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Į Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ ir Europos žmonių su per-
sodintomis širdimis ir plaučiais federacijos (EHLTF) Vilniu-
je surengtas XV Europos žmonių su persodintomis širdimis 
ir plaučiais sporto žaidynes susirinko 20-ties Europos ša-
lių atstovai. Iškilmingomis eitynėmis Gedimino prospektu 
prasidėjusios žaidynės sulaukė didžiulio vilniečių ir sosti-
nės svečių susidomėjimo. Žvilgsnius traukė margaspalvė 
eisena (visos komandos vilkėjo skirtingos spalvos marški-
nėliais, nešė savo šalies vėliavą), kurią paįvairino ne tik ka-
rinis orkestras, bet ir linksmos žaidynių dalyvių skanduo-
tės, šūkiai. Tik lentelės jų rankose su užrašu „Gyvenu su 
dovanota širdimi“, „Gyvenu su dovanotais plaučiais“ leido 
suprasti, kad tai – ne eilinių žmonių susibūrimas. Tai dono-
rų dėka į gyvenimą sugrįžusių žmonių padėkos, pagarbos 
ir solidarumo manifestacija.

Tolerancijos link

Į tradicinę šventę suvažiavo daugiau kaip tūkstantis neįgaliųjų iš visos Lietuvos.                                Egidijaus Skipario nuotr.

Balsių malūne – nauji ir seni ištikimi draugai

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijai Balsių malūnas – lyg 
medumi patepta vieta. 
Neįgalieji, važiuodami į 
savo tradicinę šventę, kuri 
visuomet vyksta liepą, pa-
keliui dar žvilgteli pro au-
tobusų langus į netoliese 
esantį aptriušusį kultūr-
namį ir nykią pievą prie jo. 
Turbūt ne vienas ir pagal-
voja: kaip gerai, kad prieš 
kelerius metus susitikimo 
vieta buvo pakeista.

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Donorų išgelbėti 
žmonės – prasmingo 

gyvenimo šaukliai

Tradicijų nepažeidžia
Ir prieš karą, ir per karą, kaip 

liudija įvairūs tekstai, Balsių van-
dens malūno apylinkėse vykda-
vo gegužinės, vakaronės, pramo-
gautojams buvo nešami ąsočiai su 
vietiniu alumi. Panašios linksmy-
bės tęsiasi ir šiandien. Jose mielai 
dalyvauja neįgalieji. Jei tiesa, kad 
čia tebegyvena vokietukas, kurį 
rūsyje užmūrijo rusų kareiviai, 
tai niekas jo didenybės vaiduok- 
lio neturėtų piktinti. Atvirkščiai: 
restauruotas malūnas, pastatyta 
daug gražių naujų pastatų, per 

Lėvenį permesta daugybė tiltu-
kų, akį traukia dubenuotų akme-
nų ir girnapusių kolekcijos. Į 
šventę susirinkę neįgalieji nega-
lėjo nusėdėti vietoje, tai yra, ant 
suoliukų pievoje prieš sceną, vis 
pakildavo ir traukdavo pasigėrė-

ti čia sukurtu grožiu, mielais gė-
lių darželiais, senovine technika 
ir rakandais, neįgaliųjų fotogra-
fų plenero nuotraukomis, paben-
drauti su pažįstamais ir draugais 
nendrėmis dengtose pavėsinėse.

„Kaip greitai prabėga laikas 

nuo Talačkonių iki Talačkonių! 
Smagu, kad ir vėl susitikome, kad 
pasiilgstame vieni kitų. Vietos čia 
daug – linksminkimės, bendrau-
kime“, – pradėdamas šventę sakė 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Zigmantas Jančauskis.

Dainos, šokiai – ant 
scenos ir aikštėje

Dalyvauti šventėje buvo pa-
kviesti kolektyvai iš įvairių mies-
tų. Klaipėdos neįgaliųjų šokių 
grupė „Domino“ sužavėjo žiū-
rovus gražiais šokiais ir ištaigin-
gais drabužiais. Kad ir kaip jau-
dinosi, šokėjėlės viską atliko ge-
rai nusiteikusios ir nuo veido nė 
akimirkai nedingstančiomis šyp-
senomis.

Klausydamiesi Širvintų ra-
jono neįgaliųjų draugijos voka-
linio ansamblio „Viltis“ liaudiš-
kų romansų, Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos moterų vo-
kalinio ansamblio „Goda“ dai-
nų apie meilę, žiūrovai neištvėrė 

Vienijanti gija – gyvenimo 
džiaugsmas

Valdovų rūmuose surengta iš-
kilminga žaidynių atidarymo ce-
remonija prasidėjo šio renginio 
globėjos – ką tik antrai kadencijai 
inauguruotos Lietuvos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės vaizdo 
sveikinimu. Į iš visos Europos su-
sirinkusius transplantacijas išgy-

Eisena Gedimino prospektu prasidė-
jo XV Europos transplantuotų žmo-
nių sporto žaidynės.

venusius žmones, jų artimuosius 
kreipėsi ir šių operacijų mūsų ša-
lyje pradininkas prof. Vytautas 
Sirvydis, Santariškių klinikų Or-
ganų transplantacijos koordina-
vimo centro vadovas doc. Arū-
nas Želvys. Renginio dalyvius 
pasveikino EHLTF vadovas ai-
ris Brendanas Giliganas, „Gy-
vasties“ prezidentė Ugnė Šakū-
nienė. Visi jie kalbėjo apie gyve-

nimo džiaugsmą: sunkiausiomis 
akimirkomis palaikiusią viltį su-
laukti donoro, pasiaukojamą me-
dikų darbą, ryžtą grįžti į visaver-
tę būtį ir savo aktyviu gyvenimu 
įrodyti, kad kilnios pastangos ne-
nuėjo veltui. Jie gyvena: kuria šei-
mas, augina vaikus, dirba, užsii-
ma mėgstama veikla, sportuoja. 

(nukelta į 5 psl.)

 Egidijaus Skipario nuotr.

Austrijos atstovė žaidynėse.



 „Bičiulystei“ laiškelį atsiuntu-
si Celestina Rimavičienė panoro 
pasidalyti kėdainiškių prie Baltijos 
jūros patirtais įspūdžiais.

Liepos pradžioje 45 neįgalių 
žmonių grupė, vadovaujama Al-
donos Sasnauskienės, išvyko į 
Šventąją. Čia mus pasitiko rami 
jūra ir geras oras. 

Liepos 6-ąją, Mindaugo ka-
rūnavimo šventės dieną, susiti-
kome su Šilutės rajono neįgaliai-
siais, kitais kolegomis. Visi drau-
giškai, su tautinėmis vėliavėlė-
mis, susikibę už rankų giedojo-
me Lietuvos himną. Kai kurios 
kėdainiškės moterys buvo atsi-
vežusios tautinius drabužius, 
kuriais ir pasipuošė per šventę. 
Nepamiršome ir tądien gimta-
dienius šventusių bičiulių – juos 
pagerbėme pačių pintais vaini-
kais. Paskui draugiškai šneku-
čiavomės, vaišinomės kava ir 
tortu, šokome. Neįgalieji veži-
mėliuose, moterys su lazdelė-
mis linksminosi kartu su visais.

Kėdainiai: Laukia naujų 
kelionių

Vakarais, visi kas kaip gali 
(pasiramsčiuodami lazdele, sė-
dėdami vežimėlyje) keliauda-
vome prie jūros palydėti saulės. 
Taip smagiai bėgo dienos drau-
giškoje aplinkoje, maudantis jū-
ros bangose, džiaugiantis saulės 
spinduliais. Labai nuoširdžiai 
mumis rūpinosi Šventosios mo-
kymo ir reabilitacijos centro ad-
ministratorė Adelė Petrutienė, 
už tai jai esame labai dėkingi.

Penketas dienelių netruko 
prabėgti. Atsisveikinę su jūra 
pajudėjome Kėdainių link. Au-
tobuse dalijomės įspūdžiais, 
džiaugėmės pailsėję, pasisėmę 
sveikatos. Už kantrybę, dainas 
ir muziką dėkojame grupės va-
dovei A. Sasnauskienei, už turi-
ningą poilsį – Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkui Rimantui Du-
bosui. Ir visi tikimės šią vasa-
rą išvykti dar ne į vieną įdo-
mią kelionę.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Laiškelį „Bičiulystei“ atsiuntu-
si Rūta Kazlaitė su savaitraščio 
skaitytojais pasidalijo akimirkomis 
iš įdomaus neįgaliųjų gyvenimo.

Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos nariai jau ke-
letą metų svajojo nuvykti į Klai-
pėdos delfinariumą. Pagaliau 
delfinams grįžus į Jūrų muziejų, 
išsiruošėme jų pamatyti. Pasigro-
žėję delfinų pasirodymu, aplan-
kėme Ventės ragą, pabandėme 
sužieduoti kelis paukštelius. Dar 
užsukome į Rambyno kalną, kur 
nuo atodangos atsiveria nuosta-
bus grožis. Kai kas netgi suge-
bėjo nusileisti laiptais žemyn, 
kai kas prisilietė prie stebuk- 
lingų akmenų. Nors oras nelepi-
no, keltu keliantis buvo vėjuota ir 
šalta, nuotaika liko puiki.

Po ekskursijos vėl visi susi-
rinkome į mūsų pamėgtą biblio- 
teką, kur vyko ataskaitinis su-

Vasarą leidžiame turiningaiKazlų Rūda:
sirinkimas. Draugijos pirminin-
kė Ramutė Sarapinavičienė per-
skaitė tarybos veiklos ataskaitą, 
taip pat buvo pristatyta ir revi-
zijos ataskaita. Draugijos darbas 
įvertintas gerai. Susirinkime da-
lyvavo savivaldybės administra-
cijos atstovai: meras Vytautas Ka-
nevičius, vicemerė Ramutė Vini-
kienė, Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vedėja 
Judita Simonavičienė. Į renginį 
buvo pakviesta ir Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos Mari-
jampolės filialo pirmininkė An-
gelė Šimčikienė bei šios organi-
zacijos ansamblis „Šviesa“. 

Laikydamiesi tradicijos, pa-
sveikinome pirmąjį pusmetį ju-
biliejinių gimtadienių sulauku-
sius bičiulius. Vyresniuosius 
draugijos narius, kuriems suka-
ko 90, 80, 70 metų, sveikinimais 
bei dovanomis pagerbė savival-

Šilutė:
 „Bičiulystei“ laišką atsiuntusi 
Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos 
narė Aldona Petkienė papasakojo 
apie įspūdingą kelionę į Švedijos sos-
tinę Stokholmą, pasidalijo joje patir-
tais įspūdžiais.

Ankstų rytą, vos saulei pra-
dėjus budinti žemę, 48 Neįga-
liųjų draugijos nariai sėdo į au-
tobusą, vairuojamą Rolando La-
tožos, ir išvyko Šiaulių link. Ten 
mūsų laukė visą kelionę lydėjusi 
gidė Virginija. Su trumpais stab-
telėjimais apie pietus pasiekėme 
Latvijos sostinę Rygą. Pusdienį 
žvalgėmės po senamiestį, pilis, 
aplankėme gynybinę sieną, „Tri-
jų brolių“ namus, Domo katedrą 
ir vienuolyno kompleksą, Rotu-
šės aikštę, kurioje atstatytas gra-
žiausias ir puošniausias prieš-
kario Rygos pastatas – „Juod-
galvių“ gildijos namai, Šv. Pet- 
ro bažnyčią ir kt. Vakare mūsų 
laukė kruizinis laivas „Roman-
tika“. Apsigyvenę kajutėse, pasi-
stiprinę išėjome pasižvalgyti. Čia 
mūsų laukė staigmenos: brazilų 
dainų ir šokių ansamblio kon-
certas, šokiai, žaidimai. Šilutiš-
kiai labai aktyviai dalyvavo įvai-
riuose konkursuose, laimėjo ne-
mažai prizų. 

Rytmetį mus pasitiko nuos-
tabūs kraštovaizdžiai prie Šve-
dijos krantų. Ir ekskursija po 
Stokholmą, dėl daugybės kana-
lų dar vadinamą Šiaurės Vene-
cija. Aplankėme Rotušę, kurioje 
kasmet vyksta Nobelio premijos 

Įsimintina kelionė į 
Švedijos širdį – Stokholmą

laureatų pokyliai, Rotušės bokš-
tą, Šv. Dvasios salelę su Švedi-
jos parlamento rūmais. Stokhol-
mo senamiestis išraižytas siau-
romis, paslaptingomis gatvelė-
mis su nedidelėmis aikštelėmis, 
kurias supa daugybė kavinukių, 
suvenyrų parduotuvių. Įspūdin-
ga Didžioji katedra, kur buvo ka-
rūnuojami šalies valdovai. Ap-
lankėme ir populiariausią Skan-
dinavijoje Vazų muziejų, kuria-
me eksponuojamas didingas iš 
jūros dugno iškeltas XVII a. ka-
rališkasis karo laivas, dugne iš-
gulėjęs 333 metus. Apžiūrėjome 
paminklinę lentą, skirtą 1994 m. 
nuskendusiam keltui „Estonia“. 
Ten radome ir 4 žuvusių lietu-
vių pavardes. 

Vakare vėl grįžome į „Ro-

mantiką“. Plaukdami atgal ju-
tome stipriai banguojančią jūrą, 
laivo siūbavimą, bet išaušus Ry-
gos įlanka mus pasitiko ramia 
jūra, gražiu oru. Trumpai pa-
sižvalgę po Rygą dar aplankė-
me baroko šedevrą – Rundalės 
rūmų ansamblį. Apžiūrėjome 
muziejų su puošniomis salėmis 
ir gausia meno kūrinių kolekci-
ja. Rūmų kieme grožėjomės rožy-
nais, fontanu. Pavargę ar sunkiai 
vaikščiojantieji galėjo pasinaudo-
ti traukinuko paslaugomis. 

