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Studijos universitete – 
raktas į savarankiškumą

Šalies universitetai jau pasirengę naujiems studijų metams. 
Kaip ir kasmet, jų duris atvers nemažas būrelis neįgaliųjų. 
Prieš 10 metų studijos aukštojoje mokykloje atrodė kaip 
nemaža avantiūra. Dabar tai darosi gana įprasta – judan-
tys rateliais, nematantys, negirdintys abiturientai vis drą-
siau stoja į universitetus ir taip pakloja pamatus savo sava-
rankiškumui. 

ir šiuo metu nedirbančius asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 
Galite pasirinkti apskaitininko, kasininko–pardavėjo, manikiūrininko, kirpėjo, duonos gaminių ke-
pėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo ir projekta-
vimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, konditerio, virėjo, picų ruošimo bei kitas paklausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš kito miesto – apgyvendinsime.
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius 

Idėja sulaukė pritarimo
Monciškėse įsikūrusios tarp-

tautinės neįgaliųjų stovyklos 
„ROTARY Handicamp Lithuania 
2013“ vėliavą pakėlė jos iniciato-
rius – Vilniaus tarptautinio Rota-
ry klubo prezidentas, Olandijos 
ambasadorius Lietuvoje Korne-
lis Spansas. Idėja suburti neįga-
liuosius, suteikti galimybę jiems 
pakeisti aplinką, pasiūlyti įdo-
mių užsiėmimų gimė gana ne-
tikėtai. Ambasadorius susilaužė 
koją, kuriam laikui teko net į ne-
įgaliojo vežimėlį atsisėsti. Tada 
K.Spansas pamatė, kaip judėjimo 
sutrikimų turinčių žmonių gali-
mybes įprastai gyventi riboja ne-
pritaikyta aplinka – ji trukdo išei-
ti iš namų, susitikti su bičiuliais, 
susipažinti su naujais žmonėmis, 
plėsti akiratį. Ambasadorius pa-
manė, kad surengus tarptautinę 
stovyklą čia, Lietuvoje, bent iš 
dalies būtų galima kompensuoti 
neįgaliųjų patiriamus nepatogu-
mus ir atkreipti visuomenės dė-
mesį į jų padėtį.

Lietuvoje – pirmoji tarptautinė 
neįgaliųjų stovykla

Tarptautinės stovyklos mūsų šalies neįgaliesiems – pakan-
kamai naujas ir neįprastas dalykas. Tik nedaugelis jų buvo 
išvykę į užsienyje organizuojamus tokius neįgaliųjų susi-
tikimus, turėjo progos susipažinti, pabendrauti su likimo 
bičiuliais. Rotariečiai šią spragą sumanė užpildyti Lietuvo-
je surengdami pirmąją tarptautinę neįgaliųjų stovyklą. Į ją 
susirinko 25 rateliais judantys žmonės bei jų lydintieji iš Lie-
tuvos, Latvijos ir Rusijos.

cinius rūpesčius solidariai pa-
sidalino su kitais uostamiestyje 
veikiančiais Rotary klubais. Sto-
vyklos organizatorius nudžiu-
gino, kad į bendrą veiklą pano-
ro įsitraukti ir Klaipėdos Rotary 
jaunimo bei jaunuolių klubai „In-
teract“ ir „Rotaract“. Padėti neat-
sisakė ir Palangos Rotary klubas.

Daryk gerai arba  
nedaryk visai

R.Čejauskienė pasakoja, kad 
planuojant stovyklos veiklą, kiek- 
vienam Rotary klubui buvo pa-
skirta pasirūpinti vienos dienos 
užimtumu. Stovyklos atidary-
mas ir uždarymas buvo patikė-
tas „Aditei“, „Rotaract“ klubas 
sugalvojo neįgaliuosius nuste-
binti gongų terapija (jis pakvie-
tė iš sostinės atvykti psichologi-
nės studijos „Menas būti“ įkūrė-
ją Aliciją Filiakas), keramikos už-
siėmimus organizavo „Karalie-
nės Luizės“ klubas (jiems vado-
vavo profesionalus tautodaili-
ninkas Raimundas Urbonas), Mi-
nijos slėnio projektą, į kurį buvo 
įtrauktas plaukimas baidarėmis, 
sugalvojo „Concordia 1826“, klu-
bas „Maris“ surengė lauko teni-
so parodomąsias varžybas, para-
gino savo jėgas šioje sporto šako-
je išbandyti ir stovyklos dalyvius, 
Palangos rotariečiai pakvietė  

Pajūryje suradus neįgalie-
siems puikiai pritaikytą vietą – 
vos už 50 m nuo jūros Monciškė-
se įsikūrusią Lietuvos paraplegi-
kų asociacijos stovyklavietę, idė-
jos įgyvendinimo partneriu buvo 
pasirinktas Klaipėdos „Aditės“ 
Rotary klubas. Tačiau, pasak sto-
vyklos vadove tapusios šio klu-
bo narės Raimondos Čejauskie-
nės, vienam klubui surengti gerą 
savaitę trunkančią stovyklą buvo 
didžiulis iššūkis, todėl organiza-

Tarptautinės neįgaliųjų stovyklos 
iniciatorius Kornelis Spansas.

Neįgalieji pasipuošė stovyklos dalyvių marškinėliais.                                                                                       Rasos Urbelionytės nuotr.

Neįgaliesiems – nemaža 
finansinė parama

Šalies aukštosios mokyklos 
dar tik skaičiuoja šiemet studi-
juoti pasirengusius neįgaliuo-
sius – dauguma iš jų apie savo 
negalią praneša tik prireikus fi-
nansinės paramos. O ji yra gana 
ryški: 45% ir mažesnio darbin-
gumo lygio studentams, kurie 
neturi akademinių skolų ir stu-
dijuoja pirmą kartą, mokama iš-
moka specialiesiems poreikiams 
tenkinti – 180 Lt kas mėnesį; stu-
dentams, mokantiems už moks-
lą, gali būti skirta finansinė 3,2 
BSI (416 Lt) dydžio išmoka stu-
dijų kainai iš dalies kompensuo-
ti. Įgyvendinant projektą „Stu-
dijų prieinamumo užtikrinimas 
specialiųjų poreikių turintiems 
studentams“, nuo 2012 metų ne-
įgalieji gali gauti tikslinę išmoką 
(520 Lt per mėnesį) studijų pri-
einamumui užtikrinti. Neįgalių-
jų reikalų departamento duome-
nimis, per 2012 m. buvo parem-
ti 1033 neįgalūs studentai. Uni-
versitetuose studijavo 644 (62 
proc.) neįgalūs studentai, 389 (38 
proc.) – neuniversitetinėse aukš-
tosiose mokyklose (tai duome-
nys tik apie tuos studentus, kurie 
gavo finansinę paramą). 

Stengiamasi sudaryti 
geras sąlygas

Bene draugiškiausia neįga-
liesiems aukštąja mokykla lai-
komas Vytauto Didžiojo uni-
versitetas (VDU). Studentų rei-
kalų tarybos vyresnioji admini-
stratorė Aušra Martinkėnienė 
džiaugiasi, kad šios tendencijos 
išlieka – šiemet VDU naujai nu-
sprendė studijuoti apie 40 nega-
lią turinčiųjų, o iš viso universi-

tete mokysis apie 150 neįgalių-
jų. A.Martinkėnienės teigimu, 
šiemet studijuos itin daug turin-
čiųjų regos negalią. 

Universitete pritaikyta ne tik 
aplinka, bet ir programos, visas 
studijų procesas organizuoja-
mas taip, kad būtų patogus ne-
įgaliesiems. „Norėtųsi, kad visi, 
net ir tie, kam sunkiau sekasi, at-
rastų universitete savo vietą. O 
pradėję studijuoti tikrai susiras 
naujų draugų, prasiplės jų akira-
tis, pasidarys aktyvesni“, – sakė 
A.Martinkėnienė.  

Vilniaus universiteto (VU) 
Studijų planavimo ir koordina-
vimo skyriaus vedėja Rasa Ma-
tonienė sakė, kad šioje aukštojo-
je mokykloje kasmet mokosi pa-
našus skaičius neįgaliųjų – apie 
100. Šiemet universitetą pradės 
lankyti apie 30. Jos nuomone, 

Diana Petrošiūtė džiaugiasi galimy-
be mokytis.
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Mes galime
Palangos reabilitacijos ligoninės teritorijoje įrengta 

aktyvios reabilitacijos centro rekreacijos sala – vienin-
telė tokia šalyje. Ja galime didžiuotis ir prieš daugumą 
Europos kolegų. Ši naujovė, kartu su kitais reabilitaci-
nio gydymo metodais, padeda neįgaliesiems įsilieti į gy-
venimą – judėjimo negalią turintys asmenys čia moko-
mi elgtis gamtoje, patys tinkamai pasirūpinti savimi bei 
turiningai leisti laisvalaikį. Kiekvieną trečiadienį ir ket-
virtadienį neįgalieji susirenka į salą, kur specialistai ve-
žimėlyje sėdintį pacientą moko irkluoti, žvejoti iš valties 
ar nuo kranto, gamtoje išsikepti kepsnius. Sveikiesiems 
tai atrodo paprasta veikla, o neįgaliesiems – neeilinės už-
duotys, reikalaujančios įtempto darbo.

Per 20 veiklos metų Palangos reabilitacijos ligoninė 
sukūrė ir įgyvendino paslaugų neįgaliems pacientams 
teikimo strategiją bei tapo viena pažangiausių Baltijos ša-
lyse. Ligoninės specialistai labai kompetentingi ir nepa-
prastai įdomūs visai Europai. Kai dar apie jos sumany-
tą salą buvo tik pasvajojama, ligoninės direktorius Virgi-
nijus Biskys aiškino, kad bus siekiama neįgaliesiems su-
teikti saugumo jausmą bei paskatinti norą aktyviai leis-
ti laisvalaikį. O direktoriaus pavaduotoja medicinai Ro-
mantė Aleknavičienė pridėjo, kad „dar ir šiandien neį-
galiojo problemos vertinamos pakankamai paprastai – 
ieškoma būdų, kaip jį fizine prasme adaptuoti prie ligos, 
kad asmuo galėtų judėti, valdyti vežimėlį, kaip padėti 
jam įgyti naują profesiją bei išmokyti kokybiškai leisti 
laisvalaikį. Ne kiekvienas susimąsto, kiek daug psicho-
loginės kančios patiria neįgalusis, ketinantis su vežimė-
liu išvažiuoti į aplinką vienas. Mes stengiamės šią kliū-
tį pašalinti bei pasiekti, kad ir judėjimo negalią turintis 
žmogus visuomenėje jaustųsi visavertis pilietis“.

Dabar ši buvusių svajonių sala funkcionuoja. Specia- 
lioje krosnyje kepa tradiciniai šašlykai, kuriuos gamina 
patys „vežimėlininkai“, rūksta kvapnus dūmelis, kai kas 
ruošia daržoves, kitus produktus. Prie stalo mezgasi pa-
žintys, kalbama ir apie savo bėdas. Beveik visi čia dar ne-
seniai patyrę sunkiausias traumas, nežino, koks gyveni-
mas jų laukia. Tik aš vienas turiu 60-ies metų neįgalio-
jo patirtį, todėl visų akys ir nukrypusios į mane. Kažkas 
jiems pašnibždėjo, kad aš – ne tik rašytojas, bet ir visų 
neįgaliųjų prezidentas, nors jau senokai mano vietą užė-
mę kiti. Aš taip jiems ir sakau, kad jau dėl sunkiai pake-
liamos ligų ir metų naštos esu nutolęs nuo įvairių drau-
gijų, sąjungų veiklos. Bet buvęs sklandytojas išmintin-
gai įsiterpia: „Vietą bet kas gali užimti, bet tos erdvės, 
kuri priklausė tik tau, niekas negali užimti.“ Sklandy-
tojui, aukštai kilusiam ir skridusiam, erdvės ir platybės 
turi vienokią prasmę, o štai vaikinukui, neatsargiai nė-
rusiam į „balą“ (jo žodžiai) – kitokią. Bet ne filosofinių 
sąvokų svarstyti mes susirinkę saloje. Susirinkome pa-
bendrauti, paragauti šašlykų, pamatyti ir patikėti, kad 
iš tikrųjų GALIME ir esame pajėgūs labai daug nuveikti.

Šokęs į „balą“ ir patyręs sunkią stuburo traumą žmo-
gus dar kupinas vilčių, kad viskas bus gerai, kad jis at-
sistos ant kojų. Retkarčiais jį vis dėlto užplūsta sunkios 
mintys, todėl jam ir smagu atvažiuoti į salą, pabendrau-
ti su likimo draugais, sužinoti, kaip gyvena kiti po ava-
rijų vežimėliuose likę žmonės. 

Po reabilitacijos sugrįžtant į gyvenimą labai svarbu 
ne tik prisimininti įgytą profesiją, įgūdžius, bet ir savo 
asmenybės patirtį. Būtina patikėti savimi ir įtikinti ap-
linkinius, kad tu GALI. Štai naujame sezone LRT pradės 
transliuoti laidą „Lietuva gali“. Mes turime siekti, kad ir 
visuomenė žinotų, jog NEĮGALUSIS GALI. Žinau daug 
Lietuvai dirbančių neįgaliųjų. Paminėsiu tik vieną – Juo-
zą Jacevičių, kuris, turėdamas didelę negalią, ėjo aukš-
tas pareigas ir kartu buvo aktyvus Vilniaus zanavykų 
bendrijos narys, aktyviai prisidėjo prie knygos „Sintau-
tų parapija“ rašymo ir leidimo. Ir „Sintautų kalendoriu-
je“ paskelbta nemažai J.Jacevičiaus straipsnių apie jau 
pamirštus ar primirštus Zanavykų krašto žmones. Šiuo 
metu Juozas rūpinasi žinomo Lietuvos poeto zanavyko 
Prano Vaičiačio jubiliejaus minėjimu.

Prisiminiau tik dalį vieno neįgalaus žmogaus darbų. 
Jo gyvenimas patvirtina, jog iš tikrųjų – MES GALIME.

Kazlų Rūda:

Visą vasarą sportavome, 
bendravome, keliavome

Jurbarkas:
Jau treti metai jurbar-

kiečiai rengia tradicine 
tampančią rajono neįga-
liųjų susibūrimo šventę. 
Šiemet ją organizavo Sma-
lininkų miestelis. Šventė 
prasidėjo bažnyčioje, kur 
šv. Mišios buvo aukoja-
mos už visų neįgaliųjų 
sveikatą. Įtaigūs klebono 
žodžiai ne vieną privertė 
susimąstyti, kaip gyventi 
toliau, kad lengviau būtų 
pakelti visas negandas ir 
vargus, kurių, deja, mūsų 
visuomenėje dar gana 
gausu. Paskui visi susirin-
kusieji patraukė į Margy-
nės kaimo turizmo sody-
bą, kur jau linksmai grojo 
kaimo kapela „Smalinė“.

