa-
koja A. Misiūnaitė.

LSOK prezidentas Z. Misiūnas 
pabrėžia, kad iškovoti medaliai – 
didelio ir pasiaukojamo trenerių 
darbo rezultatas. Jie dirba neskai-
čiuodami darbo valandų, kartais 
atletams yra ir mama (ar tėvas), 
ir gydytojas, ir psichologas. Pa-
siruošimas olimpiadai vyksta 4 
metus, visą tą laiką reikia išlaikyti 
sportininkų susikaupimą, moty-
vuoti juos sunkiai dirbti. 

sportas – svarbi 
saviraiškos galimybė
Auksą 25 m plaukimo laisvu 

stiliumi rungtyje laimėjusios Au-
gustės mama Renata Šerpytienė 
pasakoja, kad dukrai šis medalis 
suteikė labai daug gerų emocijų. 
Tiesa, ją labai pradžiugino ir iško-
vota 8 vieta (specialiosiose žaidy-
nėse pasveikinami 8 pirmas vie-
tas laimėję atletai). Mergaitė gal-
būt ir nesupranta, kad pergalė – 
didžiulio ilgalaikio darbo rezul-
tatas, tačiau aplinkinių reakcija, 
džiugesys, palaikymas jai ypatin-
gai svarbūs. 

R. Šerpytienė pasakoja, kad 
kelias iki medalio buvo nelengvas. 
Prieš keletą metų mama pamatė, 
kad dukrai labai patinka vanduo. 
Ji nusprendė, kad Augustei būtų 
gerai išmokti plaukti ir ėmė ieš-
koti baseino. Deja, visur, kur krei-
pėsi, sulaukė neigiamo atsakymo: 
„Tokių vaikų nepriimam, nėra tre-
nerių, nemokėsim su jais dirbti.“ 
R. Šerpytienė pasakoja pasijutu-
si atstumta, įskaudinta. Tačiau 
nesustojo ieškoti. Kadangi pati 
lankė baseiną sporto, pramogų ir 
verslo centre „Forum palace“, kur 
dirba A. Misiūnaitė, pakalbino šią 
trenerę. Ji iš karto sutiko paban-
dyti mokyti Augustę plaukti, nors 
ir nerimavo, kaip pavyks susikal-
bėti, užmegzti kontaktą. Tačiau 
viskas buvo gerai – A. Misiūnai-
tei pavyko Augustę ne tik išmo-
kyti plaukti, bet ir pasiekti gerų 
rezultatų (dabar trenerė jau yra 

subūrusi vaikų su negalia grupę). 
Tiesa, buvo dienų, kai Augustė ne-
norėdavo sportuoti. Teko kreip-
tis net į psichologus, kad padėtų 
mergaitei prisitaikyti prie pasi-
keitusio ritmo, tačiau vis dėlto ji 
plaukė beveik kasdien. 

Čempionės mama pasakoja, 
kad Dauno sindromą turintie-
siems plaukimas ypatingai svar-
bus. Dėl silpnesnio raumenų to-
nuso jiems sunkiau bėgti, šoki-
nėti, tačiau plaukti jie gali puikiai. 
Mama sako, kad sportas padėjo 
Augustei ir sustiprėti, įveikti ants-
vorį (per metus mergaitė numetė 
10 kg). „Todėl aš šiandien sakau: 
„Tik pirmyn“, – dalijasi patirtimi 
R. Šerpytienė.

galiu didžiuotis, kad 
mano vaikas ką nors gali 

R. Šerpytienė pasakoja, kad 
Augustė lanko bendrojo lavinimo 
mokyklą, mokosi specialiojoje kla-
sėje. Ji įsitikinusi, kad Dauno sin-
dromą turintiems vaikams labai 
svarbu būti tarp bendraamžių. Jie 
kopijuoja kitus ir taip tobulėja. Ta-
čiau mama sako vis dar dažnai su-
sidurianti su atstūmimu, išanksti-
ne neigiama nuomone. Sportas – 
ta sritis, kurioje negalią turintie-
ji gali pasireikšti. R. Šerpytienė 
apgailestauja, kad ne visiems tai 
prieinama: trūksta pasiruošusių 
su jais dirbti trenerių, užsiėmimai 
baseine brangiai kainuoja.

Jai pritaria ir taip pat aukso 
medalį šioje rungtyje pelniusio 
Juliaus mama Giedrė: palaikymo 

iš visuomenės dar labai trūksta. 
„Jei tokie vaikai nuo pat mažumės 
būtų skatinami, o ne nurašomi, jie 
pasiektų kur kas daugiau“, – sako 
G. Šukevičiūtė. Ji džiaugiasi, kad 
yra trenerių, kurie atranda ga-
bius sportui vaikus, išmoko juos, 
paruošia sėkmingiems startams. 
Juo labiau kad ne vienas atletas – 
globos namų auklėtinis. 

G. Šukevičiūtės manymu, 
olimpiadoje vaikas pamato, kad 
vertinami jų pasiekimai, kad yra 
džiaugiamasi jais, pradeda labiau 
pasitikėti savimi. Be to, supran-
ta, kad jei dirba, gali pasiekti re-
zultatų. „Kai matai 6000 žmonių, 
tokius užsidegusius, motyvuotus, 
besistengiančius, jokių abejonių 
dėl olimpiados reikalingumo ne-
kyla“, – sako Giedrė. 

Tėvams vaikų laimėjimai taip 
pat be galo svarbūs. „Kai gims-
ta toks vaikas, iš pradžių galvo-
ji: kad tik jis vaikščiotų, kad tik 
kalbėtų. Kai tai įvyksta, pradedi 
siekti ko nors daugiau, – dalija-
si įspūdžiais dukrą Los Andžele 
palaikiusi R. Šerpytienė. – Dabar 
aš galiu pasididžiuoti, kad ir ma-
no dukra ką nors gali.“ 

Toks ir yra specialiosios olim-
piados judėjimo tikslas – jis pa-
grįstas tikėjimu, kad sutrikusio 
intelekto žmonės gali, atitinkamai 
pateikus instrukciją ir paskatinus, 
mokytis, džiaugtis ir gauti naudos 
iš dalyvavimo individualiame ir 
komandiniame sporte.

Aurelija BABInSkIEnė 
LSOK archyvo nuotr.

„Leiskite man laimėti“
(atkelta iš 1 psl.)

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

Kai nuolat kartojasi senos, ne-
pagydomos ligos simptomai, 

atsiranda ir naujų, sunkių ligų, 
pradeda gelti sąnarius. Jau 30 
metų esu luošas. Reikalinga šei-
mos, artimų žmonių, netgi kai-
mynų pagalba. 

Pripratau prie ligų pasekmių, 
nutyliu, susitaikau su likimu, ži-
nau, kad ateityje geriau nebus...

Gal kad esu saulėlydyje, gyve-
nimas kasdien tampa sunkesnis, 
kojos švininės, regėjimas ir klau-
sa silpsta, sukyla kraujo spaudi-
mas. Noriu parašyti tiesą, kurios 
niekada niekas nenori išklausy-
ti iki galo.

Pragyvenau 50 stagnacijos 
metų, tada dar gydymas buvo 
prieinamesnis, dabar viskas kur 
kas blogiau. Mokami tapo ir kai 
kurie tyrimai, ir medicininės pro-
cedūros. Pamatę ligonio garbų 
amžių ir gydytojai atsainiau kon-
sultuoja, gydo. Jų kalba visų pa-
naši: kiek jums metų, kokiomis li-
gomis sirgote? Visi medikai išra-
šo daug vaistų, nė vienas nesitei-

rauja, ar turime jiems pinigų. Yra 
kompensuojamų, bet daug reikia 
pirkti ir kitų. Ne vieną mėnesį gė-
riau net po 10 tablečių per die-
ną. Kartą išdrįsau pasakyti: „To-
kia vaistų dozė mane dar greičiau 
pribaigs: vieni gydo, kiti gadina 
skrandį, kepenis.“ Tada gydytojas 
suprato, pradėjo klausinėti apie 
vaistus, kokie padeda, kokie ne...

