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Neįgalieji Lietuvoje vis drąsiau 
gali keliauti 

Šiemet ji buvo išskirtinė, nes 
specialiai į renginį atvyko veži-
mėlių „Panthera“ gamintojo ats-
tovė Milja Vaitilo. Vežimėlių spe-
cialistė ir kineziterapeutė iš Šve-
dijos visus dalyvius supažindino 
su garsios firmos neįgaliųjų rate-
lių kilmės istorija. Buvo aptarta, 
kokių sunkumų kyla važiuojant 
vežimėliu ir kaip juos išspręsti. 
M.Vaitilo papasakojo, kaip pa-
lengvinti ilgai sėdinčiųjų veži-
mėlyje problemas, konsultavo 
taisyklingos sėdėsenos neįgalių-
jų rateliuose klausimais. Angelė 
Rudžianskaitė iš Kauno džiaugė-
si, kad jai išties pasisekė – nuo-
lat rateliuose sėdinčiai moteriai 
dažnai kildavo stuburo proble-
mų, o „Pantheros“ atstovė, pa-
bendravusi su ja, atidžiai įsiklau-
siusi į pastabas, profesionaliai 
sureguliavo vežimėlį taip, kad 
dabar sėdėti jame kur kas pato-

Monciškėse 
surengta 

„Pantheros“ 
diena

giau. A.Rudžianskaitė sakė, kad 
buvo labai įdomu pamatyti nau-
jus „Pantheros“ gaminius. Dau-
gelis dalyvavusiųjų mokymuo-
se buvo nustebinti, kad ateity ne-
įgaliojo vežimėlis galėtų sverti tik 
šiek tiek daugiau nei 5 kg. 

„Pantheros“ dienos metu 
UAB „Teida“ specialistai taip pat 
remontavo vežimėlius. Buvo ne-
mokamai keičiamos jų detalės, 
atliekami kiti serviso bei regu-
liavimo darbai. Ernestas Marčiu-
lionis iš Panevėžio gyrė „Teidos“ 
komandos organizuotumą, drau-
giškumą ir džiaugėsi, kad buvo 
nemokamai pakeisti jo vežimė-
lio ratai. E.Marčiulionis naudo-
jasi jau ne pirmu „Pantheros“ 
vežimėliu. Vyriškis patenkintas 
jo manevringumu, lengvumu. 
„Nors ir kiti vežimėliai turi savo 
privalumų, man „Panthera“ pa-
tinka“, – sakė vaikinas. 

A.Rudžianskaitė taip pat 
gyrė „Teidos“ specialistų profe-
sionalumą, dėmesį neįgaliajam. 
Ji negailėjo padėkos žodžių ir už 
nemokamai sutvarkytą jos veži-
mėlį. „Teidos“ specialistai pakeitė 
ratelius, stabdžius, porankius, ki-
tas smulkias detales. Angelė taip 
pat jau 8 metus rieda „Pantheros“  

Neįgalieji domėjosi „Pantheros”naujovėmis.

Lietuvos paraplegikų aso-
ciacijos Landšafto terapi-
jos ir rekreacijos centre 
Monciškėse kasmet orga-
nizuojama „Pantheros“ 
vežimėlių diena. Šios die-
nos rengėjai – „Panthe- 
ros“ vežimėlių tiekėja ir 
atstovė Lietuvoje UAB 
„Teida“ kartu su Lietu-
vos paraplegikų asociaci-
ja –  šių vežimėlių gerbėjų 
taip mėgstamą ir laukia-
mą dieną organizavo jau 
septintą kartą. Išskirtos geriausiai 

pritaikytos vietovės
EDEN projekto metu buvo 

vertinamos turizmo traukos vie-
tovės, kuriose esantys objektai 
yra parengti, teikiamos paslau-
gos yra pritaikytos ir siūlomos 
visiems turistams, nepriklauso-
mai nuo fizinių apribojimų, nega-
lios ar amžiaus (t.y. asmenims su 
negalia, šeimoms su mažais vai-
kais, senyvo amžiaus žmonėms, 
ir kt.). Atsižvelgiama ne tik į fizi-
nės aplinkos pritaikymą, bet ir į 
tai, ar yra numatytas atitinkamas 
aptarnavimas (specialiai apmo-
kytas personalas), gestų kalbos 
vertėjai, aprašymai Brailio raštu, 
organizuojamos veiklos ir ekspo-
zicijos pritaikytos specialiųjų po-
reikių turintiesiems. 

Kvietimą dalyvauti projek-
te paskelbęs Valstybinio turizmo 
departamentas prie Ūkio minis-
terijos sulaukė 21 paraiškos. Dau-
gelis projekte dalyvavusių turis-

Turizmas pritaikytas vi-
siems – tokia buvo 2013 
metų Europos Komisijos ir 
LR Vyriausybės finansuo-
jamo EDEN projekto „Eu-
ropos turizmo traukos 
vietovės“ tema. Itin pa-
traukliu turizmo objektu 
šiemet pripažinti Telšiai, 
jų senamiestis, kur daug 
dėmesio skiriama uni-
versaliam dizainui  – kad 
miestas būtų prieinamas 
ir neįgaliesiems, ir ma-
moms su vežimėliais, ir 
senyviems žmonėms. 

tinių objektų didžiuojasi, jog yra 
prieinami ir specialiųjų poreikių 
turintiesiems: neįgaliesiems vis 
labiau pritaikomi pažintiniai ta-
kai, žirgynai, muziejai ir, žino-
ma, miestai ar savivaldybių teri-
torijos. Pasirodo, dar per mažai 
žinome apie tai, kad mūsų mies-
tai sparčiai gražėja, o jiems tvar-
kantis ir neįgalieji gali aplanky-

ti vis daugiau kultūros ir gam-
tos objektų. 

Telšiai – miestas prie 
septynių kalvų

Patraukliausia šalies turizmo 
vietove šiemet pripažintas Telšių 
miestas, kurį konkursą skelbusio 

(nukelta į 5 psl.)

Nuo Masčio ežero pakrantės į šalia įrengtą amfiteatrą galima pakilti keltuvu.

Nidoje neįgalieji rateliuose gali gėrėtis Parnidžio kopa.

Žaliūkių malūnininko sodybos vėjo malūnas Šiauliuose  
pritaikytas neįgaliesiems rateliuose.

Prie Chaimo Frenkelio vilos Šiauliuose pagrindinio įėji-
mo įrengtas keltuvas.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Želmenys iš po 
nuolaužų

„Neklausk vėjo, kodėl tave atnešė čia, kur esi. Net jei 
patekai tarp cemento nuolaužų, išleisk šaknis ir gyvenk“, – 
tai italų rašytojo, kunigo Bruno Ferrero žodžiai.

Ne, reikia klausti ne tik vėjo, bet ir saulės, valdžios bei 
žmonių „kodėl tave atnešė čia“. Prieš tavo valią ir norą lie-
pę palikti gimtinę, kurioje tu nenusikaltai tėvynainiams, 
priešingai, juos mylėjai ir kovojai už jų ir savo laisvę.

Taip kalbu turėdamas galvoje prieš 150 metų buvusio-
se Abiejų Tautų Respublikos teritorijose (Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės) įsiplieskusį su-
kilimą. Jo tikslas – atkurti valstybingumo praradimą, lemtą 
caro valdžios per XVIII a. pabaigos tris Respublikos pada-
lijimus. Per visą laiką – iki 1864 m. balandžio mėn. – kovė-
si 200 tūkst. sukilėlių. Deja, imperija metė galingą kariuo-
menę ir sukilimas buvo žiauriai numalšintas. Žuvo tūks-
tančiai žmonių, prasidėjo represijos: uždrausta lietuviška 
spauda, uždarytos mokyklos, katalikų bažnyčios, vienuo-
lynai. Okupacinė Rusijos vyriausybė nuteisė mirties baus-
me, katorga ar ištrėmė beveik 22 tūkst. gyventojų. 

Keli šimtai šeimų buvo nutremti į Pavolgį, į Saratovo 
guberniją. O ten – smėlynai, beveik alkanoji stepė, jokio 
medelio ar krūmo. Tačiau lietuvis nebūtų lietuvis – darbš-
tus, išmoningas, kantrus. Žemę sugalvojo arti kupranu-
gariais, nes reikėjo labai giliai. Gausaus derliaus sulauk-
davo ne kasmet. Bet kai užderėdavo javai, tik galvok, kur 
juos padėti, kaip parduoti. Trys lietuvių kaimai netruko 
suklestėti: atsirado geri trobesiai, daugybė gyvulių, buvo 
pastatytos dvi bažnyčios, dvi mokyklos. Tačiau pasituri-
mą gyvenimą visiškai sugriovė Rusijos revoliucija. Atėmė 
viską: grūdus, gyvulius, maisto produktus, drabužius, ki-
tus daiktus. Badas pažvelgė į akis. Teko prašyti pagalbos 
jau iš nepriklausomos Lietuvos arba leistis pavojingon ke-
lionėn į tėvų žemę.

Panašiai kūrėsi ir 1941 m. lietuviai tremtiniai, nugaben-
ti į Altajaus kraštą. Čia dirvos našios, pievos itin vešlios, 
bet vietiniai gyventojai skurdo, nes... tingėjo dirbti. Mūsų 
tėvyniečiai skirtingai – ėmė kusti: įsigijo gyvulių, pasista-
tė namus. Bet toks darbštuolis čia nebuvo reikalingas. Jo 
„laukė“ atšiaurios Laptevų jūros prieigos, vergiška vers-
linė žvejyba, daugelio –  ir kapai.

Per ne vieną dešimtmetį, net šimtmetį aibės lietuvių gy-
venimas virto griuvėsiais. Ir jei jie nemokėtų žadinti iš po 
nuolaužų besikalančių želmenų, o nuleistų rankas ir su-
sitaikytų su lemtimi, Tėvynės ilgesys niekada netaptų tik- 
rove. „Žmonėms, pasiryžusiems veikti, paprastai sekasi, 
ir priešingai, retai sulaukia sėkmės tie, kurie tiek ir tevei-
kia, kad svarsto ir delsia“, – sakė gerokai prieš mūsų erą 
gyvenęs graikų istorikas Herodotas.

Šiandien mums reikėtų tokių herodotų. Gal jie patar-
tų svetur laimės ieškoti išvykusiems, kad visko daugiau 
galima rasti ir savoje žemėje. Širdgėla ima, kai važiuoda-
mas per Lietuvą matai metų metais dirvonuojančius lau-
kus, vieną kitą karvutę pievose, ant faneros lakšto užra-
šytus kvietimus dirbti statybininkais, miško sodintojais... 
O jie ten lenkia nugaras rinkdami pievagrybius, skinda-
mi pomidorus, plaudami indus arba kepdami bandeles. 
Tiesa, moka daugiau negu mūsų šalyje. Tačiau niekas ne-
pralobo iš karto. Ypač mažamokslis, be profesijos. Seniai 
žinoma, kad prieš kelis šimtmečius turtingesnės buvo tos 
šalys, kuriose buvo dosnesnė gamta; dabar turtingiausios 
tos, kur veiklesnis žmogus. O iš kur tą veiklesnį mums imti, 
jei darbingiausieji už jūrų marių svetimiems turtus krauna, 
apie savąją Tėvynę negalvodami. Žinomas, turtingas Lie-
tuvos verslininkas, pasakodamas apie nelengvą savo gy-
venimo pradžią, sako, kad gerai gyventi visi norime šian-
dien, na, bent rytoj, bet ne po 10 metų. Matyt, teks susitai-
kyti su tuo, kad geras ir gražus gyvenimas taip greitai ne-
ateina, o jei ateina – labai greitai ir išeina. Teks padirbėti, 
labai sunkiai padirbėti.

Mano minėti tremtiniai sakydavo, jog norėdami išgy-
venti ir sugrįžti gimtinėn, sustodavo tik nakties poilsio – 
reikėjo atgauti jėgas. Atkaklumas juos vedė į priekį. Da-
bar dažniausiai kirba galvoje uždarbiai, valdo pinigų re-
gėjimas. Mitologinė fėja Morgana apgaudinėdavo keliau-
tojus netikrais reginiais, t.y. sukurdavo miražą – tariamą, 
menamą, klastingą vaizdą. Ar kartais kai kurie mūsų tau-
tos sūnūs netaps fėjos Morganos aukomis?

Ukmergė: Aplankytas Ignalinos kraštas 
 Ukmergės rajono 

neįgaliųjų draugijos tarybos 
narė Aldona Gedgovdienė 
laiške „Bičiulystei“ pasida-
lino neužmirštamų emoci-
jų padovanojusios kelionės į 
Ignalinos kraštą įspūdžiais. 

Vieną gražų vasaros 
rytą, sutilpę į 49 vietų au-
tobusą, pajudėjome link 
dar mažai apvažiuoto, 
apžiūrėto Ignalinos kraš-
to. Stabtelėjome prie Pa-
lūšės turizmo centro, kur 
ukmergiškių jau laukė gi-
das Albinas.

Visada, važiuodami 
apžiūrėti kito rajono gro-
žybių, užsukame ir į neį-
galiųjų draugiją. Taip nu-
tiko ir šį kartą. Ignalinos 
rajono neįgaliųjų draugi-
ja įsikūrusi labai gražioje 
vietoje, prie ežero, pušyne. 
Su baltu pavydu ukmer-
giškiai grožėjosi aplinka, 
bendravo. Draugijos pir-
mininkė Regina Slabadie-
nė pasakojo apie dirbamus 
darbus, rūpesčius, sėkmes 
ir nesėkmes, apie naujus 
planus. Atsisveikinome 
linkėdami stiprybės, kan-
trybės ir palikę savo ran-
kų darbelį. 

Diena pasitaikė puiki. 
Apsilankėme Aukštaiti-
jos nacionaliniame parke, 
kuriame pilna nuostabiau-
sių dalykų. Sužinojome, 
kad čia auga net 663 rū-
šys grybų, 779 rūšys įvai-
rios augmenijos, dalis jų 
įrašyta į Lietuvos raudo-
nąją knygą. Šiame parke 
yra tokia gėlelė, kuri su-

geba žydėti net po žeme. 
Judėjome siauru miško ke-
liuku link Senovinės biti-
ninkystės muziejaus, kuris 
įsikūręs Stripeikių kaime, 
ir mąstėme, kiek mes dar 
daug ko nežinome... O bi-
tininkystės muziejus nu-
stebino ne tik surinktais 
aviliais, jų gausumu, įvai-
rove, bet ir nuostabia, iš-
puoselėta aplinka. Links-
mai pabendravome ir su jo 
įkūrėja ponia Zita, sužino-
jome daug naujų dalykų. 

