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Plungėje suptis gali ir 
neįgalieji rateliuose 
Praėjusią savaitę Plungėje per 

tūkstantį žmonių dalyvavo nau-
jos žaidimų aikštelės atidarymo 
šventėje. Vienos šios spalvingos 

Vasarą – naujos pramogos ir neįgaliesiems

Plungėje neįgalieji gali suptis jiems pritaikytose sūpynėse.

aikštelės sūpynės specialiai pa-
darytos taip, kad į jas galėtų įva-
žiuoti neįgalieji rateliuose. Nauja 
beveik 37 tūkst. eurų kainavusi 
aikštelė – bendro plungiškių su-
sitelkimo rezultatas. Po to, kai te-
ko nusileisti Klaipėdai televizijos 
projekte „Supermiestas“ (o laimė-
tojams buvo pažadėta dovana – 
vaikų žaidimų aikštelė), plungiš-
kiai nepasidavė – nusprendė tokią 
aikštelę įsirengti savo jėgomis. Ir 
ne blogesnę. Kaip tarė, taip ir pa-
darė. Didžiausią dalį lėšų – 29,5 
tūkst. eurų skyrė savivaldybė, 
kitą sumą suaukojo miestiečiai, 
verslininkai. Plungės miesto se-
niūnas Gintaras Domarkas džiau-
giasi, kad ši akcija suvienijo plun-
giškius. Ypatingas jų susitelki-
mas buvo jaučiamas viso televi-

zijos projekto metu, tačiau pra-
laimėjus kilo dar didesnis noras 
įrodyti, kad žemaičiai vieningi ir 
palaiko savo miestą. 

Plungės „Lions“ klubas jau 10 
metų rūpinasi neįgaliais vaikais, 
todėl ir šį kartą nedvejojo, kokį 
įrenginį padovanoti miestui – tai 
turėjo būti negalią turintiesiems 
skirtas atrakcionas. „Pasirinko-
me, mūsų nuomone, patogiausią, 
funkcionaliausią įrenginį – sūpy-
nes, į kurias galima įvažiuoti su 
vežimėliu“, – sako Plungės „Lions“ 
klubo atstovas Aidas Kėsas. Lė-
šos beveik 5 tūkst. eurų kainavu-
sioms sūpynėms buvo renkamos 
labdaringo spektaklio Plungės 
kultūros centre metu, o trūksta-
mą sumą pridėjo „Lions“ klubas.  

Vasara pažėrė neįgalie-
siems pluoštą malonių 
staigmenų – dviejuose 
miestuose atsirado neį-
galiųjų vežimėliais sup-
tis pritaikytos sūpynės, o 
Neringos mieste specialus 
prietaisas suteiks galimy-
bę įvažiuoti tiesiai į jūrą. 

Aplinka visiems

(nukelta į 5 psl.)

Buvimas kartu – mūsų 
dvasios stiprybė

„Būkime kartu!“ – iš visiems 
neįgaliesiems gerai žinomos 
šventės „Tau, Vilniau!“ išaugęs 

Praėjusį savaitgalį Ma-
rijampolėje surengta ne-
įgaliųjų bendruomenės 
mugė-koncertas „Būkime 
kartu!“ Jis pradėjo šven-
tės „Tau, Vilniau!“ idėjas 
ir tradicijas regionuose 
pratęsiančių renginių cik-
lą. Apie 400 dalyvių su-
kvietusi šventė Suvalkijos 
sostinę džiugino skam-
biomis dainomis, trankiu 
šokiu, rankdarbių gausa, 
kūrybinėmis dirbtuvėlė-
mis, teatralizuotais pasi-
rodymais.

Integracijos keliu

renginys, gimęs sumanius išplės-
ti jo geografiją. Ne vienus metus 
tokią idėją puoselėjusi Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ vadovė Viktorija Vitai-

tė džiaugiasi, kad ledai pagaliau 
pralaužti ir pirmasis regioninis 
renginys įvyko. Netrukus tokios 
šventės pakvies į Ukmergę, o va-
sarai baigiantis – ir į Telšius.

Bendrumo idėjai renginy-
je skirta išties daug dėmesio. 
Šventės koncertinėje progra-
moje kartu su neįgaliųjų meno 
mėgėjų kolektyvais pasirodė ir 
profesionalūs atlikėjai: drauge 
muzikavo Marijampolės kultū-
ros centro pučiamųjų orkestras 
ir Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos interakcijos „Angelų 
judėjimas“ dalyviai, nacionali-
nis „Spalvų muzikos“ orkestras 
su diksilendu „Sweetband“ pa-
rengė jungtinę programą, kartu 
scenoje sukosi ir tautinių šokių 
kolektyvai – iš sostinės atvykęs 
„Šimtažiedis“ bei marijampolie-
čių „Jotvingis“. „Buvimas kartu – 
tai mūsų dvasios stiprybė“, – sa-

kė V. Vitaitė, kviesdama visus su-
sipažinti, bendrauti. 

Pamiršti atskirtį, kiekviena-
me žmoguje įžvelgti jo stipriąsias 
puses, gerąsias savybes kvietė ir 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė. 
Juk tokie renginiai – tai galimybė 
neįgaliems žmonėms regionuose 
susiburti ir pristatyti visuomenei 
savo kūrybinius pasiekimus bei 
parodyti dvasios stiprybę.

„Kai susitinkam, mes 
draugai...“

Iš Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos į Marijampolę atvyko 
didelis būrys žmonių – net 54. Ir 
kur nebus jų tiek, kai organizacija 
vienija ir rankdarbius mėgstan-
čius, ir dainai, muzikai neatsispi-
riančius, ir gardžiais kepiniais vi-
sus pavaišinti galinčius neįgaliuo-
sius. Draugijos pirmininkė Valeri-

ja Lopetienė džiaugiasi, kad or-
ganizacijos nariai aktyvūs, nori 
visur dalyvauti. Todėl ir atvykę 
į Marijampolę ne tik savo eilės 
scenoje pasirodyti laukė, į „Bū-
kime kartu“ šventę suvažiavu-
sių neįgaliųjų, kitų organizacijų 
dirbiniais grožėjosi, bet ir po Su-
valkijos sostinę dairėsi: dalyvavo 
Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje 
aukotose šv. mišiose, kurios bu-
vo verčiamos į gestų kalbą, klau-
sėsi Marijampolės kultūros cen-
tro mišraus choro „Šešupė“ gie-
damų giesmių, aplankė Poezijos 
parką, kultūros centre įsikūrusią 
paveikslų galeriją. 

O Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijai skirtoje palapinė-
je puikavosi rankdarbių būre-
lio narių sukurti dirbiniai: dėžu-
tės, paveikslėliai, mezginiai, me-
džio drožiniai. Irena Misikonie-
nė šventei prinėrė visą kupetą – 
vos ne 30 dailių skrybėlaičių. Akį 
traukė įvairūs jų raštai, skirtingos 
spalvos. Neliko nuskriausti ir ma-
žieji – ant prekystalio rikiavosi 
natūralaus lino kepuraitės. Mo-
ters nėrinių kolekcijoje – ir ving
riausiais kiauraraščiais papuošti 
skėčiai nuo saulės. Ne vienas tra-
dicinio neįgaliųjų susitikimo Ta-
lačkoniuose dalyvis, mugės „Tau, 
Vilniau“ lankytojas yra jų įsigijęs. 
Nespėjusieji jais apsirūpinti tokią 
progą turės ir artėjančiuose šie-
metiniuose renginiuose. 

Į bendrystės šventę darniai 
įsiliejo ir jonaviškių „Lietavos“ 
ansamblio dainininkų kartu su 
kapelos nariais scenoje atlikta 
daina „Kai susitinkam, mes drau-
gai“. Juk tokios šventės ir skir-
tos pažintims, daugystei, teigia-
moms emocijoms. 

Ministrė Algimanta Pabedinskienė (dešinėje) dėkojo šventėje ypatingą nuotaiką kūrusiems angelams.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro keramikos būrelio vadovė Rasa 
Šaukevičiūtė pristato neįgaliųjų dirbinius. (nukelta į 3 psl.)

Sauliaus Narkaus nuotr.



Radviliškis:
 Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės pavaduotoja Irena 
Vilniuvienė pasakoja apie 
Radviliškyje surengtą spor-
to šventę. 

Radviliškio sporto are-
noje jau 11 kartą vyko tra-
dicinė Šiaulių regiono ne-
įgaliųjų sporto šventė. Jo-
je dalyvavo daugiau kaip 
130 žmonių, 12 komandų: 
Šiaulių, Šeduvos miestų, 
Pakruojo, Akmenės, Pas-
valio, Radviliškio rajonų 
neįgaliųjų draugijos, Latvi-
jos Bauskės miesto neįga-
liųjų sporto klubas, Rasei-
nių neįgaliųjų dienos už-
imtumo centras, Kuršėnų 
sporto klubas „Atgaiva“, 
Šiaulių aklųjų ir silpnare-
gių sąjunga, Radviliškio 
diabeto klubas „Likimas“.

Susirinkusius neįga-
liuosius pasveikino Rad
viliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jūra-
tė Bredulskienė. Ji prista-
tė į šventę atvykusius sve-
čius: savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėją Darių Brazį ir Švieti-
mo, kultūros ir sporto sky-
riaus vyr. specialistę Mary-
tę Gadliauskienę. Sporto 
skyriaus vedėjas Anicetas 

Neįgaliųjų sporto šventėje  
vyko atkaklios kovos

Savickas pristatė teisėjus 
ir palinkėjo visiems sėk
mės. Užvirė aršios kovos.

Tradiciškai daugiausiai 
dalyvių užsiregistravo smi-
ginio rungtyje. Prie bočios 
žaidimo aikštelių išsirikia-
vo 16 komandų. Šiemet 
mažiau dalyvių susėdo prie 
šaškių ir šachmatų len-
tų. Geriausiai šachmatais 
žaidė „Atgaivos“ koman-
dos narė Birutė Bekerienė. 
Tarp vyrų pirmą vietą užė-
mė klubo „Likimas“ atsto-
vas Romas Ramanauskas. 
Šaškėmis geriausiai sekėsi 
žaisti mūsų draugijos narei 
Vilijai Jurgaitienei. Tarp vy-
rų stipriausiu šaškininku 
tapo Petras Lažauninkas 
iš „Atgaivos“.

Rankų lenkimo rungty-
je mūsų teisėjui V. Survilai 
teisėjauti padėjo Europos 
ir pasaulio rankų lenkimo 
čempionė Irena Perminie-
nė. Stipriausia tarp mote-
rų buvo Angelė Lideikie-
nė iš „Atgaivos“, o tarp vy-
rų nugalėjo pakruojietis 
Marius Užinskas. Baudas 
taik liausiai mėtė pakruo-
jiečiai Genovaitė Guldi-
kauskienė ir Ričardas Vla-

dička. Kimštinį kamuo-
lį iš moterų toliausiai nu-
metė Janina Bertašienė iš 
Akmenės. Tarp vyrų pir-
mą vietą užėmė pakruo-
jietis R. Vladička. Smiginio 
rungtyje taikliausi buvo 
G. Guldikauskienė iš Pak
ruojo ir Radviliškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos at-
stovas Gintautas Zakšaus-
kas. Didelio susidomėjimo 
sulaukė estafetės rungtis. 
Joje geriausią rezultatą pa-
siekė Akmenės komanda. 
Ilgiausiai ir atkakliausiai 
kovos vyko bočios žaidi-
mo aikštelėse. Finale su-
sitiko Radviliškio rajono 
neįgalių draugijos vyrų ir 

moterų komandos. Šį kar-
tą vyrai buvo taiklesni, jie 
ir tapo čempionais, o tre-
čioji vieta atiteko irgi ra-
dviliškiečiams iš diabeto 
klubo ,,Likimas“. 