Už įspūdingą kelionę visų 
keliautojų vardu dėkoju drau-
gijos pirmininkei Laimai Dulky-
tei, už dėmesingumą, nuoširdu-
mą – vairuotojui Rolandui. Ačiū 
ir gidei Virginijai už neišsenkan-
čias istorijos žinias ir kantrybę. 

Šilutės neįgalieji Švedijos sostinėje Stokholme.

dybės atstovai, jaunesniems su-
kaktuvininkams – 60, 50, 40, 30, 
20-mečiams jubiliatams įteikėme 
draugijos rėmėjų dovanas, gėlių. 
Visiems koncertą dovanojo Neį-
galiųjų draugijos kapela „Jankai“ 
bei „Šviesos“ ansamblis iš Mari-
jampolės. 

R. Sarapinavičienė visiems 
darbuotojams padėkojo už darbą 
draugijoje, savivaldybei – už pa-
ramą, rėmėjams – už dosnumą. 
Ačiū pirmininkė tarė ir visiems 
draugijos nariams, kurie priside-
da prie organizacijos veiklos (ne-
būtinai materialiai, juk kartais iš-
tartas geras žodis būna vertesnis 
už tūkstančius litų). 

Šventė baigėsi, lauksime kito 
pusmečio, kai vėl nors kuklio-
mis dovanėlėmis galėsime pra-
džiuginti draugijos narius, o ne-
galinčius atvykti aplankysime 
namuose.

Kazlų Rūdos neįgalieji mėgsta išvykas, įdomius renginius.

Kėdainių neįgalieji susikibę už rankų giedojo Lietuvos himną. 

Šakių r.: Šventė 
SudargeLiepos pradžioje Šakių rajono 

Sudargo bendruomenės namuo-
se vyko jau tradicija tapęs šio 
miestelio ir jo apylinkių neįga-
liųjų kasmetis pasibuvimas. Pra-
vėrę salės duris, daugelis nuste-
bo išvydę pareigūnes. Šakių ra-
jono policijos komisariato ben-
druomenės pareigūnė A. Moc-
kevičiūtė ir Slavikų bei Sudar-
go apylinkės inspektorė I. Klei-
nytė, pasinaudodamos proga, 
kad į šventę atvyko keliasde-
šimt žmonių, išsamiai papasa-
kojo apie būsimą euro įvedimą, 
apie tai, kaip bus keičiami pini-
gai. Be to, patarė, kaip apsisau-
goti nuo sukčių ir apsaugoti savo 
turtą. Visiems buvo išdalytos in-
formatyvios skrajutės. 

Šventėje apsilankė ir daugiau 
svečių. Tai Šakių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas S. Ra-
kauskas, rajono Socialinės para-
mos skyriaus vedėja L. Pacevi-
čiūtė, Sudargo bendruomenės 

vadovė A. Dragūnaitienė ir ne-
įgaliųjų klubo „Svaja“ atstovai 
iš Jurbarko. Tądien nesimatė nė 
vieno nuliūdusio ar susirūpinu-
sio veido – visi džiaugėsi būda-
mi kartu. Nuotaiką kėlė ir skam-
bios dainos.

Nutaikiusi minutę, pakal-
binau Sudargo neįgaliųjų ben-
drijos veiklą jau beveik 20 metų 
kuruojančią Elytę Murauskienę. 
Pasirodo, sudargiečiai moka ne 
tik švęsti, bet ir užsiima akty-
via veikla. Jie dalyvauja mieste-
lio renginiuose, vyksta į pažinti-
nes keliones tiek vieni, tiek kar-
tu su rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariais. Kaip sakė E. Muraus-
kienė, tiesiog nereikia užsisklęsti 
tarp keturių sienų, o veiklos pa-
gal kiekvieno jėgas visada atsi-
ras. Tik patys ieškokime, kur ga-
lime save realizuoti. 

Onutė Čirvinskienė

Šventės belaukiant.
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nepalingavę ir nepritarę. Viena 
„Godos“ dainininkė tarė klau-
sytojams: „Padėk, Dieve, atvyk-
ti ir kitąmet, kad neliktume gu-
lėti lovoje.“

Populiaraus dainininko 
Romo Dambrausko šlageriai, ku-
rių tekstus daugelis žinojo, kilno-
jo ir žiūrovų kojas. Vieni ėjo šokti 
prie scenos, kiti tiesiog kartu dai-
navo. Panevėžietė Lionė Grigo-
nytė, jau beveik tapusi šios tradi-
cinės šventės simboliu (savo ini-
ciatyva reguliuoja transporto sta-
tymą malūno prieigose), papra-
šė mylimo dainininko autografo.

Pasibaigus numatytiems pa-
sirodymams į sceną prie mikro-
fono lipo ir kiti, dar nepripažin-
ti dainorėliai. O kai mikrofonas 
buvo išjungtas, balsingos neį-
galiųjų draugijų delegacijos vis 
tiek nenurimo, šventės dalyviai 
traukė dainas susispietę medžių 
pavėsyje.

Linksmi žaidimai
Renginio organizatoriai į  

programą įtraukė ir įvairių žai-
dimų. Kai buvo skelbiami vik-
torinos „Ką aš žinau apie Lietu-
vos neįgaliųjų draugiją“ klau-
simai, atsakymai buvo šaukia-
mi iš įvairių aikštės kampų. Vi-
siems rūpėjo gauti prizų už tei-
singą atsakymą! Kelintais metais 
buvo įsteigta Lietuvos neįgalių-
jų draugija? Kiek pirmininkų va-
dovavo draugijai? Kas daugiau-

lėlės, karoliukais išsiuvinėtos pi-
niginės ir kt. – viskas buvo mie-
lai perkama. 

Kupiškio delegacija pasida-
lijo į dvi dalis: vienos moterys 
žiūrėjo koncertą, kitos sėdėjo 
prie savo rankdarbių. Kai paimi 
į rankas baltas ažūrines servetė-
les, sunku patikėti, kad jas nunė-
rė vos bematanti 80-metė kupiš-
kietė Adelė Matekonienė. Rieši-
nių ir sagių iš karoliukų autorė – 
Lina Statkauskienė, kuri po sun-
kios autoavarijoje patirtos trau-
mos tik pastaraisiais metais pra-
deda atsigauti. Sveika jau nieka-
da nebus, bet rankdarbiai jai pa-
deda išlikti guviai ir linksmai.

Pasvalio neįgaliųjų rankdar-
bių būrelio „Žibutė“ stalelis nu-
krautas krakmolytomis lino skry-
bėlaitėmis. Ar tai kokia pasva-
liečių specializacija? Ne, juokia-
si skrybėlių nėrėja Aldona Pra-
kopavičienė, tiesiog jas geriau-
siai perka. Kai tokia tvankuma ir 
karštis, juk norisi pridengti gal-
vą nuo saulės.

„Neturiu kompiuterio, nėr iš 
kur paimti naujų idėjų rankdar-
biams, – guodžiasi „Žibutės“ va-
dovė Nijolė Lapinskienė. – No-

VšĮ Vilniaus Žirmūnų dar-
bo rinkos mokymo centrui 

įteiktas EQUASS Assurance 
kokybės sertifikatas, įrodantis, 
kad mokymo centro teikiamos 
neįgaliųjų profesinės reabilita-
cijos paslaugos atitinka aukš-
čiausius šių paslaugų kokybei 
keliamus reikalavimus Euro-
pos lygmeniu. Mokymo cen-
tras džiaugiasi tapęs ketvirtą-
ja įstaiga, šiuo metu Lietuvoje 
įdiegusia EQUASS sertifikavi-
mo sistemą.

Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centras yra suaugusiųjų 
švietimo įstaiga, teikianti pro-
fesinio mokymo, perkvalifika-
vimo, kvalifikacijos tobulinimo, 
profesinės reabilitacijos paslau-
gas. Jau tris dešimtmečius mo-
kymo centras ruošia aukštos 
kvalifikacijos grožio, restoranų, 
viešbučių ir turizmo paslaugų, 
siuvimo ir modeliavimo, socia-
linių, sveikatos priežiūros pas-
laugų ir kitus specialistus. Šie-
met sueina 20 metų, kaip mo-
kymo centras bendradarbiauja 
su neįgaliųjų organizacijomis 
ir vykdo projektus, moko neį-
galiuosius, padeda jiems inte-
gruotis į darbo rinką. Per šį lai-
kotarpį parengta daugiau nei 
900 negalią turinčių specialis-
tų. Mokymo centras didžiuoja-
si, kad pavyko sukurti puikias 
mokymosi sąlygas negalią tu-
rintiems žmonėms. 2008-aisiais 
buvo atidarytas modernus neį-
galiųjų Profesinės reabilitacijos 
skyrius Vilniuje, Aguonų gatvė-
je, ir nuo 2009 m. pradėtos teik-
ti kompleksinės profesinės rea-
bilitacijos paslaugos. Neįgalieji 

Balsių malūne – nauji ir seni 
ištikimi draugai

rėčiau užleisti vietą jaunesnei, 
energingesnei vadovei, bet mo-
terys nepaleidžia. Gal dar iki ru-
dens pavadovausiu ir užteks. 
Apėjau malūno teritoriją, čia 
visur taip gražu. Pamenu, per-
nykštėj šventėj mačiau, kaip vy-
riškis privažiavo su vežimėliu 
prie pat Lėvens ir taip prasėdė-
jo visą dieną žiūrėdamas į van-
denį, meditavo. Čia kiekvienam 
gera, gali veikti ką nori. Eisiu 
paieškosiu telšiškių. Pernai mes 
su jais čia, prie klėtelės, buvom 
surengę bendrą stalą, šokom ir 
dainavom.“

Padėkos draugams ir 
talkininkams

Tik iš šalies žiūrint šventės 
tėkmė – natūrali lyg upelio. O iš 
tikrųjų daug kuo reikėjo pasirū-
pinti (stalais, palapinėmis, mais-
tu, alumi ir kt.), tad ir dėkoti teko 
daug kam. Nebuvo pamirštas 
nė vienas, prisidėjęs prie šven-
tės organizavimo – kam įteik-
ti padėkos raštai, kam – puode-
liai su Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos logotipu. 

Brigita BALikienė
Egidijaus Skipario nuotr.

(atkelta iš 4 psl.)

Ilgiausio sumuštinio varžytuvės buvo labai azartiškos.

LND pirmininkas Z. Jančauskis dėkingas Balsių malono savininkui R. Želviui 
už svetingumą.

Šventę paįvairino neįgaliųjų rankdarbiai.Skambėjo R. Dambrausko dainos.

sia metų dirbo draugijoje? Kas 
organizavo pirmuosius susitiki-
mus Talačkoniuose? Klysdami, 
viens kitą patikslindami, pasišai-
pydami, šventės dalyviai vis dėl-
to nesunkiai atsakė į klausimus.

Daug buvo norinčių dalyvau-
ti ir ilgiausio sumuštinio konkur-
se, kurį organizavo Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Zita Kviklienė. 3 koman-
dos lenktyniavo, kas per 3 mi-
nutes pagamins ilgesnį sumuš-
tinį. Įsitikinusi, kad šventės da-
lyvių nuotaika gera ir jėgos nie-
kaip neišsenka, Zita dar pasiū-
lė visiems dalyvauti „aklame“ 
aukcione. Niekas nežinojo, kokį 
daiktą gaus, tačiau mielai siū-
lė kas litą, kas dešimt, o gavo – 
kas arbūzą, kas gražų suvenyrą.

Tautodailininkai 
pardavinėjo savo 

rankdarbius
Meistrai meistreliai pirmi su-

lėkė į šventę. Užėmė patogius 
stalus su suolais, kiti savus pa-
statė ar net palapinę išskleidė 
su patogiais stiebeliais grožy-
bėms pakabinti. Riešinės, apy-
rankės, lino suknelės ir kepurės, 

Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centrui – kokybės 

sertifikatas

Šaukiamas Lietuvos aktyvios reabilitacijos  
asociacijos neeilinis suvažiavimas, kuris vyks 

2014 m. rugpjūčio 25 d., 13 val. 
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pagal profesinės reabilitacijos 
programas gali įgyti apskaiti-
ninko, sandėlininko, lengvų 
drabužių siuvėjo, pynėjo iš vy-
telių ar kitą specialybę iš dau-
giau nei trisdešimties forma-
laus ir neformalaus mokymo 
programų, mokytis kompiute-
rio vartojimo pagrindų, tobu-
linti darbo įgūdžius, psicholo-
giškai pasiruošti sėkmingai in-
tegracijai į darbo rinką. Profe-
sinės reabilitacijos skyriuje dir-
ba kvalifikuoti specialistai: psi-
chologai, gydytojai, profesijos 
mokytojai. 

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centras, siekda-
mas užtikrinti neįgaliųjų pro-
fesinės reabilitacijos teikiamų 
paslaugų kokybę bei nuolat 
jas tobulinti ir gerinti, Profesi-
nės reabilitacijos skyriuje įdie-
gė kokybės sistemą EQUASS 
Assurance (The European Qu-
ality in Social Services). Pagrin-
dinis EQUASS tikslas yra gerin-
ti ir garantuoti socialinių pas-
laugų kokybę visoje Europo-
je, įtraukiant paslaugų teikėjus 
į nuolatinio gerinimo procesą.  
EQUASS siekia prisidėti prie 
Europos rinkos kūrimo ir ben-
drųjų paslaugų modernizavi-
mo, kad paslaugų teikėjai galė-
tų išskirti save ir teikiamų pas-
laugų kokybę naudoti kaip kon-
kurencinį pranašumą. Liepos 
mėnesį mokymo centrui įteik-
tas EQUASS sertifikatas garan-
tuoja nešališką kokybės pripaži-
nimą Europos lygmeniu. 

regina MieLdAžienė
VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centro Profesinės reabilitacijos 
skyriaus vedėja 

Lietuvos neįgaliųjų draugija kviečia liepos 30 d. 
dalyvauti seminare – diskusijoje

„Darbo pokaLbis: sėkmę susikurkime patys“.

