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Negalia yra tik viena – 
tinginystė

(nukelta į 3 psl.)

„Per maža šalis, nėra ga-
limybių...“ – kiek kar-
tų tokius ar panašius žo-
džius esame girdėję (o 
gal ir patys pamąstę), jei 
galvoje gimdavo kokia 
nors idėja, kurią norėda-
vome įgyvendinti? O kiek 
kartų tai girdi neįgalusis?

Integracijos keliu 

Specialus ralis neįgaliesiems?
Ačiū, Ne!

(nukelta į 5 psl.)

22 metų Viktoras Topolis su-
tinka: „Daug! Lietuvoje neįga-
lusis yra niekas – jis socialiai ne-
naudingas visuomenei, jam be-
veik neįmanoma įsidarbinti, pa-
šalpos tokios menkos, kad nuo-
latos turi mąstyti, kaip išgyven-
ti, o ne kaip pasaulį pamatyti ar 
dar ką nors įdomaus nuveikti...“ 
Tačiau čia pat priduria: „Taip, aš 
turiu nedidelę negalią...“, bet pa-
rodo ne į savo nejudrias nuo gi-
mimo kojas, ne į neįgaliojo veži-
mėlį, bet... į galvą: „Kai tingiu ar 

galvoju, kad nepasiseks.“
Viktoras apsilankė Vilniaus 

atvirame jaunimo centre „Mes“ – 
susitiko su jaunuoliais iš socialiai 
remtinų šeimų ir keliais vaikinu-
kais, atvykusiais iš Vėliučionių 
socializacijos centro. Tai – vienas 
iš Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos finansuojamų pro-
jekto „URBAN – nevartok, būk 
nepriklausomas, gyvenk“ ren-
ginių. Šio projekto metu jauni-
mo centro lankytojams (jaunuo-
liams nuo 14 iki 29 m.) organi-
zuojami susitikimai su įvairiais 
miesto kultūros atstovais, žmo-
nėmis, kurie jau susikūrė savo 
sėkmės istoriją ir daugeliui tapo 
autoritetais.

Viktoro sėkmės istorija išties 
neeilinė. Jis kalbėjo, kad dar bū-
damas 13 metų pasakė sau, jog 
taps pasaulio čempionu – ir bū-
damas 14-os juo tapo. Tuo laiku 
išbandė įvairias sportines vei-
klas – bėgimą, lengvąją atletiką...  

Neįgaliųjų laukė naujovės
Rugpjūčio 15-17 dienomis 

22-ą kartą vykusiame ralyje 
„Aplink Lietuvą“, kaip jau įpras-
ta, buvo ir neįgaliems dalyviams 
skirtų naujovių. Nesulaukė jie 
kokių nors lengvatų, tik šiek tiek 

Kaskart tradiciniame ra-
lyje „Aplink Lietuvą“ Lie-
tuvos Respublikos Pre-
zidento taurei laimėti 
dalyvaujančiai neįgalių 
sportininkų grupei tenka 
įveikti kalną problemų. Ta-
čiau jie nė už ką nesutiktų 
važiuoti atskirai nuo svei-
kų žmonių, kokiu nors pa-
lengvintu maršrutu.

Tolerancijos link

dėmesio. Šiemet ralio trasoje dir-
bantys teisėjai jau iš dalyvio nu-
merio, priklijuoto ant automobi-
lio lango, žinojo, kad už vairo – 
neįgaliųjų ekipažas. Todėl neatsi-
tiko taip, kaip anksčiau, kad teisė-
jas net ir susinervindavo, kodėl gi 
tas vairuotojas neatbėga pasiimti 
kortelės. Dabar teisėjas negaišda-
mas pats prieidavo – viena prob- 
lema tapo mažiau.

Tiesą sakant, sunku patikėti 
tuo, ką matai, kai stebi besiruo-
šiantį startui neįgalų sportininką. 
Vieną ranką pritvirtina (pririša ar 
prisega specialiu įtaisu) prie vai-
ro, kitą – prie rankinio valdymo 
rankenos, kojas irgi sukryžiuoja 
ir prie kažko po sėdyne užfiksuo-
ja... Žinoma, ne visus ralyje daly-
vauti pasiryžusius sporto entuzi-
astus vargina tokia sunki nega-
lia, tačiau pastarųjų azartas lenk-
tyniauti kartu su sveikaisiais, jų 
dvasios stiprybė itin žavi. 

Sekmadienį lenktynių daly-
viai, nuo penktadienio prakaita-
vę trasoje, tiesiai iš aikštelės prie 
LITEXPO rūmų, kur varžėsi sla-
lomo rungtyje, susirinko S. Dau-
kanto aikštėje prie Prezidentū-
ros atsiimti apdovanojimų. Beje, 
daugelis neįgaliųjų važiavo auto-
mobiliais, kuriais kitą rytą vyks 
į darbą, tik vienas kitas gali sau 
leisti turėti vien sportui skirtą 
transporto priemonę.

Buvo šiemet ir daugiau pasi-
keitimų. Ralio „Aplink Lietuvą“ 
sportininkų su negalia koman-
dos koordinatorė Dalia Tarailie-
nė papasakojo: „Anksčiau neįga-
lieji įsijungdavo į ralį antrą die-
ną ir rungdavosi tik dėl Sociali-

nės apsaugos ir darbo ministro 
taurės. Šiemet jie oficialiai važia-
vo visus 3 ratus. Sakau oficialiai, 
nes neoficialiai 4 neįgaliųjų eki-
pažai dar 2012 metais savo ini-
ciatyva pradėjo dalyvauti visose 
rungtyse, tad jų rezultatai buvo 
skaičiuojami ir bendroje ralio įs-
kaitoje. Tie rezultatai iškart buvo 
labai geri. Pernai mūsiškis Ginta-
ras Šalkauskas bendroje įskaitoje 
buvo trečias. Šiemet jis ralyje da-
lyvavo kitu statusu: propagavo 
neįgaliųjų sportą, saugų eismą, 
specialiuose stenduose demons-
travo akivaizdžius saugos diržų 
privalumus.“

ekipažai traukėsi iš trasos 
ne tik dėl avarijų

Kaip ir kiekviename raly-
je, nuostolių nepavyko išveng-
ti. Anot D. Tarailienės, dar prieš 
startą dėl įvairių negalavimų pa-
sikeitė keli šturmanai. „Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį paty-
rė avariją labai sėkmingai starta-
vusių ir šeštadienio popietę pir-
mavusių Jono ir Luko Balkauskų 
automobilis BMW 320, – pasako-
jo koordinatorė. – Pliaupė liūtis, 
asfaltas buvo kaip ledas, trenkėsi 
į atitvarą. Visi, kas galėjo, padėjo 
jiems paremontuoti automobilį, 
kad galėtų iki namų nuvažiuoti. 
Sugedus mašinai jau pirmą dieną 
pasitraukė iš trasos Algimantas 
Kojis, vienas iš stipriausių spor-
tininkų, daugkartinis Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro taurės 
laimėtojas, užpernai buvęs trečias 
bendroje įskaitoje. Toks negailes-
tingas šis sportas.“

Šeštadienio rytą Gintaras 
Druktenis, važiavęs su šturma-
nu Sauliu Petraičiu, paskambino  

Mobilūs, lengvi iš aliuminio 
pagaminti pandusai vežimėliais 
judantiems neįgaliesiems padės 

įveikti įvairias kliūtis.

Viktoras Topolis (sėdi vežimėlyje) susitiko su jaunimu.

Rankinio valdymo grupėje pirmąją 
vietą laimėjo Raimondas Milevskis 
(už jo – šturmanas Jonas Klastaitis).

Socialinės apsaugos ir darbo ministro taurę laimėjęs ir standartinio valdymo grupėje nugalėjęs  Linas Četkauskas 
(sėdi viduryje). Iš kairės stovi:  Tomas ir Alfredas Ukrinai, Airidas Šumanas, Emilis ir Mečislovas Trinkūnai ir lenktynių 
dalyvius apdovanojęs socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Arūnas Malinovskis.  E. Skipario nuotr.



Pasvalio r.: Sporto šventėje 
nusiminusių nebuvo

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tauragės r.:

 Tauragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos tarybos narė Virginija Ver-
pečinskienė papasakojo apie išvy-
ką į Biržus. 

Vieną gražų ir karštą vasaros 
dienos rytą Tauragės rajono neį-
galiųjų draugijos nariai išsiruo-
šė į edukacinę pažintinę kelionę 
po Biržų kraštą.

Biržai – vienas iš seniausių 
Lietuvos miestų, įsikūręs tarp 
dviejų upių – Apastos ir Agluo-
nos ir dviejų ežerų – Širvėnos ir 
Kilučių. Tai buvęs kunigaikščių 
Radvilų miestas, kuriame XIX a. 
pabaigoje buvo pastatyta galin-
giausia tuo metu bastioninė tvir-
tovė. Šiame mieste savo pėdsaką 
paliko ir grafai Tiškevičiai. Nuo 
senų laikų gamta šiame krašte 
krečia pokštus – tai vienoje, tai 
kitoje vietoje griūva žemė, atsi-
randa smegduobių, o šio krašto 
alus – taip pat neatsiejama isto-
rijos dalis.

Ekskursijos metu aplankė-
me Biržų krašto muziejų „Sėla“, 
įkurtą XVII a. pilyje. Kaip papa-
sakojo gidė, ši tvirtovė buvo sta-
toma ir atstatoma 3 kartus, vis 
griūvant vienam kampui, žynys 
K. Radvilai patarė į sieną įmū-
ryti įsimylėjusius jaunavedžius. 
Tada tvirtovė buvo baigta. Mu-
ziejaus 25 salėse išdėstyti ekspo-

Keliavome į Biržų kraštą
natai pasakoja apie šio krašto is-
toriją bei kultūrą. Taip pat apsi-
lankėme netoliese esančiame As-
travo dvare, perėjome per Šir-
vėnos ežerą nutiestu 525 metrų 
lieptu, kuris jungia Astravo gy-
venvietę ir Biržus.

Gana įdomi pažintinės eks-
kursijos dalis buvo apsilanky-
mas Karajimiškio kaime, ten ap-
žiūrėjome pačią didžiausią įgriu-
vą – „Karvės uola“. Kirkilų kai-
me pamatėme smegduobes, vir-
tusias ežerėliais, vietinių gyven-
tojų dar vadinamais tiesiog duo-
bėmis. 

Dalindamiesi vienas su kitu 
matytais vaizdais grįžome atgal į 
Biržų miestą, čia apsilankėme se-
niausioje alaus darykloje „Biržų 
alus“, apžiūrėjome gamybines 
patalpas, degustavome. 

Grįždami namo Pabiržės kai-
me aplankėme 82 metų senolės 
A. Jaronytės sodybą. Tai nuos-
tabaus grožio išpuoselėtų dar-
želių, gėlių kompozicijų, dirb-
tinių ežerėlių ir juose sukompo-
nuotų vandens lelijų telkinių bei 
medžių karalystė. 

Į namus grįžome laimingi ir 
pilni naujų gerų įspūdžių.

Telšių r.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Vienuoliktus metus iš eilės Pas-
valio kultūros ir poilsio parko 
stadione vyko rajono neįgalių-
jų draugijos ir sporto mokyklos 
organizuota neįgaliųjų sporto 
šventė.

Šventėje dalyvavo sporto 
mėgėjai iš 12 neįgaliųjų draugi-
jų: Alytaus, Kauno, Bauskės, Pa-
nevėžio, Šeduvos miestų atsto-
vai ir Biržų, Rokiškio, Radviliš-
kio, Ignalinos, Širvintų, Pakruo-
jo bei Pasvalio rajonų neįgalūs 
sportininkai. 

Komandoms išsirikiavus, 
šventę pradėjo Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos sveikatini-
mo būrelis „Purienos“ (vado-
vė Eugenija Butkienė, scenari-
jus Birutės Simonaitienės) spal-
vingu šokiu. 

Sporto šventę oficialiai atida-
rė Pasvalio meras Gintautas Ge-
gužinskas. Renginio dalyvius šil-
tai pasveikino sporto mokyklos 

direktorė Eugenija Butrimienė 
ir komandų vadovai.

Po svečių kalbų stadioną už-
liejo lyriškos dainos, atliekamos 
Pasvalio rajono neįgaliųjų drau-
gijos vokalinio ansamblio „Žals-
vasis šaltinis“ dainininkų. 

Šventės atminimo medaliais 
buvo apdovanoti rėmėjai, spor-
to mokyklos teisėjai, šventės or-
ganizatoriai.

Sportininkų komandas var-
žyboms rikiavo vyriausiasis tei-
sėjas Vidas Kazlauskas. Linksmai 
nusiteikę šventės dalyviai būria-
vosi prie šaškių, šachmatų len-
tų. Neteko sutikti nusiminusių 
ar nuliūdusių nei sporto aikšte-
lėse, nei tarp bebandančių nau-
jas sporto rūšis (žvejybą sausu-
moje bei futbolo baudų mušimą), 
nei tarp ragaujančių sočią ir ska-
nią košę, kurios užteko ir daly-

viams, ir žiūrovams. Tai ilgame-
čio Neįgaliųjų draugijos rėmėjo 
verslininko Rimo Želvio dovana.

Rungčių nugalėtojai ir prizi-
ninkai iš Pasvalio savivaldybės 
nario Alfonso Puloko rankų gavo 
po žvilgantį medalį, o iš draugi-
jos pirmininkės Eglės Vegytės – 
po malonią padėką. Ypač džiau-
gėsi jauniausias šventės dalyvis 
Lukas, gavęs medalį už žvejybą 
sausumoje. Visos komandos, ko-
vojusios Pasvalio sporto šventėje, 
į namus išsivežė po gražuolę tau-
rę, kaip draugystės ir bendradar-
biavimo simbolį. Pralaimėjusių 
tokiose šventėse nėra, laimi visi.