Susumavus rezultatus 
pirmąją komandinę vie-
tą užėmė Pakruojo rajono 
neįgaliųjų draugija, aplen-
kusi šeimininkus radviliš-
kiečius. Trečia vieta atite-
ko Kuršėnų sporto klubui 
„Atgaiva“. Atsisveikinda-
mi vieni kitiems linkėjo-
me sėkmės ir planavome 
naujus susitikimus. Ne-
trukus važiuosime į Baus-
kę, kur buvome pakviesti 
šios sporto šventės metu.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kelmės rajono neįga-
lieji susiruošė į Alyvų 

šventę, kuri vyko maždaug 
už 30 kilometrų nuo Lietu-
vos sienos esančiame Duo-
belės miestelyje Latvijoje.

Alyvų sode, kurį įkūrė 
latvių selekcininkas Pete-
ris Upytis, draugijos na-
riai grožėjosi 4 hektarų 
plote išsidėsčiusiais pui-
kiais alyvų, kurių čia auga 
daugiau kaip 200 įvairių 
rūšių, žiedais. Šiam sodui 
sukurti, vaismedžių ir de-
koratyvinių augalų selek-
cijai P. Upytis paskyrė vi-
są savo gyvenimą.

Apžiūrėję alyvas, įkvė-
pę švelnaus aromato, pa-
ilsėję jų gaiviame pavė-
syje, visą sodą apžvelgę 
nuo apžvalgos bokšte-
lio, dauguma nuskubėjo 

Kelmė: Kelionių sezonas prasidėjo  
išvyka į Latviją 

pirkti augalų sodinukų, 
kad ir savo namuose ga-
lėtų sukurti nors mažą 
alyvų sodą. 

Kitas kelionės tikslas – 
Rundalė ir barokinio sti-
liaus Rundalės dvaro rū-
mai. 

Pasivaikščioję po pran-
cūziško stiliaus parką, ku-
rį juosia kanalas, apžiūrė-
ję nuostabų rūmų fasadą, 
Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos nariai sėdo į 
autobusą ir leidosi namų 
link. Kupini įspūdžių, ge-

rų emocijų keliautojai il-
gai nerimo – šurmuliavo, 
kalbėjo, o galiausiai auto-
buse nuvilnijo visus suvie-
nijęs Jurgėnų kaimo kape-
los atliekamos dainos pos-
mas: „Tu siūbuok … berže-
li, prie kelio palinkęs, kai 
aš namo sugrįžtu iš to to-
limo kelio...“

Vasara dar tik praside-
da, o Kelmės rajono neįga-
liųjų laukia daug kelionių: 
į Anykščius, į Naisius, į Ta-
lačkonių kaime vykstančią 
tradicinę Lietuvos neįga-
liųjų šventę ir kt. Tikimės, 
kad nemažės norinčių ke-
liauti, o keliaujantys ne-
pristigs energijos, sveika-
tos ir jėgų puikių emocijų 
„bagažui“ panešti.

Gražina Rudzevičiūtė

Pasakomis paprastai tiki vaikai. Tačiau jos atsiran-
da iš realaus gyvenimo. Daugeliui girdėta istorija, 

kaip vagis naktį, įsidėjęs į maišą, pavogė Mėnulį no-
rėdamas, kad tik jam vienam jis taką apšviestų. Deja, 
netrukus viskas aptemo, vagis pametė kelią ir pavir-
to į vilką. O Mėnulis vėl pakibo danguje. 

Ši alegorija, man regis, turi ryšį su diskusija dėl pri-
dėtinės vertės (PVM) mažinimo kai kuriems maisto 
produktams bei paslaugoms. Prieštaraujančiųjų argu-
mentai paprasti: nukentės valstybės iždas, apkarpytą 
PVM, kaip tas čiupkus Mėnulį, pasigriebs gamintojai 
ir prekybininkai. O pirkėjui vėl liks šnipštas.

Truputis istorijos. PVM 1954 m. sugalvojo pran-
cūzų ekonomistas, valstybinės mokesčių tarnybos va-
dovas kaip privalomą biudžeto pajamų šaltinį. Ilgai-
niui šis būtinas tarifas įsigaliojo 50yje šalių, tarp jų – 
visose Europos Sąjungos valstybėse. Lietuvoje – nuo 
1994 m. Iki 2008 m. Lietuvos gyventojai pridėtinės 
vertės mokesčio sumokėjo maždaug 30 mlrd. eurų.

PVM tarifai ES šalyse labai skiriasi – nuo 27 iki 17 
proc. Iki 2008 m. Lietuvoje galiojo 18 proc. PVM mo-
kestis. Tačiau per finansų krizę tuometė valdžia nu-
sprendė tą tarifą padidinti iki 21 proc. Krizė baigėsi, 
bet grąžinti atgal kas padidinta, nesiryžtama.

Nuomonių, kaip pakeisti šį privalomą mokestį gy-
ventojų naudai, buvo ir yra nemažai. Bet nuo postrin-
gavimų kol kas nežengtas nė mažiausias žingsnelis. 
Dainelė ta pati – dar labiau pralobs vagišiai, o varto-
tojai taip ir liks prie senos geldos. Žinoma, tokie argu-
mentai negali nekelti nuostabos. Ką, nebėra griežtos 
ir nuolatinės kontrolės net labai svarbiems valstybės 
sprendimams įgyvendinti?

8 iš 28 ES šalių netaiko sumažintų tarifų maistui. 
Tarp jų – Baltijos valstybės, Danija, Jungtinė Karalys-
tė. Pastarųjų dviejų gyventojams tai nėra didelis nuos-
tolis, nes ten atlyginimai, pensijos, išmokos neįgalie-
siems daug kartų didesni, negu, pavyzdžiui, Lietuvo-
je. O tokiose išsivysčiusiose šalyse kaip Austrija, Bel-
gija, Italija, Prancūzija PVM lengvatos pagrindiniams 
maisto produktams sudaro nuo 6 iki 10 proc., Lenki-
joje – 5 proc., Vengrijoje – net 18 proc.

PVM lengvatos maistui tik iš dalies lemia žmonių 
gerovę. Daugelyje šalių yra kitų mokesčio prievolės 
mažinimo išlygų. Tai nedideli tarifai vaistams, medi-
cinos įrangai, skirtai neįgaliesiems, beveik visur spau-
dai, knygoms, viešbučiams ir t.t.

Mes irgi galime pasigirti: bene vieninteliams Euro-
poje iki metų pabaigos dar galios lengvatos šildymui, 
kai kurių keleivių pervežimui, spaudai, neskriaudžia-
mi ir neįgalieji. Tačiau maisto produktams kol kas – 
tabu. Vyksta skaičiavimai, ginčai ir neaišku, kas lai-
mės – optimistai ar pesimistai. 

Eidami į valdžią politikai lyg ir turi ketinimų pa-
dėti bendrapiliečiams. Tačiau pradėję valdyti ir paju-
tę sunkią savo naštą, stengiasi nuo jos išsisukti, ima 
paikai teisintis, išvedžioti neįkūnytų dalykų priežas-
tis. Dėl įgimto netobulumo žmonės stokoja išminties 
ir įžvalgų, todėl sėkmingai tvarkyti visų savo reikalų, 
ypač pažadų, nepajėgia. 

Kai kurių nesėkmių, girdi, negalime pasmerkti, 
nes esame palyginti jauna savarankiška valstybė. Bet 
juk niekas netrukdo nukakti pas tuos, kurie seno-
kai prasikalė iš netobulumo kiauto ir ten pasimokyti 
ekonominės išminties. Kad ir iždo tvarkymo. Pas mus 
dar ilgas nesąžiningo verslo bei kai kurių pareigūnų, 
verslo žmonių valstybės apgauties šešėlis, milijonie-
riai neverčiami, net neskatinami bent dalį savo turto 
perleisti vargetoms, iš tūkstančių itin prabangių auto-
mobilių savininkų nedrįstame kelių dvylekių paimti.

Užuot ryžtingai veikdami, tarsi neatsibudome iš 
pasakos, kad kažkas kėsinasi nugvelbti Mėnulį, mū-
sų kelio šviesulį.

Kas nugvelbė... 
Mėnulį

Apie tai,
kas

jaudina

Jurbarko neįgaliųjų klu-
bas „Svaja“, vadovauja-

mas Zitos Bartusevičienės, 
tradiciškai vasarą pasitin-
ka kur nors gamtos prie-
globstyje. Šiemet rengi-
niui pavėsinę suteikė Paš-
venčio girininkija. Saulėta 
diena, šalia tyvuliuojantys 
užtvankos vandenys nu-
teikė optimistiškai. Skam-
bios klubo moterų atlie-
kamos dainos, Vedutės 
Šenbornienės skaitomos 
eilės iš naujos, jau trečio-
sios, autorės kūrybos kny-
gelės, irgi neleido liūdėti. 

Smagiai pasitiko vasarą
Ant laužo keptos dešrelės 
daug kam priminė jaunys-
tę. Žinoma, tada ir sveika-
ta, ir metai leisdavo iš šir-
dies pasilinksminti. Bet kai 
esi draugų būryje, nelabai 
svarbu, kiek tau metų, ne-
svarbu, kaip sunkiai ju-
di. Svarbiausia, kad esi ne 
vienas, kad šalia yra petys, 
į kurį gali atsiremti, bičiu-
lis, kuriam gali pasiguosti. 

O tai, kad neįgalieji taip 
dažnai būna kartu ne tik 
renginiuose, bet ir aplan-
ko ne vieną įžymią Lietu-
vos vietą, reikia dėkoti klu-

bo pirmininkei Z. Bartuse-
vičienei, kuri sugeba visus 
suburti, išjudinti. O kad tų 
susibūrimų bus dar ne vie-

nas, liudija ir numatytos 
ekskursijos, ir būsimi su-
sitikimai.

Onutė čiRvinskienė 

Varžybų dalyviai prie šaškių ir šachmatų lentų. 

Rundalės rūmai.

„Svajos“ klubo nariai drauge pasitiko vasarą.
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Kviečiame dalyvauti  
kūrybinėje literatų stovykloje!
Mėgstate literatūrą ir turite kūrėjo gyslelę? Norite savo žinio-

mis, gebėjimais pasidalyti su bičiuliais? Nepraleiskite progos 
dalyvauti tradicinėje Lietuvos neįgaliųjų draugijos organi-
zuojamoje literatų kūrybinėje stovykloje. Kaip jau įprasta, 
stovykla vyks mokymo ir reabilitacijos centre Šventojoje 
šių metų liepos 25-30 dienomis. 

Norintys dalyvauti kūrybinėje stovykloje, privalo pateikti ne-
įgalių literatų kūrybinės stovyklos dalyvio registracijos an-
ketą (1 priedas ) ir būtinai – atsiųsti 1 prozos kūrinį arba 3 
eilėraščius el. paštu saule@draugija.lt. Registracija vyks iki 
š.m. liepos 1 dienos. 

Daugiau informacijos apie stovyklą www.draugija.lt.

