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Stovyklos atmosferą  
kūrė visi kartu

Šiais metais stovyklos vairą 
tvirtai laikė dvi patyrusios psi-
chologės bei ilgametės stovyklų 
organizatorės – Vidutė Ališaus-
kaitė ir Karolina Jočbalytė. Joms 
talkino savanorė socialinio dar-
bo studentė Ugnė Sasnauskaitė. 
Prie organizavimo drąsiai dėjosi 
ir savo idėjomis dalijosi stovyklos 
dalyviai. Kaip teigė dauguma ma-
mų stovyklos pabaigoje, atmosfe-
ra buvo kuriama bendromis pa-
stangomis, todėl kiekvieno stovy-
klos nario indėlis buvo svarbus. 

Savaitės trukmės susibūri-
me, jau pirmą dieną įgavusia-

me pavadinimą „Svečiuose pas 
Neptūną“, dalyvavo 16 vaikų 
bei 14 jų artimųjų – mamų ir 
močiučių. Vaikų amžius svyra-
vo nuo priešmokyklinio iki 13 
metų. Visi dalyviai buvo sto-
vyklos naujokai, atvykę iš Vil-
niaus, Kauno, Raseinių, Kėdai-
nių, Jiezno, Vievio, Mažeikių, 
Šalčininkų ir Lentvario. Vaikų 
negalių buvo įvairių – nuo len-
gvai pastebimo cerebrinio pa-
ralyžiaus, klausos ir kalbos su-
trikimų iki pasislėpusių ligų: 
cukrinio diabeto, dermatito, 
ast mos, šleivapėdystės. 

Tokia negalių įvairovė kėlė 
iššūkį vadovėms ir reikalavo ne 
kartą permąstyti aktyviąsias ir 
kruopščiąsias veiklas bei jų pri-
taikymą, tačiau, peržvelgdama 
išankstinę programą ir sulygin-
dama ją su įgyvendintąja, K. Joč-
balytė džiaugiasi, kad faktiškai 
visas veiklas pavyko įgyvendinti, 
neskaitant dėl techninių kliūčių 
neparodyto filmo. Lūkesčių len-
toje pirmos dienos metu žibėjo 
visuotinis noras pabūti prie jū-
ros, o išvykdami visi dėkojo už 
buvimą kartu ir stovykloje or-
ganizuotas veiklas.

Talentai skleidėsi 
netikėtai

Šis gausus būrys kas rytą po 
pusryčių rinkosi pajūryje žaisti 
aktyvių žaidimų, leisti savadar-
bių aitvarų, rungtyniauti, kas 
pastatys dailiausią smėlio pilį, 
ir mėgautis jūros bangomis bei 
nuo saulės įkaitusiu smėliu. Į vi-
sus rytinius užsiėmimus buvo 
įtraukiami tiek vaikai, tiek suau-
gusieji. Kartu su tėvais aplanky-
tas Klaipėdos zoologijos sodas, 
pasiplaukiota laivu po Klaipė-
dos uosto akvatoriją. 

gydytojų išvadomis. Deja, dėl ne-
tiksliai, neišsamiai ar prieštarin-
gai parengtų siuntimų vien pra-
ėjusiais metais papildomos in-
formacijos teko kreiptis 8 tūkst. 
kartų. Pasak ministrės, kelis kar-
tus besisukantis diagnozės tiksli-
nimo ratas byloja ne tik apie ne
efektyvų darbą, bet ir netinkamą 
valstybės lėšų naudojimą. „Kaž-
kas turi už tai prisiimti atsako-
mybę“, – sakė A. Pabedinskienė.  

Prieš 31erius metus neto-
li Vilniaus įsikūrusiame Riešės 
žirgyne vykusiose varžybose 
nuo kliūtį nesėkmingai įveik-
ti bandžiusio ristūno nukri-
tęs 16metis vaikinukas patyrė 
sunkią stuburo traumą. Tą pa-

čią akimirką iš esmės pasikeitė 
visas jo gyvenimas. Buvęs ak-
tyvus, sportiškas, išsilavinimo 
siekiantis jaunuolis tapo visiš-
kai priklausomas nuo artimųjų. 

Aukštas stuburo lūžis (5–6 ka-
klo slanksteliai) ne tik atėmė 
galimybę judėti, bet labai apri-
bojo ir rankų judesius. 

Klysti mėgstantys medikai gali 
netekti gydytojo licencijos

Stovyklautojai tikėjosi 
jūros ir saulės, o gavo 

daug daugiau

Šventojoje vykusią tradi-
cinę neįgalių vaikų ir jų 
globėjų stovyklą nuplovė 
įspūdžių banga, nepali-
kusi emociškai nepalies-
to nė vieno. Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija (LND) 
šiemet stovyklautojus ap-
gyvendino itin draugiško-
je VšĮ „Vislida“ poilsiavie-
tėje, pritaikytoje neįgalie-
siems ir esančioje netoli 
jūros. Vaikai stovyklą pa-
liko drąsesni, atsiskleidę 
kūrybinėse veiklose, susi-
radę draugų, o jų mamos 
ir močiutės – pailsėju-
sios, atradusios džiaugs-
mą paprastuose dalykuo-
se, nuoširdžiai išsipasa-
kojusios apie slegiančius 
rūpesčius bei patiriamus 
džiaugsmus. 

Integracijos keliuLiepos 6-osios – Valstybės 
dienos – proga už nuopel-
nus Lietuvos Respublikai 
ir jos vardo garsinimą ša-
lies Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė valstybės ordi-
nais ir medaliais apdova-
nojo Lietuvos ir užsienio 
valstybių piliečius. Ordi-
no „Už nuopelnus Lietu-
vai“ medalis įteiktas ir 
Lietuvos paraplegikų aso-
ciacijos nariui teisininkui 
Egidijui Grigoniui – akty-
viam neįgaliųjų socializa-
cijos ir profesinės reabili-
tacijos puoselėtojui.

Tolerancijos link

Objektyvus negalios įver-
tinimas – nuolatinių dis-
kusijų dalykas. Neįgalieji 
skundžiasi, kad jiems nu-
statomas didesnis nei tu-
rėtų būti darbingumas 
arba lengvesni specialieji 
poreikiai, o Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo 
tarnyba (NDNT) tikina, 
kad tokius sprendimus 
priima remdamasi me-
dikų pateiktais duomeni-
mis. Jeigu medikų įrašai 
netikslūs, dėl to gali nu-
kentėti ir objektyvus ne-
galios vertinimas. Bent iš 
dalies šią problemą turė-
tų padėti spręsti sociali-
nės apsaugos ir darbo bei 
sveikatos apsaugos mi-
nistrų pasirašytas įsaky-
mas, kuriuo sugriežtina-
ma medikų atsakomybė – 
už besikartojančius klai-
dingus siuntimus jiems 
gresia netekti licencijos.

Aktualijos

Vaikų stovyklos dalyviams netrūko veiklos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės ir sveikatos apsau-
gos ministro J. Poželos pasirašyto įsakymo, sugriežtinančio medikų atsako-
mybę, pristatymo konferencijoje.

(nukelta į 5 psl.)

Brangiai kainuojančios 
medikų klaidos 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskie-
nė, pristatydama naująjį teisės ak-
tą, teigė, kad NDNT per metus ap-
tarnauja apie 100 tūkst. asmenų. 
Ši tarnyba žmogaus negalią ver-
tina tiek medicininiu, tiek socia-
liniu aspektu. Kadangi NDNT pa-
ti ligų nediagnozuoja, jos specia-
listai turi pasikliauti medicinos 
įstaigų pateiktais duomenimis ir 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Egidijui Grigoniui įteikė ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medalį. LR Prezidento kanceliarijos nuotr.



Kretinga:
 Kelionės įspūdžiais pasi-
dalijo laiškelį „Bičiulystei“ 
atsiuntęs Kretingos rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Antanas Juškėnas.

Po didžiųjų karščių 
Kretingos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai su-
siruošė kelionėn į Anykš-
čius. Pažintį su šiuo kraštu 
tradiciškai pradėjome nuo 
Puntuko akmens. Nepra-
ėjome ir pro visą Lietuvą 
traukiantį garsųjį Anykš-
čių šilelio medžių lajų ta-
ką. Nuo 300 metrų besi-
tęsiančio pažintinio tako, 
apžvalgos aikštelės gėrė-
jomės Anykščių miesto ir 
šilelio panorama. 

Į savo kelionės marš-
rutą buvome įtraukę ir 
istorinių vietų lankymą. 
Pirmiausia nuvažiavome 
į Siauruko muziejų. Ten 
mus pasitikęs gidas labai 
įdomiai ir išsamiai papa-
sakojo apie siauruko svar-
bą ir vietą geležinkelio is-
torijoje, kol tokius trauki-

Aplankėme Anykščių kraštą

nius pakeitė platesniais 
bėgiais riedėję traukiniai.

Toliau jau mūsų laukė 
Arklio muziejus. Čia su-
žinojome, kieno iniciaty-
va jis buvo pradėtas kurti, 
apžiūrėjome, kokiomis ro-
gėmis ar vežimais naudo-
josi aukštaičiai, kokia bu-
vo raitoji kavalerija. Turė-

jome gerą progą praplėsti 
savo žinias apie Aukštai-
tijos kultūrą, čionykščių 
žmonių gyvenimą. 

Kaip būnant Anykš-
čiuose neaplankyti „Lai-
mės žiburio“, kur palaido-
ti iš Zakopanės parvežti 
Jono Biliūno palaikai. Tik 
gaila, kad ne visi neįgalie-

ji pajėgė įkopti į šį kalną. 
Viešnagę šiame krašte 

baigėme apsilankymu va-
saros rogučių parke. Čia 
visi norintys galėjo „pasi-
krauti“ adrenalino. 

Išvyka pasisekė, su 
naujais įspūdžiais ir gera 
nuotaika patraukėme na-
mučių link.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntęs Marius Glinskas 
papasakojo apie daug įspū-
džių padovanojusią jona-
viškių viešnagę Nidoje.

Jonavos neįgaliesiems 
šiemet svečiuotis Švento-
joje trukdė įkyrus lietutis, 
tačiau „nuostolius“ kom-
pensavo 5 dienų viešnagė 

Jonava: Sužavėjo kultūrinė Nida
Nidoje. Birželio pabaigo-
je nuo ryto iki vakaro kai-
triai švietė saulė, tik naktį 
užleisdama dangų debesų 
kaimenėms.

Draugijos nariai ne tik 
braidė pajūryje, žaidė ka-
muoliu, bet ir džiaugėsi 
kultūrine aplinka. Rimto-
sios muzikos mėgėjai tu-

rėjo progos pasiklausyti 
baroko epochos melodijų, 
sklidusių liuteronų evan-
gelikų bažnyčioje, kiti, ap-
silankę Thomo Manno na-
melyje, klausėsi paskaitos 
apie lietuvininkų kraštą 
garsinusį rašytoją Joha-
nesą Bobrovskį, jo indėlį į 
vokiečių ir lietuvių kultū-
rų suartėjimą. Nepatingėta 
praverti ir vietos bendruo-
menės namus, pasigrožė-
ti čia gyvenusio dailinin-
ko modernisto Romualdo 
Kuncos paveikslais, įam-
žinusiais žvejų gyvenimo 
kasdienybę. 

Bene įdomiausias poil-
sio akcentas – kelionė laivu 
„Nidas“ į Ventės ragą. Nu-
stebino kitoje marių pusėje 

plytinčio Minijos kaimo au-
tentiška medinė architek-
tūra, rekonstruota paukš-
čių žiedavimo stotis, čia 
triūsiančių ornitologų en-
tuziazmas. Kas dar turi tvir-
tas kojas, stačiais laiptais 
įkopė į senąjį švyturį, su-
sipažino su senųjų kuršių 
navigacijos priemonėmis. 

Pakeliui į namus užsuk-
ta į Juodkrantėje stūksan-
tį Raganų kalną, praleista 
valanda Bijotuose (Šilalės 
r.), kur apžiūrėti XIX a. po-
eto, žemaičių švietėjo Di-
onizo Poškos vadinamieji 
Baubliai. Čia pat esančia-
me svetingame muziejuje 
sužinota ir daugiau apie šio 
krašto įžymybes, istorijos, 
gamtos paminklus. 

Laimė (sėkmė) – gerovės, pasitenkinimo, džiaugs-
mo būsena. Ją kiekvienas patiria savaip, skirtin-

gomis aplinkybėmis. Kartais lemia likimas, atsitik-
tinumas. O dažniausiai – gyvenimo būdas. Kaip ne-
prisiminti ir nepakartoti mūsų poeto Pauliaus Širvio 
žodžių: „Laimė! Kiekvienam ji vis kitokia. Alkanam 
ji – duona. Trokštančiam – vanduo. Skęstančiam – 
draugo ranka.“

Tikriausiai nereikia toli ieškoti, kad suprastume, 
jog blogio ir kančių šiandien netrūksta. Karuose žūsta 
ne tik kareiviai, bet ir civiliai. Nusikaltimų bei smurto 
aukomis tampa nekalti žmonės. Sunki trauma ar luo-
šinanti liga gali ištikti dažną, nepaisant amžiaus, so-
cialinės padėties. Ir didžiulė dvasinė atsvara, kai esi 
sveikas, kad pavyko sukurti puikią šeimą, auginti vai-
kus, turì patrauklų darbą, šaunius draugus. O jei aplan-
kė sėkmė ir vienam iš daugybės tūkstančių loterijoje 
pavyko laimėti daug pinigų, automobilį ar kitų bran-
gių daiktų, kasdienybė ilgai atrodys tartum šventė.

Tačiau būkime realistai: gyvename pasaulyje, kur 
peršama mintis, kad, norint būti patenkintam, svar-
bu įsigyti daugiau brangių daiktų, aplinkinių nuosta-
bai kasmet aplankyti maldyvus, maljorkas, antalijas, 
kitų pavydui susikurti svajonių gyvenimą. Teisus bu-
vo žymus JAV politinis veikėjas Bendžaminas Frankli-
nas sakydamas, kad „pasitenkinimas vargšą padaro 
turtingą; nepasitenkinimas turtuolį paverčia vargšu“.

Mąstydami vien apie tai, kaip kilti karjeros laiptais, 
užsidirbti (net nesąžiningai prasimanyti) daug pini-
gų, įsitaisyti modernių baldų, savo vidaus nepratur-
tinsime. Ilgainiui toks žmogus pajus vidinę tuštumą.