Šventę pradėjo Jur-
barko rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
V.Pieniutienė, beje, prieš 
trejetą metų buvusi tokių 
švenčių iniciatorė. Pasi-
džiaugusi itin gausiu su-
sirinkusiųjų būriu, ji vi-
siems palinkėjo sveika-
tos ir ištvermės. Džiaugs-
mingai buvo sutikti svei-
kinimai jubiliatams, kurių 
buvo tikrai nemažas būre-

 Rūta Kazlaitė „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiš-
ke pasidžiaugė įdomia ir tu-
rininga Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos narių vasa-
ra, gausiomis sporto šventė-
mis, kelionėmis, jose patirtais 
įspūdžiais.

Vasara – sporto švenčių 
metas. Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos sporto būre-
lio nariai noriai ir sėkmin-
gai dalyvauja sporto šven-
tėse, mielai vyksta į kitus 
rajonus. Ir šią vasarą vyko-
me į Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos organizuo-
tą sporto šventę. Abiejų ne-
įgaliųjų draugijų sportinin-
kai bičiuliaujasi jau dau-
gelį metų. Šįkart iš Tau-
ragės parsivežėme 5 me-
dalius, laimėtus įvairiose 
sporto rungtyse. Atsisvei-
kinome neilgam – pakvie-
tėme tauragiškius sporti-
ninkus liepos pabaigoje at-
vykti į Kazlų Rūdos spor-
to šventę.

O prieš tai sporto entu-
ziastų dar laukė Neįgaliųjų 
sporto žaidynės Kaune. Iš 

Draugijos šventė Margynėje

Grupelė neįgaliųjų iš Skirsnemunės, kuriems perduoda šven-
tės organizavimo estafetė.

lis. Gėlės įteiktos ir sporti-
ninkams, kurie puikiai pa-
sirodė apskrities neįgalių-
jų sporto varžybose. Daug 
gražių žodžių ir palinkėji-
mų išgirdome ir iš garbių 
svečių: rajono mero pava-
duotojo K.Šimkaus, savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus P.Vainausko, 
Socialinės globos ir pa-
ramos skyriaus vedėjos 
A.Zabalujevos. Su lauk-
tuvėmis pas neįgaliuosius 
atvyko ir daugiau rajono 
svečių. Savo palinkėjimus 
ir gerą nuotaiką atsivežė ir 
Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos atstovai.

Susikrovę ant stalų 
susivežtus lauknešėlius, 
visi linksmai bendravo. 
Ir visiškai nebuvo svar-
bu, kad retkarčiais iš dan-
gaus pasipildavo lietu-
tis – jis nė kiek netemdė 
puikios nuotaikos, kurią 
dar labiau kėlė skambios 
Jurbarko rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblio 
„Atpūtis“atliekamos dai-
nos. O žuvienės, išvirtos 
ant laužo Nemuno lanko-
je, skanumas ne vieną pri-

vertė aikčioti. Nė kiek gar-
dumu neatsiliko ir „Sen-
jorų namų“atsivežtas ku-
gelis.

Ir prisidainavę, ir pri-
sišokę visi linksmi patrau-
kė namo, būsimos šventės 
estafetę perdavę Skirsne-
munės neįgaliesiems, ku-
rie kitą vasarą visus su-
kvies pas save.

Ko gero, ne viskas 
būtų pasakyta, jei nepa-
minėčiau smalininkiečio 
Z.Grabausko, rajono ne-
įgaliųjų draugijos tary-
bos nario. Tai jo didžiulis 
triūsas organizuojant šią 

šventę lėmė tokį jos pasi-
sekimą. Beje, jis virė ir ska-
niąją žuvienę.

O šventei itin išradin-
gai vadovavo Smalininkų 
kultūros namų darbuoto-
ja N.Aleksienė. Jos gra-
žūs palinkėjimai, šmaikš-
tūs pajuokavimai ne vie-
nam pakėlė ir taip jau gerą 
nuotaiką.

Gera, kai gali pabū-
ti likimo draugų būry-
je, pasidalyti rūpesčiais ir 
džiaugsmais, kartu padai-
nuoti, pajuokauti.

Onutė ČIRVINSKIENĖ
Autorės nuotr.

jų mūsų sportininkai grįžo 
su sidabro medaliais.

Liepos pabaigoje vy-
kome ir į Marijampolės I 
grupės neįgaliųjų drau-
gijos organizuotą tradici-
nę sporto šventę „Olimpi-
nė mylia“. Joje dalyvavo 
daug svečių. Sporto var-
žybose laimėjome 6 me-
dalius. Azartiškai kovojo 
Odeta Šulciūtė, Irma Bud- 
revičiūtė, Rimantas Bal-
čiūnas, Danutė Juodeikie-
nė, Irena Erštikienė, Vla-
das Čekaitis, Nastė Bub- 
nienė, Vladas Tamulevi-
čius, Valiukas Žakas. Atsi-
sveikindami marijampoliš-
kius taip pat pakvietėme į 
Kazlų Rūdoje vyksiančias 
varžybas.

Liepos 28-ąją patys ta-
pome sporto šventės or-
ganizatoriais. Jau 5 valan-
dą ryto rinkosi žvejai prie 
netoli Kazlų kaimo esan-
čio  tvenkinio ir pradėjo 

žvejojimo varžybas. Spor-
to šventė tęsėsi Kazlų Rū-
dos sporto centro salėje. 
Džiaugiamės, kad centro 
direktorius Gintaras Ar-
minas jau antrus metus su-
teikia galimybę pasinau-
doti sporto sale. Malonu, 
kad sulaukėme svečių iš 
Tauragės ir Marijampolės. 
Varžybų dalyviai buvo ap-

dovanoti medaliais, diplo-
mais, pavaišinti koše. Vi-
sus linksmino Birutės En-
driušienės vadovaujama 
draugijos kapela „Jankai“.

Tačiau ne vien sportu 
gyvi Kazlų Rūdos neįgalie-
ji. 45 draugijos nariai ilsėjo-
si Šventojoje, buvome išvy-
kę į tradicinę šventę Talač-
koniuose, grožėjomės Bal-
sių malūnu, minėjome Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
25-ąjį jubiliejų.

Rugpjūtį lankėmės Lat- 
vijoje, Rundalės pilyje. Ap-
lankėme ne tik pačią pilį, 
bet ir jos nuostabų sodą, 
grįždami apžiūrėjome Bir-
žų pilies ekspozicijas, kars-
tines įgriuvas. Papietavę 
prie visiems labai patiku-
sios žymiausios įgriuvos 
„Karvės ola“ dar pabrai-
džiojome Likėnų Smar-
donės šaltinyje ir atsigavę 
grįžome namo pilni pačių 
gražiausių įspūdžių.

Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos nariai Rundalės pilyje. 

Visiems labai patiko žymioji „Karvės ola“.
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Patraukė gimtojo krašto 
takais

Lietuvoje jau nedaug belikę 
istorinių vietovių, kurių nebūtų 
aplankę Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos Šakių seniūnijos sky-
riaus neįgalieji. Bet, pasak sky-
riaus koordinatorės Liudos Sa-
muolienės, aptariant šios vasa-
ros ekskursijas, išvykas, paaiš-
kėjo, jog per mažai dėmesio ski-
riama savo rajonui pažinti. Juk 
čia galima aplankyti daugybę 
gamtos vertybių ir kultūros pa-
veldo objektų, pasigrožėti itin 
vaizdingomis ir įdomiomis pa-
nemunės apylinkėmis. Tad sky-
riaus tarybos iniciatyva 16 neį-
galiųjų susiruošė į kelionę po 
gimtąjį Šakių kraštą.

Apžiūrėjo draustinį
Pirmiausia keliauninkai ap-

silankė buvusio Kauno techno-
logijos universiteto mokslinio 
darbuotojo, dabar jau pensinin-
ko Zigmo Naujokaičio gimtojo-
je sodyboje Juškakaimių kaime 
šalia Slavikų. Čia ekskursijos 
dalyvius šiltai pasitiko Slavikų 
seniūnijos seniūnas Vidmantas 
Spranaitis. Sodybos šeiminin-
kas Z.Naujokaitis supažindi-
no su jo paties sukurto Kurynės 
dendrologinio draustinio, uži-
mančio 6,8 ha, aplinka. Pagrin-
dines parko dalis sudaro Vin-
gio ir Plautupio sodai, kuriuo-
se auga beveik 700 dekoratyvi-
nių medžių. Parko pietų pusėje 
dar yra Kalno sodas, o vakari-
nę dalį užima šilelis. Pastaraja-
me kuriamas miško parkas. Pa-
grindinę parko dalį juosia Sie-
sarties upelio vingis.

Aplankė tautos atgimimo 
šauklio tėviškę

Toliau ekskursijos maršru-
tas vedė į Kudirkos Naumies-
čio miestelį, įsikūrusį Šešupės 
ir Širvintos upių santakoje, Ru-
sijos Kaliningrado srities pasie-
nyje. Čia 1895–1899 m. gyveno 
rašytojas ir tautinio atgimimo 
šauklys Vincas Kudirka. Čia jis 
sukūrė „Tautišką giesmę – Lietu-
vos himną“. Neįgaliesiems įspū-
dį paliko 1998 m. gruodžio 5 die-
ną, minint himno sukūrimo 100 
metų ir V.Kudirkos gimimo 140-
ies metų jubiliejų, jo garbei ati-
darytas muziejus, tautos atgimi-
mo istorijos saugotojas ir mies-
telio židinys.

Šakių r.: Kur gyveno 
ir Vincas 
Kudirka, 
ir Pranas 
Vaičaitis

Neįgalieji, pagerbdami tauti-
nio atgimimo šauklį, prie skulp-
toriaus Vinco Grybo sukurto 
V.Kudirkos paminklo centrinė-
je miestelio aikštėje padėjo gėlių.

Domėjosi Vaičaičių šeimos 
gyvenimu

Sintautų miestelyje neįga-
liųjų draugijos Šakių seniūni-
jos skyriaus neįgaliuosius nuo-
širdžiai pasitiko to paties sky-
riaus narė Liudvika Kutkaitie-
nė. Tada visi pasuko į poeto 
Prano Vaičaičio tėviškę, esančią 
Santakų kaime, ant Pentos upe-
lio kranto. Čia ekskursijos da-
lyviai aplankė Vaičaičių klėty-
je įkurtą Memorialinį muziejų. 
Ekskursijos dalyviai taip pat pa-
bendravo su P.Vaičaičio sūnėno 
žmona, 94-uosius metus einan-
čia Salomėja Vaičaitiene. Guvi, 
puikios atminties senolė pasa-
kojo apie Vaičaičių šeimos gy-
venimą, P.Vaičaičio muziejaus 
įkūrimą, turtingą jo ekspoziciją.

Grožėjosi sodybomis
Pasigrožėję Sintautų mieste-

liu, kuris pernai šventė 450-ies 
metų jubiliejų, ekskursijos da-
lyviai užsuko į sintautiečių, neį-
galiųjų draugijos Šakių skyriaus 
narių Joanos ir Algirdo Šuopių 
sodybą. Ji – viena gražiausių 
Sintautų seniūnijoje. Visus su-
domino baigiamas imituoti se-
novinis šulinys su svirtimi. Jis 
bus vienintelis Sintautuose.

Vėliau ekskursijos dalyviai 
keliavo į Lekėčių miestelį. Čia 
jis pabuvojo jaunos šeimos Li-
nos ir Ginto Čekauskų pavyz-
dingai tvarkomoje sodyboje, jų 
namuose įkurtame buities mu-
ziejuje. Čia neįgalieji pamatė 
daugybę senovinių oblių, skry-
nių, svarstyklių, knygų, patefo-
nų su rankenėlėmis.

Aktyvūs Šakių seniūnijos 
skyriaus neįgalieji dar aplan-
kė Lekėčių miško muziejų. Tai 
buvo paskutinis įspūdžių kupi-
nos ir turiningos ekskursijos lan-
kytinas objektas.

Antanas ORINTAS

Joanos ir Algirdo Šuopių sodyba – viena gražiausių Sintautų seniūnijoje. 

Lietuvoje – pirmoji tarptautinė 
neįgaliųjų stovykla

pasisvečiuoti kurorte, „Interact“ 
klubo nariai savanoriavo ir t.t.

Pasiruošimas stovyklai už-
truko gerą pusmetį. „Daryk ge-
rai arba nedaryk visai“ – tokiu 
devizu besivadovaujantys klai-
pėdiečiai į organizacinę grupę 
įtraukė ir ne vienoje panašioje 
stovykloje dalyvavusią rateliais 
judančią šiaulietę Raimedą Bu-
činskytę. Pasak R.Čejauskienės, 
jos patirtis ir patarimai buvo la-
bai naudingi. Taigi sutelkus ne-
menkas pajėgas ir didelį entuzi-
azmą pirmosios tarptautinės sto-
vyklos dalyviams buvo pateik-
tas detaliai apgalvotas, išpuo-
selėtas ir nugludintas projektas.

Netikėtumai neužklupo 
netikėtai

Sumaniai sudėliota stovy-
klos programa neįgaliesiems ne-
leido nuobodžiauti. Vieną dieną 
užsiėmimai buvo organizuoja-
mi pačioje stovyklavietėje, kitą – 
visi vykdavo į kokią nors išvy-
ką. Galbūt ne vienas mūsų neį-
galusis jau buvo lankęsis ir Pa-
langoje, ir Nidoje, ir Šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio vienuolyne, ta-
čiau organizatoriai nuoširdžiai 
pasistengė, kad šias išvykas ne-
įgalieji, ypač stovyklos svečiai, 
prisimintų kaip išskirtines.

R.Čejauskienė juokauja, jog 
tokius įspūdžius padėjo sukur-
ti netgi nenumatytos kliūtys 
ar prapliupęs lietus. Palangoje 
stovyklautojai turėjo apsilanky-
ti Gintaro muziejuje. Prieš pu-
santro mėnesio Palangos rota-
riečiai susisiekė su jo darbuoto-
jais, viską aptarė, perspėjo, jog 
atvyks rateliais judantys žmo-
nės. Ir buvo patikinti, kad dėl to 
jokių problemų nekilsią – jiems į 
muziejų padės patekti prie rūmų 
įrengtas keltuvas. Tačiau sutartą 
dieną atvažiavę stovyklautojai 
pamatė, jog keltuvas neveikia. 
Smagu, kad užuot skėsčioję ran-
komis ar kraipę galvas Palangos 
rotariečiai patys tapo „gyvuoju 
keltuvu“. Smulkutė vilnietė Inga 
Filipovič juokauja, kad ją į mu-
ziejų „pakelti“ buvę vieni juokai, 
bet štai nešant elektriniu vežimė-
liu judantį vaikiną teko sukibti 
net keturiems stipriems vyrams.