Telefonas pasiteirauti 8 618 00338

Paskirtį pakeitę daiktai 
tampa įdomiais kūriniais 

Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būrelio 
vadovė Alma Rėkuvienė jau dve-
jus metus Sostinės dienų „Tau, 
Vilniau!“ šventinio renginio da-
lyvius ir lankytojus stebino savo 
išmone, netikėtais sprendimais. 
Moteris sako nekantravusi su-
manymais pasidalyti ir su ma-
rijampoliečiais. 

Rankdarbius A. Rėkuvienė 
kuria jau 5 metus. Juos ji daro 
iš tokių medžiagų, kurios dau-
geliui nekelia asociacijų su dai-
liaisiais amatais: iš statybinio 
tinklelio, spalvotų šiukšlių mai-
šų, vienkartinių įrankių (plasti-
kinių indelių, šakučių, šaukšte-
lių), spalvotų pėdkelnių, gumy-
čių plaukams, pūkuotų vielu-
čių. Šiemet savo dirbinių asor-
timentą A. Rėkuvienė atnaujino 
lėlėmis, kurios po moters prisi-
lietimo tapo tikromis namų in-
terjero puošmenomis: į jų sijo-
nų klostes galima sudėti serve-

tėles, įvairius mažmožius (pieš-
tukus, plaukų gumytes ir pan.). 

Renginio dalyvių akį traukė 
ir smulkučių gėlyčių vazonėliai, 
puošnios atlasinės rožės. Mote-
ris sako, kad šiuos mielus suve-
nyrus ypač vertina vilniečiai, tad 
nutarusi jų paklausą išbandyti ir 
Suvalkijoje. 

Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būrely-
je – apie 10 žmonių. Moterys ir 
pačios sprendžia, ko norėtų iš-
mokti, ir į vadovės pasiūlymus 
įsiklauso. Kartą per savaitę tokie 
užsiėmimai rengiami ir draugijos 
padaliniuose – kaimuose gyve-
nantys neįgalieji taip pat įtrau-
kiami į organizacijos veiklas. 

Gali pasirinkti, kas 
arčiausiai širdies

Alytaus miesto socialinių pas-
laugų centro socialinė darbuotoja 
Laimutė Šaltanovienė didžiuoda-
masi pristato lankytojų darbus. Į 
dienos centrą kasdien susiren-
ka apie 25 sutrikusio intelekto 
žmonės. Jie pasirenka užsiėmi-
mus, kuriuose galėtų geriausiai 

atsiskleisti, parodyti, ką sugeba. 
Tokių dailių, kruopščiai atliktų, 
gražiai apipavidalintų karoliu-
kų pynių, vadinamų žgutais, ne 
visada ir tautodailininkų mugė-
se pamatysi. O ir pamatęs – ka-
žin ar įpirksi. Rūta Bradauskaitė 
savuosius vos 8 eurais teįkaino-
jo. L. Šaltanovienė pasakojo, kad 
pradžia nebuvo lengva – pynių 
kūrimas yra gana sudėtingas, 
daug kantrybės ir įgūdžių reika-
laujantis darbas. „Tačiau kai jau 
išmoko, nieko kito neįsiūlysi, – 
šypsosi vadovė. – Nuo pradžios 
iki pabaigos Rūta viską neprie-
kaištingai pati atlieka.“ 

L. Šaltanovienė mielai rodo, 
pasakoja ir apie kitų centro lan-
kytojų pomėgius, sukurtus dar-
belius. Dienos centre kasdien 
vyksta keramikos, vėlimo, mez-
gimo, papuošalų kūrimo, medžio 
darbų užsiėmimai. 

Keramikos ir papjė mašė 
technologijos paslaptimis su 
dienos centro lankytojais dali-
jasi socialinio darbuotojo padė-
jėja Rasa Šaukevičiūtė. Penke-
rius metus čia dirbanti Rasa ke-
ramikos mokėsi Alytaus dailių-
jų amatų mokykloje. Pasak jos, 
keramika – labai naudingas už-
siėmimas asmenims, kuriems 
svarbu lavinti smulkiąją moto-
riką. Darbas su moliu primena 
meditaciją – žmogus nurimsta, 
susikaupia. Paprastai užsiėmi-
muose dirbama su 5–6 neįga-
liaisiais, nes prie kiekvieno rei-
kia prieiti, parodyti, pamokyti. 
Vieną darbelį gali kurti ir grupe-
lė žmonių – kiekvienas daro ko-
kią nors detalę, kurios paskui su-
komponuojamos į bendrą visu-
mą. Vadovei lieka apipavidalin-
ti dirbinį, nuglazūruoti, išdegti. 

R. Šaukevičiūtė atkreipia dė-
mesį į ant prekystalio išdėliotus 
išskirtinės išvaizdos keramikos 
darbelius – juose į darnią visumą 
susilieja daugybė mažų rutuliu-
kų. Tai Tomo Šaduikio stilius. Vai-
kinas pats sugalvoja, į ką kiekvie-
ną kartą „įsikūnys“ jo rutuliukai, 
tvirtai laikosi savo sumanymo. 

Neįgaliesiems labai patinka ir 
papjė mašė technologija – ji ne-
sudėtinga, greitai galima pama-
tyti rezultatą. Iš popieriaus su-
kurtiems darbeliams patvaru-
mo suteikia statybinių medžiagų 
parduotuvėse įsigytos priemo-
nės: klijai, švitrinis popierius, la-
kas, akriliniai dažai. Rasa nesle-

Bendrystės idėjos sklinda po šalies regionus

Tuomet dar buvau jaunuolis, 
gyvenau kaime, apsodinta-

me gražiais medžiais. Kadangi 
buvau neįgalus, draugų turėjau 
nedaug. Sugalvojau paskelbti 
savo adresą tuometiniame žur-
nale „Jaunimo gretos“ su prie-
rašu „invalidas“, juk tada neį-
galiųjų nebuvo. Ir mano dide-
lei nuostabai, prašymas buvo 
patenkintas. 

Gavau labai daug laiškų, o 
vienas buvo nuo neįgalios mer-
ginos Aldonos Žilevičiūtės, kuri 
vėliau tapo mano žmona. Ji laiš-
ke pasakojo apie būrelį, apie lei-
džiamą laikraštėlį „Draugo žo-
dis“ ir pan.

Po kiek laiko gavau iš tuometi-
nio būrelio pirmininko J. Čebato-
riaus laišką su anketa, kurią užpil-
dęs tapau jo nariu. Sutikau daug 
draugų, įsijungiau į būrelio veiklą, 
padėjau dauginti laikraštėlį, su-
rengiau 3 susitikimus savo kaime.

Pas mane ne kartą buvo tuo-
metinė milicija, grasino, suplėšė 
laikraštėlius, norėjo atimti rašo-
mąją mašinėlę. Bet mes buvome 
stiprūs ir siekėme savo tikslo – 
draugijos. Pagaliau svajonė išsi-
pildė – draugija buvo įkurta.

Galima sakyti, kad Kėdainių 
rajono neįgaliųjų draugija kūrėsi 
mūsų bute. Pirma jos pirmininkė 
V. Lapinskienė iš mūsų telefono 

„Draugystės“ būreliui – 45-eri

Nuo būrelio iki draugijos

(atkelta iš 1 psl.)

skambino į įmones, prašė pini-
gų jos veiklai.

Pirmas įsijungiau į draugijos 
veiklą. Padėjau kuo tik galėjau – 
spausdinau anketas, kalbinau 
neįgaliuosius stoti į mūsų gre-
tas. Ilgą laiką buvau garbės narys. 

Praėjo daug laiko nuo draugi-
jos įkūrimo. Keitėsi pirmininkai, o 
mes, pradininkai, tapom užmiršti, 
niekam nereikalingi. Kai tapau vi-
siškai neįgalus, mūsų pirmininkas 
manęs neaplankė, nepasiteiravo, 
kaip gyvenu, ar reikia pagalbos. 
Kaip norėčiau sugrįžti į anuos 
laikus. Tada bent buvome lygūs.

stasys čeRnevičius 
Kėdainiai 

pia, kad darbelių apipavidalini-
mas – jos rūpestis. Neįgalieji čia 
dalyvauja kaip patarėjai, žiūro-
vai, vertintojai. Bendrų pastangų 
rezultatas džiugina akį, o jų kūrė-
jams suteikia pasitikėjimo savimi.

Regioninis renginys – 
daugiau galimybių 

žmonėms su negalia 
pažinti

Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centras renginio dalyvius vilio-
jo ne tik išskirtiniais Skirman-
tės Piesliaskienės papuošalais, 
kuriems abejinga neliko ir socia-
linės apsaugos ir darbo ministrė 
A. Pabedinskienė, koncertinės 
programos dalyvės. Valakupių 
reabilitacijos centre su oda dirb-
ti išmokusi moteris įgudo kurti 
originalius papuošalus. Apyran-
kės, segės, auskarai, pakabukai 
– išbaigti, dailiai apipavidalinti, 
traukiantys dėmesį. 

Marijampolės regiono žmo-
nėms buvo pristatyta ir per Lie-
tuvą keliaujanti paroda „Socia-
liniai portretai“, kurioje savaip 
atskleidžiami neįgaliųjų talentai 
ir gebėjimai, parodomas kasdie-
nis jų gyvenimas. Pasak „Socia-
linių portretų“ sumanytojos Ni-
jolės Zenkevičiūtės, paroda, ku-
rioje daugiau kaip 60 meninių 
nuotraukų, jau apkeliavo dauge-
lį šalies miestų. Tik Žemaitijoje 
dar neviešėjusia ekspozicija po 
regionus keliausiančios šventės 
„Būkime kartu“ dėka galės pa-
sigrožėti ir Telšių regiono žmo-
nės. „Socialiniai portretai“ kvies 
ir Ukmergėje vyksiančio šventi-
nio renginio smalsuolius. 

Kelią įveikia einantys
Pirmąją regioninę neįgalių-

jų bendruomenės šventę lydėjo 

didelė atsakomybė ir nerimas. 
Nors Marijampolės savivaldy-
bė mielai sutiko priimti rengi-
nį „Būkime kartu“, vis dėlto ne-
galėjo užtikrinti tik prieš savai-
tę miesto dienas paminėjusių 
miestiečių gausos ir dėmesio. 
Dėl to apgailestavo ne tik patys 
renginio dalyviai, bet ir sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė. 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktorė Asta Kandratavičie-
nė buvo nusiteikusi optimistiš-
kiau. Pasak jos, pirmą kartą or-
ganizuojamam renginiui nelen-
gva prikviesti daug lankytojų, 
tačiau jam tapus tradiciniu ši 
problema išsispręs savaime. Ži-
noma, galbūt reikėtų pagalvo-
ti ir apie kitas jo organizavimo 
formas. Pavyzdžiui, šventė „Bū-
kime kartu“ galėtų tapti miesto 
dienų dalimi. 

Daug organizacinės bei da-
lyvavimo įvairiuose renginiuose 
patirties turinti Marijampolės 
savivaldybės neįgaliųjų draugijos 
folkloro ansamblio „Gija“ vadovė 
Danė Jančienė turėjo ir dar vieną 
pasiūlymą. Pasak jos, tokią šven-
tę reikėtų rengti ne miesto aikš-
tėje, kur net pavėsį sunku suras-
ti, bet Marijampolės pasididžia-
vimu tapusiame Poezijos parke. 
Medžių paunksnėje ir dainos, 
ir muzika kitaip skambėtų. O ir 
rankdarbiams skirtas palapines 
būtų galima saugiau įtvirtinti, 
kad pakilęs vėjas metalinių kons-
trukcijų taip lengvai nenuverstų, 
kaip kad atsitiko šįkart.