Kviečiame dalyvauti 45 metų sulaukusius neįgaliuosius, ku-
rie vis dar turi noro ir galimybių savo gebėjimus išnaudoti 
darbo rinkoje. Seminarą ves įmonės Indigroup, užsiimančios 
darbuotojų atranka, vykdantysis partneris Ramūnas Volko-
vas. Jis papasakos, ko tikisi darbdavys iš būsimų darbuo-
tojų, aptars negalią turinčių darbo rinkos dalyvių situaciją. 
Po seminaro visi diskutuosime rūpimais ir jums aktualiais 
klausimais. 

LIKO TIK 10 VIETŲ. 
Registracija el.paštu: info@draugija.lt, tel. 8 644 76 821.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

Nosies ertmėje po plonu glei-
vinės sluoksniu yra daug 

smulkiųjų kraujagyslių. Jos len-
gvai pažeidžiamos, neapsaugo-
tos jokiais audiniais, tad yra labai 
jautrios įvairiems veiksniams (į 
juos reaguoja kraujavimu).

Ši negalia dažniau pasitai-
ko vaikams iki 10 metų ir asme-
nims, perkopusiems 50-ies metų 
ribą. Epizodinis nosies krauja-
vimas pasitaiko beveik kiekvie-
nam, kiek rečiau būna nuolat be-
sikartojantis kraujavimas. Vie-
nais atvejais nosies kraujavimas 
praeina savaime (tokie atvejai 
sudaro maždaug 90 %), kitais 
būtina gydytojo pagalba.

Stiprus, vidutiniškas ir 
nežymus kraujavimas 
Pirmuoju atveju atsiranda 

grėsmė gyvybei, nes per parą 
suaugęs žmogus netenka nuo 
stiklinės iki litro (ir daugiau) 
kraujo. Jis jaučia didelį silpnu-
mą, gausiai prakaituoja, sumažė-
ja arterinis kraujospūdis. Krau-
javimas pasižymi intensyvumu, 
po kurio laiko – recidyvais (at-
sinaujinimais, pasikartojimais). 

Esant vidutiniškam krauja-
vimui (jis nekelia pavojaus gy-
vybei, jei pasireiškia retai) išbė-
ga nuo kelių dešimčių mililitrų 
iki stiklinės kraujo. Jeigu ligonis 
nusilpęs, išorinis kraujavimas 
dažnai neleidžia įvertinti tikro-
sios kraujo netekties, nes dalis 
kraujo nuryjama.

Nežymaus kraujavimo metu 
kraujas nestipriai laša ir tai trun-
ka neilgai, todėl prarandami vos 
keli mililitrai kraujo. Jeigu tai 
kartojasi dažnai, gali turėti ne-
gatyvių pasekmių (ypač besivys-
tančiam organizmui), todėl būti-
nas tinkamas gydymas.

Sunkioms ligoms gydyti – 
nauji kompensuojamieji 

vaistai 

Artimiausiu metu pacientus pasieks 
vaistai, skirti išsėtinei sklerozei, pa-

žengusiam prostatos (priešinės liaukos) 
vėžiui ir virusiniam hepatitui C gydyti, 
kuriuos nuspręsta įtraukti į kompensuo-
jamųjų vaistų sąrašą. Taigi jau greitai šie 
vaistai pasieks pacientus, kuriems reika-
lingas gydymas minėtais preparatais, ir 
jie bus 100 proc. kompensuojami Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 

Tokia naujovė įtvirtinama sveikatos 

apsaugos ministro įsakyme. Šiam siūly-
mui pritarta Privalomojo sveikatos drau-
dimo taryboje. Tokį sprendimą sveikina 
ir pacientų bei medikų organizacijos, nes 
tai didelis žingsnis į priekį gydant paci-
entus moderniais ir efektyviais vaistais. 

Daugiau vaistų 
uždegiminėms ligoms 

gydyti

Didžiąsias šalies gydymo įstaigas ne-
trukus pasieks Valstybinės ligonių 

kasos prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) centralizuotai nupirkti vaistai 
uždegiminėms sąnarių, žarnyno, odos li-
goms gydyti. Šiemet šių vaistų nupirkta 
daugiau nei pernai, todėl gydymas bus 
užtikrintas didesniam pacientų skaičiui.

Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) biudžeto lėšomis perkami mo-
dernūs vaistai padeda ir sunkiausiems li-
goniams išlikti socialiai aktyviems. Gy-
dytojai specialistai pastebi, kad serga-
mumas minėtomis uždegiminėmis li-
gomis Lietuvoje auga. Tad kasmet VLK 
nuperka vis daugiau vaistų uždegimi-
nėms sąnarių (reumatoidiniam, juveni-
liniam, psoriatiniam artritui, ankilozuo-
jančiam spondilitui), žarnyno (Crohno 
ligai, opiniam kolitui), odos (psoriazei) 
ligoms gydyti. 

Šiemet minėtoms ligoms gydyti VLK 
nupirko 3 pavadinimų 4 gamintojų biolo-
ginės terapijos vaistus, kuriais galės būti 
gydoma apie 1 200 pacientų, tai beveik 
5 kartus daugiau nei 2008 metais. Orga-

nizuojant viešuosius pirkimus užtikri-
nama vaistų gamintojų konkurencija, o 
tai lemia vaisto kainos mažėjimą, todėl 
atsiranda galimybė už turimas lėšas nu-
pirkti daugiau vaistų ir pagerinti pagal-
bos prieinamumą pacientams. 

Praėjusiais metais rinkoje atsirado 
naujas biologiškai panašus vaistas šių 
vaistų grupėje, o tai turėjo įtakos vaistų 
kainos mažėjimui – net apie 45 proc. – 
šiemet perkant vaistus naujiems pacien-
tams gydyti. Mažėjo kaina ir kitų anks-
čiau rinkoje esančių vaistų. Pavyzdžiui, 
jei vieno paciento, sergančio reumatoi-
diniu artritu, gydymas 2007 m. VLK 
nupirktais biologinės terapijos vaistais 
kainavo 36,5 tūkst. Lt, tai 2013 m. – 22,4 
tūkst. Lt, o 2014 m. – 12,5 tūkst. Lt. 

„Bičiulystės“ ir vLk inform.

Aktualijos

Nosies kraujavimas
Kraujavimo priežastys
Kai kuriuos žmones krauja-

vimas ištinka vartojant alkoho-
lį (išplečia kraujagysles), stipriai 
fiziškai pervargus, patyrus stre-
są, nuolat neišsimiegant, persi-
kaitinus saulėje, pirtyje (kartais 
kraujuojama ir nuo karšto mais-
to ar gėrimo), dėl sauso patalpų 
oro (pvz., butuose su centrinio 
šildymo sistema), dirbant aplin-
koje, užterštoje cheminėmis me-
džiagomis, ilgai būnant šaltyje, 
dėl staigių temperatūros poky-
čių (pvz., iš šaltos aplinkos atsi-
dūrus karštoje), staigiai pasikei-
tus oro slėgiui (kopiant į kalnus, 
staigiai išnirus iš vandens, ky-
lant lėktuvu). Kai nosies gleivi-
nė perdžiūsta ir yra traumuoja-
mi kapiliarai, dažniausiai krau-
javimas būna silpnas, trunka ne-
ilgai, praeina savaime, medici-
nos pagalba nereikalinga.

Kraujavimas gali atsirasti ir 
nuo kai kurių psichiką veikian-
čių vaistų, ilgai vartojant aspiri-
ną, ibuprofeną, varfariną, klo-
pidogrelį bei kai kuriuos vais-
tus nuo slogos, pastojimo. Nere-
tai kraujavimą sukelia lėtinis si-
nusitas, alerginė sloga, peršali-
mo ligos, gripas, nosies polipai, 
iškrypusi nosies pertvara, bru-
celiozė, skarlatina, šiltinė, lėti-
nės kepenų ligos, vidurių už-
kietėjimas, hemofilija (paveldi-
ma kraujo nekrešėjimo liga), kai 
kurios kitos kraujo ligos, cukra-
ligė, kiaušidžių disfunkcija (dis-
funkcija – audinio, organo arba 
organų sistemos funkcijos sutri-
kimas), piktybiniai kaulų čiul-
pų augliai, hormonų fono po-
kyčiai (pvz., nėštumo metu ar 
paauglystėje). 

Spontaniškas kraujavimas 
signalizuoja apie sunkią ligą – 
plaučių emfizemą (emfizema – 
oro arba dujų susikaupimas au-
diniuose; dažniausiai pasitaiko 
plaučių emfizema, kuriai būdin-
gas nuolat didėjantis oro pripil-
domasis plotas).

Kur kas dažnesni atvejai ‒ 
vadinamosios mechaninės trau-
mos, kurios atsiranda susimu-
šus nosį, smarkiai šnypščiant, 
pakrapščius pirštu ar dėl į nosį 
patekusių svetimkūnių. 

Vieniems ligoniams krauja-
vimas prasideda netikėtai, kiti 
prieš tai jaučia galvos skausmą, 
galvos svaigimą, dilgčiojimą 
arba niežėjimą nosyje, spengi-

mą (ar kitokį garsą) ausyse. Daž-
niausiai tai būna susiję su pa-
didėjusiu arteriniu kraujospū-
džiu. Sergant hipertonine liga 
toks kraujavimas yra tarsi saugi-
klis, neleidžiantis, kad būtų pa-
kenktos galvos smegenų krau-
jagyslės ir neištiktų insultas. Ta-
čiau intensyvūs kraujavimai gali 
labai greitai sumažinti arterinį 
kraujospūdį iki pavojingos ri-
bos ir sukelti kolapsą (kolapsas 
– ūminis kraujagyslių nepakan-
kamumas, kai sumažėjus krau-
jagyslių tonusui, staiga sutrin-
ka gyvybinės organizmo funkci-
jos). Beje, kai kada dėl kraujavi-
mo pasidaro nepastovus arteri-
nis kraujospūdis, kurio kaitalio-
jimasis sukelia kai kurias inkstų 
ir kepenų ligas. Būna ir taip, jog 
kraujas į nosį patenka iš kitų ne-
sveikuojančių viršutinių kvėpa-
vimo takų (plaučių, gerklų, ry-
klės, trachėjos), kartais – iš au-
sies vidurinės dalies. 

Kodėl kraujavimas 
kartojasi?

Darbingo amžiaus žmonėms 
dažni kraujavimai būna persi-
kaitinus saulėje, susirgus krau-
jo, kasos, kepenų ligomis, orga-
nizme atsiradus bakterinei infek-
cijai, esant pernelyg didelei psi-
chinei ir fizinei įtampai, trūks-
tant kalcio bei vitaminų K ir C. 

Pagyvenusius žmones daž-
ni kraujavimai ištinka dėl ate-
rosklerozės, padidėjusio arteri-
nio kraujospūdžio bei pažeistų 
kraujagyslių sienelių.

Bet kokio amžiaus žmonėms 
dažnas kraujavimas būna dėl iš-
krypusios nosies pertvaros, stip- 
raus kosėjimo, slogos, čiaudėji-
mo, pernelyg sauso oro, didelės 
dulkių koncentracijos patalpose, 
alerginių reakcijų.

Ką daryti prasidėjus 
kraujavimui?

Reikia atsisėsti, nusiramin-
ti (jaudinimasis didina kraujos-
pūdį ir stiprina kraujavimą), at-
laisvinti drabužius, atsegti apy-
kaklę, šiek tiek palenkti į priekį 
liemenį, taip pat palenkti žemyn 
galvą. Jei esame įsitikinę, jog no-
sis nesulaužyta, reikia nykščiu 
ir smiliumi 3–5 min. stipriai už-
spausti nosies sparnelius ir ra-
miai kvėpuoti per burną. 

Jeigu kraujavimas nesiliau-
ja, į šnerves 10–20 minučių įstu-
miami šaltu vandeniu arba 3 % 

vandenilio peroksido tirpalu su-
drėkinti vatos tamponai (paskui 
jie atsargiai ištraukiami ne pirš-
tais, o pincetu) ir vėl suspaudžia-
mi nosies sparneliai. Kraujavimą 
sustabdyti bus lengviau, jei ant 
nosies nugarėlės bus uždėta ke-
letą kartų perlenkta nosinė, pa-
mirkyta šaltame vandenyje (dar 
geriau – ledo gabalėlis, įdėtas į 
polietileno maišelį). Būtų dar ge-
riau, jei panašiai būtų šaldoma ir 
sprando sritis. 

Įsidėmėtina, jog ledo teks 
atsisakyti šalčiui alergiškiems 
žmonėms. Be to, jokiu būdu ne-
galima ilginti šaldymo ledu lai-
ko (10–20 min.), nes gali nušalti 
oda ir net gilesni audiniai.

tojamomis į vidų, jei jų neskyrė 
gydytojas. Mat absoliuti dau-
guma vaistinių augalų užpilų ir 
nuovirų gali būti skiriami tik at-
likus kraujo tyrimus (svarbu nu-
statyti trombocitų kiekį, eritroci-
tų nusėdimo greitį ir kai kuriuos 
kitus faktorius). Nesilaikant šios 
nuostatos ir savarankiškai var-
tojant kraujavimą stabdančias 
augalines priemones, kraujyje 
gali iki pavojingos ribos padau-
gėti protrombino ir atsirasti in-
sulto grėsmė. 