Nemėgstu dejuoti, nuolat 
skųstis, kenčiu, stengiuosi pasi-
tempti bendraujant su pažįsta-
mais žmonėmis, draugais, kaimy-
nais. Bet yra kaip yra... Kai pats 
daug ko nebegali padaryti, nuo-
latiniai prašymai apkarsta... Akys 
nemato, rankos, kojos nebeklau-
so. Sunku pasiimti vieną ar kitą 
buities rakandą, kartais nelengva 
ir apsirengti. Suprantu, kad esu 
kliuvinys visiems: žmonai, daug 
padedančioms dukterėčioms, jų 
vaikams, artimiems, draugams. 
Neįgalusis – tarsi atskilusi medžio 
žievė. Gadina ją lietus, vėjas, sau-
lė, šaltis. Tas pats ir su manimi. Or-
ganizmas nebeatsispiria ligoms. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
dažnai liaupsinama, kad neįgalie-
ji labai kantrūs, susitaikę su liga, 
mažai reiklūs, randa užsiėmimų 
pagal save. Iš dalies taip. Bet daug 
nutylima... Daug karčių žodžių 
tenka išgirsti lankantis viešose 
vietose: autobuse, parduotuvėse, 
įvairiuose renginiuose, net atlai-
duose. Ypač iš jaunimo lūpų. „Esi 
kerėpla, esi puvėsis. Atgyvenai ir 
eik Anapilin, sėdėk namuose prie 
pečiaus.“ Nebandyk jiems repli-
kuoti, dar kelių aukštų keiksma-
žodžiais palydės. Tikiu, kad tą pa-
tvirtins ne vienas senas žmogus, 
pensininkas ir neįgalusis.

Seniau mano laisvalaikis buvo 
laikraščiai, knygos, radijas, televi-
zija, kultūriniai renginiai Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugijoje, kul-
tūros namuose. Mėgau rašyti ži-
nutes į rajono laikraštį ir kitur. Esu 
kviečiamas ir dabar. Tačiau greitai 
pavargstu, akys raibsta, sopa sąna-
rius. Be to, nenoriu, kad apie mane 
šokinėtų nei namiškiai, nei Neįga-
liųjų draugijos nariai.

Televizijoje – tie patys veidai, 
vadinamosios žvaigždės, „muilo 
operos“. Trūksta gilių, protingų 
laidų. Radiją mėgstu labiau. Dau-
giau idėjiškumo, žmonių nuomo-
nių, žinios neprailgsta, mažiau 
reklamos. Skaitau ir laikraščius. 
Jie brangūs. Kažkada prenume-
ravau 45 leidinius, dabar trūks-
ta pinigėlių. 

Nuo vaikystės  mėgstu stebėti 
žiemojančius ir parskrendančius 
paukščius. Žinau, kur jie peri, kuo 
maitinasi. Paukščiai klykauja, či-
rena, švilpauja, nors jiems už 
koncertus niekas nei diplomų, 
nei prizų nedalija. Jie savo bal-
sais paliečia sielos stygas. 

Per 30 metų priklausiau Pa-
kruojo rajono neįgaliųjų drau-
gijai. Ji organizuoja daug rengi-
nių: ekskursijų, išvykų, sporto 
švenčių, paskaitų. Veikia dienos 
centras. Mokoma mezgimo, siu-
vinėjimo, juostų pynimo ir kitų 
rankdarbių. Senatvė daro savo, 
nors esu kviečiamas, bet retai 
nuvykstu. Ateitis miglota. Ge-

rai, kad dar judu, jeigu nebepa-
kilsiu iš lovos, bus dar sunkiau. 
Kai kas jau dabar gyvena tokį 
gyvenimą. Pateisinu Seimo na-
rės A. Pavilionienės siūlymą dėl 
eutanazijos. To, tikiu, dar greitai 
nebus, bet, mano nuomone, eu-
tanazija yra reikalinga. Gyveni-
me yra pradžia, yra ir pabaiga. 
Svarbu, kad neskausminga... At-
eina toks laikas, kad kančia bū-
na beprasmė.

Gana teisingi A. Grabausko 
„Bičiulystėje“ parašyti žodžiai: 
„Yra laikas verkti, laikas gedėti, 
laikas džiaugtis, nepalūžti, atlai-
kyti didelę fizinę įtampą, iškęsti 
ligą, širdgėlą, kančią...“

Gyvenime visiems yra proble-
mų. Daug darbingų žmonių gy-
vena žemiau skurdo ribos. Neį-
galiųjų, kurie nevaikšto arba va-
žiuoja tik vežimėliuose, dar sun-
kesnis gyvenimas. Mano moto: 
vienodai išgyventi ir kančią, ir 
džiaugsmą, ir sėkmę. 

Stasys BuRBA
Pakruojo r. 

Neįgalusis – tarsi atskilusi medžio žievė 

Olimpiados dalyvius pasveikino krepšininkas Jonas Valančiūnas.

Julius Rėksnys su trenere Asta Misiūnaite.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 6.55, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – ži-
nios. 6.35, 8.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35, 9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 17 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

11/5 s. 10:05 Senis. N-7. 258 s. 
11:05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingoji Afrika 2. Ma-
dagaskaras. Pabaisų sala (subtitruo-
ta, kart.). 13:00 Pasaulio panorama. 
(kart.). 13:30 Savaitė. (kart.). 14:00 
Žinios. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Naisių vasara. 6 sezonas. 
77, 78 s. 15:50 Puaro 11. N-7. 11/2 
s. Susitikimas su mirtimi. 17:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18:57 
Sportas. 19:00 Orai. 19:05 Auksinis 
protas. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 21:00 
Teisė žinoti. 21:50 Premjera. Šlovės 
dienos. N-7. 30 s. 22:45 Vakaro ži-
nios. Sportas. Orai. 23:00 Placebo 
efektas (Subtitruota). 23:55 Tikri vy-
rai. 00:40 Puaro 11. N-7. 11/2 s. Su-
sitikimas su mirtimi (kart.). 02:15 La-
ba diena, Lietuva. (kart.). 03:10 Nai-
sių vasara. 6 sezonas. 77, 78 s. HD 
(kart.). 04:00 Auksinis protas. (kart.). 
05:15 Tikri vyrai. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 18 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

11/6 s. 10:05 Senis. N-7. 259 s. 11:05 
Šlovės dienos. N-7. 30 s. (kart.). 
11:55 Placebo efektas. (Subtitruo-
ta, kart.). 12:50 Bėdų turgus. (kart.). 
13:40 Klausimėlis.lt. 14:00 Žinios. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Naisių vasara. 6 sezonas. 79, 
80 s. 15:50 Puaro 11. N-7. 11/3 s. 
Ponios Makginti mirtis. 17:35 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18:57 
Sportas. 19:00 Orai. 19:05 Auksi-
nis protas. 20:25 Loterija „Perlas“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 Stilius. 21:50 Premjera. Šlo-
vės dienos. N-7. 31 s. 22:45 Vaka-
ro žinios. Sportas. Orai. 23:00 Jūrų 
pabaisa. Siaubo trileris. N-14. 00:30 
Puaro 11. N-7. 11/3 s. Ponios Mak-
ginti mirtis. (kart.). 02:15 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 03:10 Naisių vasara. 
6 sezonas. 79, 80 s. (kart.). 04:00 
Auksinis protas. (kart.). 05:15 Teisė 
žinoti. (kart.).

Trečiadienis, rugpjūčio 19 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

11/7 s. 10:05 Senis. N-7. 260 s. 11:05 
Šlovės dienos. N-7. 31 s. (kart.). 
11:55 Stilius. (kart.). 12:45 Specia-
lus tyrimas. 13:30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota). 14:00 
Žinios. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Lūžis prie Baltijos. 1 d. 
Vytautas Landsbergis: nuo Čiurlio-
nio į Sąjūdį. 15:50 Puaro 11 N-7. 
11/4 s. Katė tarp balandžių. 17:35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18:30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18:57 Sportas. 19:00 Orai. 19:05 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Per-
las“. 21:00 Gyvenimas. 21:50 Prem-
jera. Šlovės dienos. N-7. 32 s. HD. 
22:45 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 
23:00 Drakonas. N-14. 00:30 Puaro 
11. N-7. 11/4 s. Katė tarp balandžių 
(kart.). 02:05 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 03:05 Lūžis prie Baltijos. 1 d. 
Vytautas Landsbergis: nuo Čiurlionio 
į Sąjūdį (kart.). 04:00 Auksinis protas 
(kart.). 05:15 Stilius (kart.).