Užsukome ir į Ginučių 
vandens malūną, o užlipę 
ant kalno, kuris pavadin-
tas Ladakalniu, sustingo-
me nuo grožio, kurį regė-
jome. Ar dar yra kur vieta 
pasauly, kad vienu metu 
matytume 6 ežerus? 

Grįžę į Palūšę, aplan-
kėme seniausią Lietuvos 
medinę šv. Juozapo baž-
nyčią, kuri skirta kompo-
zitoriui Mikui Petrauskui 
atminti, grožėjomės uni-
kalia varpine, užsuko-
me ir į archeologų atkur-
tą akmens amžiaus gyve-
namąjį būstą bei pilkapio 
ekspoziciją. Gidui paklau-
sus, ar pavargome, visi 
vienu sakėme NE. Ar gi 
galima pavargti nuo gro-
žio ir gerų emocijų? 

Atsisveikinę su šauniu 
gidu Albinu, pasukome 
link Palūšės centre tyvu-
liuojančio ežero – Lūšio. 
Bangelių žaismas, kait- 
rūs saulės spinduliai su-
gundė, tad šmurkštelėjo-
me į bangas ir džiaugia-

Kažkas yra pasakęs, 
kad kuo labiau slepiesi 
nuo skausmo ir negalios, 
tuo daugiau jie įskaudina, 
kai prasiveržia į paviršių. 
Tad nebijokime jų parody-
ti ir nesigėdykime. Juk pa-
sidalinus negandom su ar-
timais bičiuliais, jos tampa 
kur kas lengvesnės. Tam 
juk ir yra sukurtos neįga-
liųjų draugijos ar klubai.

Jau nuo ankstyvo pa-
vasario Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos, va-
dovaujamos naujai išrink-
tos pirmininkės V.Pieniu-
tienės, būrelis moterų du 
kartus per savaitę renkasi 
į rankdarbių būrelį. Pirmų-
jų užsiėmimų metu mote-
rys mokėsi simegrafijos – 
siūlų grafikos, ją naudo-
jant padaromi paveikslai, 
atvirukai. Na, o vėliau bū-
relio vadovė N.Gylienė ne-
įgaliąsias mokė dekupažo. 
Tai kruopštus ir nemažai 
pasiruošimo reikalaujantis 
darbas. Pirmiausiai nori-
ma spalva nudažomas ke-
raminis, stiklo ar medžio 
gaminys. Vėliau, naudo-
jant paveikslėlius iš popie-
rinių servetėlių, iškarpos 
priklijuojamos, paskui pa-
dengiamos laku. Moterų 
dirbiniai tikrai labai įspū-

Jurbarkas: 

Negalią įveikia užimtumas
dingi. O turint omeny tai, 
kad ne viena juos darė ne-
galios pažeistais pirštais ar 
sąnariais, kelia dar dides-
nį susižavėjimą. Dabar vi-
sas darbštuolių būrelis įni-
kęs mokosi tapybos ant šil-
ko. Į užsiėmimus atvyksta 
moterys iš įvairių rajono 
seniūnijų. Žinoma, lanky-
tis kiekvieną kartą jos ne-
gali dėl įvairių priežasčių, 
tad nemažą dalį darbelių 
atlieka namuose, prieš tai 
išklausę išsamų vadovės 
pamokymą. 

Kalbėjau su tądien su-
sirinkusiomis moterimis 
ir visos kaip viena tvirti-
no, kad čia, būrelyje, ran-
da tikrą atgaivą širdžiai, 
kad be galo būna malonu, 
kai gali artimiesiems ar bi-
čiuliams padovanoti savo 
rankomis pagamintą kū-
rinį. Juk pirkti iš parduo-
tuvės suvenyrai tokie ša-
bloniški. O gruodžio mė-
nesio pradžioje moterys 
rinksis gaminti dovanėlių 
vaikų namų globotiniams. 
Bus mezgamos kojinaitės, 
pirštinės ir šalikėliai. Ne-
mažai tokių dovanėlių jau 
pernai prieš Kalėdas buvo 

nuvežta į Viešvilės vaikų 
globos namus.

Tą dieną, kai buvo su-
rengta rankdarbių paro-
dėlė, vykdant Neįgaliųjų 
socialinių ir savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo ir palaikymo projek-
tą, buvo laukiama susi-
renkant nemažos grupės 
draugijos neįgaliųjų. Į sve-
čius tądien atvyko žino-
mas Lietuvos žolininkas 
V.Skirkevičius. Jis išsamiai 
susirinkusiems papasako-
jo apie vaistažolių naudo-
jimą, jų neįkainojamą pa-

galbą susirgus. Besiruoš-
damos svečio atvykimui, 
draugijos moterys, pa-
dedamos B.Daugėlienės, 
pririnko įvairiausių žole-
lių. Gražiai supakuotos, 
jos irgi traukė ne vieno akį.

Taigi jei norite, kad ne-
kankintų vienatvė ar nepa-
sinertumėte vien į negalios 
sukeltas problemas, kuo 
daugiau dalyvaukite įvai-
riuose, žinoma, pagal jūsų 
jėgas, užsiėmimuose. O jų 
Jurbarko neįgaliųjų drau-
gijoje tikrai netrūksta.

Onutė ČIrvINskIeNė

Grupė būrelio moterų. 

mės vasaros teikiamais 
malonumais. Vėliau su-
sėdome prie bendro pie-
tų stalo, o pasistiprinus 
anoks čia dyvas ir dainą 
užtraukt, kai Edvardas į 
kelionę akordeoną įsidė-
jo, smagu ant ežero kran-
to ir pašokt. 

O laikas negailestin-
gas, jis vis skuba, gražią 
dieną nešdamas vakaran. 
Po nuostabaus pasibuvoji-
mo ežerų krašte, pilni pui-
kių emocijų, išglamonėti 
Lūšio ežero bangų, lipome 
į autobusą, mintydami, 
kad Lietuva – nuostabus 
kraštas… Nereikia malo-
numų Kanaruose ieško-
ti, jie – šalia mūsų, tik pa-
žinkime geriau savo kraš-
tą, savo žmones!

Ukmergiškiai šalia Palūšės bažnyčios.
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Smagu, kai tavo akyse užau-
gęs draugijos narys tampa jos 
darbuotoju. Mindaugėlį ir jo bro-
lį Deivyduką mama į draugiją 
atsivedė 2001 metų balandžio 9 
dieną. Tada jam buvo ką tik su-
kakę 10 metukų. 

Mama pasakojo, kad kai iš-
tekėjo, su vyru labai laukė vai-
kučių, nes abu – iš gausių šei-
mų. Mindaugėlis apie savo gi-
mimą nepranešė verksmu, tyla 
persmeigė mamos krūtinę – ar 
gyvas. Jai neparodė kūdikio, tik 
po kelių dienų atnešė, pasakyda-
mi, kad pavyko išgelbėti, tačiau 
buvo įvardyta ir diagnozė – PA-
RALYŽIUS. Medikų aplaidumas, 
o gal kad turėjo keistis pamainos 
lėmė tai, kas nebesugrąžinama.

Po trejų metų moteris vėl ry-
žosi gimdyti, tik, deja, bėda vie-
na nevaikšto. Medikai, pagalvo-
ję, kad gimdyvė gali ir pati pa-
gimdyti, neskubėjo operuoti, to 
pasekmė – naujagimio dešinės 
rankos paralyžius.

Deivydukas draugijoje neuž-
sibūdavo, jam nebuvo įdomu. O 
štai Mindaugėlis dalyvavo visuo-
se renginiuose bei projektuose. 
Jis 2004 metais noriai lankė kom-
piuterių kursus, kuriuos organi-
zavome draugijoje, 2005-aisiais 
važiavo į koncertinį turnė po Slo-
vėniją, vykdavo į Lietuvos neįga-
liųjų draugijos bei Kalvarijos sa-

Mūsų Mindaugėlis

vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
organizuojamas stovyklas.

Tad kai Mindaugas pernai 
paprašė priimti atlikti prakti-
ką mūsų draugijoje (jis mokėsi 
Marijampolės profesinio rengi-
mo mokykloje ir ten įgijo rašt- 
vedžio specialybę), pirmininkė 
Roma Murauskienė net nedve-
jodama sutiko. Bendradarbiau-
jant su Marijampolės darbo bir-
ža, 2013 metų gegužės mėne-
sį Mindaugas Leonavičius buvo 
priimtas Kalvarijos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos raštve-
džio pareigom. 

Nors jau suaugęs, bet mums 
jis visada bus vaikutis – taip krei-
piamės draugijoje į Mindaugė-
lį, o jis nedrąsiai šypsodamasis 
paklusniai vykdo jam pavestus 
darbus.

vilija vILkeLIeNė

Všį Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centras yra parengęs pro-
jektą „Neįgaliųjų asmenų Profe-
sinės reabilitacijos paslaugų tei-
kimas neįgaliesiems – vienintelė 
reali galimybė projektuoti darbi-
nę integraciją ekonominės kri-
zės kontekste“. Šio projekto tiks-
las – didinti neįgaliųjų integraci-
ją į darbo rinką. Šiuo metu vyk-
domos bitininkystės darbuotojo 
ir želdynų prižiūrėtojų mokymo 
programos, kuriose gali daly-
vauti neįgalieji, turintys 30–45% 
darbingumą. VšĮ Trakų neįga-
liųjų užimtumo centro direkto-
riaus Juozo Norinkevičiaus bei 
psichologės Jūratės Miežytės-
Tijūšienės iniciatyva šio projek-
to dalyviams 2013 liepos 6 die-
ną buvo organizuota pažintinė-

Trakų neįgalieji domėjosi 
bitininkavimo istorija

edukacinė kelionė į Ignalinos ra-
jone, Aukštaitijos nacionalinia-
me parke, esantį Stripeikių kai-
mą, kur įsikūręs vienintelis Lie-
tuvoje Senovinės bitininkystės 
muziejus. Į kelionę vyko bitinin-
kystės mokymo programos da-
lyviai, mokytojai ir darbuotojai.

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centras – vienintelė Lietuvo-
je neįgaliųjų užimtumo įstaiga, 
užsiimanti bitininkystės verslu. 
Šis centras jau daug metų yra ne 
tik įsirengęs bitynus, turi savo 
įrangą, sėkmingai bitininkauja, 
bet ir yra kviečiamas bei daly-
vauja įvairiuose šalies bitininkų 
simpoziumuose, suvažiavimuo-
se bei mugėse. Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras turi sertifika-
tus, leidžiančius prekiauti ne tik 

Noriu papasakoti apie Aly-
taus miesto neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Dzūkija“ vete-
ranę Onutę Kavaliauskienę. Ši-
luma, meilė, gerumas, didžiulis 
reiklumas sau... Daug, labai daug 
turi ši simpatiška moteris. Daug 
jai davė ir dainavimas. Daina, 
mokslininkų nustatyta, – sveika-
ta. Tokiu dainos poveikiu Onutė 
neabejoja – jai atiduota daugiau 
nei 30 metų. Moteris su džiaugs-
mu kalba apie ansamblį „Dzūki-
ja“, kuriam atidavė daugiau kaip 
20 metų, jos mielą vadovę Birutę 
Serbentienę, apie buvusius ir da-
bartinius dalyvius. Prisimena bu-
vusios vadovės Vilijos Černiaus-
kienės pasakytus žodžius, kad ji 
dainuoja gražiai, bet turi vieną 
ydą – per daug galvoja apie sun-
kiai paimamas dainos natas. Va-
dovė patarė negalvoti apie save 
scenoje, o tik apie dainą, jos pras-
mę, grožį. Tai išgirdusi Onutė net 
pravirko, tie žodžiai įžeidė jos 
ambicijas, bet gyvenimas vis la-
biau įtikina, kad tai – tiesa. Dau-
gumą neįgaliųjų ansamblio da-
lyvių daina lydi visą gyvenimą. 
Vargu ar rastume žmogų, augu-
sį be lopšinių, šmaikščių žaidi-
mų, nepatyrusį gaivinančio dai-
nos poveikio, ne be reikalo Dzū-
kija vadinama Dainava – dainų 

Onutė negali be dainos

kraštu. O.Kavaliauskienė užau-
go kaime, kur moterys mokėjo 
po keliasdešimt ar net kelis šim-
tus dainų. 

O.Kavaliauskienės gyveni-
me nestingo stresų, bet ji išmo-
ko juos išgyventi ir atlikti daug 
darbų, pasirūpinti savimi bei 
artimaisiais, įdomiai praleis-
ti laisvalaikį, bendrauti su įvai-
riais žmonėmis. Moteris visuo-
met laukiama „Artrito“ klubo, 
aklųjų ir silpnaregių draugijos 
narių. Ji žavi juos ne tik daino-
mis, bet ir savo meniniais rank-
darbiais. Buvo surengtos kelios 
O.Kavaliauskienės rankdarbių 
personalinės parodos. Negaili 
savo darbelių, juos dažnai do-
vanoja draugams. Onutę pažįstu 
daug metų. Gyvenimo pakelei-
viai vadinami įvairiais vardais: 
draugais, mylimaisiais, kolego-
mis. Kaip pavadinsi, taip nesu-
gadinsi, svarbu, kad jie šalia, ir 
visada paduos draugui ranką, 
jeigu jis įlūš gyvenimo duobėje. 
Džiaugiuosi, jog galiu būti Onu-
tės drauge-pakeleive.

Per Onines, kaip visuomet, 
ansamblis „Dzūkija“ pasirodė 
Alytaus kultūros ir komunikaci-
jos centre. Ši šventė sukvietė vi-
sas Onutes, jų draugus. 

romutė UdrAkIeNė

Onutė Kavaliauskienė (antra iš kairės) daugiau nei 20 metų dainuoja an-
samblyje „Dzūkija“.

 Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugijos vaikų grupės narės 
Samanta Adomaitytė ir Diana 
Ustinovaitė, abi iš Kybartų, pasi-
dalino savo įspūdžiais apie draugi-
jos organizuotas stovyklas. 

Šių metų liepos mėnesį Vil-
kaviškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos vaikai ir jų šeimų nariai sto-
vyklavo Vištytyje. Stovyklai va-
dovavo draugijos tarybos narė, 
vaikų grupės vadovė Birutė 
Adomaitienė, stovyklautojus ly-
dėjo pirmininkė Valė Jasionienė. 

Prieš išvykstant į Vištytį, Ne-
įgaliųjų draugijos vaikučiai ap-
lankė Kybartų miesto bažnyčią, 
požemius, susipažino su Kybar-
tų miesto seniūnu, Kybartų val-
gyklėlėje buvo vaišinami pietu-

Vilkaviškis: stovyklavo jaunieji 
draugijos nariai

mis. Nuvykę į Vištytį vaikai įsi-
kūrė poilsiavietėje „Žvejų du“. 
Vėliau ilsėjosi prie ežero, grožė-
josi gamta. Pirmininkė Valė su-
pažindino su stovyklos reikala-
vimais, paskaitė paskaitėlę apie 
sveiką mitybą. Artėjant vakarui 
vaikai susipažino su Vištyčio se-
niūnu Bronislavu Polita ir dak-
tare Janina Bernotiene. Ji skaitė 
paskaitą apie sveikatą ir sveiką 
gyvenseną. 