Vienos apklausos Jungtinėse Valstijose duome-
nimis, atsakydami į klausimą, kas padeda būti lai-
mingam, 22 punktų sąraše variantui „dideli pinigai“ 
žmonės skyrė tik dvidešimtą vietą. Sąrašo viršuje 
atsidūrė gera sveikata, artimi draugai ir šeima, pa-
trauklus darbas.

Sociologiniai duomenys byloja, kad daugiausia 
pasaulyje nelaimingų žmonių yra Sirijoje, Afganista-
ne, Irake, kai kuriose Afrikos šalyse. O daugiausia pa-
laimingųjų Europoje gyvena Danijoje – net 94 proc. 
gyventojų patenkinti savo būtimi.

Sako, kad laimės jausmą padidina kasdienė 
mankšta. Mat sportuojant ar dirbant fizinį darbą iš-
siskiria endorfinai, kurie gaminasi smegenyse ir pa-
deda reguliuoti miegą, emocijas, elgesį. Taip pat tei-
giama, kad laimės reiškinį sužadina maloni muzika, 
net gėlių uostymas, dažniau patiria pasitenkinimo 
džiaugsmą vaikai, kuriuos nuolat apkabina tėvai. 
Japonai nustatė: pagyrimas suaktyvina tam tikras 
smegenų sritis, sukeliančias teigiamą psichinį pojū-
tį ir patvirtina nuomonę, kad tai puikus būdas žmo-
gui keistis į gera.

Anot tyrėjų, tiek vyrai, tiek moterys, kad ir kokio 
amžiaus jie būtų, pripažįsta, jog santuokoje pradėjo 
jaustis laimingesni, kai pasidarė fiziškai neįgalūs. Ypač 
vyresnėli vyrai teigia praleidžią daugiau laiko artimai 
bendraudami su savo žmonomis. Taip atsiranda glau-
dus tarpusavio ryšys ir pasitenkinimas gyvenimu. 

Tvirtinama, kad religingi žmonės irgi yra laimin-
gesni, mažiau pasiduoda stresui. Giedresnę psichinę 
nuotaiką greit pajus ir neįgalieji, atėję į Pilaitėje pa-
statytą Šv. Juozapo bažnyčią. Čia numatytos atskiros 
erdvės ne tik jaunoms šeimoms, senjorams, bet ir as-
menims, turintiems negalią. Jiems bažnyčios viduje 
įrengs keltuvą, kad visi galėtų ne tik patogiai melstis, 
bet ir dalyvauti dvasinės kultūros centro renginiuose.

Taigi laimės, sėkmės, pasitenkinimo formulė la-
bai sudėtinga. Į mūsų namus ne aitvarai ir ne gero-
sios laumės gerovę, džiaugsmą atneša. Ne be reika-
lo dažnai kartojame posakį: kiekvienas žmogus savo 
laimės kalvis. Įveikti žaizdru galima kiečiausią gele-
žį, tačiau laimė aplanko tik tuos, kurie nuo savęs ne-
atsieja kasdienio darbo.

Laimės formulė

Apie tai,
kas

jaudina

 Laiškelį „Bičiulystei“ at-
siuntusi Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos Virba-
lio grupės vadovė Birutė 
Adomaitienė pasidžiaugė 
smagia ekskursija po Dai-
navos kraštą. 

Į vienos dienos ekskur-
siją išsiruošė Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Virbalio grupės nariai. 
Grupelė entuziastų, mėgs-
tančių turiningas išvykas 
ir nepabūgusių vasaros 
karščio bei kitų nepato-
gumų, išsiruošė į Druski-
ninkus, Liškiavą, Merkinės 
piramidę. Pakeliui dar su-
stojome Metelių regioni-
nio parko poilsiavietėje, 
užlipome į aukštai iškilu-
sią apžvalgos aikštelę. Pa-
sidžiaugę, kad turime įžy-
mųjį Merkinės piliakalnį, 
neatsisakėme galimybės 
dar kartą į jį įkopti. 

Vilkaviškio r.: Vasara – ne tik kelionių,  
bet ir bendravimo metas

Druskininkuose dau-
gelis pirmąkart lankėsi Vi-
jūnėlės parke. Jis laikomas 
viena gražiausių kurorto 
vietų. 2011 m. jame buvo 
pasodinta ne vienas tūks-
tantis narcizų, o 2012 m. 
šalia pėsčiųjų tako atsira-
do net 20 japoniškų saku-
rų. Ši vyšnių alėja vadina-
ma Druskininkų garbės pi-
liečio daktaro B. Lubio var-
du. Tik gaila, kad nei narci-
zų, nei sakurų žydėjimo jau 
nematėme. Pro tvoros ply-
šelį žvilgtelėjome į skanda-
lingąjį verslininko Ž. Povi-
lonio Vijūnėlės dvarą, kai-
navusį net 600 tūkst. Lt.

Susėdę ant suolelių 
džiaugėmės ir gėrėjomės 
muzikinio fontano šokiu. 
Norintieji pasivažinėjo ne-
seniai pradėjusiais veikti 

sniego arenon keliančiais 
vežimėliais. Funikulierių 
Lietuvoje yra ne vienas, 
o aukščiausios kokybės ir 
tokios rūšies „Kautros kel-
tuvai“ – vieninteliai Lietu-
voje. Iš vadinamųjų oro 
gondolų pamatėme atsi-
vėrusią nuostabią Drus-
kininkų panoramą. 

Visiems rekomenduo-
tume pabūti Druskininkų 
K. Dineikos sveikatingumo 
parke, pavaikštinėti paūks-
mingais jo takeliais. Netrū-
ko jame ir nuotykių. Vienas 
mūsų keliauninkų sumanė 
rankomis pagauti Ratnyčė-
lės upėje žuvelę. Deja, išsva-
jotos vandenų gyventojos 
pamatyti neteko. Vyriškis 
sakė žuvelę tik už uodegos 
palaikęs – toji vis dėlto iš-
sprūdo ir nunėrė į gelmes. 

Dar tą įsimintiną die-
ną viešėjome Merkinės pi-
ramidėje pas Povilą Žėką, 
klausėmės įdomaus Liš-
kiavos bažnyčios gidės pa-
sakojimo apie viso Liškia-
vos ansamblio atsiradimą. 
Buvo prisiminta neseniai 
šventovėje įvykusi daini-
ninkės Irūnos ir jo išrink-
tojo santuoka. 

Pabaigai užsukome į 
Pilnų namų bendruome-
nę nusipirkti kvapiosios 
arbatos, kurios įvairių 
rūšių apstu rūsyje esan-
čioje parduotuvėlėje.

Smagu buvo pakeliau-
ti po gražiausias Daina-
vos krašto vietas ir pra-
turtėti vaizdais, žiniomis, 
o susėdus gamtos prie-
globstyje, iš širdies pa-
bendrauti.

Kretingiškiai nusifotografavo prie „Laimės žiburio“. Karolinos Juškėnaitės nuotr.

Prie D. Poškos paminklo ir jį išgarsinusių Baublių.
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  „Bičiulystei“ laišką atsiun-
tęs Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narys Vla-
dislovas Kirkickas pasidžiaugė 
į „Svajos“ ansamblį susibūrusių 
bičiulių jubiliejumi. 

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos liaudiškų dainų an-
samblis „Svaja“ šventė įspūdin-
gą gimtadienį – 25erių metų 
sukaktuves. Į iškilmingą šven-
tinį vakarą atvyko buvę ansam-
blio vadovai ir dainininkai, sve-
čiai iš gretimų rajonų. Pasvei-
kinti jubiliatus ir kartu padai-
nuoti panoro Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos ansamblio 
„Draugystė“, Pagėgių neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Ram-
bynas“ dainorėliai, Šilutės rajo-
no neįgaliųjų draugijos moterų 
kolektyvas „Kvietkelis“. „Svają“ 
sveikino ir ilgų dainavimo me-
tų linkėjo Tauragės savivaldybės 
vicemerė Aušrinė Norkienė, Sei-
mo nario D. Petrošiaus padėjė-
jas Povilas Gargasas, kiti svečiai.

Vakaro vedėjai Danutė Nor-
gailienė ir Tauragės rajono neį
galiųjų draugijos pirmininkas 
Kęstutis Petkus trumpai pri-
statė ansamblio kūrimosi isto-
riją, tylos minute pagerbėme 
Anapilin iškeliavusius daini-

ninkus. Pirmasis „Svajos“ vado-
vas Vytautas Valiukas vaizdžiai 
papasakojo apie 20 metų, pra-
leistų vadovaujant ansambliui. 
Dabartinis vadovas Almutas Ši-
leris pasidžiaugė ansamblio na-
rių darbštumu ir pasiaukojimu, 
priminė pernai respublikinia-
me neįgaliųjų ansamblių apžiū-
rojekonkurse Kaune tarp 17os 
kolektyvų užėmus garbingą tre-
čiąją vietą.

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas K. Pet-
kus padėkos raštus įteikė ilgiau-
siai ansamblyje dainuojančioms 
Aldonai Rupšienei, Julijonai Vai-
čiulienei, Elenai Grombergienei. 
Ypatingo dėmesio ir pagarbos 
sulaukė nuo pat įsikūrimo die-
nos dainuojanti ir muziką ku-
rianti Onutė Stanevičienė.

Nuotaikingą šventinį kon-
certą, kaip ir pridera, pradėjo 
„Svajos“ ansamblis savo viziti-
ne kortele tapusia daina „Svaja“, 
kuriai žodžius parašė šių eilučių 
autorius, o muziką – jau minėta 
O. Stanevičienė. Smagių dainų 
dovanojo ir atvykę svečiai. Dar il-
gai skambėjo muzika, sukosi po-
ros, aidėjo linkėjimai. Mes, „Sva-
jos“ dainininkai, visiems pasiža-
dėjome – mes dar dainuosim.

Tauragė: „Svaja“ paminėjo 
ketvirčio 

amžiaus sukaktį

Būryje ir daina smagiau skamba, ir nuotaika geresnė.

Žmogui gera ten, kur jis žino 
būsiąs suprastas, padrąsin-

tas, todėl neįgalieji ypač vertina 
savo bičiulių susibūrimus. Bet 
dar smagiau sulaukti supratin-
gų draugų iš toliau, susipažinti, 
puoselėti naują draugystę. 

Tokią puikią progą neseniai 
turėjo Kupiškio neįgalieji. Lietu-
vos sutrikusios psichikos žmo-
nių globos bendrija pirmą kar-
tą Aukštaitijos regione surengė 
neįgaliųjų meno dieną. Visų su-
sibūrimui pasirinktas Kupiškis. 
Kodėl būtent šis nedidukas Pa-
nevėžio apskrities miestas?

Pasak renginio iniciatoriaus, 
bendrijos pirmininko Vaidoto 
Nikžentaičio, vietą nulėmė rajo-
no savivaldybės geranoriškumas 
ir pagalba renginiui. Kupiškio ra-
jono meras Dainius Bardauskas 
ilgai dirbo Kupiškio socialinės 
globos namų direktoriumi, taigi 
puikiai išmano tokios bendruo-
menės žmonių problemas ir lū-
kesčius. Dalyvavo meras ir ren-
ginyje, organizatoriams talkino 
vietos savanoriai, savivaldybė 
kartu su krašto apsaugos sava-
noriais pasirūpino visus daly-
vius ir svečius pavaišinti žolelių 
arbata, kultūros centro prieigo-
se pietums išvirta grikių koše.

Tądien visi miesto kultū-

ros namai buvo atiduoti neįga-
liesiems. Didžiojoje salėje vyko 
koncertai ir spektakliai, kuriuos 
parodė iš Rokiškio, Utenos, Pa-
nevėžio rajonų, Vilniaus ir Kauno 
atvykę įvairių neįgaliųjų organi-
zacijų dramos kolektyvai, vokali-
niai ansambliai – 10 muzikos ir 8 
teatro grupės. Mažesniojoje Vit
ražų salėje visą dieną veikė kūry-
bos dirbtuvėlės – vyko mandalos 
meno terapijos užsiėmimai, buvo 
spalvinami paveikslėliai, tapomi 
paveikslai. Kupiškio neįgaliųjų 
draugijos narė Valentina Staniu-
lienė iš spalvotų popierinių ser-
vetėlių mokė daryti gėles, Lina 
Statkauskienė bičiuliams rodė, 
kaip dailiai išsiuvinėti atvirukus. 
Draugijos vokalinis ansamblis 
„Prie Kupos“ dalyvavo bendro-
je programoje kartu su svečių ir 
savaisiais neįgaliųjų kolektyvais. 

Smagus šurmulys užtruko vi-
są dieną. Visi dalyvavusieji buvo 
apdovanoti meno dienos organi-
zatorių padėkos raštais. Didžiau-
sia vertybė, kaip kalbėjo būrin 
suėjusieji, – galimybė kartu kurti 
ir bendrauti, tai jie gavo dovanai. 
Beje, koncerto klausėsi ir vietos 
bendruomenės žmonės, nedaž-
nai turintys progą nemokamai 
smagiai praleisti laiką.

Valius DOMANTAS 

Kūrybingi neįgalieji 
suvažiavo Kupiškin

Neįgaliesiems nustatytų specia
liųjų poreikių išmokoms vals-
tybė kasmet išleidžia apie 450 
mln. eurų. Ir šios lėšos turi pa-
siekti tuos žmones, kuriems jos 
iš tikrųjų priklauso. 

Plačiai nuskambėję atvejai, 
kai beveik nematanti šiaulietė 
vairavo automobilį, skaitė kny-
gas, o jos duktė, taip pat turinti 
didelių regėjimo problemų, asis-
tavo operacinėje, pasak NDNT 
direktoriaus Manfredo Žyman-
to, tapo paskutiniu įspėjimu, kad 
reikia imtis griežtesnių priemo-
nių, didinančių medikų atsako-
mybę. Sveikatos apsaugos minis-
tras Juras Požela sutiko, kad vis 
paviešinami medikų nesąžinin-
gumo atvejai garbės nedaro, ta-
čiau teigė nemanąs, kad sveika-
tos apsaugos sistemoje klesti ko-
rupcijos apraiškos ir dėl to NDNT 
pasiekia netikslias diagnozes 
įvardijantys medikų siuntimai. 
Pasak jo, negalima visos atsako-
mybės perkelti ant šeimos gydy-
tojų pečių. Kartais klysta ir spe-
cialistai, pateikiantys diagnozei 
patvirtinti būtinus tyrimų rezul-
tatus. J. Požela tikisi, kad pasira-
šytas įsakymas sustiprins medi-
kų atsakomybę ir sumažins visų 
pusių norą piktnaudžiauti. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės A. Pabedinskienės tei-
gimu, šiuo įsakymu NDNT vado-
vui suteikiami ne tik didesni įga-
liojimai, bet ir atsakomybė. Krei-
pimasis į Valstybinę akreditavi-
mo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybą dėl gydytojo licencijos 
sustabdymo turės būti motyvuo-
tas ir pagrįstas kvalifikuotų spe-
cialistų išvadomis.