Veido ir kaktos taškinis 
masažas

Šis kraujavimo stabdymo bū-
das gerai dera su kitomis prie-
monėmis, todėl naudotinas tiek 
epizodinio, tiek pasikartojančio 
kraujavimo atvejais. Pageidauti-
na šį masažą daryti ir tuomet, kai 
nosis būna užspausta pirštais, į 
šnerves įstumti tamponai, ant no-
sies nugarėlės ir sprando uždėti 
šaldomieji kompresai. Kadangi 
nurodytais atvejais paties ligonio 
rankos būna užimtos, masažą tu-
rėtų atlikti kitas asmuo. 

Bioaktyvūs taškai (toliau – 
taškai) surandami atidžiai įsižiū-
rėjus į punktyrines linijas (žr. 1 
pieš.). Trys taškai (2, 3 ir 4) yra 
simetriniai (išsidėstę abipus vei-
do ir kaktos) ir vienas (1) – nesi-
metrinis; yra įprasta, jog atitinka-
ma simetrinių taškų pora žymi-
ma tuo pačiu numeriu. 

Masažas pradedamas pir-
muoju ir baigiamas ketvirtuoju 
tašku. Simetriniai taškai masa-
žuojami vienu metu (geresnis va-
riantas) arba paeiliui (prastesnis 
variantas). Masažo technika gana 
paprasta. Iš pradžių kiekvienas 
taškas lengvai paspaudžiamas 
smiliaus ar kito piršto (išskyrus 
nykštį ir mažąjį pirštą) galu (pa-
galvėle). Paskui, neatleidus pirš-
to ir spaudžiant kiek stipriau, pa-
daroma 20 judesių piešinyje pa-
vaizduotų rodyklių kryptimi.

Pastabos:
1. Nei taškinis, nei kitoks ma-

sažas nedaromas tada, kai masa-
žuotinų taškų vietoje yra spuogų, 
žaizdelių, apgamų ar dar kitokių 
odos darinių. 

2. Jei yra padidėjęs arteri-
nis kraujospūdis, nemasažuo-
jamas pirmasis, sergant onkolo-
gine liga – ketvirtasis (simetri-
nis) taškas.

romualdas OGinskAs
Autoriaus piešinys

Ko nedera daryti 
1. Kai kada skubios pagalbos 

pradžioje streso apimti žmonės 
viską daro priešingai. Pvz., atsi-
sėdę atlošia galvą. Kas čia blo-
go? Tokioje padėtyje į skrandį 
patekęs kraujas gali sukelti vė-
mimą. Jei kraujas patenka į plau-
čius, galima užspringti (būna ir 
plaučių uždegimo atvejų). Beje, 
prasidėjus kraujavimui, taip pat 
nedera atsigulti ir juo labiau pa-
kelti kojas. Pastaruoju atveju 
padidės kraujospūdis galvos ir 
nosies kraujagyslėse, sustiprės 
kraujavimas ir daugiau kraujo 
iš nosies pateks į plaučius.

2. Sustabdžius kraujavimą, 
nereikėtų rūkyti, krapštyti su-
sidariusių krešulių, šnypšti (tai 
padaryti bus galima ne anks-
čiau kaip po 12 valandų), varto-
ti karštą maistą, gerti kavos, ka-
kavos, arbatos, alkoholinių gė-
rimų, užsiimti fizine veikla, ne-
šioti sunkių daiktų.

3. Nepatartina kraujavimo 
stabdyti įvairiomis liaudies me-
dicinos priemonėmis, ypač var-

1 pieš.
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Pirmą kartą Lietuvoje su-
rengtos Europos žmonių su per-
sodintomis širdimis ir plaučiais 
sporto žaidynės organizuojamos 
nuo 1989-ųjų. Iš pradžių kasmet 
rengtos varžybos jau dešimtme-
tį vyksta kas antri metai. Lietu-
vos atstovai jose dalyvauja nuo 
2010-ųjų – tąkart į Švedijoje su-
rengtas žaidynes vyko Nerijus 
Maskolaitis, o 2012-aisiais Olan-
dijoje mūsų šaliai atstovavo Rim-
vydas Vekerotas. 

Liepos 12–16 dienomis Vil-
niuje vykusiose žaidynėse Lie-
tuvos komanda gerokai išsiplė-
tė – įvairiose rungtyse savo jė-
gas išbandė 12 mūsų šalies atsto-
vų. Visi išskirtinai vyriškos ko-
mandos nariai – su donoro šir-
dimi gyvenantys žmonės. Medi-
kų teigimu, iš apie 100 Lietuvo-
je atliktų transplantacijos opera-
cijų daugiau kaip 80 donorų šir-
džių persodinta vyrams. 

Telkia donorų išgelbėtų 
žmonių bendruomenę
Žaidynėse dalyvavo apie 180 

sportuojančių žmonių iš 20 Euro-
pos šalių. Tarp jų – ir keletas šių 
žaidynių veteranų: prieš 14 metų 
plaučių transplantacijos opera-
ciją išgyvenusi 53 metų bėgikė, 
buvusi olimpietė, Europos ir pa-
saulio čempionatų dalyvė suomė 
Tuija Helander ir tiek pat laiko 
su persodinta širdimi gyvenan-
tis vyriausias žaidynių dalyvis, 
80-metis prancūzas Žanas Klo-
das Le Burhis, nuo 2002 m. ne-
praleidęs nė vienų žaidynių ir 
jose pelnęs per 100 medalių.

Didžiajai daugumai Lietu-
vos atstovų tokios varžybos buvo 
pirmos gyvenime. „Gyvasties“ 
prezidentei U. Šakūnienei teko 
nemažai padirbėti, kad surinktų 
Lietuvos komandą. Vyrai ilgokai 
atsikalbinėjo: esą vieno sveikata 
per silpna, kitam iš darbo sunku 
ištrūkti, trečias seniai apie spor-
tą pamiršęs. Tačiau įtikinus, kad 
visoje Europoje su donoro širdi-
mi ar plaučiais gyvenantys žmo-
nės turi panašių problemų, o šios 
žaidynės – tai ne parolimpiada ar 
kurios nors sporto šakos čempio-
natas, komanda susibūrė. 

U. Šakūnienė sako, kad pa-
grindinis šių jau tradicinėmis ta-
pusių žaidynių tikslas – įrody-
ti visuomenei, kad ir po organų 
transplantacijos žmonės gali ir 
nori aktyviai gyventi, sportuoti. 
Tokie visuomenės dėmesį atkrei-
piantys renginiai padeda propa-
guoti organų donorystę, jais iš-
reiškiama pagarba donorams ir 
padėka jų šeimoms, sutikusioms 
paaukoti artimųjų organus.

Turi tokios žaidynės ir dar 
vieną gražią misiją – telkti do-
norų išgelbėtų žmonių ben-
druomenę. Juk net Lietuvoje re-
tas su persodinta širdimi gyve-
nantis žmogus pažįsta daugiau 
nei vieną ar porą likimo bičiu-
lių. Pasklidę po visą Lietuvą, pa-
nirę į savo gyvenimus bei rūpes-
čius, jie nedaug težino vieni apie 
kitus. Žvelgiant į Lietuvon suva-
žiavusius to paties likimo žmo-
nes, buvo gera matyti, kaip jie 
šypsosi, susipažįsta, bendrauja, 
sportuoja – gyvena visavertį gy-

venimą. Šis vaizdas – geriausias 
įrodymas, kad organų donorys-
tė, nuo mirties slenksčio gyveni-
man sugrąžinanti žmones, – kil-
nus poelgis, apie kurį visi turi-
me susimąstyti, kuriam visi tu-
rime pasiryžti. „Gali dovanoti 
iš širdies, gali dovanoti širdį“, – 
kviečia „Gyvastis“. 

Lietuvos komandos  
kraitis – 17 medalių 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centre, Europos centro golfo klu-
be Vingio parko stadione, Ber-
nardinų sodo teniso aikštyne, 
SEB arenoje ir kitose sostinėse 
vietose žaidynių dalyviai rungė-
si plaukimo, bėgimo, lengvosios 
atletikos rungtyse, dviračių var-
žybose, žaidė golfą, tinklinį, pe-
tankę, stalo tenisą, tenisą, bad-
mintoną. Žaidynėse išdalyta net 
800 medalių. 17 iš jų (6 aukso, 4 
sidabro ir 7 bronzos) pelnė Lie-
tuvos atstovai. 

Visus lūkesčius pranoko 
7-erius metus su donoro širdi-
mis gyvenantis raseiniškis Egi-
dijus Zymonas. Nors prieš pra-
sidedant žaidynėms pasako-
jo sportui dėmesio daug neski-
riantis (tik žiemą, kai atsiranda 
daugiau laisvo laiko, atsispaudi-
mų padaro), o ir ką tik aplanky-
ti Kauno medikai atsargiai įver-
tino jo ryžtą dalyvauti žaidynė-
se, atletiškas, fiziškai užsigrū-
dinęs vyriškis ne kartą varžybų 
dalyvius ir teisėjus privertė aik-
telėti. „Vingio parke jis dalyva-
vo kamuoliuko metimo rungty-
je. Užsimojo ir paleido. Baigėsi 
atstumą matuojantys ženklai, o 
jo kamuoliukas tebeskrieja. Visi 
net už galvų susiėmė. 70,35 met- 
ro – ne juokas. Niekas jo nepasi-
vijo“, – didžiuodamasis bičiulio 
pasiekimu pasakojo ignaliniškis 
Piotras Ivanovas. 

Tai buvo ne vienintelis Egi-
dijaus laimėjimas. Aukso ir si-
dabro medalius už pergalingus 
50 m plaukimo krūtine ir lais-
vuoju stiliumi finišus jam įteikė 
žymi Lietuvos plaukikė, olimpi-
nė čempionė ir rekordininkė Lina 
Kačiušytė. Dar vieną aukso me-
dalį E. Zymonas pelnė už šuolį į 
tolį (4,55 m), o sidabro – už ru-
tulio stūmimo rungtyje laimėtą 
antrąją vietą. 

Po širdies persodinimo ope-
racijos šeimą sukūręs ir su žmo-
na prieš porą mėnesių sūnelio 
Arno sulaukęs Egidijus į Rasei-
nius iškeliavo ne tik su 5 iškovo-
tų medalių komplektu. Iškilmin-
goje žaidynių uždarymo ceremo-
nijoje jam, kaip geriausiam Lie-
tuvos komandos atstovui, įteik-
ta šalies prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės įsteigta taurė. 

Didžiuliu netikėtumu žaidy-
nėse pelnytus 2 aukso ir 1 bron-
zos medalį vadina ir vilnietis Vil-
gelmas Voitekianas. Labiausiai 
vyriškiui įsiminė olimpinio, pa-
saulio, Europos čempiono, dis-
ko metiko Virgilijaus Aleknos 
rankos paspaudimas ir įteiktas 
aukso medalis. Juo įvertintas to-
liausiai Vilgelmo nustumto ru-
tulio (10,70 m) rezultatas. Vyriš-
kis juokauja, kad daug darbuo-
damasis prie namų įprato ply-
tas, lentas mėtyti. Po tokios geros 
treniruotės ir rutulį toliausiai nu-

skraidino. Beje, tai geriausias ne 
tik jo grupės rezultatas – V. Voi-
tekianas pripažintas absoliučiai 
geriausiu šios rungties sportinin-
ku. „Auksinė“ Vilgelmui buvo ir 
šuolio į tolį rungtis (2,86 m), pa-
lydėjusi jį ant aukščiausios apdo-
vanojimų pakylos. 

V. Voitekianas buvo ir vie-
nintelis Lietuvos komandos at-
stovas, nepabūgęs stoti prie mini 
maratono (4 km) bėgimo starto 
linijos. Toks jo apsisprendimas 
gerokai nustebino ir žaidynes 
stebėjusią dukrą Kristiną. Jauna 
moteris sako, kol pati nepama-
tė, negalėjo patikėti, kad tėtis iš 
tikrųjų bėgs. Nepaisant alinan-
čios kaitros Vilgelmas distanciją 
įveikė sėkmingai ir pelnė bron-
zos medalį. 

Auksu įvertintas ir šių žai-
dynių „veteranas“ – antrą kartą 
jose dalyvavęs vilnietis Rimvy-
das Vekerotas. Prieš porą metų 
Olandijoje jis bėgo 100 m distan-
ciją, Vilniuje pasirinko visai kitą 
rungtį – golfą. Ir neapsiriko – su-
žaidė puikiai. 

Ant apdovanotųjų pakylos 
užlipo ir dar 5 lietuviai: 1,5 km 
bėgimo rungtyje II vietą bei dvi 
III vietas plaukimo varžybose už-
ėmęs uteniškis Robertas Žebrys, 
rutulio stūmimo ir stalo teniso 
rungtyse bronzą laimėjęs vilnie-
tis Arūnas Vasilkis, mėtant ka-
muoliuką sidabrą iškovojęs ute-
niškis Gintaras Rubinas, stalo te-
niso varžybose bronzos medalį 
pelnęs vilnietis Antonas Popo-
vas, baseine rungęsis ir III vietą 
laimėjęs šalčininkietis Viktoras 
Januškevičius.

Druskininkietis Kęstutis 
Grėbliūnas, marijampolietis Arū-
nas Kunca, ignaliniškis P. Iva-
novas medalių neiškovojo, bet 
džiaugėsi dalyvavę žaidynėse, 
patyrę jų azartą ir... pasitrenira-
vę prieš Suomijoje po poros metų 
vyksiančias kitas transplantuotų 
žmonių sporto varžybas. 

