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Maltos ordino savanorė 
Karolina Karpova sako 
vis dar jaučianti euforinį 
pakylėjimą – neseniai grį-
žo iš maltiečių tradicinės 
tarptautinės stovyklos 
neįgaliesiems. Tokia sto-
vykla šiemet surengta jau 
32 antrą kartą. Šį kartą – 
Prancūzijoje. 

Tolerancijos link

Valstybinė ligonių ka-
sa (VLK) ir Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM) 
atvirai skelbia, kad or-
topedijos įmones krečia 
skandalas: po išsamių pa-
tikrinimų nustatyta dau-
gybė pažeidimų, apribota 
2 įmonių veikla. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Kad neįgalieji, kurie stovyklo-
je vadinami svečiais, galėtų 

atsipalaiduoti, patirti pačių neį-
tikinamiausių dalykų, kiekvieną 
iš jų lydi pagalbininkas savano-
ris (stovykloje buvo 200 svečių 
ir 300 savanorių iš 25 šalių). Pa-
lydovas gyvena kartu su neįga-
liuoju, padeda jam susitvarkyti 
buityje, judėti aplinkoje, įveik-
ti kitus iššūkius. Kai kurie, sun-
kesnę negalią turintys svečiai, 
atvažiuoja net su 2 pagalbinin-
kais, jei reikia, ir su gydytoju, 
slaugytoju – negalia, kad ir ko-
kia sunki būtų, neturi tapti kliū-
timi džiaugtis gyvenimu. Yra tik 
viena sąlyga – į šią stovyklą ne-
gali vykti šeimos nariai. 

Maltiečių rengiamoje stovyk- 
loje neįveikiamų dalykų, atrody-
tų, nėra. Jos dalyviai ir plaukia 
laivais, ir nardo, ir skraido para-
sparniais, išbando kitas ekstre-
malias pramogas. Visa tai tampa 
įmanoma tik todėl, kad atsiran-

Noras padėti silpnesniam stipresnis už asmeninius poreikius 

da žmonių, norinčių jiems padė-
ti. Kas verčia savanorius aukoti 
savo laiką, energiją, pinigus (už 
daugelį dalykų tenka patiems 
susimokėti) dėl kitų džiaugsmo? 

K. Karpova pasakoja sava-
noryste užsikrėtusi prieš keletą 
metų, kai su maltiečiais išvyko į 
Lurdą (ten taip pat didžiąją gru-
pės dalį sudaro neįgalieji). Dabar 
tai – jos gyvenimo dalis. Stovyklai 
Prancūzijoje Lietuvos komandai 

vadovavusi moteris ruošėsi visus 
metus – reikėjo ieškoti rėmėjų, 
stovyklos dalyvių, derinti su or-
ganizatoriais programą ir t.t. Ka-
rolina pasakoja, kad šalys, kurios 
organizuoja stovyklą, šiam ren-
giniui ruošiasi 3 metus. Juk 500 
žmonių reikia pamaitinti, apgy-
vendinti, suorganizuoti jų veiklas 
ir visa tai – be jokio finansavimo, 
rėmėjų lėšomis. Vien maisto bu-
vo išdalinta 12 tūkst. porcijų. 

Savanorystė tikrai nėra len-
gvas užsiėmimas, kaip gali pasi-
rodyti iš pirmo žvilgsnio. K. Kar-
pova sako, kad stovykloje netrūko 
rūpesčių (pavyzdžiui, reikėjo su-
organizuoti, kad daugiau nei 100 
neįgaliųjų rateliuose patektų į lai-
vus), teko miegoti vos po porą va-
landų, tačiau teigiamos emocijos, 
negalią turinčių stovyklos dalyvių 
džiaugsmas, ypatinga atmosfera 
atpirko viską. 

Savanoriauti įprasta
K. Karpova pasakoja, kad sa-

vanoriais tampa tikrai ne vien 
tik nedirbantys ir daug laisvo 
laiko turintys žmonės, studen-
tai ar senjorai. „Dauguma sava-
norių – rimtas pareigas užiman-
tys, gerą išsilavinimą turintys, 
turtingi ar kilmingi žmonės, – 
sako vienoje draudimo bendro-
vėje departamento direktore 
dirbanti Karolina. – Visi turi sa-
vo darbus, yra užsiėmę.“ 

Jos teigimu, ne vienoje se-
nesnes demokratijos tradicijas 
turinčioje šalyje savanoriauti 
yra labai įprasta. Vaikai mato, 
kaip be atlygio kitiems pade-
da jų tėvai, o paskui patys no-
riai tą daro. Tam nesutrukdo 
nei įtemptas darbas, nei šeima. 
Svarbiausia – labai norėti, tada 
ir laiko, ir galimybių atsiranda.

„Pas mus dar nėra savano-
riavimo, pagalbos silpnesniam 
tradicijos, – sako Karolina, – bet 
tikiuosi, kad ateinančios kartos 
tai darys daug drąsiau ir noriau.“

Karolina pasakojo, kad sto-
vykloje savaitę gyveno kartu su 
negalią turinčiomis moterimis 
šešiaviečiame kambaryje. „Kaip 
mums buvo smagu, kiek prisi-
juokėme“, – dalijasi įspūdžiais 
savanorė. Ji sako, kad apskri-
tai lietuvių komanda buvo labai 
draugiška – nė karto nesusipy-
ko, nekilo jokių įtampų ar bar-
nių. Maža to – lietuviai laimėjo 
Kristoferio vardo kriketo taurę. 

Kreipėsi į teisėsaugą
Pasak VLK direktoriaus pa-

vaduotojos Neringos Bernotie-
nės, 97 tūkst. pacientų (kas 30-
tas Lietuvos gyventojas) kasmet 
gauna vienokią ar kitokią ortope-
dijos priemonę. Per metus joms 
kompensuoti skiriama daugiau 
nei 10 mln. eurų. Už šią sumą iš-
duodama 140 tūkst. ortopedinių 
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VLK: kai kurioms ortopedijos įmonėms pelnas 
svarbiau nei pacientas

tras“ veikla už įvairius nusižen-
gimus apribota. Jiems už išduo-
tus gaminius kompensuojama 
nebus. Netrukus turėtų paaiš-
kėti ir dar keleto įmonių veiklos 
tyrimo rezultatai, tačiau akivaiz-
du – pažeidimų ir kitur esama. 
VLK kreipėsi į teisėsaugos or-
ganus ir tikisi, kad bus pradėtas 
tyrimas, nes surinkta medžiaga 
patvirtina, kad ne vienoje orto-
pedijos įstaigoje valstybės lė-
šos naudojamos netinkamai.  

Lietuvos samariečių bendrijos viceprezidentas Mindaugas Vėlyvis,  l. e. p. VLK direktorius Gintaras Kacevičius, Sveika-
tos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė ir VLK direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė pristatė ortopedi-
jos įmonėse susidariusią padėtį. Aurelijos Babinskienės nuotr.

gaminių (ortopedinės avalynės, 
kelio ar nugaros įtvarų, įvairių 
protezų ir kitų judėjimą lengvi-
nančių priemonių). Ortopedinę 

avalynę gauna apie 12 tūkst. ap-
draustųjų. Deja, VLK ir SAM atlie-
kami patikrinimai rodo, kad šioje 
srityje – itin daug grubių pažei-

dimų. VLK pasirašiusi sutartis su 
15 ortopedijos įmonių. Dviejų iš 
jų „Ortopedijos paslaugų klinika“ 
ir Nacionalinis ortopedijos cen-

Lietuvių grupė aplankė Paryžių.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Jau padalinome pasaulį į neįgaliųjų ir įgaliųjų, net 
moksliniuose straipsniuose vieni kitus taip vadina-

me. Vis siekiama tos niekaip nepasiekiamos integra-
cijos į vadinamąją įgaliųjų bendruomenę ir dauguma 
mūsų vykdomų projektų kaip tik juda šia kryptimi, 
bet... ar tikrai neįgalieji taip nori integruotis į įgaliųjų 
bendruomenę? O gal ši, sakyčiau, visai neatitinkanti 
savo turinio formuluotė neįgaliesiems primesta ,,iš 
viršaus“? Kodėl aš turėčiau integruotis į kažkokią įga-
liųjų bendruomenę? Kaip suprantu, po integracijos 
turėčiau tapti įgalia. Bet kuria prasme? O gal mūsų 
visuomenė todėl ir yra dabar daloma į tas dvi puse-
les, kad savo laiku įgalieji nesiintegravo į neįgaliųjų 
visuomenę? Filosofuoti galime daug ir aštriai. Pažiū-
rėkime vien į infrastruktūros sutvarkymą – kasdien 
matau juokingus ir graudžius pavyzdžius.

Miesto valdžia padaro kokį nors pandusą (daž-
niausiai sunkiai įveikiamą neįgaliesiems) į valstybi-
nes įstaigas ar kultūros bei švietimo paslaugas tei-
kiančius pastatus ir visi laikraščiai kaip susitarę ra-
šo, kad ,,tai padės neįgaliesiems geriau integruotis į 
visuomenę“. Perskaičius darosi graudu ir juokinga. 
Mums, kaip tiems dresuojamiems žvėreliams narvuo-
se, mėtomi kąsneliai, kad būtume geri ir džiaugtumės 
politikų gerais darbais. Visa ta infrastruktūros sutvar-
kymo politika turi vykti tyliai ir be pompastikos. Tai 
yra būtinybė ne tik neįgaliesiems, bet ir įgaliesiems – 
tai mūsų visų gyvenamoji aplinka, kuri visiems turi 
būti draugiška. Visa bėda, kad mūsų valdančiųjų mąs-
tymas nėra nuoširdus. Dauguma įstatymų projektus 
teikiančiųjų pirmiausia siekia sau populiarumo. Mūsų 
politikai nuo skandinavų bei vakariečių skiriasi vienu 
esminiu bruožu (tuo aš įsitikinau dalyvaudama įvai-
riuose tarptautiniuose projektuose). Užsienietis sa-
ko: ,,Turime tai būtinai padaryti, ir labai kokybiškai, 
kaip sau, nes ir mums patiems gali prireikti naudo-
tis šiais pritaikymais ar techninės pagalbos priemo-
nėmis.“ Na, o dauguma mūsų išrinktųjų mąsto taip: 
,,Man tai jau tikrai šito neprireiks, o jei, neduok Die-
ve, prireiks, tuomet ir pakeisiu įstatymą.“ Nesijuo-
kit, bet tai graudi realybė. Paminėsiu tik vieną fak-
tą. Našlės pensija mūsų šalyje yra apverktina – apie 
21 Eur, bet kai mirė kelių žymių politikių vyrai, tuoj 
buvo pakeistas įstatymas ir našlės pensija išaugo iki 
50 procentų mirusio vyro atlyginimo. Deja, po pus-
mečio pensijos tyliai buvo gražintos į tą patį lygį, bet 
toms našlėms, įskaitant ir politikes, kurios ,,pateko 
į tą pusmečio laiką“, jos ir liko tokios aukštos. Ir to-
kių asmeniškai palankių įstatymų yra apstu. Kadan-
gi mūsų politinė sistema leidžia taip žaisti įstatymų 
leidimo ir priėmimo teise, nėra reikalo mąstyti pagal 
vakarietišką ar skandinavišką modelį, nes visuomet 
galvoje yra atsarginis variantas: ,,jei man reiks, tai ir 
bus.“ Todėl neįgaliesiems reikia be perstojo minti po-
litikų kabinetų slenksčius ir vis įrodinėti, kad vienas 
ar kitas pritaikymas būtinas, viena kita integracijos 
programa labai padės ,,neįgaliesiems integruotis“.

Visi gimstame nelygių galimybių: tiek sveikatos, 
tiek gabumų ar socialinės aplinkos atžvilgiu. Dirbti-
nai ,,sulyginti“ šias, sakykime, Likimo duotas galimy-
bes neįmanoma jokiais įstatymais. Juo labiau kad net 
naujagimiai mūsų įstatymų pinklėse pradedami dis-
kriminuoti nevienodais motinai skiriamais pinigais, 
skirtingomis pašalpomis ir t.t.

Manau, mums reiktų nusiraminti dėl tų integra-
cijų, visuomenės skirstymo į įgaliuosius ir neįgaliuo-
sius, nes iš tikro niekuomet nebūsime vieni prieš ki-
tus ,,lygūs“ (čia neturiu galvoje didkriminacijos) ir ug-
dyti savyje kitokį supratimą. Branginkime vieni kitus, 
dirbkime kartu, kurkime kartu, kartu ir džiaukimės, 
nes jei esame čia, žemėje, reiškia, esame labai svar-
būs ne tik Dievui, bet ir vieni kitiems...

Ar tikrai norime 
integruotis? 

Apie tai,
kas

jaudina
Visaginas: Neįgaliųjų draugija paminėjo  

25 metų sukaktįVisagino neįgaliųjų drau-
gijos nariai ir svečiai buvo 
pakviesti į „Gerosios vil-
ties“ vidurinės mokyklos 
amfiteatrą, kur skambėjo 
muzika, iškilmingi sveiki-
nimai – organizacija minė-
jo ketvirtį amžiaus. Į šven-
tę susirinkusiuosius pa-
sveikino Lietuvos neįgalių-
jų draugijos atstovės Saulė 
Vėjelienė ir Jelena Ivančen-
ko, Visagino mero parei-
gas laikinai einanti Tamara 
Gaivoronskaja, kiti savival-
dybės ir įvairių miesto įs-
taigų bei organizacijų at-
stovai. Kartu paminėti gra-
žią sukaktį atvyko bičiuliai 
iš Ignalinos ir Utenos rajo-
nų neįgaliųjų draugijų, Za-
rasų krašto žmonių su ne-
galia sąjungos. 