Tokiuose renginiuose susi-
tinka draugai, čia galima sma-
giai pabendrauti, susirasti nau-
jų bičiulių, o gal net sutikti sau 
likimo skirtąjį. 

Vilius GRABSKIS

Sporto šventės dalyviai buvo puikiai nusiteikę. 

 Telšių rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Kęstutis Kupstys 
papasakojo apie jo vadovaujamos or-
ganizacijos veiklą. 

Telšių rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai buvo išvykę pasigro-
žėti Žemaitijos regioniniu par-
ku Plateliuose. Kelionė prasidė-
jo lankytojų centre. Jo vadovė 
papasakojo apie Platelių ežero 
istoriją ir jame esančias 7 salas. 
Sužinojome, kad giliausia ežero 
vieta siekia daugiau nei 48 me-
trus. Apžiūrėjome centre įrengtą 

išvyka į 
Platelius

ekspoziciją apie retus augalus ir 
miške sutinkamus gyvūnus bei 
paukščius. 

Vėliau iš apžvalgos bokšto, 
nuo kurio atsiveria nuostabūs 
parko vaizdai, apžiūrėjome Pla-
telių ežero apylinkes, pasivaikš-
čiojome pažintiniais takais. Va-
kare pilni įspūdžių, geros nuo-
taikos ir išsimaudę dar šiltame 
Platelių ežere, laimingi grįžo-
me namo.

Tauragiškiai domėjosi Biržų istorija. 

Telšiškiai Plateliuose. 

 Marijampolės savivaldybės neį-
galiųjų draugijos ansamblio „Gija“ 
narė Anelė Černiauskienė „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiškelyje pa-
sidalijo Baltijos pajūryje patirtais 
įspūdžiais. 

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos 45 nariai il-
sėjosi Šventosios mokymo ir rea-
bilitacijos centre. Vos tik atvyku-
sius mus pasitiko centro admini-
stratorė Adelė Petrutienė. Ji su-
pažindino su vidaus tvarkos tai-
syklėmis ir išdalinusi kambarių 
raktus palinkėjo visiems gerai 
pailsėti. Įsikūrę skubėjome pa-
sisveikinti su jūra. Keletas drau-
gijos narių Baltiją išvydo pirmą 
kartą, kai kurie prie jūros buvo 
tik vaikystėje.

Grįždami nuo jūros prie Mo-
kymo ir reabilitacijos centro iš-
girdome skambant muziką. 
Linksminosi iš Ignalinos atvykę 
Neįgaliųjų draugijos nariai. Jie 
pakvietė ir mus į savo būrį. Taip 
prasidėjo graži draugystė, truku-
si visas likusias dienas. 

Kitą vakarą buvome pakvies-
ti praleisti drauge. Vakaronę pra-
dėjo mūsų draugijos ansamblio 
„Gija“ vadovė Danė Jančienė. Ji 

Marijampolė: ir pailsėjome, 
ir naujų 
draugų 

susiradome
pakvietė ansamblio narius (be-
veik visi jie buvo atvykę į Šven-
tąją), akompanuojant Algirdui 
Jančui, padainuoti keletą suval-
kietiškų dainų. 

Marijampoliečiams nenusi-
leido ir ignaliniečiai. Daina kei-
tė dainą, buvo sušoktas bendras 
šokis, neapsieita ir be paporini-
mų. Keletą savo eilėraščių per-
skaitė Marijampolės savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Lina Cvirkienė ir ansam-
blio „Gija“ narė Aldona Vaišno-
rienė. Vakaras prabėgo lyg vie-
na akimirka. Išsiskyrėme gerai 
nusiteikę, puikiai praleidę laiką, 
įsigiję daug naujų gerų draugų. 

Netruko prabėgti ir likusios 
dienos. Pasilepinome nuostabio-
mis saulės voniomis, pasipliuš-
kenome jūros bangose, susira-
dome savo likimo draugų. Už 
tai esame dėkingi Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijai ir Šventosios 
mokymo ir reabilitacijos centrui.
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Akmenės r.: 

(atkelta iš 1 psl.)

 Akmenės rajono draugijos ta-
rybos narė Lida Kazlauskie-
nė pasidalijo kelionės į Klaipėdą 
įspūdžiais. 

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai buvo išvykę į 
Klaipėdą. Pirmiausia nuvyko-
me prie laivo „Venus“, kuris va-
landą mus plukdė pagal uosto 
krantinę. Stebėjome, kaip iš di-
delių krovininių laivų buvo ke-
liami konteineriai. Prie kran-
to prisišvartavę keleiviniai lai-
vai ir įspūdingo dydžio kra-
nai. Grožėjomės Smiltinės pa-
krante, senoviniais architektū-
riniais nameliais. Laive klausė-
mės paskaitos apie Klaipėdos 
uostą, daug sužinojome, po to 
turėjome dalyvauti viktorinoje, 
o nugalėtojai gavo prizų. 

Pasibaigus kelionei laivu 
važiavome į Delfinariumą. Kol 
laukėme pasirodymo, grožėjo-
mės delfinės Gabijos naujagi-
miu. Prasidėjus pasirodymui 
stebėjome, kaip delfinai mėto 
į krepšį kamuolį, piešia pieši-

Kelionė į 
uostamiestį

nius, šoka su kamuoliais, plo-
ja letenėlėmis, suka lankus ant 
nosies ir net choru dainuoja. Ga-
lėjome net nusifotografuoti su 
delfinu. Šiam pasirodymui ne-
liko abejingų. 

Toliau mūsų laukė kelio-
nė į Jūrų muziejų. Mus pasiti-
ko mažieji pingvinai, pelika-
nai, ruoniai. Stebėjome įvairias 
žuvis, grožėjomės įvairiaspal-
viais koralais, medūzomis. An-
trame aukšte matėme jūroje gy-
venančių gyvūnų iškamšas, ba-
seine plaukančias dideles žuvis. 
Muziejaus teritorijoje susipaži-
nome su senoviniais laivais, pa-
būklais ir karo ginklais. Kai grį-
žus į autobusą ir staiga pasislė-
pus saulei pradėjo lyti, juokavo-
me, kad uostamiestis mus išly-
dėdamas apsiverkė. 

Už gerai praleistą laiką esa-
me dėkingi kelionės organiza-
toriams ir su viltimi laukiame 
kitų išvykų.

Šeduva: K. Donelaičiui 
atminti – 
floristinis 

kilimas 

  „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tusi Irmina Beneševičiūtė pasi-
dalijo Šeduvoje surengtos šventės 
„Žolinės vainikas“ įspūdžiais, pa-
sidžiaugė aktyviu neįgaliųjų daly-
vavimu joje.

Tradicinė Šeduvos šventė 
„Žolinės vainikas“ šiemet buvo 
skirta lietuvių grožinės literatū-
ros pradininko, poemos „Me-
tai“ autoriaus Kristijono Done-
laičio 300-osioms gimimo me-
tinėms paminėti. Šioje šventėje 
visada noriai dalyvaujantys Še-
duvos miesto neįgaliųjų draugi-
jos nariai „išaudė“ floristinį ki-
limą, skirtą iškiliam poetui. Gė-
lių kilime neįgalieji pavaizdavo 
K. Donelaičio aprašytas „Ru-
dens gėrybes“. Daug prie šio kū-
rinio prisidėjo D. Grigorenkie-
nė, A. Sabonaitienė, B. Vingie-
nė, V. Bonderieva, Z. Grybaus-
kienė, V. Baikova, N. Lukoševi-
čienė, R. Žemaitis.

Šventė prasidėjo Žolinės at-
laidais Šv. Kryžiaus atradimo 
bažnyčioje. Buvo šventinami pa-
rapijiečių atsinešti žolynėliai. Po 
šv. Mišių šventės dalyviai, sve-
čiai pajudėjo Laisvės alėjos link 
pasigrožėti floristinėmis kom-
pozicijomis. Neįgaliųjų floris-
tinis kilimas sulaukė nemažo 
miesto bendruomenės ir iš Lat- 

vijos atvykusių svečių dėmesio. 
Visus sužavėjo neįgaliųjų kūry-
bingumas. Šeduvos miesto se-
niūnas Justinas Pranys Neįga-
liųjų draugijos pirmininkei Ro-
mualdai Pranskietienei įteikė pa-
dėkos raštą.

Vakarop šventės dalyviai pa-
judėjo parko link. Ten veikė tau-
todailės mugė, kvietė prekybos 
paviljonai, žirgų sporto atrakci-
jos. Vasaros estradoje laukė įvai-
rių muzikantų ir „Sadūnų“ ka-
pelos pasirodymas. Šventės da-
lyviai daug bendravo, diskuta-
vo – visiems buvo smagu pa-
būti kartu.

Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos narės prie savo sukurto floristinio 
kilimo.

Padėkos raštas įteikiamas Romual-
dai Pranskietienei.

Negalia yra tik viena – tinginystė
Čia ir paaiškėjo, kokia didžiulė 
atskirtis yra tarp jo ir sveikų jau-
nuolių (dauguma lankančiųjų 
centrą prisipažino, kad neįgalių 
žmonių nepažįsta ir nieko neži-
no apie tai, kuo jie gyvena). Tad 
Viktorui vis tekdavo šį bei tą pa-
aiškinti. „Nėra taip, kad neįgalių-
jų varžybose bet koks rezultatas, 
jei nesusirenka dalyvių, yra lai-
komas pergale. Yra normos. Jei jų 
nepasieki, nelaimėjai. O kai į var-
žybas atvyksti ir jose dalyvauji 
vienas – psichologiškai sunkiau, 
nes tada nematai varžovo, gali 
pasikliauti tik savo laiko nuo-
jauta...“ – ir čia pat, be jokio pasi-
pūtimo balse, pridūrė: „Sportuo-
ju daugiau kaip 10 metų. 4 kar-
tus dalyvavau tarptautinėse var-
žybose, 3 kartus tapau pasaulio 
čempionu, vieną kartą užėmiau 
antrą vietą, tiesiog tyčia pasida-
viau, kad laimėtų naujokas. To-
kios nerašytos taisyklės: leisti lai-
mėti, kad žmogus pajustų azartą 
ir norėtų dar kartą sugrįžti. Val-
dau savo vežimą geriausiai Lie-
tuvoje...“ O jis, anot Viktoro, vie-
nas iš paprasčiausių, nes bran-
giam tiesiog neturi pinigų: geras 
vežimas, su kuriuo pasaulyje iš-
darinėjami įvairūs jį dominantys 
sporto triukai, kainuoja apie 100 
tūkstančių litų. 

Bet ir be tokios stebuklingos 
technikos Viktoras veikia išties 
daug: prieš kelerius metus da-
lyvavo „Lietuvos talentų“ kon-
kurse, šoko hip hopą, gatvės šo-
kius – street dance, kartais suren-
gia pasirodymus muzikiniuose 
klubuose, plaukia baidarėmis į 
žygius su palapinėmis, filmuo-
jasi muzikiniame vaizdo klipe... 
Ar dirba? „Taip, apsauginiu!“ – 
ir, pamatęs ištįsusius iš nuosta-
bos jaunuolių veidus, paaiškina: 
„Esu apsaugos kameros operato-
rius. Seku gal 132 kameras vienu 
metu... Ne taip paprasta, reikia ir 
įgudimo, ir pastabumo...“

Kaip eiti iki galo, nepasiduo-
ti? „Jei man sako, kad aš to ne-
sugebėsiu, kad nėra galimybių – 
o taip būdavo dažnai, ypač mo-
kykloje, – užsispiriu įrodyti, kad 
visi jie klysta. Visada pasitikėji-
mo savimi įkvėpdavo mama, ji ti-
kėjo manimi, sakė, kad esu toks, 
kaip kiti. Dabar labai palaiko ir 
mergina. Šiemet įstojau į Vytau-
to Didžiojo universitetą, eduko-
logijos specialybę. Jaučiu, kad 
jau dabar turiu ką pasakyti jau-
niems žmonėms. Kai bus 30, 40, 
50 metų, juk norėsis atsigręžti at-
gal ir pažiūrėti – o ką palikau po 
savęs? Tai ir yra stimulas!“

Pabaigoje – keletas Vikto-
ro „sėkmės formulės“ taisyklių. 
Anot jo, labai svarbu save pa-

raginti išeiti iš komforto zonos. 
„Nemoku ko nors? Išmoksiu! Su-
sirasiu žmonių, kurie žino, kaip 
tai padaryti, ir paprašysiu pamo-
kyti. Iš pradžių gal jie net pasi-
šaipys, netikės, kad aš, neįgalu-
sis, tai sugebėsiu, bet paskui pa-
matys, kad esu nusiteikęs rim-
tai, ir ims gerbti. Pažįstu daug 
įžymybių, kuriems buvo sako-
ma – tu nepasieksi, tu negali, bet 
jie pasiekė. Be to, svarbu būti su 
tais žmonėmis, kurie gali, o ne 
su tais, kurie sustoję... Jei žmo-
nės juda kartu su tavimi, jie yra 
tavo žmonės.“

Ir dar – Viktoras sako, kad jei 
kuo nors padedi vienam žmo-
gui, tai kartu padedi ir tiems, ku-
riems jis padės tada, kai bus jau 
kažką pasiekęs gyvenime. Gali 
būti, kad vaikinas, atvykęs pa-
sikalbėti su atviro jaunimo cen-
tro „Mes“ lankytojais, beveik jų 
bendraamžis, bent keletą įkvėpė 
naujiems tikslams. Jie net pamir-
šo, kad Viktoras sėdi vežimėlyje, 
nors iš pradžių varžėsi bendrau-
ti. Dažnai už „sunkaus“ paaug- 
lio kaukės slypi kūrybinis po-
tencialas, galintis radikaliai pa-
keisti gyvenimą. „Pasaulis apva-
lus, viskas sugrįžta“, – mirktelė-
jo Viktoras atsisveikindamas. Ir 
jis tikrai sugrįš – su naujais lai-
mėjimais. 