Tą pačią dieną parke stovy-
klautojų laukė specialiai jiems 
skirtas Palangos pučiamųjų ins-
trumentų orkestro koncertas. 
Jis įvyko, tačiau užuot mėga-
vęsi smagia muzika neįgalieji 
buvo privesti slėptis nuo lietaus 
ir laukti, kad koncertas kuo grei-
čiau pasibaigtų. Užtat kaip nuo-
taiką pataisė puikūs pietūs res-
torane!

Deja, dėl pajūryje šniokštu-
sios liūties neteko pasidžiaugti 
ir tikru stovyklos desertu turė-
jusiu tapti skrydžiu oro balionu 
bei plaukimu baidarėmis Mini-
ja, nors viskas ir buvo parengta, 
net palapinės pastatytos. Baida-
rėmis I.Filipovič jau buvo plau-
kusi, užtat apie skrydį oro balio-
nu seniai svajojo. Nekantriai jo 
laukė ir telšiškė Laura Alčiaus-
kaitė. Pasak merginos, jei ne ši 
stovykla, neįgaliajam į orą pakil-

ti niekas nepasiūlytų. Apmaudu, 
kad buvusi beveik ranka pasie-
kiama svajonė dar sykį nutolo.

Tačiau net lietui sugriovus 
numatytą programą, pasak pa-
nevėžiečio Ernesto Marčiulio-
nio, neįgalieji po balas neturėda-
mi ką veikti nebraidžiojo, o buvo 
užimti įvairiomis veiklomis. Ne-
atsitiktinai šią stovyklą vaikinas 
pavadino išskirtine – visi nekan-
triai laukė naujos dienos, žinoda-
mi, jog patirs netikėtų įspūdžių.

Kiekvieną dieną – 
įtraukiantys užsiėmimai

Viena įspūdingiausių die-
nų E.Marčiulionis vadina mu-
zikos terapijai skirtąją. Visi sto-
vyklautojai gavo nedidelius bū-
gnus (labai silpnas rankas tu-
rintieji – barškučius) ir turėjo iš-
mokti juos ritmingai mušti. Pa-
sak Ernesto, iš pirmo žvilgsnio 
užduotis atrodė visai nesudė-
tinga, tačiau tai atlikti darniai, 
reaguojant į šio „orkestro“ diri-

(atkelta iš 1 psl.)
kiti kamuoliuką atmušti paban-
dę stovyklautojai stebėjosi, kaip 
įmanoma spėti ir manevruoti ve-
žimėliu, ir rakete užsimoti, ka-
muoliuką atmušti.

Pačių geriausių įspūdžių sto-
vyklautojams paliko ir vakarai 
prie laužo, diskotekos, karao-
kės, bendravimas, kitų žmonių 
pažinimas.

Ar ši stovykla taps 
tradicine?

Stovyklos patirtis ir įspūdžiai 
bus įamžinti režisierės Dalios 
Kanclerytės kuriamame filme. 
Atsisveikinimo vakarą jo hero-
jai jau galėjo pasidžiaugti būsi-
mo filmo fragmentais. Spindin-
čios akys, plačios šypsenos, pa-
sak R.Čejauskienės, – pats ge-
riausias įvertinimas. 

Rugsėjo viduryje filmas bus 
parodytas Rotary klubų na-
riams. R.Čejauskienė tikisi, kad 
tarptautinė neįgaliųjų stovykla 
tokį pat puikų įspūdį paliks ir 

Muzikos terapija įtraukė visus.

Stovyklą primins pačių nulipdyti dubenėliai.

gento mostus, nebuvo paprasta. 
Visą dieną (žinoma, su pertrau-
kėlėmis) repetavę stovyklautojai 
vakare surengė bendrą kelių mi-
nučių koncertą.

Kaunietė Milita Lukšėnai-
tė džiaugėsi pirmą kartą lietusi, 
minkiusi molį, lipdžiusi iš jo du-
benėlį. Ne ji viena stovykloje nu-
stebo, kokia šilta ir gyva ši me-
džiaga, kaip lengvai ji paklūs-
ta žmogaus rankoms. Neįgalių-
jų nulipdyti dirbiniai buvo iš-
džiovinti, nuglazūruoti, išdegti 
ir kaip stovyklos prisiminimas 
grąžinti jų kūrėjams.

Stovyklautojus labai sudomi-
no ir parodomosios lauko teniso 
varžybos. Jas surengė ne tik Lie-
tuvos neįgaliųjų teniso klubo na-
riai, savo meistriškumą demons-
travo ir iš Latvijos atvykę stovyk- 
los dalyviai. I.Filipovič džiau-
gėsi turėjusi galimybę pažaisti 
su Ričardo Berankio rakete (ją 
garsiausias šalies tenisininkas 
yra padovanojęs teniso klubui), 

kitiems labdaringa veikla užsii-
mantiems rotariečiams, o stovy-
kla taps ne vienkartiniu projek-
tu, bet turės tęsinį. Žinoma, atei-
ties vizija priklausys nuo galimų 
gauti lėšų. Vilčių stovyklos va-
dovei teikia Norvegijos rotarie-
čių pavyzdys. Šioje šalyje Rota-
ry klubų nariai moka ne tik nu-
statytą nario mokestį, bet tam  
tikrą pinigų sumą skiria ir ten 
kasmet rengiamoms neįgalių-
jų stovykloms. „Kodėl šios pa-
tirties neperėmus ir mums?“ – 
svarstė moteris, mintyse jau kur-
dama planus, ką dar galėtų pa-
siūlyti neįgaliesiems, kokie ren-
giniai bei veikla dar labiau paį-
vairintų iš įvairių šalių susirink-
siančiųjų savaitę.

Stovyklautojai vieningai pri-
taria tikra drauge, o ne vadove 
per savaitę tapusios Raimondos 
mintims ir viliasi kitąmet vėl visi 
susitikti.

Aldona DELTUVAITĖ
Rasos Urbelionytės nuotr.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daugiau galimybių gydytis užsienyje
valstybes, kur jiems bus suteik-
tos sveikatos priežiūros paslau-
gos, kurių išlaidas ligonių kasos 
kompensuos Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšomis.

Apdraustieji Lietuvos gyven-
tojai, gavę sveikatos priežiūros 
paslaugas svetur, turės ne vėliau 
kaip per vienerius metus kreiptis 
į teritorinę ligonių kasą ir pateikti 
prašymą kompensuoti jiems su-
teiktų sveikatos priežiūros pas-
laugų išlaidas. Bus galima pra-
šyti kompensacijos ir už išduotus 
vaistus, medicinos prietaisus ar 
medicinos pagalbos priemones. 
Jei ligonių kasos nuspręs kom-
pensuoti minėtų paslaugų sutei-
kimo, vaistų ar prietaisų įsigijimo 
išlaidas, ši kompensacija žmo-
gui bus pervesta ne vėliau, kaip 
per 30 darbo dienų nuo sprendi-

mo priėmimo. Tuo siekiama už-
tikrinti, kad pacientas kuo sku-
biau gautų reikiamas sveikatos 
priežiūras paslaugas ir kad šių 
paslaugų išlaidos būtų kuo grei-
čiau kompensuojamos.

Siūlome atkreipti dėmesį į 
tai, kad minėtose šalyse suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų iš-
laidos bus kompensuojamos to-
kiais pat įkainiais, sąlygomis ir 
apimtimi, kaip būtų kompen-
suojamos Lietuvoje. Tiksliau, bus 
kompensuojamos tik tokių svei-
katos priežiūros paslaugų, kurios 
teikiamos ir Lietuvoje, išlaidos.

Numatyta, kad artimiau-
siu metu bus sukurtas naciona-
linių kontaktinių centrų (NKC) 
tinklas, kuris užtikrins nuolatinį 
patikimos informacijos apie tar-
pvalstybines sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikimą pacien-

tams. Toks centras veiks ir Lie-
tuvoje. Jame pacientus konsul-
tuos Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūrai tarnybos ir 
Valstybinės ligonių kasos specia- 
listai. Visose ES šalyse veikian-
tis šių centrų tinklas padės vals-
tybėms dalintis patirtimi, skleis-
ti informaciją apie galimybes su-
teikti pacientams geriausią gy-
dymą, naujausių technologijų 
naudojimą ir išlaidų už suteik-
tas sveikatos priežiūros paslau-
gas kompensavimą.

Tikimasi, kad įsigaliojus 
šiems pakeitimams pagerės 
mūsų šalyje teikiamų sveika-
tos priežiūros paslaugų kokybė, 
o užsienio šalių pacientai gaus 
daugiau žinių apie aukštą mūsų 
medikų kvalifikaciją. Visa tai pri-
sidės prie palankesnių Lietuvos 
sveikatos priežiūros sistemos 

vertinimų ir mūsų šalies įvaiz-
džio gerinimo.

Kartu su siūlomais pakeiti-
mais bus įtvirtinta ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo bei 
jų išlaidų kompensavimo užsie-
niečiams, gavusiems papildomą 
apsaugą Lietuvoje (t.y. asmenims, 
paprašiusiems mūsų šalyje prie-
globsčio, kai dėl objektyvių priežasčių 
negali grįžti į savo šalį ir jiems su-
teikiama tarptautinė apsauga Lietu-
voje), tvarka. Suvienodinus svei-
katos priežiūros paslaugų teiki-
mo sąlygas ir tvarką su mūsų ša-
lyje apdraustiems žmonėms ga-
liojančia tvarka, jie galės gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas 
ir dalyvauti privalomojo sveika-
tos draudimo sistemoje, o to šiuo 
metu negali padaryti. Dėl minė-
tų Sveikatos draudimo įstatymo 
pakeitimų turi nuspręsti Seimas.

Ministrų kabinetas prita-
rė siūlymams į nacionali-
nę teisę perkelti Europos 
Sąjungos (ES) direkty-
vų nuostatas. Įsigaliojus 
minėtoms nuostatoms, 
privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) apdraus-
tiems asmenims atsirastų 
daugiau galimybių gydy-
tis ES ir Europos ekono-
minės erdvės šalyse, o šių 
šalių piliečiams – naudo-
tis sveikatos priežiūros 
paslaugomis mūsų šalyje.

Pakeitimai, kurie turėtų įsiga-
lioti iki šių metų spalio 25 d., yra 
įtvirtinti siūlomuose Sveikatos 
draudimo įstatymo pakeitimuo-
se. Jiems įsigaliojus, mūsų šalies 
apdraustieji galės vykti į minėtas 

Daktaras
Aiskauda

Įtampos sukeltas galvos skausmas

Galvos skausmas vargi-
na maždaug penktada-

lį žmonių. Tai nėra koks nors vie-
nas specifinis susirgimas, o įvairių 
ligų, fizinių ir psichologinių trau-
mų, triukšmo, vibracijos, žalingų 
įpročių, apsinuodijimų, protinio 
ir fizinio nuovargio, netaisyklin-
gos laikysenos (darbo, mokymosi 
ir poilsio metu) bei kitų neigiamų 
faktorių (tokių priskaičiuojama 
kelios dešimtys) požymis. Beje, 
per pastaruosius 30 metų įvairiose 
pasaulio šalyse medicinos moksli-
ninkai nustatė daugelį naujų gal-
vos skausmą sukeliančių prie-
žasčių (pvz., kai kam galvą skau-
da dėl auskarų nešiojimo, kram-
tomosios gumos, ledų, valgomo-
sios druskos), papildė seniau žino-
tų sąrašą (pvz., dėl maisto alergi-
jos), liko ir nenustatytų priežasčių.

Nėra testo
Tenka tik apgailestauti, jog iki 

šiol mokslininkai nesukūrė tes-
to, pagal kurį būtų galima len-
gvai nustatyti, ką vargina migre-
na (migrena – visą gyvenimą besi-
kartojantis vienos pusės [dažniau-
siai] kaukolės skausmas; skaus-
mo priepuoliai trunka 4 ir dau-
giau valandų), kas serga neural-
gija (nerviniai skausmai) arba yra 
varginamas įtampos sukelto gal-
vos skausmo. Pastarasis skausmas 
(toliau – ĮGS) periodiškai vargina 
70–80 proc. žmonių. Beje, ĮGS bū-
dingas abiejų lyčių pesimistams, 
taip pat jis labiau vargina ner-
vingas, melancholiškas moteris.  
Ir dar. Įtampos sukeltas galvos 
skausmas nėra paveldimas ir ne-
gali pereiti į kitą galvos skausmo 
rūšį, pavyzdžiui, migreną (šiame 
rašinyje aiškinsimės tik apie stre-
so, psichologinės ir kitokios įtam-
pos ir panašių faktorių sukeliamą 
galvos skausmą). 

Pagrindinės priežastys
1. Pastovus protinis pervargimas. 

Jis susijęs su kasdienėmis darbo ir 
mokymosi intelektualinėmis per-
krovomis. Būtina atsipalaiduo-
ti (sėdėjimas prie televizoriaus ar 
kompiuterio – netinkami varian-

tai; geriau – gamtos prieglobstis, 
nesunki fizinė veikla), rasti lai-
ko poilsiui. Beje, ilgai trunkantis 
ĮGS gali sukelti hipertoninę ligą, 
insultą, aklumą, kurtumą ir kito-
kių bėdų.

Pastaba. Dirbant be pertraukų 
protinį darbą 4–5 valandas, sme-
genyse prasideda tam tikrų jų vie-
tų blokada. Tai sutrikdo tų zonų 
inervaciją bei aprūpinimą krau-
ju. Tokiu būdu pakenktoje vieto-
je atsiranda spazmas, lydimas į 
kitas galvos sritis greitai plintan-
čio skausmo. 

2. Per mažai miego. Didžiosios 
Britanijos mokslininkai siūlo op-
timalią miego trukmę (anksčiau 
buvo rekomenduojama visiems 
be išimties per parą miegoti ne 
mažiau kaip 7,5–8 val.) nustaty-
ti atsižvelgiant į žmogaus amžių. 
Antai 20–30 metų asmenų mie-
gas turėtų trukti 7,23 val., sulau-
kus 40–55 metų – 6,83 val., 66–83 
m. – 6,51 val. 

3. Stresai (skubėjimas, egza-
minų, operacijos baimė, baimė 
suklysti, prarasti premiją, darbą, 
sutuoktinį, pyktis, kaltės jausmas, 
įkyrūs telefono skambučiai, durų 
trankymas ir t. t.) arba sezoninė de-
presija. Pirmoji priežastis priver-
čia spazmuoti veido, kaklo, pe-
čių raumenis. Tai sutrikdo krau-
jotaką, atsiranda deguonies sty-
gius, pradeda kauptis biologinės 
kilmės nuodingos medžiagos. 
Pastaba. Su stresais ir depresija su-
sijęs ĮGS paprastai kartojasi kas 
antrą ar trečią dieną ir trunka 2–4 
valandas.

4. Kai kurių bioaktyvių medžia-
gų stoka. ĮGS atsiranda arba susti-
prėja dėl vitaminų B6, B2, magnio 
ir fosforo stokos. 

Vitamino B6 šaltiniai: mielės, 
miltai, kepenys, kiaušiniai, dar-
žovės, žuvies, mėsos, pieno pro-
duktai. 