Visagino neįgaliųjų 
draugijos ir Kultūros cen-
tro vokalinis kolektyvas 
„Pušelės“, vadovaujamas 
Olgos Šinkorenko, links-
mino susirinkusiuosius 
rusiškomis, ukrainetiško-
mis ir lietuviškomis dai-
nomis. Šventės dalyviams 
koncertavo Kazimiero 
Streikaus vadovaujamas 
Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Ka-
pėlija“, Ignalinos rajono 
neįgaliųjų draugijos ka-
pela (vadovė Lionė Gruo-
dienė), Zarasų krašto žmo-
nių su negalia sąjungos an-
samblis „Romantika“.

Draugijos pirmininkė 
Joana Kraujalienė primi-
nė jos istoriją – organiza-
cija įsikūrė 1990-aisiais 
(pirmasis posėdis įvyko 
tų metų rugpjūčio 10 d.). 
Draugijos steigimo inicia-
torė buvo Luiza Cvetkova. 
Žmonėms suburti į pagal-

bą ji pasikvietė Mariją Bo-
brovskają (ji, beje, kurį lai-
ką vadovavo draugijai). Jos 
abi vaikščiojo po namus ir 
ieškojo bendraminčių. Pir-
mąja pirmininke buvo iš-
rinkta Irina Averkina. Da-
bartinė draugijos vadovė 
J. Kraujalienė – septinta. 
Iš pradžių Neįgaliųjų drau-
gijoje buvo tik 27 nariai, 
dabar – daugiau nei 400. 
Į LND organizacija įstojo 
1994-aisiais.

Visagino neįgaliųjų 
draugija šiuo metu yra įsi-
kūrusi erdviose patalpose, 
jos nariams čia teikiamos 
savimasažo paslaugos, jie 
kviečiami į gimnastikos 
užsiėmimus ir, žinoma, 
netrūksta norinčių kurti 
žmonių – dekupažas, siu-
vimas, mezgimas, vėrimas 
iš karoliukų – tai tik kele-
tas meninių veiklų, kurias 
noriai išbando visaginie-
tės. Pirmininkė draugi-
jos pasididžiavimu vadi-
na chorą „Pušelės“, kuris, 
beje, pirmą kartą buvo su-
kurtas prieš 20 metų. 

Draugija įgyvendina 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą; 
taip pat projektą „Sveikata 
brangiausias turtas“. Ben-
dradarbiaujama su Zarasų 
krašto žmonių su negalia 
sąjunga, Visagino sociali-
nių paslaugų centru, Vi-
sagino socialinės globos 
namais. 

J. Kraujalienė sako, kad 
vienas didžiausių draugi-
jos iššūkių – kaip padė-
ti tiems žmonėms, kurie 
negali ateiti į draugiją, jau 
nebesikelia iš lovos. Šiuo 
metu organizacija globo-
ja 12 sunkiausios nega-

lios savo narių – aplanko, 
suteikia būtiniausią pagal-
bą buityje, atneša vaistų ir 
maisto. J. Kraujalienė sa-
ko nesitikėjusi, kad tokių 
žmonių yra šitiek daug – 
dabar draugija savo są-
rašuose jų priskaičiuoja 
apie 90. 

Darbų draugijoje lau-
kia nemažai. Naujai iš-
rinktai pirmininkei teks 
užsitikrinti žmonių pasi-
tikėjimą, išlaikyti susido-
mėjimą vykdomomis veik- 
lomis, galvoti apie nau-
jas. J. Kraujalienės teigi-
mu, draugijos narių gretos 
šiuo metu didėja.

Emilija Stonkutė 

 Onutė Čirvinskienė sa-
vaitraščio skaitytojams pa-
pasakojo apie šiltą Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių susibūrimą. 

Kasmetinis Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos narių pasibuvimas kar-
tu jau tapo tradiciniu. Šie-
met jis vyko įstabaus gro-
žio Raudonės miestelyje. Ir 
nors spigino kaitri saulė, į 
šventę atvyko tikrai gau-
sus neįgaliųjų būrys. Iš-
klausę Šv. Mišias, visi sku-
bėjo į pilyje esančią salę. 
Susirinkusiuosius pasvei-
kinusi draugijos pirminin-
kė Vida Pieniutienė palin-
kėjo visiems sveikatos, ge-
ro pasibuvimo kartu. Ra-
jono vicemeras Saulius 
Lapėnas ir savivaldybės 
administracijos direktorė 
Vida Rekešienė pasidžiau-
gė aktyvia draugijos vei-
kla ir pabrėžė, kad visiems 
sveikiesiems reikia lygiuo-
tis į neįgaliuosius, nes šie, 
nepaisant sveikatos pro-
blemų, nuveikia tikrai ne-

Jurbarkas: Tradicinis susibūrimas Raudonėjė
mažai – surengta ne viena 
kelionė po Lietuvą, vyksta 
įvairūs susibūrimai. Savi-
valdybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ange-
lė Zabalujeva išreiškė viltį, 
kad glaudus bendravimas 
ir ateityje nenutrūks. Sei-
mo nario Broniaus Paužos 
padėjėja Ilona Pocienė nuo 
Seimo nario perdavė ne tik 
nuoširdžius linkėjimus, bet 
ir šakotį. 

Neliko pamiršti ir jubi-
liatai, kurių nemažą būrelį 
pasveikino draugijos pir-
mininkė. Gražių žodžių vi-
siems pasakė ir Raudonės 
seniūnas Česlovas Meš-
kauskas. Miestelio neįga-
liųjų veikla besirūpinan-
tis Aleksandras Lekavičius 
džiaugėsi, kad pasiruošti 
šventei padėjo Raudonės 
moterų sambūris, vado-
vaujamas Elenos Sadaus-
kienės. Įdomų spektakliu-
ką susirinkusiems parodė 
Veliuonos kultūros centro 
aktoriai, vadovaujami Ir-
mos Svietlauskienės. Šil-

tais plojimais buvo sutik-
tas ir draugijos vokalinis 
ansamblis, kurį dainų mo-
ko Valdas Žemaitis.

Pasibaigus oficialiai 
daliai visi vaišinosi atsi-
vežtais skanumynais, o 
nuotaiką dar labiau skaid- 
rino Raudonės kaimo ka-
pela, vadovaujama Jono 
Apoliaus Grygarto. Ir bu-
vo visai nesvarbu, kad lau-
ke karštis, rodės, guldo ant 

J. Kraujalienė draugijos pasididžiavimu vadina chorą „Pušelės“, kurio repertuare – įvairių tau-
tų dainos. 

Visagino neįgaliųjų draugijos pirmininkę J. Kraujalienę sveiki-
na bičiuliai iš Ignalinos. 

žemės. Juk svarbiausia, 
kad visi norim šalia jausti 
draugo petį, pabūti kartu, 
pasidalinti išgyvenimais, 
pasidžiaugti, kad dar su-
gebam susiburti į bendrą 
ratą. Juk, ko gero, tai ir yra 
svarbiausia – neužsidaryti 
tarp keturių sienų, nekeik-
ti negailestingo likimo, o 
tiesiog puoselėti akimir-
kas, kurias taip gera prisi-
minti, kai būna sunku. 

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos nariai buvo smagiai nu-
siteikę. 
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Pasvalio r.: Vasaros karštis  
padidino neįgaliųjų 

sporto varžybų įkarštį
Nors šiuometinis rugpjūtis ne-
pagailėjo šilumos, dvyliktus me-
tus iš eilės gražiame Pasvalio 
kultūros ir poilsio parko stadi-
one vyko Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos ir Pasvalio spor-
to mokyklos organizuota neįga-
liųjų sporto šventė.

Į šventę atvyko ir joje daly-
vavo neįgaliųjų sporto mėgėjai 
iš Alytaus, Kauno, Bauskės, Pa-
nevėžio, Šeduvos miestų, Biržų, 
Kupiškio, Radviliškio, Ignalinos, 
Pakruojo, Panevėžio ir Pasvalio 
rajonų. Svečiai atsivežė ne tik 
gerą orą, bet ir pakilią nuotaiką. 

Šventę pradėjo Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos voka-
linio ansamblio „Žalsvasis šalti-
nis“ kapeliukės muzikantai.

Sporto šventę atidarė Pas-
valio rajono savivaldybės me-
ro pavaduotojas Povilas Balčiū-
nas. Kreipdamasis į šventės da-
lyvius mero pavaduotojas linkė-
jo šio renginio dalyviams fizinės 
ir dvasinės ištvermės. Pasvalio 
sporto mokyklos direktorė Eu-
genija Butrimienė palinkėjo ryž-
to ir sportinės sėkmės varžybo-
se. Šventės dalyvius sveikino ir 
atminimo dovanas įteikė svečių 
delegacijų vadovai, juos linksmi-
no Vaškų kultūros namų jaunuo-
lių ansamblis. 

Vyriausiasis šventės teisėjas 
Vidas Kazlauskas išrikiavo spor-
tininkų komandas varžyboms. 
Būrelis šventės dalyvių būriavo-
si prie šaškių lentų, kiti rinkosi 
krepšinio bei futbolo aikštelėse. 
Didžiulė eilė sustojo prie smigi-
nio lentos. Neteko sutikti nusi-
minusių ar nuliūdusių nei spor-
to aikštelėse, nei tarp bebandan-
čių naujas sporto rūšis: žvejybą 
sausumoje ir futbolo baudų mu-
šimą. Daugelį šventės sportinin-
kų sudomino naujas žaidimas 
„Kopėčios“ – tai draugijos nario 
Mariaus Aglinsko pagamintas ir 
į šventės programą pasiūlytas 
įtraukti žaidimas. Geros nuotai-
kos netrūko ir tarp ragaujančių 
sočią ir skanią košę, kurios užte-
ko ir dalyviams, ir žiūrovams bei 

palaikymo komandoms. Tai mū-
sų Neįgaliųjų draugijos rėmėjo 
Joniškėlio apylinkių seniūno Si-
gito Ilgučio dovana.

Rungčių nugalėtojams ir pri-
zininkams Pasvalio rajono savi-
valdybės narys Alfonsas Pulo-
kas įteikė po žvilgantį medalį, o 
viena šventės rengėjų Pasvalio 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Eglė Vegytė-Anilionė – 
po malonią padėką ir rankdar-
bių būrelio „Žibutės“ atminimo 
dovaną. Visos komandos, kovo-
jusios Pasvalio sporto šventėje, 
gavo po gražuolę taurę – kaip 
draugystės ir bendradarbiavi-
mo simbolį. Bene daugiausiai 
medalių išsivežė mūsų kaimynai 
iš Bauskės. Apdovanojimų metu 
skambant dainai „Trys milijonai“ 
nuotaiką pagyvino Šeduvos de-
legacijos dalyviai, emocingai su-
šokę nugalėtojų šokį. 

Labai svarbu, kad tokiuose 
renginiuose susitinka draugai, 
prisimenamos buvusios spor-
to šventės, jose galima smagiai 
pabendrauti, susirasti naujų bi-
čiulių, o gal net sutikti savo liki-

mą. Išvada viena – tokių švenčių 
reikia ir reikia kuo daugiau. Pra-
laimėjusių čia nėra, laimi visi, o 
karšta Pasvalio saulė tik padidi-
no varžybų įkarštį.

Vilius GRABSkIS
Autoriaus nuotr.

 Janina Lebskienė laiške „Bi-
čiulystei“ pasakoja apie Mari-
jampolėje surengtą fotografijų 
parodą. 

„Kas slypi po tais šiaudiniais 
stogais, vežimų ratais, verpstė-
mis, namų apyvokos ir buities 
daiktais?“ – taip klausė savęs ne 
vienas žmogus, atėjęs pažiūrėti 
Marijampolės neįgalių fotografų 
parodos „Žemaitę prisimenant“, 
skirtos rašytojos 170-osioms 
metinėms paminėti. 

Paroda, skirta Žemaitei 
Fotografų būrelio „Žvilgsnis“ 

nariai savo fotografijose stengė-
si sustabdyti prabėgusio laiko 
akimirkas, kurios negrįžtamai 
grimzta į nebūtį. Būrelio vado-
vė Antanina Grigonienė primi-
nė, kad kiekvienas iš savo asme-
ninių archyvų ištraukė tai, ką bu-
vo sukaupę apie ankstesnio laik- 
mečio gyvenimą. Fotografijose 
užfiksuoti vaizdai iš įvairiausių 
Lietuvos kampelių mums pri-
mena kaimo žmonių gyvenimą, 

buitį, papročius. Nors ne visi fo-
tografų būrelio nariai dar per-
kando sudėtingas fotografijos 
vingrybes, bet svarbiausia, kad 
esame susiformavę kaip maža 
bendruomenė. Marijampolės sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lina Cvirkienė pasi-
džiaugė darniu fotografų būrelio 
narių darbu ir palinkėjo niekada 
nenustoti svajoti.

Į parodos „Žemaitę prisime-
nant“ atidarymą atvyko gausus 
svečių būrys. Mus geru žodžiu 
ir dovanomis pradžiugino Mari-
jampolės savivaldybės atstovai: 
Sigitas Valančius, Irena Luns-
kienė, Daiva Pankauskienė, Kul-
tūros centro atstovė Onutė Sur-
dokienė, Marijampolės Trečiojo 
amžiaus universiteto direktorė 
Onutė Sakalauskienė, Birštono 
savivaldybės fotografas Vytau-
tas Klimavičius.