Nijolė KVIetKAuSKė

Netrukus prasidės nauji moks-
lo metai. Skaitytojams aktu-
alu, kokia finansinė parama 
priklauso moksleiviams, gyve-
nantiems neįgalių tėvų šeimo-
se ir studentams, turintiems 
negalią.

Parama moksleiviams
Gauti nemokamą maitini-

mą ir paramą mokinio reikme-
nims įsigyti prasidedant nau-
jiems mokslo metams turi teisę 
mokiniai iš mažas pajamas gau-
nančių šeimų. 

Nemokamas maitinimas ir 
parama mokinio reikmenims 
įsigyti skiriama, jeigu pajamos 
vienam šeimos nariui per mė-
nesį mažesnės negu 525 litai, o 
išskirtinais atvejais (ligos, nelai-
mingo atsitikimo, netekus mai-
tintojo, mokiniui iš tris ir dau-
giau vaikų auginančios ar neįga-
liųjų tėvų šeimos ir kt.) nemoka-
mas maitinimas gali būti skiria-
mas, jeigu pajamos vienam šei-
mos nariui per mėnesį mažesnės 
negu 700 litų.

Dėl socialinės paramos mo-
kiniams vienas iš mokinio tėvų 
ar globėjų turi kreiptis į dekla-
ruotos gyvenamosios vietos sa-
vivaldybės administraciją, o jei-
gu gyvenamoji vieta nedekla-
ruota – į savivaldybės, kurioje 
gyvena, administraciją.

Kreipiantis reikia užpildy-
ti prašymą socialinei paramai 
mokiniams gauti ir pateikti rei-
kalingus dokumentus. Tokie 
dokumentai yra: šeimos narių 
pažymos apie pajamas (gautas 
per 3 praėjusius iki kreipimo-
si dėl socialinės paramos mo-

Komentuojame – 
konsultuojame

kiniams mėnesius arba kreipi-
mosi mėnesio) ir priklausomai 
nuo aplinkybių kitos pažymos, 
reikalingos socia-linei paramai 
mokiniams gauti.

Dėl socialinės paramos mo-
kiniams, taip pat ir paramos mo-
kinio reikmenims įsigyti, gali-
ma kreiptis nuo liepos 1 d. Pa-
rama mokinio reikmenims įsigy-
ti (156 Lt vienam mokiniui per 
kalendorinius metus) skiriama 
iki prasidedant mokslo metams 
arba mokslo metų pradžioje, bet 
ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.

Parama studentams
Neįgaliųjų reikalų departa-

mentas prie SADM, vadovau-
jantis Finansinės pagalbos prie-
monių teikimo neįgaliesiems, 
studijuojantiems aukštosio-
se mokyklose, tvarkos aprašu 
(Žin., 2006, Nr. 92-3655; su vė-
lesniais pakeitimais), nuo 2006 
m. teikia finansinę pagalbą ne-
įgaliesiems, studijuojantiems 
aukštosiose mokyklose. Finan-
sinę pagalbą gali gauti studen-
tai, turintys sunkų arba vidutinį 
neįgalumo lygį arba 45 procen-
tų ar mažesnį darbingumo lygį, 
pirmą kartą studijuojantys pa-
gal neuniversitetinių, I ar II pa-
kopos arba vientisųjų universi-
tetinių studijų programą ir ne-
turintys įsiskolinimų bei draus-
minių nuobaudų. 

Skiriamos šios finansinės 
pagalbos priemonės:

1. išmokos specialiesiems 
poreikiams tenkinti – (50 proc. 
bazinės socialinio draudimo 
pensijos dydžio kas mėnesį) šiuo 

metu 180 litų;
2. tikslinės išmokos studijų 

išlaidoms iš dalies padengti (3,2 
BSI dydžio per semestrą) – šiuo 
metu 416 litų.

3. Nuo 2012 m. pažangūs 
studentai, kuriems nustatytas 
45 proc. ir mažesnis darbingu-
mo lygis gali gauti tikslinę iš-
moką (520 Lt per mėnesį) stu-
dijų prieinamumui užtikrinti. 
Ši parama yra skiriama įgyven-
dinant Europos socialinio fondo 
paremtą projektą „Studijų pri-
einamumo užtikrinimas speci-
aliųjų poreikių turintiems stu-
dentams“. Projektą įgyvendi-
na Valstybinis studijų fondas su 
partneriais – 36 Lietuvos aukš-
tosiomis mokyklomis. 

Paramą studijų prieinamu-
mui gali gauti visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentai, 
nesvarbu, ar jų aukštoji moky-
kla yra projekto partnerė. Tiks-
linės išmokos skiriamos pirmą 
kartą atitinkamoje pakopoje stu-
dijuojantiems studentams,  ku-
rie neturi akademinių skolų, yra 
Lietuvos piliečiai arba deklara-
vę nuolatinę gyvenamąją vie-
tą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 
proc. arba mažesnį darbingumo 
lygį. Projektas bus įgyvendina-
mas trejus metus – iki 2015 m. 
balandžio mėnesio.

Dėl finansinės pagalbos neį-
galieji turi kreiptis į savo aukštą-
ją mokyklą bei pateikti jai prašy-
mą suteikti finansinę pagalbą ir 
neįgaliojo pažymėjimą. Aukšto-
sios mokyklos prašymus finan-
sinei paramai gauti priima jau 
nuo rugpjūčio pabaigos. 

Finansinė parama 
besimokantiesiems
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Kefyras – rūgštus skystas 
pieno produktas, gauna-

mas rauginant karvių pieną na-
tūraliu kefyro grybų raugu, ku-
riame yra pieno ir acto rūgšties 
bakterijų, pieno mielių. Šis pie-
no produktas ne tik pats leng- 
vai įsisavinamas (jei lyginsime 
su pienu), bet dar padeda grei-
tai įsisavinti ir kitus maisto pro-
duktus. Ypač svarbu tai, jog ke-
fyrą, kaip ir kitus rauginto pie-
no produktus, gali vartoti as-
menys, kurie dėl įvairių prie-
žasčių negali gerti pieno. Beje, 
kai kefyras vartojamas ilgesnį 
laiką (per dieną pakanka išger-
ti 1–2 stiklines), pastebimai pa-
gerėja medžiagų apykaita, nor-
malizuojama žarnyno mikroflo-
ra, o tai ypač aktualu disbakte-
riozės (disbakteriozė – žarnyno 
mikrofloros pasikeitimas į blo-
gąją pusę) profilaktikai ir gy-
dymui. Apie kitas kefyro gerą-
sias savybes:

Įtaka sveikatai
• malšina troškulį, alkio pojūtį,
• gerina apetitą ir virškinimą,
• stiprina imunitetą (kefyre 

daug vitaminų ir triptofano; 
triptofanas – žmogui ir dau-
gumai gyvūnų nepakeičiama 
aminorūgštis, daugelio balty-
mų sudedamoji dalis),

• tinka nutukimo profilaktikai 
ir gydymui,

• kraujyje didina hemoglobi-
no (hemoglobinas – raudo-
nasis kraujo pigmentas, esan-
tis raudonuosiuose kraujo kū-
neliuose, padedantis anglies 
dvideginiui iš audinių patek-
ti į plaučius) kiekį ir mažina 
cholesterolio koncentraciją,

• padeda įveikti chronišką nuo-
vargį, 

• slopina streso pasekmes,
• šalina iš organizmo nuodin-

gąsias medžiagas, padeda ap-
sinuodijus sunkiaisiais meta-
lais,

• slopina alergines reakcijas,
• mažina podagros skausmus,
• silpnai laisvina vidurius (tuo 

pasižymi tik šviežias kefyras, 
„senas“ veikia atvirkščiai),

• mažina pabrinkimus, 
• padeda apsaugoti žarnyną 

nuo kolito (kolitas – storo-
sios žarnos uždegimas) ir vė-
žio (kartu su kitomis profilak-
tikos priemonėmis),

• šiek tiek normalizuoja padi-
dėjusį arterinį kraujospūdį 
(ne pagrindinė, o tik papildo-
ma priemonė), 

• tam tikra dalimi padeda nau-

Kefyras teigiamai 
veikia mūsų 
organizmą

dingosioms žarnyno bakteri-
joms išvengti žalingo vaistų 
poveikio (tai ypač aktualu po 
antibiotikų vartojimo),

• lėtina aterosklerozės vysty-
mąsi,

• veikia kaip antidepresantas,
• normalizuoja miegą (prieš 

miegą išgeriama stiklinė ke-
fyro),

• palankiai veikia nervų sis-
temą, širdies, kraujagyslių 
(stabdo jų kalkėjimą), kvė-
pavimo organų (palengvėja 
kvėpavimas), kasos, kepenų, 
lyties, šlapimo organų ir rau-
menų veiklą,

• stiprina plaukus, nagus, kau-
lus, dantis, 

• gerina veido spalvą, 
• tinka mažakraujystės profi-

laktikai ir gydymui (kartu su 
kitomis priemonėmis),

• moterims reguliuoja hormo-
nų lygį (tai aktualu moterims 
mėnesinių metu ir klimakso 
periodu,

• tam tikra dalimi padeda iš-
vengti osteoporozės (osteopo-
rozė – kaulo išretėjimas [iša-
kijimas], kai kaule  sumažėja 
kaulinės medžiagos arba stin-
ga kalcio). 

Kefyras 
nerekomenduojamas:

• sergant gastritu, pankreatitu 
(pankreatitas – kasos užde-
gimas), skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige,

• padidėjus skrandžio sulčių 
rūgštingumui,

• vaikams iki vienerių metų 
amžiaus (pastaruoju metu 
išsivysčiusiose šalyse tokio 
amžiaus vaikams gamina-
mas specialus kefyras); vy-
resniems negu vienerių metų 
vaikams rekomenduojama 
per dieną išgerti ne daugiau 
kaip stiklinę kefyro.

Pastabos:
1. Net ir visai sveikiems 

žmonėms nerekomenduojama 
vartoti kefyro, kai yra pasibai-
gęs jo galiojimo laikas (galima 
apsinuodyti). 

2. Sergant gastritu su suma-
žėjusiu skrandžio sulčių rūgš-
tingumu galima vartoti nerie-
bų kefyrą.

3. Šiltai laikomas kefyras su-
genda per kelias valandas.

4. Tie žmonės, kurių orga-
nizmas greitai šalina skysčius, 
neturėtų piktnaudžiauti kefyru 
prieš pat miegą. Patartina išger-
ti stiklinę (ar kiek mažiau) kefy-
ro prieš dvi valandas iki numa-
tomo miego.

Ar kefyras turi  
alkoholio?

Be jokios abejonės, minima-
lų procentą etilo spirito turi ne 
vien tik kefyras, bet ir kiti rau-
ginto pieno produktai, taip pat 
vaisiai, duona ir t. t. Pavyzdžiui, 
duonoje (ypač juodojoje) etilo 
alkoholio (CH3CH2OH) yra net-
gi daugiau negu rauginto pie-
no produktuose. Obuoliuose 
rasta 0,1 %, vynuogių sultyse – 

0,35 % etilo spirito. Taigi šiuo-
se produktuose alkoholio yra 
beveik dešimt kartų daugiau 
negu kefyre. 

Kiek iš tikrųjų alkoholio turi 
rauginto pieno produktai? Dau-
gelyje praėjusio šimtmečio žiny-
nų dažniausiai būdavo nuro-
doma pakankamai didelė (0,2–
0,6 %) alkoholio koncentracija 
ir net įspėjama, jog vartojant to-
kius „alkoholizuotus“ produk-
tus kartais galima susirgti (deja, 
nėra duomenų, kad kas būtų su-
sirgęs)... alkoholizmu. Tačiau 
laikai keičiasi, ir šiuolaikinių 
technologijų sąlygomis paga-
mintuose rauginto pieno pro-
duktuose alkoholio būna labai 
mažai (0,04–0,05 %).

Prieš kurį laiką būta nuo-
monių, jog dėl šventos ramybės 
reiktų iš minėtų maisto produk-
tų pašalinti bet kokius alkoho-
lio pėdsakus. Ši idėja nesulau-
kė ir negalėjo sulaukti visuoti-
nio susidomėjimo, nes vykstant 
apykaitos procesams, maža da-
lis alkoholio savaime gamina-
si mūsų organizme (kraujyje ir 
kepenyse alkoholio koncentra-
cija būna 0,003–0,015 %), jo ran-
dama motinos piene (tai nedaro 
jokios žalos kūdikiui, nes alko-
holis pašalinamas kartu su šla-
pimu ir prakaitu).

Koks kefyras 
naudingesnis?

Kai kas kefyrą renkasi tik pa-
gal riebumą. Mat mažiau rieba-
lų – mažiau kalorijų: 1 % kefy-
ras (duomenys 100 g produk-
to) turi 40 kilokalorijų (toliau – 
kcal), 2,5 % – 50 kcal, 3,2 % – 56 
kcal. Beje, pieninės gamina 1 %, 
2,5 %, 3,2 %, 6 % riebumo ir lie-
są kefyrą (jame riebalų būna ne 
daugiau kaip 0,05 %). 

Jeigu žmogus vartoja raudo-
ną mėsą, sviestą, augalinį aliejų, 
sūrį, kiaušinius, tai nėra jokios 
prasmės „liesintis“, pavyzdžiui, 
1 % riebumo kefyru. Tiesa, toks 
kefyras padeda geriau mažinti 
cholesterolio kiekį (šiuo atveju 
teks per dieną išgerti 0,5 litro 
kefyro), tinka diabetikams, ta-
čiau 2,5–3,2 % riebumo kefyras 
yra maistingesnis. Antra vertus, 
liesame kefyre gali būti įmaišy-
ta kokių nors tirštiklių (pavyz-
džiui, krakmolo). 