Vištyčio seniūnas pasakojo 
apie Vištytį, jo apylinkes, vaikai 
galėjo užduoti klausimus. Išly-
dėjus svečius visi susėdo prie 
vakarienės stalo, kepė dešreles, 
žaidė žaidimus. Kitos dienos 

rytą patys vaikai mokėsi pasi-
gaminti pusryčius. Prieš pietus 
vadovė Birutė vaikus supažindi-
no su sveika gyvensena. Per pi-
etus stovyklautojai vyko į Viš-
tyčio kavinę, kur laukė gardūs 
pietūs ir gerosios kavinės šei-
mininkės. Po pietų keliavo prie 
švento šaltinėlio. 

Artėjant vakarui teko atsi-
sveikinti su nuostabia gamta ir 
draugais. 

Dalis vaikų iš Vilkaviškio 
jau anksčiau pabuvojo Palan-
goje, Šventojoje, aplankė Gin-
taro muziejų, kitas žymias Pa-
langos vietas, taip pat išklausė 
paskaitą apie sveiką gyvenseną.

Stovyklautojai Vištytyje. 

medumi, bet ir jo produktais – 
vašku, žvakėmis ir kt. Be to, šio 
lietuviško ir tauraus amato iš-
mokę neįgalieji populiarina jį 
užleistose mūsų kaimo žemėse.

Senovinės bitininkystės mu-
ziejaus darbuotoja, gidė Rima 
Kardokienė prie gražaus Taurag- 
no upelio supažindino su eks-
pozicija, kuri išsidėsčiusi pla-
čiai išsibarsčiusioje sodyboje bei 
ant kranto. Trakiečiai sužinojo, 
kaip senovės lietuviai saugojo 
bites, gyvenusias medžio dre-
vėse, nuo meškų ir kitų plėšrū-
nų. Taip pat pamatė ir senovi-
nius kelminius-kaladinius avi-
lius, kurie buvo naudojami nuo 
XV iki XX a. pr., dievo Babilo ir 
bičių deivės Austėjos skulptū-
ras. Muziejaus pastatuose susi-
pažino su bitininkavimo ypatu-
mais bei meistravimo įrankiais, 
medsukiais, istorinėse nuotrau-
kose įamžintais bitininkavimo 
fragmentais. 

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centro keliautojai užsuko ir į vel-
nių išmonėmis (pasak legendos) 
garsėjantį Ginučių vandens ma-
lūną. Taip pat kopė į 175 m aukš-
čio Ladakalnį.

Važiuojant atgal į Trakus, ke-
lionės dalyviai sustojo Švenčio-
nėliuose, kur susitiko su kolega 
bitininku Sigitu Joneliu. Sigi-
tas Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centre mokėsi bitininko amato ir 
šiuo metu savo gimtinėje Šven-
čionėlių rajone yra įkūręs nuo-
savą bityną, populiarina bitinin-
kavimo idėjas bei renka žoleles 
„Švenčionių vaistažolėms“, do-
misi sveika gyvensena. 

vytautas ŽeMAITIs
Trakų neįgaliųjų užimtumo centro bitininkai domėjosi senoviniu bitininka-
vimu. Vytauto Žemaičio nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

(atkelta iš 1 psl.)

Pirmą kartą ši medžia-
ga buvo aprašyta ir re-

komenduota gydyti žmonėms 
1922 metais, o kiek rimčiau pra-
dėta ją tyrinėti tik 1955 m. Šiuos 
tyrimus, ko gero, skatino grei-
tai plintantis mitas, jog apilakas 
(lotyniškai Apis – bitė, lac – pie-
nas; dar apilakas vadinamas bi-
čių pieneliu) yra „tikrasis gyveni-
mo eliksyras arba jauninanti me-
džiaga“ (vėliau apilakas pradėtas 
vadinti „karališkąja želė arba XX 
amžiaus superproduktu“). Nors 
ir nebuvo lemta išsipildyti vi-
soms viltims, tačiau šis produk-
tas ir šiandien tebėra laikomas 
vienu iš efektyviausių natūralių 
gydymo priemonių. Juk šiaip ar 
taip „karališkoji želė“ slopina se-
nėjimo procesą, didina imunite-
tą, darbingumą, stiprina regėji-
mą, atmintį, reguliuoja medžia-
gų apykaitą ir kt. 

Bičių pieneliu vadinama 
balkšvai gelsva su perlamutri-
niu atspalviu drebutinė masė. Bi-
čių pienelis (toliau – apilakas) yra 
specifinio kvapo ir aitriai rūgš-
taus skonio. Šią medžiagą išski-
ria jaunų bičių darbininkių ry-
klės ir iš dalies – priekinių žan-
dų liaukos. Apilaku maitinami 
bičių darbininkių, tranų ir moti-
niniai vikšreliai. 

Cheminė sudėtis
Apilakas turi baltymų, rie-

balų, angliavandenių, mikroe-
lementų ir kt. medžiagų. Balty-
mus sudaro albuminai (albumi-
nas – nedidelės molekulinės ma-
sės baltymas, tirpstantis vande-
nyje; jo daug yra taip pat kiauši-
nyje, piene, kraujyje), gamaglo-
bulinai (kraujo serumo baltymų 
frakcija, turinti daug antikūnų), 
kurių sudėtyje – 22 aminorūgš-
tys (organizmuose jų rasta apie 
100, bet tik 20 sudaro baltymus; 
iš šių rūgščių organizme susida-
ro įvairūs biologiškai aktyvūs 
junginiai: angliavandeniai, anti-
kūnai, hormonai ir daugelis kt.), 
tarp jų – 10 nepakeičiamųjų (leu-
cino, izoleucino, lizino, treonino 
ir kt.; žmogaus organizmas jų ne-
gali sintetinti, todėl turi gauti su 
maistu; jų stingant, sutrinka me-
džiagų apykaita). Be to, apilake 
yra daug vitaminų ir kt. biologiš-
kai aktyvių medžiagų – fermen-
tų (fermentai – baltyminės me-
džiagos, esančios visose gyvose 
ląstelėse; jos daro įtaką bioche-
miniams procesams, reguliuoja 
medžiagų apykaitą).

Apilakas žymiai 
maistingesnis už karvės 

pieną
Pagal maistingumą apilakas 

žymiai pralenkia karvės pieną. 
Baltymų jame yra 5 kartus dau-
giau negu karvės piene, anglia-
vandenių – 6 kartus daugiau, rie-
balų – 3 kartus daugiau , vitami-
nų (C, B1, B2, B3, B6, B12, PP, H, fo-
lio rūgšties) – keletą kartų. Bak-
tericidinį (baktericidas – medžia-
ga, naikinanti bakterijas) apilako 
poveikį galima iliustruoti šitokiu 
pavyzdžiu. Dešimt kartų atskies-
tas apilakas mikrobus veikia stip-
riau negu karbolio rūgštis. Api-
lakas užmuša tuberkuliozės laz-

deles, stafilokokus (stafilokokai 
– sukibusios krūvelėmis rutuliš-
kos bakterijos; sukelia žmonėms 
pūlinius, odos uždegimą, apnuo-
dija maistą ir kt.) ir streptokokus 
(streptokokai – sukibusios gran-
dinėlėmis rutuliškos bakterijos, 
veisiasi žmogaus ir gyvūnų orga-
nizme (žarnyne, burnos ertmėje), 
piene, jo produktuose ir kt., suke-
lia ligas). Natūralus apilakas yra 
sterilus, nepūva ir nepelija. Beje, 
grynas apilakas laikomas stikli-
niuose indeliuose po 5–15 gra-
mų šaldytuve minus 5 °C tem-
peratūroje.

Gydomosios savybės
Apilakas pasižymi įvairiapu-

sišku gydomuoju poveikiu. Daž-
niausiai juo gydomos šios ligos: 
pirminis chroniškas poliartritas, 
pirminė neurozė, bronchinė ast-
ma, bendra sklerozė, kepenų ci-
rozė, chroniškas gastritas, storo-
sios žarnos uždegimas, diabetas 
(tik prižiūrint gydytojui), odos li-
gos (pavyzdžiui, žvynelinė, vei-
do odos seborėja) ir kt.

karališkoji želė 
arba XX amžiaus 
superproduktas.  

kas tai?
jamas sportininkams ir kosmo-
nautams. 

kada nevartotina?
Apilako negalima vartoti 

paaugliams brendimo periodu, 
žmonėms, kurių organizmas, 
paprastai šnekant, jo nepriima 
(pirmieji požymiai: padažnė-
ja pulsas, džiūsta burna; kartais 
taip nutinka tik dėl konkrečiam 
žmogui per didelės apilako do-
zės,– būtina ją sumažinti arba 
nesant pagerėjimo, nebevartoti), 
o taip pat sergantiems antinks-
čių ligomis (pavyzdžiui, Adiso-
no liga), ūminėmis vidaus ligo-
mis (plaučių uždegimas, ūminis 
gastritas) ar paūmėjus lėtinėms 
ligoms. Taip pat, nepasikonsul-
tavę su gydytoju, neturėtų api-
lako vartoti pagyvenę žmonės, 
turintys problemų su padidėju-
siu kraujo krešumu.

Nevalia šio produkto perdo-
zuoti. Pavyzdžiui, nuo didelių 
jo dozių gali pavojingai sulėtėti 
širdies ritmas. Be to, apilakas ne-
vartotinas vėlai vakare, nes gali 
sutrikdyti miegą. Tiek natūralus 
apilakas, tiek apilako tabletės, te-
palai, nors ir retai, kai kam gali 
sukelti alerginę reakciją (tuomet 
gydymas apilaku nutraukiamas). 
Ir dar. Apilakas yra stipri toni-
zuojanti medžiaga, todėl nevar-
totinas vėlai vakare (gali sutrik-
dyti miegą). Apskritai dėl apila-
ko vartojimo niuansų ir paties 
tikslingumo gydytis apilaku pra-
vartu pasitarti su gydytoju arba 
vaistininku.

Liaudies medicinos 
receptai      

Chroniškas hepatitas, kepe-
nų cirozė, neurastenija, klimak-
terinė neurozė, isterija ir pan.

Vartojamas 1/2 šaukštelio api-
lako ir medaus mišinys (1:100) 
2–3 kartus per dieną. Preparatas 
laikomas po liežuviu, kol visai iš-
tirpsta, po to nuryjama. Gydymo 
kursas – 3–4 savaitės. Po 3–4 sa-
vaičių pertraukos gydymas gali 
būti pakartotas.

Skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opaligė

Vartojamas 1/2 šaukštelio api-
lako ir medaus mišinys (1:100) 3 
kartus per dieną. Preparatas lai-
komas po liežuviu, kol visai iš-
tirpsta; po to nuryjama. 10 min. 
prieš preparato vartojimą būtina 
išgerti 1/2 stiklinės šarminio mi-
neralinio vandens (patars gydy-
tojas), kad skrandžio sultys ne-
pakenktų apilakui. Gydymo kur-
sas – 4–6 savaitės. Po 3–4 savai-
čių pertraukos gydymo kursas 
gali būti pakartotas.

Skausmingos mėnesinės, 
sveikatos sutrikimai dėl kli-
makso

Vartojamas 1/2 šaukštelio api-
lako ir medaus mišinys (1:100) 2 
kartus per dieną. Preparatas lai-
komas po liežuviu, kol visai iš-
tirpsta; po to nuryjama. Gydy-
mo kursas – 4–6 savaitės.

romualdas OGINskAs

Monciškėse surengta 
„Pantheros“ diena

Vežimėlių specialistė ir kinezitera-
peutė iš Švedijos Milja Vaitilo padėjo 
sureguliuoti neįgaliųjų vežimėlius.

vežimėliu ir ateity žada pirk-
ti tokį patį. „Jis patenkina visus 
mano poreikius“, – sako moteris. 

„Teidos“ atstovai tikisi, kad 
tokie susitikimai yra vertingi tiek 
gamintojams, tiek naudotojams. 
Juolab kad švediški „Panthera“ 
vežimėliai – vieni iš pirmųjų už-
sienietiškų ratelių, kurie pradėti 
naudoti Lietuvoje jai atgavus ne-
priklausomybę. 

Šią savaitę Monciškėse taip 
pat vyko „Teidos“ diena, kurios 
metu buvo pristatytos techninės 
pagalbos ir kitos savarankiškam 
gyvenimui skirtos priemonės, 
buvo nemokamai konsultuoja-
ma įvairiais klausimais. 

Rugpjūčio 8 d. Eckhard 
Francksen, Invacare lektorius, 
pristatys unikalų aktyvaus tipo 
vežimėlį Küschall Advance, ju-
dėjimo pagalbos priemones kli-

Nuo rugpjūčio 1 d. visi pacien- 
tai, gulėję ar gydęsi ligoninėse, 
galės gauti išsamią informaciją 
apie tai, kiek už jų gydymą sumo-
kėjo valstybė Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšomis. Tokius duomenis 
jiems pateiks teritorinės ligonių 
kasos (TLK), apibendrinusios gy-
dymo įstaigų pateiktą informaci-
ją. Tai įtvirtinta sveikatos apsau-
gos ministro Vytenio Povilo An-
driukaičio pasirašytame įsakyme.

Iki šiol galimybės pacientui 
pateikti informaciją apie jo gy-
dymo kainas nebuvo. Tikimasi, 
kad tai padės tobulinant sveika-
tos priežiūros sistemą, mažinant 
korupcijos apraiškas joje ir stipri-
nant paciento vaidmenį.

Sveikatos apsaugos ministro 
V.P.Andriukaičio nuomone, tai la-
bai reikšmingas pokytis, nes kei-
čiama per daugybę metų nusisto-
vėjusi tvarka.

„Pacientai turi aiškiai žinoti, 
ką gauna nemokamai, o už ką turi 
susimokėti. Nežinojimas dažnai 
yra ta priežastis, kodėl žmonės 
moka už gydymą ar medicinos 
priemones, nors mokėti jiems 
nereikia nė cento. Tik aiškumas 
ir skaidrumas leis sukurti sąžinin-
gą sveikatos apsaugos sistemą“, – 
tvirtina ministras V.P.Andriukaitis.

VLK direktoriaus Algio Sas-
nausko teigimu, nuo šiol visi pa-
cientai išrašymo iš ligoninės die-
ną gaus paciento atmintines, ku-
riose bus paaiškinta, kad infor-
maciją apie savo gydymą ir jo kai-
ną ligoninėje jis gali gauti keliais 
būdais – pateikęs prašymą TLK, 
TLK atstovui savivaldybėje arba 
apsilankęs internete. 