Paroda eksponuojama Mari-
jampolės Petro Kriaučiūno vie-
šojoje bibliotekoje. Ją apžiūrėti 
galima iki rugsėjo 15 d.

Vytauto Klimavičiaus nuotr.Marijampolės neįgaliųjų draugijos fotobūrelio „Žvilgsnis“ nariai.

Slalomo dalyviai.

Rankų lenkimo varžybos .

Šaškių varžybos.

VLK: kai kurioms ortopedijos 
įmonėms pelnas svarbiau  

nei pacientas
(atkelta iš 1 psl.)

Į Generalinę prokuratūrą dėl ga-
limo piktnaudžiavimo ortope-
dijos priemonių pacientams ga-
myboje neseniai kreipėsi ir Sei-
mo Antikorupcijos komisija, va-
dovaujama Vitalijaus Gailiaus. 
L.e.p. VLK direktorius Gintaras 
Kacevičius pabrėžė, kad į teisė-
saugą dėl šių pažeidimų buvo 
kreiptasi ir anksčiau, tačiau ty-
rimai nebuvo pradėti. Praeitais 
metais dėl nustatytų pažeidimų 
į valstybės biudžetą buvo grąžin-
ta 30 tūkst. eurų. 

Priemonė skiriama ne 
tam, kam reikia 

VLK direktoriaus pavaduo-
toja išvardijo, kokie pažeidimai 
užfiksuoti ortopedijos įmonė-
se: vietoj individualios gamybos 
priemonių buvo išduoti serijiniai 
gaminiai (t.y. nuperkama seriji-
nės gamybos avalynė, įdedamas 
įdėklas ir prašoma kompensuo-
ti kaip už individualią, kurios 
kaina yra kelis kartus didesnė). 
Priemonės kai kada dalijamos 
net tiems žmonėms, kuriems jų 
nereikia. Buvo aptikta ir atvejų, 
kai žmogus nežinojo, kad jam 
yra skirta ortopedijos priemo-
nė, o įmonė VLK prašė išmokėti 
kompensaciją už ją. Neretai pra-
šoma kompensuoti brangesnius 
gaminius, nors asmenys yra ga-
vę pigesnius. Pavyzdžiui, išduo-
tas protezas ne visai kojai, kaip 
deklaruojama, o tik pusei kojos; 
arba pacientui reikia įtvaro ko-
jai, o jis gauna brangesnį įtvarą 
nugarai. 

N. Bernotienė atkreipė dė-
mesį ir į galimai neteisėtą gydy-
tojų veiklą – kai kurie medikai 
sugeba per metus paskirti apie 
5 tūkst. priemonių, kurių ben-
dra suma yra 300 tūkst. eurų. 
Įtarimų VLK kelia ir tai, kad per-
nai daugiau nei 1000-čiui asme-
nų buvo išduota po 5 ir daugiau 
priemonių. Dėl medikų veiklos 
kreiptasi į Valstybinę mokesčių 
inspekciją. 

Sveikatos apsaugos minis-
trės Rimantės Šalaševičiūtės 
manymu, šie medikai, skirda-
mi priemones ir tikriems, ir 
galimiems pacientams, pade-
da ortopedijos įmonėms gau-
ti didesnį pelną. Tam pritarė ir 
G. Kacevičius. Pasak jo, kai ku-
rioms iš šių įmonių pelnas rū-
pi labiau negu pacientų porei-
kių tenkinimas. N. Bernotienė 
pabrėžė, kad tarp ortopedijos 
įmonių yra žvėriška konkuren-
cija, ir kai kurios iš jų veikia ne-
paisydamos nei teisinių normų, 
nei sutarčių su VLK. 

Kad situacija ortopedijos 
įmonėse yra bloga, prieš kurį lai-
ką dėmesį buvo atkreipęs Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Ignas Mačiukas. Da-
bar tai patvirtina ir VLK tyrimas. 

Imamasi priemonių 
spręsti esamas bėdas

N. Bernotienė pabrėžia, kad 
dėl netvarkos ortopedijos įmo-
nėse kenčia pacientai – tie, ku-
riems išties reikalinga sudėtin-
ga individuali ortopedinė ava-
lynė, priversti laukti jos 5-6 mė-
nesius. Žmonės, paimdami jiems 
nereikalingą avalynę, gal ir nepa-
galvoja, kad nuskriaudžia kitus, 
kuriems ji būtina. N. Bernotie-
nė mano, kad jei nebeliktų pik-
tnaudžiavimo, sumažėtų ir eilės.

Siekdama šias problemas 
spręsti nuo rugpjūčio 1 d. SAM 
pakeitė ortopedijos techninių 
priemonių skyrimo tvarką. Vai-
kams ji bus palankesnė, suaugu-
siesiems – griežtesnė. Ministrės 
R. Šalaševičiūtės teigimu, nuo 
šiol vaikai iki 16 metų jiems rei-
kalingus specialius judėjimą len-
gvinančius ortopedinius įtva-
rus rankoms, kojoms, stuburui 
ar kaklui galės gauti nemoka-
mai. Šie gaminiai jiems bus kom-
pensuojami 100 proc. Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis. Siekiant su-
mažinti eiles pas gydytoją pagal 
naują tvarką daugiau gaminių 
galės skirti vaikų chirurgai. 

Ministrė taip pat atkreipia 
dėmesį, kad nuo šiol bus taiko-
ma griežtesnė tvarka skiriant 
ortopedinius gaminius suaugu-
siems pacientams. Taip siekia-
ma užkirsti kelią piktnaudžia-
vimui, kai šias priemones ga-
minančios ortopedijos bendro-
vės jas išduoda nepagrįstai. Tad 
nuo šiol, norint gauti tam tikras 
ortopedijos priemones, pacien-
tui reikės atlikti specialius radi-
ologinius tyrimus, kurie padės 
objektyviai įvertinti, ar žmogui 
jos tikrai reikalingos. Tokie ty-
rimai bus reikalingi tuomet, kai 
bus norima išduoti iki šiol daž-
niausiai kompensuotus ortope-
dijos gaminius suaugusiems, ku-
riuos skiriant fiksuojami pažei-
dimai. Atskirta, kada galima skir-
ti serijinę priemonę, kada reika-
linga individuali. 

Taip pat VLK pasirašė sutartį 
su Lietuvos samariečių draugija 
ir ragina per jos skyrius anoni-
miškai grąžinti nenaudojamas 
ortopedines (ir kitas) priemo-
nes, kurios bus perduotos tiems, 
kam jų reikia.

Aurelija BABInSkIEnė
Egidijaus Skipario nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Vasarą užklumpančios ligos 
mažai kuo skiriasi nuo per-

šalimo, kuriuo sergama kitu me-
tų laiku. Suaugusiesiems perša-
limo ligų (dažniausiai tai virusų 
sukeltos ūminės infekcinės vir-
šutinių kvėpavimo takų ligos; 
beje, vadinamąjį peršalimą suke-
lia vienas iš 200 rūšių peršalimo 
virusų) per metus gali pasitaiky-
ti 2–4 kartus, o vaikams (ypač 
mažiems) net dukart dažniau. 

Saugokimės staigių 
temperatūros pokyčių

Šios ligos dažniausiai atsi-
randa persišaldžius. Retai pa-
galvojame, kad ypač reikėtų sau-
gotis staigių temperatūros po-
kyčių, kai būdami stipriai įkaitę 
nuo saulės neriame į šalto van-
dens telkinį (šaltame vandeny-
je atšąla ne tik oda, bet ir krau-
jas!) arba be atvangos gaivina-
mės valgomaisiais ledais, geria-
me šaltus gaiviuosius gėrimus 
(troškulį kur kas geriau malši-
na... karšta arbata), kokteilius 
su ledu, pieną iš šaldytuvo (visus 
šaltus gėrimus reikėtų gerti per 
šiaudelį, kiekvieną gurkšnį sušil-
dyti burnoje ir tik tada nuryti), 
tyčia ieškome skersvėjų, vaikš-
tome basomis per lietų, sėdime 
pavėsyje ant drėgnos žemės ar 
akmens, sukaitę atsiremiame 
nugara į mūrinę sieną ir t. t. 

Vėjas ne tik gaivina
Vėjas, kuris gaivina per karš-

čius, gali būti peršalimo ligų 
priežastis. Kuo vėjas stipresnis, 
tuo labiau jis atšaldo odą, ypač 
jei ką tik išbridote iš vandens. 
Beje, kai oro temperatūra yra 
+250 C, organizmas ją priima 
kaip +180 C.

Pastebėta, kad atsiradus kon-
dicionieriams, vasarą pradė-
jo daugėti persišaldymo atvejų. 
Organizmui dešimties ir daugiau 
laipsnių temperatūros skirtu-
mas yra didelis stresas (šis skir-
tumas turėtų būti ne didesnis 
nei 4–50 C). 

Peršalimo fazės
● pirmoji: pašiurpsta oda 

(atsiranda vadinamoji „žąsies 
oda“);

● antroji: drebulys – organiz-
mas stengiasi padidinti šilumos 
išskyrimą ir sumažinti prakaita-
vimą; raumenys pradeda greitai 
susitraukinėti;

● trečioji: išbąla (ar pamėls-
ta) lūpos, atšąla galūnės; vyks-
tant kraujotakos centralizacijai, 
blogiau aprūpinamos periferi-
nės kraujagyslės; kadangi būtina 
apsaugoti gyvybiškai svarbius 
organus (smegenis, širdį, kepe-
nis ir t. t.), organizmas yra pri-
verstas perskirstyti savo ener-
ginius resursus. 

Kaip atpažįstamos 
peršalimo ligos

Šioms ligoms būdingi požy-
miai dažniausiai atsiranda nuo 
peršalimo praėjus vos 1–3 die-
noms. Iš pradžių gali jaustis nuo-
vargis, daugiau prakaituojama, 
atsirasti sloga, čiaudulys, šalt-
krėtis. Be to, peršti nosiaryk- 
lę, ašaroja akys, skauda galvą, 

Vasaros akibrokštas – 
peršalimo ligos

kartais nežymiai padidėja kū-
no temperatūra (vaikams ji ga-
li padidėti labiau). Gana dažnai 
infekcija neapsiriboja nosies sri-
timi, bet dar pakenkia gerklei ir 
susargdina bronchus. 

Liaudies medicinos 
patarimai

1. Jau pačią pirmąją ligos die-
ną prieš miegą reikėtų išgerti dvi 
stiklines karštos aviečių ar liep-
žiedžių arbatos, prie pėdų pridė-
ti pipirinį pleistrą. 

2. Dar galima delnus ir pėdas 
įtrinti česnako košele ar pašildy-
ta ricina (paskui užsimauti vil-
nones puskojines, rankas laikyti 
po antklode). Gydomasis efektas 
sustiprės, jei į pašildytą riciną (2 
šaukštai) įpilsime valyto terpen-
tino (šaukštas ar kiek mažiau) ir 
šiuo mišiniu prieš miegą lengvai 
įtrinsime krūtinę. 

3. Gera priemonė yra ir 
obuolių actas. Daroma taip: 
plaštakos pamerkiamos į karštą 
vandenį, palaikoma apie 10 min., 
sausai nušluostoma. Tada delnai 
įtrinami obuolių actu ir einama 
miegoti (rankos – po antklode). 

Dažniausiai po tokių pro-
cedūrų gerai išsimiegama ir iš-
prakaituojama. Kitos dienos ry-
tą dažnas ligonis jaučiasi paste-
bimai geriau. 

4. Jeigu po nurodytų gydy-
mosi būdų nejaučiama greito pa-
gerėjimo arba jis būna vos pas-
tebimas, tenka gydytis komplek-
siškai ir ilgiau. Tam ypač naudin-
gos inhaliacijos, skalavimai, ki-
tos procedūros ir net dieta. Per 
pirmąsias 2–3 ligos dienas rei-
kėtų vengti sunkiai virškinamo 
ir kaloringo maisto. Jis turėtų 
būti pakeistas daržovių sriubo-
mis, salotomis ir vaisiais. 

5. Per dieną reikėtų išgerti 
mažiausiai 6–8 stiklines skys-
čių (ypač šiltų). Geriant arba-
tą, reikėtų neužmiršti į ją įdėti 
griežinėlį citrinos arba išspaus-
ti jos sulčių. Naudinga gerti švie-
žiai išspaustų įvairių vaisių, ypač 
ananasų, sulčių. Puikiai tinka ir 
morkų sultys. 

6. Pageidautina drėkinti pa-
talpų orą (jeigu sausas) specialiu 
garintuvu arba iš indo su karštu 
vandeniu. Mat drėgnas oras ma-
žina kosėjimą, padeda lengviau 
kvėpuoti per nosį, į kvėpavimo 
takus patenka mažiau dulkių.

Slogos gydymas
Prasidėjus slogai nereikėtų 

tikėtis, kad ji praeis savaime, nes 
galima sulaukti įvairių nemalo-
nių komplikacijų. 

1. Ligos pradžioje efektyvu 
gydytis aliejumi. Daroma taip: 
3 kartus per dieną į abi nosies 
landas įlašinama po 2–3 lašus 
pašildyto aliejaus (alyvuogių, 
erškėtrožių, persikų, saulėgrą-
žų, šaltalankių). Taip pat pui-
kiai tiks ir vitamino A aliejinis 
tirpalas. 