Kelią įveikia einantis – tei-
gia išminčiai. Regioninės ne-
įgaliųjų bendruomenės šven-
tės šį kelią tik pradeda. Telydi 
jas sėkmė.

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr. Jonaviškė Irena Misikonienė prinėrė puošnių skrybėlaičių.

Alma Rėkuvienė kūrybai naudoja neįprastas medžiagas.

Folkloro ansamblio „Gija“ dainininkės su vadove Dane Jančiene (dešinėje).
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Nors šios pigmentinės dė-
mės (šnekamojoje kalboje 

jos dar vadinamos šlakais, šla-
kuota oda, saulės, kepenų dė-
mėmis) dažniausiai nesukelia 
skausmo, niežėjimo ir nėra pa-
vojingos sveikatai, tačiau sendi-
na ne ką mažiau negu raukšlės. 
Senatvinės pigmentinės dėmės 
nelaikomos liga, o tik melanino 
susikaupimu atskirose odos vie-
tose. Paprastai šios dėmės pa-
sireiškia grupėmis ir būna ten, 
kur labiausiai paveikiamos sau-
lės ultravioletinių spindulių: ant 
veido, krūtinės, viršutinėje plaš-
takų dalyje bei ant dilbių. Kitaip 
negu strazdanos, senatvinės pig
mentinės dėmės nekeičia savo 
atspalvio priklausomai nuo me-
tų laikų ir kitų faktorių. Beje, šios 
dėmės dažnai būna susijusios 
su tokiais senėjimo požymiais, 
kaip padidėjęs odos sausumas, 
šiurkštumas, raukšlėtumas, su-
plonėjimas. Tokiais atvejais ant 
skruostų, nosies ir ausų nere-
tai atsiranda smulkių raudonų 
kraujagyslių ir oda atrodo dar 
sausesnė bei plonesnė.

Ir dar. Žinotina, kad su am-
žiumi žmogaus organizmas pra-
randa gebėjimą šalinti įvairias 
žalingas medžiagas per inkstus, 
žarnyną, plaučius, kepenis, todėl 
visa tai vyksta per odą.

Pastaba: netgi tuomet, kai vos 
viena ar kita senatvinė odos dė-
mė pakeičia formą, spalvą, išky-
la virš odos paviršiaus ar pradeda 
niežėti, būtina nieko nelaukiant 
kreiptis į gydytoją, kad būtų nu-
statyta, ar tai nėra rimtesnės li-
gos (pvz., onkologinės) požymis.

Pasitaiko ir jauniems
Nors senatvinės pigmentinės 

dėmės (toliau – dėmės) dažniau-
siai pasitaiko pagyvenusiems 
žmonėms (po 40–50 metų), ta-
čiau jų kai kada turi ir vos per 
30 perkopę asmenys. Tokios dė-
mės (spalva varijuoja nuo švie-
siai geltonos, rudos iki tamsiai 
rudos, pilkos ir netgi juodos; dy-
dis – nuo vos įžiūrimo taškelio 
iki centimetro ir daugiau) pasi-
taiko abiejų lyčių asmenims. Jos 
būna įgimtos arba atsiranda dėl 
metų metais trukusio piktnau-
džiavimo saulės spinduliais (gali 
pakenkti ir soliariumas), hormo-
nų pokyčių, susijusių su amžiu-
mi, mechaninių odos pažeidimų 

agresyviomis medžiagomis (dėl 
pastarosios priežasties atsiradu-
sios dėmės per ilgą laiką išnyks-
ta savaime), kai kurių vaistų var-
tojimo. Kur kas dažniau šie odos 
dariniai atsiranda žmonėms, ku-
rių oda šviesi, jautri. Be to, pikt
naudžiaujant saule anksčiau at-
siranda ir raukšlių (dėl laisvųjų 
radikalų poveikio). 

Pastaba: yra keletas odos li-
gų, kurios gali būti klaidingai pa-
laikytos čia aptariamomis dėmė-
mis, tai seborėjinė keratozė, įvai-
rios onkologinės ligos ir kt.

Blogiečiai laisvieji 
radikalai

Laisvieji radikalai – nestabi-
lūs atomai, molekulės, jonai, tu-
rintys vieną ar daugiau nesupo-
rintų elektronų. Šie radikalai pa-
sisavina elektronus iš kitų ląstelių 
molekulių ir sutrikdo normalius 
organizmo cheminius procesus. 
Įrodyta, kad laisvieji radikalai taip 
pat yra susiję ne vien su odos da-
riniais, bet ir su ateroskleroze, vi-
so organizmo senėjimu, cukriniu 
diabetu, katarakta, reumatoidiniu 
poliartritru bei vėžiu.

Laisvųjų radikalų sankau-
pų priežastys: jonizuojanti radi-
acija; traumos; rūkymas; alkoho-
lio, kavos vartojimas; stresai; bi-
ologinės kilmės nuodingos me-
džiagos; teršalai (oro, vandens ir 
t. t.); organizmo ląstelių medžia-
gų apykaitos produktai; nesvei-
ka mityba, kuriai priskiriamas 
labai riebus maistas, persival-
gymas, beta karoteno (vitamino 
A augalinė forma), vitaminų C, E 
ir seleno stygius (seleno šaltiniai: 
grūdiniai produktai, mėsa, tunas, 
riešutai, kiaušiniai, vištiena).

Paaiškinimas: mineralas se-
lenas trukdo susidaryti laisvie-
siems radikalams, lėtina audinių 
senėjimą, stiprina imuninę siste-
mą; cinkas, kalcis ir varis neutra-
lizuoja seleno poveikį, vitaminas 
E – stiprina. 

Senstančio organizmo 
sistemų sutrikimai

Odos dėmių atsiradimas taip 
pat yra susijęs su senstančio or-
ganizmo įvairių sistemų (kepenų, 
endokrininių liaukų, skrandžio ir 
žarnyno trakto) sutrikimais. An-
tai nutukusiems asmenims at-
siradusios geltono atspalvio dė-
mės signalizuoja apie riebalų 
apykaitos sutrikimus ir padidė-
jusią kraujyje blogojo cholestero-
lio koncentraciją. Kai dėmių atsi-
randa aplink burną, galima įtar-
ti, kad skrandyje ar žarnyne at-
sirado ankstyvos stadijos polipų 
(nepiktybinių liaukinio audinio 
navikų, dažniausiai pailgų išau-
gų, kabančių ant plonos kojytės). 

Profilaktika
Kad būtų išvengta čia aprašy-

tų siurprizų, kurie laukia po 40–
50 metų, būtina pradėti rūpintis 
savo oda jaunystėje. Šios priemo-
nės nėra sudėtingos, jas galima 
taikyti ir namų sąlygomis. Štai jos:

– naudotis (kasdien) apsau-
giniais kremais nuo saulės spin-
dulių poveikio (kiekvienu kon-
krečiu atveju patars gydytojas), 
plačiabrylėmis skrybėlėmis, ati-
tinkamais rūbais,

– atsargiai naudotis odos ba-
linimo priemonėmis (įskaitant ir 
citrinos sultis),

– mažiau vartoti kavos,
– mažiau naudoti kosmeti-

nės pudros (ji sugeria nuo odos 
paviršiaus drėgmę ir taip išsau-
sina odą,

– vartoti maisto, turinčio vi-
taminų C, E ir PP.

Žinotina! 
1. Pati efektyviausia profi-

laktikos priemonė – vengti sau-
lės spindulių poveikio nuo 10 iki 
16 valandos. 

2. Paruošti balinamieji (an-
tipigmentiniai) kremai neretai 
padidina odos jautrumą saulės 
spinduliams, o jautrią odą gali 
net labai stipriai sudirginti. Taigi 
užuot eksperimentavus su vie-
nos ar kitos rūšies kremu, pra-
vartu prieš tai pasikonsultuoti 
su gydytoju dermatologu.

Gydymo būdai
Profesionalioje kosmetolo-

gijoje šios dėmės šlifuojamos 
lazeriu, kitomis priemonėmis, 
taip pat taikomas gydymas švie-
sos impulsais, skystu azotu ir t. t. 
Liaudies medicinoje dėmės daž-
niausiai gydomos įvairiomis vai-

sių, daržovių sultimis, vaistažolių 
užpilais, nuovirais, obuolių actu. 

Ir dar. Kol nepradėjote gydy-
tis kokiais nors būdais, nema-
loniai atrodančias odos vietas 
galima laikinai užmaskuoti na-
tūralaus odos atspalvio kremu 
(jis turi būti atsparus prakaito 
ir vandens poveikiui).

Pastabos. Asmenims, sergan-
tiems inkstų ligomis, egzema, 
psoriaze, dermatitu (ir dar kai 
kuriomis odos ligomis), nėščio-
sioms, žindyvėms ir toms mote-
rims, kurių veido plaukuotumas 
yra padidėjęs (ant viršutinės lū-
pos, smakro, skruostų), nepasi-
tarus su gydytoju, draudžiama 
naudoti bet kokius antipigmen-
tinius kremus (išskyrus kremą 
su vitaminu C). Be to, antipig
mentiniu kremu negalima tepti 
vokų ir odos apie akis. 

Liaudies medicinos 
receptai

Riebiai odai
1. Smulkia plastmasine tar-

ka sutarkuotos morkos košelė 
užtepama ant dėmių, laikoma 
30 min. Kartu geriamos iš 3 ar 
4 morkų išspaustos sultys. Gy-
dymosi kursas – 20 d. 

Pastaba. Nepatartina gerti 
morkų sulčių šio augalo medžia-
gų netoleruojantiems žmonėms, 
paūmėjus opaligei, plonosios 
žarnos uždegimui, viduriuojant.

2. Dėmės kelis kartus per 
dieną patrinamos pusiau per-
pjauta citrina. Jeigu oda jautri, 
naudojamos citrinos sultys, ly-
giomis dalimis sumaišytos su 
drungnu virintu vandeniu. Gy-
dymo kursas – 15–20 d. 

Pastabos. Neturintiems sąly-
gų kelis kartus per dieną trinti 
dėmes perpjauta citrina, siūloma 
apsiriboti viena procedūra prieš 
miegą. Daroma taip: iš vienos cit
rinos padaroma košelė (luobelė 
nenulupama, tik išimamos sėk
los), užpilama stikline degtinės. 
Gerai užkimštas indas 2 savai-
tes laikomas tamsioje vietoje, po 
to preparatas perkošiamas per 2 
sluoksnių marlę (ar specialų sie-
telį). Šiuo preparatu sumirkytais 
vatos tamponėliais nestipriai įtri-
namos dėmės. Beje, citrinų išori-
nio naudojimo efektyvumas padi-
dės, jei gydymosi laikotarpiu per 
dieną suvalgysime vieną kitą citri-
nos griežinėlį (po to svarbu gerai 
išskalauti vandeniu burną, nes ci-
trinos sultys tirpdo dantų emalį).

3. Smulkia plastmasine tarka 
sutarkuojamas šviežias jaunas 
agurkas, išspaudžiamos sultys, 
sumaišomos su degtine (1:1), 
parą laikoma sandariame stiklai-
nyje. Šiame mišinyje sumirkyti ir 
nugręžti kompresai dedami ant 
dėmių, laikoma 15–20 min. Per 
tą laiką kompresas 3 kartus pa-
merkiamas į mišinį. Gydymo kur-
sas – 30 dienų. 