Atgaline tvarka įsakymas 
negalios

NDNT direktorius M. Žyman-
tas pabrėžia, kad ministrų pasi-
rašyto dokumento paskirtis – ne 
baudžiamoji, o prevencinė. Gy-
dytojai, žinodami, kad jų pareng-
ti dokumentai bus vertinami dar 
atidžiau, prieš užrašydami di-
agnozę, turėtų gerai pagalvoti, 
ar ji objektyvi ir tiksli. NDNT di-
rektorius neslepia, kad tarnyba 
turi sąrašą gydytojų, kurie klys-
ta nuolat. Nors apie tokius atve-
jus informuojamas gydymo įstai-
gos, kurioje toks medikas dirba, 
vadovas arba steigėjas, sąrašas 
netrumpėja taip sparčiai, kaip 
norėtųsi. 

O mediko klaidos kaina, pa-
sak M. Žymanto, pakankamai 
didelė. Ypač tais atvejais, kai ir 
nedidelis „suklydimas“ iš esmės 
keičia darbingumo ar specialių-
jų poreikių lygį. Jeigu siuntime 
medikas nurodo, kad paciento 
Bartelio indeksas 30 balų – jam 
priklauso specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, kurio tikslinė 
kompensacija – 270 eurų. Ta-
čiau jeigu dokumentuose įrašy-
ti 35 balai – tuomet nustatomas 
specialusis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis, įvertin-
tas 108 eurais. 

Prireikus diagnozę patikslin-
ti, NDNT kreipiasi į aukštesnio 
lygio medicinos įstaigos specia-
listus. „Ne mes nusprendžiame, 

kad gydytojas suklydo. Savo įta-
rimą pagrindžiame kito, daž-
niausiai aukštesnės kvalifikaci-
jos, daktaro konsultacija“, – aiš-
kina M. Žymantas.

NDNT direktorius tikina, kad 
šiuo įsakymu tarnybai suteikto-
mis naujomis galimybėmis pikt
naudžiaujama nebus, tačiau tie, 
kurie piktybiškai bandys apgau-
dinėti tiek tarnybą, tiek valsty-
bę, sulauks deramo dėmesio ir 
atpildo. Neteisingoms mediko 
diagnozėms kartojantis nuolat 
(tris kartus nustačius ryškų me-
diko nurodytos diagnozės neati-
tikimą), tikrai bus kreipiamasi į 
Valstybinę akreditavimo sveika-
tos priežiūros veiklai tarnybą dėl 
gydytojo licencijos sustabdymo. 

Naujasis teisės aktas atgaline 
tvarka negalios – jo reikalavimai 
bus taikomi tik vertinant naujai 
gautus siuntimus. 

Iššūkis medikams 
Sugriežtinta medikų atsako-

mybė – gydytojams nemenkas 
iššūkis. NDNT direktorius neat-
meta galimybės, kad pasitaiko 
atvejų, kai pacientai reikalauja 
siuntimo, nors šeimos daktaras 
mato, kad žmogus neatitinka kri-
terijų, pagal kuriuos galėtų būti 
nustatyta negalia. Neretai dėl to 
skundžiasi ir patys medikai. Ta-
čiau, pasak M. Žymanto, siuntime 
yra grafa, kurioje galima nurody-
ti, kad jis išduotas ligonio prašy-
mu. NDNT specialistai į šią aplin-
kybę visada atsižvelgia. Vis dėlto 
direktorius neneigia, kad yra bu-
vę atvejų, kai NDNT specialistai 
patvirtino, jog pacientas siunti-
mo prašė pagrįstai. 

M. Žymantas atkreipia dėme-
sį, kad tik apie 10 proc. šeimos 
gydytojų yra išsamiai susipaži-
nę su neįgalumo, specialiųjų po-

reikių nustatymo kriterijais. Jei-
gu jie šiuos kriterijus gerai iša-
nalizuotų, siuntimai tikrai būtų 
objektyvesni ir tikslesni, o pa-
cientai nepuoselėtų nepagrįstų 
lūkesčių. Tačiau, jeigu žmogaus 
būklė pablogėja, jis bet kada pa-
kartotinai gali kreiptis į NDNT. 
„Kažkas naujo atsitiko, eikit pas 
šeimos ar gydantį daktarą, pra-
šykit siuntimo ir atvykit į tarny-
bą“, – drąsino M. Žymantas. 

NDNT direktorius atkreipia 
dėmesį ir į kitą dalyką – pasi-
taiko, kai medikai siuntimą iš-
rašo vos prieš mėnesį insultą 
ar infarktą patyrusiam pacien-
tui. „Negalios vertinimą mes tu-
rėtume atlikti tada, kai atliktas 
visas gydymas, reabilitacija, iš-
naudoti visi įmanomi laikino-
jo nedarbingumo terminai. Liga 
turi būti stabilizuota, o pacien-
to būklė metus ar dvejus netu-
rėtų keistis, – mintimis dalijosi 
M. Žymantas. – Praėjus pusme-
čiui po insulto daugelio būklė 
pagerėja, dalis funkcijų bent iš 
dalies atsikuria. Jeigu per anks-
ti nustatome negalią, žmogus su-
sitaiko su liga ir neprogresuoja. 
Kuo negalios faktas fiksuojamas 
vėliau, tuo labiau žmogus išnau-
doja visus intensyvaus gydymo 
būdus, reabilitacijos galimybes, 
tuo daugiau pasiekia.“

Rugsėjo pradžioje NDNT pla-
nuoja didelę informacinę kam-
paniją, išsamiai aptarsiančią ne-
galios vertinimo kriterijus, supa-
žindinsiančią su medikų atsako-
mybės sugriežtinimu. M. Žyman-
tas tikisi, kad bendromis pastan-
gomis pavyks pasiekti NDNT iš-
sikeltą tikslą – negalios vertini-
mas bus atliekamas visur vieno-
dai, teisingai ir dorai.

Aldona MilieškieNė
Autorės nuotr. 

Lietuvos paraplegikų asociacijos nariams
2016 m. rugsėjo 3 d. 13 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšaf-
to terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse (Ošupio takas 6a, Palanga) 
vyks Lietuvos paraplegikų asociacijos (toliau – LPA) visuotinis rinkimi-
nis susirinkimas. Pagal įstatus susirinkimas yra LPA aukščiausias organas.

Susirinkimo darbotvarkė:
 1. vienasmenio valdymo organo – prezidento rinkimai;
 2. kolegialaus valdymo organo – valdybos rinkimai;
 3. kiti klausimai.

Primename, kad pagal LPA įstatus kiekvienas narys susirinkime gali da-
lyvauti ir balsuoti pats arba deleguoti savo balsą (jeigu jis nedeleguotas) 
kitam LPA nariui.

Išankstinė registracija tel. 8 687 34 194 arba el. paštu info@lpa.lt

Atvykusių dalyvių registracijos pradžia 2016 m. rugsėjo 3 d. 10 val. 

Lietuvos paraplegikų asociacijos valdyba

Klysti mėgstantys medikai gali 
netekti gydytojo licencijos

(atkelta iš 1 psl.)

NDNT direktoriaus M. Žymanto interviu žiniasklaidai.
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Daktaras
Aiskauda

Nuolat neišsimiegantis žmo-
gus tampa dirglus, sunkiau 

įveikia stresą, dažniau serga de-
presija. Nemiga silpnina imuni-
tetą, mažina darbingumą. Vieni 
žmonės į tai nekreipia dėmesio, 
nes yra įsitikinę, kad visa tai su-
sitvarkys savaime. Nemaža da-
lis prastai miegančių žmonių 
perkasi vaistinėse tablečių nuo 
nemigos (beje, jokios tabletės 
negarantuoja visaverčio miego; 
be to, prie jų priprantama), la-
šų, dar kiti vaikšto pas ekstra-
sensus... Deja, retas žmogus ieš-
ko nemigos priežasčių ir juo la-
biau stengiasi jas pašalinti. Su-
prantama, net ir suradus tas ne-
lemtas priežastis, ne visada pa-
vyksta įveikti nemigą, pavyz-
džiui, esant nuolatiniams stre-
sams darbe, triukšmui kieme ar 
kaimynų butuose ir t. t. Tokiais ir 
panašiais atvejais tenka gydytis 
visomis įmanomomis priemonė-
mis ir nieko nekainuojančiu taš-
kiniu masažu. 

Taškinis masažas
Šiandien žinoma ir aprašyta 

apie 700 bioaktyvių odos pavir-
šiaus taškų, kurie išsidėstę vi-
same kūne: galvoje, ausyse, vei-
de, kakle, nugaroje, krūtinėje, 
rankose, kojose ir t. t. Bioakty-
vūs taškai (toliau – taškai) yra 
2–10 mm skersmens odos plo-
teliai, kuriuose yra daugiau nei 
aplinkiniuose audiniuose nervi-
nių skaidulų sankaupų ir krauja-
gyslių. Beje, šiuose taškuose taip 
pat greičiau vyksta medžiagų 
apykaita. Taškus dirginant (na-
mų sąlygomis dažniausiai taškai 
spaudomi pirštais, gydymo įstai-
gose naudojami ultravioletiniai, 
infraraudonieji, lazerio spindu-
liai, nuolatinė arba impulsinė 
elektros srovė bei kitos priemo-
nės) dažniausiai jaučiamas dilg-
čiojimas, maudimas, nedidelis 
skausmas, tirpimas arba dar ki-
tokie pojūčiai, kurie byloja, kad 
taškai surasti teisingai.

Šis gydymo būdas ne tik nie-
ko nekainuoja, nesukelia aler-
gijos, šalutinių reiškinių, prie 
jo nepriprantama, bet jis yra ir 
pakankamai veiksmingas. Mat 
tarp bioaktyvių kūno paviršiaus 
taškų yra tam tikras ryšys, todėl 
šių taškų dirginimas sukelia at-
sakomąsias reakcijas, padedan-
čias organizmui įveikti ar bent 
palengvinti negalią.

Vietoj masažo – eteriniai 
aliejai, tepalai 

Šiam tikslui tiks bet koks ete-
rinis aliejus (pvz., pipirmėčių, 
eukaliptų) ir įvairūs dirginamieji 
tepalai, kuriuos ligoniai naudoja 
skaudantiems sąnariams. 

Neturint eterinio aliejaus ar 
gydomojo tepalo, taškus galima 
10–15 sek. lengvai įtrinti per-
pjautu svogūnu ar česnaku (tiek 
pat laiko ir kitomis dirginančio-
mis medžiagomis).

Įsidėmėtina! Juo stipresni 
naudojami eteriniai aliejai, tuo 
mažesnio tikslumo reikia ieš-
kant taškų. Apskritai šioje me-
todikoje nereikalaujama labai 
tiksliai surasti taškų vietą (išsky-
rus pirštų taškus), nes eteriniai 
aliejai veikia didesniu spinduliu.

Bekontaktis masažas
Ypač įtaigūs ir kartu lakios 

vaizduotės žmonės po kelių ar 
keliolikos kontaktinio taškinio 
masažo seansų vėliau šiuos taš-
kus galės pasimasažuoti bekon-
takčiu būdu, t. y. mintimis. Kai 
kam tai atrodo neįtikėtina, tačiau 
gydomasis (ar profilaktinis) po-
veikis bus toks pat, kaip ir ma-
sažuojant prispausto piršto galu 
(su sąlyga, jei mintimis pamasa-
žuoti taškai sukelia kontaktiniam 
masažui būdingus pojūčius).

Taškinis masažas nedaro-
mas dėl:

širdies ydos, širdies infarkto; 
apendicito; apskritai sunkios li-
gonio būsenos; tuberkuliozės; 
mėnesinių; osteomielito; venų 
ligų; girtumo; piktybinių ar ge-
rybinių auglių; sunkios inkstų 
ligos; pasunkėjusios psichikos 
ligos; nėštumo; toli pažengu-
sios galvos smegenų kraujagys-
lių sklerozės; hipertoninės ligos 
(II ir III stadijos); ūminės infek-
cinės ligos; karščiavimo; krauja-
vimo; audiniuose ir sąnariuose 
esančių pūlių; bioaktyvių taškų 
vietose esančių žaizdų, apgamų, 
spuogų, egzemos ir pan.

Pastaba. Šie draudimai taip 
pat tinka kitų rūšių masažui 
(pvz., bendrajam), išskyrus atve-
jus, kurie suderinti su gydytoju.

Keletas taškinio masažo 
taikymo pavyzdžių

Kai nemigos priežastis – mi-
grena, paprastas nuovargis, ko-
sulys, bronchinė astma, rankų są-
narių skausmas, ausų, nosies, ger-
klės ligos, neurastenija (liguista 
psichikos būsena: ligonis greitai 
išsenka, pasidaro nervingas, labai 
jautrus, irzlus; paprastai praside-
da po psichikos traumos, protinio 
pervargimo, nesilaikant darbo ir 
poilsio režimo), baimė, nerimas, 
depresija, odos niežėjimas. Prieš 
miegą, taip pat naktį, jeigu neti-
kėtai nubundama ir nebeužmie-
gama, atliekamas rankų 1, 2, 3 ir 
4 taškų masažas. Pradžioje masa-
žuojami vienos, paskui kitos ran-
kos tie patys taškai. Procedūra 
pradedama nuo 1ojo taško, ma-
sažuojama spaudžiant smiliaus 
(smilius – pirštas šalia nykščio) ar 

nykščio galu 3 min. (jei taško vieta 
surasta teisingai ir spaudimo jėga 
pakankama, toje vietoje turi būti 
jaučiamas nedidelis skausmas).

Pastabos: 
1. Taupant puslapio vietą, 

šiuose piešiniuose pavaizduo-
ti tik vienos rankos ir kojos taš-
kai, nors masažuoti reikia paei-
liui abiejų rankų ir kojų taškus. 