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

11/8 s. 10:05 Senis. N-7. 261 s. 11:05 
Šlovės dienos. N-7. 32 s. (kart.). 
11:55 Emigrantai. 12:45 Gyvenimas 
(kart.). 13:30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota). 14:00 Ži-
nios. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Lūžis prie Baltijos. 2 d. Bunda 
Baltijos dvasia. 15:50 Puaro 12. N-7. 
12/1 s. Laikrodžiai. 17:35 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. 
18:57 Sportas. 19:00 Orai. 19:05 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Per-
las“. 21:00 Premjera. Žaidimas. N-14. 
5, 6 s. 22:45 Vakaro žinios. Sportas. 
Orai. 23:00 Premjera. Mamona, arba 
Pinigų galia. N-14. 3, 4 s. 01:00 Pua-

ro 12. N-7. 12/1 s. Laikrodžiai (kart.). 
02:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
03:30 Lūžis prie Baltijos. 2 d. Bunda 
Baltijos dvasia (kart.). 04:25 Auksinis 
protas (kart.). 05:35 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 21 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

11/9 s. 10:05 Senis. N-7. 262 s. 11:05 
Žagarės vyšnių festivalis (kart.). 13:10 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 14:00 Žinios. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Lūžis prie Balti-
jos. 3 d. Baltijos keliu į Nepriklausomy-
bę. 15:50 Puaro 12. N-7. 12/2 s. Helo-
vino vakarėlis. 17:30 Kelias į laimę 2. 
N-7. 2/3 s. 18:30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:10 Sportas. 19:13 
Orai. 19:20 Kelias į laimę 2. N-7. 2/4 s. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 Duokim ga-
ro! 22:40 Terminatorius. N-14. 00:30 
Puaro 12. N-7. 12/2 s. Helovino va-
karėlis (kart.). 02:00 Auksinis balsas. 
03:05 Lūžis prie Baltijos. 3 d. Baltijos 
keliu į Nepriklausomybę (kart.). 04:00 
Delfinai ir žvaigždės (kart.). 05:35 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota, kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d. 
06:05 Stilius (kart.). 06:55 Gy-

venimas. (kart.). 07:40 Rojus Lietu-
voj. 2/25, 2/26 s. 08:30 Gimtoji žemė. 
09:00 Premjera. Padūkėliai marsupi-
lamiai 2. 2/7 s. 09:25 Premjera. Ani-
malija. 32 s. 09:50 Petras Kurmelis. I 
dalis. 11:05 Mūsų miesteliai. Meteliai. 
I dalis. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Kaip sukurti planetą. 1 s. 12:55 Užra-
šai apie Šerloką Holmsą. N-7. 4, 5 s. 
14:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 15:05 Istorijos detekty-
vai. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Sveikinimų kon-
certas. 18:45 Delfinai ir žvaigždės. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Vasaros festivalis. 22:30 Pamergė – 
slaptoji agentė. (Subtitruota). 24:00 
Linas Adomaitis. 15 metų scenoje. 
2012 m. 01:45 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7. 4, 5 s. (kart.). 03:30 Pe-
tras Kurmelis. I dalis (kart.). 04:35 Va-
saros festivalis. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 23 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 07:15 
Šventadienio mintys. 07:40 Rojus Lie-
tuvoj. 2/27, 2/28, 2/29 s. 09:00 Prem-
jera. Padūkėliai marsupilamiai 2. 2/8 s. 
09:25 Premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą. 16 s. 09:40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas. 16 s. 09:50 Maža-
sis princas. 7 s. 10:15 Čaplinas. 3 s. 
10:25 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:55 Brolių Grimų pasakos. 
17 s. Žvaigždžių taleriai. 12:00 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Paslaptin-
goji Afrika 2. 2/4 d. Kenijos kalnas. Le-
dinė Afrikos širdis (subtitruota). 13:00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl 5. N-7. 5/3 s. Čimnizo pilies pa-
slaptis. 14:35 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitruota). 15:05 Gyvenimas 
(kart.). 16:00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:20 Kaukazo legen-
dos. 17:05 Lietuvos valstybės atkūri-
mo kronika. Baltijos kelias. 17:40 Bal-
tijos kelias. 18:40 Istorijos detektyvai. 
19:30 Pasaulio panorama. 19:55 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Giminės po 20 metų. 
20 s. 21:50 Lietuviško kino vakaras. At-
sisveikinimas. N-7 (subtitruota). 23:25 
Alina Orlova „88“. 00:30 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Mis Marpl 5. N-7. 
5/3 s. Čimnizo pilies paslaptis (kart.). 
02:00 Kaukazo legendos (kart.). 02:40 
Baltijos kelias (kart.). 03:35 Istorijos de-
tektyvai. (kart.). 04:20 Mūsų miesteliai. 
Meteliai. I dalis (kart.). 05:15 Klausimė-
lis.lt. 05:30 Savaitė. (kart.).

Pagalba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Kontrolinės vyrų krepšinio varžybos. 
Lietuva - Turkija. 20:10 Rungtynių 
pertraukoje - "3 už Lietuvą". 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Australija. 
01:50 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (12). 02:40 Detektyvė Fišer (9).

Antradienis, rugpjūčio 18 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Ponas Jangas (14). 07:25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (29). 07:55 
Simpsonai (25). 08:25 Simpsonai (1). 
08:55 Meilės sūkuryje (2163). 10:00 
Medikai (4). 11:00 TV Pagalba. 13:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (30). 
13:30 Simpsonai (2). 14:00 Simpso-
nai (3). 14:30 Mažoji nuotaka (109). 
15:00 Mažoji nuotaka (110). 15:30 
Kerštinga meilė (2). 16:30 TV Pa-
galba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Kon-
trolinės vyrų krepšinio rungtynės. Lie-
tuva - Makedonija. 20:10 Rungtynių 
pertraukoje - "3 už Lietuvą. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Fenikso 
skrydis. 00:50 Skandalas (2). 01:40 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (13). 
02:30 Detektyvė Fišer (10).

Trečiadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Ponas Jangas (15). 07:25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (30). 07:55 
Simpsonai (2). 08:25 Simpsonai (3). 
08:55 Meilės sūkuryje (2164). 10:00 
Medikai (5). 11:00 TV Pagalba. 13:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (31). 
13:30 Simpsonai (4). 14:00 Simpso-
nai (5). 14:30 Mažoji nuotaka (111). 
15:00 Mažoji nuotaka (112). 15:30 
Kerštinga meilė (3). 16:30 TV Pa-
galba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Kon-
trolinės vyrų krepšinio varžybos. Lie-
tuva - Kroatija. 20:10 Rungtynių per-
traukoje - "3 už Lietuvą. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 
22:30 Šaltasis kalnas. 01:35 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (14). 02:30 
Detektyvė Fišer (11).

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 d.
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Ponas Jangas (16). 07:25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (31). 07:55 
Simpsonai (4). 08:25 Simpsonai (5). 
08:55 Meilės sūkuryje (2165). 10:00 
Medikai (6). 11:00 TV Pagalba. 13:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (32). 
13:30 Simpsonai (6). 14:00 Simpso-
nai (7). 14:30 Mažoji nuotaka (113). 
15:00 Mažoji nuotaka (114). 15:30 
Kerštinga meilė (4). 16:30 TV Pa-
galba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Mote-
rų laimė (41). 20:00 Banzai (6). 21:00 
Meilė ar pinigai? (5). 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:30 Kazino apiplėšimas. 
00:20 Skandalas (3). 01:20 Specia-
lioji jūrų policijos tarnyba (15). 02:15 
Detektyvė Fišer (12).

Penktadienis, rugpjūčio 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Ponas Jangas (17). 07:25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (32). 07:55 
Simpsonai (6). 08:25 Simpsonai (7). 
08:55 Meilės sūkuryje (2166). 10:00 
Medikai (7). 11:00 Banzai (6). 12:00 
Meilė ar pinigai? (5). 12:30 Vėžliu-
kai nindzės (1). 13:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (33). 13:30 Simpso-
nai (8). 14:00 Simpsonai (9). 14:30 
Mažoji nuotaka (115). 15:00 Mažoji 
nuotaka (116). 15:30 Kerštinga mei-
lė (5). 16:30 TV Pagalba. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Ledynmetis 2. Eros pa-
baiga. 21:15 Lūšnynų milijonierius. 
23:50 Surogatinė motina. 01:30 To-
kia kaip tavo šypsena.

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 

Monsunas (12). 07:30 LOL (Daug 
juoko) (16). 08:00 Didvyrių draugu-
žiai (5). 08:30 Pabėgimas iš žemės 
planetos. 10:15 Kaubojės ir angelai. 
12:05 Robinas Hudas. 13:55 Gyveni-
mo bangos (11). 16:45 Naisių vasa-
ros festivalis 2015. 18:30 TV3 žinios 
(312). 18:50 TV3 sportas. 18:55 TV3 
orai. 19:00 Dantukų fėja. 19:30 Fil-
mo pertraukoje - Eurojackpot. 21:10 
Robinzonas Kruzas. 23:00 Baikeriai. 
01:15 Misija - vestuvės.