Sausai ir normaliai odai
2 šaukštai medaus sumaišo-

mi su 1 citrinos sultimis. Miši-
niu suvilgyta marlinė servetėlė 
uždedama ant dėmių, laikoma 
15–20 min. (per tą laiką servetė-
lės keičiamos 2–3 kartus). Po to 
oda nuplaunama šiltu vandeniu. 
Gydymo kursas – 15–20 dienų. 

Sausai ir nelabai jautriai 
odai

Ruošiamas užpilas: 2 šaukš-
tai sėjamosios petražolės šaknų 
(džiovintų ir susmulkintų) už-
plikoma 1,5 stiklinės verdančio 
vandens, palaikoma 8 val. šil-
tai apdengtame inde, po to per-
košiama per 2 sluoksnių marlę. 
Dėmės šiuo preparatu tepamos 
kelis kartus per dieną. Gydymo 
kursas – apie 2–3 savaites. 

Pastaba. Šių vaistų efektyvu-
mas padidės, jei į paruoštą užpi-
lą išspausime (geriausia tai pa-
daryti prieš pat naudojimą) 0,5–
1 citrinos sulčių.

Bet kokiai odai
1. Šviežių jaunų agurkų sul-

timis 3 kartus per dieną pate-
pamos dėmės. Gydymo kursas – 
15–20 dienų. 

2. Mažosios ožiažolės šaknų 
sultimis sumirkyti vatos tampo-
nėliai 4–5 kartus per dieną deda-
mi ant dėmių. Gydymo kursas – 15 
dienų. Jei oda dirgli, naudojamos 
vandeniu skiestos sultys (1:1).

3. Du kartus per dieną dė-
mės patepamos šviežiomis krie-
nų sultimis. Gydymo kursas – 15 
dienų (kartais teigiamų rezulta-
tų sulaukiama ir greičiau).

Pastabos:
a) jeigu oda jautriai reaguo-

ja, yra plona, susiraukšlėjusi, 
šviežių krienų sultys sumaišo-
mos lygiomis dalimis su tarkuo-
tų obuolių košele. 

b) vietoj krienų sulčių ir 
obuolių tyrelės dėmėms įtrin-
ti galima išoriškai naudoti vien 
tik obuolių actą (jei oda dirgli, 
obuolių actas šiek tiek atskie-
džiamas vandeniu).

Romualdas OGinskAs

Daktaras
Aiskauda

Odos dariniai: senatvinės pigmentinės dėmės

VUL Santariškių klinikų me-
dikų komanda pacientei, ku-

riai po infarkto susiformavo skil-
velio aneurizma, pirmą kartą pa-
saulyje atliko minimaliai invazi-
nę procedūrą.

„Kai kuriems pacientams po 
infarkto susiformuoja randas, iš 
kurio išsivysto kairiojo skilvelio 
aneurizma. Užsikimšus vainiki-
nei kraujagyslei, susiformuoja tam 
tikra pūslė, kurioje kaupiasi per 
daug kraujo, širdis nebepajėgi vi-
saverčiai atlikti savo darbo, žmo-
gus ima dusti, tinsta kojos. Tokiu 
atveju būtinas chirurginis gydy-
mas“, – pasakoja intervencinis kar-
diologas dr. Giedrius Davidavičius.

Santariškių klinikose nuolat 
vyksta mokslinė veikla, kurios 
metu ieškoma naujų, pacientui 
palankesnių, mažiau invazinių 
pagalbos būdų.

„Iki šiol pacientų su skilvelio 
aneurizma laukdavo sudėtinga 
operacija, kurios metu būdavo 
prapjaunamas krūtinkaulis, pa-
jungiama dirbtinė kraujotaka, 
sustabdoma širdis, kad būtų ga-
lima atlikti širdies geometrijos ir 
tūrio atkūrimo operaciją, – kole-
gai antrina širdies chirurgas dr. 
Gintaras Kalinauskas.

Amerikiečių mokslininkai su-
kūrė metodą kairiojo skilvelio 
aneurizmos sutraukimui (plika-

cijai) naudoti specialias priemo-
nes – vadinamuosius „inkarus“. 
Šios priemonės leidžia grąžin-
ti širdžiai įprastą formą (sutrau-
kiant susidariusią pūslę) ir užtik
rinti jos veiklą. Bendradarbiauda-
mi su amerikiečiais, Santariškių 
klinikų medikai siekė, kad opera-
cijos taptų kuo mažiau invazyvios.

Šio tikslo pasiekti pavyko jau 
praeitą savaitę – pirmą kartą pa-
saulyje, dalyvaujant partneriams 
iš Amerikos, Santariškių klini-
kų medikų komanda per nedi-
delį šoninį pjūvį atliko kairiojo 
skilvelio aneurzimos plikaciją 
(sutraukimą). 64erių metų pa-
cientę operavo Santariškių kli-

nikų kardiochirurgai prof. Kęs-
tutis Ručinskas, dr. Gintaras Ka-
linauskas, Vilius Janušauskas, 
Aleksejus Zorinas, intervenciniai 
kardiologai – dr. Giedrius Davi-
davičius, dr. Vytautas Abraitis, 
kardiologai Rimgaudas Katkus, 
Agnė Drąsutienė, anesteziologas 
dr. Robertas Samalavičius.

„Tai išskirtinis įvykis ne tik 
Santariškių klinikų, bet ir viso pa-
saulio medicinos istorijoje. Nuo-
širdžiai tikimės ir tikime, jog atei-
tyje tokios operacijos taps dar pa-
prastesnės, lengviau atliekamos. 
Džiugina ir tai, kad Santariškių 
klinikos buvo pasirinktos pir-
majai operacijai ne atsitiktinai – 

Amerikos mokslininkai įvertina 
visos mūsų komandos kompeten-
ciją, sukurtas darbo sąlygas (turi-
me išskirtinę hibridinę operaci-
nę), ilgametę patirtį bei mokslinį 
siekį. Tačiau mums dar šiek tiek 
trūksta lėšų tolimesniam naujų 
technologijų vystymui ir ekspe-
rimentinės laboratorijos reno-
vacijai, kuri atitiktų pasaulinius 
standartus. Tikime, kad ateityje 
tokias operacijas jau galėsime at-
likti be pjūvio, o per kraujagysles 
naudodami kateterius,“ – ateities 
planais dalijosi Kardiologijos ir 
angiologijos centro vadovas prof. 
Audrius Aidietis.

„Bičiulystės“ inf.

Naujoviškas skilvelio aneurizmos gydymas

Pigmentinės dėmės ant rankos.
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A. Kėsas pasakoja, kad žaidimų 
aikštelės atidarymo šventėje sū-
pynes jau išbandė pirmieji ratuki-
ninkai. Tiesa, buvo nelengva pra-
sibrauti pro minią pasisupti no-
rinčiųjų ir nedrąsu pirmą kartą 
gyvenime įvažiuoti į sūpynes, ta-
čiau, pasak „Lions“ klubo atsto-
vo, iš šviečiančių akių buvo gali-
ma spręsti, kad jiems tai patiko. 
Buvo tokių, kurie pusvalandį ne-
sitraukė nuo atrakciono. 

A. Kėsas sako, kad vien per 
šiuos metus „Lions“ klubas ne-
įgaliems vaikams pagelbėjo už 
10 tūkst. eurų sumą. Dažniau-
siai klubas padeda spręsti kon-
kretaus žmogaus konkrečią bė-
dą (pavyzdžiui, skiriama lėšų 
operacijoms ar reikiamai įran-
gai), tačiau prisidedama ir prie 
didesnių visuomeninių projektų. 

Gargždų miesto parke 
kartu pramogauja ir 

neįgalieji
Neįgalieji vežimėliuose nuo 

šiol gali suptis ir Gargžduose. 
Miesto parke bendruomenės 
iniciatyva ir pačių miestiečių 
surinktomis lėšomis taip pat 
įrengtos sūpynės, kuriose gali-
ma suptis sėdint neįgaliojo ve-
žimėlyje. Viena iš akcijos inicia
torių Gargždų bendrijos „Vil-
tis“ vadovė Rekvita Bagdonienė 
džiaugiasi, kad pavyko įgyven-
dinti didžiulį projektą – sūpynių 
kaina siekia 6,8 tūkst. eurų. Pa-
sak moters, tai – milžiniška su-
ma, tačiau visiems susitelkus ją 
pavyko surinkti vos per 2 mė-
nesius. „Vieni to nebūtume pa-
darę“, – sako kita projekto orga-
nizatorė aktyvi visuomenininkė 
Šarūnė Petruškevičienė. Moteris 

pasakoja, kad inicijavus akciją 
„Įsupkime gerumą“ lėšos buvo 
renkamos per įvarius koncer-
tus, renginius, prisidėjo įmo-
nės, pavieniai žmonės. Vis dėl-
to Š. Petruškevičienė įsitikinu-
si, kad sūpynės – ne vienintelis 
šios akcijos tikslas. Jos teigimu, 
ne mažiau svarbu buvo suvie-
nyti bendruomenę, skatinti fi-
lantropiją, toleranciją, pagalvoti 
apie kitų žmonių poreikius. Ak-
cijos iniciatorės džiaugiasi, kad 
po kruopelę prisidėjo daugelis 
bendruomenės narių. „Dabar 
miesto parke pamatę sūpynes 
žmonės galės pasidžiaugti, kad 
jų paaukotas euras virto realiu 
daiktu ir kažkam kelia džiaugs-
mą“, – sako Š. Petruškevičienė. 
Pasak moters, tas, kuris turi ne-
įgalų vaiką, žino, kad galimybė 
pasisupti jiems labai svarbi, taip 
kaip ir visiems vaikams. Tačiau, 
gargždiškių žiniomis, Lietuvoje 
jiems pritaikytų sūpynių iki šiol 
nebuvo. R. Bagdonienė pasako-
ja, kad kol vaikas mažas, jį gali-
ma perkelti ant paprastų sūpy-
nių, o kai paauga, tai padaryti 
sudėtinga. Be to, ne visus saugu 
iškelti iš ratelių, todėl galimybė 
suptis su visu vežimėliu tokiais 
atvejais yra išeitis. 

Sūpynių atidarymo dieną 
jas išbandė neįgaliojo vežimė-
liais judantys Gargždų sociali-
nių paslaugų centro lankytojai. 
Jų veiduose netrūko šypsenų ir 
gerų emocijų. 

Suptis naudinga 
Plungės vaikų lopšeliodar-

želio „Pasaka“ kineziterapeu-
tė Birutė Danilinienė sako, kad 
sūpynių nauda vaikui yra ne-
įkainojama. Pirmiausia supi-

masis yra socializacija. Taip 
pat supantis, karstantis skati-
nami natūralūs judesiai, atsi-
stato erdvės suvokimas, rau-
menų tonusas, lavinama judė-
jimoatramos sistema, koordi-
nacija, pusiausvyra ir pan. Tai 
ypač svarbu vaikams, kurių ju-
dėjimo galimybės yra mažes-
nės. „Kartais supdamasis nekal-
bantis, emocijų nerodantis vai-
kas pirmą kartą nusijuokia, ima 
kvatotis“, – sako kineziterapeu-
tė. Moteris pasakoja, kad dar-
želyje dirbant su vaikais ska-
tinama atkartoti natūralius ju-
desius: peršokti griovį, pralįs-
ti pro kliūtį. Darželis stengiasi 
sudaryti tokias galimybes: veža 
vaikus prie ežero, į miesto par-
ką, kad vaikai kuo daugiau būtų 
aplinkoje, judėtų, matytų įvairų 
pasaulį. Pasak R. Danilinienės, 
tai skatina natūralią vaiko rai-
dą. Na, o darželyje kiekvienam 
vaikui parenkamos individua-
lios pagalbos priemonės – juk 
jie visi yra skirtingi, dviejų vie-

nodų nerastum... „Stengiamės 
pagerinti vaiko gyvenimo koky-
bę: kad jis nusišypsotų, džiaug-
tųsi“, – sako kineziterapeutė ir 
priduria, kad negalią turintys 
vaikai, nors dažnai ir nekalba, 
negali pasakyti savo emocijų, 
neretai savo šypsena, skaidriu 
juoku išreiškia didesnį gyveni-
mo džiaugsmą nei įprastos rai-
dos vaikai. 