Gyvybės ir vilties vardan
Žaidynių dalyviai ne tik 

rungtyniavo sporto aikštynuose. 
Vilniuje jų laukė ir keletas kito-
kių įsimintinų renginių. Sekma-
dienio popietę Vilniaus universi-
teto ligoninės Santariškių klinikų 
Vaikų ligoninės teritorijoje esan-
čiame parke jie pasodino Vilties 
medį – Lietuvos klimatui atspa-
rią magnoliją, kuri kiekvieną pa-
vasarį džiugins įspūdingais žie-
dais. O paskutinę dieną Lukiš-
kių aikštėje visi žaidynių daly-

Donorų išgelbėti žmonės – prasmingo gyvenimo šaukliai

„Gyvasties“ prezidentė Ugnė Šakūnienė (pirma iš dešinės) iškilmingoje žai-
dynių atidarymo ceremonijoje Valdovų rūmų kieme.

Plaukimo rungčių nugalėtojui Egi-
dijui Zymonui aukso medalį įteikė 
olimpinė čempionė Lina Kačiušytė. 

viai susikibę rankomis sustojo į 
Gyvybės ratą. 

Taip jubiliejinį renginį apvai-
nikavusių sporto entuziastų dar 
laukė oficiali žaidynių uždary-
mo ceremonija. Jos metu įteik-
ta ne tik Prezidentės vardo tau-
rė. Pereinamosios Europos fede-
racijos įsteigtos taurės įteiktos 
geriausiam sportininkui ir ge-
riausiai sportininkei – jais tapo 
su persodintais plaučiais gyve-
nantys suomė Tuija Helander ir 
olandas Martinas Oudemanas. 
Šie du sportininkai gavo ir aso-
ciacijos „Gyvastis“ taures (jos 
jiems liks visam laikui) bei spe-
cialias VHT taures, kurias įsteigė 
Austrijos žmonių su persodinto-
mis širdimis ir plaučiais asocia-

cija. Taip norėta padrąsinti daly-
vius, gyvenančius su persodin-
tais plaučiais.

Taurių, įvairių apdovanoji-
mų, šypsenų ir geros nuotaikos 
tą vakarą netrūko niekam. „Šios 
žaidynės – įrodymas, kad po 
transplantacijos pagerėja trans-
plantuotų žmonių sveikata, jų 
gyvenimo kokybė. Tai padrąsi-
na ir tuos pacientus, kurie dar tik 
laukia transplantacijos“, – sakė 
EHLTF vadovas B. Giliganas. 
Sportininkai nuoširdžiai dėkojo 
žaidynių organizatoriams, gyrė 
juos už puikią galimybę ne tik 
parungtyniauti, bet ir pažinti Lie-
tuvą, žadėjo dar ne kartą sugrįžti. 

Aldona MiLieŠkienė
Egidijaus Skipario ir Kristinos Vegienės 

nuotr.

Lietuvos komanda pelnė 17 medalių.

Sportinis azartas užvaldė ne tik žaidėjus, bet ir juos palaikančiuosius. 

Vilgelmui Voitekianui ranką spau-
dė ir medalį užkabino olimpinis 
čempionas Virgilijus Alekna. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 28 d. 
9.00 Komisaras Reksas (79) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(19). 11.00 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios visatos paslaptys su Mor-
ganu Frimanu. 2/8 d. (kart.). 12.00 
Šiaurietiškas būdas. 11 d. (kart.). 
12.30 Myliu Klaipėdą. Dokumen-
tinis filmas. 2014 m. (kart.). 13.30 
Savaitė. Visuomenės aktualijų laida 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Taip. Ne 
(kart.). 15.00 Puaro (1/2) N-7. 16.00 
Komisaras Reksas (80) N-7. 17.00 
Stilius. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.30 Naisių vasara 
(31, 32). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Premjera. 
Lilehameris (7) N-7. 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.05 Dokumentinio kino 
vakaras. Premjera. Nepaskelbtas 
karas. Ukraina, 2014 m. (Origina-
lo kalba, subtitruota). 23.30 Vaka-
ro žinios. 0.00 Rojus Lietuvoj (2/26, 
27). 1.00 Šnipai (44) N-7. 2.00 Se-
nis (157) N-7. 

Antradienis, liepos 29 d. 
9.00 Komisaras Reksas (80) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (20). 11.00 Lilehameris (7) 
(kart.) N-7. 12.00 Nepaskelbtas ka-
ras. Dok. f. Ukraina, 2014 m. (Origi-
nalo kalba, subtitruota, kart.). 13.30 
Rojus Lietuvoj (2/28). 14.00 Žinios. 
14.15 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 15.00 Puaro (1/3) N-7. 
16.00 Komisaras Reksas (81) N-7. 
17.00 Pagalbos ranka. 17.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Naisių va-
sara (33, 34). 19.30 Bėdų turgus. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Premjera. Lileha-
meris (8) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Emigrantai. 23.00 Vaka-
ro žinios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/29, 
30). 0.30 Šnipai (45) N-7. 1.30 Se-
nis (158) N-7. 

Trečiadienis, liepos 30 d. 
9.00 Komisaras Reksas (81) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (21). 11.00 Lilehameris (N-7. 
8) (kart.). 12.00 Emigrantai (kart.). 
12.50 Lašas po lašo (kart.). 13.00 
Rojus Lietuvoj (2/31, 32). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Bėdų turgus (kart.). 
15.00 Puaro (1/4) N-7. 16.00 Komi-
saras Reksas (82) N-7. 17.00 Isto-
rijos detektyvai. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Nai-
sių vasara (35, 36). 19.30 Lietuva 
gali. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Premjera. Lileha-
meris (2/1) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Gyvenimas. 23.00 Vaka-
ro žinios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/33, 
34). 0.30 Šnipai (46) N-7. 1.30 Se-
nis (159) N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 31 d. 
9.00 Komisaras Reksas (82) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (22). 11.00 Lilehameris (2/1) 
(kart.) N-7. 12.00 Gyvenimas (kart.). 
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas 
(kart.). 13.00 Rojus Lietuvoj (2/35, 
36). 14.00 Žinios. 14.15 Emigrantai 
(kart.). 15.00 Puaro (1/5) N-7. 16.00 
Komisaras Reksas (83) N-7. 17.00 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Naisių vasara (37, 
38). 19.30 Auksinės rankos. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Lilehameris (2/2) 
N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Specialus tyrimas. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/37, 
38). 0.30 Šnipai (47) N-7. 1.30 Se-
nis (160) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 21 d. 
9.00 Komisaras Reksas (83) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(23). 11.00 Lilehameris (2/2) (kart.) 
N-7. 12.00 Kulinarijos laida „Sko-
nio improvizacija“ (kart.). 13.00 Ro-
jus Lietuvoj (2/39, 40). 14.00 Žinios. 
14.15 Stilius (kart.). 15.00 Puaro 
(1/6) N-7. 16.00 Komisaras Reksas 
(N-7. 84) 17.00 Specialus tyrimas. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.15 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 18.30 Naisių vasara (39, 
40). 19.30 Taip. Ne. 20.25 Loterija 

„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.00 Dvi žvaigž-
dės. 1.30 Senis (161) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-
bos ranka. 6.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis (7). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/24). 
9.50 Premjera. Čaplinas (16). 10.00 
Kulinarijos laida „Skonio improvi-
zacija“. 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 12.00 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 2 d. 13.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didžiosios visa-
tos paslaptys su Morganu Frimanu 
(2). 14.00 Juokis. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Bėdų tur-
gus. 19.30 Stilius. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Birutės Petrikytės jubiliejinis kon-
certas „Fortūnos šypsena“. 23.50 
Imam Vudstoką. Muzikinė komedi-
ja. JAV, 2009 m. N-14 (subtitruota). 
2.15 Senis (162) N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas. 6.05 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota, kart.). 6.30 
Šventadienio mintys. 7.00 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akade-
mija. 9.00 Premjera. Haudis Gaudis 
(8). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/25). 9.50 Premjera. Čapli-
nas (17). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 11.00 Brolių 
Grimų pasakos. Sultenė. Vokietija, 
2009 m. 12.15 Klausimėlis.lt 12.30 
Šiaurietiškas būdas. 12 d. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Didžiosios mi-
gracijos. Puota arba badas. Didžioji 
Britanija, 2010 m. (Subtitruota). 4 d. 
14.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (7/1) N-7. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruo-
ta). 16.45 Klausimėlis.lt 17.00 Visi 
namie. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 
Taip. Ne. 18.30 Forsaitų saga (5, 
6) N-7. 20.30 Panorama. 20.50 Sa-
vaitė. 21.20 Mūsų laisvės metai – 
2005. 23.15 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (7/1) (kart.) N-7. 
1.15 Senis (163) N-7. 

Pirmadienis, liepos 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Pi-

lotas Balu (13). 7.30 Simpsonai 
(1) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (92) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1925) N-7. 11.10 Karibų piratai. 
„Juodojo perlo“ užkeikimas. Nuoty-
kių f. JAV, 2003 m. N-7. 14.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 14.20 Simpsonai (2) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (116, 117) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (13, 14). 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva – Gru-
zija. 21.00 Meilė ar pinigai? N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Pri-
vati praktika (5) N-7. 23.00 Tai nu-
tiko Jemene. Romantinė komedija. 
D.Britanija, 2011 m. N-7. 1.10 Dak-
taras Hausas (3) N-14. 

Antradienis, liepos 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Antinas Nar-
suolis (7). 7.30 Simpsonai (2) (kart.) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (93) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1926). 10.10 
Visada sakyk visada (4) N-7. 11.15 
Sėkmės džentelmenai. Komedi-
ja. Rusija, 1972 m. N-7. 13.20 An-
tinas Narsuolis (9). 13.50 Pilotas 
Balu (14). 14.20 Simpsonai (3) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (118, 119) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (15, 
16). 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 TV Pagal-
ba N-7. 20.00 Žvaigždžių dešimtu-
kas. Vasara N-7. 21.00 Meilė ar pi-
nigai? N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (7) 
N-7. 23.00 Rembo. Pirmasis krau-
jas. Veiksmo f. JAV, 1982 m. N-14. 
0.55 Daktaras Hausas (4) N-14. 

Trečiadienis, liepos 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (14). 7.30 Simpsonai 
(3) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-

niu (94) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1927). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (5) N-7. 11.15 Žvaigždžių de-
šimtukas. Vasara N-7. 12.20 Juo-
doji skylė (13) N-7. 12.50 Trans-
formeriai. Praimas (15) N-7. 13.20 
Antinas Narsuolis (10). 13.50 Pi-
lotas Balu (15). 14.20 Simpsonai 
(4) N-7. 14.50 Nuostabi meilė (120, 
121) N-7. 16.45 Moterys meluoja ge-
riau (17, 18). 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Draugiškos vyrų krepšinio rungty-
nės. Lietuva – Gruzija. 21.00 Mei-
lė ar pinigai? N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (20) N-14. 23.05 
Rembo. Pirmasis kraujas 2. Veiks-
mo f. JAV, 1985 m. N-14. 1.00 Dak-
taras Hausas (5) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 31 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (15). 7.30 Simpsonai 
(4) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (95) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1928). 10.10 Visada sakyk visada 
(6) N-7. 11.15 Antinas Narsuolis (8). 
11.45 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 12.20 Juodoji skylė (1) 
N-7. 12.50 Transformeriai. Praimas 
(16) N-7. 13.20 Antinas Narsuolis 
(11). 13.50 Pilotas Balu (16). 14.20 
Simpsonai (5) N-7. 14.50 Nuostabi 
meilė (122, 123) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (19, 20). 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.25 TV Pagalba. N-7. 20.00 Vi-
sos Australijos dulkės (1) N-7. 21.00 
Meilė ar pinigai? N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Žalioji enciklope-
dija. 22.00 Gelbėtojų būrys (13) N-7. 
23.00 Rembo. Pirmasis kraujas 3. 
Veiksmo f. JAV, 1988 m. N-14. 1.05 
Daktaras Hausas (6) N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (16). 7.30 Simpsonai (5) 
(kart.) N-7. 8.00 Brazilijos aveniu 
(96) N-7. 9.10 Vestuvių muzikantai 
(3) N-7. 10.10 Visada sakyk visa-
da (7) N-7. 11.15 Visos Australijos 
dulkės (1) (kart.) N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (2) N-7. 12.50 Transforme-
riai. Praimas (17) N-7. 13.20 Anti-
nas Narsuolis (12). 13.50 Pilotas 
Balu (17). 14.20 Simpsonai (6) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (124, 125) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (21, 
22). 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.10 Madagas-
karas 2. Animacinis f. JAV, 2008 m. 
20.50 Taksi. Veiksmo f. JAV, Pran-
cūzija, 2004 m. N-7. 22.50 Naktinis 
reisas. Trileris. JAV, 2005 m. N-14. 
0.25 Žemės branduolys. Veiksmo f. 
Didžioji Britanija, JAV, 2003 m. N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (19) N-7. 7.30 Mažieji išdy-
kėliai (43, 44). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (4). 8.30 Pilotas Balu (18). 9.00 
Antinas Narsuolis (13). 9.30 Staty-
bų TV. 10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 10.30 Paryžiaus 
monstras. Animacinis f. Prancūzija, 
2011 m. 12.10 Kai atkeliavo Zacha-
ris Biveris. F. šeimai. JAV, 2003 m. 
13.55 Tik draugai. Romantinė ko-
medija. JAV, Vokietija, 2005 m. N-7. 
15.50 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 16.15 Kobra 11 (5) N-7. 
17.20 Ekstrasensai detektyvai (314) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Įsikū-
nijimas. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
D.Britanija, 2009 m. N-7. 19.30 Fil-
mo pertraukoje – Eurojackpot. 22.20 
Terminalas. Drama. JAV, 2004 m. 
N-7. 0.55 Narvelis. Komedija. JAV, 
1996 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (20) N-7. 7.30 Mažieji išdy-
kėliai (45, 46). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (5). 8.30 Pilotas Balu (19). 9.00 
Antinas Narsuolis (14). 9.30 Staty-
bų TV.. 10.00 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 10.30 Garfil-
das trimačiame pasaulyje. Anima-
cinė komedija. JAV, 2007 m. 12.00 
Pirmasis Mauglio nuotykis. Ieškant 
„Dramblio Akies“ deimanto. Nuotykių 
f. JAV, 1998 m. 13.50 Hugo išradi-
mas. Nuotykių f. JAV, 2011 m. 16.15 
Kobra 11 (6) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (315) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Karibų piratai. Numirė-
lio skrynia. Nuotykių komedija JAV, 
2006 m. N-7. 22.00 Ypatingas bū-
rys. Veiksmo drama. Prancūzija, 
2011 m. N-14. 0.15 Juodas kadila-
kas. Siaubo f. JAV, 2003. S. 