Vieniems žmonėms patin-
ka nelabai rūgštus kefyras, ki-
tiems – atvirkščiai (beje, rūgštin-
gesnis kefyras yra naudinges-
nis). Vienos paros kefyras būna 
nelabai rūgštus, dviejų parų – 
vidutiniškai rūgštus ir t. t. 

Nors šiuolaikinių techno-
logijų dėka kefyras nesugenda 
iki 15 parų, vis tik geriau rink-
tis tokį kefyrą (ta pati nuoroda 
taikoma ir kitiems rauginto pie-
no produktams), kurio galioji-
mo laikas ne ilgesnis kaip 7 die-
nos. Mat kuo trumpesnis galio-
jimo laikas, tuo didesnė tikimy-
bė, jog produkte bus mažiau ar 
visai nebus įvairių priedų (pa-
vyzdžiui, konservantų).

Romualdas OGINSKAS

Pirmoji Lietuvoje skausmo klinika 
paminėjo 20-ąjį gimtadienį

Skausmo klinika – tai specia- 
lizuotas skausmo gydymo 
dienos stacionaras, kur gydo-
mi ligoniai, besiskundžiantys 
užsitęsusiu, sunkiai pakelia-
mu skausmu, kuris neigiamai 
veikia gyvenimo kokybę. Šio 
skausmo įprastiniai vaistai su-
valdyti nėra pajėgūs. Skausmo 
klinikose konsultuoja ir gydo 
gydytojai anesteziologai-rea-
nimatologai.

Lietuvoje šiuo metu yra 11 
aktyviai veikiančių skausmo 
klinikų. VUL Santariškių klini-
kų skausmo gydytojai yra vie-
ninteliai ne tik Lietuvoje, bet ir 
Baltijos šalyse, įgiję tarptauti-
nę invazinio skausmo gydymo 
kvalifikaciją, kurią suteikia Pa-
saulio skausmo institutas.

Dažniausiai gydomi skaus-
mo sindromai: nugaros skaus-
mas, sąnarių skausmas, nuga-
ros ir periferinių nervų neuro-
patijos, pilvo ir dubens skaus-
mai, skausmai, susiję su on-
kologinėmis ligomis, fanto-
miniai skausmai (atsiradę po 
galūnių amputacijų), taip pat 
skausmai po buvusių traumų 
ar operacijų.

VUL Santariškių klinikų 
skausmo medikai nuolat siekia 
neatsilikti nuo kitų šalių patir-
ties, todėl diegia įvairias nau-
joves. Per paskutinius 5 metus, 
bendradarbiaudamas su kitų 
specialybių medikais, Santa-
riškių Skausmo gydymo die-

nos stacionaro personalas akty-
viai dalyvavo pirmą kartą Lie-
tuvoje pritaikant ypač moder-
nius gydymo metodus: padidė-
jusio raumenų tonuso ir skaus-
mo mažinimą, leidžiant baklo-
feną į nugaros smegenų kanalą, 
kryžmens nervų stimuliavimą, 
sutrikus dubens organų funkci-
joms ir esant skausmui.

Šiais metais Santariškių kli-
nikų medikai pirmieji Lietuvo-
je atliko trišakio nervo maz-
go radiodažnuminės destruk-
cijos procedūrą. Neseniai in-
vazinėms procedūroms atlik-
ti pradėtas taikyti ultragarso 
aparatas, dėl to intervencijos 
tapo tikslesnės ir leidžia su-
mažinti rentgeno spindulių 
naudojimą.

Šį rudenį Skausmo klinika 
planuoja persikelti į naujas pa-
talpas šalia šiuo metu rekons-
truojamo Priėmimo ir skubios 
pagalbos skyriaus. Čia bus ga-
limybė naudotis nauju mobiliu 
rentgeno aparatu bei atlikti in-
vazines procedūras su bendrą-
ja nejautra.

VUL Santariškių klinikų 
Skausmo gydymo dienos sta-
cionaras yra Anesteziologi-
jos, intensyvios terapijos ir 
skausmo gydymo centro da-
lis. Čia konsultuojami pacien-
tai pagal išankstinę registraciją  
(tel. 8-5-2365269), atvykstantys 
su gydytojo siuntimu.

„Bičiulystės“ inf.

Akių operacijos, kurių metu 
drumstas akies lęšiukas 

pakeičiamas dirbtiniu, neretai 
būna neišvengiamos vyresnio 
amžiaus žmonėms, kuriems  
diagnozuota katarakta. Akių 
operacijos, už kurias sumoka 
ligonių kasos ir galima gauti 
nemokamą akių lęšiuką, atlie-
kamos šiose gydymo įstaigose, 
sudariusiose sutartis su ligonių 
kasomis: VšĮ Vilniaus universi-
teto ligoninės Santariškių kli-
nikose, VšĮ Respublikinėje Vil-
niaus universitetinėje ligoninė-
je, VšĮ Vilniaus Antakalnio po-
liklinikoje, VšĮ Vilniaus centro 
poliklinikoje, Akių ligų klini-
koje UAB „Lirema“, UAB „SK 
Impeks Medicinos diagnosti-
kos centras“, UAB „Akių laze-
rinės chirurgijos centras“. Šios 
gydymo paslaugos teikiamos 
ir Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto ligoninės VšĮ 
Kauno klinikose, VšĮ Klaipė-
dos universitetinėje ir VšĮ Res-
publikinėje Klaipėdos ligoni-
nėje, VšĮ Respublikinėje Šiau-
lių ligoninėje,VšĮ Respubliki-
nėje Panevėžio ligoninėje,VšĮ 
Alytaus S. Kudirkos ligoninėse.

Pacientas gali pasirinkti įs-

taigą, kurioje bus atliekama 
operacija. Gydytojas, dirbantis 
įstaigoje, sudariusioje sutartį su 
ligonių kasa, turi informuoti pa-
cientą, kuriam pagal nustatytą 
diagnozę reikalinga akių ope-
racija: apie galimybę gauti ne-
mokamą akių lęšiuką; apie tai, 
kad pacientui įsigijus akių lęšiu-
ką savo lėšomis, jo įsigijimo iš-
laidos nekompensuojamos; apie 
gydymo įstaigoje teikiamas pas-
laugas, už kurias ligonių kasos 
sumoka PSDF lėšomis; apie gy-
dymo įstaigoje galimas priemo-
kas; apie gydymo įstaigoje tei-
kiamas mokamas paslaugas ir 
jų kainas. Pacientui pasirinkus 
savo lėšomis įsigytą lęšiuką, li-
gonių kasos nekompensuoja jo 
įsigijimo išlaidų.  

Gydymo įstaigai, sudariu-
siai sutartį su teritorine ligonių 
kasa dėl atitinkamų akių opera-
cijų apdraustiesiems, už opera-
ciją ligonių kasos sumoka PSDF 
lėšomis, tačiau į jos kainą neį-
skaičiuojama lęšiuko kaina. Lę-
šiukus perka Valstybinė ligonių 
kasa ir paskirsto juos gydymo 
įstaigoms. Apdraustiesiems jie 
skiriami nemokamai.  

„Bičiulystės“ ir VLK inf.

Apie akių lęšiukų 
operacijas

Pirmoji Lietuvoje skausmo klinika buvo įkurta VUL Santa-
riškių klinikose 1994 m. rugpjūčio 1 d. Dabar Santariškių 
Skausmo gydymo dienos stacionare kasmet apsilanko apie 
5000 pacientų, atliekama apie 4000 invazinių skausmo 
malšinimo procedūrų.
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Specialus ralis neįgaliesiems? Ačiū, Ne!

(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

D. Tarailienei: „Nebegalime va-
žiuoti, traukiamės.“ Ištiko bėda, 
kuri kankino ne vieną ekipažą, 
suburtą iš dviejų neįgaliųjų – 
pragulos (prasėdos?). 

Atidžiai stebėjo 
profesionalus

Sekmadienio rytą, jau įvei-
kę slalomo vingius, neįgalieji 
atidžiai stebėjo, kaip tai daro jų 
konkurentai – profesionalai. Jau 
galėjo atsipalaiduoti. Ką galė-
jo, padarė, tad laukdami, kada 
teks vykti į S. Daukanto aikš-
tę, įsitaisė prie trasos, šnekėjosi, 
aptarinėjo, komentavo slalomą 
ir visą ralį. Šalia Raimondo Mi-
levskio atsisėdusi Stasio Dadū-
ros šturmanė Ramunė Šidlaus-
kaitė sakė, kad tą rytą slalomo 
rungtyje jiems nelabai pasisekė, 
bet juk svarbiausia – dalyvauti. 
Mergina neseniai grįžo iš žygio 
„Žalieji maršrutai be kliūčių“.

R. Milevskio galvoje vis dar 
sukasi ralio kilometrai: „To-
kie permainingi buvo orai. Pir-
mi pravažiuoja dar sausu asfal-
tu, kiti jau nieko nebeįžiūri pro 
vandens sieną. Vienodų sąlygų 
apskritai neįmanoma sukurti. 
Vieni vakare startuoja dar sau-
lei šviečiant, kiti išvažiuoja į ke-
lią jau visai sutemus. Bet trasa 
buvo gerai parengta. Dažniau-
siai problemų kyla kai automo-
bilis neparuoštas.“

Lietuvos žmonių su stuburo 
pažeidimais asociacijos, kuri or-

ganizuoja vairavimo kursus neį-
galiesiems, prezidentas Edmun-
das Buklys dažniausiai rūpin-
davosi tik organizaciniais ralio 
klausimais. Šiemet tų klausimų 
nuo pečių nenusimetė, tačiau 
visus nustebino ir... į trasą išva-
žiavo, labai jau norėjosi pačiam 
išmėginti. Tačiau netrukus pa-
sidavė – susirgo šturmanas, be 
to, jau pačią pirmą dieną Kačer-
ginėje, kur prieš tai pravažiavę 
profesionalai paliko žvyrkelio 
atkarpoje išvažinėtas gilias duo-
bes, suprato nespėjęs paruoš-
ti savo automobilio tokiems iš-
bandymams.

Ralis „Aplink Lietuvą“: 
rezultatai, apmąstymai, 

planai
Prezidentės taurę šiemet lai-

mėjo Vinco ir Gyčio Gerdžiūnų 
ekipažas. Tėvas ir sūnus važiavo 
„Subaru Impreza“ automobiliu. 
Šio ralio nugalėtojas V. Gerdžiū-
nas Dalios Grybauskaitės taure 
papildys jau turimas kolekcijo-
je Algirdo Brazausko ir Valdo 
Adamkaus taures.

Bendroje įskaitoje šiųmeti-
niai neįgalių lenktynininkų re-
zultatai kiek kuklesni nei anks-
tesniais metais. Gal dėl to D. Ta-
railienė sakė rimtai užsiimsian-
ti neįgalių sportininkų moky-
mu. Nepakanka prieš varžybas 
rengiamų konsultacijų. Šis ralis 
tarp neįgaliųjų tampa vis popu-
liaresnis, tačiau vien ryžto neuž-
tenka. Teks rengti nuolatinius 
seminarus, kurie padėtų geriau 

pasiruošti ateities trasoms. Juk 
kiekvieną kartą dalyvauti raly-
je pageidauja ir naujokai, nė kar-
to nerungtyniavę tokiose varžy-
bose, menkai tenutuokiantys, su 
kuo teks susidurti trasoje. Ir šie-
met buvo naujokų vairuotojų: 
Linas Joniškis, Mažvydas But-
kevičius. Prieš ralį kiek pasijau-
dinę dėl savo nepatyrimo, pir-
mos dienos vakare jie jau gyrė-
si viską perpratę. Iš tikrųjų daug 
metų praeis, kol jie taps rimtais 
lenktynininkais, trasoje pamirš-
tančiais savo negalią. 

Kas iš dešimties neįgalių-
jų ekipažų geriausiai pasirodė 1 
000 km trasoje, vingiavusioje nuo 
Kauno link Vilniaus per Kačer-
ginę, Birštoną, Alytų, Veisiejus, 
Marijampolę, Jurbarką, Taura-
gę, Šiaulius, Šeduvą, Panevėžį, 

Rašinių  
konkursui 

„Negalia – 
mano likimas“

Sugrąžintas 
regėjimas

Kol dar liga nebuvo sukaus-
čiusi kojų, dažnai mamos ar 

tėčio lydima mėgdavau vaikščio-
ti savo miestuko gatvėmis, nors 
man tai kainuodavo kojų skaus-
mą, bet pailsėjus vėl būdavo ge-
riau ir vėl norėdavosi žingsniuo-
ti šaligatviu Šeduvos gatvelėmis. 
Taip bevaikštinėdamos su mama 
kartą sutikom žilą senuką, kuris, 
matyt, ieškojo, kam papasakoti, 
ką savo gyvenimo kelyje sutikęs 
ir išgyvenęs. 

Sėdėjome abi su mama ant 
suoliuko miestelio aikštėje ir 
klausėmės liūdnokos, bet įdo-
mios istorijos. O ją mūsų pašne-
kovas, lyg sumanus audėjas audė 
ir audė tarsi spalvingą kilimą, ir 
jau matėme priešais ne žilagalvį 
senuką, o karo nuniokotas Kau-
no gatves ir jauną jo bičiulį aklą 
muzikantą, kuris grojo ir dainavo 
to didžiulio miesto gatvėse ar tur-
gaus aikštėje pritardamas akor-
deonu. Atvesdavo jį mama arba 
sesuo. Jis buvo duonpelnys, savo 
pasirodymu uždirbantis duonos 
kąsnį. Jaunos merginos dūsauda-
vo ne vien jo dainų klausydamo-
si. Joms atrodė, kad gyvenimas 
muzikantui gerokai neteisingas: 

toks gražus būdamas, jaunuolis 
būtų sukūręs gražią šeimą, vai-
kams perdavęs savo talentus... 
Dabar virkdė klausytojas, o pi-
nigai krito į šalia padėtą kepurę. 
Nevengdavo jis groti bei dainuo-
ti ir šokių vakarėliuose. Tik vie-
ną vakarą nesulaukė jo jaunie-
ji šokėjai... 