„Iš TLK pacientas gaus po-
pierinę ataskaitą, kurioje jis ras 
informaciją apie tai, koks gydy-
mas jam buvo taikytas gulint li-
goninėje ir kiek tai kainavo. Li-
goninėms paprastai yra apmo-
kama bendra kaina už visas pa-
ciento gydymo metu suteiktas 
paslaugas – tyrimus, operacijas, 
vaistus. Tačiau jei tokio gydymo 
metu buvo skirti brangūs tyri-
mai, vaistai ar medicinos pagal-
bos priemonės, kurie nėra įskai-
čiuojami į bendrą gydymo atve-
jo kainą ligoninėje, šią informa-
ciją taipogi bus galima gauti“, – 
teigia A.Sasnauskas.

Panašią informaciją apie gy-
dymo metu suteiktas paslaugas 
ir jų kainas galima gauti ir inter-
netu portale www.epaslaugos.
lt, arba per elektroninės banki-
ninkystės sistemą. 

Bus galima sužinoti,  
kiek  kainavo gydymas

„Bičiulystės“ ir eltos inf.

„Teidos“ specialistai remontavo neįgaliųjų vežimėlius.

nikiniu požiūriu. Renginio metu 
bus galima išbandyti Küschall 
sukurtus vežimėlius. 

Daugiau informacijos apie 
vežimėlius galima rasti www.
neigaliojovezimelis.lt.

Įdomiausia tai, jog apilakas 
tinka gydyti tiek padidėjusį, tiek 
sumažėjusį arterinį kraujospūdį. 
Pirmuoju atveju kraujospūdis su-
mažėja, antruoju – padidėja iki 
normalaus lygio.

Apilakas gerai užsirekomen-
davo taip pat gydant ligonius, 
sergančius įvairios kilmės ma-
žakraujyste. Tokių ligonių kraujo 
serume (serumas – skystoji krau-
jo dalis, atsiskirianti kraujui su-
krešėjus) padidėja hemoglobi-
no (hemoglobinas – raudonasis 
kraujo pigmentas, esantis rau-
donuosiuose kraujo kūneliuose) 
ir geležies.

kai nebepadeda įprastinės 
gydymo priemonės

Medicinos praktikoje apila-
kas vartojamas dar ir tuomet, kai 
nebepadeda įprastinės gydymo 
priemonės – antibiotikai, krau-
jo ar plazmos perpylimas, vita-
minai ir kt. Tokiais atvejais gy-
dymas apilaku žymiai pagerina 
ligonių būklę: susitvarko mie-
gas, atsiranda apetitas, pagerėja 
kraujo sudėtis ir nuotaika.

Apskritai apilakas yra efek-
tyvi organizmą tonizuojan-
ti priemonė. Pavyzdžiui, apila-
kas su medumi rekomenduo-

4 psl.2013 m. rugpjūčio 1–7 d., Nr. 23 (1149), „Bičiulystė“



„Vakarų eksprese“ išspausdintas pokalbis su atlikėju Mino apie 
koncertą neįgaliųjų vasaros stovykloje. 

virginijos svajonė –  
sukurti šeimą 

„Šilokarčemos“ tinklalapyje išspausdintas Indrės Vaitkuvienės 
straipsnis apie Virginiją iš Vilkyškių, kuri, būdama vos metro še-
šiolikos, nestokoja optimizmo. 

Virgutė iš Vilkyškių – su-
brendusi trisdešimt vienerių 
metų mergina, bet jos ūgis sie-
kia vos vieną metrą šešiolika 
centimetrų. Virginija Serapinai-
tė buvo penktas vaikas šeimoje. 
Laukta ir mylima. Vos tik gimus 
mažylei, Onai Serapinienei buvo 
pasakyta, kad tris kilogramus 
sveriančios mergytės rankytės 
ir kojytės yra per trumpos. Ne-
sėdėjo mama tuokart rankų su-
dėjusi. Važiavo ieškodama gy-
dytojų, profesorių ir kt. pagal-
bos. Bet kas, kodėl, už ką, taip 
ir liko tik klausimais be atsaky-
mų. Tačiau, anot mamos, tuščia 
jų, tegu tik Virgutė būna saugi, 
rami ir laiminga. 

„Kol buvau mokinė, turėjau 
daug draugų. Žaisdavom, lakio-
davom būriu. Dabar tiek nebetu-
riu. Jie visi užaugo, sukūrė šei-
mas, o aš likau tokia. Nedrįstu 
nei aš jų pakalbinti, nei jie ma-
nęs. Bet mielai aplankyčiau bet 
kurį iš jų, jei tik pakviestų. O 
dabar geriausia mano draugė 
– mama“, – pasakojo Virginija. 

Vasara leidžia merginai daug 
laisviau judėti, bet žiema ją bau-
gina. Didelės sniego pusnys yra 
pakankama priežastis užsisklęs-
ti savyje ir todėl tuo metu beveik 
visą laiką prasėdi namie, rymant 
prie lango ar žiūrint televizorių. 
Dar Virgutė mėgsta megzti. Tai 
jau jos mamytės įskiepytas užsi-
ėmimas. Ir dekupažu ji užsiima. 

„Buvau pati mažiausia šei-
moje, todėl dėmesio man netrū-
ko. Tik, va, mamytei kažkada 

mano tikybos mokytoja pasa-
kė, kad geriau būtų ji mane pa-
likusi, o tai kitus savo vaikus nu-
skriaudė...“, – pasakojo Virgutė. 
Na ir kas, kad mergaitė vaikščio-
ti pradėjo sulaukus šešerių. Na ir 
kas, kad į pirmą klasę įžengė de-
vynerių. Na ir kas, kad vaikys-
tėje daug sirgo. Na ir kas, kad 
būdama maža nuolat mamos ir 
kitų klausinėjo, kodėl ji kitokia? 
Šiandien ji graži ir žydinti ne tik 
išore, bet ir vidumi jauna mote-
ris, turinti tokias pat žemiškas 
svajas, kaip ir bet kuri iš mūsų. 

Virginija kantriai laukia savo 
eilės socialiniam būstui gauti – 
yra penkta eilėje. Didžiausia jos 
svajonė – butas, pritaikytas jo-
sios poreikiams ir ūgiui. Sun-
ku gyventi prieš 102 metus vo-
kiečių statytame name, kur pa-
togumas vienas – elektra. Nedi-
delės jos rankos sunkiai užkelia 
puodą ant viryklės, o išsitrink-
ti plaukus tenka tik susilenkus 
prie dubens su vandeniu. Šaltą 
žiemą malkų krosnin prisinešt 
nelengva. Virginiją kamuoja nu-
garos skausmai, o ir rankos, anot 
mamos, labai jau silpnos. Jos pa-
čios, geroką amžių nugyvenu-
sios, šiek tiek stipresnės dar. Taip 
jos abi ir sukasi. Laimingos. Šil-
tos. Nuoširdžios. 

Dar Virginija svajoja apie ne-
šiojamą kompiuterį ir tik nedrą-
siai prasitaria, jog jai dar trūks-
ta mylimo žmogaus. Juk jau-
nam žmogui norisi augti kartu 
su meile, kilti, lėkti, pažinti, at-
rasti, džiaugtis.

„Kai dainuoju sėdintiems 
ratukuose, tai norisi imti dėko-
ti Dievui už rankas ir kojas“, – 
sako žinomas atlikėjas Mino, su-
rengęs koncertą neįgaliųjų vasa-
ros stovykloje.

Atlikėjas pasakoja, kad yra 
įsitraukęs į keletą socialinių 
projektų ir bičiuliaujasi su vai-
kų namais bei neįgaliųjų orga-
nizacijom, tad kasmet tenka ap-
silankyti labai skirtingose ben-
druomenėse su labdaringa pro-
grama. 

„Mano draugystė su šiais 
žmonėmis prasidėjo prieš pen-
ketą metų, kuomet vienam ren-
giny mane pakalbino ratukuo-
se sėdinti moteris ir paklausė, 
ar galėčiau padovanoti jų ben-
druomenei savo koncertinę pro-
gramą. Pirmas apsilankymas jų 
stovykloje buvo kiek nejaukus, 
nes nežinojau ir pats, kaip rea-
guoti, ar reikia rodyti gailestį, 
ar reikšti užuojautą. Šiandien 
gatvėje sutiktas žmogus veži-
mėlyje man visai neužkliūna, 
nereaguoju į jį kitaip, nei į gre-
ta einantį. Kaip ir šioj stovykloj 

dauguma poilsiaujančių gyve-
na taip pat kaip ir visi, tik jų ko-
jos yra ratukai, veidrodžiai jų 
kambariuose, stalviršiai virtu-
vėse ir praustuvai voniose įtai-
syti atitinkamai žemiau. O dau-
giau – toks pat ilgai rusenantis 
laužas, tokia pati jūros trauka ir 
saulės gaudymas kopose, tokie 
pat linksmi vasaros koncertai“, 
– savo įspūdžius pasakoja Mino. 

„Visai neseniai pažįstamam 
pasakojau apie tai, kaip aš dai-
nuoju kurčnebyliams ir silpnai 
girdintiems. Toks pasakymas 
jam sukėlė šypseną. „Taigi vis 
tiek nieko negirdi, kam ten dai-
nuoti“, – kažkaip panašiai šis iš-
šovė kandžią frazę. Teko paaiš-
kinti, jog tokie žmonės irgi turi 
galimybę mėgautis muzika – jie 
girdi žemo dažnio garsus, tad 
jaučia ritmą, gali dainos tekstą 
sekti skaitydami iš lūpų.

„O man pabuvimai tokio-
se aplinkose verčia labiau ver-
tinti savo artimus ir tikėtis, jog 
žmonės vieni kitus saugos, o ne 
žlugdys kažkieno gyvenimus iš 
pykčio ar neatsakingumo.“

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pakeitė požiūrį į 
neįgaliuosius

Turizmo departamento direkto-
rė Raimonda Balnienė pavadi-
no antruoju Lietuvos perlu po 
Druskininkų. 

Telšių rajono savivaldybė, 
vykdydama įvairius ES finan-
suojamus projektus, neatpažįs-
tamai pakeitė Žemaitijos sosti-
nės veidą. Tvarkant miestą daug 
dėmesio buvo skiriama ir specia- 
liųjų poreikių turintiems asme-
nims. Telšių socialinių paslau-
gų centro direktorė Rasa Gustie-
nė pasidžiaugė, kad sutvarkytos 
Telšių senamiesčio gatvės, aikš-
tės: įrengti šaligatvių nuvažiavi-
mai, stovėjimo aikštelėse numa-
tytos vietos neįgaliesiems, į dau-
gelį objektų miesto centre (par-
duotuvės, paslaugų įstaigos) 
galima įvažiuoti rateliais. Sena-
miesčio teritorijoje įrengta dau-
gybė poilsio zonų su suoliukais, 
šiukšliadėžėmis bei želdiniais, 
kokybiškas apšvietimas, sudary-
tos sąlygos judėti neįgaliesiems, 
šeimoms su vaikais vežimėliuo-
se: kokybiškos nuovažų dan-
gos, saugūs turėklai. Katedros 
aikštėje turintys regėjimo ne-
galią gali rankomis apčiuopti ir 
vienintelį aikštės maketą Lietu-
voje, ant kurio – ir paaiškinimai 
Brailio raštu. Neįgalieji be var-
go gali patekti ir į Žemaitės dra-
mos teatrą, Telšių kultūros cen-
trą, K.Praniauskaitės biblioteką, 
Žemaitijos kaimo buities muzie-
jų, Katedrą. R.Gustienė taip pat 
pasidžiaugė, kad judėjimo nega-
lią turintiesiems puikiai pritaiky-
tas ir dienos centras. 

Ypatingą į Telšius atvykusių-
jų dėmesį patraukia sutvarky-
ta Masčio ežero pakrantė ir šalia 
jo įrengtas amfiteatras – įvairių 
miesto kultūrinių renginių trau-
kos vieta. Neįgalieji rateliuose, 
atvažiavę prie Masčio ežero pa-
krantės, nekliudomai apsuks ratą 
sutvarkytais takais, o prireikus 
galės liftu pasikelti į amfiteatrą. 

R.Gustienės teigimu, savival-
dybė rūpinasi, kad kuo daugiau 
institucijų būtų pritaikyta, kad 
rekonstruojant pastatus ar teri-
torijas būtų atsižvelgiama į įvai-
rių žmonių poreikius. Telšiai, 
šiemet esantis Žemaitijos 600 m. 
krikšto jubiliejaus centru, laukia 
visų turistų.

Šiauliuose – vis daugiau 
dėmesio neįgaliesiems 
Dar vienas Turizmo departa-

mento išskirtas objektas – Chai-
mo Frenkelio vila ir parkas Šiau-
liuose. Į vilos pirmąjį aukštą ju-
dėjimo negalią turintys lanky-

tojai gali patekti neįgaliesiems 
skirtu keltuvu, įrengtas jiems 
patogus sanitarinis mazgas. Ta-
čiau įdomiausia šiame muzie-
juje – Atviros visuomenės ins-
tituto „Pagalbos fondas“ para-
mos fondo lėšomis įkurta takti-
linė ekspozicija „Daiktai, kurie 
kalba“, pritaikyta neregiams ir 
silpnaregiams. Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus Ryšių su visuomene 
skyriaus vedėja Deimantė Ba-
čiulė pasakojo, kad ekspozicijo-
je eksponatus ir jų kopijas, supa-
žindinančias su Lietuvos istorija 
ir kultūra bei šiuolaikiniu menu, 
galima paliesti, o užsidėjus ausi-
nes – pasiklausyti audiogido pa-
sakojamų istorijų apie juos. Į co-
kolinio aukšto ekspoziciją regė-
jimo negalią turintys lankytojai 
gali patekti per laiptinę, kurioje 
įrengtas specialus turėklas. Atei-
tyje Chaimo Frenkelio vilos fasa-
de numatoma įrengti išorinį liftą 
ir suteikti galimybę judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms pakil-
ti į antrąjį ir trečiąjį vilos aukštus.

Atvykę į Šiaulius žmonės su 
judėjimo negalia gali aplanky-
ti „Aušros“ muziejaus Žaliūkių 
malūnininko sodyboje esantį 
vėjo malūną ir malūnininko tro-
bą. Į restauruotą Žaliūkių vėjo 
malūną su autentiška grūdų ma-
limo įranga ir malūnininko tro-
bos pirmuosius aukštus galima 
lengvai patekti čia įrengtomis 
nuovažomis. Trobos pirmame 
aukšte įrengtas atskiras sanitari-
nis mazgas neįgaliesiems. 