Vitamino B2 šaltiniai: alaus mie-
lės, lapinės daržovės, grikių kruo-
pos, kviečiai, mėsos, žuvies ir pie-
no produktai, kiaušiniai.

Magnio šaltiniai: duona, kruo-
pos, sėlenos, žirniai, pupelės, pet- 
ražolės, krapai, špinatai, juodo-
ji arbata, džiovinti grybai, kaka-
va, krabai, krevetės, jūros kopūs-

tai, moliūgai, geriamasis vanduo.
Fosforo šaltiniai: juodoji arba-

ta, kakava, fermentiniai sūriai, 
kiaulių kepenys, varškė, džiovin-
ti grybai, krienai, žalieji žirneliai, 
pupos, pupelės, kai kurios žuvys, 
kiaušinio trynys, jautiena, duona. 
Šių medžiagų stygius sutrikdo 
raumenų veiklą, trukdo kokybiš-
kai jiems atsipalaiduoti. Antai pro-
tinį darbą dirbantiems žmonėms 
„sustreikuoja“ stuburo raumenys 
kaklo ir krūtinės srityje. Tai trik-
do galvos smegenų veiklą ir su-
kelia ĮGS. 

Pastaba. Pasitaiko, kai galvą 
skauda trūkstant geležies ir kalio.

Geležies šaltiniai: jautiena, 
paukštiena, žuvis, kiaušinio try-
nys, ankštiniai augalai, avižiniai 
dribsniai, riešutai, grūdų produk-
tai, vyšnios, obuoliai, slyvos, lapi-
nės daržovės.

Kalio šaltiniai: džiovinti vai-
siai, riešutai, soja, jūros kopūstai, 
pupelės, žirniai, špinatai, bulvės, 
sėlenos, kviečiai, bananai, moliū-
gai, menkė; kiek mažiau kalio mė-
soje, piene ir pieno produktuose, 
kiaušiniuose.

5. Atskirų raumenų grupių įtam-
pa. Dėl šios priežasties ĮGS atsiran-
da žmonėms, dirbantiems darbą, 
susijusį su smulkiomis detalėmis, 
kompiuteriu, ilgai žiūrintiems te-
levizijos laidas, vairuojantiems au-
tomobilį, nes būna labai įtempti 
akių, kaklo, pečių ir kai kurie kiti 
raumenys. Dauguma žmonių net-
gi pastebi, jog ĮGS susilpnėja arba 
net išnyksta pakeitus pozą, pailsė-
jus ar gerai išsimiegojus.

Ligos požymiai ir eiga
Ligoniai, patiriantys ĮGS, daž-

niausiai nurodo, jog skausmo ži-
dinys yra „kažkur giliai už akių“ 
ir kad jiems susidaro įspūdis, tar-
si galvą spaustų, veržtų nemato-
mas lankas, šalmas, spaustuvas 
ir pan. Tai nepulsuojantis ir ne-
stiprus skausmas, prasidedan-
tis pakaušyje, plintąs į viršugal-
vį arba esąs juosiančio pobūdžio. 
Galvos skausmas dažniausiai tę-
siasi nuo 30 min. iki kelių valan-
dų arba net iki 7 dienų, tuo pat 
metu nebūna pykinimo, vėmimo 
ir šviesos baimės (arba pasitaiko 

kuris nors vienas iš čia nurody-
tų požymių). Taip pat ligoniai ne-
retai nurodo, jog kartu su galvos 
skausmu atsiranda nerimas (ne-
apibrėžtas grėsmės jausmas, ky-
lantis dėl realaus ar įsivaizduoja-
mo pavojaus), depresija, širdies, 
nugaros, pilvo, sąnarių skausmai.  
Kai skauda galvą mažiau nei 15 
dienų per mėnesį arba 180 dienų 
per metus, laikoma, jog ligonį var-
gina epizodinis ĮGS. 

Jei ĮGS kartojasi pusmetį ir 
trunka daugiau negu 15 dienų per 
mėnesį, tai vadinama lėtiniu ĮGS. 
Beje, šios rūšies skausmas gali var-
ginti ne tik dieną (dažniausiai jis 
sustiprėja antroje dienos pusėje), 
bet ir naktį (būna, kai pabunda-
ma skaudančia galva arba ją pra-
deda skaudėti atsikėlus iš patalo). 

Pastaba. Vaikams ĮGS daž-
niausiai pasireiškia antroje dienos 
pusėje, skauda kaktos arba kaktos 
ir kartu smilkinių sritis. Beje, pa-
stebėta, jog dėl ĮGS dažniau skun-
džiasi vyresnių klasių mokiniai.

Pratimai
Darbo, mokymosi ir poil-

sio metu (pvz., žiūrint televiziją) 
reiktų vengti statiškų ir nepato-
gių pozų, daryti pertraukas (po 45 
min. darbo, mokslo ar televizijos 
žiūrėjimo būtina bent 5 min. per-
traukėlė), kurių metu būtų atlie-
kami fiziniai pratimai. Jie daromi 
sėdint; padeda išvengti ĮGS arba 
bent jį gerokai sumažina.  

1. Delnas pridedamas prie 
kaktos, iš visų jėgų stengiama-

si jį 7 sekundes spausti kakta. Po 
to tos pačios rankos pirštų galais 
apie minutę pamasažuojama kak-
ta ir kaklo nugarinė pusė. Prati-
mas kartojamas 3 kartus.

2. Delnas pridedamas prie pa-
kaušio, iš visų jėgų stengiamasi jį 
7 sekundes spausti pakaušiu. Po 
to tos pačios rankos pirštų galais 
apie minutę pamasažuojamas pa-
kaušis ir kaklo nugarinė pusė. Pra-
timas kartojamas 3 kartus.

3. Delnas pridedamas prie kai-
riojo smilkinio, vidutine jėga 7 se-
kundes smilkinys spaudžiamas 
prie delno. Pratimas kartojamas 3 
kartus. Tas pats pratimas ta pačia 
tvarka atliekamas ir su dešiniuo-
ju smilkiniu.

4. Užsimerkiama. Apie 3 se-
kundes švelniai pamasažuojami 
akių obuoliai. Vis dar būnant užsi-
merkus, labai lėtu tempu sukioja-
ma galva į kairę ir į dešinę ne ma-
žiau kaip 5 kartus. Po to atsimer-
kiama, apie minutę energingai 
pamasažuojama kaklo nugarinė 
pusė ir galiausiai ta vieta švelniai 
paglostoma. Pratimo metu labai 
svarbu nesulaikyti kvėpavimo. 

Bendra pastaba. Visų pratimų 
metu pageidautina būti šiek tiek 
prasižiojus. Tai automatiškai at-
palaiduoja veido raumenis bei pa-
gerina kraujotaką. Efektas bus dar 
stipresnis, jei tuo pačiu metu bus 
atitrauktas liežuvis nuo priekinių 
dantų. Beje, šis dalykas kai kada 
netgi šiek tiek pagerina nuotaiką.

Romualdas OGINSKAS
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Uždavęs tokį klausimą atsakymo ieškojo laikraštis „Telšių ži-
nios“. Šatrijos kalnas – vienas iš traukos objektų Telšių rajone. 
Dažnas turistas džiaugiasi sutvarkyta aplinka, kitas ilgisi krašto-
vaizdžio natūralumo, trečias žeria pasiūlymų, ką dar reikėtų nu-
veikti. Bet neįgaliajam kalno viršūnę pasiekti sunku.

Vienas laikraščio skaitytojas 
pasakojo, kad vasaros viduryje 
būrelis draugų (tarp jų – ir ne-
įgalusis su vežimėliu) nuspren-
dė aplankyti Šatrijos kalną. „Ten 
nebuvome 15 metų. Pirmas 
įspūdis geras: kalnas sutvarky-
tas, patogi automobilių stovėji-
mo aikštelė, kurioje pažymėta 
neįgaliųjų stovėjimo vieta, tua-
letas taip pat pritaikytas judan-
čiam vežimėliu. Tačiau viršūnę 
patogiais laiptais pasiekti gali 
tik sveikas žmogus. Žinoma, bu-
vome būrys, tad vežimėlį šiaip 
ne taip užtempėme į kalną. 

Varnių regioninio parko di-
rekcijos, kuri tvarkė Šatrijos kal-
ną, atstovas Linas Gedvilas ko-
mentavo taip: „Kadangi pro-
jektas rengtas kultūros paveldo 
objekto teritorijoje – archeologi-
jos paminkle, kur taikomi labai 
griežti paveldosauginiai reika-
lavimai (draudžiama statyti sta-
tinius, nesusijusius su pamin-
klo apsauga, būtina užtikrinti 
vizualinę apžvalgą, kultūrinio 
sluoksnio apsaugą, būtini arche-
ologiniai tyrimai žemės kasimo 
vietose), todėl įrengti prievažų, 
liftų, eskalatorių neįgaliesiems 
nebūtų leidęs Kultūros pavel-
do departamento teritorinis pa-
dalinys.“ Pasak L.Gedvilo, tokių 
elementų įrengimas būtų buvęs 

labai brangus ir nebūtų užtekę 
projektui skirtų lėšų, tai taip pat 
„smarkiai darkytų Šatrijos kalno 
vaizdą“. Varnių regioninio par-
ko direkcijos atstovas priminė 
reikalavimą neįgaliųjų prieva-
žai: per vieną jos metrą gali pa-
kilti 8 cm. „Reikėtų kalną apvy-
nioti 3 kartus prievažų serpan-
tinais ir vis tiek neatitiktų rei-
kalavimų“, – mano L.Gedvilas.

Kultūros paveldo depar-
tamento Telšių teritorinio pa-
dalinio vedėjas Antanas Eičas 
įsitikinęs, kad piliakalniai ap-
žiūrimi iš apačios. „Net neži-
nau, ar yra specialiai neįgalie-
siems pritaikytų projektų. To-
kiam tikslui reikalinga bendra 
politika. Klystate, jeigu manote, 
kad įrengti laiptai kopti sveikie-
siems yra padaryti dėl patogu-
mo jiems. Ne, jie padaryti, kad 
žmonės nešliaužiotų bet kur ir 
neniokotų piliakalnio. Jeigu ant 
jo primontuotume įvairios įran-
gos, prarastume natūralumą. 
Gal ir gera mintis pritaikyti vie-
ną ar kitą piliakalnį individua-
liai kopti neįgaliesiems. O gal 
neįgaliųjų draugija galėtų pa-
rūpinti technikos ir ją nuomo-
ti, arba, kaip buvo ir šiuo atve-
ju, neįgaliajam pagelbėtų kar-
tu buvę draugai“, – samprota-
vo A.Eičas.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šatrijos kalnas neįgaliajam – 
neįveikiama bastilija?

Dienraštyje „Sekundė“ Raimonda Mikučionytė informavo, kad 
Panevėžio centrinėje dalyje – Laisvės aikštėje, Ukmergės gatvė-
je, prie centrinės turgavietės bei netoli prekybos ir pramogų 
centro „Babilonas“, kitų prekybos centrų automobilių stovėji-
mo aikštelėse jau kuris laikas nebaudžiami verslauja sukčiai, ap-
simetę kurčiais asmenimis.

Panevėžietė Kristina S. žur-
nalistei papasakojo, kaip iš jos 
buvo išvilioti pinigai. „Neto-
li Laisvės aikštės prišoko tam-
saus gymio vaikinas ir pakišęs 
aplanką paprašė pasirašyti, – 
sakė mergina. – Prie aplanko 
prikabintame lape matėsi žen-
klas „Neįgalusis“, Lietuvos ir ES 
vėliavos. Lape parašyta: pasira-
šykite už neįgaliųjų vaikų centro 
steigimą. Pasirašiau ir vaikino 
pasiteiravau, ką rašyti prie au-
kos. Jis pradėjo rodyti, kad ne-
šneka, neva kurčnebylis. Baks-
nodamas į lapą pirštu rodė, kad 
turiu paaukoti pinigų.“ Sutriku-
si Kristina galiausiai išsitraukė 
piniginę ir padavė penkis litus.

„Nepatenkintas, kad tiek 
mažai daviau, aukų rinkėjas su-
siraukė ir įsidėjęs pinigus į kiše-
nę nuėjo. Kiek paėjus, prišoko 
kitas vaikinas ir pakišęs aplan-
ką ėmė reikalauti pinigų. Supra-
tau, kad tai apgavikai, iškvie-
čiau policijos pareigūnus. Paaiš-
kėjo, kad vyrukai, renkantys pi-
nigus, rumunų tautybės“, – tei-
gė Kristina S.

Panevėžio miesto polici-
jos komisariato vyriausioji ty-
rėja A.Ilgutienė sakė, kad su-
sidūrus su pinigų prašančiais 
asmenimis geriausia skambin-
ti policijai. „Pareigūnai išsiaiš-
kins, kas jie tokie ir ar aukas 
renka legaliai, – sako tyrėja. – 
Dar patarčiau ir iš tokių apsi-
metėlių pareikalauti dokumen-
to, įrodančio, kad aukos renka-
mos legaliai.“

„Kita vertus, patiklių žmo-
nių visada atsiras, – sutiko A. Il-
gutienė. – Jie visada aukos, o 
tik supratę, kad juos apgaudi-
nėja, puls kaltinti policiją. Esą 
pareigūnai nieko nedaro, o juk 
niekas jų per prievartą never-
čia aukoti.“

Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės moky-
klos vadovė Danutė Kriščiūnie-
nė patikino: jeigu mieste būtų 
kuriamas neįgaliųjų vaikų cen-
tras, tikrai apie tai žinotų. „Au-
kas renka apsimetėliai, – situa-
ciją įvertino mokyklos direktorė. 
– Pinigai nukeliauja ne neįgalie-
siems, bet į mulkintojų kišenes.“

Panevėžyje sukčiai dedasi 
neįgaliaisiais

šiuo metu yra sudarytos pakan-
kamai neblogos sąlygos neįgalie-
siems studijuoti. Be jau minėtos 
finansinės pagalbos, dar yra gali-
mybė įsigyti ir reikiamą įrangą – 
pvz., spausdintuvą Brailio raštu. 
Vis labiau pritaikoma ir univer-
siteto aplinka. Išlieka tendencija, 
kad neįgalieji dažnai renkasi so-
cialinio darbo studijas – to fakul-
teto aplinka neblogai pritaikyta. 
Studentai, R.Matonienės nuo-
mone, vis dėlto turėtų atsakin-
gai pasirinkti, kokią specialybę 
rinktis, atsižvelgdami į savo gali-
mybes – tarkim, turintis regėjimo 
negalią greičiausiai negalėtų stu-
dijuoti medicinos ir pan. Teisin-
gai pasirinkti studijų kryptį VU 
padeda akademinio konsultavi-
mo skyrius. R.Matonienė atkrei-
pė dėmesį, kad galėtų būti dau-
giau mokymų dėstytojams apie 
negalią, kad dėstytojai būtų kuo 
lankstesni ir padėtų susidoroti su 
dėl negalios kylančiais iššūkiais. 
Tačiau svarbiausiais dalykas, pa-
sak R.Matonienės, tai, kad pats 
studentas netylėtų ir apie savo 
poreikius pasakytų tiek vadovy-
bei, tiek dėstytojui. 