Neringoje – specialus 
vežimėlis neįgaliesiems

Neringos miesto savivaldybė 
jau praėjusiais metais nuspren-
dė pagerinti gyvenimą neįgalie-
siems – nupirko specialų veži-
mėlį, kuriuo galima per smėlį 
nuriedėti prie vandens, taip pat 
įvažiuoti į vandenį. 

UAB „Neringos komunali-
ninkas“ direktoriaus pavaduo-
tojas Artūras Vaičiūnas sako, 
kad vežimėlis – su plačiais ra-
tais, todėl jame sėdint nesunku 
važiuoti per smėlį. Be to, galima 
pritvirtinti skirtingus ratus – su 

vienais vežimėlis plūduriuos, su 
kitais – panirs į vandenį. Deja, 
pasak A. Vaičiūno, neįgalieji per-
nai šį vežimėlį išbandė vos po-
rą kartų. Jis kviečia pasinaudoti 
esama galimybe ir kai tik sušils 
vanduo, išbandyti maudynes – 
tereikia paprašyti gelbėtojų. Jei 
neturėsite palydovo, jus palydė-
ti iki vandens galės ir gelbėtojai. 
Šiuo metu vežimėlis yra centri-
niame Nidos paplūdimyje. 

Be to, sunkiau vaikštantie-
ji paplūdimį gali pasiekti nuo 
šių metų Nidoje kursuojančiais 
„tuktukais“. Tiesa, šis taksi – 
mokamas. 

Negalią turintys klaipėdie-
čiai VšĮ „Likimo laiptai“ nariai 
šiuo metu ilsisi Nidoje. Pasak or-
ganizacijos vadovo Adolfo Ruš-
kio, jie jau keletą kartų buvo nu-
važiavę į centrinį paplūdimį, bet 
nė sykio nematė, kad čia yra spe-
cialus vežimėlis. Vyriškio ma-
nymu, tokią informaciją reikėtų 
paskelbti viešai, kad žmonės ži-
notų. Šiuo metu jūros vandens 
temperatūra – vos 12 laipsnių, 
todėl besimaudančių nėra, ta-
čiau A. Ruškys sako, kad jei bū-
tų šilta, būtinai pasinaudotų gali-
mybe išsimaudyti jūroje specia
liame vežimėlyje. 

Pasak A. Ruškio, šiuo metu 
Nidos centrinis paplūdimys jau 
yra neblogai pritaikytas – gali-
ma nusileisti į pajūrį, ten įreng-
ta aikštelė neįgaliųjų vežimė-
liams. Apskritai Nida darosi vis 
draugiškesnė – vežimėliais ju-
dantieji gali savarankiškai už-
važiuoti į Parnidžio kopos apž-
valgos aikštelę, nuo kurios at-
siveria nuostabus mirusių ko-
pų vaizdas. 

Aurelija BABinskienė 

(atkelta iš 1 psl.)

Vasarą – naujos pramogos ir neįgaliesiems

Šiuo vežimėliu Nidos paplūdimyje galima įvažiuoti į vandenį.

liųjų draugijos pirmininkas 
Zigmantas Jančauskis.

„Mūsų akcijos tikslas – 
palengvinti sunkios negalios 
paliestų žmonių bei jų arti-
mųjų kasdienybę, kurti neį-
galiems asmenims draugiš-
ką fizinę bei emocinę aplin-
ką, mažinti jų atskirtį“, – ko-
mentavo Ingrida Talžūnie-
nė, Kalvarijų turgų admi-
nistruojančios įmonės UAB 
„KTVG“ direktoriaus pava-
duotoja.

Anot I. Talžūnienės, į 
turgų kasdien apsipirkti at-
vyksta kone 15 tūkst. žmo-
nių, todėl nemokamam au-
tomobilių statymui parink-
ta laisvesnė savaitės vidurio 
diena – trečiadienis. Esant 
mažesniam pirkėjų srautui, 
bus daugiau laisvų vietų au-
tomobilių aikštelėje, be to, 
bus patogiau praeiti ar pra-
važiuoti  neįgaliųjų vežimė-
liu praėjimuose tarp pavil-
jonų, nereikės grūstis žmo-
nių minioje.

Pernai rudenį renovuo-
toje aikštelėje automobi-
liams įrengta 160 vietų, iš 
jų 8 yra skirtos neįgaliųjų 
transportui. Trečiadienių 
akcijos metu nemokamai 

Prasidėjus vasarai Vil-
niaus Kalvarijų turgu-

je skelbiama socialinė akci-
ja – trečiadieniais į turgų at-
vykstantys apsipirkti neįga-
lieji mokamoje automobilių 
stovėjimo aikštelėje maši-
nas galės palikti veltui. Len-
gvata kviečiami pasinaudoti 
neįgaliųjų asmenų automo-
bilių statymo kortelės turė-
tojai. Tokią kortelę išduoda 
Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba prie So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos.

Skelbdama akciją tur-
gavietė jungiasi prie nacio
nalinės socialinio saugumo 
kampanijos „Už saugią Lie-
tuvą“.

„Kalvarijų turgaus ini-
ciatyvą, orientuotą į neįga-
liuosius, galėčiau pavadin-
ti pirmuoju žingsniu socia
laus verslo link. Europoje 
yra daug įmonių, kurios va-
dina save socialiu verslu, ir 
tai nėra neįgaliųjų organi-
zacijos, tai – tradicinis vers-
las, tačiau socialiu jis vadina-
si, nes atsisakydamas dalies 
savo pajamų investuoja į vi-
suomeninius projektus“, – 
sakė buvęs Lietuvos neįga-

palikti automobilį neįgalieji 
kviečiami ne tik specialiuoju 
ženklu „Neįgalusis“ pažymė-
tose, bet ir kitose laisvose au-
tomobilių aikštelės vietose.

UAB „KTVG“ direktoriaus 
pavaduotojos teigimu, ben-
dradarbiaujant su neįgalių-
jų organizacijomis ir vado-
vaujantis jų pasiūlytomis re-
komendacijomis, Kalvarijų 
turgaus infrastruktūrą sie-
kiama pritaikyti specialiems 
žmonių su įvairia negalia po-
reikiams nuo pat turgaus re-
konstrukcijos pradžios. Pa-
vyzdžiui, įsigytos žemesnės 
šaldymo vitrinos, kad jose 
esančius produktus galėtų 
matyti ir neįgaliųjų vežimė-
liuose sėdintys žmonės. Be 
to, yra pritaikomi praėjimai 
tarp prekybos paviljonų, įėji-
maiužvažiavimai į patalpas, 
įrengiami neįgaliųjų tualetai.

Šiuo metu Kalvarijų tur-
gavietėje vyksta aktyvūs at-
naujinimo darbai, kurie bus 
užbaigti iki 2017 m. pabai-
gos. Iš viso bus sutvarky-
ta daugiau nei 28 tūkst. kv. 
m (apie 3 ha) teritorija. Re-
konstruojant turgavietę, jos 
veikla nėra sustabdyta.

„Bičiulystės“ inf. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskie-

nė pasirašė įsakymą, pagal kurį ju-
dėjimo sutrikimų turintys asme-
nys galės nemokamai pasirengti 
vairavimo egzaminams ir įgyti tei-
sę vairuoti B kategorijos motori-
nę transporto priemonę. Tikimasi, 
kad tokie mokymai prasidės vasa-
ros viduryje.

 „Neįgaliųjų integracija yra vie-
nas iš svarbiausių ministerijos pri-
oritetų. Privalome užtikrinti, kad 
visi Lietuvos piliečiai galėtų jaus-
tis visaverčiais visuomenės nariais. 
Labai svarbu, kad būtų užtikrin-
ta jų galimybė laisvai bendrauti ir 
keliauti – lankyti renginius, paro-
das, koncertus“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė A. Pa-
bedinskienė.

 Mokymai, kuriuose neįgalieji 
galės nemokamai pasirengti vaira-
vimo egzaminams ir įgyti teisę vai-
ruoti B kategorijos motorinę trans-
porto priemonę, bus rengiami įgy-
vendinant žmonių, turinčių fizinę 
negalią, mobilumo ir savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo bei at-
kūrimo projektus.

Per tokius mokymus bus vertini-
mas ir lavinamas asmenų, turinčių 
judėjimo sutrikimų, funkcinis pajė-
gumas, reikalingas saugiai vairuoti 

automobilį, bei organizuojamas pir-
minis mokymas vairuoti B katego-
rijos transporto priemonę. Moky-
muose turės galimybę dalyvauti ju-
dėjimo sutrikimų turintys asmenys, 
kuriems nustatytas 0–45 proc. dar-
bingumo lygis ir transporto priemo-
nės pritaikymo apribojimas.

Pusantro mėnesio truksiančiuo-
se mokymuose galės dalyvauti ju-
dėjimo sutrikimų turintys žmonės 
iš visos Lietuvos. Jie apims ne tik 
patį mokymą, bet ir neįgaliųjų ap-
gyvendinimą bei maitinimą.

Pagal galiojusį tvarkos aprašą, 
judėjimo sutrikimų turintys asme-
nys, kurie dalyvavo 2015 m. judė-
jimo sutrikimų turinčių asmenų 
mobilumo mokymo projektuose, 
turėjo apmokėti ne mažiau kaip 
50 proc. su mokymų organizavimu 
(parengimu egzaminams) susiju-
sių išlaidų – jos sudarė 200 eurų, o 
2016 m. rengiamų mokymų visos 
šios išlaidos bus kompensuojamos 
iš projekto lėšų.

Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie SADM jau paskelbė Žmonių, 
turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ug-
dymo bei atkūrimo projektų finan-
savimo 2016 metais konkursą. Nu-
matoma, kad šiems projektams fi-
nansuoti bus skirta 43 tūkst. eurų.

Turguje automobilius 
trečiadieniais statys nemokamai 

Judėjimo sutrikimų turintys 
žmonės vairavimo egzaminams 

bus rengiami nemokamai
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 13 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 9 s. 

09:40 Premjera. Heidė. 8 s. 10:05 Prem-
jera. Šokių akademija. 8 s. 10:35 Premje-
ra. Džesika Flečer. N-7. 8 s. 11:25 „Alio, 
alio – Lietuvos radijas – Kaunas". Iškil-
mingas LRT 90-mečio koncertas. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Europos futbo-
lo čempionatas. D grupė. Ispanija – Če-
kija. 17:50 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:00 Sportas. 18:03 Orai. 18:10 
UEFA EURO 2016 apžvalga. 18:45 Eu-
ropos futbolo čempionatas. E grupė. Ai-
rija – Švedija. 20:55 Loterija „Keno Loto“. 
21:00 Panorama. 21:28 Sportas. 21:33 
Orai. 21:40 Loterija „Jėga“. 21:45 Euro-
pos futbolo čempionatas. E grupė. Bel-
gija – Italija. Prtraukoje – Trumposios ži-
nios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 Ma-
mona, arba Pinigų galia. N-14. 1 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/2 d. Vi-
runga. Ledo ir ugnies žemė. (subtitruota, 
kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 02:35 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, 
kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Stilius. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 5, 6 s. (kart.).