Pirmadienis, liepos 28 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (25). 7.00 Tomas ir 
Džeris (3). 7.25 Agentas Šunytis (6) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (199) N-7. 8.50 Trys sekliai ir 
Skeleto salos paslaptis. Nuotykių f. 
šeimai. Pietų Afrika, Vokietija, 2007 
m. (kart.) 10.30 Skūbis-Dū! Samura-
jaus kardas. Animacinis f. JAV, 2009 
m. (kart.) 12.00 Pramuštgalviai (kart.) 
Animacinis f. JAV, 1998 m. 13.30 
Kaukė (40). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (60) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(30) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Kita svajonė. 20.20 K11. Komi-
sarai tiria. Senis tironas. N-7. 21.00 
Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Mentalistas (2) N-7. 23.10 
Judantis objektas (2) N-7. 0.10 Hava-
jai 5.0 (15) N-7. 1.05 Nikita (18) N-7. 
2.00 Išrinktieji (9) N-14. 

Antradienis, liepos 29 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (26). 7.00 Tomas ir 
Džeris (4). 7.25 Tomo ir Džerio pa-
sakos (3) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (1) N-7. 8.50 Velvet 
(8) (kart.) N-7. 10.20 Išlaisvinti Vilį. 2 
dalis. Nuotykių f. šeimai. JAV, Pran-
cūzija, 1995 m. (kart.) 12.20 Tomas 
ir Džeris (3) (kart.). 12.50 Kung Fu 
Panda (1). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(2). 13.30 Kaukė (41). 13.55 Pavog-
tas gyvenimas (61) N-7. 14.50 Be 
kaltės kalta (31) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Tikras gyvenimas. Kariškas vaizde-
lis. 20.20 K11. Komisarai tiria. Lem-
tinga iškyla. N-7. 21.00 Soriukas. 
N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Specialistas. 
Veiksmo f. JAV, Peru, 1994 m. N-7. 
0.25 Havajai 5.0 (16) N-7. 1.20 Niki-
ta (19) N-7. 2.15 Išrinktieji (10) N-14. 

Trečiadienis, liepos 30 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Di-
dysis filmukų šou (27). 7.00 Tomas ir 
Džeris (5). 7.25 Kung Fu Panda (1) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (2) N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 
9.30 Tikras gyvenimas. Kita svajonė 
(kart.). 10.30 Tikras gyvenimas. Ka-
riškas vaizdelis (kart.). 11.30 K11. 
Komisarai tiria. Senis tironas (kart.) 
N-7. 12.10 K11. Komisarai tiria. Lem-
tinga iškyla (kart.) N-7. 12.55 Kung 
Fu Panda (2). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (3). 13.30 Kaukė (42). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (62) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (32) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Inter-
nete visi lygūs. 20.20 K11. Komi-
sarai tiria. Pinigai iš dangaus. N-7. 
21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Nuotykių ieškotojas. Veiksmo f. JAV, 
1996 m. N-7. 0.00 Havajai 5.0 (17) 
N-7. 0.55 Nikita (20) N-7. 1.50 Išrink-
tieji (11) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 31 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (65). 
7.00 Tomas ir Džeris (6). 7.25 Kung 
Fu Panda (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (3) N-7. 8.50 24 
valandos. N-7. 10.10 Tikras gyve-
nimas. Internete visi lygūs (kart.). 
11.10 K11. Komisarai tiria. Pinigai 
iš dangaus (kart.) N-7. 11.50 Pa-
galbos skambutis. N-7. 12.55 Kung 
Fu Panda (3). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (1). 13.30 Kaukė (43). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (63) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (33) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Mama 
ir pamotė. 20.35 Baisiausia mano gy-
venimo savaitė (1) N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Smagus pasivažinėjimas. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2001 m. N-14. 0.10 
Havajai 5.0 (18) N-7. 1.05 Deksteris 
(4) N-14. 2.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 1 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (66). 7.00 
Tomas ir Džeris (7). 7.25 Kung Fu 
Panda (3) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-

saso reindžeris (4) N-7. 8.50 24 va-
landos. N-7. 10.10 Tikras gyvenimas 
(kart.). 11.10 Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė (1) (kart.) N-7. 11.45 
Mano vyras gali. N-7. 12.55 Kung 
Fu Panda (4). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (2). 13.30 Kaukė (44). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (64) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (34) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Policijos akademija (3, 4) N-7. 21.30 
Ekstremalus greitis. Veiksmo trileris. 
Australija, JAV, 2004 m. N-7. 23.10 
Gatvės kraujas. Veiksmo f. JAV, 
2009 m. N-14. 1.00 Nuotykių ieško-
tojas. Veiksmo f. JAV, 1996 m. (kart.) 
N-7. 2.45 Soriukas (kart.). N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (17). 6.55 Nenu-
galimieji (9). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (19). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (15). 8.10 Sunkus vaikas 
(5). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos (4). 
9.00 Ponas Bynas (19). 9.30 Trys ba-
nanai. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Žaliasis žibintas. Pirmasis skry-
dis. Animacinis f. JAV, 2009 m. 11.35 
PREMJERA Trys sekliai ir siaubo pi-
lies paslaptis. Nuotykių f. šeimai. Vo-
kietija, 2009 m. 13.30 Policijos aka-
demija (3, 4) (kart.) N-7. 15.25 Mano 
puikioji auklė (88, 89). 16.30 Didin-
gasis amžius (94) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Debesuo-
ta, numatoma mėsos kukulių kruša. 
Animacinė komedija. JAV, 2009 m. 
20.45 Džiunglės. Nuotykių komedija. 
Rusija, 2012 m. N-7. 22.25 Vienišius. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 0.15 Moliūgagalviai. Pelenai į 
pelenus. Siaubo f. Didžioji Britanija, 
JAV, Rumunija, 2006 m. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (18). 6.55 Nenuga-
limieji (10). 7.20 Antinas Gudruolis 
(20). 7.45 Teisingumo lyga. Įsiver-
žimas (16). 8.10 Sunkus vaikas (6). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (5). 
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Išlaisvinti Vilį 4. 
Pabėgimas iš Piratų įlankos. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2010 m. 12.05 
Geras vyrukas. Veiksmo komedija. 
Australija, Honkongas, JAV, 1997 
m. N-7. 13.50 Šokis hip-hopo ritmu 3. 
Muzikinis f. JAV, 2010 m. N-7. 16.00 
Mano puikioji auklė (90). 16.30 Didin-
gasis amžius (95) N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 Teleloto. 20.00 Velvet (9) N-7. 
21.45 Nepalaužiama drąsa. Krimina-
linis trileris. Australija, JAV, 2007 m. 
N-14. 0.10 Prisimink mane. Melodra-
ma. JAV, 2010 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 28 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (13) N-7. 
9.00 Rosamunde Pilcher. Pavogta 
vasara. Romantinė drama. Austrija, 
Vokietija, 2011 m. (kart.) (89) N-7. 
11.00 Laukinis (25) N-7. 12.00 Svo-
tai (10) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Mano virtu-
vė geriausia (4). 15.00 Amerikos ta-
lentai (41). 16.00 Liežuvautoja (19) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (42) 
N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo teorija 
(24) N-7. 20.00 Didžiojo sprogimo te-
orija (1) N-7. 20.30 Jokių kliūčių (14). 
21.30 Vienveidis. Veiksmo trileris. 
JAV, 2001 m. N-7. 23.10 Vampyro 
dienoraščiai (19) N-14. 0.05 Menta-
listas (42) (kart.) N-7. 1.00 Laukinis 
(25) (kart.) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(14) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (25) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (26) N-7. 12.00 Svotai (11) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriausia 
(5). 15.00 Amerikos talentai (42). 
16.00 Liežuvautoja (20) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (43) N-7. 
19.30 Didžiojo sprogimo teorija (2, 3) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (15). 21.30 
Meilė ir kitos nelaimės. Romantinė 
komedija. Didžioji Britanija, Prancū-
zija, 2006 m. N-7. 23.15 Vampyro 

dienoraščiai (20) N-14. 0.10 Menta-
listas (43) (kart.) N-7. 1.05 Laukinis 
(26) (kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(15) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (14) 
(kart.). 11.00 Laukinis (27) N-7. 12.00 
Svotai (12) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano 
virtuvė geriausia (6). 15.00 Ameri-
kos talentai (43). 16.00 Liežuvauto-
ja (21) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (44) N-7. 19.30 Didžiojo spro-
gimo teorija (4, 5) N-7. 20.30 Jokių 
kliūčių (16). 21.30 Niekada nebū-
siu tavo. Romantinė komedija. JAV, 
2007 m. N-7. 23.35 Vampyro dieno-
raščiai (21) N-14. 0.30 Mentalistas 
(44) (kart.) N-7. 1.25 Laukinis (27) 
(kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 31 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(16) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (15) 
(kart.). 11.00 Laukinis (28) N-7. 12.00 
Svotai (13) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano 
virtuvė geriausia (7). 15.00 Ameri-
kos talentai (44). 16.00 Liežuvauto-
ja (22) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (45) N-7. 19.30 Didžiojo spro-
gimo teorija (6, 7) N-7. 20.30 Juoko 
kovos. N-7. 21.30 Žandaras veda. 
Komedija. Italija, Prancūzija, 1968 
m. N-7. 23.20 Vampyro dienoraš-
čiai (22) N-14. 0.15 Mentalistas (45) 
(kart.) N-7. 1.10 Laukinis (28) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 1 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(17) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (16) (kart.). 
11.00 Laukinis (29) N-7. 12.00 Svo-
tai (14) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (8). 15.00 Amerikos 
talentai (1). 16.00 Liežuvautoja (23) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė (19, 
20) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (26) N-7. 21.30 Interviu su žudi-
ku. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 
2012 m. N-14. 23.20 Niekada nebū-
siu tavo. Romantinė komedija. JAV, 
2007 m. (kart.) N-7. 1.20 Laukinis 
(29) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Brydės (kart.). 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera N-7. 9.30 
Apie žklę. 10.00 Atsargiai – mote-
rys! (10) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-etapas. 12.00 Žmogus prieš 
gamtą. Šiaurės Škotija (9) N-7. 13.00 
Prajuokink mane. N-7. 14.00 Milijo-
nieriai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (19, 
20) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Brolis už brolį 
(10) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (11) N-7. 19.00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 19.30 Skonis. Kulinarinis 
šou. 21.30 MANO HEROJUS Pa-
skutinė kulka. Veiksmo f. JAV, 2012 
m. N-14. 23.15 AŠTRUS KINAS Ap-
leistas namas. Siaubo trileris. Bulga-
rija, Didžioji Britanija, Ispanija, 2006 
m. S. 1.15 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 3 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 

Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo 
(1) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Mitų griovėjai (17) N-7. 10.00 Pašė-
lusios močiutės. N-7. 10.50 Gam-
ta iš arti. 11.00 Meilės sala (5) N-7. 
12.00 Plėšrūnai. Negailestingi žudi-
kai (3) N-7. 13.00 Prajuokink mane. 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (11) N-7. 18.00 Ekstrasensai 
detektyvai (12) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. 
Susižadėję, įsimylėję, susipainioję. 
Romantinė drama. Austrija, Vokieti-
ja, 2011 m. (88). N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Brolis. Kriminalinė veiksmo 
drama. Rusija, 1997 m. N-14. 23.10 
Futbolo chuliganai. Kriminalinė dra-
ma. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m. 
N-14. 1.20 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalūs lietuviai šią vasarą išbando sporto rūšis, kurių imtis 
drįsta toli gražu ne kiekvienas sveikas vyras. Štai www.lrytas.lt 
pasakoja apie neregį Karolį Verbliugevičių, o www.zinios.lt – 
apie judėjimo negalią turintį Aleksandrą Pacevičių – jųdviejų 
drąsa tiesiog pribloškianti.

K. Verbliugevičiui – 37-eri. Vy-
ras neteko regėjimo prieš 17 
metų. Jis iki šiol nepamiršo sva-
jonės išmokti plaukti ant bang- 
lentės. Šią vasarą vyriškis nuvy-
ko į Ispanijos salą Fuerteventu-
rą, kur lietuviai yra įsteigę ban-
glentininkų mokyklą. Tokio mo-
kinio čia dar nebuvo. Straipsne-
lyje rašoma, kad pirmą dieną K. 
Verbliugevičius mokėsi techni-
kos krante ant smėlio, plūduria-
vo vandenyje – gulėdamas ar at-
siklaupęs ant kelių. Kai mokinys 
tvirtai jautėsi ant lentos, instruk-
toriai leido jam stoti ir plaukti jū-
ros bangomis. Ne kartą griuvo į 
vandenį, bet sekėsi vis geriau. 
Drąsuolis susikūrė savo meto-
dą, kuris leidžia jam geriau lai-
kyti pusiausvyrą. Ir štai jau pa-
gauna bangą, skrieja kranto link, 
lydimas susižavėjusių žvilgs-
nių. Apie šias nuostabias aki-
mirkas jo bičiuliai sukūrė įkve-
piantį filmuką.