2. Visi taškai, išskyrus 13ąjį, 
yra vadinami simetriniais, žymi-
mi tais pačiais numeriais.

Kai neužmiegama dėl galvos, 
kojų skausmo, radikulito, hemo-
rojaus, kojų raumenų traukulių, 
įkyrių minčių. Pradžioje bendru 
masažu (lengvai paglostoma, 
pamaigoma, patrinama) pėdos 
atpalaiduojamos ir sušildomos 
(taip pat tiks ir šilto vandens vo-
nelė), paskui nykščio galu paei-
liui masažuojami (daromi suka-
mieji judesiai pagal laikrodžio 
rodyklę) abiejų kojų 5–12 taškai. 
Beje, taškai 5, 11 ir 12 masažuo-
jami 5 min., o 6, 7, 8, 9 (9 taškas 
masažuojamas stipriau už kitus) 
ir 10 taškai – 3 min. Masažuojant 
5ąjį tašką stengiamasi sukelti ne 
skausmo, o tik šilumos pojūtį; li-
kusiems taškams pageidautinas 
nedidelio skausmo pojūtis. 

Jei nemigą sukėlė kokie nors 
funkciniai sutrikimai. Kai gydyto-
jas nustato, kad nemigos priežas-
tis yra ne liga, o kokie nors funk-
ciniai organizmo sutrikimai, gali-
ma masažuoti šiuos taškus:13 (jis 
spaudinėjamas lyg durų skam-
bučio mygtukas 3 min.), 14 (pri-
spaudžiama nykščio pagalvėle ir 
vidutiniu stiprumu daromi suka-
mieji judesiai pagal laikrodžio ro-
dyklę 5 min.), 4 (nestipriai masa-
žuojama taip pat sukamaisiais ju-
desiais 5 min.), 15 (vidutine jėga 
masažuojama sukamaisiais jude-
siais 5 min.).

Pastabos: 
1. Pradžioje pabandykite pa-

masažuoti vien tik 13ąjį tašką – 
galbūt jis vienas padės įveikti 
nemigą. 

2. Jeigu tai nepadeda, masa-
žuojamas 14asis taškas. 

3. Tuo atveju, kai nepadeda 
pastarųjų dviejų taškų masažas, 
masažuojami likę taškai (4 ir 15). 

Romualdas OGiNSkAS

Lietuvos medikai turi priemo-
nių, o pacientai – galimybių 

įveikti tuberkuliozę, tad būti-
na jomis pasinaudoti ir išveng-
ti šios ligos, o susirgus – gydy-
tis ir pasveikti. „Lietuvoje Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis kompensuo-
jamas tuberkulioze sergančių 
pacientų gydymas ligoninėje ir 
ambulatoriškai. Šiai ligai gydyti 
skiriami kompensuojamieji vais-
tai, tačiau jos gydymo kaina yra 
gerokai didesnė“, – teigė Valsty-
binės ligonių kasos (VLK) prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Vaistų kompensavimo skyriaus 
vedėja Kristina Garuolienė. Pa-
sak jos, visos išlaidos apima vals-
tybės išmokas nedarbingumo 
pašalpoms, pacientų priemokas 
už kompensuojamuosius vaistus, 
išlaidas nekompensuojamiems 
vaistams, o apskaičiuojant tikrą-
ją ligos kainą, reikėtų atsižvelgti 
ir į sergančiųjų negautas visą ne-
darbingumo laikotarpį pajamas 
bei praradimus dėl nesukurtos 
bendrojo vidaus produkto dalies.

K. Garuolienė pabrėžė, kad 
tuberkuliozės profilaktikai, di-
agnozavimui ir gydymui pasta-
raisiais metais skiriama vis dau-
giau dėmesio ir lėšų. Pavyzdžiui, 
vakcina nuo tuberkuliozės yra 
įtraukta į Nacionalinę imuno-
profilaktinių skiepų programą, o 
tuberkulino mėginio atlikimas 7 
metų vaikams yra ne tik nemo-
kamas, bet ir skatinamas, t. y. 
gydytojai finansiškai skatinami, 

kad šios veiksmingos priemonės 
būtų kuo plačiau naudojamos. 
Be to, nuo 2017 m. numatytas 
šeimos gydytojo finansinis ska-
tinimas už sergančio tuberkulio-
ze asmens išgydymą.

2015 m. tiesioginės medi-
cininės tuberkuliozės gydymo 
sąnaudos sudarė 11 mln. eurų, 
t. y. 0,8 proc. viso PSDF biudže-
to. Didžioji jų dalis – gydymo li-
goninėje išlaidos (9,75 mln. eu-
rų arba 88 proc.), kur gydyta 2,2 
tūkst. pacientų. Medikamentams 
išleista 966 tūkst. eurų (iš jų 97 
tūkst. kompensuojamiesiems 
vaistams ir 869 tūkst. centrali-
zuotai apmokamiems vaistams).

„Ypač svarbu tai, kad vaistais, 
skirtais atspariajai tuberkuliozei 
gydyti stacionare ir ambulatoriš-
kai, aprūpinamos visos gydymo 
įstaigos – tiek ligoninės, tiek po-
liklinikos, o tai reiškia, kad nei 
už gydymą, nei už vaistus paci-
entams mokėti nereikia. Tačiau 
kiekvienas iš mūsų turėtų pasi-
rūpinti šios ligos prevencija: tė-
vai – vaikų skiepijimu ir tuberku-
lino mėginio atlikimu, o suaugu-
sieji – dėmesiu kasdienei higie-
nai. Svarbu laiku apsilankyti pas 
šeimos gydytoją, kuris pasirū-
pins, kad ši liga būtų diagnozuo-
ta ir pradėta gydyti kuo anksčiau, 
kad ja neužsikrėstų šeimos na-
riai ir bendradarbiai. Visuome-
nei tai reiškia mažesnę gydymo 
kainą, o žmogui – visavertį gyve-
nimą“, – akcentavo K. Garuolienė. 

„Bičiulystės“ ir Vlk inf.

Galutinės stadijos inkstų liga 
sergantys pacientai gali bū-

ti gydomi inksto transplantacija, 
hemodialize ar peritonine dialize. 
Paprastai toks pacientas stebimas 
ambulatoriškai, gydymo būdas 
parenkamas iš anksto ir laiku su-
formuojama prieiga dializei, jei jis 
neturi inkstą padovanoti galinčio 
donoro. Jeigu pacientui nėra atlie-
kama inksto transplantacija, ilgai-
niui dializės galimybės išsenka ir 
tenka keisti gydymo būdą.

„Santariškių klinikų Dializių 
skyriuje peritonine dialize gy-
dome iki 30 pacientų, esame di-
džiausias peritoninės dializės 
centras Lietuvoje. Viena neįgali, 
tėvo slaugoma moteris, nesant 
galimybės suformuoti arterio-
veninę fistulę, ilgą laiką buvo gy-
doma hemodialize per centrinės 
venos kateterius. Po persirgtų 
sepsių įvykus hemodializės ka-
teterio trombozei, atlikta kom-
piuterinė angiografija ir nusta-
tyta, kad nebėra galimybės įves-
ti naują kateterį dėl daugybinių 
centrinių venų susiaurėjimų ir 
trombozių. Kadangi pacientė ne-
turi šlapimo, grėsė gyvybei pavo-
jinga hiperkalemija, reikėjo imtis 
skubios alternatyvos ir peritoni-
nė dializė pradėta nedelsiant, per 
ką tik įvestą į pilvo ertmę kate-
terį“, – sako Dializių skyriaus ve-
dėjas dr. Laurynas Rimševičius.

„Ūminė peritoninė dializė – 
svarbi gydymo alternatyva, kai 
reikalinga skubi dializė ir nega-
lima kraujagyslinė prieiga, taip 
pat šis būdas tinka ir kai kuriems 
ūminiu inkstų pažeidimu sergan-

tiems asmenims, kuriems rei-
kalinga dializė. Jos efektyvumas 
pirmomis paromis mažesnis ne-
gu hemodializės, tačiau tai fiziolo-
giškesnis gydymas, susijęs su ma-
žesne kraujavimo, infekcijos, he-
modinamikos sutrikimų rizika“, – 
teigia Nefrologijos centro vadovas 
prof. Marius Miglinas.

Prižiūrint peritoninės diali-
zės pacientus svarbiausias vaid
muo tenka slaugytojai, kuri atlie-
ka procedūrą stacionare (dializė 
aparatu užtrunka iki 10–12 val. 
per parą), apmoko pacientą, lan-
ko namuose – įvertina gydymosi 
sąlygas, esant reikalui paima ty-
rimus. Implantavus peritoninės 
dializės kateterį, minėta pacientė 
šiuo metu gydoma aparatine pe-
ritonine dialize, esant sklandžiai 
procedūros eigai, procedūros bus 
išmokytas ligonės tėvas, o gydy-
mas tęsiamas namuose.

Peritoninė dializė suaugu-
siems pacientams dažniausiai 
pradedama taikyti praėjus mėne-
siui po kateterio įvedimo, laukia-
ma, kad užgytų pilvo sienoje esan-
čio kateterio anga. Išimtiniais 
atvejais dializę galima pradėti ir 
anksčiau. Šiuo metu VLK leidžia 
gydyti pacientus be atskiro pra-
šymo patvirtinimo – anksčiau to-
kio sutikimo gavimas užtrukdavo 
iki kelių mėnesių ir ūminė perito-
ninė dializė suaugusiesiems buvo 
negalima. Taip pat skaičiuojami ir 
artimiausiu metu bus patvirtinti 
peritoninės dializės ambulatori-
nio vizito, vizito į namus, proce-
dūros mokymo įkainiai.

„Bičiulystės“ inf. 

Papildoma priemonė 
nemigai gydyti – 
taškinis masažas

Kiek kainuoja tuberkuliozės 
gydymas? 

Santariškėse suaugusiesiems pradėta 
taikyti ūminė peritoninė dializė
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Dauguma mamų stovyklą 
vainikuojančio vakaro metu da-
lijosi teigiamais įspūdžiais apie 
bendras veiklas. Būtent jų metu 
buvo siekiama suteikti laiko vai-
kams ir jų artimiesiems geriau 
vieni kitus pažinti, atrasti ben-
drumo ir įgyti supratingumo. Pa-
sak stovyklos vadovių, vaikų sa-
vybės bei talentai skleidėsi ne-
tikėtai tiek jiems patiems, tiek 
jų mamoms. 

O pačios mamos sekė jau-
nųjų stovyklautojų pėdomis ir 
atsiskleidė spektaklyje, talentų 
vakare, diskotekoje bei kitose 
veiklose. Lauryno močiutė An-
gelė Čyžienė pasakojo per nak-
tį atsiminusi visas karo meto ir 
meilės dainas, o įkvėpta orien-
tacinių varžybų, žadėjo tokias 
suorganizuoti vaikams grįžusi 
namo. Urtės mama Erika Šven-
čionienė stebino savo aktori-
niais ir muzikiniais gebėjimais, 
o Vaivos mama Violeta Župer-

kienė pribloškė savo taikliąja 
ranka ir dangų siekiančiu ai-
tvaro skrydžiu.

Dalyviai buvo savimi
Popiet buvo renkamasi į vai-

kų kūrybines dirbtuves ir tė-
vų psichologines grupes. Vai-
kai, talkinami K. Jočbalytės ir 
U. Sasnauskaitės, gaminosi mu-
zikos instrumentus bei kostiu-
mus spektakliui, piešė, lipdė iš 
plastilino bei modelino, deko-
ravo pajūrio akmenėlius, gami-
no papuošalus ir origamio dar-
belius bei leido didžiulius mui-
lo burbulus. 

Įspūdinga buvo stebėti vaikų 
įsitraukimą į veiklas. Kaunietis 
Dainius Lincevičius nuo pirmos 
dienos pasižymėjo atkaklumu ir 
kantrybe, o paskutinę dieną po-
rą valandų praleido akmenėlių 
dekoravimo dirbtuvėse. Jo pasi-
didžiavimo kupina išraiška pri-
statant savo akmenukų galeriją 
vadovėms kėlė džiugesį. Vilnie-

tis Artiomas Veličko stebino savo 
muilo burbulų dėsningumo at-
radimais. Pamokęs visus aplink, 
berniukas putotomis rankomis 
gaudė didžiulius burbulus ir 
neleido jiems sprogti. Vyriau-
sioji dalyvė Andrėja Lukošina iš 
Akmenės, stovykloje pasirodžiu-
si kaip kukli mergina, talentų va-
karo metu pribloškė savo šokio 
įgūdžiais ir drąsa.

Priešpaskutinio stovyklos 
vakaro metu buvo surengtas 
muzikinis spektaklis, kurio me-
tu stovyklautojai dainavo, grojo 
savo pasigamintais būgneliais 
ir barškučiais, vilkėjo savo susi-
kurtais kostiumais. Pasak vado-
vių, svarbu buvo, kad spektaklio 
veikėjus vaikai pasirinko patys, 
atskleisdami save metaforiškai. 
Aktyvūs berniukai rinkosi bok-
sininkų, ugnies, vėjo vaidmenis 
ir puikiai susitapatino su šiais 
vaid menimis. Mergaitės atsi-
skleidė kaip žavios gėlės, prin-
cesės, miško gyvūnai.

Paskutinė stovyklos vakaro-
nė visus dalyvius sukvietė prie 
žvakių šviesos, skambant gyvai 
meditacinei muzikai, pasidalyti 
tuo, kas įstrigo labiausiai. Jautė-
si grupės suartėjimas, pynėsi il-
galaikių draugysčių gijos. Vaikai 
buvo apdovanoti knygomis už 
unikalų indėlį, o ledų fėja atgai-
vino įkaitusią atmosferą, įteik-
dama po šaltą skanėstą.

Keletą kartų mamos ir mo-
čiutės rinkosi į savitarpio pagal-
bos grupes, kuruojamas V. Ali-
šauskaitės. Kaip teigia psicholo-
gė, tokios grupės stovykloje yra 
reikalingos tam, kad, atitrūku-
sios nuo savo gimtųjų miestelių 
ir kaimų, moterys galėtų išlieti 
jausmus inkognito, be išanksti-
nių aplinkinių nuostatų. Kartu 
su V. Ališauskaite mamos ir mo-

čiutės nagrinėjo, kaip jos jautėsi 
sužinojusios apie vaiko negalią, 
kaip pasikeitė jų gyvenimas nuo 
to momento ir koks jų dabartinis 
santykis su aplinka.

Išvyka – vieniems 
retenybė, kitiems 

kasdienybė
Pasakodamos savo šeimos is-

torijas, mamos stebino patyrimų 
įvairove. V. Župerkienė teigė pir-
mą kartą per ilgą laiką atitrūkusi 
nuo namų ir išsiruošusi į kelio-
nę. Atvykimas į Šventąją su duk-
terimi Vaiva jai buvo ypač puiki 
galimybė pailsėti, atsiplėšti nuo 
kasdienybės, pasidalyti savo iš-
gyvenimais su kitomis panašias 
problemas patiriančiomis mo-
terimis.