Sekmadienis, rugpjūčio 23 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 

Monsunas (13). 07:30 LOL (Daug 
juoko) (17). 08:00 Didvyrių draugu-
žiai (6). 08:30 Juokingiausi Ameri-

Pirmadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

"Garfildas" (5). 06:40 "Garfildas" 
(6). 06:55 "Monstrai prieš ateivius" 
(22) (kart.). 07:25 "Kung Fu Panda" 
(7) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (66). N-7.  08:50 Marma-
dukas (kart.). 10:35 Policijos akade-
mija 5. Užduotis Majamio pakrantė-
je (kart.). 12:30 "Na, palauk!" (17). 
12:45 "Tomo ir Džerio pasakos" (5) 
(kart.). 13:10 "Monstrai prieš ateivius" 
(23). 13:35 "Kung Fu Panda" (8). 
14:00 "Ponia Dila" (13). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimina-
lai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Tikras gyvenimas: "Svetima duktė". 
20:30 Tikras gyvenimas: "Kas supras 
tas moteris". 21:30 Žinios. Verslas. 
22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 VA-
KARO SEANSAS Deimantų pjausty-
tojas. N14. 00:00 "Dalasas" (6). N-7. 
00:55 "Juodasis sąrašas" (20). N-7. 
01:50 "Užribis" (5). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 18 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

"Garfildas" (7). 06:40 "Garfildas" 
(8). 06:55 "Monstrai prieš ateivius" 
(23) (kart.). 07:25 "Kung Fu Panda" 
(8) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (67). 08:50 Namų areš-
tas (kart.). 11:00 Berniukas - vilkiu-
kas (kart.). N-7. 12:50 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (6) (kart.). 13:15 "Mons-
trai prieš ateivius" (24). 13:45 "Kung 
Fu Panda" (9). 14:10 "Ponia Dila" (14). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:15 Yra, kaip yra. N-7.  18:30 Žinios. 
Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Tikras gyvenimas: "Sūnaus pa-
sirinkimas". 20:30 Tikras gyvenimas: 
"Svajotoja". 21:30 Žinios. Verslas. 
22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Kru-
vinas sąrašas. N14.  00:00 "Dalasas" 
(7). N-7. 00:55 "Juodasis sąrašas" 
(21). N-7. 01:50 "Užribis" (6). N-7.

Trečiadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

"Garfildas" (9). 06:40 "Garfildas" 
(10). 06:55 "Monstrai prieš ateivius" 
(24) (kart.). 07:25 "Kung Fu Panda" 
(9) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (68). N-7. 08:50 Mano 
vyras gali. 10:30 Norim dar! Su Ra-
distais. N-7.12:10 Oplia!. N-7. Hu-
moro šou 12:40 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 13:10 "Na, palauk!" (18) 13:25 
"Monstrai prieš ateivius" (25). 13:50 
"Kung Fu Panda" (1). 14:15 "Ponia 
Dila" (15). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:15 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Tikras gyveni-
mas: "Dviguba šeima". 20:30 Tikras 
gyvenimas: "Vestuvių fotografas". 
21:30 Žinios. Verslas. 22:04 Sportas. 
22:08 Orai. 22:10 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA Superaudra Sie-
tle. N-7.  00:00 "Dalasas" (8). N-7. 
00:55 "Juodasis sąrašas" (22). N-7. 
01:50 "Užribis" (7). N-7.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

"Garfildas" (11). 06:40 "Garfildas" 
(12). 06:55 "Monstrai prieš ateivius" 
(25) (kart.). 07:25 "Kung Fu Panda" 
(1) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (69). N-7. 08:50 Mano vy-
ras gali. 10:25 Norim dar! Su Radis-
tais. N-7. 12:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 
12:45 Pričiupom! (kart.). N-7. 13:15 
Pričiupom! (kart.). N-7. 13:40 "Mons-
trai prieš ateivius" (26). 14:05 "Kung 
Fu Panda" (2). 14:30 "Ponia Dila" (16). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:15 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Tikras gyvenimas: "Naš-
laitė". 20:30 Tikras gyvenimas: "Ne-
nuorama tėvas". 21:30 Žinios. Vers-
las. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 
VAKARO SEANSAS Niko. N14. 00:15 
"Dalasas" (9). N-7. 01:10 "Detektyvė 
Džonson" (29). N-7. 02:15 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 21 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

"Garfildas" (13). 06:40 "Garfildas" 
(14). 06:55 "Monstrai prieš ateivius" 
(26) (kart.). 07:25 "Kung Fu Panda" 
(2) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (70). N-7. 08:50 Valanda 
su Rūta. Vasara (kart.). 10:15 Lie-
tuvos supermiestas. 13:05 "Keista 
šeimynėlė" (1). 13:30 "Kung Fu Pan-
da" (3). 14:00 "Ponia Dila" (17). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:15 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Kri-
minalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Policijos akademija 6. Miesto 
apgultis. 21:10 PREMJERA Organų 
vagys. N14. 23:20 Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis. N14. 01:00 Superau-
dra Sietle (kart.). N-7.

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

"Superdidvyrių komanda" (20). 06:55 
"Zoro" (21) (Zorro). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Smalsutė Dora" 
(15). 07:45 "Keista šeimynėlė" (7). 
08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(5). 08:35 "Tomo ir Džerio pasa-
kos" (7). 09:00 "Ponas Bynas" (8). 
09:30 Vasilisa Gražioji (Vasilisa Pre-
krasnaya). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Naujieji keršytojai. Augantys didvy-
riai. 11:35 Džiunglių knyga. 13:50 An-
tis Hildegarda. 15:35 Pričiupom!. N-7. 
16:05 Pričiupom!. N-7. 16:35 "Tole-
das" (10). N-7. 18:30 Žinios. 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 SUPER-
KINAS Ant bangos. 20:50 Sniego 
šunys. 22:50 L.O.L. N14. 00:40 Ni-
ko (kart.). N14.

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

"Superdidvyrių komanda" (21). 06:55 
"Zoro" (22). 07:20 ""Nickelodeon" va-
landa. Smalsutė Dora" (16). 07:45 
"Keista šeimynėlė" (8). 08:10 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (6). 08:35 
"Tomo ir Džerio pasakos" (8). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 Pa-
klydėlės papūgos sugrįžimas. 09:45 
Paklydėlės papūgos sugrįžimas 2. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Geriausias 
žaidėjas. 11:45 Nevykėlis. N-7. 13:30 
Nepaprastai garsiai ir neįtikėtinai ar-
ti. N-7. 16:05 Pričiupom!. N-7. 16:35 
"Toledas" (11). N-7. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:30 Va-
landa su Rūta. Vasara. 21:55 Laiko 
kilpa. N14. 00:15 PREMJERA Ka-
raliaus vardu 2. Du pasauliai. N14.

Pirmadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:35 Sveikatos ABC televi-

trina. 07:00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 07:55 "Mistinės istori-
jos" (4) (kart.). N-7. 08:55 Žurovas. 
Kurortinis romanas I dalis (kart.). N-7. 
09:50 Žurovas. Kurortinis romanas II 
dalis (kart.). N-7. 10:45 "Kalbame ir 
rodome" (242). N-7. 11:40 "Proku-
rorų patikrinimas" (54) (kart.). N-7. 
12:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Runkelių sala" (10). N-7. 
14:45 "Amerikos talentai" (9). 15:45 
"Prokurorų patikrinimas" (55). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 "Mentalis-
tas" (12). N-7. 19:25 "Policija ir Ko" 
(10). 20:25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:30 Trigubas X (XXX). N-7. 23:55 
"Detektyvė Džonson" (2). N-7. 00:50 
"Mentalistas" (12) (kart.). N-7. 01:45 
"Prokurorų patikrinimas" (55) (kart.). 
N-7. 02:50 Bamba TV. S.