Kaune, kur jis gyveno ir links-
mino publiką, dar pasitaikydavo 
užsilikusių nuo karo sprogmenų. 
Tądien jam norėjosi namo grįžti 
pačiam, be mamos ir sesers pa-
galbos. Oras buvo gražus, kve-
pėjo jazminais. Užsisvajojęs mu-
zikantas keliavo namo keliu, kurį 
atmintinai žinojo. Staiga kluptelė-
jo ant kieto daikto, pasigirdo kur-
tinantis sprogimas. Laimei, spėjo 
atšokti, tik kelių pirštų neteko ir 
veidą nusibrozdino. Geri žmonės 
iškvietė greitąją pagalbą. Ligoni-
nėje gydytojai aptvarstė veidą ir 
ranką. Jaunuoliui buvo baisiau-
sia, kad nebegalės groti, o juk be 
instrumento taip melodingai ne-
skambės jo dainos. Kurgi jis toks 
bejėgis ras savo vietą pasaulyje? 

Tik didelio savo dainų gerbė-
jų gerumo dėka jam pavyko vėl 
atrasti gyvenimo prasmę. Susidė-
ję pinigų, jie įkalbėjo savo muzi-
kantą gultis į ligoninę akių ope-
racijai. Tad Tomas Daugėla ‒ toks 
buvo dainų atlikėjo vardas ‒ ry-
žosi operuotis. Sėkmingai atga-
vęs regėjimą, baigė buhalterių 
kursus ir likusias klases po tų 
8-erių metų, praleistų aklųjų in-
ternate. Pinigų skaičiuoti, rodos, 
tie nutrauktieji pirštai nekliudė. 
Kai suradęs sau skirtąją žmoną 
ir sulaukęs porelės mažylių, pa-

sakodavo savo gyvenimo istori-
ją ‒ jie klausydavosi jos tarsi pa-
sakos, kurios pagrindinis herojus 
buvo jų tėvas...

Senukas atsidusęs baigė savo 
pasakojimą, o mums su mama 
paklausus apie tolesnį to žmo-
gaus likimą gūžtelėjo pečiais, kad 
nieko daugiau nežinąs. Tačiau ti-
kėjo, kad lemtis už visus jo patir-
tus išgyvenimus galbūt jį apdo-
vanojusi anūkais, juk sulaukė pa-
našaus amžiaus ‒ senukas sakė-
si taip pat džiaugiąsis papurgal-
viais mažyliais... O pačioje gar-
bingiausioje vietoje šalia sekcijos 
kabo jo bičiulis akordeonas, pa-
dėjęs sunkiausiu gyvenimo lai-
kotarpiu ne tik jam pačiam, bet 
dar ir mamai bei sesutei uždirbti 
duonos kąsnį.

Pasakodamas savo istoriją ži-
lagalvis senukas mudvi su mama 
palydėjo iki namų, su malonumu 
išgėrė jam pasiūlytos mėtų arba-
tos, suvalgė sumuštinį. O pasa-
kojimą apie save sakė paliksiąs 
kitam kartui.

Po tokio nuoširdaus pokalbio 
pasijutome taip, lyg tą žmogų ir jo 
pasakojimo herojų būtume paži-
nojusios daug daug metų. Dar il-
gai svarstėm, ar tebegyvena žmo-
nių meilės dėka regėjimą atga-
vęs aklasis muzikantas, o už lan-
go vakaras, įsupęs gamtą į mels-
vą sutemų skarą, rodos, nutildė 
net paukščius medžiuose, kad 
šie, ruošdamiesi nakties poilsiui, 
išgirstų apie didžiausią aklo jau-
nuolio gautą dovaną ‒ sugrąžin-
tą regėjimą.      

Aušra VeRBLIuDAVIČIŪtė
Šeduva

Kupiškį, Rokiškį, Zarasus, Visa-
giną, Anykščius, Ukmergę, Šir-
vintas? Kas sėkmingiausiai atli-
ko įvairias specialias užduotis?

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro taurę laimėjo vilnie-
čių Lino Četkausko ir Airido Šu-
mano ekipažas („Subaru Impre-
za“), kuris pirmavo ir standarti-
nių automobilių klasėje. Ranki-
nio valdymo automobilių kate-
gorijoje nugalėtojų vardą pelnė 
kauniečiai Raimondas Milevs-
kis ir Jonas Klastaitis („Mitsu-
bishi Colt“). Panevėžio miesto 
mero taurė neįgaliųjų ekipažui, 
sėkmingiausiai įveikusiam sla-
lomo trasą Panevėžyje, įteikta 
kauniečiams sūnui ir tėvui Me-
čislovui bei Emiliui Trinkūnams.

Brigita BALIKIeNė
Egidijaus Skipario nuotr.

Tauragės neįgaliųjų reabi-
litacijos centras nuo šių 

metų lapkričio 19 d. veiklą tęs 
kaip Adakavo socialinės glo-
bos namų padalinys. Tauragė-
je apsilankius socialinės apsau-
gos ir darbo viceministrui Al-
girdui Šešelgiui susitikime su 
Tauragės rajono bendruomene 
aptartas įstaigos reorganizavi-
mas, atsakyta į bendruomenei 
kylančius klausimus. Susitiki-
mo metu nuogąstauta dėl šiuo 
metu centro teikiamų paslau-
gų tęstinumo.

Viceministras A. Šešelgis 
pabrėžė, kad apjungus įstai-
gas centro veiklos nei apimti-
mis, nei finansavimo atžvilgiu 
nenukentės. Po reorganizaci-
jos ir toliau bus teikiamos die-
nos socialinės globos paslaugos 
sunkios negalios jaunuoliams, 
ambulatorinės medicininės rea-
bilitacijos paslaugos, vykdoma 
integrali pagalba (socialinė glo-
ba ir slauga) asmens namuose 
ir kt., centre galės, kaip ir anks-
čiau, rinktis ir veiklą vykdyti 
nevyriausybinės neįgaliųjų or-
ganizacijos.

Be to, Tauragėje esančiame 
centre papildomai bus teikia-
mos ilgalaikės socialinės glo-
bos paslaugos – bus įsteigta 
apie 20 naujų vietų daugiau so-
cialinių įgūdžių turintiems neį-

galiesiems, kurie bus perkelti iš 
Adakavo ir kitų socialinės glo-
bos namų, jiems bus teikiama 
individualizuota pagalba, ug-
domi savarankiško gyvenimo ir 
dalinio užimtumo įgūdžiai bei 
palaipsniui vykdoma šių asme-
nų integracija į bendruomenę. 
Naujų vietų įsteigimas leis su-
mažinti laukiančiųjų socialinės 
globos paslaugų eilę, o Adaka-
vo socialinės globos namų gy-
ventojai gaus įvairesnes ir ko-
kybiškesnes paslaugas.

Atsižvelgiant į esamas ma-
žas profesinės reabilitacijos 
paslaugų apimtis (vidutiniškai 
profesinės reabilitacijos progra-
moje Tauragės neįgaliųjų reabi-
litacijos centre per metus daly-
vaudavo apie 10 asmenų), šios 
paslaugos vienintelės po re-
organizacijos toliau teikiamos 
nebus. Profesinei reabilitaci-
jai žmonės, gyvenantys Taura-
gės rajone, bus siunčiami į ki-
tus centrus.

Tauragės neįgaliųjų reabi-
litacijos centro reorganizacija 
pradėta šių metų sausį, balan-
dį jai pritarė Vyriausybė. Tai 
leis optimizuoti Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai pa-
valdžių įstaigų tinklą, tuo pačiu 
didinant socialinės globos pas-
laugų prieinamumą ir kokybę.

„Bičiulystės“ inform.

Reorganizuojamas 
Tauragės neįgaliųjų 

reabilitacijos centras

Patyręs lenktynininkas Gintaras 
Šalkauskas šiemet ralyje propaga-
vo neįgaliųjų sportą ir saugų eismą.

Ralio dalyviai (iš kairės): Raimondas Milevskis, Linas Joniškis, Ernestas Marčiulionis, Stasys Dadūra ir Ramunė Šid-
lauskaitė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 25 d. 
9.00 Komisaras Reksas (107) 

(kart.). 10.00 Namelis prerijose (32). 
11.00 Baltijos kelio 25-metis. Balti-
jos kelias (kart.). 12.00 Šiaurietiš-
kas būdas (18) (kart.). 12.30 Afri-
ka (3) (subtitruota, kart.). 13.30 Sa-
vaitė. (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Komi-
saras Reksas (109) N-7. 17.00 Pu-
aro (3/1) N-7. 18.00 Šiandien. 18.30 
Naisių vasara (59, 60). 19.30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Frankenšteinas (1) N-7. 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 22.05 Išgelbėti „Titani-
ką“. Dok. f. Didžioji Britanija, 2012 
m. (subtitruota) 23.00 Vakaro ži-
nios. 23.30 Šnipai (61) N-7. 24.30 
Senis (185) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (109) 

(kart.). 10.00 Namelis prerijose 
(33). 11.00 Frankenšteinas (1) 
(kart.) N-7. 12.00 Išgelbėti „Titani-
ką“ (subtitruota, kart.). 13.00 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.00 Ko-
misaras Reksas (110) N-7. 17.00 
Puaro (3/2) N-7. 18.00 Šiandien. 
18.30 Naisių vasara (61, 62). 19.30 
Bėdų turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Frankenš-
teinas (2) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Emigrantai. 23.00 Va-
karo žinios. 23.30 Šnipai (62) N-7. 
24.30 Senis (186) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (110) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (34). 11.00 Frankenšteinas (2) 
(kart.) N-7. 12.00 Emigrantai (kart.). 
12.45 Žingsnis po žingsnio (kart.). 
13.00 Bėdų turgus (kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.45 Žinios. 16.00 Komisa-
ras Reksas (111) N-7. 17.00 Pua-
ro (3/3) N-7. 18.00 Šiandien. 18.30 
Naisių vasara (63, 64). 19.30 Lie-
tuva gali. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Frankenš-
teinas (3) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Bėdų turgus. 23.00 Va-
karo žinios. 23.30 Šnipai (63) N-7. 
24.30 Senis (187) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 28 d. 
9.00 Komisaras Reksas (111) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (35). 11.00 Frankenšteinas 
(3) (kart.) N-7. 12.00 Bėdų turgus 
(kart.). 13.00 Naisių vasara (65, 66). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.45 Žinios. 16.00 Komisa-
ras Reksas (112) N-7. 17.00 Puaro 
N-7. 18.00 Šiandien. 18.30 Laumės 
juosta 2014. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Frankenš-
teinas (4) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Specialus tyrimas. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Šnipai (64) 
N-7. 24.30 Senis (188) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 29 d. 
9.00 Komisaras Reksas (112) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (36). 11.00 Frankenšteinas (4) 
(kart.) N-7. 12.00 Skonio improvi-
zacija (kart.). 13.00 Naisių vasara 
(67, 68). 14.00 Žinios. 14.15 Laba 
diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.00 
Komisaras Reksas (113) N-7. 17.00 
Puaro N-7. 18.00 Šiandien. 18.15 
Žingsnis po žingsnio. 18.30 Laumės 
juosta 2014. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Žagarės 
vyšnių festivalis 2014. 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 23.00 Dvi žvaigždės. 
24.50 Senis (189) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.45 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.35 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis (15). 9.25 
Aivenhas (6). 9.50 Premjera. Čapli-
nas (24). 10.00 Skonio improvizaci-
ja. 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 12.00 Mūsų miesteliai. Vi-
diškės. 13.00 Tikrosios dinozau-
rų spalvos. Dok. f. JAV, 2010 m. 
14.00 Juokis. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.15 Sveikini-

mų koncertas. 18.30 Laumės juosta 
2014. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Šventė Kvėdarno-
je. 23.00 Roninas. Kriminalinis trile-
ris. JAV, 1998 m. (subtitruota) N-14. 
25.15 Senis (190) N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart.). 6.30 Šventadienio 
mintys. 7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių hori-
zontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis (16). 9.25 
Aivenhas (7). 9.50 Premjera. Čapli-
nas (25). 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 11.00 Brolių Grimų pasakos. 
Sumani sodietė. Vokietija, 2009 m. 
12.15 Klausimėlis.lt. 12.30 Šiaurie-
tiškas būdas (19). 13.00 Afrika (4) 
(subtitruota). 14.00 Puaro (9/1) N-7. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. 16.45 Klausimėlis.lt. 17.00 
Keliai. 17.35 Taip. Ne. 18.30 For-
saitų saga (12, 13) N-7. 20.30 Pa-
norama. 20.50 Savaitė. 21.15 Mūsų 
laisvės metai – 2006. 23.15 Puaro 
(kart.). 25.05 Senis (191) N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Pilotas Balu (34). 7.30 Simpso-
nai (19) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos 
aveniu (111) N-7. 9.05 Meilės sū-
kuryje (1941). 10.10 Visada sakyk 
visada (4) N-7. 11.15 Karibų pira-
tai. Ant keistų bangų. Nuotykių f. 
JAV, 2011 m. N-7. 14.20 Simpso-
nai (20) N-7. 14.50 Nuostabi mei-
lė (154, 155) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (51, 52) N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ginklo broliai (1) N-7. 
20.00 Misija interjeras. 21.00 Meilė 
ar pinigai? (24). 2014, Lietuva, rea-
lybės šou N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Privati praktika (9) N-7. 
23.00 Viena diena. Romantinė dra-
ma. JAV, 2011 m. N-7. 1.10 Dakta-
ras Hausas (18) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Antinas Nar-
suolis (31). 7.30 Simpsonai (20) 
(kart.) N-7. 8.00 Brazilijos aveniu 
(112) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1942). 10.10 Visada sakyk visa-
da (5) N-7. 11.15 Misija interjeras. 
12.20 Šeimos reikalai (10). 12.50 
Transformeriai. Praimas (2) N-7. 
13.20 Antinas Narsuolis (32). 13.50 
Pilotas Balu (35). 14.20 Simpso-
nai (21) N-7. 14.50 Nuostabi mei-
lė (156, 157) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (53, 54) N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ginklo broliai (2) N-7. 
20.00 Žvaigždžių dešimtukas. Va-
sara N-7. 20.30 Meilė ar pinigai? 
(25). 2014, Lietuva, realybės šou 
N-7. 21.00 Draugiškos vyrų krep-
šinio rungtynės. Kroatija – Lietuva. 
23.00 Kraštutinės priemonės. Dra-
ma. JAV, 2010 m. N-7. 1.10 Dak-
taras Hausas (19) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Gufis ir jo sūnus Maksas (2). 7.30 
Simpsonai (21) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (113) N-7. 9.05 
Meilės sūkuryje (1943). 10.10 Vi-
sada sakyk visada (6) N-7. 11.15 
Visos Australijos dulkės (3) (kart.) 
N-7. 12.20 Šeimos reikalai (11). 
12.50 Transformeriai. Praimas (3) 
N-7. 13.20 Antinas Narsuolis (33). 
13.50 Gufis ir jo sūnus Maksas (3). 
14.20 Simpsonai (1) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (158, 159) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (55, 
56) N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Gin-
klo broliai (3) N-7. 20.00 Inspekto-
rius Mažylis (13) N-7. 21.00 Meilė 
ar pinigai? (26). 2014, Lietuva, re-
alybės šou N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Agentūra S.K.Y.D.A.S. (11) N-7. 
23.05 Kovotojas. Oskarą laimėjusi 
sportinė drama. JAV, 2010 m. N-14. 
1.25 Daktaras Hausas (20) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Gufis ir jo sūnus Maksas (3). 7.30 
Simpsonai (1) (kart.) N-7. 8.00 Bra-