E. Švenčionienė taip pat ne-
neigė seniai beturėjusi atosto-
gas ir jautėsi pagaliau gavusi už-
tarnautą poilsį. Moteris juokavo, 
kad ir jos vyras pailsėjo nuo rei-

spausdintų laikraštukų glėbelis 
ir geri, šviesūs prisiminimai apie 
tuos žmones, kurie rado noro ir 
jėgų savo nuoširdžiais laiškais 
paįvairinti ne itin linksmą sun-
kios ligos lydimą mano gyveni-
mą. Daug draugių ir draugų per 
tuos dešimtmečius priglaudė 
kapinaičių kauburėliai. Buvo ir 
tokių, kurie pavargo draugauti 
vien laiškais. Bet liko 2 ištikimos 
draugės veteranės A. Zotovaitė 
ir Rima Vankevičienė. Dėl grei-
to nuovargio ir klastingos ligos 
negaliu jų pasikviesti į svečius, 
bet šios kantrios mano bičiulės 
vis aplanko mane savo nuošir-
džiais draugiškais laiškais.

Dar esu dėkinga ir savaitraš-
čiui „Bičiulystė“ už ilgametę pa-
žintį su plungiške Vince Vasyliū-
te. Už visus mano rašinėlius ir vis 
dar teberašančius mintyse keliu 
simbolinę šampano taurę ir lin-
kiu tiek savo bičiulėms, tiek vi-
siems būrelio veteranams kuo 
geresnės sveikatos, kūrybinių 
minčių, įdomių susitikimų. Tegul 
dar ilgai širdyse rusena draugys-
tės kibirkštėlė. Būkite visi svei-
ki, kūrybingi ir, kiek lemtis lei-
džia, laimingi.

Aušra VeRBliuDAVičiūTė 

Po dešimties socialinės izo-
liacijos ir uždaro gyvenimo ne-
pritaikytoje aplinkoje metų vai-
kinas pradėjo ieškoti bendra-
minčių ir galimybių keisti veži-
mėliais judančių neįgaliųjų gy-
venimo kokybę. Egidijus su dė-
kingumu prisimena tokio paties 
likimo bičiulio Kęstučio Skučo 
padrąsinimą – jis pakvietė į Kau-
ne savo įkurtą neįgaliųjų rekre-
acijos ir sporto klubą, paskati-
no užsiimti aktyvia fizine vei-
kla, pasiūlė išbandyti labdaros 
būdu gautą švedišką neįgalio-
jo vežimėlį. Gyvenimas vėl įgi-
jo prasmę. 

Garbingam apdovanojimui 
E. Grigonį pristačiusio Ministro 
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus 
teikime pabrėžiama jo aktyvi so-
cialinė veikla, asmeninis pavyz-
dys ir siekis padėti kitiems. Egi-
dijus aktyviai dalyvavo steigiant 
Lietuvos paraplegikų asociaci-
ją, vienijančią stuburo traumas 
patyrusius ir neįgaliojo vežimė-
liais judančius žmones. Stanis-
lovo Kutkevičiaus dėka įsitrau-
kęs į jos veiklą ir siekdamas bū-
ti kuo naudingesnis asociacijai 
bei jos nariams, Egidijus įstojo į 

M. Romerio universitetą. Baka-
lauro, magistro studijos, teisi-
ninko diplomas pateisino lūkes-
čius. E. Grigonis įsidarbino Kau-
no rajono savivaldybėje, o daly-
vaudamas Lietuvos paraplegikų 
asocia cijos vykdomuose projek-
tuose, teisiniais klausimais kon-
sultuoja neįgaliuosius. 

Trijų dešimtmečių neįgalu-
mo patirtis Egidijui padeda iš-
gryninti svarbiausius dalykus, 
kuriuos būtina žinoti rateliais ju-
dantiems žmonėms. Tai ir jiems 
priklausanti medicininė bei pro-
fesinė reabilitacija, specialių-
jų poreikių ir darbingumo lygio 
nustatymo bei pratęsimo klausi-
mai, būsto ir aplinkos pritaiky-
mas, neįgaliųjų darbo santykiai... 
Pasak Egidijaus, bent jau dalį in-
formacijos galima susirasti ir in-
ternete, tačiau gauti susistemin-
tas žinias iš visa tai patyrusio, iš-
gyvenusio žmogaus daugeliui ką 
tik gyvenimą neįgaliojo vežimė-
lyje pradėjusių žmonių yra gero-
kai paprasčiau ir patogiau. Juo-
lab kad visada asmeniškai gali-
ma išsiaiškinti dominančius da-
lykus, bet kada paskambinti ar 
parašyti elektroninį laišką, su-
laukti išsamaus atsakymo. Pro-

fesionalus teisininko komenta-
ras, raštu išdėstyta argumen-
tuota nuomonė ne kartą padėjo 
savo teises ginti pasiryžusiems 
neįgaliesiems.

Lietuvos paraplegikų asocia-
cijos teisininkui rūpi ir visų ne-
įgaliųjų gyvenimui aktualūs da-
lykai. Pastaruoju metu daug pa-
stangų ir jėgų pareikalavo Lais-
vės alėjos rekonstrukcijos reika-
lai. Pasak Egidijaus, granitinėmis 
plokštėmis grįsta pėsčiųjų alėja 
vizualiai gal ir patraukliai atro-
dys, tačiau neįgalieji joje nebus 
laukiami. Kauno miesto savival-
dybė rekonstruojamos alėjos pri-
taikymą perkėlė ant joje įsikūru-
sių verslininkų pečių, tačiau jokie 
įstatymai jų neįpareigoja to dary-
ti. O štai savivaldybę – įpareigo-
ja. E. Grigonis neatmeta galimy-
bės, kad dėl teisės aktų nepaisy-
mo gali tekti kreiptis į teismą. Ir 
toks kreipimasis būtų ne pirmas.

Aktyvi pilietinė pozicija, ne-
įgaliųjų teisių gynimas ir pagar-
ba joms – tai vertybės, kuriomis 
savo gyvenimą grindžia Prezi-
dentės apdovanotas E. Grigonis, 
kurių ragina laikytis ir savo liki-
mo draugus.

Aldona MilieškieNė

Šiemet jubiliejiniai neįgalių-
jų būrelio „Draugystė“ metai. Ir 
vėl prisiminimų takai mane nu-
veda į jaunystės laikus, kai vie-
nos draugės dėka laiškais pra-
dėjom susirašinėti su skuodiš-
kiu Vytu Simanausku. Jis, apie 
„Draugystės“ būrelį sužinojęs 
iš savo neį galių draugų, pradėjo 
man siųsti „Draugo žodį“, o pas-
kui draugiškai pasiūlė įstoti į bū-
relį. Jutau jo narių draugiškumą, 
gaudavau atvirukų gimtadienio 
proga. Laikraštėlis „Draugo žo-
dis“ išspausdino mano adresą ir 
ėmė plaukti laiškai iš visos Lie-
tuvos. Nuolat gaudavau kvie-
timų į būrelio susitikimus. Tik 
mano sveikatai tos išvykos bu-
vo pernelyg sunkios.

Pabandžiau rašyti laikraštu-
kui savo rašinukus. Matyt, trū-
ko patyrimo, tad labai pravertė 
„Draugo žodžio“ redaktorės Ja-
ninos Baliutavičiūtės pastabos. 
Traukė ir mįsles paspėlioti, tad 
pradėjau atsakinėti į Angelinos 
Zotovaitės vedamo skyrelio „Pa-
sukime galvas“ klausimus. 

Bėgo metai. „Draugo žodį“ 
priglaudė savaitraštis „Bičiu-
lystė“, o vėliau visai užgeso jo 
veikla. Liko rašomąja mašinėle 

„Draugystės“ būreliui – 45-eri 

Ačiū „Draugystei“ už drauges
(atkelta iš 1 psl.)

Valstybinis apdovanojimas –  
iš Prezidentės rankų

Stovyklautojai tikėjosi jūros ir saulės, o gavo daug daugiau
(atkelta iš 1 psl.)

klios žmonos, ir jaunėlės dukte-
rys – nuo mamos.

Violeta Terentienė pasako-
jo, kad, nepaisant dukters Mil-
dos cerebrinio paralyžiaus, jos 
nesiliauja aktyviai keliauti. Toks 
sveikintinas požiūris leidžia ma-
mai su dukterimi jaustis laisviau 
viešosiose erdvėse. V. Terentienė 
įsitikinusi, kad jos mergaitė ne-
daro jokios žalos aplinkiniams 
ir privalo turėti prieigą prie vi-
sų pramogų.

Būtent tuo tikėdamos stovy-
klos vadovės taikė stovyklos pro-
gramą, atsižvelgdamos į kiekvie-
no stovyklautojo galimybes, nepa-
miršdamos įtraukti tiek mažiau, 
tiek daugiau judrių vaikų. Galima 
pasidžiaugti, kad tokios stovyklos 
vyksta ir vis daugiau šeimų gali 
prisisemti pilnas kišenes ne tik 
pajūrio smėlio, bet ir teigiamų 
emocijų, įkvėpimo, padrąsinimo.

ugnė SASNAuSkAiTė
Stovyklos savanorėPasirodymui ruošiasi stovyklautojų mamos.

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 18 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/6 s. 09:40 Premjera. Heidė. 30 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/4 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/7 s. 11:25 Didysis Gregas 3. 
N-7. 3/4 s. 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Giminės po 
20 metų. 15 s. 16:00 Senis. N-7. 378 
s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
17:35 Klausimėlis.lt. 17:50 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:10 Spor-
tas. 18:13 Orai. 18:20 Tarptautinės vy-
rų krepšinio rungtynės. Lietuva – Ispa-
nija. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Aktualus interviu. 
21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 Lo-
terija „Jėga“. 21:15 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:10 
Trumposios žinios. 22:15 Tanbachas 
– vieno kaimo likimas. N-14. 3 s. 24:00 
Trumposios žinios. 00:05 Premjera. Ga-
zos ašaros. (subtitruota). 01:30 Senis. 
N-7. 378 s. (kart.). 02:30 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 
27, 28 s. (kart.).

Antradienis, liepos 19 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/7 s. 09:40 Premjera. Heidė. 31 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/5 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/8 s. 11:25 Didysis Gregas 3. 
N-7. 3/5 s. 12:15 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Giminės po 20 metų. 
16 s. 16:00 Senis. N-7. 379 s. 17:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 90-mečiui 
skirtas projektas „90 dainų – 90 legen-
dų“. 22:55 Trumposios žinios. 23:00 At-
pirkimas. N-7. 01:00 Trumposios žinios. 
01:05 Senis. N-7. 379 s. (kart.). 02:05 
Emigrantai. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyve-
nimas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Rojus Lietuvoj. 29, 30 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 20 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/8 s. 09:40 Premjera. Heidė. 32 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 2/6 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/9 s. 11:25 Didysis Gregas 3. N-7. 3/6 
s. 12:15 Specialus tyrimas. 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės po 20 metų. 17 s. 
16:00 Senis. N-7. 380 s. 17:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gyvenimas. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktua-
lus interviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 
21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 Stilius. 22:00 
Trumposios žinios. 22:05 Durys grindy-
se. N-14. 23:55 Trumposios žinios. 24:00 
Senis. N-7. 380 s. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Koncertas. „Tai, kas ti-
kra“. Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagu-
lio gyvo garso koncertas. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Koncertas. 
„Tai, kas tikra“. Irenos Starošaitės ir Žil-
vino Žvagulio gyvo garso koncertas. (tę-
sinys, kart.). 02:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. Lec-
kava. 2 d. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 21 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/9 s. 09:40 Premjera. Heidė. 33 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 2/7 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/10 s. 11:25 Didysis Gregas 3. N-7. 3/7 
s. 12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Gimi-
nės po 20 metų. 18 s. 16:00 Senis. N-7. 
381 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 
19:03 Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:42 Sportas. 20:45 Orai. 20:47 Lote-
rija „Jėga“. 20:50 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. 21:40 Tarptautinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Ispanija – Lietuva. 
Pertraukoje – Trumposios žinios. 23:40 

Trumposios žinios. 23:45 Du gyvenimai. 
N-14. 01:25 Senis. N-7. 381 s. (kart.). 
02:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Na-
cionalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. (kart.).

Penktadienis, liepos 22 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/10 s. 09:40 Premjera. Heidė. 34 
s. 10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/8 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/11 s. 11:25 Didysis Gregas 3. 
N-7. 3/8 s. 12:15 Kelionės su „Istori-
jos detektyvais“. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės po 20 metų. 19 s. 
16:00 Senis. N-7. 382 s. 17:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:35 Trumposios žinios. 
22:40 Aušros kariai. N-14. 00:15 Trum-
posios žinios. 00:20 Senis. N-7. 382 s. 
(kart.). 01:20 Stilius. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 LRT 90-mečiui 
skirtas projektas „90 dainų – 90 legen-
dų“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 LRT 90-mečiui skirtas projektas 
„90 dainų – 90 legendų“. (tęsinys, kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, liepos 23 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lie-
tuvoj. 2/1, 2/2 s. 2013 m. 07:30 Mūsų 
miesteliai. Smalininkai. 1 d. 08:30 Girių 
horizontai. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Beždžionių pasau-
lis. 3 d. Nuostabūs protai. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Paslaptingas sodas. 2 d. Derliaus me-
tas. (subtitruota). 13:50 Šerloko Holm-
so nuotykiai. N-7. 3, 4 s. 15:40 Klausi-
mėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Sveikinimų koncer-
tas. 17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 „Antis“ Trakų pilyje. 22:35 Trum-
posios žinios. 22:40 Premjera. Italas. 
N-7. (subtitruota). 00:25 Trumposios ži-
nios. 00:30 Pasaulio dokumentika. Bež-
džionių pasaulis. 3 d. Nuostabūs protai. 
(subtitruota, kart.). 01:20 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingas sodas. 2 d. Der-
liaus metas. (subtitruota, kart.). 02:15 
Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 3, 4 s. 
(kart.). 04:00 „Antis“ Trakų pilyje. (kart.). 
05:35 Klausimėlis.lt. (kart.).