2. Liaudyje populiarios ir 
česnako sultys. Daroma taip: su-
smulkinamos (sutarkuojamos, 
sugrūdamos ir pan.) 3 česnako 
skiltelės, užpilamos 1/4 stikli-
nės virinto atvėsinto vandens, 
palaikoma 2 val. sandariame in-

de, tada perkošiama. Lašinama 
į kiekvieną nosies landą po 2–3 
lašus 3 kartus per dieną. 

3. Nedideliame indelyje šil-
tame virintame vandenyje ištir-
pinamas medus (santykiu 2:1). 
Į kiekvieną nosies landą lašina-
ma po 5 lašus tirpalo 3–4 kar-
tus per dieną.

4. 3 šaukštai susmulkintų 
svogūnų užpilami 1/4 stiklinės 
šilto virinto vandens, įmaišomas 
šaukštelis medaus, po 40 min. 
nukošiama. Sergant ūmine slo-
ga, lašinama į kiekvieną nosies 
landą po 4–6 lašus 4–5 kartus 
per dieną. 

5. Valgomosios druskos ir 
jodo tirpalas: šaukštelis drus-
kos ištirpinamas 3/4 stiklinės 
virinto atvėsinto vandens, įlaši-
nami 5 lašai jodo. Sergant ūmi-
ne sloga, 3–4 kartus per dieną 
vaikiška gumine kriauše (skir-
ta klizmoms) plaunamos nosies 
landos ir kartu tuo pačiu tirpalu 
skalaujama gerklė. 

dens, uždengtas indas laikomas 
8 val. Tada užpilas pakaitina-
mas ant ugnies iki pradeda vir-
ti (toliau nevirinama), nukošia-
mas ir supilamas į vonią. Vonios 
trukmė – 5–6 min. (jei gydytojas 
nenurodo kitaip). Tokios vonios 
nerekomenduojamos prieš mie-
gą, nes dėl česnako stimuliuo-
jančio poveikio galima sulauk-
ti nemigos. 

Inhaliacijos 
Inhaliacija vadinamas kvė-

pavimas garų, aerozolių pavi-
dalo vaistais, biologiškai akty-
viomis medžiagomis. Nustaty-
ta, kad įkvepiamos labai smul-
kios minėtų medžiagų dalelės 
iškart veikia gana didelį kvėpa-
vimo gleivinės arba plaučių al-
veolių paviršiaus plotą ir į krau-
ją patenka maždaug 20 kartų 
greičiau negu pro virškinamąjį 
traktą. Taigi šis gydymo meto-
das pakankamai veiksmingas ir 
jo atsisakyti, ypač sergant per-
šalimo ligomis, nederėtų.

Sergant kvėpavimo organų 
ligomis, garo inhaliacijos daro-
mos 2 kartus per dieną (ryte ir 
vakare) po 1–3 min. 

Pastaba. Ilgiau kaip 15 min. 
trunkančios inhaliacijos gali dar 
labiau sudirginti nosiaryklę. In-
haliacijas reikėtų pradėti praė-
jus 5 min., kai užverda vanduo. 
Esant padidėjusiam arteriniam 
kraujospūdžiui, šios procedūros 
reikėtų visai atsisakyti. 

Inhaliacijos liaudies 
medicinoje 

Liaudies medicinoje dažniau-
siai rekomenduojama įkvėp- 
ti baigiančių virti ar išvirusių 
bulvių garų. Tačiau nereikėtų at-
mesti ir kitų, netgi efektyvesnių 
vaistinių medžiagų inhaliacijų.

1. Užvirinamos 4 stiklinės 
vandens, įpilamas šaukštelis 
svogūnų sulčių ir 5–10 lašų jodo. 

2. Į 0,5 litro verdančio van-
dens įberiami 3 šaukštai pušų 
pumpurų (renkami anksti pa-
vasarį vos pradėję brinkti) ir 
dar pavirinama 5 min. ant sil-
pnos ugnies. 

3. Užvirinama stiklinė van-
dens ir įlašinami 3–5 lašai eu-
kalipto arba sibirinio kėnio 
aliejaus, arba įdedama šiek tiek  
vietnamietiško balzamo „Auksi-
nė žvaigždė“. 

4. Sutarkuotų smulkia tarka 
(ar kitaip susmulkintų) 5–8 čes-
nakų skiltelių košelė įdedama į 
tuščią stiklinę. 

Inhaliacijos daromos taip: 
stiklinė uždengiama popierine 
tūta, kurios siaurasis galas ap-
žiojamas. Pirštais užspaudžia-
ma nosis, per burną lėtai įkve-
piamas česnakų aromatas, o iš-
kvepiamas (atleidus pirštus) 
per nosį. Vienos procedūros 
trukmė – 8–10 min. Per dieną 
atliekamos 5–6 tokios procedū-
ros. Neretai ligos pradžioje atli-
kus česnakų inhaliacijas, išven-
giama anginos, bronchito ar net 
plaučių uždegimo. 

Pastaba: po inhaliacijų bū-
tina 1–2 val. nevalgyti, negerti, 
nešnekėti, nerūkyti, neiti į lauką. 

Romualdas oGInSkAS

Paliatyviosios 
pagalbos trukmė 
nebus ribojama

Sveikatos apsaugos ministrė 
Rimantė Šalaševičiūtė pakei-
tė paliatyviosios pagalbos su-
augusiems ir vaikams teikimą 
reglamentuojantį įsakymą. 
Juo panaikinami apribojimai 
šių paslaugų teikimo trukmei, 
bet patikslintos ir aiškiau reg- 
lamentuotos indikacijos pa-
liatyviajai pagalbai staciona-
re gauti.

Praėjusių metų gegužę 
Valstybinės ligonių kasos ini-
ciatyva buvo pakeistas paliaty-
viosios pagalbos suaugusiems 
bei vaikams teikimo tvarkos 
aprašas apribojant staciona-
rinės pagalbos teikimo trukmę 
iki 60 dienų (vietoj neribotos). 
Kilus abejonėms tokio spren-
dimo pagrįstumu, sudaryta 
darbo grupė išanalizavo sta-
cionarinės paliatyviosios pa-
galbos teikimo problemas, jų 
priežastis ir galimus sprendi-
mo būdus bei parengė tvarkos 
tobulinimo pasiūlymus.

Pakeistame Paliatyviosios 
pagalbos suaugusiems ir vai-
kams teikimą reglamentuo-
jančiame įsakyme aiškiai ir 
paslaugų teikėjui, ir pacien-
tui išdėstytos nuostatos, kada 
žmogui gali būti teikiama pa-
liatyvioji pagalba bei nustaty-
ti saugikliai. Svarbiausia, pasak 
ministrės R. Šalaševičiūtės, li-
ko nuostata, kad paliatyviosios 
pagalbos paslaugos pacien-
tams teikiamos neterminuotai.

Paliatyvioji pagalba, pagal 
pakeistas įsakymo nuostatas, 
gali būti teikiama stacionare, 
arba paciento namuose, taip 
pat ambulatoriškai gali bū-
ti teikiamos konsultacijos pa-
cientui ir jo, šeimos nariams. 
Dažniausia paliatyvioji pagal-
ba teikiama onkologinėmis li-
gomis sergantiems pacien-
tams. Kiekvienu atveju dėl pa-
liatyviosios pagalbos teikimo 
pacientai ar jų šeimos nariai 
turi tartis su gydančiu gydy-
toju. Pasikeitus paciento svei-
katos būklei, dėl tolesnio gy-
dymo tariasi gydymo įstaigos 
konsiliumas.

Paliatyviosios pagalbos 
tikslas – mažinti nepagydoma, 
progresuojančia liga sergan-
čių pacientų fizines kančias ir 
(ar) jų išvengti, tiksliai nusta-
tyti pacientus varginančius 
simptomus, juos kontroliuoti 
ir mažinti, nustatyti psicholo-
gines ir socialines paciento ir 
jo artimųjų problemas, padėti 
jas spręsti stiprinant norą gy-
venti, o mirtį laikant natūraliu 
procesu, pagerinti paciento ir 
jo artimųjų gyvenimo kokybę.

Atsižvelgdama į tokių pas-
laugų poreikį, Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybė praėjusiais 
metais patvirtino naują sta-
cionarinės paliatyviosios pa-
galbos paslaugų kriterijų – lo-
vų skaičių padidino nuo 6 iki 9 
lovų 100 tūkst. gyventojų. Arti-
miausiu metu numatoma plė-
toti dienos stacionaro ir ambu-
latorines paliatyviosios pagal-
bos paslaugas panaudojant ES 
fondų investicijų lėšas.

„Bičiulystės“ inf. 

6. Medėjančio alavijo (alijo-
šiaus) sultys: nupjauti keli apa-
tiniai lapai nuplaunami virintu 
vandeniu, nupjaunami dygliai; 
tada lapai supjaustomi skersai 
plonais griežinėliais, per mar-
lę išspaudžiamos sultys. Į kie-
kvieną nosies landą lašinama 
po 5 lašus 4 kartus per dieną 
kas 2–3 val. (sultys lašinamos 
tik 2–3 dienas). Ši priemonė 
ypač tinka sergant stipria ūmi-
ne sloga. 

Vaistinių augalų  
vonios

Vonios su vaistiniais augalais 
ar be jų peršalus gali būti daro-
mos tik tada, jei apskritai nėra 
bloga savijauta ir nepadidėjusi 
kūno temperatūra. 

Vonioms naudojama šių vais-
tinių augalų žaliava: vaistinės ra-
munės žiedai, paprastosios pu-
šies ūgliai (arba spygliai), pa-
prastojo ąžuolo lapai, karpoto-
jo beržo lapai, pipirmėtės lapai, 
paprastojo raudonėlio žolė, vais-
tinio šalavijo lapai, paprastosios 
kraujažolės žolė. Daroma taip: 
300–400 g pasirinktos vaistinės 
žaliavos užplikoma kibiru karš-
to vandens, po valandos nuko-
šiama ir supilama į vonią.

Česnako vonios 
Kai kurių Europos šalių liau-

dies medicinoje gydomosioms 
vonioms naudojamas česna-
kas. Daroma taip: susmulkina-
ma 30 česnako skiltelių, užpli-
koma 10 litrų verdančio van-
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Įsivaizduokite savimi pasitikintį žmogų. Jo laikysena 
tiesi, žvilgsnis ramus, kalba aiški ir suprantama. Pasi-
tikėjimas nematoma jėga spinduliuoja iš žmogaus. O 
kaip atrodo nepasitikintis savimi žmogus? Tikriausiai 
jis susigūžęs, kalba tyliai, žvilgsnį nuleidęs žemyn. Jam 
tikriausiai sunku bendrauti su aplinkiniais ir imtis nau-
jų darbų, nes kankina nesėkmės baimė. Deja, bet savimi 
nepasitikinčių žmonių yra nemažai. Tikriausiai kiekvie-
nam iš mūsų yra tekę atsidurti situacijoje, kurioje ne-
pasitikėjome savimi. Gerai, jei pasikeitus aplinkybėms 
pasitikėjimas grįžo, tačiau ką daryti, jei savęs nuverti-
nimas ir nesėkmės baimė yra nuolatiniai gyvenimo pa-
lydovai? Kaip išmokti pasitikėti savimi?

Kas yra pasitikėjimas 
savimi?

Paprastai tariant, pasitikė-
jimas savimi yra tikėjimas sa-
vo gebėjimais, žinojimas, ką ge-
bi gerai atlikti ir tų veiksmų da-
rymas. Tai pozityvus savęs ver-
tinimas susiklosčiusioje situa-
cijoje. Pasitikėjimas savimi yra 
aukso viduriukas tarp arogan-
cijos, kuomet žmogus mano, jog 
yra geresnis už kitus, ir savęs nu-
vertinimo, kai žmogus jaučiasi 
nepakankamai vertingas. Pasi-
tikėjimą savimi sudaro du kom-
ponentai: savo veiksmingumo 
suvokimas ir savigarba. Pirma-
sis formuojasi kai pasiekiame 
užsibrėžtus tikslus, supranta-
me, jog sunkiai dirbdami galime 
daug padaryti. Savo veiksmin-
gumo suvokimas padeda priim-
ti ir išgyventi įvairius gyvenimo 
sunkumus. Na, o savigarba yra 
bendras suvokimas, jog esame 
pajėgūs susitvarkyti su savo gy-
venimo rūpesčiais ir turime tei-
sę būti laimingi. Tai jausmas, jog 
aplinkiniai mus priima tokius, 
kokie esame. Visi šie veiksniai 
tarpusavyje glaudžiai susiję ir 
padeda formuotis sveikam pa-
sitikėjimui savimi.

Koks yra savimi 
pasitikintis žmogus?
Savimi pasitikintiems žmo-

nės būdingos panašios savybės. 
Jie neretai išsiskiria iš kitų sa-
vo fizine ir psichologine būse-
na. Pasitikintys savimi žmonės 
dažniausiai daro tai, kas jiems 
atrodo teisinga, net jei aplinki-
niai juos kritikuoja. Jie mielai 
rizikuoja tam, kad pasiektų sa-
vo tikslų. Žmonės, kurių pasiti-
kėjimas savimi yra didelis, drą-
siai pripažįsta savo klaidas ir iš 
jų mokosi. Jie nori, kad juos pa-
girtų už atliktus darbus ir mielai 
priima komplimentus, nes suvo-
kia, jog teigiamas rezultatas yra 
tiesiogiai priklausomas nuo įdė-
to darbo ir pastangų. Labai svar-
bu teisingai įvertinti savo pasiti-
kėjimą savimi. Blogai, kai žmo-
gaus pasitikėjimas viršija jo re-
alius gebėjimus, tačiau taip pat 
blogai, kai jis yra per mažas.