„Ketverius metus Lietuvoje 
gyvuojanti vandenlenčių spor-
to šaka vis giliau įleidžia šaknis. 
Nuo šiol ekstremalų gretas pa-
pildys ir adrenalino ištroškę ne-
įgalieji“, – rašoma publikacijoje 
apie kojų nevaldantį A. Pacevi-
čių. Vyriškis pernai išbandė kal-
nų slidinėjimą,o šią vasarą pasi-
ryžęs įveikti ir vandenlentes, ku-
riomis čiuožiama vandeniu di-

deliu greičiu, tuo pat metu de-
monstruojant įvairias figūras.

Ekstremalių pojūčių mėgėjai 
renkasi prie Balžio ežero, šalia 
Vilniaus. Ten bebaimiams van-
denyje įrengti 7 skirtingų for-
mų ir dydžių tramplinai, kuriais 
skriejant demonstruojamos įvai-
rios figūros. „Priėjo, pasiūlė – ar 
norėtumėte? Tikrai nesitikėjau, 
kad ekstremalai pakvies į savo 
būrį. Aišku, sutikau pabandyti. 
Aktyvus poilsis, aktyvus gyve-
nimas neįgaliesiems – pirmumo 
teise“, – sako A. Pacevičius, ku-
ris drąsiai laukia savo debiuto, 
ruošiasi psichologiškai.

Šiuo metu jam gaminama 
kiek patobulinta vandenlentė. 
Netrukus prasidės pamokos. 
Reikės mokytis apsisukti po-
sūkiuose, figūrų. Vandenlen-
čių mėgėjus neretai ištinka trau-
mos – pasitempiamos čiurnos, 
juos kamuoja ausų būgnelių bė-
dos. Dėl vieno neatsargaus ju-
desio smagi pramoga gali baig-
tis skaudžiomis pasekmėmė-
mis. Siekiant to išvengti, nau-
dojamos mažinančios smūgius 
apsaugos. Vis dėlto pati efekty-
viausia apsaugos priemonė yra 
protas ir atsargumas, todėl A. 
Pacevičius labai atidžiai klauso 
instruktoriaus patarimų ir tiki-
si išmokti tinkamai vertinti vi-
sas situacijas. 

Vasaros iššūkiai ant vandens – 
Lietuvoje ir Ispanijoje

„Lietuvos žinių“ žurnalistė Goda Ambrazas neslėpdama susi-
žavėjimo aprašė vilniečio Martyno Kitovo sėkmės istoriją. Ne-
seniai išleista jaunuolio piešinių knyga, o dailės ekspertai ža-
visi jo piešimo technika.

Prieš 15 metų į sostinės dienos 
centrą „Šviesa“ atėjo labai baikš-
tus jaunuolis, sergantis autizmu. 
Centre dirbanti dailės mokyto-
ja Audronė Urbanovičienė pasa-
koja: „Tokie žmonės nėra dide-
lių kompanijų mėgėjai, prie kitų 
jie pripranta pamažu. Martynui 
sunku greitai įsilieti į kolektyvą, 
jo pasaulis gana uždaras. Iš pra-
džių jis prašydavo leisti tik pa-
sėdėti užsiėmimuose. Net neįta-
riau, jog turi ypatingų gabumų. 
Kad nesėdėtų dykas, tiesiog pa-
daviau jam flomasterių ir pasa-
kiau – piešk. Prisimenu pirmą-
jį Martyno darbelį – tai buvo 
labai saviti begemotai, jų tiek 
daug ir labai įdomiai sukom-
ponuota, lyg skristų, sūkuriuo-
tų begemotų banda. Jau tas pir-
mas piešinys man labai patiko, 
ėmėme piešti daugiau.“

Martyno kompozicijos itin 
savitos. Savo mamą – muzikę, 
skambinančią pianinu, – nupie-
šė su daugybe rankų. Iki A. Ur-
banovičienės niekas nepastebė-
jo išskirtinio talento. Dailės mo-
kytoja prisiminė pagyrusi mo-
tinai fantastiškai gerus Marty-
no piešinius, o ši apsiverkė. Iki 
tol nė vienoje įstaigoje, kurią 

lankė sūnus, jis niekada nebu-
vo pagirtas.

Jaunuolis piešia juodu rašik- 
liu, jo piešiniai nespalvoti. Lini-
ja – labai turtinga, čia jo tikro-
ji menininko stiprybė. Pirmie-
ji Martyno dailės darbai buvo 
spausdinti žurnale „Viltis“. 

Į knygą „Mano pasaulis 
moka skristi, plaukti ir dainuo-
ti“ sudėti kelių pastarųjų metų 
Martyno piešiniai. Knygą pa-
dėjo sukomponuoti dailininkė 
iliustruotoja Ieva Babilaitė. Me-
nininkė prisipažino, kad pažin-
tis su šiuo jaunuoliu ir jo pie-
šiniais jai paliko neišdildomą 
įspūdį: „Martyno minties lais-
vė piešiniuose nepavejama. Jo 
gebėjimas piešti – kerintis.“ Jau 
surengtos trys Martyno, kuriam 
dabar 33-eji, kūrinių parodos, 
visur jis buvo puikiai įvertintas 
profesionalų. „Knygos meno“ 
parodoje gavo diplomą „Už 
įgimtą neprofesionalo profesio- 
nalumą“. 

Neabejotinas M. Kitovo ta-
lentas piešti – dar ne viskas, jis 
lanko keramikos užsiėmimus. 
Vaikino keramikos darbai – abs-
traktūs ir įdomūs, jie taip pat jau 
buvo eksponuoti parodoje.

Talentas pražydo dienos centre

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Lietuvos mokslininkai rado 
išsigelbėjimą nuo skaudan-

čių sąnarių. Farmakologų, bi-
ologų ir fizikų komanda sukū-
rė naujos rūšies medikamen-
tą – ląstelių terapijos vaistą pa-
žeistiems sąnariams atstatyti. 
Šiuo metu mokslininkai laukia, 
kada galės pradėti klinikinius 
tyrimus. 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) Fiziologi-
jos ir farmakologijos instituto 
direktorius profesorius Edga-
ras Stankevičius pasakoja: „Šis 
mokslinis projektas yra dalis Re-

Padės nuo sąnarių ligų 
kenčiantiems pacientams

generacinės medicinos progra-
mos, kurioje dalyvauja universi-
teto mokslininkai. Tyrėjams yra 
sudarytos sąlygos dirbti naujai 
įkurtose Santakos mokslo slėnio 
laboratorijose.“

Iki šiol sunkiai pažeisti są-
nariai buvo protezuojami arba 
gydomi tik užsienyje gamina-
mais brangiais ląstelių prepara-
tais. Gavę Lietuvos mokslų ta-
rybos finansavimą mokslinin-
kai pritaikė pačią naujausią pa-
žangios terapijos vaistų gamy-
bos technologiją – chondrocitų 
ląstelių kultivavimą ant lazeri-

niu būdu pagamintų karkasų.
Jungtinė LSMU ląstelinės te-

rapijos srities farmakologų ir or-
topedų-traumatologų bei Vil-
niaus universiteto biologų ir la-
zerinių tyrimų centro moksli-
ninkų komanda kelerius metus 
vykusių eksperimentų su triu-
šiais metu nustatė, kad toks vais-
to prototipas gerai atstato pa-
žeistą kremzlės audinį ir neabe-
jotinai yra veiksmingas. Nauja-
sis preparatas padės žmonėms, 
kurie dėl pažeistų sąnarių ken-
čia didelį skausmą.

„Bičiulystės“ ir LsMU inf.

Neįgalieji 
pasaulyje

Barbara Guera, laiminga 
maža mergaitė, augo Tek-

sase, Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose. Tačiau kai Barbarai tebu-
vo dveji su puse metukų, nelai-
mingas atsitikimas visiškai pa-
keitė jos gyvenimą. Pati Barbara 
nedaug prisimena. Žaidė lauke 
netoli elektros transformatori-
nės, kurios durys nežinia kodėl 
buvo praviros. Pabandė pasily-
pėti, įsitvėrė laidų. Elektra nute-
kėjo rankomis...

Barbaros tėvas Benas prisi-
mena daugiau šiurpių detalių: 
„Kai įbėgau transformatorinėn, 
Barbytė gulėjo šalia laidų, iš bur-
nytės tekėjo seilės, akytės žiūrė-
jo stulpu, o pažvelgęs į jos ran-
kutes pamačiau, kad plaštakos 
tikrąja to žodžio prasme sude-
gusios iki kaulų… ant jų nebu-
vo likę nieko…“ 

Mergaitės tėvai jau buvo be-
prarandą viltį. Barbaros mama 
Pat pasakoja: „Sėdėjau greitosios 
pagalbos laukiamajame ir pra-
šiau – o mielas Dieve, leisk jai gy-
venti. Jeigu Tu išsaugosi jai gy-
vybę, padarysiu viską, kad ji tap-
tų geriausiu žmogumi, kokiu tik 
galima tapti šiame gyvenime.“ 
Motinos maldos buvo išklausy-
tos – mergaitė išgyveno, bet nu-
degimai buvo tokie stiprūs, kad 
gydytojams neliko nieko kita, tik 
amputuoti abi mažosios Barba-
ros rankutes iki pat pečių.

Sunki vaikystė ir miklieji 
kojų piršteliai

Barbaros vaikystė nebuvo 
lengva. Tai matyti ir tų laikų fo-
tografijose. Ji nesijautė laimin-
ga, nepasitikėjo savimi, kiti vai-
kai buvo jai žiaurūs. „Aš visą-
laik jaučiau, kad esu kitokia ir 
tai man nepatiko“, – atsidūsta 
tai prisimindama jauna mote-
ris. Bet ji turėjo mylinčius tėvus, 
kurie stengėsi, kad dukra būtų 
kuo savarankiškesnė. Ir jiems 
visiems kartu pavyko. Barba-
ros mama ištesėjo savo pažadą. 
Dukters gydytoja Diana perspė-
jo mergaitės tėvus, kad sunkiau-
sia bus nesikišti ir priversti mer-
gaitę įgusti daryti darbus pačiai.

Daug ašarų išliejo ir pati Bar-
bara, ir jos mama, kol palikta vie-
na mergaitė išmoko ir apsireng-
ti, ir suvalgyti vištienos šlaune-
lę. Terapijos esmė buvo išmoky-
ti ją naudotis kojomis vietoj ran-
kų, o pėdomis – vietoj plaštakų. 

„Jei yra noras, bus  
ir kelias!“

Barbara išbandė ir rankų prote-
zus, bet jie jai netiko ir nepati-
ko. Daug mieliau mergaitė la-
vino kojų pirštus, kurių miklu-
mo jai galėtų pavydėti ir dauge-
lis rankų pirštus turinčiųjų. Tera-
peutė Diana žavisi: „Ji turbūt yra 
didžiausią įtaką man padariusi 
pacientė per visą mano 24 metų 
darbo praktiką. Barbė turi neįti-
kėtinai stiprią dvasią. Ji buvo to-
kia nuo pat pirmos mūsų susiti-
kimo dienos.“

mos atkaklumo vienas instrukto-
rius vis dėlto tam pasiryžo. Da-
bar Barbara yra įgudusi vairuo-
toja – viena koja ji sukioja vairą, 
kita spaudžia akseleratoriaus pe-
dalą. Įspūdingas reginys! Jauna 
moteris jau nebekreipia dėmesio 
į spoksančius prašalaičius, tačiau 
kartais susiduria su keista aplin-
kinių reakcija. Kartą sumaniusi 
apsilankyti kine, ji bilietą tikrin-
tojui padavė koja, o vaikinas ne-
norėjo jo imti, bijodamas netyčia 
prie jos prisiliesti... 

Puiki mama ir aerobikos 
trenerė

Barbaros gyvenimas visiš-
kai pasikeitė, sutikus Marką. Jis 
prisimena: „Kai pirmą kartą iš-
vydau berankę Barbarą, pir-
ma mano mintis buvo – kokia ji 
graži. Ji žavi mane savo grožiu 
ir įkvepia kaip asmenybė, suge-
banti visada surasti problemos 
sprendimą.“ Pora susituokė ir 
susilaukė sūnelio. Barbara pui-
kiai juo rūpinasi, sugeba nuves-
ti ir pasiimti iš darželio, paga-
minti jam valgyti, pavalgydinti. 
Bet kaip meistriškai jai sekasi pa-
keisti sauskelnes! Žiūrint vaizde-
lį, kuriame nufilmuota, kaip Bar-
bara vysto vaiką, lengva užmirš-
ti, kad tai daroma kojomis... Kad 
ir ką Barbara darytų – šukuotų-
si, dažytų antakius, dėtų pirki-
nius į vežimėlį prekybos centre, 
pasirašinėtų lankomumo žurna-
le, spausdintų kompiuterio kla-
viatūra ar paprasčiausiai lanks-
tytų skalbinius – viskas atlieka-
ma grakščiai, užtikrintai ir be 
pastangų. Bet tai ilgo, sunkaus 
ir nuolatinio darbo, bandymų, 
klaidų ir mažų atradimų rezul-
tatas. 