Šiuo metu rengiamas muzie-
jaus ekspozicijų Chaimo Frenke-
lio viloje, Dviračių muziejuje ir 
Žaliūkių malūnininko sodyboje 
e-gidas su gestų kalba, o po Fo-
tografijos muziejaus rekonstruk-
cijos bus galima į jo visus pasta-
to aukštus pakilti liftu.

Neringa – visiems 
lankytojams atviras 

smėlio kraštas 
Jau niekam ne naujiena, kad 

Neringa – viena gražiausių Lie-
tuvos vietų, tačiau ne visiems ži-
noma, kad ji vis labiau atvira ir 
neįgaliesiems. Jau trečią vasa-
rą kurorto lankytojus pasitinka 
apžvalgos aikštelė, žmonės rate-
liuose gali nesunkiai patekti prie 
Saulės laikrodžio ar grožėtis Par-
nidžio kopa. Pernai Neringos sa-
vivaldybės iniciatyva Nidos gy-
venvietės centrinėje dalyje ties 
etnografinėmis kapinėmis, bib- 
lioteka buvo įrengti porankiai, 
skirti senyvo amžiaus bei judė-
jimo sutrikimų turintiems žmo-
nėms. Šią vasarą neįgaliesiems 
pritaikyti orientavimosi spor-

to parkai Nidoje ir Juodkrantė-
je. Šiose gyvenvietėse įrengtos 
naujos, neįgaliesiems pritaiky-
tos orientavimosi sporto trasos. 
Šiose trasose laisvalaikį aktyviai 
leisti, nesunkiai orientuotis gali 
tiek žmonės su negalia, tiek pra-
dedantieji. Neringos sporto mo-
kykla puoselėja planus organi-
zuoti neįgaliesiems skirtas orien-
tavimosi sporto varžybas. 

Nuvažiavimai prie jūros 
įrengti Nidos ir Juodkrantės 
centriniuose bei Preilos gyven-
vietės paplūdimiuose. Šiuo metu 
Neringos savivaldybės lėšomis 
Nidos šiauriniame paplūdimyje 
tiesiamas takas prie jūros. Neįga-
lieji patogiai gali grožėtis ir nuo 
Nidos, Juodkrantės gyvenviečių 
krantinių atsiveriančiu Kuršių 
marių kraštovaizdžiu. 

Rekonstruojant Neringos sa-
vivaldybės pastatą, įrengtas lif-
tas. Galimybė lankytis renginiuo-
se bus sudaryta ir rekonstravus 
Nidos kultūros ir turizmo infor-
macijos centrą „Agila“. 

Nepamiršti ir aklieji bei sil-
pnaregiai. Juodkrantės Liudvi-
ko Rėzos kultūros centre gali-
ma rasti akliesiems skirtą Juod-
krantės gyvenvietės schemą, taip 
pat neregiams pritaikyta naujoji 
Tomo Mano muziejaus rodyklė. 
Juodkrantiškis skulptorius Al-
bertas Danilevičius ant jos užkė-
lė iš akmens iškaltą mažą T.Mano 
vasarnamio modelį. Namelis iš 
rausvo granito – patogi nuoro-
da, kuri ypač turėtų patikti jau-
niausiesiems muziejaus lanky-
tojams, o regos negalią turintys 
svečiai lytėdami galės susidary-
ti įspūdį apie namo konstrukci-
ją, atspindinčią tradicinės vietos 
architektūros stilių.

Neįgalieji drąsiai gali lanky-
tis ir kitose, EDEN projekte da-
lyvavusiose turistinėse vietovė-
se. Kaip ypatingi turizmo trau-
kos objektai minimi ir Šiluva (Ra-
seinių r.), ir Bistrampolio dvaras 
(Panevėžio r.). Kurtuvėnų žirgy-
ne (Šiaulių r.) neįgaliesiems siū-
loma jojimo programa. Daugely-
je regioninių parkų įrengti pažin-
tiniai takai, draugiškos visiems 
teigia esančios Lazdijų, Klaipė-
dos, Anykščių, Ignalinos ir kitos 
savivaldybės. 

Tikėkimės, kad šis projek-
tas padės atkreipti didesnį dė-
mesį į turistinių objektų svetin-
gumo specialiųjų poreikių tu-
rintiesiems būtinybę, o vis la-
biau visiems atsiveriantys objek-
tai paskatins ir neįgaliuosius iš-
eiti iš namų, pamatyti kuo dau-
giau mūsų gimtojo krašto perlų. 

Aurelija BABINskIeNė  

Neįgalieji Lietuvoje vis drąsiau 
gali keliauti 

(atkelta iš 1 psl.)

Telšių pagrindinės aikštės maketas padės joje susiorientuoti akliesiems.Skulptorius Albertas Danilevičius 
prie savo sukurtos rodyklės.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 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, rugpjūčio 5 d. 
9.00 Kobra 11 (185) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/8) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (109). 13.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Šerloko Holm-
so nuotykiai (3, 4) N-7. 17.15 Premje-
ra. Kobra 11 (186) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Komi-
saras Reksas (7/9) N-7. 19.45 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Spor-
tas. 20.55 Orai. 21.00 Rojus Lietuvoj 
(16). 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Do-
kumentinio kino vakaras. Britanijos ka-
rališkosios vestuvės. Didžioji Britani-
ja, 2011 m. 1 d. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Šerloko Holmso nuotykiai (3, 4) 
(kart.) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
9.00 Kobra 11 (186) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/9) (kart.) 
(N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (110). 13.00 Bėdų 
turgus. Pokalbių laida (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Šerloko Holm-
so nuotykiai (5, 6) N-7. 17.15 Premjera. 
Kobra 11 (187) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Komisaras 
Reksas (7/10) N-7. 19.45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Rojus Lietuvoj (17). 
21.30 Emigrantai. Pertraukoje – 22.00 
„Perlas“. 22.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 23.45 Vakaro žinios. 0.00 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai (5, 6) (kart.) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
9.00 Kobra 11 (187) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/10) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (111). 13.00 Bėdų 
turgus (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Šerloko Holmso nuoty-
kiai (7, 8) N-7. 17.15 Kobra 11 (1) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Komisaras Reksas (7/11) 
N-7. 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Rojus Lietuvoj (18). 21.30 Įžvalgos. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 KINFO. 23.00 Pasaulio doku-
mentika. Į gamtą (7). 23.30 Vakaro ži-
nios. 23.45 Šerloko Holmso nuotykiai 
(7, 8) (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
9.00 Kobra 11 (1) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/11) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (112). 13.00 Emi-
grantai (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Šerloko Holmso nuo-
tykiai (9, 10) N-7. 17.15 Kobra 11 (2) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Komisaras Reksas (7/12) 
N-7. 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Mūsų die-
nos – kaip šventė. Pertraukoje – 22.00 
„Perlas“. 22.30 Legendos. 23.30 Vaka-
ro žinios. 23.45 Šerloko Holmso nuoty-
kiai (9, 10) (kart.) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
8.40 Labas rytas, Lietuva. 9.00 

Kobra 11 (2) (kart.) N-7. 10.00 Komi-
saras Reksas (7/12) (kart.) N-7. 11.00 
LRT vasaros studija. 12.00 Name-
lis prerijose (113). 13.00 Emigrantai 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Šerloko Holmso nuotykiai (11, 12) N-7. 
17.15 Kobra 11 (2) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Detektyvo meistrai. Frosto prisilietimas 
(34) N-7. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 „Perlas“. 23.00 Šerloko Holmso 
nuotykiai (11, 12) (kart.) N-7. 1.05 Bar-
dų festivalis „Akacijų alėja 2013“. 2 d. 

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 Sti-

lius. Namai (kart.). 6.35 Stilius. Veidai 
(kart.). 7.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (36) 9.25 Keliau-
tojai – laiko valdovai (1). 9.50 Aviukas 
Šonas (2/17). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Pasaulio dokumentika. 

Šiaurietiškas būdas. 6 d. 12.00 Nau-
jai paskirtojo Panevėžio vyskupo Lion-
gino Virbalo konsekracija. Tiesioginė 
transliacija iš Panevėžio Kristaus Ka-
raliaus katedros. 14.00 Detektyvo kla-
sika. Mis Marpl. Vienu pirštu (2/4) N-7. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.10 Sveikinimų koncertas. 17.55 Pa-
saulio lengvosios atletikos čempiona-
tas. 19.45 Profesionalų lygos klasiki-
nių šokių šou. Pasaulio taurės varžy-
bos. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Jūros šventė 2013. 2 d. 23.00 
Žiaurūs žmonės. Drama. Kanada, JAV. 
2005 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Tara Dankan (26). 9.25 Keliauto-
jai – laiko valdovai (2) 9.50 Aviukas Šo-
nas (2/18). 10.00 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 12.00 Tuk tuk Indija. 2 d. 
13.00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Indijos laukinės gamtos paslaptys. 
2 d. JAV, 2011 m. (subtitruota). 14.00 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. Nemezi-
dė (3/1) N-7. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.10 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 17.15 Septynios 
Kauno dienos. 18.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 21.00 Pa-
norama. 21.15 Savaitė. 21.45 Žmonos 
maištas. Komedija. Prancūzija, 2010 m. 
N-14 (subtitruota). 23.45 Jūros šventė 
2013. 2 d. (kart.). 

Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21). 7.25 
Simpsonai (13) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (55) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1703) N-7. 10.00 Nuodėmių de-
šimtukas. 11.00 Garfildas. Komedi-
ja. JAV, 2004 m. 12.40 Transforme-
riai. Praimas (22). 13.10 Hana Mon-
tana (3). 13.40 Drakonų medžio-
tojai (46). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(14). 14.40 Kempiniukas Plačiakel-
nis (22). 15.10 Simpsonai (14) N-7. 
15.40 Natalija (131) N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (81) N-7. 17.40 Moterys 
meluoja geriau (29, 30) N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.15 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva – Bel-
gija. 19.50 Rungtynių pertraukoje – 
„3 už Lietuvą“. 21.10 Ūkininkas ieš-
ko žmonos. 21.50 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Vestuvių muzikantai (6) N-7. 
23.10 Australija. Melodrama. Aus-
tralija, JAV, 2008 m. N-7. 2.25 Aiš-
kiaregys (2) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22). 7.25 
Simpsonai (14) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (56) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1704) N-7. 10.00 Nuodėmių de-
šimtukas. 11.00 Daktaras Dolitlis 2. 
Komedija. JAV, 2001 m. N-7. 12.40 
Transformeriai. Praimas (23). 13.10 
Hana Montana (4). 13.40 Drakonų 
medžiotojai (47). 14.10 Meškiukai 
Gamiai (15). 14.40 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (23). 15.10 Simpsonai (15) 
N-7. 15.40 Natalija (132) N-7. 16.40 
Ašarų karalienė (82)N-7. 17.40 Mo-
terys meluoja geriau (31, 32) N-7. 
18.45 TV3 žinios. 19.15 Draugiškos 
vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – 
Belgija. 21.10 Ūkininkas ieško žmo-
nos. 21.50 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Pabėgimo karaliai (8) N-14. 23.10 
39-oji byla (Case 39). JAV, Kanada, 
mistinis trileris, 2009. N-14. 1.20 Aiš-
kiaregys (3) N-7. 2.10 Penktadienio 
vakaro žiburiai (59) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23). 7.25 
Simpsonai (15) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (57) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1705) N-7. 10.00 Nuodėmių dešim-
tukas. 11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 12.35 Transforme-
riai. Praimas (24). 13.10 Hana Mon-
tana (5). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(48). 14.10 Meškiukai Gamiai (16). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (24). 
15.10 Simpsonai (16) N-7. 15.40 Na-
talija (133) N-7. 16.40 Ašarų karalie-