Antradienis, birželio 14 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 10 

s. 09:40 Aviukas Šonas 4. 4/9, 4/10 s. 
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties 
bei Okupacijos ir genocido dienoms at-
minti. 11:30 Gedulo ir vilties diena. Lais-
vės liepsna. 12:00 Gedulo ir vilties diena. 
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremoni-
ja Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje. 
12:30 Gedulo ir vilties diena. Okupacijos, 
genocido ir sovietmečio represijų aukų 
pagerbimo ceremonija prie paminklų po-
litiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų ga-
tvėje Vilniuje. 13:15 Gedulo ir vilties diena. 
Broliai. Koncertuoja grupė „Skylė“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba 
diena, Lietuva. 15:45 Premjera. Muškieti-
ninkai 3. N-7. 3/1, 3/2 s. 17:30 Klausimė-
lis.lt. 17:50 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:00 Sportas. 18:03 Orai. 18:10 
UEFA EURO 2016 apžvalga. 18:45 Euro-
pos futbolo čempionatas. F grupė. Austri-
ja – Vengrija. 20:55 Loterija „Keno Loto“. 
21:00 Panorama. 21:28 Sportas. 21:33 
Orai. 21:40 Loterija „Jėga“. 21:45 Europos 
futbolo čempionatas. F grupė. Portugalija 
– Islandija. Pertraukoje – Trumposios ži-
nios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 Ma-
mona, arba Pinigų galia. N-14. 2 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai 3. 
N-7. 3/1 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Muškietininkai 3. N-7. 3/2 s. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Misija Si-
biras 2013. Tiumenė. 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Misija Sibiras 2014. Kras-
nojarskas. 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Broliai. Koncertuoja grupė „Skylė“. (kart.).

trečiadienis, birželio 15 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 11 

s. 09:40 Premjera. Heidė. 9 s. 10:05 Prem-
jera. Šokių akademija. 9 s. 10:35 Premje-
ra. Džesika Flečer. N-7. 9 s. 11:25 Didy-
sis Gregas. N-7. 1/9 s. 12:15 Okupacijos ir 
genocido diena. Istorijos detektyvai. 13:05 
Okupacijos ir genocido diena. Misija Si-
biras'15: keturiolika nežinomybės dienų, 
arba Kaip mes gėrėme kavą su bobute. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Europos futbo-
lo čempionatas. B grupė. Rusija – Slovaki-
ja. 17:50 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:00 Sportas. 18:03 Orai. 18:10 UE-
FA EURO 2016 apžvalga. 18:45 Europos 
futbolo čempionatas. A grupė. Rumunija 
– Šveicarija. 20:55 Loterija „Keno Loto“. 
21:00 Panorama. 21:28 Sportas. 21:33 
Orai. 21:40 Loterija „Jėga“. 21:45 Europos 
futbolo čempionatas. A grupė. Prancūzija 
– Albanija. Pertraukoje – Trumposios ži-
nios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 Ma-
mona, arba Pinigų galia. N-14. 3 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Okupacijos ir ge-
nocido diena. Misija Sibiras'15: keturiolika 
nežinomybės dienų, arba Kaip mes gėrė-
me kavą su bobute. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 „Alio, alio – Lietuvos radi-
jas – Kaunas". Iškilmingas LRT 90-mečio 
koncertas. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 „Alio, alio – Lietuvos radijas – Kau-
nas". (tęsinys, kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 „Alio, alio – Lietuvos radijas – 
Kaunas". (tęsinys, kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 7, 8 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 16 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 12 

s. 09:40 Premjera. Heidė. 10 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 10 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 10 s. 11:25 
Didysis Gregas. N-7. 1/10 s. 12:15 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 

14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 
Europos futbolo čempionatas. B grupė. 
Anglija – Velsas. 17:50 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:00 Sportas. 18:03 
Orai. 18:10 UEFA EURO 2016 apžval-
ga. 18:45 Europos futbolo čempionatas. 
C grupė. Ukraina – Šiaurės Airija. 20:55 
Loterija „Keno Loto“. 21:00 Panorama. 
21:28 Sportas. 21:33 Orai. 21:40 Loterija 
„Jėga“. 21:45 Europos futbolo čempiona-
tas. C grupė. Vokietija – Lenkija. Pertrau-
koje – Trumposios žinios. 23:57 Trumpo-
sios žinios. 24:00 Kryžiuočiai. N-14. 1 s. 
01:40 Klausimėlis.lt. 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 02:35 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. Darbė-
nai. 2 d. (kart.).

Penktadienis, birželio 17 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 13 

s. 09:40 Premjera. Heidė. 11 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 11 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 11 s. 11:25 
Didysis Gregas. N-7. 1/11 s. 12:15 Spe-
cialus tyrimas. 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Europos fut-
bolo čempionatas. E grupė. Italija – Šve-
dija. 17:50 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:00 Sportas. 18:03 Orai. 18:10 
UEFA EURO 2016 apžvalga. 18:45 Euro-
pos futbolo čempionatas. D grupė. Čeki-
ja – Kroatija. 20:55 Loterija „Keno Loto“. 
21:00 Panorama. 21:28 Sportas. 21:33 
Orai. 21:40 Loterija „Jėga“. 21:45 Euro-
pos futbolo čempionatas. D grupė. Ispa-
nija – Turkija. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 Jū-
rų pabaisa. N-14. 01:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Istorijos detektyvai. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

Šeštadienis, birželio 18 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 9, 
10 s. 07:30 Mūsų miesteliai. Darbėnai. 3 d. 
08:30 Girių horizontai. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Pietinių jūrų žvejai. 1 d. La-
maleros banginių medžiotojai. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Akistatos. 15 s. Kalašnikovas prieš 
M16: mirtina dvikova. (subtitruota). 13:55 
Sveikinimų koncertas. 15:45 Europos fut-
bolo čempionatas. E grupė. Belgija – Airi-
ja. Pertraukoje – Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 17:50 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:00 Sportas. 18:03 Orai. 
18:10 UEFA EURO 2016 apžvalga. 18:45 
Europos futbolo čempionatas. F grupė. Is-
landija – Vengrija. 20:55 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 21:00 Panorama. 21:28 
Sportas. 21:33 Orai. 21:45 Europos fut-
bolo čempionatas. F grupė. Portugalija 
– Austrija. Pertraukoje – Trumposios ži-
nios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 Bė-
gantis taikinys. N-14. (subtitruota). 01:40 
Pasaulio dokumentika. Pietinių jūrų žve-
jai. 1 d. Lamaleros banginių medžiotojai. 
(subtitruota, kart.). 02:35 Pasaulio doku-
mentika. Akistatos. 15 s. Kalašnikovas 
prieš M16: mirtina dvikova. (subtitruota, 
kart.). 03:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:45 
Jūros šventė 2015. „Auksinio balso“ kon-
certas. 05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, birželio 19 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 11, 
12 s. 07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 7 s. 09:25 Premjera. Zo-
ro kronikos. 11 s. 09:50 Aviukas Šonas 
4. 4/11 s. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(Subtitruota). 10:30 Delfinai ir žvaigždės. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Deividas Atenboras ir milžinas dinozau-
ras. (subtitruota). 13:00 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/3 d. Ma-
dagaskaras. Pabaisų sala. (subtitruota). 
14:00 Puaro. N-7. 1/5, 1/6 s. 15:45 Klau-
simėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 17:45 Bėdų turgus. (Subtitruota). 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Klausi-
mėlis.lt. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 UEFA 
EURO 2016 apžvalga. 21:45 Europos 
futbolo čempionatas. A grupė. Šveicarija 
– Prancūzija. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 
Prerijų karštligė. N-14. 01:20 Pasaulio do-
kumentika. Deividas Atenboras ir milžinas 
dinozauras. (subtitruota, kart.). 02:15 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingoji Afrika 
2. 2/3 d. Madagaskaras. Pabaisų sala. 
(subtitruota, kart.). 03:10 Puaro. N-7. 1/5, 
1/6 s. (kart.). 04:50 Savaitė. (kart.). 05:40 
Klausimėlis.lt. (kart.).

Pirmadienis, birželio 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Mada-

gaskaro pingvinai (13). N-7. 06:55 Simp-
sonai (5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (2). N-7. 
08:25 Monsunas (10). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2362). N-7. 10:00 Privati prakti-
ka (22). N-7. 10:55 Ledynmetis. N-7. 12:30 
Slibinų dresuotojai (9). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 Simp-
sonai (7). N-7. 14:00 Simpsonai (8). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (470). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (471). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (86). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (108). 
N-7. 20:00 Svotai (3). N-7. 21:00 Apie mus 
ir Kazlauskus (21). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Šaltasis kalnas. N-7. 01:35 Mažylė 
Houp (8). N-7. 02:00 Privati praktika (22). 
N-7. 02:50 Programos pabaiga.

Antradienis, birželio 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (9). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). N-7. 08:25 
Rezidentai (108). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2363). N-7. 10:00 Kerštas (1). N-7. 
11:00 Svotai (3). N-7. 12:00 Apie mus 
ir Kazlauskus (21). N-7. 12:30 Slibinų 
dresuotojai (10). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (4). N-7. 13:30 Simpso-
nai (9). N-7. 14:00 Simpsonai (10). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (472). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (473). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (87). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (109). 
N-7. 20:00 Svotai (4). N-7. 21:00 Sofos 
ekspertai. N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Ji man – ne pora. N-14. 00:40 Gražuolė 
ir pabaisa (19). N-7. 01:35 Mažylė Houp 
(9). N-7. 02:00 Kerštas (1). N-7. 02:50 
Programos pabaiga.

trečiadienis, birželio 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (10). N-7. 06:55 Simpso-
nai (9). N-7. 07:25 Simpsonai (10). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (4). N-7. 
08:25 Rezidentai (109). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2364). N-7. 10:00 Kerštas 
(2). N-7. 11:00 Svotai (4). N-7. 12:00 So-
fos ekspertai. N-7. 12:30 Slibinų dresuo-
tojai (11). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (5). N-7. 13:30 Simpsonai (11). 
N-7. 14:00 Simpsonai (12). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (474). N-7. 15:00 Mažo-
ji nuotaka (475). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (88). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (110). 
N-7. 20:00 Svotai (5). N-7. 21:00 Opiu-
mas liaudžiai. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Traukinio 
užgrobimas. N-14. 00:15 Raitelis be gal-
vos (12). N-14. 01:15 Mažylė Houp (10). 
N-7. 01:40 Kerštas (2). N-7. 02:30 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (11). N-7. 06:55 Simpso-
nai (11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (5). N-7. 
08:25 Rezidentai (10). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2365). N-7. 10:00 Kerštas (3). 
N-7. 11:00 Svotai (5). N-7. 12:00 Opiumas 
liaudžiai. N-14. 12:30 Slibinų dresuotojai 
(12). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (6). N-7. 13:30 Simpsonai (13). N-7. 
14:00 Simpsonai (14). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (476). N-7. 15:00 Mažoji nuota-
ka (477). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (89). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (111). N-7. 20:00 
Svotai (6). N-7. 21:00 Farai. N-14. N-14. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Nešvarus žaidi-
mas. N-14. 00:15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (12). N-14. 01:15 Mažylė Houp 
(11). N-7. 01:40 Kerštas (3). N-7. 02:30 
Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (12). N-7. 06:55 Simpso-
nai (13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (6). N-7. 
08:25 Rezidentai (11). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2366). N-7. 10:00 Kerštas (4). 
N-7. 11:00 Svotai (6). N-7. 12:00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
12:30 Slibinų dresuotojai (13). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). N-7. 13:30 
Simpsonai (17). N-7. 14:00 Simpsonai 
(18). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (478). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (479). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (90). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:00 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Le-
dynmetis 2. Eros pabaiga. N-7. 21:15 
Melas vardan tiesos. N-7. 00:15 Likimo 
ironija, arba laimingų Naujų!. N-7. 02:25 
Traukinio užgrobimas. N-14. 04:00 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Gar-

fildas" (39). 06:40 "Garfildas" (40). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris I" (12). 07:25 "Ro-
žinė pantera" (73). 07:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (4). 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (5). 09:50 Juodasis gra-
žuolis (kart.). 11:30 Batuotas katinas Pū-
kis (kart.). 13:10 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
(3) (kart.). 13:35 "Svajonių princas" (114). 
14:05 "Svajonių princas" (115). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (135). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (136). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Bus vis-
ko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 
EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Žudikai. N-7. 01:00 "Judantis 
objektas" (15). N-7. 01:45 "Visa menan-
ti" (11). N-7. 02:30 "Alkatrazas" (6). N-7. 
03:15 Programos pabaiga.