Antradienis, rugpjūčio 18 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (61). N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:55 "Policija ir Ko" (10) (kart.). 
N-7. 08:55 Dainuok mano dainą 
(kart.). 10:45 "Kalbame ir rodome" 
(243). N-7. 11:40 "Prokurorų patikri-
nimas" (55) (kart.). N-7. 12:50 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
"Mano virtuvė geriausia" (1). 14:50 
"Amerikos talentai" (10). 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (56). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:25 "Mentalistas" (13). N-7. 
19:25 "Policija ir Ko" (11). N-7. 20:25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:30 Os-
tinas Pauersas. Šnipas, kuris mane 
suvedžiojo. N-7. 23:30 "Detektyvė 
Džonson" (3). N-7. 00:25 "Mentalis-
tas" (13) (kart.). N-7. 01:20 "Proku-
rorų patikrinimas" (56) (kart.). N-7. 
02:25 Bamba TV. S.

Trečiadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (62). N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:55 "Policija ir Ko" (11) (kart.). 
N-7.  08:55 "Laukinis" (26). N-7.  
09:50 "Laukinis" (27). N-7. 10:45 
"Kalbame ir rodome" (244). N-7. 
11:40 "Prokurorų patikrinimas" (56) 
(kart.). N-7. 12:50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 13:50 "Mano vir-
tuvė geriausia" (2). 14:50 "Amerikos 
talentai" (11). 15:45 "Prokurorų pati-
krinimas" (57). 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (14). N-7. 19:25 "Poli-
cija ir Ko" (12). N-7. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Gundytoja. 
N14. 23:30 "Detektyvė Džonson" (4). 
N-7. 00:25 "Mentalistas" (14) (kart.). 
N-7. 01:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(57) (kart.). N-7. 02:25 Bamba TV. S.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (63). N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:55 "Policija ir Ko" (12) (kart.). 
N-7. 08:55 "Laukinis" (28). N-7. 09:50 
"Laukinis" (29). N-7. 10:45 "Kalbame 
ir rodome" (245). N-7. 11:40 "Proku-
rorų patikrinimas" (57) (kart.). N-7. 
12:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Mano virtuvė geriausia" 
(3). 14:50 "Amerikos talentai" (12). 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (58). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 "Mentalis-
tas" (15). N-7. 19:25 "Policija ir Ko" 
(13). N-7. 20:25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21:30 Drakula. Miręs ir tuo 
patenkintas. N-7. 23:15 "Detektyvė 
Džonson" (5). N-7. 00:10 "Mentalis-
tas" (15) (kart.). N-7. 01:05 "Proku-
rorų patikrinimas" (58) (kart.). N-7. 
02:10 Bamba TV. S.

Penktadienis, rugpjūčio 21 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (64). N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
07:55 "Policija ir Ko" (13) (kart.). N-7. 
08:55 Drakula. Miręs ir tuo patenkintas 
(kart.). N-7. 10:45 "Kalbame ir rodome" 
(246). N-7. 11:40 "Prokurorų patikrini-
mas" (58) (kart.). N-7. 12:50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Mano 
virtuvė geriausia" (4) 14:50 "Amerikos 
talentai" (13). 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (59). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
Patrulis. N-7. Gatvių realybė. 19:00 
"Amerikietiškos imtynės" (27). N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Greitojo reagavimo būrys (S.W.A.T.). 
N-7. 23:50 "Tikras kraujas" (4). N14. 
00:55 "Tikras kraujas" (5). N14. 01:50 
"Prokurorų patikrinimas" (59) (kart.). 
N-7. 02:55 Bamba TV. S.

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d. 
06:50 "Amerikos talentai" (12) 

(kart.). 07:40 "Amerikos talentai" (13) 
(kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Brydės. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
Penktoji pavara. 11:00 Pasaulio ga-
liūnų čempionų lygos etapas Vo-
kietijoje. 2015 m. 12:00 Arčiau mū-
sų. 12:30 Patrulis (kart.). N-7. 13:00 
"Džiunglių princesė Šina" (33). N-7. 
14:00 "Mano mylimiausia ragana" 
(28). N-7. 14:30 "Mano mylimiausia 
ragana" (29). N-7. 15:00 "Mano my-
limiausia ragana" (30). N-7. 15:30 
"Mano mylimiausia ragana" (31). 
N-7. 16:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 17:00 Žurovas. Prieš rinkimus. 
I dalis. N-7. 18:00 "Mistinės istorijos" 
(5). N-7. 19:00 Dainuok mano dainą. 
21:00 MANO HEROJUS Antrininkas. 
N14. 23:05 AŠTRUS KINAS Rėks-
niai. Medžioklė. S. 00:55 "Mano my-
limiausia ragana" (28) (kart.). N-7. 
01:25 "Mano mylimiausia ragana" 
(29) (kart.). N-7. 01:55 Bamba TV. S.

Sekmadienis, rugpjūčio 23 d. 
07:00 "Mistinės istorijos" (5) 

(kart.). N-7. 08:00 Skonis. Kulinari-
nis šou. 10:00 FAILAI X. Slapta mi-
sija. Tel Chalafo atradimas. 11:00 
Sveikatos kodas. 12:00 "Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių monstrų 
medžiotojas" (6). N-7. 13:00 "Džiun-
glių princesė Šina" (34). N-7. 14:00 
Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. 
16:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
17:00 Žurovas. Prieš rinkimus. II da-
lis. N-7. 18:00 "Mistinės istorijos" (6). 
N-7. 19:00 MEILĖS ISTORIJOS. In-
ga Lindstrom. Širdies princesė. N-7.  
21:00 "Kultas" (13). N14. 22:00 "Kul-
tas" (14). N14. 23:00 Mėlynakė sker-
dikė. N14. 00:45 "Mano mylimiausia 
ragana" (30) (kart.). N-7. 01:15 "Ma-
no mylimiausia ragana" (31) (kart.). 
N-7. 01:45 Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

kos namų vaizdeliai. 09:00 Staty-
bų TV. 09:30 Nevykėlio dienoraš-
tis. Šuniškos dienos. 11:20 Greitis. 
13:55 Gyvenimo bangos (12). 16:45 
Ekstrasensų mūšis (18). 18:30 TV3 
žinios. 18:50 TV3 sportas. 18:55 TV3 
orai. 19:00 Paskutinis uošvių išban-
dymas. 21:20 Slėptuvė. 23:30 Einan-
tis per ugnį.

Pirmadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Ponas Jangas (13). 07:25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (28). 07:55 
Simpsonai (23). 08:25 Simpsonai 
(24). 08:55 Meilės sūkuryje (2162). 
10:00 Medikai (3). 10:55 Ledynmetis. 
12:30 Transformeriai. Praimas (26). 
13:00 Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (29). 13:30 Simpsonai (25). 14:00 
Simpsonai (1). 14:30 Mažoji nuotaka 
(107). 15:00 Mažoji nuotaka (108). 
15:30 Kerštinga meilė (1). 16:30 TV 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Daugiau nei 30 neįgaliųjų buvo 
susirinkę prie Juodiškių tvenki-
nio ir turėjo galimybę kartu su 
instruktoriais jame paplaukioti. 
Kėdainiai tapo trečiuoju miestu, 
kur vyksta šie mokymai. „Mes 
įgalūs irkluoti“, – taip pavadinta 
tauragiškių akcija keliauja per 
Lietuvos miestus. Prieš tai mo-
kymai buvo surengti Tauragėje 
ir Jonavoje.

VšĮ „Aktyvi Tauragė“ moky-
mus irkluoti Lietuvos miestuo-
se rengia neatlygintinai ir savo 
iniciatyva. Pasak organizacijos 
„Aktyvi Tauragė“ vadovo Sau-
liaus Bagdono, tokia iniciaty-
va tauragiškiai parodo vietos 

bendruomenėms, kad ir neįga-
liesiems galima organizuoti ak-
tyvaus laisvalaikio pramogas. 

„Tai – pasaka. Norėsiu dar. Ne-
įtikėtina. Nebaisu. Ačiū už šią die-
ną“, – aktyvaus laisvalaikio entu-
ziastams iš Tauragės dėkojo Kė-
dainių krašto neįgalieji. Prie ak-
cijos organizavimo prisidėjo Kė-
dainių rajono neįgaliųjų draugi-
ja. Kėdainiečiai sukvietė žmones, 
pasirūpino, jog prie kranto budė-
tų gelbėtojų ekipažas, o baidares 
į Kėdainius atsivežė patys taura-
giškiai. Neįgaliuosius irkluoti mo-
kė 4 patyrę instruktoriai, tarp ku-
rių – ir šalies irklavimo čempio-
nas Airidas Murauskis.

Mokė irkluoti
„Kėdainių naujienose“ Jurgita Vilčinskienė rašo, kad organi-
zacija „Aktyvi Tauragė“ Kėdainių krašto neįgaliesiems suren-
gė nemokamą irklavimo pamoką.