nė (83) N-7. 17.40 Moterys meluoja 
geriau (33, 34) N-7. 18.45 TV3 ži-
nios. 19.15 Virtuvė (32). 19.50 Žiū-
rėk! Geras! 21.00 Ūkininkas ieško 
žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Skandalas 
(2) N-14. 23.05 Triušio urvas. Dra-
ma. JAV, 2010 m. N-7. 0.55 Aiškia-
regys (4) N-7. 1.45 Penktadienio va-
karo žiburiai (60) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (24). 7.25 
Simpsonai (16) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (58) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1706) N-7. 10.00 Nuodėmių dešim-
tukas. 11.00 Virtuvė (30). N-7. 11.30 
Žiūrėk! Geras! 12.40 Transformeriai. 
Praimas (25). 13.10 Hana Montana 
(6). 13.40 Drakonų medžiotojai (49). 
14.10 Meškiukai Gamiai (17). 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (25). 15.10 
Simpsonai (17) N-7. 15.40 Natali-
ja (134) N-7. 16.40 Ašarų karalienė 
(84) N-7. 17.40 Moterys meluoja ge-
riau (35, 36) N-7. 18.45 TV3 žinios. 
19.15 Virtuvė (31) N-7. 19.50 3 už 
Lietuvą. Krepšinio projektas. 20.05 
Žiūrėk! Geras! 21.00 Ūkininkas ieš-
ko žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Aferistas (12) N-7. 23.00 Ne-
drįsk bučiuoti nuotakos! Romantinė 
komedija. JAV, 2011 m. N-7. 1.05 
Aiškiaregys (5) N-7. 1.55 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (61) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (25). 7.25 
Simpsonai (17) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (59) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1707) N-7. 10.00 Nuodėmių dešim-
tukas. 11.00 Virtuvė (31) N-7. 11.30 
3 už Lietuvą. Krepšinio projektas. 
11.45 Žiūrėk! Geras! 12.40 Trans-
formeriai. Praimas (26). 13.10 Hana 
Montana (7). 13.40 Drakonų medžio-
tojai (50). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(18). 14.40 Kempiniukas Plačiakel-
nis (26). 15.10 Simpsonai (18) N-7. 
15.40 Natalija (135) N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (85) N-7. 17.40 Moterys 
meluoja geriau (37) N-7. 18.10 Mo-
terys meluoja geriau (38) N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.15 Garfildas 2. Kome-
dija. JAV, 2006 m. 21.00 Fantastiš-
kas ketvertas. Sidabrinio banglenti-
ninko iškilimas. Veiksmo, nuotykių f. 
JAV, Vokietija, Didžioji Britanija, Ka-
nada, 2007 m. N-7. 22.50 Mano ge-
riausio draugo mergina. Romantinė 
komedija. JAV, 2008 m. N-14. 1.05 
Tigro širdis. Veiksmo komedija. JAV, 
1996 m. N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (6). 7.30 Ant 
bangos (41). 8.00 Redakajus (5). 
8.30 Moderni šeima (22) N-7. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 10.00 Dakta-
ras Dolitlis 3. Komedija. JAV, 2006 
m. N-7. 11.55 Mergina vaikino kel-
nėse. Komedija. JAV, 2006 m. N-7. 
14.00 Provincialai Niujorke. Komedi-
ja. JAV, 1999 m. N-7. 15.45 X Fak-
torius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 TV3 
žinios. 19.00 Ilgai ir laimingai. Pele-
nės istorija. Romantinė komedija. 
JAV, 1998 m. 21.25 Dantės viršu-
kalnė. Veiksmo f. JAV, 1997 m. N-7. 
23.40 Nemirtingieji. Veiksmo drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 1.45 Fantastiš-
kas ketvertas. Sidabrinio banglenti-
ninko iškilimas. Nuotykių f. JAV, Vo-
kietija, Didžioji Britanija, Kanada, 
2007 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (7). 7.30 Ant 
bangos (42). 8.00 Redakajus (6). 
8.30 Moderni šeima (23) N-7. 9.00 
Begalinė istorija (11) N-7. 10.00 Dak-
taras Dolitlis 4. Prezidento šuo. Ko-
medija. JAV, Kanada, 2008 m. N-7. 
11.45 Kaip pavogti milijoną. Kome-
dija. JAV, 1966 m. N-7. 14.10 Vilties 
ranča. Vesternas. JAV, 2002 m. N-7. 
16.05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 16.35 Kobra 11 (9, 10) 
N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.00 3 už 
Lietuvą. 19.15 Seniai plėšikai. Ko-
medija. Rusija, 1971 m. N-7. 21.10 
Pavojingasis. Veiksmo f. JAV, 2009 
m. N-14. 23.05 Žmogžudystė pasie-
nyje. Trileris. JAV, Kanada, 2011 m. 
N-14. 0.55 Mano geriausio draugo 
mergina. Romantinė komedija. JAV, 
2008 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo... Iki.... 7.05 Žuviukai burbuliukai 
(39). 7.35 Auklė (54) (kart.). 8.05 Farų 
šeima (10) N-7. 9.05 Havajai 5.0 (9, 
10) (kart.) N-7. 10.50 Seni bambekliai 
2 (kart.) N-7. 12.55 Dreikas ir Džošas 
(23). 13.25 Kung Fu Panda (11). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (41). 14.25 
Auklė (55). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (88) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.25 Tikras gyveni-
mas. Šviesus paveikslas. 20.20 Ponas 
Bynas (1) N-7. 21.00 Kriminalinė Lie-
tuva. N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 21.40 
VAKARO SEANSAS. Žinau, ką veikei 
aną vasarą. Siaubo trileris. JAV, 1997 
m. N-14. 23.45 Farų šeima (10) (kart.) 
N-7. 0.40 Vampyro dienoraščiai (16) 
N-14. 1.35 Išrinktieji (61) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki.... 7.05 Žuviukai burbuliukai 
(40). 7.35 Auklė (55) (kart.). 8.05 Farų 
šeima (11) N-7. 9.00 Išlaisvinti Vilį. 2 
d. Nuotykių f. JAV, Prancūzija, 1995 m. 
(kart.) 10.50 Beprotiški pinigai. Veiks-
mo komedija. JAV, 2008 m. (kart.) N-7. 
12.55 Dreikas ir Džošas (24). 13.25 
Kung Fu Panda (12). 13.55 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (42). 14.25 Auklė 
(56). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(89) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 
Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. Pirmo-
sios meilės auka. 20.20 Ponas Bynas 
(2) N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva. N-7. 
21.21 Žinios. Verslas. 21.40 VAKARO 
SEANSAS. Mirtinas žaidimas. Veiks-
mo f. JAV, 2010 m N-14. 23.45 Farų 
šeima (11) (kart.) N-7. 0.40 Vampyro 
dienoraščiai (17) N-14. 1.35 Išrinktie-
ji (62) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki.... 7.05 Smalsutė Dora (1). 
7.35 Auklė (56) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (12) N-7. 9.05 Ponas Bynas (2) 
(kart.) N-7. 9.45 Tikras gyvenimas. Pir-
mosios meilės auka (kart.). 10.45 Sal-
di nuodėmė (14, 15) N-7. 11.40 Plikis 
ir ponia. N-7. 12.55 Dreikas ir Džošas 
(25). 13.25 Kung Fu Panda (13). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (43). 14.25 
Auklė (57). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (90) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.25 Tikras gyveni-
mas. Princas ir elgeta. 20.20 PREMJE-
RA K11. Komisarai tiria (1). N-7. 21.00 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. 
Verslas. 21.40 VAKARO SEANSAS. 
Paskutinis skautas. Veiksmo kome-
dija. JAV, 1991 m. N-14. 23.50 Farų 
šeima (12) (kart.) N-7. 0.45 Vampy-
ro dienoraščiai (18) N-14. 1.40 Išrink-
tieji (63) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki.... 7.05 Smalsutė Dora (2). 
7.35 Auklė (57) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (13) N-7. 9.05 K11. Komisarai tiria 
(1) (kart.) N-7. 9.45 Tikras gyvenimas. 
Princas ir elgeta (kart.). 10.45 Kry-
mo muzikos festivalis 2012 (3) (kart.). 
12.55 Dreikas ir Džošas (26). 13.25 
Kung Fu Panda (14). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (44). 14.25 Au-
klė (58). 15.00 PREMJERA. Uždraus-
ta meilė (1) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.25 Tikras gyve-
nimas. Tikras tėvas. 20.20 PREMJE-
RA K11. Komisarai tiria (2) N-7. 21.00 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 21.21 Ži-
nios. Verslas. 21.40 Judantis objektas 
(2) N-7. 22.40 PREMJERA. Paskutinė 
tvirtovė (1) N-7. 23.40 Farų šeima (13) 
(kart.) N-7. 0.35 Ties riba (12) N-14. 
1.30 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki.... 7.05 Smalsutė Dora (3). 
7.35 Auklė (58) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (14) N-7. 9.05 K11. Komisarai tiria 
(2) (kart.) N-7. 9.45 Tikras gyvenimas. 
Tikras tėvas (kart.). 10.45 Linksmos 
Velykos su LNK (kart.). 12.55 Dreikas 
ir Džošas (27). 13.25 Kung Fu Panda 
(15). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III 
(45). 14.25 Auklė (59). 15.00 PREM-
JERAUždrausta meilė (2) N-7. 17.00 

Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos. N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 
19.15 Viešbutis Grand Hotel (16) N-7. 
21.00 PENKTADIENIO BOMBA. Juo-
dojo vanago žūtis. Veiksmo f. JAV, 
2001 m. N-14. 23.55 Rykštė. Siaubo tri-
leris. JAV, 2006 m. N-14. 1.40 Judantis 
objektas (2). JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(69, 70). 7.45 Superdidvyrių komanda 
(13). 8.10 Ogis ir tarakonai (64). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius (18). 9.00 
Tomo ir Džerio pasakos (13). 9.30 At-
sargiai, beždionėlės!. 9.45 Beždžio-
nėlės operoje. Animacinis f. Rusija. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. Asteriksas 
ir vikingai. Animacinis f. Danija, Pran-
cūzija, 2006 m. 11.35 Mažasis didysis 
karys. Veiksmo komedija. Kinija, 2010 
m. N-7. 13.45 Džo prieš ugnikalnį. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1990 m. N-7. 
15.55 Du maestro. Legendos sugrįžta. 
Koncertas. Rusija, 2010 m. 17.45 Ha-
vajai 5.0 (11) N-7. 18.45 Žinios. 19.15 
Viešbutis Grand Hotel (17) N-7. 21.00 
SUPERKINAS Didingiausias filmas. 
Nuotykių komedija. JAV, 2007 m. N-14. 
22.50 PREMJERA Šėtono gėlelė. Mis-
tikos trileris. Rusija, 2010 m. N-14. 0.40 
Farai. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Atgal 

į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas (71, 
72). 7.45 Policijos akademija (1). 8.10 
Ogis ir tarakonai (65). 8.35 Benas Te-
nas prieš ateivius (19). 9.00 Sveika-
tos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Meilės receptas. 
Romantinė komedija. Australija, JAV, 
2007 m. 12.10 Marija Antuanetė. Dra-
ma. Japonija, JAV, Prancūzija, 2006 
m. N-7. 14.35 PREMJERA Kursas į 
katastrofą. Trileris. JAV, 2012 m. N-7. 
16.25 mES Europa. 17.45 Havajai 5.0 
(13) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Telelo-
to. 20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS Blondinės. Nuotykių komedija. 
JAV, 2007 m. N-7. 21.55 Bėk, storuli, 
bėk. Veiksmo komedija. Didžioji Brita-
nija, 2008 m. N-7. 0.00 Romo dieno-
raštis. Komedija. JAV, 2010 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (284) (kart.). 8.00 Atsargiai – 
moterys! (7) (kart.) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas (kart.) N-7. 9.00 Žmogus 
prieš gamtą. Nuostabiausios akimir-
kos (2) N-7. 10.00 Ekstrasensų mū-
šis (12) (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi 
širdis (83) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome (6) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (284) (kart.). 14.00 Liejyklos 
gatvė (58) (kart.) N-7. 15.00 Mentai 
(23) N-7. 16.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (13) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas (285) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė (59) N-7. 19.25 Oplia! 
N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo 
spalvos. 21.25 Kazino Džekas. Kri-
minalinė komedija. Kanada, 2010 m. 
N-14. 23.30 Karo vilkai. Likvidato-
riai (9) N-14. 0.30 Gyvi numirėliai (1) 
N-14. 1.30 Tikraas kraujas (7) N-14. 
2.30 Bamba TV (S). 

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (285) (kart.). 8.00 Juoko kovos. 
N-7. 9.00 Žmogus prieš gamtą. Gru-
zija (3) N-7. 10.00 Mistinės istorijos 
(22) (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (84) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me (7) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (285) (kart.). 14.00 Liejyklos ga-
tvė (59) (kart.) N-7. 15.00 Mentai (24) 
N-7. 16.00 Ekstrasensai detektyvai 
(14) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
(286) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė (60) N-7. 19.25 Oplia! N-7. 
20.00 Žinios. 20.25 Juoko kovos. N-7. 
21.25 Kitoje lovos pusėje. Komedija. 
Prancūzija, 2008 m. N-7. 23.10 Karo 
vilkai. Likvidatoriai (10) N-14. 0.10 
Gyvi numirėliai (2) N-14. 1.10 Tikras 
kraujas (8) N-14. 2.10 Bamba TV (S). 

Trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(286) (kart.). 8.00 Juoko kovos. N-7. 

9.00 Žmogus prieš gamtą (4) N-7. 
10.00 Belaisvis (1) (kart.) N-7. 11.00 
Pasiklydusi širdis (85) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome (8) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (286) (kart.). 14.00 
Liejyklos gatvė (60) (kart.) N-7. 15.00 
Mentai (25) N-7. 16.00 Ekstrasensai 
detektyvai (15) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (287) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė (61) N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Užkal-
nio 5. N-7. 21.25 Žiaurus gailestingu-
mas. Drama. Ispanija, JAV, Prancū-
zija, 2007 m. N-14. 23.10 Spartakas. 
Kraujas ir smėlis (1) N-14. 0.10 Gyvi 
numirėliai (3) N-14. 1.10 Tikras kraujas 
(9) N-14. 2.10 Bamba TV (S). 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (287) (kart.). 8.00 Juoko kovos. 
N-7. 9.00 Žmogus prieš gamtą. Šiau-
rinė Australija. Darvinas (5) N-7. 10.00 
Naujakuriai (11) (kart.). Humoro seri-
alas. Rusija, 2011 m. N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (86) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome (9) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (287) (kart.). 14.00 Liejy-
klos gatvė (61) (kart.) N-7. 15.00 Men-
tai (26) N-7. 16.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (16) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas (288) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė (62)N-7. 19.25 Oplia! 
N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Muzikinė kau-
kė. 22.25 Mes valdome naktį. Krimina-
linis trileris. JAV, 2007 m. N-14. 0.25 
Gyvi numirėliai (4) N-14. 1.25 Tikras 
kraujas (10) N-14. 2.25 Bamba TV (S). 

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(288) (kart.). 8.00 Juoko kovos. N-7. 
9.00 Žmogus prieš gamtą. Mojavos dy-
kuma. Las Vegas (6) N-7. 10.00 Dak-
taras Tyrsa (11) (kart.) N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (87) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome (10) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (288) (kart.). 14.00 
Liejyklos gatvė (62) (kart.) N-7. 15.00 
Mentai (27) N-7. 16.00 Ekstrasensai 
detektyvai (17) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (289) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė (63) N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Jūrų 
velniai (4) N-7. 21.25 RUSŲ KINAS. 
Jokių ypatingų žymių. Trileris. Ukrai-
na, 2006 m. N-14. 23.25 Amerikietiš-
kos imtynės (28). N-14. 0.25 Pats bai-
siausias Deilo ir Takerio filmas. Siaubo 
komedija. JAV, Kanada, 2010 m. 2.25 
Bamba TV (S). 

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitar-

kime. 8.00 Gyvenimo spalvos (kart.) 
. 9.00 Atsargiai – moterys! (8) N-7. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus pokal-
bis. 11.00 Galiūnai (6). 12.00 Juoko 
kovos (kart.) 13.30 Milijonieriai. N-7. 
14.00 Lietuvos muzikos legendos. 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas (253) 
N-7. 17.00 Pragaro virtuvė (12) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis (13) N-7. 
19.00 Belaisvis (2) N-7. 20.00 Auk-
sarankiai. N-7. 20.30 Komikų klubas. 
N-7. 21.30 MANO HEROJUS. Savi-
gyna. Trileris. Kanada, 1999 m. N-14. 
23.30 AŠTRUS KINAS. Vorai. Siau-
bo f. JAV, 2000 m. (S). 1.30 Jūrų vel-
niai (4) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV (S). 

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (24). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Užkalnio 5 (kart.) N-7. 
8.00 Duok labas. 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Auksarankiai (kart.). N-7. 
9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 Galileo 
(3, 4). 11.00 Mitų griovėjai (19) N-7. 
12.00 Plėšrūnai. Grėsmingi medžio-
tojai (3) N-7. 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Milijonieriai. N-7. 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
(254) N-7. 17.00 Daktaras Tyrsa (12) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (23) N-7. 
19.00 Naujakuriai (12) N-7. 20.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS. Rosamunde Pilcher. 
Lordai nemeluoja. Romantinė drama. 
Vokietija, 2010 m. N-7. 22.00 Pagrin-
dinis įtariamasis (12) N-14. 23.00 Ki-
toje lovos pusėje. Komedija. Prancū-
zija, 2008 m. (kart.) N-7. 1.00 Belais-
vis (2) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV (S). 
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„Bičiulystės“ ir eltos inf.