Dabar Barbara – mylinti 
žmona ir mama, aerobikos tre-
nerė ir verslininkė, planuojanti 
ir pati tapti terapeute, kad galė-
tų padėti kitiems neįgaliesiems. 
Ji visiškai neturi laiko savigai-
lai ar liūdniems prisiminimams. 
„Norėčiau padrąsinti kitus žmo-
nes – jeigu yra noras, bus ir ke-
lias! Jūs neturėtumėte sėdėti ant 
sofutės ir gailėtis savęs. Jūs gali-
te išeiti ir gyventi visavertį gyve-
nimą kaip ir kiekvienas kitas“, – 
teigia šaunioji Barbara Guera. Ir 
kaip ja nepatikėti?!

Parengė

Paulius MAnUsAdžiAnAs

Plaukti, žaisti futbolą ir 
vairuoti automobilį?  

Kodėl gi ne?!
Po truputį, nors dažnai ir 

skausmingai, mokydamasi Bar-
bara ėmė vis labiau pasitikė-
ti savimi. Mergaitė norėjo jaus-
tis ir būti normali, nors kartais 
ir būdavo sunku keltis ryte – at-
einanti diena rodydavosi sun-
kiai ištveriama. Jai padėjo ma-
mos ir tėčio stiprybė bei para-
ma. Barbara žaisdavo futbo-
lą, dalyvavo plaukimo koman-
doje, šoko ir netgi išmoko pui-
kiai skambinti pianinu ir vargo-
nais! Paauglystėje atėjo nauji iš-
šūkiai. „Aš, dvylikametė ar try-
likametė, sėdėdavau savo kam-
baryje ir verkdavau. Klausda-
vau savęs – kas mane tokią ves, 
aš juk negaliu net už rankų pasi-
laikyti, o kur užsimausiu vestu-
vinį žiedą, o kaip prižiūrėsiu vai-
kelį? Šie klausimai jaudina visas 
mergaites, bet aš verkdavau dėl 
to kiekvieną naktį“, – prisimena 
Barbara. Šiuo skausmu mergaitė 
pasidalijo su rūpestinga motina, 
ir ši padėjo jai patikėti: esi graži 
ir verta būti mylima. Mama pa-
dėjo ir tada, kai nė viena vaira-
vimo mokykla nesutiko mokyti 
merginos be rankų. Tik dėl ma-
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Aš – paukštis  
be sparnų 
Aš – paukštis be sparnų, – 
Pakirpo ne laiku, 
Nors dar dangus vilioja, 
Draugai sparnais man moja. 

Lydžiu juos akimis... 
Su jais aš – širdimi: 
Kartu sparnais mojuoju, 
Dairausi ir dainuoju. 

Dabar tiktai sapne 
Aš sklandžioju erdve, 
Mintyse tik skrajoju 
Virš klonių ir virš gojų. 

Pakilčiau lig dausų – 
Juk paukštis aš esu! 
Gyvenimas man tvojo. 
Matyt, per daug svajojau. 

Ar paukštis, ar žmogus – 
Jei aukštis nebaisus, 
Nebaisūs ir pavojai. 
Svajoju... Dar svajoju... 

Tu, širdele,  
prašau...
Šaltas sniegas miške
Jau apklojo medžius,
Obelėlę sode
Ir žilvičius lanksčius,

Tik sužvarbę jausmai
Spurda mano širdy.
Virpa tyliai, ramiai
Ašara nevilty.

Tu, širduže, prašau,
Neramiai nespurdėk, –
Greit pavasaris jau
Į namus atskubės.

Sužaliuos vėl laukai,
Pievos sals medumi...
Kaip mergytė žvaliai
Džiaugsiuos aš lietumi.

Tik, prašau, neskubėk,
Dar paliki vilties
Man saulutę lydėt
Ir sulaukti nakties,

Dar su savo vaikais
Aš pabūčiau kartu,
Siausčiau dar su mažais
Anūkėliais ratu.

Juos mylėti karštai
Aš dar nepavargau,
Tik visai nelauktai
Ligoje suklupau.

Širdužėle, prašau,
Pasvajokim abi...
Šio pasaulio gražaus
Nemylėt negali.

Šias eiles sukūriau sužinojusi apie baisią savo ligą. Ta žinia 
mane pribloškė ir išmušė iš vėžių. Dabar, žinoma, susitai-

kiau su esama situacija ir susigyvenau su savo liga. Išmokau 
džiaugtis gyvenimu ir kiekviena akimirka.

Danutė Ruseckaja

ne laiku
Susijaukė dangus 
Ir žemė – be žiedų. 
O medis – lyg žmogus –
Palūžta ne laiku.

Nors vėjas išblaškys
Vėl debesis sunkius,
Bet medis nepražys,
Neatsikels žmogus.

Sveikatą barstom mes
Kas dieną nejučiom,
O kai neteksim jos,
Raudosim paslapčiom.
 

norai
Norėčiau angelo sparnų, 
Kai jausiu – nebepaeinu,
Kad žvaigždės kelyje padėtų, 
Jei akys jau neberegėtų.
 
Nors ir raukšlėta, bet ori 
Senatvė būtų nebaisi.
Kad mintys skaidrios dar plazdėtų, 
Saulutė šviestų, glamonėtų.
 
Kad nepamirštų ir vaikai,
Kaimynai, broliai bei draugai.
Kad veidas išmintim švytėtų,
O rankos guosti dar galėtų.
 
Pasiųsčiau saulės zuikučius,
Kad džiugintų vaikus mažus
Ir gėrio širdyse prisėtų, –
Pasaulis džiaugtųsi, mylėtų.

Laikinumas
Viskas šiam pasaulyje praeina...
Gėla, džiaugsmas žengia pakeliui.
Jeigu šiandien skausmas aukšta  
                                                  kaina –
Ryt gal būsim devintam danguj.
 
Mes kas dieną būnam vis kitokie:
Tai išdidūs, tai labai maži,
Kartais siaučiam lyg vaikai ištroškę,
Kartais liūdim itin vieniši.
 
Mes suprantam, skausmo prirakinti,
Kokia laimė būt` visai sveikam.
Išsiskyrę žadiname viltį, –
Juk saldybė – būti mylimam.
 
Viskas šiam gyvenime praeina:
Skausmas begalinis, net mirtis...
Išsiskleidžiam, kai kartu ateina
Meilė, Džiaugsmas, Laimė ir Viltis.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie kūrybos 
šaltinio

VII laiškas
Mano Jeronimėli, ačiū už laiš-

kelį. Žinau, kad burną aušinti ne-
gerai, todėl rašau Tau, norėdama 
išsikalbėti.

O buvo taip. Tik savaitė, kaip 
žinai, išėjau iš ligoninės. Bet čia 
vėl kitos bėdos pristojo. Penkta-
dienį skambinu į polikliniką, kad 
priregistruotų pirmadieniui pas 
šeimos gydytoją.

– Pirmadieniui nebėra talonų. 
Jei nori – antradienį.

– Ne, man reikia pirmadienį.
– Sakiau, kad nėra talonų. Tai 

registruoti ar ne? Žmonės laukia!
– Gerai. Registruokit.
– Antradienį 10.45. Gerai?
– Tegu būna.
– Talonas ir kortelė bus pas 

gydytoją kabinete.
Nueinu antradienį į polikli-

niką, o čia mano gydytojos kabi-
nete dirba kita gydytoja. Kiek pa-
laukusi, įėjau paklausti.

– Jūsų daktarė dirba po pie-
tų. Šiandien neporinė diena. Jos 
kortelės jau atneštos.

– Gal galit pažiūrėti, ar mano 
kortelė yra.

– Neturiu laiko. Čia ne gydy-
tojos reikalas.

Einu į registratūrą.
– Jūs mane užregistravot iš 

ryto 10.45, o mano gydytoja dir-
ba po pietų.

– Kažin, ar užsiregistravot?
Jeronimėli, o kaip aš įrodysiu, 

kad tikrai užsiregistravau. Jokio 
įrodymo neturiu.

– Bet man reikia šiandien – 
sunku vaikščioti.

– Duok dokumentą.
Buvau pasiėmusi tik seną in-

validumo pažymėjimą. Pada-
viau. Neatkreipė dėmesio.

Užregistravo po pietų. Lau-
kiau prie kabineto durų iki „po 
pietų“. Įlėkiau pirma.

– Man fontanai šniokščia gal-
voje. Gal reikėtų peršviest tą ma-
kaulę. Ir sprandą skauda.

Gydytoja išrašo siuntimą pas 
nervų gydytoją. Dabar su siunti-
mu einu į kitą registratūrą. Eilė 
didelė – laukiu. Priėjau.

– Prašau užregistruoti pas 
nervų gydytoją. Norėčiau tuoj 
pat.

– Šiai dienai nėra talonų. Ry-
toj.

– Bet ten, prie kabineto, nėra 

Laiškai Jeronimui
nė vieno žmogaus.

– Kas, kad nėra – bus. Prašyk 
gydytojos, gal priims.

Prie nervų kabineto nė vie-
no paciento. Kabinetas atrakin-
tas, bet nėra gydytojos. Grįžtu 
vėl į registratūrą, taip ir pasakau. 
Dar pridedu:

– Registruokit – gydytoja dar-
bo neturi.

– Netrukdyk, ar negali pa-
laukt gydytojos?!

Nueinu vėl prie nervų ka-
bineto. Gydytoja dar negrįžusi. 
Laukiu. Pagaliau ateina.

– Norėčiau užsiregistruoti 
pas jus. Matau – tuščia.

– Tuščia, kad neatėjo žmonės. 
Juk nepersiplėšiu.

– Gal vis tik priimsit?
– Registruokis.
Nueinu trečią kartą į registra-

tūrą ir čia bambėdamos užregis-
truoja. Grįžtu. Pas nervų gydy-
toją ir dabar nė vieno paciento.

– Na, matot, – sakau, – žmo-
nių nėra.

– Kas kad nėra, – kartoja kaip 
ir registratūroj gydytoja, – prisi-
registravo ir neatėjo.

Padėjo ant stalo porą kortelių. 
O aš pasakoju savo bėdą:

– Man galvoj fontanai šniokš-
čia. Gal reikėtų ištirti, kas ten pa-
sidarė, ir gydyti, jei įmanoma.

– Ir man ūžia. Bet čia galva 
niekuo dėta. Tai ausys.

– Aš buvau pas ausų gydyto-
ją, sakė, iš jų pusės viskas gerai.

Gydytoja kalba tyliai. Prašau 
pakartoti.

– Matai, ausim negirdi.
– Bet ten, ausų kabinete, pa-

tikrinę prie klausos neprikibo.
– O kodėl prašai pakartoti?
Taip su tais fontanais ir už-

baigėm.
– Dar bėda: skauda spran-

dą, pečius.
Pakilnojo rankas, pačiupinė-

jo sprandą ir išrašė siuntimą pas 
reabilitologą. Su siuntimu einu 
vėl į pirmą registratūrą. Paduo-
du siuntimą.

– Jei nori, užregistruosim ki-
tam antradieniui. Visos dienos 
užimtos.

– Aš negaliu tiek laukti – tu-
riu siuntimą į Vilnių.

– Nieko negaliu padaryti.
Nueinu prie reabilitologo ka-

bineto – vėl nė vieno žmogaus. 

Įeinu į vidų. Ten jaunas vyrukas 
besikalbąs. Jis ir liepė palauk-
ti. Laukdama pažiūrėjau į etike-
tę prie durų – darbo laikas iki 17 
val. O dar buvo tik 15 val. Išėjus 
vyrukui, įėjau.

– Jau nebepriimu ligonių.
– O kodėl? Juk darbo laikas 

iki 17 val.
– Aš per tą laiką turiu kitų 

darbų: dokumentus užpildyti...
– O aš negaliu taip kasdien 

vaikščioti po poliklinikas. Svei-
kata. Jei sveika būčiau, iš viso čia 
nesilankyčiau.

– Prisiregistruok! Ką čia su ta-
vim... Tik greitai.

Nueinu į registratūrą, o čia 
didžiausia eilė. Aš, aplenkusi vi-
sus, skubu prie langelio.

– Man liepė skubiai prisire-
gistruoti. Gal galit...

– Prašau stoti į eilę.
Tada maldauju žmonių, kad 

užleistų. Prisiregistravusi skubu 
į pono kabinetą. Dar radau. Pri-
ėmė priekaištaudamas, kad dar-
bą trukdau. Išrašė sprandui ma-
sažą ir fizioterapinę procedūrą.

Su siuntimuku lekiu į masa-
žo kabinetą. Čia užimta, todėl už-
lipau į fizioterapinį. Rodau po-
pieriuką.

– Ateisi rytoj.
– Kodėl rytoj? Juk ta kabi-

na laisva.
– O gal aš nelaisva. 
Neišeinu, laukiu.
– Na, eik į kabiną.
Nustembu, nes nežinodama, 

tik nujausdama taip tvirtai pasa-
kiau, kad ta kabina laisva. Čia pa-
brūžino, ir vėl lekiu į masažo ka-
binetą. Masažuotojui Romui įtei-
kiu popieriuką.

– Kada norėsi?
– Kad ir tuoj pat.
– Gerai.
Tuo tarpu įeina kita.
– Kas čia? – klausia, nes ma-

sažuotojas beveik aklas.
– Aš čia pirmą kartą, – atsa-

ko ponia.
– Gerai, eik į aną kabiną, o tu 

ateisi rytoj, – sako man. – Darbas 
baigiasi, priimu paskutinį ligonį.

Tokios tokelės, Jeronimėli, ir 
atkaklumas turi savo ribas. Būk 
ir toliau sveikas drūtas, kad ne-
reikėtų klaidžioti po tas polikli-
nikas.

„Negalia – ne kliūtis“    Iš tradicinės neįgaliųjų fotografų kūrybinės stovyklos Vepriuose.
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