VU Studentų atstovybės So-
cialinės srities koordinatorė Au-
relija Daubaraitė pasidžiaugė, 
kad neseniai VU buvo pritaiky-
tas Matematikos ir informatikos 
fakultetas. Ji paminėjo, kad šie-
met studentų atstovybė paskel-
bė bendruomenės metais – sie-
kiama, kad atsirastų didesnis 
bendravimas ir su dėstytojais, ir 
tarp pačių studentų. Yra įkurta 
neįgaliųjų grupė, prie kurios gali 
prisijungti ne tik neįgalieji, bet ir 
norintieji jiems padėti, juos ge-
riau pažinti. 

Universitetas plečia 
akiratį

Diana Petrošiūtė laukia studi-
jų Šiaulių universitete pradžios. 
Mergina šiemet jau planuoja 
baigti ekonomikos mokslus – 
teliko parašyti magistro darbą.  
Diana nustatyta 20 proc. darbin-
gumo, ji juda daugiausiai neįga-
liojo vežimėliu, tik kartais pa-
sinaudoja ramentais. Mergina 
džiaugiasi, kad galėjo studijuo-

ti, nes jos pasirinktas fakultetas 
pritaikytas – liftu galima pasiek-
ti visus aukštus. Tiesa, ne tokiais 
gerais žodžiais Diana mini aplin-
ką apie universitetą – miesto gat- 
vėse dar daugybė neįveikiamų 
bortelių. Todėl mergina, nors gy-
vena netoli universiteto, į jį va-
žiuoja taksi. 

Nepaisant šių nepatogumų, 
Diana džiaugiasi, kad turi gali-
mybę studijuoti – ji sako nepa-
tirianti jokių didelių nepatogu-
mų – malonūs ir draugai studen-
tai, ir dėstytojai. „Nesijaučiu iš-
skirtinė“, – sako ŠU magistran-
tė. Jos teigimu, mokslai davė la-

kurią kasmet baigia ne vienas ne-
įgalusis. Ji labai reikalinga, deja, 
nepakankamai Lietuvoje įvertin-
ta. Tačiau aktyvūs studentai ran-
da savo vietą, ne vienas baigusy-
sis įsidarbino užsieny.

Reikia tiki norėti
VDU Studentų su negalia ko-

ordinatore šiemet įdarbinta Ieva 
Danilevičienė turi 25 proc. dar-
bingumo, vaikšto pasiremdama 
ramentais. Ji teigia, kad negalia 
nėra jokia kliūtis, kai nori ir turi 
tikslą. Ieva, mokydamasi aukš-
tojoje mokykloje, 2 kartus pagal 
Erasmus programą dirbo užsie-
nyje – Maltoje rūpinosi kurčiai-
siais, Suomijoje – proto negalią 
turinčiaisiais. Jis sako, kad tokia 
galimybe pasinaudojo ne vienas 
neįgalus VDU studentas. Žino-
ma, kelionei į užsienį reikia pa-
siruošti, nes neįgaliajam gali iš-
kilti įvairių problemų, bet šiaip 
neįgalusis gali beveik viską, kaip 
ir kiti. „Visos problemos – mūsų 
galvose, – sako Ieva, – niekas ne-
galės padėti, jei patys nenorėsi-
me.“ Ji skatina neįgaliuosius nu-
stoti galvoti, kad jie kažko nega-
li – reikia susigriebti ir pradėti 
gyventi. „Jei niekas tavimi nesi-
rūpina, pasirūpink savimi pats.“ 
Norint studijuoti tereikia ženg-
ti pirmą žingsnį. Ievos teigimu, 
integracija vykdoma įvairiomis 
kryptimis – universitetai pritai-
komi, administracija yra linkusi 
padėti, sukurtas palankus mi-
kroklimatas – visos galimybės 
siekti mokslo. Geriausias šių žo-
džių pavyzdys – jau magistran-
tūros studijų pakopą pasiekusi 
VDU studentė Evelina Baužai-
tė. Merginai, sergančiai raume-
nų atrofija, nustatytas 0 procen-
tų darbingumo lygis, jai venti-
liuojami plaučiai, ji negali pati 
net puslapio pervesti. Mergina 
nuotoliniu būdu baigė bakalau-
ro studijas, ir, maža to, pateko 
į valstybės finansuojamą vietą 
magistrantūroje, nes pažymiai 
buvo puikūs. „Tai – geriausias 
pavyzdys, kaip visi sunkumai 
įveikiami, kai yra tikslas“, – pa-
sakoja Ieva ir kviečia neįgaliuo-
sius eiti mokytis, keliauti, ben-
drauti – gyventi. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs STT 
Šiaulių valdybos pareigūnų surink-
tus įrodymus, teismas kaltomis dėl 
piktnaudžiavimo ir dokumentų klas-
tojimo pripažino Raseinių rajono sa-
vivaldybės administracijos Raseinių 
socialinių paslaugų centro direktorę 
V.A. ir buvusią jos pavaduotoją (ko-
misijos pirmininkę) S.M. Joms skirtos 
bausmės – dvejiems metams atimta 
teisė dirbti valstybės tarnyboje. Be to, 
V.A. turės sumokėti 2 730 litų, o S.M. 
– 1 950 litų baudas.

Už netinkamą Būsto pritaikymo žmonėms su 
negalia programos vykdymą – teismo nuosprendis

Studijos universitete – raktas  
į savarankiškumą

(atkelta iš 1 psl.)

džiamosios atsakomybės pagal laida-
vimą ir nustatytas vienerių metų lai-
davimo terminas.

Statybos darbus vykdžiusios ben-
drovės vadovas J.Z. pripažintas kal-
tu dėl dokumentų klastojimo ir suk-
čiavimo. Jam skirta 3 900 litų bauda.

STT Šiaulių valdybos pareigūnai, 
atlikdami ikiteisminį tyrimą, nusta-
tė, kad Raseinių rajono savivaldybės 
administracijos komisija netinkamai 
atliko savo darbą: buvo nepagrįstai 
nustatomas būsto pritaikymo neį-
galiesiems poreikis, netinkamai su-
daroma būsto pritaikymo eilė, o sta-
tybos darbai dėl nepakankamos kon-
trolės buvo atlikti nekokybiškai arba 
visai neatlikti.

„Bičiulystės“ inf.

Ieva Danilevičiūtė Maltoje, kurčiųjų 
centre.

bai daug – žinių, bendravimo, ir 
(labai svarbu) – savarankišku-
mo. Mergina pataria visiems ne-
įgaliesiems stengtis lankyti pas-
kaitas – tada atsiras daug drau-
gų, prasiplės akiratis.

Šiai minčiai pritaria ir Kęs-
tutis Skučas, ne vienerius metus 
koordinavęs neįgaliųjų studijas 
Lietuvos sveikatos universite-
te (LSU). Pats rateliais judantis 
dėstytojas, studijavęs dar tada, 
kai tuometinė Kūno kultūros ir 
sporto akademija buvo visiškai 
nepritaikyta, skatina visus neįga-
liuosius mokytis. Juo labiau kad 
dabar vis daugiau aukštųjų mo-
kyklų, tarp jų ir LSU, yra pritai-
kytos. Nepaisant to, kad žmogus 
yra aktyvus, įstojus į universite-
tą daug kas pasikeičia, atsiveria 
kitas pasaulis. Aukštoji mokykla, 
pasak K.Skučo, ne tik suteikia 
specialybę, bet ir pakeičia požiūrį 
į patį save. Dėstytojas pasidžiau-
gė, kad ir šiemet į Taikomųjų stu-
dijų programą įstojo 2 žmonės, 
judantys rateliais. Tai specialybė, 

Kitus Komisijos narius Raseinių 
rajono apylinkės teismas pripažino 
kaltais dėl netinkamo pareigų vykdy-
mo ir taip pat paskyrė bausmes: bu-
vusiam Raseinių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vyresniajam spe-
cialistui V.G. ir Raseinių rajono žmo-
nių su negalia sąjungos pirmininkei 
J.J. vieneriems metams atimta teisė 
dirbti valstybės tarnyboje, o Ekono-
mikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vyr. specialistas V.R. atleistas nuo bau-

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė, kad įsiteisėjo Raseinių 
rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl 
netinkamo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direkto-
riaus įsakymu sudarytos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 
komisijos (toliau – Komisija) darbo.

2013 m. rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 4 d., „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 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, rugsėjo 2 d. 
9.00 Kobra 11 (14) (kart.) N-7. 

10.00 Vaikų ir jaunimo populiariosios 
vokalinės muzikos festivalis „Laumės 
juosta 2013“ (kart.). 12.00 Namelis pre-
rijose (128). 13.00 „Tai, kas svarbiau-
sia. Tai, kas tikra“. LRT sezono atida-
rymo šventė 2013 (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (1) N-7. 17.00 
Kobra 11 (15) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19.00 Premjera. Rojus 
Lietuvoj (1) 19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Tei-
sė žinoti. Pertraukoje – 22.00 „Perlas“. 
22.30 Vakaro žinios. Užsienio naujie-
nos. 23.00 Dokumentinio kino vakaras. 
Premjera. Fotografo objektyve „ Oba-
mos Baltieji rūmai. JAV, 2010 m. 0.00 
Viena byla dviem (1) (kart.) N-7. 1.15 
Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 3 d. 
9.00 Kobra 11 (15) (kart.) N-7. 

10.00 „Auksinio balso“ gražiausios pra-
ėjusio sezono akimirkos (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (129). 13.00 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (1) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (16) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 
Premjera. Rojus Lietuvoj (2) 19.30 Emi-
grantai. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Pini-
gų karta. Pertraukoje – 22.00 „Perlas“. 
22.30 Vakaro žinios. Užsienio naujie-
nos. 23.00 Prisikėlęs faras (1) N-7. 0.00 
Viena byla dviem (2) (kart.) N-7. 1.15 
Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 4 d. 
9.00 Kobra 11 (16) (kart.) N-7. 

10.00 „Auksinio balso“ gražiausios pra-
ėjusio sezono akimirkos (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (130). 13.00 Emi-
grantai. Socialinės dokumentikos lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (3) N-7. 17.00 Kobra 11 
(17) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19.00 Premjera. Rojus Lietu-
voj (3). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Lietuva gali. Pertraukoje 
– 22.00 „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 
Užsienio naujienos. 23.00 Prisikėlęs fa-
ras (2) N-7. 0.00 Viena byla dviem (3) 
(kart.) N-7. 1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 
9.00 Kobra 11 (17) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (1, 2) (kart.). 11.00 
Pinigų karta. Publicistinė laida (kart.). 
12.00 Namelis prerijose (131). 13.00 
Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.50 Viena byla dviem 
(4) N-7. 17.00 Kobra 11 (18) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.25 Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19.00 Premjera. Rojus Lietu-
voj (4) 19.30 Klaidos kaina. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Specialus tyrimas. Per-
traukoje – 22.00 „Perlas“. 22.30 Vaka-
ro žinios. Užsienio naujienos. 23.00 Ali-
bi. Komedija. JAV, 2006 m. N-14. 1.00 
Viena byla dviem (4) (kart.) N-7. 2.15 
Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 18) (kart.). 

10.00 Rojus Lietuvoj (3) (kart.). 10.30 
Rojus Lietuvoj (4) 2013 m. (kart.). 11.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (132) 13.00 Klaidos kaina 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (N-7. 5) 17.00 Kobra 11 (19) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.25 Verslas. 18.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 19.00 „Maximos“ jaunųjų 
talentų konkurso apdovanojimai. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.10 2014 
m. Pasaulio futbolo čempionato atran-
kos rungtynės. Latvija – Lietuva. Per-
traukoje – 22.00 „Perlas“. 23.10 De-
tektyvė King (1) N-7. 0.15 Viena byla 
dviem (5) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 7 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų 

turgus. Pokalbių laida (kart.). 7.45 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas 
(40) . 9.25 Keliautojai – laiko valdovai 
(9). 9.50 Aviukas Šonas (2/25). 10.00 
Gustavo enciklopedija (kart.). 10.30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Septynios Kauno dienos. 12.00 Pasau-
lio dokumentika. Neatskleistos Biblijos 
paslaptys. 1 d. Tikrasis rojaus sodas. 
Didžioji Britanija, 2011 m. 13.00 Šeš-
tadienio detektyvas. Premjera. Inspek-
torius Luisas (1/1). 15.00 Durys atsida-
ro. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Detekty-
vo meistrai. Frosto prisilietimas (39) 
N-7. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas „Auksinis bal-
sas“. 23.00 Premjera. Robotas polici-
ninkas. Veiksmo trileris. JAV, 1987 m. 
N-14. 1.00 Pasaulio dokumentika. Ne-
atskleistos Biblijos paslaptys. 1 d. Ti-
krasis rojaus sodas (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart.). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.00 Girių horizontai. 8.30 
Kaimo akademija. 9.00 Nuotykiai elfų 
šalyje (4). 9.25 Keliautojai – laiko val-
dovai (10). 9.50 Aviukas Šonas (2/26). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta). 10.30 Brolių Grimų pasakos. Snie-
guolė (7). 11.45 Klausimėlis.lt 12.00 
Šiluvos atlaidai. 14.00 Detektyvo kla-
sika. Mis Marpl. Tai daroma su vei-
drodžiais (4/4). Didžioji Britanija, 2008 
m. N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Šiaurie-
tiškas būdas. 10 d. 17.15 Klausimėlis.
lt 17.30 Stilius. 18.30 Premjera. Imperi-
ja (1, 2) JAV, 2005 m. N-7. 20.30 Pano-
rama. 20.45 Savaitė. 21.15 Premjera. 
Ketverios vestuvės ir vienerios laidotu-
vės. Romantinė komedija. Didžioji Bri-
tanija, 1994 m. N-7 (subtitruota). 23.25 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. Tai da-
roma su veidrodžiais. Detektyvas. Di-
džioji Britanija. 2008 m. N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (14) (kart.). 7.25 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (74) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1722). 10.00 Moterys meluoja geriau 
(65, 66) N-7. 11.00 Trys muškietinin-
kai. Nuotykių f. JAV, Austrija, Didžio-
ji Britanija, 1993 m. N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (13). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (15). 14.30 Simp-
sonai (11) N-7. 15.00 Natalija (150) 
N-7. 16.00 Ašarų karalienė (100) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Meilės 
trikampis N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė N-7. 20.00 Gyvenimas 
yra gražus N-7. 20.30 Farai. Policijos 
darbo realybės drama. N-7. 21.00 Pa-
smerkti 2 N-7. 21.35 TV3 vakaro ži-
nios. 21.55 22.00 Vestuvių muzikantai 
(10) N-7. 23.00 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (114) N-14. 0.00 Las Vega-
sas (1) N-14. 1.00 Daktaras Hausas (1) 
N-14. 1.55 Gelbstint Greisę (12). 2.45 
Lujis (1) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (15). 7.25 Simp-
sonai (11). N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(75) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1723). 
10.00 Moterys meluoja geriau (67, 68) 
N-7. 11.00 Meilės trikampis N-7. 11.30 
TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių drau-
gužiai (24). 13.00 Viešnios iš praeities 
(6) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (14). 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(16). 14.30 Simpsonai (12). N-7. 15.00 
Natalija (151) N-7. 16.00 Ašarų karalie-
nė (101) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Meilės trikampis N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė N-7. 20.00 
Prieš srovę N-7. 21.00 Pasmerkti 2 N-7. 
21.35 TV3 vakaro žinios. 21.55 22.00 
Transporteris (1) N-14. 23.00 CSI krimi-
nalistai (1) N-14. 0.00 Las Vegasas (2) 
N-14. 1.00 Daktaras Hausas (2) N-14. 
1.55 Gelbstint Greisę (13). N-14. 2.45 
Lujis (2) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (16). 7.25 Simp-
sonai (12). N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(76) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1724). 