Kodėl svarbu pasitikėti 
savimi?

Pasitikėjimo savimi jausmas 
lydi mus kiekvieną dieną įvairio-
se situacijose, todėl svarbu, kad 
jis ne trukdytų, o padėtų gyven-
ti. Mažas pasitikėjimas savimi 
dažnai pasireiškia negatyviomis 
mintimis, baime, nenoru ben-
drauti. Žmonės, kurie nepasiti-
ki savimi, nenoriai imasi naujų 
veiklų, nes bijo, kad jiems nepa-
siseks. Tai trukdo siekti tikslų, 
svajonių, išmokti ko nors nau-
jo. Nepasitikintys savimi žmo-
nės dažnai būna drovūs, vengia 
naujų pažinčių ir situacijų, ku-
riose tenka bendrauti su nepa-
žįstamais žmonėmis, jų sociali-
nis ratas susiaurėja. Tai gali pa-
skatinti daugiau būti namuose, 
vengti kontaktų su aplinkiniais, 
tad padidėja vienišumo jausmas. 
Na, o savimi pasitikintys žmonės 
nevengia naujovių, nebijo su-

Psichologo 
patarimai

klysti, nes nesėkmes priima kaip 
galimybę mokytis, o ne kaip jų 
asmenybės sumenkinimą. Jie ti-
ki savimi ir savo gebėjimais. Pa-
sitikintys savimi žmonės drąsiai 
bendrauja su kitais, o tai leidžia 
jiems gyventi laimingesnį ir visa-
vertiškesnį gyvenimą. Pasitikin-
tys savimi žmonės neretai įkve-
pia ir tuos, su kuriais bendrau-
ja, paskatina aplinkinius pasiti-
kėti savimi.

laikantys, paskatinantys, verti-
nantys jūsų pastangas ir pasie-
kimus, tai turėtų jums padėti la-
biau pasitikėti savimi. Kuo dau-
giau su jais bendraukite, dalin-
kitės savo išgyvenimais ir pasi-
stenkite atsiriboti nuo tų žmo-
nių, su kuriais bendraudami jau-
čiatės menkesni ar nieko verti. 
Bendraukite su žmonėmis, kurie 
panašūs į jus, taip pat turi nega-
lią. Tuomet galėsite padėti vie-
ni kitiems.

Padėkite kitiems
Padėdami kitiems geriausiai 

pajausite, jog mokate tam tikrus 
dalykus atlikti puikiai, o tai labai 
svarbu norint išmokti pasitikėti 
savimi. Įvardinkite sau savo stip- 
rumus ir gebėjimus. Galbūt ži-
note skaniausio pyrago receptą 
ar mokate sutvarkyti sugedusį 
elektros prietaisą? Padėkite ki-
tiems visuomet, kada tik galite, 
pasidalinkite savo žiniomis ir 
pamokykite kitus.

Būkite  
optimistai

Galvoti teigiamai taip pat 
reikia išmokti. Sąmoningai neį-
sileiskite neigiamų minčių, bai-
mės, jog jums gali nepasisekti, ir 
niekuomet mintyse nenuvertin-
kite savęs. Jei kas nors nepavy-
ko – judėkite į priekį, nesidairy-
kite atgal. Apie savo ateitį galvo-
kite pozityviai. Save nurašyti yra 
be galo lengva, tačiau džiaugs-
mo tai neatneš.

Rūpinkitės savo  
išvaizda

Tvarkingai, švariai apsiren-
gę ir susišukavę visuomet jau-
čiamės geriau. Mūsų išorė ne-
retai nulemia aplinkinių požiū-
rį į mus pačius. Rūpintis savo iš-
vaizda nėra tuštybė, tai pagarba 
sau bei aplinkiniams. Prieš išei-
dami iš namų būtinai pasižiū-
rėkite į veidrodį, pasitaisykite 
skrybėlę ir nusišypsokite sau!

Užsibrėžkite tikslus  
ir jų pasiekite

Tai gali būti labai papras-
ti dalykai (pavyzdžiui, pasaky-
ti tris komplimentus per die-
ną) arba kas nors sudėtingesnio 
(išmokti megzti). Save tobulinti 
niekuomet nevėlu ir niekas kitas 
neskatina labiau pasitikėti savi-
mi kaip teisingai pasirinkti tiks-
lai ir aiškiai matomas rezultatas. 
Tikėkite savimi!

Parengė 

Miglė LEVInIEnė

Aš pasitikiu 
savimi!

Kas lemia žemą 
pasitikėjimą savimi?
Priežasčių, lemiančių že-

mą pasitikėjimą savimi, gali bū-
ti nemažai. Pirmiausia tai gali 
būti atėję iš vaikystės, jei už jus 
autoritetingesni žmonės, pavyz-
džiui, tėvai, mokytojai, dėstyto-
jai ar vėliau darbdaviai dažnai 
jus nuvertindavo, menkindavo, 
o ne skatindavo. Sunku tikėti sa-
vimi, jei nepavyksta užsitarnau-
ti sau svarbių žmonių pasitikė-
jimo. Tačiau pasitikėjimo savi-
mi jausmas gali sumenkti ir po 
skausmingų gyvenimo įvykių – 
skyrybų, praradus darbą ir pan. 
Ypač stipriai pasitikėjimo savimi 
jausmą veikia traumos ar atsira-
dusi negalia. Kai gyvenimas ap-
virsta aukštyn kojomis ir įpras-
tų dalykų tenka mokytis iš nau-
jo, nesunkiai gali apnikti bejėgiš-
kumo ir negebėjimo kontroliuoti 
savo gyvenimą jausmas.

Kaip padidinti 
pasitikėjimą savimi?
Žmogaus protas yra nuos-

tabus tuo, jog įdėjus šiek tiek 
pastangų galima išmokti būdų, 
kaip pagerinti gyvenimo kokybę. 
Pasitikėjimas savimi neatsiran-
da per vieną naktį, tačiau pasi-
telkus įvairias technikas galima 
jį sustiprinti. Tam prireiks laiko 
ir kantrybės, bet pasistengti ti-
krai verta.

Bendraukite su 
palaikančiais žmonėmis

Artimi žmonės mums daro 
daugiausia įtakos. Jei jie yra pa-

Padeda patirti daugybę 
įspūdžių 

Stovyklos įspūdžių kupina ir 
joje dalyvavusi vilnietė Inga Fi-
lipovič – ji būdama vos 126 cm 
ūgio ir judėdama neįgaliojo ve-
žimėliu, gesino gaisrą, jodinė-
jo, plaukiojo laivu ir net iškėlė 
jo burę, apsilankė jūrų muzie-
juje, kur įgyvendino svajonę – 
pamatė ryklius. Stovyklos daly-
viai galėjo ir skirsti lėktuvais ar 
parasparniais, pasivažinėti vė-
jaračiais ir pan. Kiekvieną va-
karą buvo rengiami vakarėliai, 
vyko diskotekos, koncertai su 
žinomais didžėjais ir daininin-
kais. Stovyklautojai buvo įsikū-
rę laivininkystės mokyklos ba-
zėje, tad itin daug dėmesio bu-
vo skirta vendeniui, laivams. 
Vyrams bene didžiausią įspūdį 
paliko laivo valdymo 3 D vaiz-
do simuliatoriumi pamoka. Juo 
Bretanės Karo akademijos stu-
dentai mokosi vairuoti karinius 
laivus. Laivas tikroviškai siū-
buoja, perduoda realius tikro 
plaukimo pojūčius. Moterims 
daug džiaugsmo suteikė SPA 
procedūros. 

Neįgalieji čia svarbiausi 
Inga sako stovykloje užmir-

šusi savo negalią – juk šalia bu-
vo savanoriai, pasirengę padė-
ti įveikti net didžiausius iššū-
kius: patekti į laivą, užlipti ant 
žirgo ir pan. 

Inga pasakoja, kaip visišką 

negalią turintis vyriškis taip pat 
buvo užkeltas ant žirgo ir prilai-
komas jojo. Nors vyriškis negali 
kalbėti, jo šypsena pasakė viską. 
Pačiai Ingai kyla sunkumų puo-
šiantis – ji negali pati susišu-
kuoti, tačiau nekilo jokių prob- 
lemų – visą laiką atsirasdavo be-
sisiūlančių tai padaryti. „Pasiju-
tau kaip karalienė ir dar kompli-
mentų sulaukiau“, – sako Inga. 
Tačiau svarbiausia, pasak jos, 
nepaprasta stovyklos atmosfe-
ra. I. Filipovič sako jutusi vien tik 
geras emocija, šilumą. Nė vieno 
nebuvo liūdno, visi atsipalaida-
vo, mėgavosi gyvenimu.

Svarbiausia tai, sako K. Kar-
pova, kad čia viskas sutvarky-
ta taip, kad neįgalieji pasijus-
tų svarbūs, o savanoriai – tik jų 
pagalbininkai, padedantys jiems 
patirti kuo daugiau teigiamų 
emocijų, išbandyti naujų dalykų. 

Karolina sako iš savano-
riavimo patirianti labai daug 
džiaugsmo. Iš visų stovyklos 
pramogų jai didžiausią įspūdį 
paliko besišypsantys neįgalūs 
žmonės. Tai ir yra stimulas sa-
vo atostogas skirti maltiečių sto-
vyklai, tai atperka visus vargus, 
rūpesčius. „Tikiu, kad tokios sto-
vyklos reikia, – sako moteris. – 
Turbūt todėl ir renkuosi savano-
riavimą.“ Ji jau galvoja apie kitus 
metus, kai tokia stovykla vyks 
Lenkijoje ir sako norinti į ją pa-
kviesti tuos žmones, kuriems la-
bai to reikia, kurie šiuo metu yra 
šiek tiek visuomenės nuošaly.

Aurelija BABInSkIEnė 

Noras padėti 
silpnesniam stipresnis 

už asmeninius 
poreikius 

I. Filipovič jojimas – ne naujiena, bet vies tiek smagu.

K. Karpovos ir I. Filipovič bendravimas nenutrūko ir po stovyklos.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 6.55, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – ži-
nios. 6.35, 8.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35, 9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 24 d. 
9.15 Komisaras Reksas (N-7. 

11/10) 10.05 Senis (N-7. 263) 11.05 
Pasaulio dokumentika. Kaip sukurti 
planetą (1) (kart.). 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Paslaptingoji Afrika 2 JAV, 
2011 m. 2/4 d. Kenijos kalnas. Ledinė 
Afrikos širdis (Subtir., kart.). 13.00 Pa-
saulio panorama (kart.). 13.30 Savaitė 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.30 Žinios. 15.50 Puaro 
(12/3) N-7. 17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 
22.20 Premjera. Šlovės dienos (33) 
N-7. 23.10 Vakaro žinios. 23.30 5 
minutės laisvės. Dok. f. Rusija, 2012 
m. (Subtir.). 0.25 Tikri vyrai. 1.10 Pu-
aro (12/3) (kart.) N-7. 2.40 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 5.15 Tikri vy-
rai (kart.). 

Antradienis, rugpjūčio 25 d. 
9.15 Komisaras Reksas (11/11) 

N-7. 10.05 Senis (264) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (33) (kart.) N-7. 11.55 
5 minutės laisvės. Dok. f. Rusija, 2012 
m. (Subtir., kart.). 12.50 Bėdų turgus. 
13.40 Klausimėlis.lt. 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.30 Ži-
nios. 15.50 Puaro (12/4) Trijų veiks-
mų drama. N-7. 17.30 Kelias į laimę 
(2/5) N-7. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Stilius. 22.20 
Premjera. Šlovės dienos (34) N-7. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Premjera. 
Kryžiuočiai. Nuotykių mini ser. Italija, 
Vokietija, 2001 m. (1) N-14. 1.10 Pu-
aro (12/4) Trijų veiksmų drama (kart.) 
N-7. 2.40 Laba diena, Lietuva (kart.). 
4.30 Bėdų turgus (kart.). 5.15 Teisė 
žinoti (kart.). 

Trečiadienis, rugpjūčio 26 d. 
9.15 Komisaras Reksas (11/12) 

N-7. 10.05 Senis (265) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (34) (kart.) N-7. 11.55 
Stilius (kart.). 12.45 Specialus tyri-
mas. 13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtir., kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.30 Žinios. 15.50 Puaro (1/1, 2) 
N-7. 17.30 Kelias į laimę (2/6) N-7. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19.05 Auksinis protas. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Loteri-
ja „Perlas“. 21.30 Gyvenimas. 22.20 
Premjera. Šlovės dienos (35) N-7. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Premje-
ra. Kryžiuočiai (2) N-14. 1.10 Puaro 
(1/1, 2) (kart.) N-7. 2.55 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.40 Auksinis 
protas (kart.). 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 27 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/1) 

N-7. 10.05 Senis (266) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (35) (kart.) N-7. 11.55 
Emigrantai. 12.45 Gyvenimas (kart.). 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtir., kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.30 Žinios. 15.50 
Puaro (1/3, 4) N-7. 17.30 Kelias į laimę 
(2/7) N-7. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Sarajevas. Is-
torinis trileris. Austrija, Vokietija, Čeki-
ja, 2014 m. N-7. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Premjera. Mamona, arba Pini-
gų galia (5, 6) N-14. 1.30 Puaro (1/3, 
4) (kart.) N-7. 3.15 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 4.30 Emigrantai (kart.). 5.15 
Gyvenimas (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 28 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/2) 

N-7. 10.05 Senis (267) N-7. 11.05 
Vasaros festivalis 2015 (kart.). 12.30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 13.30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.30 Žinios. 15.50 Pu-
aro (1/5, 6) N-7. 17.30 Kelias į laimę 
(2/8) N-7. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Duokim garo! 22.40 Konanas griovė-

jas. Istorinis veiksmo f. JAV, 1984 m. 
N-14. 0.20 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“. 2.40 Puaro (1/5, 6) (kart.) 
N-7. 4.25 Delfinai ir žvaigždės (kart.). 