Neįgaliųjų sportas

Liepos 28 dieną Pietų Af-
rikos Respublikoje, Durbano 
mieste, prasidėjo XIX pasaulio 
žmonių su transplantuotais or-
ganais žaidynės. Kaip skelbiama 
http://www.wtgf.org/ tinklala-
pyje (World Transplant Games 
Federation – Pasaulio transplan-
tuotų žmonių sporto federacija), 
transplantuoti žmonės iš dau-
giau nei 55 pasaulio šalių varžo-
si trylikoje sporto šakų. Laimė-
ti aukso, sidabro ar bronzos me-

Transplantuotų žmonių sporto 
žaidynės – Pietų Afrikos respublikoje

Transplantuotų žmonių aktyvus gyvenimas, jų galimybės 
grįžti į visavertį gyvenimą, sportuoti, kurti šeimas – visiš-
kai ne fantazijos. Tai puikiai atspindi žmonių po transplan-
tacijų gyvenimą. Kitąmet Lietuvoje vyks Europos žmonių 
su transplantuotais plaučiais ir širdimis varžybos, o šiuo 
metu Pietų Afrikos Respublikoje vyksta pasaulio trans-
plantuotų žmonių sportinės žaidynės.

daliai bus kiekvienos šalies žmo-
nių pasididžiavimas ir viltis do-
norinių organų laukiantiems li-
goniams. Vasaros transplantuo-
tų žmonių žaidynės vyksta kas 
dvejus metus. Tai vadinama sa-
vitu žmogaus triumfu prieš ligą. 
Transplantuoti sportininkai žai-
dynėmis siekia parodyti, kad 
transplantacija grąžina žmogų į 
visavertį gyvenimą, taip siekia-
ma didinti informuotumą apie 
organų donorystę.

Sportinių žaidynių patirtis 
rodo, kad sportininkai atvyksta 
išbandyti savo galimybių, var-
žybose dalyvauja jiems priim-
tinu režimu. Ypatingas dėme-
sys skiriamas bendravimui ir 
draugiškai atmosferai. Pasaulio 
transplantuotų žmonių sporto 
federacija skelbia, jog tose ša-
lyse, kuriose vyko pasaulinės 
sporto žaidynės, organų dono-
rystės rodikliai gerokai išau-
go, kai kuriose šalyse – net iki 
30%. Todėl siekiama kuo pla-
čiau skleisti donorystės idėją, 
kad kuo daugiau žmonių apie 
tai žinotų ir diskutuotų. 

Pasaulio Transplantuotų 
žmonių sporto federacija oficia- 
liai pripažinta ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto.

„Bičiulystės“ inf. 

Lietuvos parolimpinio ko-
miteto generalinis sekretorius 
Gintaras Zavadckis džiaugiasi, 
kad šalies sportininkai nenuvy-
lė ir pasaulio lengvosios atletikos 
čempionate pasiekė puikių lai-
mėjimų. Pasak jo, daugiausia vil-
čių buvo sieta su R.Adomaitiene 
ir M.Biliumi. Nepaisant alinančio 
karščio (čempionato metu termo-
metro stulpelis nuolat siekė 33–
36 laipsnius), abu šie sportinin-
kai atidavė visas jėgas ir pateisi-
no lūkesčius.

Pirmąjį medalį iškovojo šuo-
lininkė į tolį R.Adomaitienė. T 
37/38 grupės finale, kuriame da-
lyvavo 13 sportininkių, Ramunė 
nušoko 4,45 metro (4,45 – 4,28 – 
4,23 – 4,29 – 4,27 – 4,37) ir iško-
vojo sidabrą. Mūsiškę sportinin-
kę aplenkė tik čempionatų re-
kordą pagerinusi rusė Margari-
ta Gončarova (4,94), o bronzos 
medalį iškovojo asmeninį rezul-

Pasaulio čempionate – lietuvių 
medaliai ir asmeniniai rekordai

Prancūzijoje, Liono mieste, vykusiame neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo 6 
sportininkai: 3 vyrai ir 3 moterys. Mindaugas Bilius ir Do-
natas Dundzys dalyvavo rutulio stūmimo ir disko metimo 
rungtyse, o jaunasis sportininkas Simonas Kurutis – trišuo-
lio rungtyje. Iš moterų šalies garbę gynė šuolininkė į tolį 
Ramunė Adomaitienė, rutulio stūmikė Irena Perminienė 
ir Gluosnė Norkutė, dalyvavusi 100 m. bėgimo ir šuolio į 
tolį rungtyse. 

tatą pagerinusi portugalė Maria 
Fernandes (4,27).

Dar vieną sidabro medalį pa-
saulio neįgaliųjų lengvosios atle-
tikos čempionate iškovojo rutu-
lio stūmikas M.Bilius. F 37 gru-
pės finale, kuriame dalyvavo 11 
sportininkų, ketvirtuoju bandy-
mu Mindaugas rutulį nustūmė 
15,24 metro (14,87 – 15,17 – 15,03 
– 15,24 – 14,66 – 15,15) ir pasie-
kė asmeninį rekordą. Lietuvos 
sportininką aplenkė tik pasaulio 
rekordininkas kinas Xia Dongas 
(16,15), o bronza atiteko ukrainie-
čiui Mykolai Žabniakui (14,12). 
M.Bilius šiame čempionate da-
lyvavo ir disko metimo varžy-
bose, kuriose užėmė 7-ą vietą ir 
taip pat pagerino savo asmeni-
nį rekordą.

Kitas Lietuvos atstovas 
D.Dundzys rutulį nustūmė 11,84 
m (11,84 – 11,36 – X – X – X – 
10,71) ir, pasiekęs asmeninį re-

kordą, užėmė 7-ą vietą.
Ne kartą asmeninį rekordą 

gerinęs S.Kurutis sėkmingiau-
siu – trečiuoju – bandymu nu-
šoko 13,12 metro (12,89 – 12,96 
– 13,12 – 12,69 – 13,00 – 12,77) ir 
T 46 grupės trišuolio finale užė-
mė 5-ą vietą. Aukso medalį šio-
je rungtyje pelnė Kinijos spor-
tininkas Liu Fuliang, nušokęs 
14,76 metrų, kuriam priklauso ir 
pasaulio rekordas (15,20). Vice-
čempionu tapo baltarusis Alek-
sandras Subota (14,04), o bronza 
tenkinosi graikas Georgios Kot-
sakis (13,85). Šios rungties finale 
dalyvavo 8 sportininkai.

Asmeninį rekordą pasau-
lio čempionate pagerino ir 
G.Norkutė. T12 grupės moterų 
šuolių į tolį finale Gluosnė sė-
kmingiausiu – ketvirtuoju – ban-
dymu nušoko 4,92 metro (4,88 – 
X – 4,87 – 4,92 – 4,82 – 4,71) ir už-
ėmė 8-ą vietą. Aukso medalį iško-
vojo čempionatų rekordą pasie-
kusi ukrainietė Oksana Zubkovs-
ka (6,51). Antra liko Alžyro spor-
tininkė Lynda Hamri (5,71), pa-
siekusi Afrikos rekordą, o trečia 
pozicija tenkinosi ispanė Sara 
Martinez Puntero (5,60).

G.Norkutė Lione startavo ir 
100 m bėgimo rungtyje, kurio-
je užėmė 13-ą vietą (14,42 sek.).

Rutulio stūmikė I.Perminienė 
įrankį čempionate nustūmė 5,97 
metro ir užėmė 8-ą vietą.  

G.Zavadckis pasakojo, kad 
pasaulio lengvosios atletikos 
čempionate, kuriame dalyva-
vo per 1 200 sportininkų iš maž-
daug 100 pasaulio šalių, pasiek-
ta ir pagerinta labai daug pasau-
lio ir žaidynių rekordų. Daugiau-
siai medalių pelnė Rusijos sporti-
ninkai, labai gerai pasirodė ame-
rikiečiai, ukrainiečiai, prancūzai. 
Neįgaliųjų sportas gana sparčiai 
veržiasi į priekį ir išlaikyti iško-
votas pozicijas kaskart tampa vis 
sunkiau.  

Aldona deLTUvAITė

Pasaulio lengvosios atletikos čempionato sidabro medalininkai Ramunė 
Adomaitienė ir Mindaugas Bilius.

Įvairenybės
Pilnatis tikrai trikdo 

miegą
Bazelio universiteto Šveicarijo-

je mokslininkai mano, kad pilnatis 
trikdo miegą, net jei žmogus ne-
mato mėnulio šviesos. Mokslinin-
kai mėnulio įtaką pastebėjo per 
33 savanorių tyrimą. Tiriamieji mie-
gojo griežtai kontroliuojamomis 
laboratorijos sąlygomis. Kiekvie-
nas dalyvis laboratorijoje miegojo 
dvi naktis, vieną iš jų – per pilnatį. 
Nustatyta, kad per pilnatį užmig-
ti jiems reikėjo vidutiniškai 5 min. 
daugiau laiko, jie miegojo 20 min. 
trumpiau, o su giliuoju miegu su-
sijusi smegenų veikla trečdaliu su-
mažėjo. Taip pat pastebėta, kad per 
pilnatį žmonių organizme sumažė-
ja hormono melatonino, kuris su-
sijęs su organizmo vidiniu laikro-
džiu. Tamsoje organizmas gami-
na daugiau melatonino, o kai švie-
su – mažiau. Įdomu tai, kad Bazelio 
universiteto mokslininkai nustatė, 
jog pilnaties poveikis gali būti ne-
susijęs su mėnulio šviesa. Tyrimo 
patalpos buvo tamsios, ir dalyviai 
mėnulio nematė, be to, jie nežino-
jo, koks yra tyrimo tikslas. Moksli-
ninkai teigia, kad kai kurie žmonės 
gali būti ypač jautrūs mėnulio po-
veikiui. Ekspertai mano, kad nuo-
monė, jog pilnatis trikdo miegą, 
ne veltui yra taip giliai įsišakniju-
si įvairiose kultūrose. Joje turi būti 
bent krislelis tiesos.

Namų apyvokos 
įrankiai operacinėje

Moldovos žiniasklaidos ir in-
terneto paskelbtame vaizdo įraše 
užfiksuota operacija, kurios metu 
gydytojai valstybinėje ligoninė-
je atlieka operaciją su namų apy-
vokos įrankiais, įskaitant elektri-
nį grąžtą ir reples. Tai sukėlė vi-
suomenės ir vyriausybės pareigū-
nų pasipiktinimą. Šalies televizijos 
stotys parodė neilgą vaizdo įrašą, 
padarytą vaikų ligoninėje Kišinio-
ve. Ministras pirmininkas Juris Len-
ca nurodė sveikatos apsaugos mi-
nistrui Andrejui Usačiui ištirti inci-
dentą. A.Usatis sakė vietos televi-
zijai, kad tam tikromis aplinkybė-
mis leidžiama naudotis namų apy-
vokos reikmenimis, tačiau ligoninė 
turėjo reikalingą specializuotą įran-
gą. Vyriausiasis ligoninės gydyto-
jas žiniasklaidai teigė, kad jis įta-
ria, jog nepatenkinti medikai pa-
viešino vaizdo įrašą, norėdami su-
kompromituoti jį. 

Per storas gyventi 
Naujojoje Zelandijoje

Naujosios Zelandijos valdžios 
įstaiga pareiškė, kad virėjas Alber-
tas Buitenuisas, kilęs iš Pietų Af-
rikos, yra per storas gyventi šaly-
je. Imigracijos pareigūnų teigimu, 
vyriškis, kurio svoris 130 kg, neati-
tinka sveikatai keliamų standartų. 
Nors po to, kai jis atvyko į šalį prieš 
6 m., virėjas numetė 30 kg, dabar 
jam gresia tremtis. Nutukimo lygis 
Naujojoje Zelandijoje yra vienas 
iš didžiausių, fiksuojamų tarp išsi-
vysčiusių pasaulio šalių. Beveik 30 
proc. šalies gyventojų kenčia nuo 
antsvorio. 

serialas majų kalba
Muilo operų šalimi vadinama 

Meksika, vietos televizijos žiūro-
vams parengė pirmą serialą, ku-
riame kalbama vien majų kalba. 
Projekto kūrėjai tikisi, kad taip pri-
sidės prie majų kultūros išsaugo-
jimo, kuri, atvykus Europos kolo-
nistams, nuolat balansavo ant iš-

nykimo ribos. Majai, kaip ir daugu-
ma Lotynų Amerikos gyventojų, la-
bai mėgsta muilo operas – vakarais 
jie tūno prie televizorių ir klauso is-
paniškai kalbančių aktorių. Šį kartą 
ispanų kalba tik titrai. Pirmoji majų 
muilo opera vadinasi „Baktun“ – tai 
majų kalendoriaus ciklas, prilygs-
tantis beveik 400 metų. Pagrindinis 
veikėjas – jaunas majų tautos atsto-
vas, vardu Jasinto, bandantis ras-
ti savo šaknis. Tai – klasikinis meilės 
trikampis. Du broliai kaunasi dėl mo-
ters meilės. Tačiau filmo kūrėjai sako, 
kad jie siekia ne priminti istoriją, bet 
parodyti mūsų laikais gyvuojančią 
majų bendruomenę. Filmas staty-
tas autentiškose gyvenvietėse, kur 
vis dar kalbama majų kalba, kūrėjai 
nenaudojo jokių dekoracijų, o vai-
dinti pakvietė tik majų aktorius, tie-
sa, pasiūlė jiems labai kuklų atlygį.

Meksikos Jukatano pusiasalyje 
gyvena apie 750 tūkst. žmonių, ku-
rie vartoja majų kalbos jukatekų dia- 
lektą. Įvairiais kitais dialektais tebe-
kalba apie 6 mln. gyventojų. 

kinijos policijai  
padės žąsys

Sinjango provincijos (Kinija) pa-
reigūnai nusprendė į pagalbą pasi-
telkti žąsis. Pasirodo, žąsys, kurios 
yra labai agresyvios ir turi ypač gerą 
klausą bei regą, kovoti su nusikalti-
mu padeda kur kas geriau nei šu-
nys. „Iš visų naminių paukščių žąsys 
yra pačios gudriausios ir drąsiausios. 
Jos atakuoja kiekvieną nepažįstamą 
žmogų, užklydusį į jų teritoriją“,  – 
teigė policijos pareigūnas Zhangas 
Quanshengas. Neseniai pasaulį ap-
skriejo žinia, kad žąsys policijai pa-
dėjo sulaikyti vagį, apsvaiginusį sar-
ginius šunis ir pavogusį motociklą. 
Beje, tai nėra pirmasis kartas, kai žą-
sys padeda kovoti su nusikaltimu. 
1986 m. Jungtinių Amerikos Valsti-
jų (JAV) kariuomenė „pasamdė“ 900 
žąsų, kurios padėjo saugoti karines 
bazes Vokietijos Federacinėje Res-
publikoje (VFR).

kiaulė išgydyta  
nuo vėžio

Kai Niujorko (JAV) ūkininkas 
Džordžas Goldneris 2013 metų pra-
džioje nuėjo pašerti savo 331  kg 
sveriančią kiaulę Nemo, pamatė, 
kad ji elgiasi keistai. Nemo nustojo 
ėsti ir visą laiką gulėjo purve.