10.00 Moterys meluoja geriau (69, 70) 
N-7. 11.00 Meilės trikampis N-7. 11.30 
TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių drau-
gužiai (25). 12.55 Viešnios iš praeities 
(7) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (15). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (17). 14.30 Simpsonai (13). 
N-7. 15.00 Natalija (152) N-7. 16.00 
Ašarų karalienė (102) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Meilės trikampis 
N-7. 18.30 TV3 žinios (44). 19.30 Mo-
terų laimė N-7. 20.00 Motina ir du sū-
nūs N-7. 20.30 Opiumas liaudžiai N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 N-7. 21.35 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Vikingų loto. 22.00 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Lietuva – Serbija. Tiesioginė translia-
cija. 0.00 Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Ispanija – Kroatija. Vaidzo įra-
šas. 1.40 Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Prancūzija – Vokietija. Vaiz-
do įrašas. 3.10 Lujis (3) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (17). 7.25 Simp-
sonai (13). N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(77) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1725). 
10.00 Moterys meluoja geriau (71, 72) 
N-7. 11.00 Meilės trikampis N-7. 11.30 
TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių drau-
gužiai (26). 12.55 Viešnios iš praeities 
(8) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (16). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (18). 14.30 Simpsonai (14). N-7. 
15.00 Natalija (153) N-7. 16.00 Ašarų 
karalienė (103) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 17.55 Meilės trikampis N-7. 18.30 
TV3 žinios (44). 19.30 Moterų laimė 
N-7. 20.00 Humoro grandų šou N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 N-7. 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Lietuva – Makedo-
nija. Tiesioginė transliacija. 0.00 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionatas. Grai-
kija – Rusija. Vaizdo įrašas. 1.40 Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionatas. Slo-
vėnija – Ispanija. Vaizdo įrašas. 3.10 
Lujis (4) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18). 7.25 Simp-
sonai (14). N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(78) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1726). 
10.00 Moterys meluoja geriau (73, 74) 
N-7. 11.00 Meilės trikampis N-7. 11.30 
TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių drau-
gužiai (27). 12.55 Viešnios iš praeities 
(9) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (17). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (19). 14.30 Simpsonai (15). N-7. 
15.00 Natalija (154) N-7. 16.00 Aša-
rų karalienė (104) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Žvaigždžių dešimtu-
kas N-7. 18.30 TV3 žinios (44). 18.45 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Lietuva – Latvija. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.45 Ledynmetis 3. Animacinė ko-
medija. JAV, 2009 m. N-7. 22.35 Jau-
nėlis. Nuotykių komedija. JAV, 1994 m. 
N-7. 0.50 Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Makedonija – Serbija. Vaiz-
do įrašas. 2.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Juodkalnija – Bosnija ir 
Hercegovina. Vaizdo įrašas. 

Šeštadienis, rugsėjo 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (14). 7.30 Ant 
bangos (49). 8.00 Simpsonai (1) N-7. 
8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Statybų 
TV. Laida. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Jaunasis komi-
saras Reksas. Nuotykių f. Vokietija, 
1997 m. N-7. 13.00 Stebuklingi batai. 
Kkomedija. JAV, 2002 m. 15.00 Kartą 
Romoje. Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
16.50 Moderni šeima (6) N-7. 17.20 
Kastlas (1) N-7. 18.20 Eurojackpot. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Batuotas kati-
nas Pūkis. Animacinis f. JAV, 2011 m. 
N-7. 20.50 Karibų piratai. „Juodojo per-
lo“ užkeikimas. Nuotykių f. JAV, 2003 
m. N-7. 23.50 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Turkija – Graikija. Vaiz-
do įrašas. 1.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Rusija – Švedija. Vaizdo 
įrašas. 3.00 Jaunėlis. Nuotykių kome-
dija. JAV, 1994 m. N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (15). 2010. Ani-
macinis serialas. 7.30 Ant bangos (50). 
8.00 Simpsonai (2) N-7. 8.30 Spor-
tuok su mumis (2). 9.00 Mūsų gyvū-
nai. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Beatos 
virtuvė. 11.00 Volisas ir Gromitas. Kiš-
kiolakio prakeiksmas. Animacinė ko-
medija. JAV, 2005 m. 12.45 Stebuklin-
gi batai 2. Filmas šeimai. JAV, 2006 m. 
14.40 Dar nebučiuota. Romantinė ko-
medija. JAV, 1999 m. N-7. 16.50 Mo-
derni šeima (7). Komedija JAV, 2011 m. 

Pirmadienis, rugsėjo 2 d. 
6.20 Smalsutė Dora (19). 6.50 

Kung Fu Panda (3) (kart.). 7.20 Tomas 
ir Džeris (2). 7.50 Trejetas iš Rūgpie-
nių kaimo. Animacinis f. (kart.) Rusi-
ja, 1978 m. 8.10 Kaip liūtukas ir vėž-
lys dainą dainavo. Animacinis f. Rusi-
ja. (kart.) 8.20 Auklė (73) (kart.). 8.50 
Havajai 5.0 (18, 19) (kart.) N-7. 10.45 
Hankokas (kart.) N-7. 12.30 Policijos 
akademija (6) (kart.). 12.55 Dreikas 
ir Džošas (42). 13.25 Kung Fu Pan-
da (4). 13.55 Ponas Bynas (1). 14.25 
Auklė (74). 15.00 Uždrausta meilė (17) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
18.00 Namai, kur širdis (36). 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.25 Kamuolys ap-
valus. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Kriminalinė Lietuva. N-7. 
21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS Ikaras. Veiksmo f. Ka-
nada, 2010 m. N-14. 23.50 Havajai 5.0 
(5) N-7. 0.45 Taikinys (7) N-7. 1.40 Iš-
rinktieji (73) N-14. 

Antradienis, rugsėjo 3 d.
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (20). 6.50 Kung Fu 
Panda (4) (kart.). 7.20 Tomas ir Džeris 
(3). 7.50 Ponas Bynas (1) (kart.). 8.20 
Auklė (74) (kart.). 8.50 Pelenės istori-
ja. Romantinė komedija. JAV, Kana-
da, 2004 m. (kart.) 10.50 Bukas ir bu-
kesnis. Kai Haris sutiko Loidą. Kome-
dija. JAV, 2003 m. (kart.) N-7. 12.30 
Policijos akademija (7) (kart.). 12.55 
Dreikas ir Džošas (43). 13.25 Kung 
Fu Panda (5). 13.55 Ponas Bynas 
(2). 14.25 Auklė (75). 15.00 Uždraus-
ta meilė (18) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(37). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Kamuolys apvalus. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 K11. Komisarai tiria. Komisaro 
duktė. N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva. 
N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Rokenrola. Krimi-
nalinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 
2008 m. N-14. 0.25 Havajai 5.0 (6) 
N-7. 1.20 Išrinktieji (74) N-14. 

Trečiadienis, rugsėjo 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (21). 6.50 Kung Fu 
Panda (5) (kart.). 7.20 Tomas ir Džeris 
(4). 7.50 Ponas Bynas (2) (kart.). 8.20 
Auklė (75) (kart.). 8.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (103) N-7. 9.45 Hava-
jai 5.0 (6) (kart.) N-7. 10.45 Zambija. 
Ačiū, Lietuva! (kart.). 12.55 Dreikas ir 
Džošas (44). 13.25 Kung Fu Panda (6). 
13.55 Ponas Bynas (3). 14.25 Auklė 
(76). 15.00 Uždrausta meilė (19) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (38). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.25 Kamuolys apvalus. 
19.30 KK2. N-7. 20.20 K11. Komisarai 
tiria. Senis tironas. N-7. 21.00 Krimina-
linė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 21.35 Renkamės Europą. 22.00 
VAKARO SEANSAS Asmens sargy-
binis. Romantinė drama. JAV, 1992 
m. N-7. 0.40 Havajai 5.0 (7) N-7. 1.35 
Išrinktieji (75) N-14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (22). 6.50 Kung Fu 
Panda (6) (kart.). 7.20 Tomas ir Džeris 
(5). 7.50 Ponas Bynas (3) (kart.). 8.20 
Auklė (76) (kart.). 8.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (104) N-7. 9.45 Hava-
jai 5.0 (7) (kart.) N-7. 10.45 Auksinis 
gramofonas – 16 (kart.). 12.55 Dreikas 
ir Džošas (45). 13.25 Kung Fu Panda 
(7). 13.55 Ponas Bynas (4). 14.25 Au-
klė (77). 15.00 Uždrausta meilė (20) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
18.00 Namai, kur širdis (39). 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.25 Kamuolys ap-
valus. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. 
Verslas. 22.00 Judantis objektas (5) 
N-7. 23.00 Paskutinė tvirtovė (4) N-7. 
0.00 Havajai 5.0 (8) N-7. 0.55 Ties riba 
(15) N-14. 1.50 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (23). 6.50 Kung Fu 

Panda (7) (kart.). 7.20 Tomas ir Dže-
ris (6). 7.50 Ponas Bynas (4) (kart.). 
8.20 Auklė (77) (kart.). 8.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (105) N-7. 9.45 
Havajai 5.0 (8) (kart.) N-7. 10.45 Auk-
sinis duetas (kart.). 12.45 Beždžio-
nėlės, pirmyn! Animacinis f. Rusija. 
12.55 Dreikas ir Džošas (46). 13.25 
Kung Fu Panda (8). 13.55 Ponas By-
nas (5). 14.25 Auklė (78). 15.00 Už-
drausta meilė (21) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 18.00 Ponas Bynas 
(6) N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Kamuolys apvalus. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.05 PENKTADIENIO 
BOMBA Terminatorius 3. Mašinų pri-
sikėlimas (Terminator 3. Rise of the 
Machines). Veiksmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija, 2003 m. N-7. 
23.20 PREMJERA Prarasti berniukai. 
Gentis. Siaubo f. JAV, Kanada, 2008 
m. (S). 1.15 Farai. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (1). 6.55 Garfildas (85, 
86). 7.20 Policijos akademija (8). 7.45 
Keista šeimynėlė (1). 8.10 Ogis ir tara-
konai (19-21). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (5). 9.00 Po-
nas Bynas (6) (kart.) N-7. 9.30 PREM-
JERA Padėkime augti. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Peliuko Perio nuotykiai. 
Nuotykių f. šeimai. Argentina, Ispanija, 
2006 m. 12.00 Paskutinė mimzė. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2007 m. 14.00 Ha-
vajai 5.0 (20) N-7. 15.00 PREMJERA 
Didingasis amžius (1) N-7. 17.00 Vieš-
butis Grand Hotel (22) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.00 PREMJERA Lietuvos bal-
sas. 21.05 SUPERKINAS. PREMJE-
RA Druska. Veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-7. 23.10 Pietietiškos istorijos. Fan-
tastinis f. JAV, Prancūzija, Vokietija, 
2006 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (2). 6.55 Garfildas (87, 
88). 7.20 Policijos akademija (9). 7.45 
Keista šeimynėlė (2). 8.10 Ogis ir tara-
konai (22-24). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (6). 9.00 Svei-
katos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Išlais-
vinti Vilį 4. Pabėgimas iš Piratų įlan-
kos. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2010 m. 
12.10 Šutvė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2008 m. 14.00 Havajai 5.0 (21) N-7. 
15.00 PREMJERA Didingasis amžius 
(2) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 
Teleloto. 18.45 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS Kelionė į Žemės centrą. 
Nuotykių f. JAV, 2008 m. 21.25 PREM-
JERA Širdžių ėdikas. Romantinė ko-
medija. JAV, 2012 m. N-7. 23.35 Kul-
kų kruša. Veiksmo trileris. JAV, 2005 
m. N-14. 1.25 Druska. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 2 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Atsargiai – moterys! 
(kart.). N-7. 8.30 Tauro ragas (kart.) 
N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai. Žudymo 
instinktas (1) N-7. 10.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (102) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Laukinis (10) N-7. 16.00 Misti-
nės istorijos N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė N-7. 19.25 Oplia! N-7. 20.00 
Žinios. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 
Bronkso istorijos. Kriminalinė drama. 
JAV, 1993 m. N-14. 23.50 Spartakas. 
Kraujas ir smėlis (11) N-14. 0.50 Gyvi 
numirėliai (11) N-14. 1.45 Laukinis (10) 
(kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 3 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Komikų klubas. N-7. 
9.00 Pavojingi susitikimai. Lokių ka-
ralystė (2) N-7. 10.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (103) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 15.00 Laukinis (11) N-7. 16.00 
Mistinės istorijos N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė N-7. 19.25 Oplia! N-7. 
20.00 Žinios. 20.25 Juoko kovos. N-7. 
21.25 Kur Fredas? Komedija. Vokietija, 
2006 m. N-7. 23.45 Spartakas. Kraujas 

ir smėlis (12) N-14. 0.45 Gyvi numirė-
liai (12) N-14. 1.40 Laukinis (11) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 4 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Komikų klubas. N-7. 
9.00 Pavojingi susitikimai. Elektrinis un-
gurys (3) N-7. 10.00 Belaisvis (5) (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (104) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Lau-
kinis (12) N-7. 16.00 Mistinės istori-
jos N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė N-7. 19.25 Laba diena. N-7. 20.00 
Žinios. 20.25 Užkalnio 5. N-7. 21.25 
Kava ir cigaretės. Komedija. Italija, Ja-
ponija, JAV, 2003 m. N-7. 23.10 Spar-
takas. Kraujas ir smėlis (13) N-14. 0.10 
Gyvi numirėliai (13) N-14. 1.05 Lauki-
nis (12) (kart.) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Oplia! N-7. 8.30 Laba 
diena. N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai. 
Didysis kalmaras (4) N-7. 10.00 Nau-
jakuriai (15) (kart.) N-7. 11.00 Pasi-
klydusi širdis (105) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 15.00 Laukinis (13) 
N-7. 16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 Laba 
diena. N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Ne gy-
venimas, o pasaka. 22.25 Brolis. Kri-
minalinė drama. Didžioji Britanija, Ja-
ponija, JAV, 2000 m. N-14. 0.40 Ste-
buklas prie Santa Anos. Kriminalinis 
veiksmo f. Italija, JAV, 2008 m. N-7. 
3.40 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Oplia! N-7. 8.30 Laba 
diena. N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai. 
Laukiniai vakarai (5) N-7. 10.00 Dak-
taras Tyrsa (15) (kart.) N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (106) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejy-
klos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Laukinis 
(14) N-7. 16.00 Mistinės istorijos N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Laba diena. N-7. 20.00 Žinios. 20.25 
Jūrų velniai (8) N-7. 21.25 RUSŲ KI-
NAS. Septintas žiedlapis. Komedija. 
Ukraina, 2007 m. N-7. 23.30 Amerikie-
tiškos imtynės (32) N-14. 0.30 45 ka-
libras. Kriminalinė drama. JAV, 2006 
m. N-14. 2.25 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 7 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime. 