Į pajūrį – byrančiais laiptais
Asta Aleksėjūnaitė dienraščio „Klaipėda“ interneto svetainėje rašo, 
kad visą vasarą poilsiautojai prie Olando kepurės į pajūrį ropščiasi 
per kopas, nes čia esantys mediniai laiptai suniokoti vėtrų.

„Taip jau nutinka, kad žiemą ir 
ankstyvą pavasarį pajūryje šėls-
ta audros. Jų metu ir nukenčia į 
pajūrį vedantys laiptai. Pavasarį, 
suskaičiavę padarytą žalą, mes 
kreipiamės dėl lėšų skyrimo. O 
jas panaudoti galime tik vėlyvą 
rudenį. Sugaištame kone visą va-
sarą, kol įvyksta viešųjų pirkimų 
procedūros. Negaliu sakyti, kad 
rudenį laiptų nereikia, žmonės 
vis tiek jais lipa. Tačiau rudeni-
nės audros juos vėl talžo“, – situa-
ciją apibūdino Pajūrio regioninio 
parko direkcijos ekologas Erlan-
das Paplauskis.

Moksleivių poilsio stovykloje 

liepą ilsėjęsi neįgalieji taip ir ne-
pamatė jūros. Jiems tiesiog nebu-
vo galimybės patekti į paplūdimį – 
laiptai yra visiškai suardyti. „Kiti 
juk nulipa per kopas. O ką dary-
ti neįgaliesiems? Mes kaip tik ir 
svarstome, kad vieni laiptai turėtų 
būti pritaikyti nusileisti neįgaliųjų 
vežimėliais“, – pabrėžė ekologas.

Iš viso nuo Girulių iki Nemir-
setos pajūryje yra įrengta 20 laip-
tų. Kol kas pasirašyta tik viena 
sutartis dėl sėkmingai užbaigtos 
viešųjų pirkimų procedūros. Kon-
kursą laimėjusi įmonė turėtų im-
tis tvarkyti prie Olando kepurės 
esančius suniokotus laiptus.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kelerius metus aktyviai dis-
kutavę apie tako iš Gargždų į 
Laugalius rekonstrukciją valdi-
ninkai tam pagaliau rado lėšų. VĮ 
„Klaipėdos regiono keliai“ direk-
toriaus pavaduotojas kelių prie-
žiūrai Vytautas Gružas patvirti-
no, kad darbai prasidės netru-
kus. Vėliau planuojama atnau-
jinti likusią pėsčiųjų ir dviračių 
tako dalį. Nors tam lėšų dar ne-
skirta, kelininkų atstovas tikino, 
kad darbai tikrai bus vykdomi, 
kol galiausiai nauja tako dan-
ga drieksis nuo Gargždų iki pat 
Dauparų. 

V. Gaigalaičio globos namų 
direktorius Rimantas Rama-
nauskas patikino, kad takelio 
atnaujinimo įstaigos administ-
racija ypač laukia, mat jiems ir-
gi bus daug ramiau dėl globoti-
nių saugumo. „Tai bus labai dide-
lė dovana mums. Neįgalieji daž-
nai vežimėliais važiuoja gatve 
ir teisinasi, kad pėsčiųjų takeliu 
važiuoti neįmanoma dėl prastos 

jo būklės“, – problemos neslėpė 
direktorius.

Visgi policijos pareigūnai ke-
liu vinguriuojančių neįgaliųjų 
problemos nekelia. Klaipėdos 
AVPK Klaipėdos rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus viršininkas Gediminas 
Radzevičius sakė, kad Kelių eismo 
taisyklės leidžia tokia transporto 
priemone važiuoti važiuojamąja 
kelio dalimi (kelkraščio, šaliga-
tvio ar pėsčiųjų tako dešiniojoje 
pusėje). Vienintelis reikalavimas 
– vežimėlis turi būti pažymėtas 
atšvaitais. „Pats esu ne kartą su-
tikęs keliu važiuojančius neįga-
liuosius, bet jie avarinių situacijų 
nekėlė. Per savaitę juos tame ke-
lyje matau 3–4 kartus. Tiesa, ne-
seniai sutikau vieną tokį asmenį, 
kuris nedėvėjo šviesą atspindin-
čios liemenės, nors tai yra pri-
valoma. Gal Kelių policijos biuro 
patruliai yra ką nubaudę, bet ne-
pamenu, kad tai būtų darę mūsų 
pareigūnai“, – sakė G. Radzevičius.

Naujas takas išvaduos nuo 
avarinių situacijų

Jolanta Venskutė tinklalapyje gargzdai.lt pasakoja apie pla-
nus spręsti įsisenėjusią problemą – sutvarkyti dviračių taką, 
kuriuo Viliaus Gaigalaičio globos namų globotiniai galėtų 
saugiai vežimėliais nuvažiuoti į Gargždus. Dabar jie važiuoja 
automobiliams skirtu keliu.

Kauno technologijos universi-
teto (KTU) matavimų inžineri-
jos mokslo krypties doktorantė 
Kristina Andrėkutė prof. K. Bar-
šausko ultragarso mokslo insti-
tute kuria ultragarsinę diagnos-
tinę sistemą ankstyvosios stadi-
jos melanomai nustatyti.

K. Andrėkutė KTU „Santakos“ 
slėnyje įsikūrusiose Ultragarso 
mokslo instituto laboratorijo-
se vykdo taikomuosius moksli-
nius tyrimus, susijusius su me-
dicina. „Bendradarbiaudami su 
dermatologais kuriame naujus 
ultragarsinius žmogaus audinių 
įvertinimo metodus, kurie pa-
dėtų gydytojams patikslinti me-
lanomos diagnozę“, – sako KTU 

doktorantė.
KTU „Santakos“ slėnyje dir-

banti mokslininkų grupė jau su-
kūrė automatinę navikų storio 
matavimo sistemą, kuria galima 
tiksliau, nei patyręs medicinos 
ekspertas atlieka ranka, nusta-
tyti net ir labai plonų – iki 1 mm 
– navikų storį. Ankstyvoje stadi-
joje diagnozuota liga dar nėra to-
kia pavojinga ir laiku pritaikius 
tinkamą gydymą, išgyvenamumo 
tikimybė yra labai didelė.

„Mūsų atliekamų tyrimų tiks-
las – nustatyti diagnozę remian-
tis neinvazinio ultragarsinio ty-
rimo rezultatais, be chirurginio 
įsikišimo, histologinių tyrimų. 
Ultragarso tyrimai nėra brangūs, 

jie nekenksmingi ir neskausmin-
gi, todėl tiksli diagnozė šiuo me-
todu labai palengvintų gydytojų 
kasdienybę ir pacientų gyvenimo 
kokybę“, – aiškina K. Andrėkutė.

KTU „Santakos“ slėnio Ultra-
garso mokslo laboratorijos yra 
vienos iš geriausiai įrengtų Euro-
poje. Pažangiausia moksliniams 
tyrimams skirta įranga, tokia, 
kaip akustinis mikroskopas, ga-
lima vaizdinti net žmogaus au-
dinio mikrostruktūros ypatybes.

„Kai kurie mūsų atliekami ty-
rimai kol kas dar neturi praktinio 
pritaikymo, tačiau jie kuria pagrin-
dus ateities technologijoms“, – pa-
sakoja jaunoji mokslininkė.

„Bičiulystės“ inf.

Ankstyvąją melanomos stadiją 
nustatyti gali padėti ultragarsas

Pastaruoju metu Amerika spar-
čiai žengia didesnės toleran-
cijos link. Šalyje, kurioje vietą 
atranda įvairių rasių, tautybių 
ar religijų žmonės, nelieka pa-
miršti ir tie, kuriems reikia di-
desnės visuomenės pagalbos 
ir supratimo. Liepos viduryje 
Niujorke buvo surengtas pir-
masis neįgaliųjų paradas. An-
gliškai jis pavadintas Disabi-
lity Pride. Žodis pride reiškia 
pasididžiavimą, tad nenuosta-
bu, jog šio parado pagrindinis 
tikslas buvo paskatinti žmones 
didžiuotis savimi ir švęsti gy-
venimą, nenuvertinti savęs dėl 
turimos negalios. 