zilijos aveniu (114) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1944). 10.10 Visada sa-
kyk visada (7) N-7. 11.15 Inspekto-
rius Mažylis (13) (kart.) N-7. 12.20 
Šeimos reikalai (12). 12.50 Trans-
formeriai. Praimas (4) N-7. 13.20 
Antinas Narsuolis (34). 13.50 Gufis 
ir jo sūnus Maksas (4). 14.20 Simp-
sonai (2) N-7. 14.50 Nuostabi mei-
lė (160, 161) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (57, 58) N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ginklo broliai (4) N-7. 
20.00 Visos Australijos dulkės (5) 
N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? (27). 
2014, Lietuva, realybės šou N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.00 Gelbė-
tojų būrys (17) N-7. 23.00 Atkeršy-
ti bet kokia kaina. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-14. 1.00 Daktaras Hau-
sas (21) N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Gufis ir jo sūnus Maksas (4). 7.30 
Simpsonai (2) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (115) N-7. 9.10 Ves-
tuvių muzikantai (6) N-7. 10.10 Vi-
sada sakyk visada (8) N-7. 11.15 
Visos Australijos dulkės (5) (kart.) 
N-7. 12.20 Šeimos reikalai (9) 
(kart.). 12.50 Transformeriai. Prai-
mas (5) N-7. 13.20 Antinas Nar-
suolis (35). 13.50 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (5). 14.20 Simpsonai (20) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (162) 
N-7. 15.50 Moterys meluoja geriau 
(59–62) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Kung Fu Panda 2. Animacinė ko-
medija. JAV, 2011 m. 21.00 Karo 
žirgas. Karo drama. JAV, 2011 m. 
N-7. 0.15 Alfa gauja. Kriminalinė 
drama. JAV, 2006 m. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (1) 7.25 Ma-
žieji išdykėliai (59, 60). 8.00 Didvy-
rių draugužiai (12). 8.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (6, 7). 9.30 Staty-
bų TV. 10.00 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 10.30 Ke-
lias į Eldoradą. Animacinis f. JAV, 
2000 m. 12.10 Vaivorykštės beieš-
kant. Komedija visai šeimai. Če-
kija, JAV, 2008 m. 14.00 Žiurkių 
lenktynės. Komedija. JAV, Kana-
da, 2001 m. N-7. 16.15 Kobra 11 
(13) N-7. 17.20 Ekstrasensai de-
tektyvai (322) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 18.50 Šuns kailyje. Komedi-
ja. JAV, 2006 m. N-7. 19.30 Filmo 
pertraukoje – Eurojackpot. 20.50, 
22.50, 21.45 Pasaulio krepšinio 
čempionato apžvalga. PASAULIO 
VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONA-
TO RUNGTYNĖS: 21.00 Meksika 
– Lietuva; 23.00 Prancūzija – Bra-
zilija. 0.40 Australija – Slovėnija. 

Sekmadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2). 6.55 

Mano mažasis ponis (2). 7.25 Ma-
žieji išdykėliai (61, 62). 8.00 Didvy-
rių draugužiai (13). 8.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (8, 9). 9.30 Statybų 
TV. 10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 10.30 Ledynmetis 
3. Animacinė komedija. JAV, 2009 
m. 12.15 Mažylio atostogos. Ko-
medija. JAV, 1994 m. 14.20 Mape-
tai. Muzikinė komedija. JAV, 2011 
m. 16.15 Kobra 11 (14) N-7. 17.20 
Ekstrasensai detektyvai (323) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Čihuahua 
iš Beverli Hilso. Nuotykių komedija. 
JAV, 2008 m. 20.50, 22.50, 21.45 
Pasaulio krepšinio čempionato apž-
valga. PASAULIO VYRŲ KREP-
ŠINIO ČEMPIONATO RUNG-
TYNĖS: 21.00 Lietuva – Angola; 
23.00 Serbija – Prancūzija; 0.40 
Turkija – JAV. 

Panda (19). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(17). 13.30 Kempiniukas Plačiakel-
nis (5). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(79) N-7. 14.50 Be kaltės kalta (49) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Kurortinis romanas. 20.35 
Baisiausia mano gyvenimo savai-
tė (12) N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 Mentalistas (6) N-7. 23.10 
Judantis objektas (6) N-7. 0.10 Pa-
skutinė tvirtovė (5) N-7. 1.05 Klien-
tų sąrašas (8) N-7. 2.00 Išrinktie-
ji (21) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 26 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (82). 
7.00 Tomas ir Džeris (24). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (5) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(21) N-7. 8.50 Velvet (12) (kart.) 
N-7. 10.30 Manatu. Sakyk tiesą. 
Nuotykių f. Vokietija, 2007 m. (kart.). 
12.30 Tomas ir Džeris (23) (kart.). 
12.55 Kung Fu Panda (20). 13.20 
Ogis ir tarakonai (18). 13.30 Kem-
piniukas Plačiakelnis (6). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (80) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (50) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Ma-
nęs negalima apgaudinėti. 20.35 
Baisiausia mano gyvenimo savai-
tė (13) N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS Teisė 
tuoktis. Romantinė komedija. Aus-
tralija, JAV, 2007 m. N-7. 0.00 Pa-
skutinė tvirtovė (6) N-7. 0.55 Klien-
tų sąrašas (9) N-7. 1.50 Išrinktie-
ji (22) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 27 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 
6.35 Beprotiški mažųjų nuotykiai 
(83). 7.00 Tomas ir Džeris (25). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (6) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (22) N-7. 8.50 24 valandos. 
N-7. 9.30 Tikras gyvenimas. Ku-
rortinis romanas (kart.). 10.30 Ti-
kras gyvenimas. Manęs negali-
ma apgaudinėti (kart.). 11.30 Bai-
siausia mano gyvenimo savaitė 
(12, 13) (kart.) N-7. 12.55 Kung Fu 
Panda (21). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(19). 13.30 Kempiniukas Plačiakel-
nis (7). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(81) N-7. 14.50 Be kaltės kalta (51) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Patentas Meilei. 20.35 Bai-
siausia mano gyvenimo savaitė (14) 
N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA 
Vienintelis kelias. Trileris. Vokietija, 
2006 m. N-14. 0.30 Paskutinė tvir-
tovė (7) N-7. 1.25 Klientų sąrašas 
(10) N-7. 2.20 Įvykis (1) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (84). 
7.00 Tomas ir Džeris (26). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(23) N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 
10.10 Tikras gyvenimas (kart.).  
11.10 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (14) (kart.) N-7. 12.00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 12.55 Kung Fu 
Panda (22). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(20). 13.30 Kempiniukas Plačiakel-
nis (8). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(82) N-7. 14.50 Be kaltės kalta (52) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Galutinis tiks-
las 4. Siaubo trileris. JAV, 2009 m. 
N-14. 23.50 Paskutinė tvirtovė (8) 
N-7. 0.45 Deksteris (8) N-14. 1.45 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (85). 
7.00 Tomas ir Džeris (27). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(24) N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 
10.10 Valanda su Rūta (kart.). 11.45 
Mano vyras gali. N-7. 12.55 Kung Fu 
Panda (23). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(21). 13.30 Kempiniukas Plačiakel-
nis (9). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(83) N-7. 14.50 Be kaltės kalta (53) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 

17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 PREMJE-
RA Zambija. Ačiū, Lietuva! 21.00 
Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir 
žavinga. Veiksmo komedija. Aus-
tralija, JAV, 2005 m. N-7. 23.15 
Centurionas. Nuotykių drama. Di-
džioji Britanija, Prancūzija, 2010 m. 
N-14. 1.15 Galutinis tikslas 4. Siau-
bo trileris. JAV, 2009 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (25). 6.55 Nenu-
galimieji (17). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (27). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? 
(3). 8.10 Sunkus vaikas (13). 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (12). 9.00 
Ponas Bynas (23). 9.30 Vova toli-
moje karalystėje. Animacinis f. Ru-
sija, 1965 m. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Ragai ir kanopos. Animacinis f. 
JAV, Vokietija, 2006 m. 11.40 Kaip 
valgyti keptus sliekus? Nuotykių ko-
medija. JAV, 2006 m. 13.15 Daktaro 
Parnaso fantazariumas. Nuotykių f. 
Didžioji Britanija, Kanada, Prancū-
zija, 2009 m. N-7. 15.30 Mano pui-
kioji auklė (101, 102). 16.30 Didin-
gasis amžius (102) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Links-
mosios pėdutės. Animacinis f. Aus-
tralija, JAV, 2006 m. 21.00 Ko nori 
mergina. Romantinė komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 23.05 Mano kaimynė – 
pornožvaigždė. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2004 m. N-14. 1.15 Pabė-
gimas iš beprotnamio. Siaubo trile-
ris. JAV, 2008 m. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (26). 6.55 Nenuga-
limieji (18). 7.20 Antinas Gudruolis 
(28). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (4). 
8.10 Sunkus vaikas (14). 8.35 Tomo 
ir Džerio pasakos (13). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Artūras ir minimukai. 
Nuotykių f. šeimai. Prancūzija, 2006 
m. 12.00 Mažieji lakūnai. Nuotykių f. 
JAV, 2008 m. N-7. 14.05 Juodasis 
gražuolis. Nuotykių f. Didžioji Brita-
nija, JAV, 1994 m. 15.55 Mano pui-
kioji auklė (103). 16.30 Didinga-
sis amžius (103) N-7. Daugiaseriji-
nis f. Turkija, 2013 m. 18.30 Žinios. 
19.00 Teleloto. 20.00 Velvet (13) 
N-7. 21.40 Naktys Rodantėje. Me-
lodrama. Australija, JAV, 2008 m. 
N-7. 23.40 Ateinu su lietumi. Veiks-
mo trileris. Airija, Didžioji Britanija, 
Honkongas, Ispanija, 2008 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 25 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 
m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (33) N-7. 
9.00 Rosamunde Pilcher. Meilės 
sparnai. Romantinė drama. Vokie-
tija, 2010 m. (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (13) N-7. 12.00 Svotai (14) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė ge-
riausia (24). 15.00 Amerikos talentai 
(17). 16.00 Striksės (5) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (12) 
N-7. 19.20 Policijos akademija (11) 
N-7. 20.15 Patrulis. N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Griausmingieji Čar-
lio angelai. Nuotykių f. JAV, 2003 
m. N-7. 23.30 WRC Pasaulio ra-
lio čempionatas. Vokietija. 2014 m. 
0.35 Detektyvė Džonson (12) (kart.) 
N-7. 1.30 Laukinis (13) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(34) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (29) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (14) N-7. 12.00 Svotai (15) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriau-
sia (25). 15.00 Amerikos talentai 
(18). 16.00 Striksės (6) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (13) 
N-7. 19.20 Policijos akademija (12) 
N-7. 20.15 Patrulis. N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Kietas tėtušis. Ko-
medija. JAV, 1999 m. 23.15 Vampy-
ro dienoraščiai (10) N-14. 0.10 De-
tektyvė Džonson (13) (kart.) N-7. 
1.10 Laukinis (14) (kart.) N-7. 2.10 