Sekmadienis, liepos 24 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 2/3, 2/4 s. 2013 m. 07:30 Šventadie-
nio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai. 
12 s. 09:25 Premjera. Zoro kronikos. 16 
s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/15 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Delfinai ir žvaigždės. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Brazilijos laukinės 
gamtos įdomybės. 1 d. Pavojingas pa-
saulis. (subtitruota). 13:05 Pasaulio do-
kumentika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/7 
d. Sachara. Gyvenimas paribyje. (sub-
titruota). 14:00 Puaro. N-7. 2/5, 2/6 s. 
15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 17:45 Bė-
dų turgus. (Subtitruota). 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Tai... sudėtinga. N-7. 23:00 Trumposios 
žinios. 23:05 Pasaulio dokumentika. 
Brazilijos laukinės gamtos įdomybės. 
1 d. Pavojingas pasaulis. (subtitruota, 
kart.). 24:00 Trumposios žinios. 00:05 
Pasaulio dokumentika. Paslaptingoji Af-
rika 2. 2/7 d. Sachara. Gyvenimas par-
ibyje. (subtitruota, kart.). 01:00 Puaro. 
N-7. 2/5, 2/6 s. (kart.). 02:40 Delfinai ir 
žvaigždės. (kart.). 04:20 Stilius. (kart.). 
05:05 Savaitė. (kart.).

Kempiniukas Plačiakelnis (25). N-7. 
08:25 Monsunas (15). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2385). N-7. 10:00 2 Ba-
rai. Išlikimo kovos. N-7. 12:00 Slibinų 
dresuotojai (6). N-7. 12:30 Slibinų dre-
suotojai (7). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (26). N-7. 13:30 Simpso-
nai (5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (516). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (517). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (109). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (8). N-7. 20:00 Svotai (10). 
N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkely-
je. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Di-
džiosios vestuvės. N-7. 00:15 Skanda-
las (3). N-14. 01:15 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14.

Antradienis, liepos 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (6). N-7. 06:55 Simpso-
nai (5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (26). 
N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(8). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2386). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svo-
tai (10). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (27). N-7. 13:30 Simpsonai (7). 
N-7. 14:00 Simpsonai (8). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (518). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (519). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (110). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (9). N-7. 20:00 Svotai (11). 
N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkely-
je. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Tai-
ka, meilė ir nesusipratimas. N-7. 00:20 
Skandalas (4). N-14. 01:20 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje. N-14.

trečiadienis, liepos 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (7). N-7. 06:55 Simpso-
nai (7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (27). 
N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(9). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2387). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svo-
tai (11). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (28). N-7. 13:30 Simpsonai (9). 
N-7. 14:00 Simpsonai (10). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (520). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (521). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (111). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (10). N-7. 20:00 Svotai 
(12). N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Apelsi-
nai. N-14. 00:15 Raitelis be galvos (17). 
N-14. 01:15 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14.

ketvirtadienis, liepos 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (21). N-7. 06:55 
Simpsonai (9). N-7. 07:25 Simpsonai 
(10). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (28). N-7. 08:25 Naisių vasara. Su-
grįžimas (10). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2388). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (12). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (29). N-7. 13:30 Simp-
sonai (11). N-7. 14:00 Simpsonai (12). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (522). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (523). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (112). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (11). N-7. 20:00 
Svotai (13). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Atleidžia tik dievas. N-14. 
00:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(16). N-14. 01:15 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14.

Penktadienis, liepos 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Mon-

sunas (15). N-7. 06:55 Simpsonai (11). 
N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (29). N-7. 
08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas (11). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2389). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svotai 
(13). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (30). N-7. 13:30 Simpsonai (13). 
N-7. 14:00 Simpsonai (14). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (524). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (525). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (113). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Mulan. N-7. 
21:10 Ilgai ir laimingai. Pelenės istori-
ja. N-7. 23:40 2 Barai. Naktis. S. 00:10 
Angelų miestas. N-7. 02:20 Didžiosios 
vestuvės. N-7.

Šeštadienis, liepos 23 d. 
06:14 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (31). 07:00 Bidamanų tur-
nyras (22). N-7. 07:30 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai (10). N-7. 08:00 Ančiukų isto-
rijos (33). 08:30 Madagaskaro pingvinai 
(22). N-7. 09:00 Kung Fu Panda (10). 
N-7. 09:30 Mes pačios. Vasara. 10:00 
Kamelotas (7). N-7. 11:05 Barbė ir ro-
kenrolas. 12:50 Madagaskaras. 14:25 
Draugės - priešės. 16:15 Ekstrasensai 

Pirmadienis, liepos 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (37). 06:40 "Garfildas" (38). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (6). 07:25 
"Rožinė pantera" (14). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (50). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (51). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant lie-
žuvio galo. 12:45 "Stebuklingi vaikai" 
(6) (kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (14) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (152). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (12). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. 20:00 "Gyveni-
mo receptai" (10). N-7. 21:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Absoliutus 
blogis. Išnykimas. N14. 00:00 "Judantis 
objektas" (12). N-7. 00:50 "Visa menan-
ti" (30). N-7. 01:40 "Ties riba" (7). N14.

Antradienis, liepos 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (39). 06:40 "Garfildas" (40). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (7). 07:25 
"Rožinė pantera" (15). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (52). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (53). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant lie-
žuvio galo. 12:45 "Stebuklingi vaikai" 
(7) (kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (15) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (153). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (13). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. 20:00 "Gyveni-
mo receptai" (11). N-7. 21:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Spąstai. N-7. 
00:30 "Judantis objektas" (13). N-7. 
01:20 "Visa menanti" (31). N-7. 02:10 
"Ties riba" (8). N14.

trečiadienis, liepos 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (41). 06:40 "Garfildas" (42). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (8). 07:25 
"Rožinė pantera" (16). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (54). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (55). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežuvio ga-
lo. 12:45 "Stebuklingi vaikai" (8) (kart.). 
13:10 "Rožinė pantera" (16) (kart.). 
13:35 "Turtuolė vargšė" (14). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. 20:00 "Gyve-
nimo receptai" (12). N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Širšių 
lizdas. N14. 00:25 "Judantis objektas" 
(14). N-7. 01:15 "Visa menanti" (32). 
N-7. 02:05 "Ties riba" (9). N14.

ketvirtadienis, liepos 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (43). 06:40 "Garfildas" (44). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (9). 07:25 
"Rožinė pantera" (17). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (56). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (57). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežuvio ga-
lo. 12:45 "Stebuklingi vaikai" (9) (kart.). 
13:10 "Rožinė pantera" (17) (kart.). 
13:35 "Svajonių princas" (154). 14:05 
"Turtuolė vargšė" (15). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. 20:00 "Gyvenimo receptai" 
(13). N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Urvas. N-7. 00:05 
"Judantis objektas" (15). N-7. 00:55 "Vi-
sa menanti" (33). N-7. 01:45 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, liepos 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (45). 06:40 "Garfildas" (46). 

06:55 "Stebuklingi vaikai" (10). 07:25 
"Rožinė pantera" (18). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (58). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (59). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant 
liežuvio galo. 12:45 "Stebuklingi vai-
kai" (10) (kart.). 13:10 "Rožinė pante-
ra" (18) (kart.). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (155). 14:05 "Turtuolė vargšė" 
(16). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Po-
licijos akademija 2. Pirmoji užduotis. 
N-7. 21:10 Rožinės panteros sugrįži-
mas. N-7. 23:25 Neįtariamasis. N14. 
01:20 Urvas (kart.). N-7.

Šeštadienis, liepos 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (43) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (44) (kart.). 06:55 "Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje" (2). 07:00 "Es-
kimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (3). 
07:05 "Eskimų mergaitės nuotykiai Ark-
tyje" (4). 07:10 "Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje" (5). 07:20 ""Nickelodeon" 
valanda. Žuviukai burbuliukai" (12). 
07:45 "Kung Fu Panda" (13). 08:10 
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys" 
(10). 08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
(14). 09:00 "Ponas Bynas" (6). 09:25 
"Ponas Bynas" (7). 09:50 Lydekai pa-
liepus, man panorėjus. 10:20 KINO 
PUSRYČIAI Linksmuolis Baris ir dis-
ko kirminai. 11:55 Policijos akademija 
2. Pirmoji užduotis (kart.). N-7. 13:40 
Pričiupom! N-7. 14:10 Pričiupom! N-7. 
14:40 Badis. 16:25 "Gyvenimo šukės" 
(84). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Katės 
ir šunys. N-7. 21:10 Didžiosios motušės 
namai 2. N-7. 23:05 Visiškai slaptai. 
N-7. 00:45 Neįtariamasis (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (45) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (46) (kart.). 06:55 "Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje" (6). 07:00 "Es-
kimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (7). 
07:05 "Eskimų mergaitės nuotykiai Ark-
tyje" (8). 07:10 "Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje" (9). 07:20 ""Nickelodeon" 
valanda. Žuviukai burbuliukai" (13). 
07:45 "Kung Fu Panda" (14). 08:10 
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys" 
(11). 08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
(15). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Grąžinkite Reksą. 09:50 Mikė 
Pūkuotukas. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Šuo vampyras. 11:50 Provincialai Niu-
jorke. N-7. 13:35 Didžiosios motušės 
namai 2 (kart.). N-7. 15:30 Pričiupom! 
N-7. 16:00 Pričiupom! N-7. 16:30 To-
kia jau mano dalia. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Te-
leloto. 20:35 Žvaigždžių duetai. 22:30 
PREMJERA Keršto kraujas. N14. 00:05 
Karantinas 2. Terminalas. S. 01:40 Vi-
siškai slaptai (kart.). N-7.

Pirmadienis, liepos 18 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Drakula. Tikroji vampyro istori-
ja (kart.). N-7. 07:55 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (14) (kart.). 08:55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 09:50 "Mistinės is-
torijos" (23). N-7. 10:50 "Mistinės istori-
jos" (24). N-7. 11:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (290) (kart.). N-7. 12:55 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (25). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (32). N-7. 15:50 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (291). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (15). 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Legi-
onas. N14. 23:15 Paskutinė naktis (kart.). 
N14. 00:55 "Kultas" (9) (kart.). N14. 01:40 
"Kultas" (10) (kart.). N14. 02:25 "Kalba-
me ir rodome" (341). N-7. 03:10 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 03:50 Farai 
(kart.). N14. 04:10 "Kalbame ir rodome" 
(341) (kart.). N-7. 04:55 "Mistinės istori-
jos" (35) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 19 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (32) (kart.). N-7. 
08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (25). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (15) (kart.). 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (291) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (26). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(33). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(292). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (16). 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Dirbantys vy-
rukai. N-7. 23:15 Legionas (kart.). N14. 
01:00 "Mistinės istorijos" (36) (kart.). N-7. 
01:50 "Kortų namelis" (9). N14. 02:40 
"Kalbame ir rodome" (342). N-7. 03:25 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 04:05 
Farai (kart.). N14. 04:25 "Kalbame ir ro-

dome" (342) (kart.). N-7. 05:05 "Mistinės 
istorijos" (23) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 20 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (33) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (32) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (41). N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (16) 
(kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(292) (kart.). N-7. 12:55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (1). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (34). N-7. 15:50 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (293). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (17). 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 In-
filtruoti. N14. 00:15 Dirbantys vyrukai 
(kart.). N-7. 02:00 "Mistinės istorijos" (24) 
(kart.). N-7. 02:50 "Kortų namelis" (10). 
N14. 03:45 "Kalbame ir rodome" (343). 
N-7. 04:30 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 05:10 Farai (kart.). N14. 05:35 Pri-
čiupom! (kart.). N-7.

ketvirtadienis, liepos 21 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (34) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (33) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (42). N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (17) 
(kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(293) (kart.). N-7. 12:55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (2). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (35). N-7. 15:50 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (294). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (18). 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:30 Kryžius. N14. 23:30 Infiltruo-
ti (kart.). N14. 02:05 "Mistinės istorijos" 
(25) (kart.). N-7. 02:55 "Kortų namelis" 
(11). N14. 03:45 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (25) (kart.). N-7. 04:30 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (26) (kart.). N-7. 05:15 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 22 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (35) (kart.). N-7. 
08:50 "Laukinis" (21). N-7. 09:45 "Lau-
kinis" (22). N-7. 10:45 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (18) (kart.). 11:45 "Prokuro-
rų patikrinimas" (294) (kart.). N-7. 12:55 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 
"Diagnozė - žmogžudystė" (3). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (36). N-7. 15:50 "Pro-
kurorų patikrinimas" (295). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Pasaulio profesiona-
lų imtynės" (13). N-7. 19:30 "Amerikie-
tiškos imtynės" (28). N-7. 20:30 "Ame-
rikietiškos imtynės" (28). N-7. 21:30 
Mirties traukinys. N14. 23:20 Kryžius 
(kart.). N14. 01:10 "Mistinės istorijos" 
(41) (kart.). N-7. 02:00 "Kortų namelis" 
(12). N14. 02:50 Mirties traukinys (kart.). 
N14. 04:25 "Amerikietiškos imtynės" (28) 
(kart.). N-7. 05:10 "Amerikietiškos imty-
nės" (28) (kart.). N-7.

Šeštadienis, liepos 23 d. 
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:50 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:40 
"Diagnozė - žmogžudystė" (2) (kart.). 
N-7. 08:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(3) (kart.). N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Europos galiūnų čem-
pionatas Anglijoje. 12:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 13:00 FAILAI X. Šlymano įpėdiniai. 
Vokiečių Hanzos iškilimas. 14:00 "Mis-
tinės istorijos" (37). N-7. 15:00 "Misti-
nės istorijos" (38). N-7. 16:00 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (21). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"44-as skyrius" (34). N-7. 19:00 Už vai-
kystę. 19:30 Muzikinė kaukė. 21:50 MA-
NO HEROJUS Bėglys. N14. 23:40 AŠ-
TRUS KINAS Kambariokė. N14. 01:15 
"Kortų namelis" (11) (kart.). N14. 02:05 
"Kortų namelis" (12) (kart.). N14. 02:55 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" (21) 
(kart.). N-7. 03:45 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 24 d. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:30 Europos galiūnų čempiona-
tas Anglijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 "Viena už visus" (53). N-7. 
09:30 "Viena už visus" (54). N-7. 10:05 
Beatos virtuvė. 11:00 "BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. Mažyliai" (3). 12:00 
"BBC dokumentika. Gamtos stebuklas. 
Mažyliai" (4). 13:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 13:30 Už vaikystę (kart.). 
14:00 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei ga-
li. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"44-as skyrius" (35). N-7. 19:00 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 19:25 Nuogas ginklas 
2 1/2. Baimės kvapas. N-7. 21:00 "Kul-
tas" (11). N14. 21:55 "Kultas" (12). N14. 
22:50 Gėlėti sapnai. N14. 01:00 Bėglys 
(kart.). N14. 02:40 Kambariokė (kart.). 
N14. 04:05 Nuogas ginklas 2 1/2. Bai-
mės kvapas (kart.). N-7. 05:25 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.TV3

LNK

BTV

detektyvai (13). N-7. 17:20 Ekstrasen-
sai detektyvai (14). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Di-
džiosios traktorių lenktynės. N-7. 20:30 
Palikti sniegynuose. N-7. 22:55 Pabėgti 
neįmanoma. N-14. 01:20 2 Barai. Nak-
tis. S. 01:45 Mulas. N-14. 03:20 Atleidžia 
tik dievas. N-14.