Rūpestingas ūkininkas kiaulę 
nuvežė į veterinarijos kliniką, kur 
jai veterinarai nustatė kraujo vėžį. 
Ūkininkui buvo pasakyta, kad kiau-
lių nuo vėžio dar niekas nėra gydęs, 
tačiau jis nepasidavė. Dž.Goldneris 
pasakė, jog nori, kad jo kiaulė pa-
sveiktų, nesvarbu, kiek tai kainuos. 
Taip pat paprašė surinkti medžiagą 
apie tokio paties tipo vėžį, kuriuo 
serga šunys ir žmonės. Būtent dėl 
savo šeimininko pastangų Nemo yra 
pirmoji kiaulė pasaulyje, kuriai po 
suteikto gydymo pavyko pasveikti 
nuo vėžio. „Anksčiau, kai didiesiems 
gyvuliams būdavo diagnozuojamas 
vėžys, nieko nebuvo įmanoma pa-
daryti. Pagydžius Nemo, specialis-
tai turi vilties padėti ir kitiems gyvū-
nams“, – teigė Nemo gydžiusi Emily 
Barell. E.Barel teigimu, kiaulių kak- 
lai yra gerokai didesni nei žmonių, 
todėl juose esančias venas yra sun-
ku pasiekti. Taigi sunku suleisti che-
moterapijai reikalingus vaistus. „Tu-
rėjau dvi išeitis – leisti Nemo mir-
ti arba padėti jai ir surasti reikiamų 
medikamentų“, – teigė G.Goldneris. 
Ūkininkas pridūrė, kad dabar Nemo 
jaučiasi gerai – daugiau juda ir ėda. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
Tu atnešk man nežinios etiudą
išpaišytą savo mintyse:
kūriniu gėrėsimės abudu 
ir spalvas paglostysim. Jose 

paskrajos balandžiai ir ereliai, 
meilę ir didybę nešdami, 
ir palaiminsim svajonių kelią, 
tėviškės arimą ardami.

Tarp raštuotų drobių daug etiudų 
dėsime į motinų skrynias .
Viešpaties palaiminti abudu, 
mes dangaus surasim svajones...

Aš noriu pasibelst į tavo širdį, 
ištarti noriu tau gražius žodžius,
dar noriu trokštantį tave pagirdyt
gaivinančio midaus lašu saldžiu. 

Sakai, kad savo širdį dovanoji,
kad mano žodžiai priimti tari,
kad su džiaugsmu ir liūdesiu  
                                         manuoju 
man atveri gyvenimo duris...

Paduoki savo ranką švelnią, trapią:
ieškosime ir gėrio, ir tiesos,
žydras gyvenimo spalvas ištapę, 
surasim laimę vieškeliuos visuos... 

Pabiro ašaros karštais karoliais, 
o Dvynių Takas vedė link erdvės,
kur pėdsakų Lemties ieškojom uoliai 
ir smuiko, grojančio ant angelo peties.

Panorau dieviškų garsų klausyti, 
suprast gaidas nežemiškos dainos 
ir trupinį gyvenimo mažytį 
padėti ant aklos lėkštės vienos, 

kuri mums darbus ir kančias pasvertų, 
surinkus išbarstytus karolius, 
ir prie plačiai atvertų laimės vartų 
sutiktume ne Žemės karalius... 

Toliuose gaisrų pašvaistė mirga, 
sklinda šauksmas tėviškę vaduoti:
pabalnok, tėvuži, nartų žirgą 
ir išleisk sūnelį karan joti... 

Ten kovų laukais pajodinėsim, 
ten šlovės ir laisvės paieškosim
ir norėsime sugrįžti dviese 
prie sodybos graudulingų uosių,

kur palauks sena sena motulė, 
pražiūrės akis jauna mergelė...
Tu žinosi, mylimas tėvuli, 
ko taip skaudžiai jauną širdį gelia...

Pamatęs gausų mano metų  
                                                    kiekį,
per Žemę pakeliauti kvietė 
suvargęs Nuovargis: ,,O patikėki, – 
gali save ar mane nugalėti!?“ 

Pakelėje, ant griovio krašto, 
kartu su Nuovargiu prisėdom... 
matau, kad Nuovargis tas mąžta 
ir gėlės žydi, paukščiai gieda . 

O kas tu, Nuovargi, toks būsi?
Gal Nevilties trečiasis brolis? 
Gal paskutinis skausmo gūsis?
Nepamaldus Vilties vienuolis?

Gal tu esi karys be skydo, 
graudi styga, kuri nevirpa, 
gal vaistas tas, kuris negydo 
ar įrankis, kuriuo nedirba 

nei medžio lopšio ir nei karsto: 
gyvybei – gimti, blogiui – mirti?
Gal angelas, kuris išbarsto 
gyvenimą, o kartais mirtį?

Gal kelias amžinai vingiuotas?
Gal nerimas sparnais troškimų?
Būties gal pokštas sugalvotas?
Juoda Skylė – Visatos džinas?.. 

Vakare katė Rainė sekė 
pasaką savo mažajam 

sūneliui:
– Seniai seniai katinai, žmo-

nės ir pelės gyveno taikiai ir 
draugiškai. Bet kartą užėjo di-
delė sausra, džiūvo balos, ežerai, 
upės. Pelės sugraužė visas žoles, 
o alkani katinai ėmė medžioti 
peles. Vyriausias kačių senelis 
susirūpino, kad žmonės nelies-
tų katinų, ir pasodino stebuklin-
gą medį. Per naktį medis užau-
go aukštas ir šakotas. Tik vietoje 
šakų lingavo vėjyje dešros, o vie-
toje lapų kabojo kotletukai. Mė-
sos užteko visiems ir, paragavę 
medžio vaisių, katinai, žmonės 
ir pelės vėl gyveno draugiškai. 
Tiesa, pamiršau pasakyti, kad, 
nulaužus šaką-dešrą, ataugda-
vo nauja, o nuskynus lapelį-kot- 
letuką, atsirasdavo kitas.

Pasibaigus sausrai sužalia-
vo žolė, atsirado maisto, bet ka-
čių senelis pastebėjo, kad kati-
nai, žmonės ir pelės aptingo. Jie 
nustojo dirbti ir toliau naudojo-
si medžio gėrybėmis. Senelis nu-
sprendė medį paslėpti, – užbaigė 
mama Rainė, nes mažajam Rai-
niukui merkėsi akutės. Jis įsi-
kniaubė į šiltą mamos kailį ir už-
migo. Sapnavo, kad sėlina aukš-
ta žole. Žolė pasibaigė ir jis pa-
matė stebuklingą medį, skaniai 
kvepiantį dešra. Kačiukas labai 
nudžiugo jį suradęs. Jis bandė 
pasiekti arčiausią šakelę, bet ši 
vis kilo aukštyn. Rainiukas stie-
bėsi... ir pabudo.

– Mamyte, – sumurkė jis, 
trindamasis letenėle akis, – aš 
sapnavau mėsos medį. Gal se-
nelis jo nepaslėpė? O gal paslė-

pė sapnuose?
– Neišmanėli, – švelniai sugė-

dino jį mama. – Kas gi medžius 
slepia sapnuose? Pasakos pabai-
gą aš paseksiu vakare, o dabar, 
sūneli, laikas praustis.

Rainiukas, kaip ir visi maži 
vaikai, pradėjo ožiuotis, nes pa-
sakos pabaigą norėjo išgirsti 
tuoj pat. Jis nekantravo sužino-
ti, kur senelis paslėpė stebuklin-
gą medį. Bet mama Rainė nesu-
tiko – ji buvo griežta mama, ži-
nanti, kad pasakos sekamos va-
kare. Ji dar kartą paragino sū-
nelį praustis. Katinai prausiasi 
braukdami liežuviu per kailiu-
ką, o ten, kur nepasiekia liežu-
vis, paseilina kojytę ir patrina 
tą vietą. Rainiukas ėmė praus-
tis. Jis prausėsi taip uoliai, kad 
net kelis kartus apvirto siekda-
mas sunkiai pasiekiamą ausytę. 
Mama jį pagyrė ir pakvietė pus-
ryčių. Lakdamas pieną iš dube-
nėlio, kačiukas paklausė: 

– Mamyte, o pieno medžio 
niekas nesodino?

– Pieno medžio? Ne. Bet gir-
dėjau žmones kalbant apie pie-
no upę kisieliaus krantais.

– O kas yra kisielius? – pa-
klausė Rainiukas.

– Tai žmonių valgis. Mes, ka-
tinai, jo nemėgstame. Po pusry-
čių eisime į rūsį, supažindinsiu 
tave su jo gyventojais.

Rainiukas baigė lakti pieną, 
švariai nusilaižė ūsus ir nusekė 
paskui mamą į rūsį. Rūsyje buvo 
vėsu, tamsoka ir labai įdomu. 
Aukštose medinėse dėžėse buvo 
sukrautos įvairiausios daržovės: 
bulvės, morkos, kopūstai, salie-
rai, burokėliai ir kt. Ant vienos 

Neįgalių literatų dėmesiui! 
Artėja į pabaigą registracija į Lietuvos neįgaliųjų draugijos Šventosios mokymo ir reabilitaci-

jos centre rugpjūčio 24–29 dienomis rengiamą tradicinę literatų kūrybinę stovyklą. Norinčių joje 
dalyvauti kūrėjų užpildytų anketų laukiama iki rugpjūčio 9 d. Jas siųskite elektroniniu paštu: sau-
le@draugija.lt.

Daugiau informacijos apie stovyklą (nuostatus, dalyvio anketą) rasite Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos interneto svetainėje www.draugija.lt.

dėžės krašto tupėjo pilkas pada-
ras ilga uodega ir graužė morką. 
Mama Rainė tyliai prisėlino, pa-
šoko ir nagais sugriebė ilgauo-
degį padarą. Šis ilgai cypė. Bet 
katė jo nepaleido.

– Žiūrėk, sūneli, – aiškino 
mama. – Tai pelė. Ji gadina dar-
žoves. Laukuose dar gausu pri-
birusių grūdų, bet ji tingi dirb-
ti ir žada visą žiemą praleisti 
čia, rūsyje.

– Bet ji tokia mažutė, – ste-
bėjosi kačiukas.

– Tačiau jos dantys aštrūs 
ir dideli. Jos giminaitė – žiur-
kė. Ji daug didesnė ir pavojin-
gesnė, nes dantimis pragraužia 
net metalą. Būk atsargus. Jų gi-
minė labai protinga ir gudri bei 
vieninga. Jos medžioja būriais, 
šmirinėja nešvariose vietose ir 
taip platina ligas. Šeimininkas 
mums negaili pieno ir pasto-
gės, todėl mes turime kovoti su 
pelėmis ir žiurkėmis, saugoda-
mi jo turtą.

Rainiukas atidžiai klausė-
si ir, sekdamas mamos pavyz-
džiu, pasigalando nagučius.

Vakare mama Rainė toliau 
sekė pasaką apie mėsos medį:

– Senelis iškasė medį ir nešė 
jį paslėpti. Tačiau kelyje jį už-
puolė žiurkės ir pelės. Atėmu-
sios medį, ėmė jį graužti. Se-
nelis verkė ir maldavo neliesti 
šaknų, tačiau graužikės jo ne-
klausė. Mėsos medžio nebeliko. 
Tada katinai paskelbė pelėms ir 
žiurkėms karą, o katinus prisi-
jaukino žmonės, – baigė sekti 
pasaką katė Rainė.

Gražina ČekAvIČIeNė
Jonava

Pasaka apie mėsos medį

Miniatiūros

rugpjūčio 
žvaigždės

Jau gamton atkeliavo rug-
pjūtis. Vis dažniau norisi vaka-
re pažvelgti į dangaus skliautą, 
kur žvaigždės išsibarstė įvai-
riuose labirintuose, suvokia-
muose tik dangaus sandarą 
studijuojantiems mokslo žmo-
nėms – astronomams. Mes, ei-
liniai šios žemės gyventojai, 
tik grožimės rugpjūčio žvaigž-
džių blyksėjimu, gal kai kada 
dangaus skliaute paieškodami 
tos vienintelės, tik mums skir-
tos žvaigždelės. O žmogui mi-
rus pagalvojame, kad užgęsta ir 
jo žvaigždė. Sėdime, mąstome, 
žiūrėdami į žvaigždėtą dangų. 
O žvaigždės mirksi, lyg sekda-
mos sakmę apie mus supan-
tį pasaulį.

Mano mėnuo
Atėjau į šį pasaulį rugpjū-

tį, todėl mintyse jį pavadinu 
savo mėnesiu. Ir atrodo, kad 
rugpjūtis dovanoja man prino-
kusių obuolių kekes ant obels 

šakų, vis ilgėjančius žvaigždė-
tus vakarus, tyrą, gardų šalti-
nio vandenį. Visoje Lietuvo-
je gyvenančius lemties seses ir 
brolius, dvasiškai stiprinančius 
mane savo laiškais. Ir liūdną 
pilkųjų gervių atsisveikinimo 
klyksmą prieš išskrendant į šil-
tuosius kraštus. Tokia turtinga 
pasijuntu, turėdama tiek daug 
mažų ir didesnių rugpjūčio ste-
buklų, matomų ne vien akimis, 
bet suvokiamų protu ir širdimi.

rugiapjūtė
Rugpjūtį lyg milžiniški lai-

vai auksinėje javų jūroje burz-
gia kombainai, kerta auksines 
kviečių, rugių varpas. Žmogus, 
sėdėdamas toje galingoje maši-
noje, jau įsivaizduoja duonos ar 
pyrago riekę. Valgys tada gar-
džiuodamasis, mažais kąsne-
liais, žinodamas, kad ta riekelė 
yra ir jo triūso dalis. O kol kas 
ūžia kombainai, kad kiekvie-
nas iš mūsų galėtume burno-
je pajusti gardų šviežios duo-
nutės skonį.

Gintautas sTANkAITIs 
Ukmergė

Aušra verBLIUdAvIČIŪTė 
Šeduva

Kaitroje dviese. Rasos Preidienės nuotr.

8 psl.2013 m. rugpjūčio 1–7 d., Nr. 23 (1149), „Bičiulystė“