Bamba TV. S. 
Trečiadienis, rugpjūčio 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(35) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.). N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (11) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (15) N-7. 12.00 Svotai (16) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriausia 
(26). 15.00 Amerikos talentai (19). 
16.00 Striksės (7) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Detektyvė Džonson (14) N-7. 
19.20 Policijos akademija (13) N-7. 
20.15 Patrulis. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Sensacija. Mistikos ko-
medija. Didžioji Britanija, JAV, 2006 
m. N-14. 23.20 Vampyro dienoraš-
čiai (11) N-14. 0.15 Detektyvė Džon-
son (14) (kart.) N-7. 1.10 Laukinis 
(15) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 28 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(36) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.). N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (12) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis 
(16) N-7. 12.00 Svotai (1) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Mano virtuvė geriausia (27). 
15.00 Amerikos talentai (20). 16.00 
Striksės (8) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Detektyvė Džonson (15) N-7. 19.30 
Policijos akademija (14) N-7. 20.30 
Juoko kovos. N-7. 21.30 Fanfanas 
Tulpė. Nuotykių f. Prancūzija, 2003 
m. N-7. 23.30 Vampyro dienoraščiai 
(12) N-14. 0.30 Detektyvė Džonson 
(15) (kart.) N-7. 1.30 Laukinis (16) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(37) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Policijos akademija (13) 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (17) N-7. 
12.00 Svotai (2) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (28). 15.00 
Amerikos talentai (21). 16.00 Strik-
sės (9) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šei-
mynėlė (27, 28) N-7. 19.30 Ameri-
kietiškos imtynės (30) N-7. 21.30 
Vykdytojas. Veiksmo trileris. Bul-
garija, Didžioji Britanija, JAV, 2007 
m. N-14. 23.30 Sensacija. Mistikos 
komedija. Didžioji Britanija, JAV, 
2006 m. (kart.) N-14. 1.20 Laukinis 
(17) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 30 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (8) N-7. 9.00 VRS kame-
ra. N-7. 10.00 Atsargiai – moterys! 
(14) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato IV-etapas. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą (3) N-7. 13.00 Prajuo-
kink mane. N-7. 14.00 Milijonie-
riai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (27, 28) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Brolis už brolį (18) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai detektyvai 
(19) N-7. 19.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 19.30 Lietuvos muzikos legen-
dos. N-7. 21.30 MANO HEROJUS 
Pavojingas turas. Veiksmo f. JAV, 
2009 m. N-14. 23.20 AŠTRUS KI-
NAS Zombių striptizas. Siaubo ko-
medija. JAV, 2008 m. N-14. 1.10 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 31 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (9) 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Mitų griovėjai (21) N-7. 10.00 Pašė-
lusios močiutės. N-7. 10.50 Gamta 
iš arti. 2014 m. 11.00 Mistinės istori-
jos (37) (kart.) N-7. 12.00 Plėšrūnai. 
Monstrų medžiotojas (3) N-7. 13.00 
Prajuokink mane. N-7. 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Brolis už brolį (19) N-7. 
18.00 Ekstrasensai detektyvai (20) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Ro-
samunde Pilcher. Širdies reikalai. 
Romantinė drama. Vokietija, 2011 
m. N-7. 20.50 RUSŲ KINAS Ja-
kudzos duktė. Kriminalinė komedi-
ja. Rusija, 2010 m. N-7. 22.35 Kon-
taktas. Drama. JAV, 1997 m. N-7. 
1.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, rugpjūčio 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (81). 
7.00 Tomas ir Džeris (23). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (4) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (20) N-7. 8.50 Sklinda gan-
dai. Romantinė komedija. Australi-
ja, JAV, 2005 m. (kart.) N-7. 10.45 
Boltas. Animacinis f. JAV, 2008 m. 
(kart.) 12.30 Tomo ir Džerio pa-
sakos (11) (kart.). 12.55 Kung Fu 
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Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Alvydo Ziabkaus straipsnyje, kurį galime perskaityti portale lry-
tas.lt, rašoma apie realią vaikino viltį sulaukti bioninės rankos.

Pagėgių savivaldybėje gyvenan-
čiam 21 metų Martynui Giruliui 
atsirado viltis turėti bioninę ran-
ką, kurią mintimis jis galės val-
dyti kaip savo. Jaunuolis tikisi, 
kad jam padės ir valstybė. Bio-
ninės rankos kaina kartu su ban-
domuoju jos atitikmens modeliu 
siekia 92 tūkst. eurų (apie 320 
tūkst. litų).

Neįgaliam M. Giruliui žmo-
nės jau suaukojo 107 tūkst. litų. 
Sveikatos apsaugos ministeri-
ja yra pažadėjusi dengti 80 pro-
centų dirbtinės rankos kainos.

„Tikiuosi, kad viskas bus ge-
rai ir netrukus Martynas turės 
dešinę ranką“, – džiaugėsi vaiki-
no motina Danguolė Girulienė.

M. Girulis yra pirmasis lietu-
vis ir vienintelis neįgalus žmo-
gus pasaulyje, kuriam bus pri-
taisyta mintimis valdoma bio-
ninė ranka. Iki šiol tokia ranka 
būdavo panaudojama avarijos 
ar traumos atveju galūnių nete-
kusiems. Tačiau ji nė karto ne-
buvo pritaisyta žmogui, kuris 
rankų nevaldė ir jomis nemokė-
jo naudotis nuo gimimo.

Kaip valdyti bioninę ranką, 
M. Girulis mokosi jau dabar. Ne-
seniai jam Austrijoje buvo pritai-
kytas bioninės rankos atitikmuo, 
su kuriuo, kaip treniruokliu, vai-
kinas jau atlieka paprasčiausius 
judesius. Vaikinas iš pradžių turi 
apie tai pagalvoti ir smegenys 
nervais siunčia signalus į ran-
ką, kuri ir atlieka norimą judesį.

Dviem mėnesiams treniruo-
tėms parsivežtas bioninės ran-
kos atitikmuo tvirtinamas prie 
peties nervų. Pati dirbtinė ranka 

įkraunama kaip mobilusis tele-
fonas. Baterijos išlaiko dvi paras.

Nuo gimimo neįgalus vaiki-
nas pirmą kartą gyvenime ran-
ka jau gali pakelti puodelį, paė-
męs butelį iš jo atsigerti ar tiesiog 
nusibraukti prakaitą nuo kaktos, 
taip pat nuo kito žmogaus gal-
vos nuimti ir vėl uždėti akinius.

Martynas sakė negalintis pa-
tikėti, kad savo judesius valdo 
vien mintimis. Visa tai jam atro-
do kaip fantastikos filmas: „Man 
svarbiausia yra tai, kad valdyda-
mas nors vieną ranką galiu būti 
savarankiškesnis ir netgi pirmą 
kartą galėsiu pavalgyti pats lai-
kydamas šaukštą.“

Pagėgiškiui paruošta tikroji 
bioninė ranka bus aptraukta si-
likonu ir bus panaši į natūralią. 
Ji specialiai bus pritaikyta prie 
Martyno kūno, ja jis galės atlik-
ti daugiau judesių.

M. Girulis gimė turėdamas 
retą ligą – artogripozę. Marty-
nui deformuotos galūnės ir pa-
ralyžiuoti jų raumenys. Jis visiš-
kai nevaldė rankų, o vaikščiojo 
išoriniais į vidų persuktų kojų 
pėdų kraštais.

Po kelių operacijų buvo iš-
tiesintos kojos. Būdamas 6-rių 
metų jis žengė pirmuosius žings-
nius. Tačiau rankomis nieko ne-
galėjo daryti iki šiol. Iki bioni-
nės rankos lietuviui teko iškęs-
ti ilgą kelią. Austrijoje jam buvo 
atliktos sudėtingos operacijos: 
iš kojos transplantuoti raume-
nys į dešinį petį, nuo kaklo ati-
tempti nervai. Po to nevalinga 
dešinioji ranka buvo amputuo-
ta iki peties.

Dirbtinę ranką mintimis privers 
paimti šaukštą

Valdas Pryšmantas „Vakarų eksprese“ rašo apie situaciją, kai 
„Socialinis taksi“ nuvylė. 

Nors praėjusių metų gegužę 
Klaipėdoje veiklą pradėjęs soci-
alinis taksi pradžiugino dauge-
lį neįgaliųjų, yra ir šiuo projek-
tu nusivylusių. 

„Mano sesuo turi negalią, jai 
reikėjo į ligoninę. Šiuo metu jos 
vyras išvykęs, tad nutariau pa-
sinaudoti socialiniu taksi. Nusi-
vyliau: vėlavo, ne ten nuvežė. Po 
chemoterapijos seanso taip pat 
reikėjo kieme laukti pusvalan-
dį“, – pasakojo klaipėdietė Ni-
jolė. Anot jos, paslaugos teikėjai 
jie buvo labai malonūs, atsipra-
šė, tad priekaištų jiems neturinti, 
bet ateityje į juos nesikreipsianti.

„Šiaip paslauga gera – yra 
asistentai, kurie padeda. Tačiau 
daugiau nerizikuočiau – žinote, 
procedūrų laikas tikslus, bijau į 
jas vėluoti, jaukti kitų planus“, – 
sakė moteris.

Ši situacija žinoma projekto 
vykdytojams – esą tokių nesu-
sipratimų nepasitaiko. „Minė-
tu atveju moteris paslauga nau-
dojosi pirmą kartą, tiesiog įvy-
ko nesusikalbėjimas, žmogiška 
klaida. Visiems, kurie planuoja 
naudotis socialiniu taksi, siūly-

čiau užsiregistruoti mūsų inter-
neto svetainėje. Su registruotais 
vartotojais tokia situacija neįma-
noma, reaguojame labai opera-
tyviai“, – paaiškino projekto ko-
ordinatorė Evelina Talandytė.

Klaipėdoje yra tik vienas so-
cialinio taksi automobilis, per 
mėnesį juo pervežama 200-
250 neįgaliųjų, tačiau artimiau-
siu metu uostamiestyje paslau-
gos plėtra neplanuojama. „Šiuo 
metu ketiname plėstis kituose 
miestuose, išsilaikome su rėmė-
jų pagalba, o to, ką susirenkame 
iš klientų, nepakanka net kuro 
išlaidoms padengti. Teikiamos 
įvairios paraiškos finansavimui, 
ieškoma rėmėjų, tačiau kada pa-
vyks įsigyti naujų automobilių, 
kurie važinės Klaipėdoje, tiks-
liai pasakyti negalima“, – sakė 
E. Talandytė.

Pasak šios nepelno siekian-
čios organizacijos, šiuo metu 
planuojama ir pačios veiklos  
plėtra – norima teikti paslau-
gas ir žmonėms su regėjimo ar 
klausos negalia, senyvo amžiaus 
žmonėms, kuriems yra sudėtin-
ga judėti bei vaikščioti.

Socialinis taksi nepradžiugino

Įsigijusi naują trimatį meta-
lo spausdintuvą ortopedinių 

priemonių gamybos UAB „Bal-
tic Orthoservice“ planuoja rin-
kai pateikti naują gaminį – su-
dėtingos struktūros individu-
alius ortopedinius implantus. 
Kauno įmonė į naujai jų įsteigtą 
Implantų kūrimo ir plėtros cen-
trą, kuriame bus kuriami ir 3D 
spausdintuvais gaminami or-
topediniai gaminiai, investuoja 
10,5 mln. Lt – 6 mln. Lt šios su-
mos sudaro ES parama.

Nauju 3D metalo spausdin-
tuvu, kuris kainuoja 2 mln. Lt, 
netrukus bus pradėti spausdinti 
pirmieji metaliniai ortopediniai 
implantai. Jų pirkėjais taps lie-
tuvis ir Vokietijos ligoninė, užsa-
kiusi du tokius gaminius. Naujo 
gaminio kaina – nuo 28 tūkst. Lt. 

Anot Gedimino Kostkevi-
čiaus, ortopedijos paslaugų įmo-
nės generalinio direktoriaus, 
naujas jų pirkinys – 3D metalo 

Ortopediniai implantai 
gaminami 3D spausdintuvu
spausdintuvas – šiuo metu yra 
vienintelis toks Baltijos šalyse. 

„Jau turime tris užsakymus 
dėl individualių ortopedinių im-
plantų, gauname daug užklau-
sų dėl dantų lankų gamybos iš 
dantų technikų – nagrinėjame ir 
šiuos pasiūlymus. Mūsų klientai 
yra užsienio ligoninės, chirurgai, 
su kuriais palaikome glaudžius 
kontaktus – jie yra potencialūs 
naujų 3D spausdintuvais spaus-
dintų implantų užsakovai“, – pa-
sakoja G. Kostkevičius.

Daugiausia užsakymų šiuo 
spausdintuvu planuojama atlik-
ti užsienio užsakovams, nes Lie-
tuvos valstybinė ligonių kasa or-
topedinių implantų įsigijimo iš-
laidas kompensuoja vidutiniš-
kai tik 5–7 pacientams per metus. 

3D gaminiai metalo spaus-
dintuvu spausdinami, kai pa-
gal paciento magnetinio rezo-
nanso ar kompiuterinės tomo-
grafijos tyrimo duomenis inži-

nierius atkuria 3D formato ana-
tominį kūno dalies modelį ir su-
kuria gaminio maketą kompiu-
teriu. Spausdintuvas spausdina 
gaminį iš titano ar kobalto-chro-
mo pudros, kurią sukepina laze-
riu sluoksnis po sluoksnio iki iš-
baigto gaminio. 

Nauju spausdintuvu vienu 
metu galima pagaminti kelis ga-
minius iškart. Pavyzdžiui, vie-
nu metu juo galima pagaminti 
480 dantų lankų arba 4–6 sąnarių 
implantus. Priklausomai nuo ga-
minio tūrio jį galima išspausdinti 
per 20 min. arba šis procesas gali 
trukti 24 val. Palyginkime: meta-
lo implantų frezavimo ir gamy-
bos procesas gali užtrukti ir sa-
vaitę. Nauji 3D spausdintuvai, 
kurie gaminius kurs pagal kitas 
technologijas jau ne iš metalo, o 
iš poliamido ir kitų medžiagų, į 
„Baltic Orthoservice“ bus atvež-
ti metų pabaigoje.

„Bičiulystės“ ir lt ir inf. 

Nenustygstantis vaikas ir 
skirtingos diagnozės 
Nuo pat kūdikystės buvo 

matyti, kad Boneris išsiskiria iš 
kitų vaikų. Kairiąją koją berniu-
kas vilko ir negalėjo normaliai 
išlaikyti pusiausvyros. Septyni 
gydytojai nustatė skirtingas di-
agnozes. Medikai prognozavo, 
kad sulaukus 15 metų Boneriui 
teks judėti vežimėliu, o 20-asis jo 
gimtadienis veikiausiai bus pas- 
kutinis. Savo vaikystę berniukas 
praleido reabilitacijos ligoninė-
se, jam teko nuolat nešioti įvai-
rius įtvarus, skirtus „sergančia-
jai“ kojai sustiprinti. Nepaisant 
to, jis buvo be galo judrus vai-
kas ir mėgo žaisti įvairius akty-
vius žaidimus. 