Sekmadienis, liepos 24 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (32). 07:00 Bidamanų 
turnyras (23). N-7. 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (11). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (34). 08:30 Kapitono Gran-
to beieškant (4). N-7. 09:55 Kamelotas 
(8). N-7. 11:00 Ragai ir kanopos. 12:45 
Ledo princesė. 14:45 Teisinguolis Da-
dlis. N-7. 16:15 Ekstrasensai detekty-
vai (15). N-7. 17:20 Ekstrasensai de-
tektyvai (16). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 2 Barai. Išlikimo kovos. N-7. 
21:30 Nesunaikinami 2. N-14. 23:25 
Pakeisti likimai. N-14. 01:25 Pabėgti 
neįmanoma. N-14.

LRT

Pirmadienis, liepos 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (9). N-7. 06:55 Simpsonai (3). 
N-7. 07:25 Simpsonai (4). N-7. 07:55 
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Neįgalieji  
pasaulyje

„Karas baigėsi“, – sako In-
ga Dubinina, anksčiau – 
sėkmingai dirbusi ekono-
mistė, nacionalinio ban-
ko darbuotoja, dabar – 
Iros mama, žymi tinkla-
raštininkė, vaikų ugdy-
mo problemų centro „Le-
vanija“ vadovė. Kelerius 
metus ji kovojo su reta 
genetine liga, kurią gydy-
tojai aptiko paskutiniais 
nėštumo mėnesiais. Ir lai-
mėjo. Baltarusės kūdikiui 
buvo žadėta daržovės bū-
sena, tačiau mamos pa-
siaukojimas ir užsispyri-
mas lėmė, kad paaugusi 
dukrelė šį rudenį eis į... 
mokyklą.

Neįgaliųjų nuovažų įrengimo 
klausimas susijęs su šiuo metu 
vykdoma šios pėsčiųjų gatvės 
rekonstrukcija. Klojant naują 
alėjos granitinę dangą, neįgalių-
jų įeigoms nelieka vietos išorė-
je, todėl verslininkams siūloma 
nuovažas savo lėšomis įrengti 
patalpų viduje. Kauno valdžia, 
kaip teigiama savivaldybės pra-
nešime, „nusprendė visiems ju-
ridiniams asmenims, pasirūpi-
nusiems neįgaliųjų įėjimu, su-
teikti 50% nuolaidą už per pas-
taruosius metus priskaičiuotus 
žemės, nekilnojamojo turto ar-
ba nuomos už valstybinę žemę 
mokesčius“.

Vieni verslininkai pritaria 
tokiam sprendimui, tačiau ki-
ti mano, kad verslui tiesiog už-
kraunamos naujos investicijos, 
kurių neatpirks savivaldybės re-
klamuojamos „nuolaidos“.

„Patys verslininkai turi būti 
supratingi ir suvokti, kad turi pri-
sidėti prie gražesnio miesto kūri-

mo. Mūsų visų tikslas, kad Kau-
nas taptų gražesnis ir saugesnis 
visiems“, – pranešime spaudai 
sako Rimantas Meška, valdantis 
patalpas, kuriose įsikūrusi „Ute-
nos trikotažo“ parduotuvė.

Vytautas Švirinas, UAB „Sin-
vest“ ir UAB „Sinvest fashion“ sa-
vininkas, Kauno Laisvės alėjoje 
valdantis prabangių drabužių 
parduotuves ir kitas patalpas, 
teigia, jog savivaldybės „nuolai-
dos“ padengs tik mažą išlaidų 
nuovažoms įrengti dalį. Todėl 
kol kas V. Švirinas neketina tokių 
nuovažų įrengti. Vienos tokios 
nuovažos įrengimas, anot vers-
lininko, kainuoja apie 3–5 tūkst. 
Eur, nes ją įrengus reikia keis-
ti ir duris. V. Švirino vadovauja-
mose parduotuvėse iš viso yra 8 
įėjimai, todėl nuovažoms įrengti 
prireiktų apie 40 tūkst. Eur. 

V. Švirinas siūlo išeitį – įreng-
ti mobilias nuovažas, tokios įei-
gos yra įrengtos Olandijoje ir tei-
giamai vertinamos. 

Savivaldybės reklamuojamos 
„nuolaidos“ patrauklios ne visiems 

verslininkams
Indrė Sesartė „Verslo žiniose“ rašo apie tai, kaip verslininkai 
vertina Kauno miesto savivaldybės siūlymą suteikti mokesčių 
lengvatas, jei šie pritaikys įėjimus neįgaliesiems. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nėštumas nežadėjo 
staigmenų

Pastojusi Inga jautėsi puikiai. 
Bet 38ą nėštumo savaitę gydy-
tojai nustebo: kodėl vaisius toks 
mažas? Tyrimai nuliūdino. Ingai 
pasiūlė kuo skubiau atlikti Ceza-
rio pjūvį ir pašalinti vaisių, nes vis 
tiek gimęs jis nebus gyvybingas.

„Atsisakiau operacijos, pa-
gimdžiau atėjus laikui, – pasa-
koja Inga. – Kai visi apsiramino, 
ėmiau aiškintis diagnozę. Išgir-
dau: Leženo sindromas. Amino-
rūgštys, be kurių neauga audiniai 
ir raumenys, nepasisavinamos, 
todėl smegenys ir kūnas vysto-
si labai lėtai. Pusė tokių vaikų 
miršta nesulaukę ir poros metų.“

Ką daryti? Gydytojai, su ku-
riais bendravo Inga, patarė nu-
kreipti dėmesį į sveikus vaikus 

ir džiaugtis jais, nes ligoniukė vis 
tiek be ateities. Ji tik gulės, nekal-
bės, vargiai atpažins tėvus. Buvo 
pasiūlyti masažai, vaistukai, bet 
tik dėl bendros tvarkos.

Po visą pasaulį ieškojo 
metodikų ir dietų

Inga paliko visus savo svar-
bius darbus. Suprato: jei ne ji, 
dukrelė liks gulėti lovelėje. Siun-
tė laiškus į garsiausias medici-
nos įstaigas, ieškojo specialis-
tų, galinčių patarti, padėti. Atsi-
liepė Filadelfijos (JAV) medikai. 
Jie pripažino: taip, tos chromo-
somos neištaisysi, bet ugdyti vai-
kelį – privalu. Inga stebėjosi. O 
kaip ugdyti? Juk Ira negali nei to, 
nei ano. Amerikiečiai patarė su-
telkti dėmesį į tai, ką Ira sugeba, 
ir su tuo gebėjimu dirbti toliau.

Buvo ir vilties, ir nusivyli-
mų. Štai Irai jau 8 mėnesiai, tu-
rėtų stovėti, deja... Bet ji šliau-
žioja? Puiku. Konsultantai pata-
rė: pradėkime šliaužioti kasdien 

300 metrų, toliau vis ilginsime 
šį atstumą.

„Šliaužiojom kartu visi – aš, 
vyras, vyresni vaikai, – pasako-
ja Inga. – Ant sienos kabėjo gra-
fikas. Kiekvienas pažymėdavo-
me, kiek metrų nušliaužėme. Bu-
vo labai sunkių dienų. Nebegalė-
jau daugiau keturiomis ropoti. 
Bet amerikiečiai pasakė: pagal 
jų statistiką, jei toks ligoniukas 
3–4 mėnesius kasdien nušliau-
žia kiek daugiau nei kilometrą, 
netrukus atsistoja. Ir eina.“

Būdama trejų Ira pradėjo 
vaikščioti. To stebuklo kaina – vi-
sa šeima dvejus metus šliaužiojo 
su mergaite po kelias valandas. 
Anot mamos, sunkiausias bu-
vo pirmas pusmetis. Labai jau-
triai reaguodavo į kiekvieną žo-
dį, prognozę.

Graži linksma mergaitė. 
Ne daržovė!

Šiandien Irai 8eri. Jos pa-
siekimais galima stebėtis. 

Baltarusių medikų nurašyta mergaitė  
įrodė turinti ateitį 

Motinos meilė dukrelei suteikė visavertį gyvenimą.

Pirmą kartą Pietų Amerikos 
žemyne, Brazilijos Rio de 

Žaneiro mieste vyksiančiose pa-
rolimpinėse žaidynėse dalyvaus 
per 4 tūkstančius sportininkų iš 
daugiau kaip 170 pasaulio ša-
lių. Lietuvos parolimpinę rinkti-
nę, kuri rugsėjo 7–18 dienomis 
parolimpinėse žaidynėse ats-
tovaus mūsų šaliai, sudarys 13 
sportininkų: irkluotojas, plau-
kikas, dziudoistas, keturi len-
gvaatlečiai ir šešių žaidėjų gol-
bolo (aklųjų riedulio) komanda.

Didžiausios viltys parolimpi-
nėse žaidynėse siejamos su dviem 
patyrusiais lengvaatlečiais: jau į 
trečią parolimpiadą vyksiančia 
klaipėdiete Ramune Adomaitie-
ne, kuri Rio de Žaneire varžysis 
šuolio į tolį rungtyje, ir šiauliečiu 
Mindaugu Biliumi, dalyvausian-
čiu disko ir ieties metimo bei ru-
tulio stūmimo rungtyse. Ši paro-
limpiada M. Biliui – antroji. 

„Norint pelnyti parolimpi-
nius medalius, mažiausiai, ką 
sportininkai turi padaryti, tai 
pagerinti savo asmeninius rezul-
tatus. Ankstesnių parolimpia dų 
patirtis rodo, kad jeigu ten nu-
vyksti ir parodai iki šiol pasiek-
tus rezultatus – parolimpinėse 
žaidynėse to yra per mažai“, – 

savo pastebėjimais dalijasi Lie-
tuvos parolimpinio komiteto 
(LPOK) generalinis sekretorius 
Gintaras Zavadckis.

Kęstutis Skučas iš Kauno 
dalyvaus disko metimo ir 100 
metrų vežimėliais lenktynėse, 
šiaulietis Jonas Spudis Rio de 
Žaneire varžysis ieties metimo 
rungtyje. 

Jauniausias rinktinės dalyvis 
– nematantis 17metis Edgaras 
Matakas – vienintelis Lietuvos 
neįgalusis plaukikas, įvykdęs 
net tris 2016ųjų parolimpia
dos A lygio kvalifikacinius nor-
matyvus. Klaipėdiečiui irkluo-
tojui Augustui Navickui LPOK 
prašymu buvo suteiktas vardinis 
kvietimas dalyvauti Rio de Ža-
neiro parolimpinėse žaidynėse. 
Pirmąkart parolimpiadoje daly-
vausiantis dziudoistas Osvaldas 
Bareikis vardinį kelialapį į Rio 
de Žaneirą gavo paskutinę aki-
mirką, įvykus Tarptautinio pa-
rolimpinio komiteto kvotų per-
skirstymui.

„E. Matakas, A. Navickas ir 
O. Bareikis rodo vis geresnius re-
zultatus. Tai dar jauni, palyginti 

nedaug varžybų patirties turin-
tys, bet ambicingi sportininkai. 
Svarbiausia, kad parolimpinėse 
žaidynėse jiems kojos nepakištų 
jaudulys. Be to, dziudo varžybo-
se dar lemtingos įtakos gali tu-
rėti burtų traukimo rezultatai“, 
– komentavo G. Zavadckis.

Vienintelė komandinė spor-
to šaka, atstovaujama Lietuvos 
parolimpinėse žaidynėse, – gol-
bolas. Lietuvos golbolo rinktinė 
atranką į parolimpines žaidynes 
perėjo, kai pernai gegužę Pietų 
Korėjoje vykusiame atrankinia-
me turnyre laimėjo aukso meda-
lius. Pasauliniame reitinge Lietu-
vos golbolo rinktinė yra ketvirta.

Londono parolimpinėse žai-
dynėse 2012 metais Lietuvai ats-
tovavo 12 sportininkų. Gausiau-
sia Lietuvos rinktinė – net 25 
sportininkų – vyko į 2008 metų 
Pekino parolimpines žaidynes, 
kur beveik pusę rinktinės sudarė 
12 moterų tinklinio komandos 
narių. Nuo nepriklausomybės 
pradžios į kiekvienas parolimpi-
nes žaidynes vidutiniškai vyksta 
po 10–12 Lietuvos sportininkų.

„Bičiulystės“ ir lPOk inf.

Neįgaliųjų  
sportas

Rio de Žaneiro 
parolimpiadoje Lietuvai 

atstovaus 13 sportininkų

Aktyvi, atvira, apsiskaičiu-
si. Ji šoka, slidinėja, šokinė-
ja ant batuto, piešia. Mokosi 
anglų kalbos. Kaip ir visi vai-
kai, kartais ožiuojasi, gudrau-
ja, juokauja.

Fantastiškai jautri maistui. 
Vos paragavusi gali įvertinti ir 
pasakyti, iš ko ir kaip buvo pa-
gamintas patiekalas.

Prieš mėnesį medikų komi-
sija patikslino diagnozę: leng
vas protinis atsilikimas. Tai 
reiškia, kad ji galės mokytis pa-
prastoje mokykloje kartu su ki-
tais vaikais. Inga sako: „Aš ne-
benoriu prisiminti to laiko, kai 
kovojome už kiekvieną Iros 
žingsnelį. Tai buvo siaubingas, 
titaniškas darbas. Aš mačiau ki-
tas šeimas, kur tėvai neištver-
davo ir mesdavo vaikelio ugdy-
mą. Nekaltinu jų. Jei valstybė 
nepadeda, šeimai labai sunku 
tai ištverti. Kas iš to, kad nune-
ši vaikutį į valstybinį reabilita-
cijos centrą. Galima galą gauti 
vien nuo nešiojimo nuo durų 
aukštyn žemyn laiptais į dra-
bužinę ir atgal. O ir naudos jo-
kios, nes tikra reabilitacija – tai 
kompleksas įvairių priemonių 
ir pratimų.“

Ugdant Irą teko pasitelkti 
viską – klausos, regos stimulia-
vimą, kvėpavimo gimnastiką ir 
kt. Ir visa tai – nuo gimimo. Tri-
jų mėnesių ėmė lankyti basei-
ną. Iros plaučiai buvo labai ma-
ži. Ji net verkdavo be balso, tik 
akyse pasirodydavo ašaros. O 
baseine: panėrė – 5 sekundės – 
iškilo, panėrė – 20 sekundžių – 
iškilo. Tie pratimai baseine už-
augino plaučius ir leidžia Irai 
šiandien kalbėti. 