8.00 Gyvenimo spalvos (kart.). 9.00 At-
sargiai – moterys! N-7. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 Ga-
liūnų čempionų lygos etapas Čekijoje. 
12.00 Juoko kovos (kart.) N-7. 13.00 
Cukrus (kart.) N-7. 2 13.30 Milijonie-
riai. N-7. 14.00 Lietuvos muzikos le-
gendos. N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Alibi (1) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 Belais-
vis (6) N-7. 20.00 Auksarankiai N-7. 
20.30 Taip. Ne. 21.30 MANO HERO-
JUS. Kontrolė. Veiksmo trileris. Aruba, 
JAV, 2004 m. N-14. 23.35 AŠTRUS 
KINAS. Kraugeriai. Siaubo f. Kanada, 
2005 m. S. 1.30 Jūrų velniai (8) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas ku-

pinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 
Užkalnio 5 (kart.) N-7. 8.00 Cukrus N-7. 
8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 Ga-
lileo (17, 18). 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 PLĖŠRŪNAI. Pavojingi susiti-
kimai. Lokių karalystė (2) N-7. 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Milijonieriai. 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Daktaras Tyrsa 
(16) N-7. 18.00 Mistinės istorijos N-7. 
19.00 Naujakuriai (16) N-7. 20.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS. Rosamunde Pilcher. 
Angliškas vynas. Romantinė drama. 
Austrija, Vokietija, 2011 m. N-7. 21.45 
Bronkso istorijos. Kriminalinė drama. 
JAV, 1993 m. (kart.) N-14. 0.05 Jūrų 
velniai (8) (kart.) N-7. Veiksmo seria-
las. Rusija, 2009 m. 1.00 Belaisvis (6) 
(kart.) N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

N-7. 17.20 Kastlas (2) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Persijos princas. Laiko 
smiltys. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-7. 
22.00 Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. Lietuva – Juodkalnija. Tiesiogi-
nė transliacija. 0.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Slovėnija – Kroati-
ja. Vaizdo įrašas. 1.40 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Graikija – Itali-
ja. Vaizdo įrašas. 
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„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Neįgalieji pasaulyje Įvairenybės

Kviečiame į dailiųjų amatų  
darbų parodą

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga š. m. rugsėjo 24 –  
spalio 8 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje  
(Kauno g. 8, Ukmergė) rengia XV jubiliejinę negalės žmonių 

dailiųjų amatų darbų parodą „Rudens saulutė“.  
Parodos metu autoriai galės realizuoti savo eksponatus. 
Kviečiame šalies neįgaliųjų organizacijas joje dalyvauti.  

Apie dalyvavimą prašome informuoti iki 2013 m. rugsėjo 9 d.:
elektroniniu paštu uknesa@gmail.com ar telefonais:  

8-340-63715; 8-652-42638.

Nelinksmos atostogos
Kelių savaičių atostogų į 

Prancūziją Debi išvyko kartu su 
draugais. Tuo metu dar 19-metė 
mergina tikėjosi šilto ir saulėto 
poilsio. Deja, pasiekęs Prancūzi-
jos pietus autobusas, kuriuo va-
žiavo ši smagi kompanija, paty-
rė kraupią avariją. Po jos atsiga-
vusi Debi buvo jau kitokia.

Priimti savo negalią mergi-
nai nebuvo lengva. Juk dabar ji 
priklausė, kaip jai tuomet atro-
dė, vienišų žmonių grupei. Debi 
manė, kad apie linksmybes teks 
pamiršti visiems laikams. Na, o 
iki tol mėgti veidrodžiai tapo di-
džiausiais jos priešais.

Norėdama geriau suvok-
ti savo būseną, mergina ieško-
jo neįgalumo apibrėžimo žody-
nuose. Ji negalėjo savęs tapatin-
ti su nė vienu iš pateiktų apibū-
dinimų, tokių kaip fiziniai de-
fektai, apsigimimai ir pan., ir 
suvokė, kad nėra toks žmogus, 
kuriam visuomenė gali priskirti 
etiketę. Ji buvo asmenybė, terei-
kėjo išmokti tai parodyti.

Netikėtas žingsnis 
teisinga kryptimi

Debi nesiruošė slėptis nuo 
žmonių. Laimei, jau pirmomis 
savaitėmis po avarijos, dar bū-
dama reabilitacijoje, ji sužinojo 
apie danų televizijos transliuo-
jamą projektą „Miss Ability“ 
(„Mis Galia“). Tai buvo jaunoms 
neįgalioms merginoms skirtas 
grožio konkursas. Vienintelis 
reikalavimas jo dalyvėms – aiš-
kiai matoma fizinė negalia. 

Tai buvo pirmasis podiu-
mas Debi gyvenime. Anksčiau 
apie modelio karjerą mergina 
net negalvojo. Nors Debi neta-
po šio konkurso nugalėtoja, iš 
jo išsinešė šį tą labai vertingo – 
visiškai kitokį požiūrį į negalią 
ir į gyvenimą apskritai.

Po kelerių metų mergina su-
laukė britų televizijos kanalo 
BBC laidos prodiuserio skam-
bučio. Ją pakvietė tapti viena iš 
8 naujos laidos „Britanija ieško 
modelio“ dalyvių. Pasak Debi, 

Standartų neatitinkantis 
modelis

Debi van der Puten – 28-
erių metų mergina iš 
Olandijos, gerai pažįstan-
ti ir atpažįstama mados 
pasaulyje. Šį pomėgį ir šir-
džiai mielą veiklą ji atrado 
prieš beveik 9-erius me-
tus. Netrukus po to, kai 
autobuso avarijoje nete-
ko dešiniosios rankos.

dalyvaudama varžytuvėse dėl 
teisės vadintis pirmuoju pasau-
lyje neįgaliuoju modeliu pasirin-
ko teisingai, tai visiems laikams 
atvedęs ją į mados pasaulį.

Atrado pašaukimą
Nepaisant to, kad mergina 

šiame televizijos projekte ne-
nugalėjo, ji įsitikino, jog darbas 
ant podiumo, prieš kameras ir 
to daryti nedrįstančiųjų padrą-
sinimas –  jos pašaukimas. Anot 
Debi, visos dėl vienų ar kitų 
priežasčių ant podiumo nedrįs-
tančios žengti merginos – tai 
modeliai su kitokiomis galimy-
bėmis. Taip Debi pasiryžo tap-
ti jų įkvėpėja ir nutarė bandy-
ti išplėsti sąvoką „neįgalumas“. 
Juk, anot jos, kartu dėl pirmo-
jo neįgaliojo modelio pasaulyje 
titulo besivaržiusios merginos 
pirmiausia buvo modeliai, gra-
žuolės ir tik po to – specialiųjų 
arba ypatingųjų poreikių turin-
čios merginos.

Nelengvas kelias į 
modelių pasaulį

Tikrąjį pomėgį atradusi mer-
gina ėmė belsti į visų jai žinomų 
modelių agentūrų duris, siūly-
dama savo kandidatūrą. Bene 
visur Debi sulaukdavo susižavė-
jimo jos nuotraukomis, tačiau nė 
viena agentūra nesiryžo priim-
ti nestandartinio modelio, mat 
baiminosi visuomenės reakci-
jos. Neradusi palaikymo mer-
gina nenuleido rankų ir ieško-
jo kitų kelių.

2011-aisiais ji tapo nepelno 
siekiančios organizacijos Londo-
ne „Ypatingi modeliai“ dalimi. 
Pagrindinis organizacijos siekis 
buvo kitokių modelių toleravi-
mas mados pasaulyje. Debi pa-
laikė idėją, kad mados industri-
ja turi priimti įvairių rasių, iš-
vaizdos, galimybių žmones ir jų 
nediskriminuoti. Nuo 2012-ųjų 
mergina ėmėsi talentingų neįga-
lių modelių paieškos. Ji pradė-
jo bendradarbiauti su ypatingą 
modelį įdarbinti pasiruošusio-
mis agentūromis. Pasak Debi, 
šis darbas jai suteikė labai daug 
pasitikėjimo savimi ir savo jėgo-
mis bei įrodė, kad kovoti tikrai 
yra dėl ko.

Neįgalieji neturėtų 
stebinti, jie – visuomenės 

dalis
Debi teigimu, mados pasau-

lyje ne viskas paprasta ir neretai 
susidomėjimas neįgaliais mode-
liais būna tik epizodinis. Kaip, 
pavyzdžiui, prieš pernai vyku-
sias Londono parolimpines žai-
dynes. Ji tapo pirmuoju išori-
nės žaidynių reklamos veidu, 
dalyvavo keliose televizijos lai-
dose, davė interviu, tačiau žai-
dynių šurmuliui aprimus buvo 
primiršta. Debi teigia suvokian-
ti, jog neretai su neįgaliais mode-
liais agentūros sutinka bendra-
darbiauti norėdamos pritraukti 
daugiau dėmesio, tam tikra pra-
sme šokiruoti publiką. Anot mer-
ginos, tai nėra blogai, tik nerei-
kėtų pamiršti, kad neįgalieji gy-
vena tarp mūsų ir sudaro maž-
daug dešimtadalį visuomenės, 
todėl tai nieko neturėtų šokiruoti.  

Džiaugiasi galėdama 
padėti kitiems

Paklausta, iš kur semiasi, at-
rodytų, beribio pasitikėjimo savi-
mi, Debi atsako, kad tai – tik pir-
mas įspūdis. Mergina pasakoja 
nuolat gaunanti daugybę padrą-
sinančių žinučių iš artimųjų prieš 
svarbų pasirodymą ar atranką ir 
jaučianti palaikymo poreikį. O 
štai pats neįgalumas jai nekelia 
nepasitikėjimo – anot merginos, 
ji tiesiog yra kitokia ir nieko ne-
gali pakeisti, tad nereikia ir neri-
mauti. Didžiausias įkvėpimo ir 
jėgų šaltinis jai – galimybė padė-
ti savimi nepasitikintiems žmo-
nėms ir pasidalyti su jais tuo ne-
paprastu laimės jausmu, kurį ji 
jaučia dirbdama mėgstamą dar-
bą. Kol yra šalia laimingų žmo-
nių, prie kurių gerovės ji priside-
da, Debi jaučia, kad viskas gerai, 
ji eina teisinga linkme. 

Pagal www.disabilityhorizons.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas

– Jūs pervažiavote mano koją! 
Reikalauju 10 tūkst. eurų 
kompensacijos. 
– Ar jūs laikote mane milijo-
nieriumi?
– O jūs? Laikote mane aš-
tuonkoju?

* * *
– Įsivaizduok, per operaciją chi-
rurgas mano pilve pamiršo kem-
pinę. 
– Labai skaudėjo?
– Ne, bet troškulys visą tą laiką 
buvo nepakeliamas...

* * *
Ateina vyras į vaistinę ir prašo 
acetilsalicilo rūgšties. 
– Turite omenyje aspiriną? – 

klausia vaistininkas. 
Vyras: 
–Taip, būtent, tik niekaip ne-
galiu įsiminti šito žodžio.

* * *
Kalbasi dvi kaimynės:
– Ką jūs darote, kad jūsų ran-
kos tokios išpuoselėtos?
– Nieko.

Moteris 42 min. buvo 
„mirusi“

Australijoje moteris buvo sėk- 
mingai atgaivinta praėjus 42 mi-
nutėms po konstatuotos klinikinės 
mirties. 41 m. Vanesa Tanasio dėl 
užsikimšusios arterijos sustojus šir-
džiai buvo atvežta į Melburno ligo-
ninę. Netrukus po to konstatuota, 
kad ją ištiko klinikinė mirtis. Tačiau 
medikai nenorėjo nuleisti rankų ir 
tęsė širdies masažą. Tuo metu kar-
diologas Valis Ahmaras atvėrė visiš-
kai užsikimšusią arteriją, kad vėl pa-
darytų ją pralaidžią. Kai kraujo tekė-
jimas buvo atstatytas, moters širdis 
pradėjo normaliai plakti. Ligoninės 
duomenimis, tai buvo pirmas kartas 
šalyje, kai po tokio ilgo širdies masa-
žo pacientui pavyko grąžinti gyvy-
bę. V.Tanasio tikino prieš šį inciden-
tą niekada neturėjusi problemų dėl 
širdies. „Aš atsimenu, kad buvau ant 
sofos, tada ant grindų ir kad buvau 
atvežta į ligoninę, – sakė dviejų vaikų 
motina. – Valandą laiko buvau negy-
va, o jau po savaitės taip puikiai jau-
čiuosi. Tai neįtikėtina“. 

Pabėgo daugiau kaip 
milijonas tarakonų

Rytų Kinijos Dziangsu provinci-
joje į laisvę ištrūko daugiau kaip mi-
lijonas tarakonų, kurie buvo augi-
nami specialioje „fermoje“ tradici-
nės kinų medicinos reikmėms. Inci-
dentas įvyko Dafeno mieste. Vabz-
džiai buvo laikomi šiltnamyje, ku-
rio plastikines sieneles išardė ne-
žinomas piktadarys. „Fermos“ sa-
vininkas Vang Penšengas  šio vers-
lo ėmėsi prieš kelis mėnesius. Jis už 
100 tūkst. juanių (apie 41,6 tūkst. Lt) 
įsigijo 102  kg amerikinių tarakonų 
kiaušinių. Šie vabzdžiai, užaugantys 
iki 5 cm ilgio, laikomi kenkėjais, ka-
dangi platina įvairias infekcijas. Bet 
tradicinėje kinų medicinoje iš tara-
konų gaunamas ekstraktas naudoja-
mas vėžiniams susirgimams ir užde-
gimams gydyti, imunitetui stiprinti. 
Sugriautame šiltnamyje buvo laiko-
ma apie 1,5 mln tarakonų, kurių di-
džioji dalis atsidūrė laisvėje. Pasak 
verslininko, vabzdžiai buvo maitina-
mi vaisiais ir sausainiais. Šiuo metų 
sanitarinės kontrolės tarnyba rengia 
planą, kaip sunaikinti į laisvę ištrūku-
sius kenkėjus.