Šeštadienis, rugpjūčio 29 d.
6.05 Stilius (kart.). 6.55 Gyveni-

mas (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj (2/30, 
31). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Prem-
jera. Padūkėliai marsupilamiai (2/9). 
9.25 Premjera. Animalija (33). 9.50 
Petras Kurmelis. TV f. 2 d. 11.05 Mū-
sų miesteliai. Meteliai. II dalis. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Kaip sukurti 
planetą (2). 12.55 Užrašai apie Šer-
loką Holmsą (6)N-7. 13.45 Prisimi-
nimai apie Šerloką Holmsą (1) N-7. 
14.35 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtir.). 15.05 Istorijos detekty-
vai. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.45 Delfinai ir žvaigždės. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. Pirmojo sezono dainos. 22.45 
Premjera. Kvailių vakarienė. Kome-
dija. Prancūzija, 1998 m. N-14. 0.10 
LRT OPUS ORE. 1.10 Užrašai apie 
Šerloką Holmsą (6) (kart.) N-7. 2.00 
Prisiminimai apie Šerloką Holmsą (1) 
(kart.) N-7. 2.55 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. 3.10 Petras Kurme-
lis. TV f. 2 d. (kart.). 4.15 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 

Sekmadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (2/32–34). 9.00 Premjera. Pa-
dūkėliai marsupilamiai (2/10). 9.25 
Premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (17). 9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas (17). 9.50 Mažasis 
princas (8). 10.15 Čaplinas (4). 10.25 
Gustavo enciklopedija (Subtir.). 10.55 
Brolių Grimų pasakos (18) Prašoktos 
kurpaitės. Vokietija, 2011 m. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Paslaptingoji Afrika 2. 2/5 d. Pasau-
lių priešprieša (Subtir.). 13.00 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
(5/4) Perskilęs N-7. 14.35 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtir.). 15.05 
Istorijos detektyvai. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Kau-
kazo legendos. 17.00 Gyvenimas 
(kart.). 17.50 Stilius (kart.). 18.40 Bė-
dų turgus. 19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė 20.30 Panorama. 21.00 
Iškilmingas LRT 90-ojo sezono atida-
rymas Valdovų rūmuose. 23.00 Prem-
jera. Bartonas ir Teilor. Biografinė dra-
ma. D. Britanija, 2013 m. N-14. 0.30 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl (5/4) Perskilęs veidrodis (kart.) 
N-7. 2.00 Kaukazo legendos (kart.). 
2.40 Stilius (kart.). 3.25 Bėdų turgus 
(kart.). 4.10 Mūsų miesteliai. Meteliai. 
II dalis (kart.). 5.05 Pasaulio panora-
ma (kart.). 5.30 Savaitė (kart.). 

16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (43) N-7. 
20.00 Ta proga!.. N-7. 21.00 Meilė 
ar pinigai? (6) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.30 Žmogus – šešėlis. 
Veiksmo f. JAV, D. Britanija, Rumu-
nija, 2006 m. N-14. 0.25 Skandalas 
(5)  N-14. 1.25 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (17) N-14. 2.15 Detekty-
vė Fišer (1) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (20). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (35). 7.55 Simp-
sonai (12, 13) (kart.) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2169). 10.00 Medikai 
(10) N-7. 11.00 Ta proga!.. N-7. 
12.00 Meilė ar pinigai? (6) N-7. 
12.30 Vėžliukai nindzės (3). 13.00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (36). 
13.30 Simpsonai (14, 15) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (121, 122) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (8) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (44) N-7. 20.00 
Griūk iš juoko. N-7. 21.00 Meilė ar 
pinigai? (7) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 Į 
Romą su meile. Romantinė kome-
dija. JAV, 2012 m. N-14. 0.50 Skan-
dalas (6)  N-14. 1.45 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (18) N-14. 02.35 
Detektyvė Fišer (2) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė (4). 6.55 

Ponas Jangas (21). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (36). 7.55 Simp-
sonai (14, 15) (kart.) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2170). 10.00 Medikai 
(11) N-7. 11.00 Griūk iš juoko (15) 
N-7. 12.00 Meilė ar pinigai? (7) N-7. 
12.30 Vėžliukai nindzės (4). 13.00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (37). 
13.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (23) N-7. 15.00 Ma-
žoji nuotaka (24) N-7. 15.30 Kerš-
tinga meilė (9) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba (124) N-7. 17.55 TV3 žinios (9). 
19.00 Kontrolinės vyrų krepšinio var-
žybos. Lietuva – Turkija. 21.00 Meilė 
ar pinigai? (8) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Žudymo žaidimai. Trile-
ris. JAV, 2011 m. N-14. 0.40 Skan-
dalas (7)  N-14. 1.30 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (19) N-14. 2.25 De-
tektyvė Fišer (3) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Ponas Jangas (22). 7.25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (37). 7.55 
Simpsonai (16, 17) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2171). 10.00 Medikai 
(12) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
13.00 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą (38). 13.30 Simpsonai (18, 
19) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (125, 
126) N-7. 15.30 Kerštinga meilė (10) 
N-7. 16.30 Vilnius gyvai. 17.55 TV3 
žinios. 19.00 Kontrolinės vyrų krep-
šinio varžybos. Lietuva – Nyderlan-
dai. 21.00 Nuoma su priedais. Ko-
medija. JAV, 2003 m. N-7. 22.50 
Myliu tave, žmogau. Romantinė ko-
medija. JAV, 2009 m. N-7. 1.00 Ge-
riausias pasaulio magas. F. šeimai. 
JAV, 2005 m. N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Monsunas (14) N-7. 7.30 LOL 
(Daug juoko) (18) N-7. 8.00 Pinokis. 
Animacinis f. JAV, 1940 m. 9.50 Ra-
ganaitės. Komedija. JAV, 2005 m. 
11.40 Greitis 2. Laivo užgrobimas. 
Veiksmo f. JAV, 1997 m. N-7. 14.00 
Gyvenimo bangos (13) N-7. 16.45 
Extrasenceer's fight (18). 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Naktis muziejuje. Nuo-
tykių komedija. JAV, D.Britanija, 
2006 m. N-7. 19.30 Pertraukoje – 
Eurojackpot. 21.15 Kontrolinės vyrų 
krepšinio varžybos. Lietuva – Grai-
kija.  23.15 Kietas riešutėlis 4.0. 
Veiksmo f. JAV, D.Britanija, 2007 
m. N-14. 1.50 Virusas. Veiksmo f. 
JAV, 1999 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Monsunas (15) N-7. 7.30 LOL 
(Daug juoko) (19) N-7. 8.00 Didvy-
rių draugužiai (7). 8.30 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Lobių planeta. Ani-
macinis f. JAV, 2002 m. N-7. 11.20 
Raganaitės 2. Komedija. JAV, 2007 
m. 13.05 Ragai ir kanopos. Anima-
cinė komedija. JAV, 2006 m. 14.50 
Tik draugai. Romantinė komedija. 
JAV, Vokietija, 2005 m. N-7. 16.45 
Ekstrasensų mūšis (19) . N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Mažieji Fokeriai. 
Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 21.00 

Pirmadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (15, 16). 6.55 Keista šei-
mynėlė (1) (kart.). 7.25 Kung Fu 
Panda (3) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (71) N-7. 8.50 Snie-
go šunys. Nuotykių f. JAV, Kanada, 
2002 m. (kart.) 10.50 Policijos aka-
demija 6. Miesto apgultis. Komedija. 
(kart.) JAV, 1989 m. 12.30 Tomo ir 
Džerio pasakos (7, 8) (kart.). 13.20 
Keista šeimynėlė (2). 13.45 Kung 
Fu Panda (4). 14.10 Ponia Dila (18) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Tikras gyvenimas. Antroji 
šeima. 20.30 Tikras gyvenimas. Ki-
ta svajonė. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Dingę be žinios 
2. Veiksmo f. JAV, 1985 m. N-14. 
0.05 Dalasas (10) N-7. 1.00 Detek-
tyvė Džonson (30) N-7. 1.55 Užri-
bis (8) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 25 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (17, 18). 6.55 Keista šei-
mynėlė (2) (kart.). 7.25 Kung Fu 
Panda (4) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (72) N-7. 8.50 Ne-
paprastai garsiai ir neįtikėtinai arti. 
Drama. JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 
11.20 Nevykėlis. Komedija. JAV, 
1996 m. (kart.) N-7. 13.00 Garfildas 
(16) (kart.). 13.15 Keista šeimynėlė 
(3). 13.45 Kung Fu Panda (5). 14.10 
Ponia Dila (19) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gy-
venimas. Kariškas vaizdelis. 20.30 
Tikras gyvenimas. Internete visi ly-
gūs. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Visa griaunantis. Veiks-
mo f. JAV, 1993 m. N-14. 0.25 Da-
lasas (1) N-7. 1.20 Detektyvė Džon-
son (31) N-7. 2.15 Užribis (9) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 26 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (19, 20). 6.55 Keista šei-
mynėlė (3) (kart.). 7.25 Kung Fu 
Panda (5) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (73) N-7. 8.50 
Mano vyras gali. 10.25 Norim dar! 
Su Radistais. N-7. 12.20 Pričiupom! 
(kart.) N-7. 13.15 Keista šeimynėlė 
(4). 13.45 Kung Fu Panda (6). 14.10 
Ponia Dila (20) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gy-
venimas. Mama ir pamotė. 20.30 Ti-
kras gyvenimas. Vieno kraujo. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Kurjeris. Veiksmo trileris. JAV, 2012 
m. N-14. 0.00 Dalasas (2) N-7. 0.55 
Detektyvė Džonson (32) N-7. 1.55 
Užribis (10) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 27 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (21, 22). 6.55 Keista šei-
mynėlė (4) (kart.). 7.25 Kung Fu 
Panda (6) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (74) N-7. 8.50 Mano 
vyras gali. 10.25 Norim dar! Su Ra-
distais. N-7. 12.25 Pričiupom! (kart.) 
N-7. 12.55 Oplia!. N-7. 13.20 Keista 
šeimynėlė (5). 13.45 Kung Fu Panda 
(7). 14.10 Ponia Dila (21) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Tikras gyvenimas. Bejausmė. 20.30 
Tikras gyvenimas. Į tą pačią upę. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Apiplėšimas Beikerio gatvėje. 
Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. N-14. 
0.25 Dalasas (3) N-7. 1.20 Detekty-
vė Džonson (33) N-7. 2.15 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (23). 6.40 Garfildas (24). 
6.55 Keista šeimynėlė (5) (kart.). 
7.25 Kung Fu Panda (7) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(75) N-7. 8.50 Valanda su Rūta. 
Vasara (kart.). 10.15 Lietuvos su-
permiestas. 13.15 Keista šeimy-
nėlė (6). 13.45 Kung Fu Panda (8). 
14.10 Ponia Dila (22) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Policijos akademija 7. Misija Mas-
kvoje. Komedija. JAV, 1994 m. N-7. 

21.10 Naujieji samurajai. Veiksmo 
f. Prancūzija, 2001 m. N-14. 22.55 
Vaško namai. Siaubo trileris. Aus-
tralija, JAV, 2005 m. N-14. 1.05 
Visa griaunantis. Veiksmo f. JAV, 
1993 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Superdidvyrių komanda (22). 6.55 
Zoro (23) (Zorro). 7.20 Smalsutė 
Dora (17). 7.45 Keista šeimynėlė 
(9). 8.10 Kempiniukas Plačiakelnis 
(7). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(9). 9.00 Ponas Bynas (9). 9.30 Pa-
klydėlės papūgos sugrįžimas 3. Ani-
macinis f. Rusija, 1984 m. 9.45 Bobi-
kas svečiuose pas Barbosą. Anima-
cinis f. Rusija, 1977 m. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Ilgai ir laimingai 2. Nau-
jieji Snieguolės nuotykiai. Animaci-
nis f. JAV, Vokietija, 2008 m. 11.30 
Robotukas Kodis. F. šeimai. JAV, 
2012 m. 13.10 Mikio Metsono nuo-
tykiai. F. šeimai. JAV, 2012 m. N-7. 
15.15 Pričiupom!.. N-7. Humoro lai-
da. 16.45 Toledas (12) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Užke-
rėtoji. F. šeimai. JAV, 2007 m. 21.10 
Širdžių ėdikas. Romantinė komedija. 
JAV, 2012 m. N-7. 23.15 Vampyrai 
užkniso juodai. Parodijų komedija. 
JAV, 2010 m. N-14. 0.50 Apiplėši-
mas Beikerio gatvėje. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2008 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Superdidvyrių komanda (23). 6.55 
Zoro (24) (Zorro). 7.20 Smalsutė 
Dora (18). 7.45 Keista šeimynėlė 
(10). 8.10 Kempiniukas Plačiakel-
nis (8) (SpongeBob SquarePants 
VIII). 2011 m. Animacinis serialas. 
JAV. 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(10). 9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 9.30 Ragana prieš. (1–3) Ani-
macinis f. Rusija, 1979 m. 10.00 KI-
NO PUSRYČIAI Denis – grėsmė vi-
suomenei. Komedija. JAV, 1993 m. 
11.55 Troškimų akmuo. Nuotykių 
komedija. JAV, 2009 m. 13.45 Juo-
dasis gražuolis. Nuotykių f. Didžioji 
Britanija, JAV, 1994 m. 15.35 Pričiu-
pom!.. N-7. 16.35 Toledas (13) N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Teleloto. 20.30 
Valanda su Rūta. Vasara. 21.55 Ne-
sunaikinami. Veiksmo f. JAV, 2010 
m. N-14. 0.00 PREMJERA Karaliaus 
vardu 3. Paskutinė misija. Veiksmo 
f. Bulgarija, Kanada, 2013 m. N-14. 
1.40 Širdžių ėdikas. Romantinė ko-
medija. JAV, 2012 m. (kart.) N-7.

Pirmadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 7.55 Mistinės istorijos (6) (kart.) 
N-7. 8.55 Žurovas. Prieš rinkimus. 
I–II d. (kart.) N-7. 10.45 Kalbame 
ir rodome (247) N-7. 11.40 Proku-
rorų patikrinimas (59) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Mano virtuvė geriausia 
(5). 14.50 Amerikos talentai (14). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (60) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Men-
talistas (16) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(14) N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Laiko mašina. Fan-
tastinis nuotykių f. JAV, 2002 m. 
N-7. 23.30 Detektyvė Džonson (6) 
N-7. 0.25 Mentalistas (16) (kart.) 
N-7. 1.20 Prokurorų patikrinimas 
(60) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 25 d. 
6.00 Policija ir Ko (65) N-7. 

07.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 07.55 Policija ir Ko (14) (kart.) 
N-7. 08.55 Dainuok mano dainą 
(kart.). 10.45 Kalbame ir rodome 
(248) N-7. 11.40 Prokurorų patikri-
nimas (60) (kart.) N-7. 12.50 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 
Mano virtuvė geriausia (6). 14.50 
Amerikos talentai (15). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (61) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (17) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (15) N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.30 
Ostinas Pauersas – auksinis na-
rys. Veiksmo komedija. JAV, 2002 
m. N-7. 23.30 Detektyvė Džonson 
(7) N-7. 0.30 Mentalistas (17) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas 
(61) (kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugpjūčio 26 d. 
6.00 Policija ir Ko (66) N-7. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 7.55 Policija ir Ko (15) (kart.) 
N-7. 8.55 Laukinis (30, 31) N-7. 
10.45 Kalbame ir rodome (249) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (61) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.50 Mano vir-
tuvė geriausia (7). 14.50 Amerikos 
talentai (16). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (62) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Mentalistas (18) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (16) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Iš 
kur tu žinai? Romantinė komedija. 
JAV, 2010 m. N-7. 23.55 Detekty-
vė Džonson (8) N-7. 0.50 Mentalis-
tas (18) (kart.) N-7. 1.45 Prokurorų 
patikrinimas (62) (kart.) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 27 d. 
6.00 Policija ir Ko (67) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (16) (kart.) N-7. 
8.55 Laukinis (31) (kart.) N-7. 9.50 
Laukinis (32) N-7. 10.45 Kalbame 
ir rodome (250) N-7. 11.40 Proku-
rorų patikrinimas (62) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Mano virtuvė geriausia 
(8). 14.50 Amerikos talentai (17). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (63) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (19) N-7. 19.25 Policija ir Ko (1) 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Sekmadieniai pas Tifanį. Ro-
mantinė drama. JAV, 2010 m. N-7. 
23.15 Detektyvė Džonson (9) N-7. 
0.10 Mentalistas (19) (kart.) N-7. 1.05 
Prokurorų patikrinimas (63) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.00 Policija ir Ko (68) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (1) (kart.) N-7. 
8.55 Sekmadieniai pas Tifanį. Ro-
mantinė drama. JAV, 2010 m. (kart.) 
N-7. 10.45 Kalbame ir rodome (251) 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(63) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Mano 
virtuvė geriausia (9). 14.50 Ameri-
kos talentai (18). 15.45 Prokurorų 
patikrinimas (64) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Info die-
na. 18.25 Patrulis. N-7. 19.00 Ame-
rikietiškos imtynės (28) N-7. 21.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 57 
keleivis. Veiksmo f. JAV, 1992 m. 
N-7. 23.10 Tikras kraujas (6, 7) 
N-14. 1.15 Prokurorų patikrinimas 
(64) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.50 Amerikos talentai (17, 18) 

(kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Savaitės kriminalai (kart.) N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara 
(13). 11.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato 1 etapas. 2015 m. 12.00 
Arčiau mūsų. 12.30 Patrulis (kart.) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(35) N-7. 14.00 Mano mylimiausia 
ragana (32–35) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Žurovas. 
Mirtinas numeris. I dalis N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (7) N-7. 19.00 Dai-
nuok mano dainą. 21.00 MANO HE-
ROJUS Hadsono vanagas. Veiksmo 
komedija. JAV, 1991 m. N-7. 23.05 
AŠTRUS KINAS Raudonieji smėly-
nai. Siaubo trileris. JAV, 2009 m. S. 
0.40 Mano mylimiausia ragana (32, 
33) (kart.) N-7. 1.40 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 30 d.
6.35 Mistinės istorijos (7) (kart.) 

N-7. 7.30 Brydės (kart.). 8.00 Sko-
nis. 10.00 FAILAI X. Aukso vilnos 
paieškos. Dokumentinis f. Vokieti-
ja, 2010 m. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Nacionalinė Geografija. Pa-
saulio keistuoliai (1, 2) N-7. 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Žurovas. Mirtinas 
numeris. II dalis N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos (8) N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Inga Lindstrom. Milijo-
nierių niekas nebučiuoja. Roman-
tinė drama. Vokietija, 2010 m. N-7. 
21.00 Kultas (15) N-14. 22.00 Kultas 
(1) N-14. 23.00 Hanos kerštas. Ves-
ternas. JAV, Kanada, 2012 m. N-14. 
0.45 Mano mylimiausia ragana (34, 
34) (kart.) N-7. 1.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (18). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (33). 7.55 Simp-
sonai (8, 9) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2167). 10.00 Medikai (8) N-7. 
11.05 Ledynmetis 2. Eros pabaiga. 
Animacinė komedija. JAV, 2006 m. 
13.00 Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (34). 13.30 Simpsonai (10, 11) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (117, 
118) N-7. 15.30 Kerštinga meilė (6) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (42) 
N-7. 20.00 Aklos vestuvės (6). Lietu-
va, socialinis eksperimentas, 2015. 
N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? (5) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 At-
sarginis planas. Romantinė kome-
dija. JAV, 2010 m. N-7. 0.40 Skan-
dalas (4)  N-14. 1.35 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (16) N-14. 2.25 
Detektyvė Fišer (13) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (19). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (34). 7.55 Simp-
sonai (10) (kart.) N-7. 8.25 Simp-
sonai (11) (kart.) N-7. 08.55 Meilės 
sūkuryje (2168). 10.00 Medikai (9) 
N-7. 11.00 Aklos vestuvės (6) N-7. 
12.00 Meilė ar pinigai? (5) N-7. 
12.30 Vėžliukai nindzės (2). 13.00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
(35). 13.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (119, 120) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (7) N-7. 

Snaiperis. Veiksmo trileris. JAV, 
2007 m. N-14. 23.35 Nepakenčia-
mas žiaurumas. Komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 1.35 Pats šokiausias f. 
Komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Sunkiai vaikštantiems alytiš-
kiams žolėmis apaugęs ir ištru-
pėjusiomis plytelėmis nuklotas 
šaligatvis nebuvo saugus, todėl 
VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo 
dienos centro direktorė Jūratė 
Kamičaitienė kreipėsi į Alytaus 
miesto savivaldybės adminis-
tracijos direktorių Vytautą Jas-
tremską, prašydama senas šali-
gatvio plyteles pakeisti  kitomis.

Gavęs prašymą  Alytaus 
miesto savivaldybės adminis-

tracijos Miesto ūkio skyrius ini-
cijavo šio šaligatvio tvarkymo 
darbus. Senosios plytelės bu-
vo pakeistos naudotomis ko-
kybiškomis išardytų šaligatvių 
plytelėmis ir trinkelėmis. Prie 
Alytaus neįgaliųjų dienos už-
imtumo centro aplinkos graži-
nimo noriai prisideda ir patys 
centro lankytojai. Šalia centro 
jie pasodino gėlynus, kuriuos 
nuolat noriai prižiūri, perdažė 
turėklus.

Sutvarkytas šaligatvis
Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ryšių skyrius informuoja, 
kad nuo šiol neįgalieji, lankantys  Alytaus neįgaliųjų dienos 
užimtumo centrą ir kitas 7 tame pačiame pastate įsikūrusias 
asociacijas bei organizacijas galės saugiai eiti naujai įrengtu 
šaligatviu.

Atnaujintas paplūdimys
Ramunė Šeštokienė tinklalapyje www.manodruskininkai.lt džiau-
giasi puikiai sutvarkytu paplūdimiu Druskininkuose. 

Druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai randa atgaivą ir mielai lei-
džia laiką atnaujintame Ilgio 
ežero paplūdimyje. Druskinin-
kų savivaldybės rūpesčiu su-
tvarkytoje Ilgio ežero pakran-
tėje įrengti nauji tilteliai, erdvi 
žaidimų aikštelė mažiesiems 
poilsiautojams, sutvarkyta smė-
lio zona, pastatytos pavėsinės, 
nauji suoleliai. 

Paplūdimys pritaikytas ir 
neįgaliems žmonėms. Prie Ilgio 
nutiestas takelis link vandens 
ir įrengtas pandusas. Įrengiant 
paplūdimį, buvo svarbi Drus-
kininkų sveikųjų ir neįgaliųjų 
klubo ERZON narių nuomonė, 
bendradarbiavimas ir iniciaty-
va. Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius atkreipė dėmesį, kad  
Druskininkuose sveikatą stipri-
na ir vietiniai judėjimo negalią 
turintys žmonės, ir neįgalieji iš 

Lietuvos bei užsienio šalių, to-
dėl paplūdimį buvo svarbu at-
naujinti atsižvelgiant ir į neįga-
liųjų poreikius.

Ilgio ežero pakarantėje va-
sara mėgavosi Jolita Miliaus-
kienė su neįgaliojo vežimėliu 
judančia dukra Emilija: „Dabar, 
kai Ilgio paplūdimyje įrengtas 
pandusas, mano dukra gali sa-
varankiškai vežimėliu įvažiuo-
ti į ežerą, iki pat vandens, išlip-
ti iš vežimėlio ir plaukti. Gali be 
jokio vargo išsimaudyti pati“, – 
sakė moteris.

Emilija išmoko plaukti vie-
noje vasaros stovykloje. Po plau-
kimo užsiėmimų su „Belorus“ 
sanatorijos trenere, mergaitė 
sėkmingai dalyvauja neįgaliųjų 
plaukimo čempionatuose. Lie-
tuvos neįgaliųjų plaukimo čem-
pionate Kaune užėmiau trečiąją 
vietą“, – džiaugėsi savo pasieki-
mais Emilija.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šiaulių savivaldybės Investicijų 
ir miesto plėtros skyriaus vyr. 
specialistės Dainoros Dovidai-
tytės teigimu, planuojama pirk-
ti du naujus automobilius. Taip 
pat įdarbinti nauji specialistai. 
Dabar jų – 26. Šiauliuose integ- 
ralią pagalbą teikia dvi koman-
dos – Globos namų ir Socialinių 
paslaugų centro. Kiekvienoje 
dirba po vieną kineziterapeutą, 
vieną slaugytoją ir 11 jų padėjė-
jų. Iki šiol pagalbą į namus teikė 
14 darbuotojų. 

Integrali pagalba teikiama 
neįgaliems ir savimi pasirūpinti 
negalintiems gyventojams. Jiems 
specialistai leidžia vaistus, tvars-
to žaizdas, maudo, karpo nagus, 
keičia sauskelnes, perka produk-
tų, tvarko namus, ruošia maistą.

Šiaulių savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotojas Martynas Šiurkus tei-
gia, kad namuose specialistų 

laukiančių šiauliečių daugėja. 
Anksčiau komandos lankėsi pas 
32 gyventojus, dabar pas – 80. 

Integrali pagalba Šiauliuo-
se teikiama nuo 2013 metų. Pa-
slaugos finansuojamos iš Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų 
ir valstybės biudžeto.

M. Šiurkus informavo, kad 
nuo spalio pagalbai į namus fi-
nansavimas nebebus skiriamas, 
nes baigiasi projekto terminas. 
Lėšų tiekimas turėtų būti atnau-
jintas tik sausį. Iki tol finansavi-
mą skirti planuoja savivaldybė. 
Pinigų bus skirta iš per metus 
sutaupytų dotacijų socialinėms 
pašalpoms.