Paradas  skirtas  paminėti 
25osioms Amerikiečių su ne-
galia akto metinėms. Šiuo, 1990 
metais pasirašytu aktu buvo 
įtvirtintos neįgaliųjų teisės tiek 
įsidarbinant, tiek pritaikant 
aplinką. Akte buvo įteisintos 
bausmės darbdaviams, sveika-
tos priežiūros sektoriaus dar-
buotojams, diskriminuojantiems 
neįgaliuosius. Tai buvo pirmieji 
žingsniai neįgaliųjų integracijos 
į visuomenę ir pilnaverčio gyve-
nimo link. Tokie paradai Ameri-
koje – ne naujiena. Jie rengiami 
ir kitose Amerikos valstijose, pa-
vyzdžiui, Niudžersyje, Pensilva-
nijoje, Čikagoje. Šiemet prie jų 
prisijungė ir Niujorko gyventojai.

Parado kūrėjas ir organiza-
torius džiazo muzikantas Mai-
kas Ledonas ėmėsi organizuoti 
paradą paskatintas savo paties 
šeimos istorijos. Jis – atsidavęs 
ir mylintis tėvas, auginantis vie-

nuolikmetę dukterį Meri, kuri 
turi įgimtą PraderVilio sindro-
mą. Tai genetinis sutrikimas, dėl 
kurio Meri turi vystymosi sutri-
kimų, nekalba, nemato ir daž-
niausiai juda neįgaliojo vežimė-
liu. Būtent ji buvo įkvėpimo šal-
tinis, paskatinęs suorganizuo-
ti paradą. 

Maiko žmona Margarita dir-
ba pilną darbo dieną, tad daž-
niausiai Meri dienas leidžia na-
mie su tėčiu arba būna mokyklo-
je akliesiems. Maikas pastebėjo 
dukros meilę muzikai. Nors ka-
muojama raidos sutrikimų, ta-
čiau Meri visuomet buvo jautri 
muzikai ir mokėsi pažinti pasau-
lį per garsus. Meri pradėjo vaikš-
čioti tik penkerių, tačiau pirmuo-
sius savo žingsnius žengė na-
muose esančio pianino link. Ji ir 
dabar kasdien eina prie šio ins-
trumento bei groja savo išgalvo-
tas melodijas. 

Nenuostabu, jog muzika nuo 
pradžių buvo varomoji festiva-
lio jėga. Idėja surengti Neįgaliųjų 
festivalį Maikui atėjo į galvą be-
siklausant Meri mokyklos cho-
ro atliekamos dainos „Parodyk 
laimingą veidą“. Festivalio idėją 
brandinęs net keletą metų, šie-
met Maikas pasitelkė savo drau-
gus muzikantus ir sausio mėnesį 
suorganizavo renginį, kurio metu 
buvo suriktos lėšos būsimam pa-
radui. Prie parado organizavimo 
prisidėjo ir jį parėmė Niujorke gy-
venantys negalią turintys žinomi 
žmonės, valdžios atstovai. Šių pa-
stangų ir ryžto dėka ir įvyko pir-
masis Neįgaliųjų paradas, kuria-
me dalyvavo beveik 3000 žmo-
nių. Jo metu žmonės su negalia, jų 
šeimos nariai bei draugai žygiavo 
pagrindinėmis miesto gatvėmis, 
lydimi muzikos, šokių ir puikios 
atmosferos. Pagrindiniai parado 
tikslai buvo atkreipti visuomenės 
dėmesį į neįgaliuosius, užtik rinti 
jiems lygias teises su visais žmo-
nėmis ir švęsti buvimą kartu. 

Organizuodamas paradą Mai-
kas norėjo sugriauti stereotipus ir 
suorganizuoti renginį, kurio me-
tu sveiki ir neįgalūs žmonės būtų 
kartu ir smagiai leistų laiką, galvo-
dami apie tai, kas juos vienija, o ne 
skiria. Ilgainiui Maikas tikisi įkurti 
paramos fondus, kuriuose surink-
tos lėšos būtų skiriamos padėti 
tiems žmonėms, kurių gydymo 
išlaidų nekompensuoja valstybė.

Parengė Miglė LEVInIEnė

Niujorke – pirmasis 
neįgaliųjų paradas
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Inte-
gracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „ 
Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos
šaltinio Žemė. Kas ji kiekvienam iš mūsų?

(Tęsinys – kitame numeryje)

(Tęsinys – pradžia Nr. 29)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Stebuklas
O miela žeme, mūsų turte,
Kiekvieno pėdų ritmo tu klausai
Ir kas bežino tavo burtus,
Kokia svarbi anądien mums buvai.
Kadais visad pagarbiai
Maitintoja tave vadino
Mūs mylimi tėvai – kaip darbą,
O šiandien tik asfaltas – ar graudina?

Pavasaris kasdiene rutina jau bunda
Ir vėl į vagą varganas skubu.
Tik žemė traukia, įkvepiančiai gundo,
Tad žvilgsnį su viltim į dangų vėl keliu...
 

Klevų sala
Kiek užmato akys plytėjo 

kviečių jūra. Geltonos ban-
gos plaukė, šnabždėjosi tarpu-
savyje, o paliestos vėjo lingavo 
apsunkusias galvas, sakydamos 
„sudie“ motinai žemei. Tame ja-
vų didybės viduryje ryškiai ža-
liavo aukštai iškilęs taškelis tar-
si oazė dykumoje, ūkininko Al-
do pramintas „klevų sala“. Nuo 
ankstaus ryto Aldas sėdėjo už 
kombaino vairo ir plaukdamas 
per geltonplaukę jūrą šukavo 
ją, o laivui praplaukus laike ver-
kė ir liūdėjo trumpaplaukės ra-
žienos. „Ateina laikas sėjai ir pjū-
čiai, ‒ sukiodamas vairą mąs-
tė Aldas. ‒ Žemė žino, kada pri-
imti ir atiduoti grūdą, bet kodėl 
žmogui pjūtis grasina nelaiku?“ 
Nusibraukęs prakaitą, žvilgtelė-
jo į laikrodį ir nustebo: laikas te-
ka lyg vanduo. Ranka davė žen-
klą grūdus vežančiam Mykolui 
ir išjungė variklį. Susirado pa-
siruoštą šaltkrepšį ir patraukė 
į žaliąją salą. Žvilgsnis užkliudė 
ražienas ir vyras sunkiai atsi-
duso, prisiminęs auksines žmo-
nos kasas. Klevai jį pasitiko tar-
si apmirusiais lapais, nukamuoti 
deginančios saulės, ir Aldui pa-
sirodė, kad jie paprašė lietaus. 
„Sveiki, bičiuliai, lietaus ir aš 
norėčiau, bet džiaukitės vasara, 
ne už kalnų ir ruduo, ‒ pasisvei-
kino Aldas. ‒ Nėra gamtoje kito 
medžio, kurio žiedai tarsi nuos-
tabiausi voratinklio plonumo 
nėriniai žavėtų akį. O spalva... 
Tik gamta moka parinkti tokią 
švelnią žalsvą su gelsvu atspal-
viu spalvą. O dar nenusakomai 
subtilus kvapas“, ‒ prisiminė, 
kaip pasakojo žmonai, gulinčiai 
onkologinės ligoninės palatoje. 
Milda klausėsi, nepatogiai išsi-
tiesusi lovoje, subadytos rankų 
venos geltonavo hematomomis, 
ir jis pasijuto ne laiku ir ne vie-
toje atsidūręs, toks saulės nuru-
dintas, trykštantis sveikata tarsi 
gyvas priekaištas toje nevilties 
ir skausmo patalpoje. „Bet atei-
na ruduo ir tavo klevus pakanda 
šalna, ‒ sušnabždėjo Milda. „Šal-
na į juos sudeda visas paletės 
spalvas: geltonas, rausvas, rau-
donas, jie dega tarsi pranašai...“ 
„Mirties?“ ‒ sudejavo žmonos 
balsas. „Ne, rudens, spalvoti ru-
dens pranašai. Niekas neturi to-
kių ryškių spalvų. Pavasario žie-
dai švelnūs, vasaros kvapai už-
gožia spalvas, o rudens spalvos 
liepsnoja tarsi Joninių laužas“, ‒ 
kalbėjo, kad išsklaidytų patalpo-
je debesiu kabančią įtampą, bet 
pamatęs į palatą įžengusį gydy-
toją, išėjo.

Aldas klestelėjo ant paties 
susikalto suolo, nugara atsirem-
damas į medžio kamieną, apme-
tė akimis salą kažką skaičiuoda-

mas. Pridžiūvusi burna priminė 
apie troškulį, kurį numalšinęs 
siekė sumuštinių, bet keletą su-
valgęs vėl prisiminė Mildą. Grį-
žęs pas žmoną po kelių valandų, 
pamatė ant spintelės nepaliestus 
pietus. Milda žiūrėjo pro langą ir 
jo tarsi nepastebėjo.