Motinos žygdarbis
Palikti mėgstamą darbą, įdo-

mias komandiruotes į užsienį ir 
atsiduoti dukrelei, kai jau nebe-
žinai, kokia šiandien savaitės die-
na ir neprisimeni, ar ryte valeisi 
dantis, – ne kiekviena mama tai 
sugebėtų. Iros reabilitacijos pla-
nas – lyg kosmoso užkariavimas. 
Štai tam tikriems pratimams su 
Ira atlikti kasdien buvo būtina 
trijų suaugusių žmonių (sveikų!) 
pagalba. Kai giminės ir kaimynai 
„išseko“, Inga ieškojo talkininkų 
internete. Iš pradžių jos įrašai 
tinklaraštyje buvo tam ir skirti 
– ieškojo savanorių, galinčių pa-
dėti Irai atlikti įvairius pratimus, 
ar tiesiog išliedavo susikaupusį 
emocinį nuovargį. Bėgant me-
tams Inga tapo žymia tinklaraš-
tininke ir štai – Baltarusijos tin-
klaraštininkų (blogerių) reitinge 
ji užima garbingą 10ą vietą. Jos 
dienoraščiai padeda ne tik tiems, 
kurie namie turi neįgalių vaikų. Ir 
sveikieji semiasi stiprybės, skai-
tydami Ingos tekstus. 

Inga įsteigė vaikų ugdymo 
problemų centrą „Levanija“. Kal-
nų slidės, ratukai, batutai, chore-
ografija... Lengviau būtų išvardy-
ti, ko centre nėra. Baltarusijoje 
suskaičiuota: auga 30 tūkstan-
čių neįgalių vaikų. Šiemet „Le-
vanijos“ projektuose dalyvauja 
tik 18. Bet tai tik pradžia.

Ingos patyrimas auginant Irą 
– neįkainojamas. Ji neapsiverkia 
išvydusi vaiką, net ir turintį labai 
didelę negalią. Už nerangių jude-
sių ir traukulių mato asmenybę, 
tikrą, neretai labai įdomią, kuriai 
reikia padėti. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikieNė
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

rasoje
Kaip nesidžiaugti
Gimtinės laukais,
Kai puošiasi gėlės
Rasos auskarais.

Kai ankstų rytą 
Į laukus išeini,
Deimantais žiba
Gėlynai margi.

Gražūs buvo rytai,
Kai buvom maži,
Kai bėgiojom linksmai
Po pievas basi.

Lietuje 
Patamsėjo dangus
Sužaibavo žaibai
Pasipylė lietus 
Ir lijo ilgai.

Nebuvo kur 
Nuo lietaus pasislėpti
Per sušlapusią pievą
Turėjome bėgti.

Nuo šilto lietaus
Buvome šlapi
Kai vėl pasirodė
Saulutė kaitri. 

Jos spinduliai 
Sušildė žemę
Ir džiovino 
Kiekvieną krūmelį.

Mano plaukus glostei
Ir juokeisi linksmai,
Šlapi kloniai ir lankos
Buvo mūsų namai.

Saulėje stovėjom
Lietaus nuprausti,
Tarp pievų gėlių 
Tarsi vaikai nuskriausti.

džiaugsmas
Džiaugiuosi Gimtinės 
Laukais ir miškais
Upių ir upelių tekėjimu,
Kur prabėgo linksma,
Laiminga vaikystė,
Kur džiaugiausi jaunystės 
Audringu virpėjimu.

Džiaugiuosi, kad turiu sodžių
Po aukštais ąžuolais,
Džiaugiuosi, kad matau,
Kaip sode obuoliai noksta
Laukdami, kada rudenėlis ateis

Džiaugiuosi vaikaičiais,
Kurie bėgioja kieme,
Gal bus savo mokslu ir darbu
Tėvynės graži pamaina

Džiaugiuosi, kad ant stalo
Netrūksta duonos niekada 
Gerai, kad dega žiburėlis,
Kai vakare susirenka šeima.

aksominis tango
Mėnulio pilnatis
Ir žvaigždės danguje
Užbūrė mus abu
Tamsioje naktyje.

Nakties stebuklas degė
Kaip pasaka tikra, 
Tada pasižadėjome,
Kad būsime drauge.

Ar tu meni, kaip šokome 
Paklydę žvaigždėse,
Kaip meile džiaugėmės abu 
Svajonių naktyje.

Mums muzika skambėjo
Pilna žvaigždžių šviesos,
Mes šokome laimingi 
Ligi pačios aušros.

nusiŠLuostyk aŠaras
Nusišluostyk ašaras,
Negraudink širdies,
Nepakeisi gyvenimo
Ir ateities.

Visa tai, kad jau buvo,
Nesugrįš niekada,
O kas bus, gal išvysi
Mintyse ar sapne.

Gyvenimui nugyventi
Reikia truputį jėgų,
Nes sėkmę ir laimę 
Pasiekti sunku

Ką darai, reikia daryti
Visada iš širdies,
Jei jėgų negailėsi,
Tai ir Dievas padės.

kaime
Per pušyną žalią
Einame prie upės,
Kiekvieną medelį 
Žinome gerai.

Žemuogės, mėlynės,
Avietės ir bruknės,
Pilnos saujos uogų
Ir pilni krepšiai.

Šildo mus visus 
Vasaros saulutė,
Bėgioja po pievas
Laimingi vaikai

Gera mums gyventi 
Gimtajame kaime,
Kur gėlės ir sodai,
Kur žydi laukai. 

Jonas TARASeVičiuS
Klaipėda 

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

„Bičiulystės“ redakciją pa-
siekė prieš ketverius me-

tus išleista Igno Raudonio apysa-
ka „Vilkė“. Tačiau ar svarbūs tie 
leidimo metai, jei knyga įdomi, 
intriguojanti?.. Būtent taip gali-
ma apibūdinti „Vilkę“. Autorius ‒ 
ne naujokas kūrybos pasaulyje, 
jau išleidęs tris eilėraščių knygas 
(„Ilgesio kloniai“, „Likimo sūpuo-
klėse“, „Medžianosis“), išbandęs 
prozos žanrą („Truikiniai. Čia tė-
vų ir bočių gyventa“, „Vestuvių 
muzikantas“). „Vilkės“ įžangoje 
jis teigia: Medžiagą knygai rin-
kau ir lyg mozaiką lipdžiau dau-
giausiai iš senų laikų medžioto-
jų pasakojimų apie įvairiausius 
ir keistų keisčiausius nuotykius, 
jiems pasitaikiusius gamtoje. Jų 
pririnkau tiek daug, kad nuspren-
džiau šioje knygoje visa tai per-
teikti ir skaitytojui. Šie įvykiai iš 
kartos į kartą laiko tėkmės nušli-
fuoti, širdim išnešioti, persunkti 
patraukliai romantinėmis spal-
vomis. Apysaka, anot paties au-
toriaus, skirta jaunajam skaity-
tojui. Pasakojama pirmuoju as-
meniu. Istorija prasideda nuo 
prisistatymo: Prisimenu aš, šeše-
rių metų garbanotų plaukų ber-
niukas, vaikystėje mėgdavau daž-
nai lankytis pas tėvelio brolį My-
kolą, neseniai įsigijusį girininko 
specialybę. Tačiau tai tik pradžia. 

Iš stiliaus, pasakojimo būdo 
(o ir techninių leidybos dalykų ‒ 
knygos formato ir šrifto dydžio) 
akivaizdu, kad kūrinys planuotas 
augesniam skaitytojui, jau paau-
gliui, mat greitai pamatome, kaip 
puslapis po puslapio auga ir pa-
sakotojas Jaunius: rodos, dar taip 
neseniai jis, priešmokyklinukas, 
susipažino su būsimąja dėdės 
žmona, žaidė su jų beždžionėle, 
va ‒ jau jųdviejų vaikas Sigitis yra 
paūgėjęs trimetis, o jis pats ‒ be-
veik ketvirtokas... Štai pasakoto-
jas jau į penktąją klasę persiritęs, 
dar keli skyreliai ‒ ir būsimasis 
aštuntokas. Knygos pabaigoje ‒ 
abiturientų išleistuvės, paduo-
ti pareiškimai į universitetą. Pa-
traukli jaunajam skaitytojui turė-
tų būti ir beužsimezgančios pir-
mosios meilės linija... Tiesa, jun-
tamas ir anų laikų dvelksmas, ne 
apie dabartinius paauglius kal-
bama, tad jų jausmai aprašomi 
su tam tikra nostalgija, stiliumi, 
kurį kažin ar įvertintų šiuolaiki-
nis veikėjų amžiaus skaitytojas: 

‒ Ar tikrai, Linuži, mes naujo-
joje bažnyčioje tuoksimės? ‒ per-
bridus pusnynus, kažkaip netvir-
tai paklausiau Linutės, saldžiai 
bučiuodamas jos kaip uogas įkai-
tusius skruostus. ‒ Man vis atro-
do, kad tai sapnas.

‒ Ir man taip atrodo, berne-
li. Reikia tikėtis, nes juk ir sapnai 
kartais pildosi...

Sunku buvo išsiskirti su ja, 
taip miela, tyra kaip krištolas šir-
dim, iki sielos gelmių įsimylėta... 
Gal aš tikrai kliedžiu, kad ši ži-

buoklės akių gražuolė taps ma-
no gyvenimo saulėtekiu. Ach, kiek 
tragedijų kyla, kai šalia nėra tikro 
žmogaus... Protingai mąstančio, 
ieškančio gilios prasmės, mokan-
čio atleisti... 

Taigi daryčiau išvadą, kad la-
biausiai kūrinys tiks paties auto-
riaus amžiaus auditorijai, norin-
čiai prisiminti lyg akimirksniu 
prabėgusią vaikystę ir paauglys-
tę, sugrįžti į tuos metus bent li-
teratūros nutiestais keliais. Šian-
dieninis statistinis paauglys prie 
tokio stiliaus ir gana ilgų, vaiz-
dingais palyginimais apipintų 
sakinių nepratęs, jam reikia ne 
vien intriguojančių nuotykių (jų 
knygoje ‒ su kaupu), bet ir suge-
bėjimo pasakoti juos ta kalba, 
kurią jis priima kaip savą. 

Apysakos skyreliai neilgi, 
kiekvienas ‒ užbaigtas pasakoji-
mas, tačiau tąsa yra: nors veikė-
jų istorija pinama iš įvairiausių 
įvykių, jos ašis ‒ išgelbėta nuo 
pražūties leisgyvė „kalaitė“ Pil-
kė, išaugusi į tikrą vilkę ir netgi 
susilaukusi vilkiukų. Įdomu ste-
bėti, kaip vaikai, padedami su-
augusiųjų, patys mokosi atsako-
mybės, o dresuoti vilkiukai netgi 
pradeda dalyvauti žaisminguose 
pasirodymuose. Sunku pasakyti, 
ar gyvenime tikrai būna, kad vil-
kai šitaip besąlygiškai paklustų 
paauglių dresuotojų žodžiams, 
gal autorius viską šiek tiek pa-
gražino, tačiau pažintinis apy-
sakos klodas išties įspūdingas. 

Tarsi nejučiomis pagrindinis 
veikėjas jau nuo mažens perima 
dėdės girininko išmintį: Štai de-

šinėje atplaukia didžiosios dvi an-
tys, iš paskos jas seka trys dryž-
galvės. Be jų, čia dar matosi pil-
koji antis. Va, antai ji nuošaly nar-
dosi. Be jų čia yra dar smailiauo-
degių, šaukštasnapių, cyplių, le-
dinių, kuoduotųjų. Visų šiandieną 
nevardinsiu. Sutariame, kai būsi 
jau ketvirtokas. Tada tik... Esama 
nemažai gamtos pažinimui svar-
bių faktų, ypač pirmojoje knygos 
dalyje (pvz., galima sužinoti, kad 
paukščiai kragai valkataujančią 
kiaunę ar lapę puola visu būriu, 
antys klykuolės gyvena net par-
kuose, o lizdus suka senų me-
džių drevėse, šarkos kiaušiniai 
‒ melsvai taškuoti...). Saugantie-
ji mišką vadinami gamtos patru-
liais ‒ tokiu tapti yra ir pagrin-
dinio knygos veikėjo siekis. Gal-
būt vaiką labiausiai vilioja didvy-
riški poelgiai, būsimos kovos su 
brakonieriais, tačiau pirmiausia 
reikia išmokti kantrybės ‒ stebė-
ti gamtą, pajusti vienovę su vis-
kuo, kas gyva.

Pasigėrėjimą kelia neabejoti-
nai idealizuotai aprašyti šeimos 
santykiai, tėvų ir dėdės šeimų 
bendravimas, jų kartu rengtos 
kelionės, artimi ryšiai su kaimy-
nais ‒ tai kaimynės duktė Linu-
tė iš vaikystės žaidimų draugės 
išauga į mylimą moterį, su kuria 
Jaunius susies gyvenimą.

Svarbu paminėti, kad apy-
saka turi iki pabaigos išlaikytą 
klasikinę struktūrą: gausi pri-
siminimų ir girdėtų pasakojimų 
medžiaga atsijota, atrinkti įdo-
miausi, labiausiai intriguojan-
tys epizodai, epiloge trumpai 
nubrėžiamas tolesnis visų vei-
kėjų likimas. Tiesa, Jaunius giri-
ninku netapo. Abu su žmona jie 
įgijo gydytojų profesijas. Jų drau-
gai, su kuriais patyrė tiek nuoty-
kių girioje, irgi rinkosi ne „girių 
patrulių“ specialybes ‒ tapo in-
žinieriais, pedagogais, agrono-
mais... Visų šeimos gausios, au-
gina ne po vieną vaiką. Tačiau 
knygos veikėjams vaikystėje at-
sivėrusios gamtos paslaptys ne-
abejotinai praturtina jų gyveni-
mus. Toks veikiausiai būtų ir au-
toriaus palinkėjimas Lietuvai. 

Nijolė kVieTkAuSkė

„Vilkė“ ‒ knyga, atverianti 
gamtos paslaptis

Lietuvos pakrašty mėlynuoja linai... Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.
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