Savivaldybė planuoja sutau-
pyti daugiau nei 600 tūkstančių 
eurų. Sutaupytos sumos bus skir-
tos ir kitoms socialinėms reik- 
mėms. Pirmenybė bus teikiama 
socialinėms paslaugoms ir ne-
baigtiems projektams.

Pagalbą namuose teiks 
daugiau specialistų

„Šiaulių kraštas“ skelbia džiugią neįgaliesiems žinią – Šiaulių gy-
ventojams bus teikiama daugiau integralios pagalbos į namus 
paslaugų. Tam gautos papildomos europinės paramos ir valstybės 
biudžeto lėšos.

Lėlės su negalia 
padeda vaikams

Marija Kentli iš Melburno (Aus-
tralija) turi keturis vaikus. 
Dviem jos sūnums diagnozuo-
tas autizmas. Mama nenorėjo, 
kad jie augtų jausdamiesi esan-
tys kitokie nei visi, tad nuspren-
dė sukurti lėles, kurios padėtų 
vaikams išmokti būti stipriems 
nepaisant savo negalių.

Ji paėmė populiarią „Bratz“ 
serijos lėlę, nuvalė nuo jos da-
žus ir nupiešė veidą, panašų į 
savo sūnaus Kristiano. Tada lėlę 
aprengė juodu džemperiu su už-
rašu: „Esu autistas ir esu nuos-
tabus.“

Kai Kristianui buvo treji, jis 
dar nemokėjo skaityti, bet šią lė-
lę labai pamėgo, nes žinojo, kad 
ji padaryta pagal jį ir yra tarsi jo 
„mažasis aš“.

Po poros mėnesių jauniau-
siam Marijos Kentli sūnui taip 
pat buvo nustatytas autizmas.

„Kai sužinojome Etano dia-
gnozę, tai jau nebebuvo mums 
didelis šokas, kaip išgirdus tai 
apie Kristianą, nes tuomet apie 
autizmą tiek daug nežinojome, 
kiek dabar, ‒ sakė moteris. ‒ No-
rėjau, kad Kristianas ir Etanas 
augtų mylėdami save tokius, ko-
kie yra, ir išmoktų priimti savo 
skirtingumą.“   

Startuolių inkubatoriuje KTU 
„Startup Space“ gimusi inovaci-
ja – slaugos lova – sulaukė tarp-
tautinio pripažinimo – visą mė-
nesį ji buvo pristatoma viename 
geriausių pasaulyje Berklio uni-
versiteto (JAV) verslo akselera-
toriuje. Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) absolventų su-
kurta slaugos lova tūkstančiams 
ligonių gali padėti išvengti kom-
plikacijų ir mirčių dėl pragulų.
Lovą sukūrusiems įmonės „Alo-
vita“ atstovams galimybę apsi-
lankyti ir dalyvauti Berklio uni-
versiteto antreprenerystės ir 
technologijų inkubatoriuje su-
teikė „Inoveks“ projektas, ku-
rį kartu su partneriais vykdo 

JAV pristatyta Kaune 
sukurta ligonių slaugos 

inovacija
Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentū-
ra (MITA).
Vienas pagrindinių 
kelionės tikslų bu-
vo susipažinti su JAV 
rinka ir jos teikiamo-
mis galimybėmis bei 
pristatyti savo idėjas. 
Visą mėnesį „Alovita“ 
vadovai Vaidas Talač-
ka bei Andrius Darulis dalyva-
vo susitikimuose su medicinos 
srities profesionalais iš viso pa-
saulio, pristatė daugiafunkcinę 
slaugos lovą su šoninio paverti-
mo funkcija. Jaunieji antrepre-

neriai bendravo su geriausiais 
medicinos bei kitų sričių inži-
nieriais, kurie pasidalino žinio-
mis apie savo kuriamus techno-
loginius sprendimus ir naujausią 
čiužinių įrangą.

„Bičiulystės“ inf.

Visiems vaikams svarbu žinoti, kad jie nuostabūs būtent 
tokie, kokie yra. Marija Kentli (Maria Kentley) iš Mel-
burno (Australija) kuria lėles su negalia, nes nori, kad 
du jos autizmo sindromą turintys sūnūs priimtų save 
tokius, kokie yra.
Pačios populiariausios yra jos lėlės su užrašais ant 
megztinių „Aš esu autistas ir esu nuostabus“. Kitos Mari-
jos lėlės juda vežimėliais, nešioja kojų protezus, turi Dau-
no sindromą, nuslinkusius po chemoterapijos plaukus.

Marijos Kentli sukurtos lėlės 
autistės tapo labai populiarios. Ji 
sulaukė prašymų sukurti lėlių su 
įvairiomis negaliomis ‒ turinčių 
Dauno sindromą, judančių veži-
mėliais, su kojų protezais, pig- 
mentinėmis dėmėmis ant veido 
ar nuslinkusiais po chemotera-
pijos plaukais. 

„Manau, kad įvairios negalios, 
ligos, įgimtos kūno žymės ar rai-
dos sutrikimai yra pernelyg stig- 
matizuojami. Taigi kurdama to-
kias lėles ir žaislus aš padedu vai-
kams įsisąmoninti, kad taip irgi 
nutinka ir kad nieko čia baisaus.“

Daugelį savo sukurtų lėlių 
Marija Kentli jau padovanojo 
vaikams, turintiems vienokią 
ar kitokią negalią. Daugiausia 
tiems, kurie dėl savo ligos pri-

versti dažnai ir ilgai gulėti ligo-
ninėse.

„Visiems vaikams svarbu ži-
noti, kad jie nuostabūs būtent to-
kie, kokie yra, ‒ teigia Marija. ‒ 
Yra tiek daug lėlių, kurios pui-
kiai atrodo, turi savo žaislinius 
sportinius automobilius ar žir-
gus. Taigi kodėl negali būti lėlių, 
judančių vežimėliais ar su kūno 
protezais? Toks yra tikras gyve-
nimas. Taip vaikai nuo mažų die-
nų gali suprasti, kad normalu bū-
ti kitokiam.“ 

Pagal užsienio spaudą parengė 

nijolė kVIEtkAuSkė

Marijos sūnus autistas su lėle.

Marijos sukurtos lėlės.                                                                                                                                           www.dailymail.co.uk nuotr.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Inte-
gracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „ 
Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos
šaltinio Žemė. Kas ji kiekvienam iš mūsų?

(Tęsinys – kitame numeryje)

(Tęsinys – pradžia Nr. 29)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Kviečiai         
Sėklomis per žemę
Vėjas 
Saulės lūpom išbučiavo,
Subrandino garbanotą,
Didelę armoniką.
Žmonių šilko rankos
Sukūrė lietuvišką maldą – 
                                       duonelę,
Gamtos išnešiotą,
Lietuvos lopšyje išsūpuotą.

Eglė BARAnAuSkAItė

* * *
Diena pasibaigė,
Štai vakaras atėjo,
Danguj sužibo
Tūkstančiai žvaigždžių,

Į žemę nusileido
Naktinė fėja
Ir apgaubė
Ją savo švarkeliu.

Pamojo rankele savąja,
Paskleidė burtus
Ir visus 
Kerus,

Langeliuos įžiebė
Ugnelę šviesią,
Užkūrė židinį šeimos

Ir pasakas
Ji seka
Mūsų sapnuose.

Pro debesų plyšelį
Mėnuo žiūri,
Sidabro taką
Nuveda žemyn

Ir kaip gražiai
Atrodo mūsų žemė,
Tamsia skara,
Su spindinčiom akim.

Elvyra 
JAnkAuSkIEnė

Kai kaimo žmogelį
Į Sibirą trėmė,
Eidamas per lauką
Saują žemės sėmė.

Rišo į mazgelį,
Jį tvirtai suspaudė,
Kaip brangiausią turtą
Prie krūtinės glaudė.

Bet niekšai piktieji
Ir to pagailėjo.
Perpjovė mazgelį,
Žemė išbyrėjo.

Ryšulį pamatę,
Aukso panorėjo,

Kad taip gerbtų žemę,
Jie nesitikėjo.

Branginkime žemę,
Kuri mus maitina.
Ir kas prie jos glaudžias,
Tam širdį ramina.

Branginkime 
žemę

Janina 
PRAnAItIEnė

Paslaptis  
po delnu
Maža kai buvau,
Turėjau savo
Mažą žemę – 
Vaikiškos saujos dydžio.
Žalio stiklo šukė,
Plukės žiedelis,
Dobilo lapelis
Tilpo mano žemėje.
Ji buvo
Mano pasaulio
Stebuklas.
Ji buvo 
Mano langas
Į grožį,
Ji buvo 
Mano laimės skrynelė – 
Vaikiškas sekretas.

Paslėpti jį galėjau
Savo pėda,
Savo delnu.
Gėrėtis, džiaugtis
Aš viena norėjau,
Nesidalinti.
O Žemė – ji dosni,
Visiems save
Dalina.

Anelė Emilija 
MAžEIVAItė

Ruduo
Ruduo kaip lapas medžio
Nuo oro gūsių vartosi ir sukasi...
Lietaus išblukintas,
Kad krenta, kad krenta...
                   Ir vis ant žemės...
                   Ir vis ant žemės... 
Daugybė lapų,
Ir šakos lieka našlėmis.
                   Ir vis ant žemės...
                   Ir vis ant žemės... 
Ir aš krentu, svarstau, –
Ką palikau?
                   Ir vis ant žemės...
                   Iš lėto, švelniai...
Ir visos spalvos iš arti,
Paskęst gali tarp lapų.
                   Negęsta saulė,
                    O aš krentu su lapais,
                    Su rudeniniu spinduliu
                    Pasiekiu tikrą žemę – ROJŲ.

Gražus ruduo, bulviakasis. Vi-
si skuba nusikast bulves, kol 

neužklupo lietūs.
Štai ir man bulviakasis. Pa-

skambino brolis. „Ką veiki šį sa-
vaitgalį, atvažiuok, kasim bul-
ves, – su lengva pašaipėle, ‒ 
gal dar neužmiršai, kaip atro-
do bulvės.“

Žinoma, labai nudžiugau, aš 
jau seniai buvau kaime. Iš viso 
jau seniai buvom visi susirinkę, 
o čia kviečia į talką.

Seniai buvau bulviakasy ‒ 
visi juda, kruta su pilnais krep-
šiais. Aplink dega laužai, degina 
bulvienojus vaikai, kepa bulves. 
Mūsų Dzūkijos žemelė lengva, 
joje augusios bulvės skanios ir 
švarios.

Ir štai pertraukėlė ‒ brolie-
nė atnešė priešpiečius, nes nu-
tarėm neiti pietų, kol nenukasim 
visų bulvių. Mūsų daug, net aš-
tuoni žmonės ir dar vaikai, bro-
lio anūkai. Jaunėlis brolis ir bro-
lienė mane tiesiog globojo, nes 
žinojo mano sveikatą, iš manęs 
tiek ten naudos. Po mažos per-
traukėlės kibom į darbą ir po 
poros valandų baigėm. Sustoję 
kalbėjom apie seniai praėjusius 
mūsų bulviakasius.

Aš jiems pasakojau, kad ma-
no sūnus turi gabalėlį žemės ir 
pasisodina bulvių, bet ten nie-
kada neužauga tokios skanios 
bulvės.

Tada broliai paėmė mane už 
pažastų, pasodino ant maišo bul-
vių, prisėmė saujas žemių, pripy-
lė man į kišenes sakydami: „Par-
vežk į sūnaus daržą savo tėviš-
kės lengvos, smėlėtos žemelės, 
tada ir ten užaugs skanios ir gra-
žios bulvės.“

Birutė GAILEVIčIEnė

Kišenė žemės

Gėlės. Kryžius. Portretas.
Žvakės – akys širdies.
Neryškus siluetas
Išraiškios nebūties.

Baltos rožės sutūpę
Ant obliuotos lentos.
Šalia karsto priklupę
Gedi dukros Mamos.

Vyro žvilgsnis prigesęs,
Virpa rankos, vokai.
Plėšo tylą nedrąsiai
Gedulingi garsai.

Netektis
(Anapilin išėjusiai bendradarbei  
atminti)

Aitrios ašaros rieda...
Nesigirdi raudų, – 
Motinėlė čia miega.
Nuo dabar jai ramu.

Nepažadinkim paukščio, –
Trapioje tyloje
Paprašykim Aukščiausio,
Kad palaimintų Ją.

Šiandien debesys verkia,
Šiandien plyšo dangus –
Šį pasaulį paliko
Pats brangiausias žmogus.

Gėlės. Žvakės. Portretas.
Kryžius rankoj draugų.
Kaip plunksnelę jie neša
Iš šeimos, iš namų.

Kapas. Smėlis. Ir kryžius.
Datos – tarsi akmuo.
Byra žemė atlyžus,
Kapsi švęstas vanduo.

Tolsta žingsniai nuo kapo...
Į namus grįš – raudos.
Ant gyvenimo lapo
Trūks svarbiausios gaidos.

Kopose
Kas rytą vakarėlį,
Išbraidęs kopų smėlį,
Išdykėlis vakaris
Išrašė audimėlį.

Įspaudė žmogus pėdą.
Pabiro baltas smėlis.
O kur paliko brydę,
Suardė audimėlį.

Supyks vakaris vėjas.
Užbers vėl saują smėlio,
Bet nekartos jau niekad
To pačio audimėlio.

Diana 
VAItkEVIčIEnė

Antanina 
GRIGonIEnė

Danutė 
RuSEckAJA
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