„Mildele, sugrįšk į žemę, pie-
tūs atauš“, ‒ linksmai ištarė. Bet 
žmona papurtė galvą, net įman-
triai ant skustos galvos suklos-
tyta skarelė nuslinko, ir toliau 
tylėjo. Išvyniojęs nupirktus vai-
sius, nuplovė, sukrovė į lėkštę ir 
priėjo prie ligonės. Milda pažvel-
gė į vaisius, į jį ir staiga pravirko. 
Verkė pasikūkčiodama, o jis sto-
vėjo suglumęs, laikydamas lėkš-
tę, ir nežinojo, ką daryti. Viena iš 
ligonių ranka parodė ‒ tegu pa-
verkia, palengvina širdį, o jis te-
prisėda. Atsidusęs padėjo lėkštę 
šalia nepaliesto maisto, prisėdo 
šalia žmonos ir pradėjo glosty-
ti pečius, galvą, rankas, bet nie-
ko nekalbėjo. Išsiverkusi Milda 
įsikniaubė jam į krūtinę ir su-
šnabždėjo: „Papasakok dar apie 
klevus.“ Ir tada jis pakėlė Mildą 
lyg mažą mergaitę ant rankų, ap-
gaubė chalatu ir nusinešė į ligo-
ninės parką. Nuošalesnėje alė-
joje susirado suolelį ir patogiai 
įtaisęs žmoną tarė: „Aš tau pa-
seksiu pasaką, klausykis. Kartą 
gyveno mergaitė, kuri labai my-
lėjo medžius, žolę, gėles, vadino 
juos žemės vaikais ir niekada ne-
skriaudė. Ji pyko ant žiemos, kad 
jie turi kęsti šaltį, ir nekantriai 
laukdavo pavasario. Daugelis 
ją vadino keistuole. Ilgėdamasi 
piešdavo paveikslėlius, kuriuo-
se šypsojosi augalai. Dažnas jų 
turėjo žmogaus veidą, panašų į 
tuos, kurie ją suprato. Tačiau ji 
nežinojo, kad labiau už žiemą 
jos numylėtinius žaloja pikto-
ji ragana ‒ chemija. Užaugusi 
mergaitė baigė augalų gydyto-
jos mokslus ir pradėjo dirbti. Ji 
siekė juos apsaugoti, bet piktoji 
ragana patylom dirbo savo ne-
gražų darbą. Ji nuodijo augalus ir 
mergaitę, reikalavo didelių der-
lių, ir visi jos klausė. Jos nuodai 
duonoje, piene, daržovėse ken-
kė žmonėms. Raganai padėti at-
skubėjo sunkios ligos. Tada at-
sivėrė žmonėms akys, ir jie ėmė 
atsargiau naudoti raganos milte-
lius. Mergaitei į pagalbą skubė-
jo geroji fėja ‒ ekologija, bet bu-
vo vėlu, mergaitė susirgo. Liga 
iš jos atėmė gyvenimo džiaugs-

Žemės 
grumstelis
Esi mažytis
Žemės grumstelis.
Tau Sutvėrėjas
Suteikė galią.
Pas tau patekus
Maža sėklelė
Gauna gyvybę –
Sudygti gali.
Stiebias į saulę
Gležnas daigelis,
Šaknelėm laikos
Mažam grumstely.
Saulė, lietutis
Nuolat gaivina,
Mažas grumstelis
Syvais maitina.
Iš jo išauga
Mūsų duonelė.
Džiugina akį
Kvapni gėlelė.
Bekraštės girios – 
Medžiai galiūnai
Žaliuoja, auga
Pievos ir krūmai.

Vienas prie kito
Maži grumsteliai –
Mūsų gimtoji
Šventa žemelė.

Mykolas kRučAS

Mėnesienos 
pažadinta
Pabundu nuo veriančio žvilgs-
nio. Neatplėšusi akių noriu nuo 
jo pasislėpti.
Nepavydėtina.
Atmerkiu akis.
Šviesu.
Iš kur tai?!
Pakreipus galvą, priešais sa-
ve pro langą pamatau sidabro 
mėnulį.
Vis dar pro miegus nusišypsau:
‒ Žeme, kokia tu graži!
Sapne mačiau jos kaulus ‒ akme-
nis, granito kalnus.
Jaučiau jos vandenis,
Pagimdžiusius mane.
1 val. 4 min., sekmadienis, spa-
lio 5 d.
Uždegu šviesą.
Užtraukiu užuolaidą.
Užrašau mintis.
Akys limpa. Žiovulys kviečia 
miegui!
Taip ir padarau.
Tik staiga mintis ‒ o ko mėnulis 
nori iš manęs?! Kodėl pažadino?
Vėl atskrieja kita mintis ‒ rytoj 
sužinosiu, t. y. šįryt, šiandien.  
Nebandau spėlioti.
Dieviška žemės dovana mano 
regėjimui.
Matau save, kai palieku tai ra-
mybėje, užmetusi nupjautos žo-
lės kuokštą nuo saulės karščio.
Po kiek laiko tvarkau sodybą.
Pakeliu kelmą ‒ ten ji, motina.
Kūnas išmargintas tamsiai mė-
lynos spalvos linijų kosminiu 
raštu.
Žiūriu pakerėta ‒ ji kone dešimt 
kartų didesnė, nei mačiau pir-
mą sykį.
Jos papilvėje, prie aguonos sėk
lų dydžio mėlynų taškelių, paki-
bę mažyčiai palikuonys sotinasi 

motinos gyvastim.
Apkvaišusi nuo regėto, pastatau 
kelmą į vietą.
Noriu užmigti.
Spąstukai sučiaukši. Keliuosi, su 
negyva pele viename kambaryje 
nemiegosiu!
Išvalau kraują ‒ gyvenimo 
džiaugsmą.
Nusiplaunu rankas.
Užrašau, vėl sučiaukši spąstu-
kai, antra.
Praeidama pro pečių, matau 
dubenį. Jame, drėgname rankš-
luostyje, šilumos apsupty, dygs-
ta grūdai.
Mano pusryčiai ‒ gyvybės duo-
na.
Viskas gyva. Pakaitom keičiasi 
Naktis su diena,
Šviesa su tamsa,
Gyvybė ir mirtis,
Ruduo ir žiema,
Žiema ir pavasaris,
Grožis ir bjaurastis,
Džiaugsmas ir ašaros,
Metų kaita, Žemės jausmų tik
rovė. 
Einu miegoti, ryte skubėsiu pa
žvelgt pro langą ‒ ar mano gėlės 
atlaikė šalną.

Milda kIŠkIEnė

Milda Kiškienė.

Kai liūdesys užgožia,
Už miesto pilko išvažiuoju –
Ten širdį džiugina tas grožis:
Juk ten javai tebežaliuoja...
Senolių tėviškėj dainų
Jau žiedas pasodintas;
Taip spaudžia ašarą, graudu
Nes taip glaudžiai įpintas.
 
Ir žemėj gera, šitaip gera man! –
Ne tik glaudžiuos, bet ir dainuoju!
Apsikabinęs, liesdamas. Vardan
Stebuklo žemiško alsuoju.

Vaidotas SAukA

Jonaviškiai Gražina Čekavičienė ir Myklolas Kručas.

mą, viltį pasveikti, ir jos mylima-
sis nežinojo, kaip jai padėti. Ta-
da jis prisiminė meilę. Mildele, ‒ 
sukuždėjo Aldas, bučiuodamas 
žmoną, ‒ aš nutariau pastatyti 
tau namą klevų saloje. Tu pieši 
paveikslus, o aš kursiu pasakas. 
Ten būsime tik tu, aš, paveikslai, 
pasakos ir mūsų žalieji bičiuliai. 
Nuimu derlių ir pradedu staty-
bas, ar girdi, Mildele?“

Milda suspurdėjo ant kelių ir 
pirmą kartą nusišypsojo: „O ką 
darysim su žeme?“ „Įkursim eko-
loginį ūkį, auginsim vaistažoles. 
Bet kartoju, Mildele, tu turi su-
grįžti į žemę. Pasakos mergaite, 
nepalik savo mylimojo.“

Klevų saloje Aldas pakilo nuo 
suolo ir matuodamas žingsniais 
žemę pamąstė: įdomu, kas pa-
sodino tuos klevus? Būtent čia.
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