Galiausiai, po ilgų svarsty-
mų, 11-mečiui Boneriui buvo nu-

Žmogus be ribų
statyta tikroji diagnozė –  cerebri-
nis paralyžius. Gimdymo metu 
berniukui aplink kaklą buvo ap-
sisukusi virkštelė, o tai lėmė, jog 
smegenys negavo pakankamai 
deguonies ir dėl to žuvo dalis jų 
ląstelių. Tai ir išprovokavo vaikų 
cerebrinį paralyžių. 

Fondas vaikams su 
negalia remti

B. Padokas, dėl savo negalios 
gyvenime patyręs daug sunku-
mų, suaugęs sumanė palengvin-
ti kitų negalią turinčių vaikų gy-
venimą. Tam jį paskatino artimo 
draugo sūnaus, sirgusio cerebri-
niu paralyžiumi, mirtis. Boneris 
nusprendė įkurti paramos fon-
dą cerebriniu paralyžiumi ser-
gančių vaikų sveikatos paslau-
goms apmokėti. 

Pirmoji B. Padoko iniciatyva 
siekiant sukaupti pinigų buvo 
bėgimas maratone. Jam pavyko 
surinkti net 30 tūkst. JAV dole-
rių, kurių visi buvo skirti cere-
briniu paralyžiumi sergančių 
vaikų šeimoms remti. Pamatęs, 
kad tokios iniciatyvos puikiai 
veikia, vyriškis nusprendė pa-
daryti tai, kas ir sveikam žmo-
gui išties sunku – įkopti į Kili-
mandžaro viršūnę ir taip surink-
ti pinigų, kuriuos skirtų cerebri-
niu paralyžiumi sergančių vai-
kų sveikatos centrui steigti. Jo 
teigimu, sergantys vaikai nusi-
pelno gauti gydymo įstaigų pas-
laugas dažniau nei kartą per sa-

vaitę, o naujame sveikatos cen-
tre tuo būtų pasirūpinta.

Pasirengimas ir didysis 
žygis

B. Padoko apsisprendimas 
kopti į Kilimandžaro viršukal-
nę labai nepatiko jo sveikata be-
sirūpinantiems gydytojams. Jie 
nerimavo, kad Boneriui ši kelio-
nė gali būti per sunki. Jam gali 
būti sudėtinga išlaikyti pusiaus-
vyrą, ypač kopiant naktį, kuo-
met matomumas yra ribotas. Ta-
čiau tokie perspėjimai neišgąsdi-
no ir Boneris ėmė ruoštis didžia-
jam iššūkiui. Kadangi niekada iki 
tol nebuvo bandęs kopti į aukš-
tas viršukalnes, jis leidosi į ban-
domąjį žygį. Po jo vyras grįžo ka-
muojamas baisių kojų skausmų. 
Tačiau ir tai neatbaidė nuo min-
ties įveikti Kilimandžarą. Po ilgų 
pasiruošimo mėnesių Boneris, ly-
dimas kitų ekspedicijos narių, iš-
siruošė į didįjį žygį. 

Ekspedicijos dalyviams teko 
susidurti su įvairiausiomis pavo-
jingomis situacijomis, oro tem-
peratūrų kaita, neplanuotu vie-
no komandos nario pasitrauki-
mu, tačiau Boneris išliko stiprus. 
Vyras teigia kopdamas jautęs ir 
baimę, ir nerimą, tačiau palaikė 
žinojimas, kad tai, ką jis patiria, 
palyginti su tuo, ką ištveria sun-
kia cerebrinio paralyžiaus forma 
sergantieji, yra vieni juokai. Toks 
pasiryžimas padėjo vyrui pasiek-
ti savo tikslą.

Apie šią B. Padoko akciją 
buvo sukurtas filmas, pavadintas 
„Be ribų“. Surinkti pinigai prisi-
dėjo prie sveikatos centro staty-
bų, o filmas padrąsino visus, pra-
radusius tikėjimą savo jėgomis. 

Kasdien mes kovojame su 
savo baimėmis ir nepasitikėji-
mu, kasdien siekiame viršukal-
nės, kuri atrodo taip toli. Šis B. 
Padoko pavyzdys parodė, jog 
neįmanomų dalykų nėra. Reikia 
tik turėti aiškų tikslą ir pakanka-
mai ryžto.

Parengė  Alma LuKOŠeVIČIŪtė

Jeigu Boneris Padokas su-
klumpa, jis atsitiesia su 
dviguba jėga. Šio vyro iš 
Jungtinių Amerikos Vals-
tijų gyvenimą lydi nuolati-
niai lankymaisi ligoninėse 
bei gydytojų perspėjimai 
apie prastą sveikatos būk- 
lę. Nepaisant to, Bone-
ris yra pirmasis cerebri-
niu paralyžiumi sergantis 
žmogus, įkopęs į Kiliman-
džaro viršukalnę. Kaip 
jam tai pavyko? Apie vis-
ką nuo pradžių.

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

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

turtinga esu
Esu turtinga
Viltimi
Nors šiandien
Nėr tavęs su manimi
Užtaigi ir esu turtinga
Viltimi
Svajonėmis
Svajonės tokios mielos
Švelniai šiltos
Prisisvajoju
Kad kada nors
Sekundei
Ar minutei
Būsi tu
Su manimi
Nors mintimis
Ei
Kodėl gi nepavydit man
Svajonių
Pavydėkite
Visi!

tylėjau aš
Aš
Taip
Ilgai
Tylėjau
Nes
Laukiau
Vis
Tavęs
Nesigręžiojau
Iš
Kur
Pūtė
Vėjai
Kam
Nukėlė
Kepures
Man
Nerūpėjo
Aš
Ilgesio
Stulpu
Pavirtus
Laukiau vis
Tavęs
------
Dar
Neatėjai...

tau
Aš žinau
Tu
NIEKAD
Neateisi
Veltui
Laukčiau
Aš
Tikėdama
Slapčia
Kad
Visi
Nunokę
Vaisiai
Tylomis
Nukrinta
Juodą naktį
Nykioje
Vienumoje
Staiga...

tau, jam,  
kam?
Mintimis
Aš kaskart
Netoliese tavęs
Nei jauti tu
Nei šito žinai
Nepatikėsi
Iš tolo jaučiu
Kai tavo mintis
Artėja link manęs
Ir kai visai nutolsta 
Tyliai
Tik nereikia tau 
Šito žinoti
Būki ramiai 
Savo buvime
Nieks neleis man
Savo rankos ištiest 
Tau niekada.
Bet aš džiaugsiuos
Kad man lieka
Labai daug
Mintimis aš
Dažnai netoliese
TAVĘS
Neprieštarauk
Nenuogąstauk
Aš tylėsiu
Šito žinojimo
Joks paukštis
Iš po šalies
Neles.

* * *
Anapus slėnio
Pasaulis nuostabus
Nekrinta 
Lapas
Katinui
Ant uodegos
Tenai 
Negriūn 
Dangus
Bet aš 
Nenoriu 
Iš namų
Man gera 
Vienai čia
Ramu
Saugu
Anapus slėnio
Man tabu...

Aš atgaivinsiu
Aš atgaivinsiu
Savo sielą
Gaivaus pavasarinio
Vėjo gurkšniu
Vis nuolatos
Apie tave galvosiu
Kiek tiktai nori
Purkštauk
Juk negali
Manų minčių įveikti
Jos nuo tavęs
Per toli
Žinau
Nė kiek jos
Tau nerūpi
Tartum sudžiuvęs
Baloje sausoje
Molis.

Prie kūrybos 
šaltinio

Nesiuvinėji – tu ne 
mergaitė

Artėjant didžiosioms šven-
tėms, pasiraususi spintoje, 

susirandu seną lininę staltiesę, 
išsiuvinėtą obelų žiedais. Stal-
tiesės kraštai aptaisyti kutais iš 
to paties senovinio lino. Žvel-
giu į ją, negalėdama patikėti, kad 
tam rankdarbiui tiek daug metų. 
Man regis, kad viskas vyko taip 
neseniai...

Po vasaros atostogų, ku-
rias mes, kaimietukai, pralei-
dome ravėdami cukrinius run-
kelius, grėbdami šieną, o mies-
telio vaikai – bimbinėdami pa-
šešupiais, sugužėjome į dešim-
tąją klasę. Įdegę saulėje, surim-
tėję, jau septyniolikamečiai. Pa-
čią pirmąją mokslo metų dieną 
sužinojau, kad šiemet gyvensiu 
mokyklose bendrabutyje. 

Įsikūrėme jame 12 mergaičių 
nuo penktokėlių iki dešimtokių. 
Nors skirtingo amžiaus, per dve-
jus ten praleistus metus visos su-
sigyvenome, lyg būtume viena 
šeima. Kartu ruošėme pamokas, 
kartu leidome laisvalaikį. Moky-
kla paskyrė bendrabučio auklė-
toją. Ji prižiūrėdavo mus per pa-
mokų ruošą. Bet svarbiausias au-
klėtojos rūpestis buvo išmokyti 
mus siuvinėti. Laisvalaikiu mė-
gau skaityti knygas. „Jei nesiu-
vinėji – tu ne mergaitė!“ – griež-
tai pareiškė mūsų prižiūrėtoja. 
Ką gi, suskatau ieškoti drobės 
ir mulinė siūlelių. Mano mama 
savo kraitinėje skrynioje, pas 
mus vadinamoje kuparu, sura-
do užsilikusios senovinės neba-
lintos drobės, tikriausiai skirtos 
paklodėms.

Norom nenorom visos įniko-
me į rankdarbius, lyg XIX am-
žiaus dvaro panelės. Mes siuvi-

nėjom viską: servetėles, pagalvė-
les ir netgi staltieses. Ilgainiui tai 
ėmė patikti. 

Pasibaigus pamokų ruošai ir 
siuvinėjimo užsiėmimams, auk- 
lėtoja sėsdavo ant dviračio ir 
mindavo į kitą miestelio pakraš-
tį, kur gyveno gražiame namely-
je su vienturte dukra. O mes ei-
davom pasivaikščioti – pasitikti 
ir palydėti traukinių. Bendrabu-
tis stovėjo atokiai nuo miestelio, 
netoli geležinkelio stoties. Pasiti-
kusios vakarinį traukinį, grįžtan-
tį iš Kauno, ir keleiviams išlipus, 
pareidavome į bendrabutį. Tiek 
tų pramogų ir tebuvo. 

Tiesa, dar savo įnamį turė-
jom – didelį išpuoselėtą kati-
ną, pramintą Revizoriumi dėl 
jo įpročio tikrinti mūsų virtuvę 
ir maisto podėlį. Kartkartėmis 
miestelio padaužos naktį iškrės-
davo mums tokią šunybę: per 
paliktą atvirą valgomojo kamba-
rio orlaidę įsprausdavo Revizo-
rių tarp lango stiklų. Rytą pama-
tydavom jį nepatogiai įkalintą, iš 
išgąsčio net kniaukti nepajėgian-
tį. Išėmus langą ir išlaisvinus 
vargšelį, šis sprukdavo į pašalę 
ir ilgai nesirodydavo. Po kurio 
laiko praalkęs vėl atbindzenda-
vo į virtuvę. Kartą, niekieno ne-
pastebėtas, jis ten ir apsinakvo-
jo. O rytą pasigedome iš namų 
atsivežtos keptos anties. Vos tik 
susizgribom ieškoti kaltininko, 
šis pro praviras duris nėrė į lau-
ką. Suradę pabandėm Revizorių 
pasverti. Įkišę į rezginę, tada va-
dinamą sietka, pakabinome ant 
bezmeno kablio (tai toks prietai-
sas sverti ne itin sunkiems daik-
tams). Revizorius svėrė 8 kilo-

gramus. Kada tai buvo?.. 
Vėl ir vėl žvelgiu į tuos obe-

lų žiedus ant senovinės neba-
lintos drobės staltiesės. Kai bai-
giau ją siuvinėti, už langų žydė-
jo pavasaris. Naktimis pašešu-
py skardeno lakštingalos. Ne-
prisimenu, kuriai iš mūsų, vy-
resniųjų mergaičių, šovė į galvą 
mintis plaukti per Šešupę naktį. 
Paslapčia išslinkusios iš bendra-
bučio, kad nepažadintume ma-
žesniųjų, leidomės į paupį. Nu-
simetusios drabužius puolėme į 
vandenį. Tik tada, kai srovė pra-
dėjo nešti, supratom, kad hidro-
elektrinė užtvanka pakelta ir upė 
ištvinusi. 

Vargais negalais išsikapa-
nojome į kitą krantą. Tamsoje 
plaukti atgal bijojome. Iki tilto 
– daugiau kaip kilometras. Tiek 
pat – atgal. Reikėjo pamatyti, 
kaip mes, lyg undinės nuogos, 
šlapiais plaukais slinkom pa-
krante iki miestelio. Po to, jau pa-
čiam jo centre, bėgte bėgom per 
tiltą ir palei krantą atgalios ten, 
kur palikom rūbus. 

Toli nuvedė prisiminimai. 
Nuo to laiko daug vandens nu-
tekėjo mano jaunystės upe. O ir 
upė jau nebe ta. Nusekusi, su-
siaurėjusi, pakraščiai prižėlę 
vandens augalų. Pakrantės ap-
augusios karklais, vietomis ger-
vuogynais apraizgytos. 

„Kažin, ar dar kartą plauk-
čiau, – pagaunu save svarstant, – 
jei kas sugrąžintų į tuos laikus?“ 
„Plaukčiau, – netikėtai pati sau 
prisipažįstu. – Tik leiskite ten vėl 
sugrįžti.“ 

Gražina DAuGINIeNė
Vilnius 
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