Žąsis vaikys 
nepilotuojamais 

lėktuvais
Kovai su nesuskaičiuojama ga-

lybe žąsų populiariame Otavos pa-
plūdimyje miesto valdžia ketina pa-
sitelkti neįprastą būdą: paukščius 
vaikys... nepilotuojami lėktuvai. Pir-
masis bandomasis skrydis buvo la-
bai sėkmingas. „Tai tikrai efektyvu“, – 
sakė Kanados miesto atstovas. Auto-
matiškai valdomas lėktuvas dabar 
kasryt pakils ir skris palei pakrantę. 
Taip bus vaikomos žąsys, kurių eks-
krementai teršia vandenį. Toks bū-

das miestui yra paskutinė viltis. Ota-
va jau nesėkmingai naudojo specia- 
liai apmokytus šunis, žąsis buvo ban-
doma vaikyti triukšmu. Rezultatų ne-
davė ir spąstai bei dvokiančių chemi-
kalų purškimas. Dėl užterštumo žąsų 
ekskrementais jau teko uždaryti dalį 
populiaraus paplūdimio Petrio salo-
je Otavos upėje.

Katino gyvybę 
išgelbėjo šuns 

kraujas
Naujojoje Zelandijoje katino gy-

vybę išgelbėjo šuns kraujas. Anot 
žiniasklaidos, katinas Roris pasiju-
to labai blogai suėdęs žiurkių nuo-
dų. Tada jo šeimininkė savo auginti-
nį nuvežė į veterinarijos kliniką ir pa-
prašė pagalbos. Kadangi nebuvo lai-
ko laboratorijoje ištirti katino kraujo 
grupės, veterinarė ryžosi rizikingam 
transfuzijos metodui – perpilti Ro-
riui šuns kraujo. Veterinarės draugė 
spontaniškai sutiko, kad jos juodas 
labradoras Makis taptų donoru. Dar 
niekada iki tol ji katės gydymui ne-
buvo naudojusi šuns kraujo, laikraš-
čiui pasakojo moteris. „Žmonės gal-
vos, kad tai skamba gana keistai, taip 
ir yra – tačiau mums pavyko, mes iš-
gelbėjome gyvybę“, – teigė veteri-
narė. Katino šeimininkė sakė, kad ša-
lutinio poveikio šuns kraujas jos au-
gintiniui neturėjo. „Roris yra toks pat, 
kaip anksčiau – jis neloja ir nenešio-
ja laikraščių“, – juokėsi  ji.

Iš galvos ištraukė 
taburetės koją

Krasnojarsko krašto klinikinės 
ligoninės medikams teko neįpras-
ta užduotis – jie išgelbėjo gyvybę 
keistą traumą patyrusiam pacientui. 
Vyro galvoje buvo įstrigusi taburetės 
koja. Metalinė taburetės koja pakau-
šio srityje pervėrė kaukolę ir įsmigo 
iki pat pakaušio pagrindo, pereida-
ma per galvos smegenų medžiagą. 
Vyras į ligoninės priimamąjį buvo at-
vežtas greitosios pagalbos automo-
biliu. Iš ten skubos tvarka nuvežtas į 
operacinę. Budinčių neurochirurgų 
brigada iš vyro galvos išėmė svetim-
kūnį. Pasak medikų, operacija praė-
jo be komplikacijų. Išėmę tokį didelį 
daiktą medikai tikėjosi gausaus krau-
javimo, bet net jo nebuvo. Operacija 
truko tris valandas. Po to dvi savai-
tes pacientas praleido neurochirur-
gijos skyriaus reanimacijoje sunkios 
būklės. Vėliau jo būklė stabilizavosi. 
Šiuo metu pavojaus jo gyvybei nėra. 
Pacientas tęsia gydymą neurochirur-
gijos skyriuje, specialistai jo būklę 
vertina kaip sparčiai gerėjančią. Vy-
ras sąmoningas, nėra didesnių mo-
torikos sutrikimų, jis gali savarankiš-
kai valgyti. „Pasako vardą ir pavardę, 
bet kol kas neprisimena aplinkybių, 
kaip patyrė traumą“, – sakė neuro-
chirurgas Pavelas Rudenko.

Nukentėjusysis – apie 40-45 
metų amžiaus, atvežus į ligoninę jam 
nenustatyta jokių girtumo požymių. 
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių 
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Vaikystės ieškojimai

Varpeliais skambino vaikystė –
jų paklausyti buvo gera:
linų lėles sesulės vystė, 
mes žaidėm partizanų karą...

Linų ir drobių skiaučių lėlės
jau atminčių lopšeliuos miega, 
o senis laikas atsikėlęs
nutrintą velkasi sermėgą

ir buvusiais kiemais vedžioja, 
šunų lojimo aidą lodo
ir negrįžtąs nukrinta žodis, 
ir obuolys iš Rojaus sodo...

Žiūriu – tas sodas mano tėvo 
ir motinos – jaunų sodintas, –
šešėliais sodą dangsto ievos, 
ant pievų palšas rūkas krinta...

O žodis? Nuo senolių lūpų
ant buvusios kėdės užlipęs
prie duonos kepalėlio klūpo...
Ant stalo neraikytas likęs...

Už skverno čiupęs, laiko klausiu:
,,Vaikystė mūsų kur pabėgo?“
Jisai likimų rodo gausą
ir žemės kauburius: ,,Ten miega...“

Sugrįžęs  
džiaugsmas

Atrieda ašara balta žiema
ant žemės ir ant mano veido, 
į plaukus ir miškus šarma
supilama, karčius palaidus

pūgos sugarbiniavusi keistai,
per Vadžgirio laukus šuoliuoja, –
tik samana minkšta tiktai
po sniego patalais žaliuoja...

Ašai pavasarį šaukiu
kapoti sniego storą šarvą
nuo mėlynų gėlių akių...
Nuo stogo ledo durklai varva:

į veidą dvelkia šiluma –
stebuklas – dingęs laikas grįžta
ir šalto nerimo nėra, 
kai džiaugsmas meldžias 
vakarykštis!..

Užmarštis

Akim paglostau žemę juodą:
kalvas, laukus, griovius, lankas,
vaizduotėj sukalu aruodus
ir grūdus vėtančia, rankas, 

vėtyklę medžio pabučiuoju:
(sukumpus lyg sena žmona),
skaičiuoju grūdus, neskaičiuoju – 
kai verkia siela alkana

iš tų laukų, arimų, griovio, 
iš tos kaimynų praeities, 
kurioj šiandieną vienas stoviu, 
uždėjęs ranką ant peties

tai molio, šlyno, žvyro dirvai
už tuos, kurie nebesugrįš,
už tuos, kurie čia amžiais dirbo,
kurie čia užtrenkė duris

į tėviškę, į žemę juodą, 
į kaimą, viensėdžius tėvų, 
į atminčių senų aruodą –
tai, ką vadiname savu,

nenugalėtu, neparduotu, 
žemaičių pagerbtu visų, 
kai užmaršties atplukdė luotą
kartu su vilnom debesų...

Gintautas STANKAITIS
Ukmergė

Rugpjūčio viduryje Bir-
žuose, Radvilų pilyje, 

vyko neįgalių literatų poezijos 
ir draugystės šventė. Susirinko 

nemažas būrys likimo bičiulių 
iš Kelmės, Pasvalio, Panevėžio, 
Kupiškio, Anykščių, Šiaulių ra-
jonų. Su jais biržiečius sieja sena 

Poezijos ir draugystės šventė

Poezijos šventės dalyviai įsiamžino prie Biržų pilies. 

Jurbarko centrinėje biblio-
tekoje taip pavadintą savo 

knygelę skaitytojams pristatė 
Beta Juškytė. Gana iškalbinga 
leidinio viršelyje išspausdinta 
autorės anotacija:

Tie metai bėga
Kaip sraunus vanduo – 
Priimkite mane 
Kaip savo seserį...
Nors mano amžiaus
Jau tikrai ruduo,
Kūryba man – 
Gyvenimo pavasaris

Nelengvą gyvenimo ke-
lią nuėjusios, jau trečią dešimt-

Pavasaris rudenį

metį sunkios ligos kamuojamos 
moters pirmoji lyrinės poezijos 
knyga paperka nuoširdumu, 
moterišku, kartais sumaniai pa-
slėptu subtilumu. Autorę atly-
dėjęs knygelės redaktorius, Be-
tos kraštietis žurnalistas, poe-
tas Petras Žemkauskas žavėjosi 
ne tik poetės kūryba, bet ir jos 
stiprybe. Pasak jo, Beta nepa-
siduoda ligai, grumiasi su ja, o 
savo silpnas jėgas atiduoda mie-
lam ankstyvosios jaunystės po-
mėgiui – lyrinių eilėraščių kūri-
mui, kuriam skiria visus sveika-
tos pragiedrėjimus. 

Į 3 skyrius padalinta knygelė 

Pirmosios knygelės autorė Beta 
Juškytė su redaktoriumi Petru Žem-
kausku.

Utenos Dievo Apvaizdos 
bažnyčios šventoriu-

je nuaidėjo 18-asis Utenos rajo-
no neįgaliųjų draugijos poezi-
jos ir dainos festivalis „Tenegęs-
ta saulė mūsų širdyse“. Šv. Mi-
šiose su miesto visuomene ir sve-
čiais Viešpaties palaimos prašyta 
neįgaliesiems, ligoniams ir vai-
kams. Malda visus pakylėjo virš 
sunkios kasdienybės, skausmo ir 
nuolatinės kančios. Čia pasijuto-
me vieni kitiems labai reikalin-
gi. Erdvioje bažnyčioje skambėję 
parapijos klebono kunigo Henri-
ko Kalpoko žodžiai susirinkusie-
siems teikė dvasinės stiprybės, 
mokė ištvermės ir kantrybės.

Kasmet šios bažnyčios šven-
toriuje šimtai žmonių susiren-
ka pasiklausyti neįgaliųjų ei-
lių, autorinių dainų, muzikos. 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kės Onos Rastenienės iniciaty-
va rengiamas tradicinis festiva-
lis „Tenegęsta saulė mūsų šir-
dyse“ ir šiemet sukvietė didelį 
būrį kūrybos mėgėjų, poetinio 
žodžio ir dainos puoselėtojų iš 

kitų rajonų.
Smagiai visus nuteikė Bir-

žų rajono neįgalių literatų klu-
bo „Svajokliai“ narių kūryba. 
Savo kūriniais pradžiugino Egi-
dijus Šatas, Egidijus Saldys, kiti 
savo eiles deklamavę klubo na-
riai. Ypač visus pralinksmino 
humoristiniai Ritos Balčiūnie-
nės pastebėjimai. Smagiai dai-
navo moterys.

Neatsiliko ir šventės šeimi-
ninkai: darniai skambėjo Ute-
nos „Bočių“, pagyvenusių žmo-
nių kolektyvo „Radasta“ dai-
nos. Žiūrovus ir svečius malo-
niai stebino Ados ir Jono Žvejų 
duetas. O neįgaliųjų kapela „Vy-
turiai“ visus pakvietė pašokti, 
pavakaroti.

Išalkusius renginio dalyvius 
Utenos rinktinės šauliai pavaiši-

atskleidžia kūrėjos sielą. Pirma-
jame –„Gyvenimas – gražiausia 
pasaka, likimą jis į laimę pasu-
ka“– sudėtos eilės, skirtos gyve-
nimo prasmės paieškoms, Lietu-
vai, jos gamtai. Antrasis – „Mei-
lei mano daina, bet širdis tik vie-
na“ – kupinas jausmingų pos-
mų, apdainuojančių ir meilę, ir 
nusivylimą jos netekus. Trečia-
sis, pats trumpiausias skyrelis – 
„Ką jaučiu, išsakau tiems, kurių 
netekau“ – skirtas anksti Anapi-
lin išėjusiai Mamai, Betą užaugi-
nusiai močiutei, tėveliui. 

Ilgai klausėmės knygelės au-
torės, jos redaktoriaus, susirin-
kusių klausytojų skaitomų Be-
tos eilių, o širdyse šiai nuosta-
biai moteriai šiek tiek pavydė-
jom jos stiprybės, ryžto gyventi. 

Onutė ČIRVINSKIENĖ

draugystė. Šventėje taip pat daly-
vavo rajono literatų klubo „Vers-
mė“, kuriam priklauso nema-
žai neįgalių literatų klubo „Sva-
jokliai“ narių, atstovai. Į renginį 
atvyko ir Biržų rajono vicemerė 
Stasė Eitavičienė, Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Eugeni-
ja Prokopovičienė. Šventę vedė 
„Svajoklių“ pirmininkas Egidi-
jus Saldys ir klubo narė Gunda 
Jagminienė.

Renginys prasidėjo tylos mi-
nute – Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Lidija Dainiuvienė ir 
svečiai uždegė žvakutes amžiny-
bėn išėjusiems „Svajoklių“ klu-
bo nariams.

Sveikinimo kalbose valdžios 
atstovai ir svečiai linkėjo mūsiš-
kiams kūrybinių minčių, o Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
L.Dainiuvienė pasidžiaugė vei-

kliu literatų klubo pirmininku. 
Pasidalyti savo kūryba pir-

miausia pakvietėm iš toliausiai 
atvykusius svečius – Kelmės ir 
Šiaulių rajono Bubių seniūnijos 
literatus. Vėliau savo kūrybą pri-
statė kitų kolektyvų poetai. Kad 
išvengtume monotonijos, tarp 
skaitymų su svajingais roman-
sais įsiterpdavo Biržų rajono ne-
įgaliųjų draugijos ansamblio „Iš-
tvermingieji“ duetas, vadovauja-
mas Laimos Aukštuolienės. Me-
ninę šventės dalį baigė „Svajo-
klių“ klubo skaitovai. Kiekvie-
nam kolektyvui buvo įteikta kuk-
li atminimo dovanėlė.

Baigus skaitymus „Svajo-
klių“ klubo pirmininkas E.Saldys 
padėkojo visiems susirinku-
siems, rėmėjams ir pakvietė kar-
tu nusifotografuoti.

Egidijus ŠATAS

Festivalis suvienijo kūrybiškas sielas
no gardžia koše ir arbata. Utenos 
savivaldybės Kultūros skyriaus 
vyriausioji specialistė Zita Mac-
kevičienė šventės dalyviams pa-
dovanojo didžiulį pyragą.

Draugija netrukus ruošia-
si minėti 25-ąjį savo veiklos ju-
biliejų. Iki susitikimo naujame 
renginyje.

Alvydas LUKOŠIUS
Autoriaus nuotr. 

Į poezijos ir dainos festivalį susirinko gausus būrys dalyvių.

Onutės Čirvinskienės nuotr.
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