Antradienis, birželio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (41). 06:40 "Garfildas" (42). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (13). 
07:25 "Rožinė pantera" (74). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (6). 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (7). 09:50 Ma-
no monstriukas ir aš (kart.). 11:55 Mano 
mama dinozaurė (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (116). 14:05 "Svajonių princas" 
(117). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(137). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (138). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 19:28 
Orai. 19:30 Bus visko. 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:10 EURO 2016. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Padangių riteriai. N14. 00:25 "Ju-
dantis objektas" (16). N-7. 01:15 "Visa 
menanti" (12). N-7. 02:00 "Alkatrazas" 
(7). N-7. 02:45 Programos pabaiga.

trečiadienis, birželio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Gar-

fildas" (43). 06:40 "Garfildas" (44). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris II" (14). 07:25 
"Rožinė pantera" (75). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (8). 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (9). 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7. 
11:50 Su cinkeliu. N-7. 12:45 "Mažieji To-
mas ir Džeris II" (14) (kart.). 13:15 "Roži-
nė pantera" (75) (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (118). 14:05 "Svajonių princas" 
(119). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(139). N-7. 15:30 "Juodieji meilės deiman-
tai" (140). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Bus 
visko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 
EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Sučiupus nužudyti. N14. 00:15 
"Judantis objektas" (17). N-7. 01:05 "Visa 
menanti" (13). N-7. 01:50 "Alkatrazas" (8). 
N-7. 02:35 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Gar-

fildas" (45). 06:40 "Garfildas" (46). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris II" (15). 07:25 
"Rožinė pantera" (76). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (10). 08:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (11). 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Su cinkeliu. N-7. 12:45 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris II" (15) (kart.). 13:15 
"Rožinė pantera" (76) (kart.). 13:35 "Sva-
jonių princas" (120). 14:05 "Svajonių prin-
cas" (121). 14:35 "Juodieji meilės deiman-
tai" (141). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (142). N-7. 16:30 Labas vakaras, 

Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 
Bus visko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:10 EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija. N14. 00:00 "Judantis 
objektas" (18). N-7. 00:50 "Visa menanti" 
(14). N-7. 01:40 Sveikatos ABC televitrina 
(kart.). 02:05 Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (47). 06:40 "Garfildas" (48). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (16). 
07:25 "Rožinė pantera" (77). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (12). 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (13). 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. N-7. 12:45 
"Mažieji Tomas ir Džeris II" (16) (kart.). 
13:15 "Rožinė pantera" (77) (kart.). 13:35 
"Svajonių princas" (122). 14:05 "Svajonių 
princas" (123). 14:35 "Juodieji meilės dei-
mantai" (143). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (144). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 19:28 
Orai. 19:30 Dievo šarvai. Operacija "Kon-
doras". N-7. 21:45 Alfredo nesėkmės. 
N-7. 23:40 Laukinės aistros 3. Aistros dėl 
deimantų. N14. 01:20 Sučiupus nužudyti 
(kart.). N14. 03:05 Programos pabaiga.

Šeštadienis, birželio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (45) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (46) (kart.). 06:55 "Robomobilis 
Polis" (39). 07:05 "Robomobilis Polis" 
(40). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
viukai burbuliukai" (2). 07:45 "Kung Fu 
Panda" (3). 08:10 "Ančiukai Duoniukai" 
(21). 08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
(4). 09:00 "Ponas Bynas" (1). 09:30 Bo-
nifacijaus atostogos. 09:55 "Na, palauk!" 
(10). 10:05 "Na, palauk!" (11). 10:15 KI-
NO PUSRYČIAI Pramuštgalviai. 11:55 
Ožkos nuotykiai Prahoje. N-7. 13:35 Pri-
čiupom! N-7. 14:05 Pričiupom! N-7. 14:35 
Alfredo nesėkmės (kart.). N-7. 16:30 "Gy-
venimo šukės" (79). N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Pelėdų karalystės sargai. 
21:20 Šeimos savaitgalis. N-7. 23:35 Mė-
nesio darbuotojas. N14. 01:40 Karaliaus 
vardu 3. Paskutinė misija (kart.). N14. 
03:10 Programos pabaiga.

Sekmadienis, birželio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (47) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(48) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(41). 07:05 "Robomobilis Polis" (42). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviukai 
burbuliukai" (3). 07:45 "Kung Fu Panda" 
(4). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys" (1). 08:35 "Tomo ir Džerio nuoty-
kiai" (5). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Kaip liūtukas ir vėžlys dainą daina-
vo. 09:45 Ožiukas, kuris skaičiavo iki de-
šimties. 10:00 "Na, palauk!" (12). 10:10 
"KINO PUSRYČIAI Heraklis" (1). N-7. 
11:55 "Heraklis" (2). N-7. 13:45 Pričiu-
pom! N-7. 14:15 Lemiamas įvartis. N-7. 
16:20 Dievo šarvai. Operacija "Kondoras" 
(kart.). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 "Karas 
ir taika" (3). N-7. 22:00 Vyrai juodais dra-
bužiais 3. N-7. 00:05 Malibu pakrantės 
rykliai. N14. 01:50 Mėnesio darbuotojas 
(kart.). N14. 03:40 Programos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 13 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (24). N-7. 10:20 
"Mistinės istorijos" (25). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (266) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (1). N-7. 
14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (267). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Tokia tarnyba" (13). N-7. 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Tolyn į 
tamsą. Žvaigždžių kelias. N-7. 00:05 Gal-
vok kaip vyras (kart.). N14. 02:15 "Pasiu-
tę šunys" (9) (kart.). N14. 03:05 "Pasiutę 
šunys" (10) (kart.). N14. 03:50 "Kalba-
me ir rodome" (326). N-7. 04:35 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 05:15 Farai 
(kart.). N14. 05:35 Pričiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, birželio 14 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (10). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (1). N-7. 10:20 
"Tokia tarnyba" (13) (kart.). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (267) (kart.). 
N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(2). N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(268). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tar-
nyba" (14). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Operacija "Delta far-
sas". N-7. 23:15 Tolyn į tamsą. Žvaigž-
džių kelias (kart.). N-7. 01:30 "Mistinės 

istorijos" (25) (kart.). N-7. 02:20 "Kortų 
namelis" (2). N14. 03:10 "Kalbame ir ro-
dome" (327). N-7. 03:55 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 04:35 Farai (kart.). N14. 
04:55 "Kalbame ir rodome" (327) (kart.). 
N-7. 05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, birželio 15 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (22) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (2). N-7. 10:20 "Tokia 
tarnyba" (14) (kart.). N-7. 11:20 "Prokuro-
rų patikrinimas" (268) (kart.). N-7. 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (3). N-7. 14:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (269). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Tokia tarnyba" (15). N-7. 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Dūmų 
uždanga. N14. 23:15 Operacija "Delta far-
sas" (kart.). N-7. 01:00 "Mistinės istorijos" 
(26) (kart.). N-7. 01:50 "Kortų namelis" (3). 
N14. 02:40 "Kalbame ir rodome" (328). 
N-7. 03:25 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 04:05 Farai (kart.). N14. 04:30 "Kal-
bame ir rodome" (328) (kart.). N-7. 05:15 
"Mistinės istorijos" (24) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 16 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (23) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (3). N-7. 10:20 "Tokia 
tarnyba" (15) (kart.). N-7. 11:20 "Prokuro-
rų patikrinimas" (269) (kart.). N-7. 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (4). N-7. 14:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (270). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Tokia tarnyba" (16). N-7. 19:30 Pri-
čiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Netrukus ateis tamsa. N14. 23:15 Dūmų 
uždanga (kart.). N14. 01:00 "Mistinės is-
torijos" (25) (kart.). N-7. 01:50 "Kortų na-
melis" (4). N14. 02:35 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (1) (kart.). N-7. 03:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (2) (kart.). N-7. 04:05 
"Diagnozė - žmogžudystė" (3) (kart.). N-7. 
04:50 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
05:10 "Mistinės istorijos" (1) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 17 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Laukinis" (11). N-7. 09:15 "Lauki-
nis" (12). N-7. 10:20 "Tokia tarnyba" (16) 
(kart.). N-7. 11:20 "Prokurorų patikrini-
mas" (270) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (5). N-7. 14:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:35 "Prokurorų pati-
krinimas" (271). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Pasaulio profesionalų imtynės" (8). N-7. 
19:30 "Amerikietiškos imtynės" (23). N-7. 
20:30 "Amerikietiškos imtynės" (23). N-7. 
21:30 Grėsmingas ginklas. N14. 23:20 
Netrukus ateis tamsa (kart.). N14. 01:05 
"Mistinės istorijos" (2) (kart.). N-7. 01:55 
"Kortų namelis" (5). N14. 02:45 Grėsmin-
gas ginklas (kart.). N14. 04:15 "Amerikie-
tiškos imtynės" (23) (kart.). N-7. 05:05 
"Amerikietiškos imtynės" (23) (kart.). N-7.

Šeštadienis, birželio 18 d. 
06:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:40 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (4) (kart.). 
N-7. 08:30 Brydės. 09:00 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Lietuvoje . 12:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI X. Slapto-
sios draugijos. Konspiratorių kaukės. N-7. 
14:00 "Mistinės istorijos" (27). N-7. 15:00 
"Mistinės istorijos" (28). N-7. 15:55 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (16). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"44-as skyrius" (24). N-7. 19:00 Už vai-
kystę. 19:30 Lietuvos Supermiestas. 21:55 
MANO HEROJUS Bazė. N14. 23:55 AŠ-
TRUS KINAS Slenkstis. N14. 01:45 "Kor-
tų namelis" (4) (kart.). N14. 02:30 "Kortų 
namelis" (5) (kart.). N14. 03:15 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (16) (kart.). 
N-7. 04:05 Lietuvos Supermiestas (kart.).

Sekmadienis, birželio 19 d. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Lietuvoje (kart.). 08:30 Tau-
ro ragas. N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
10:00 Sveikatos kodas. 11:00 "BBC do-
kumentika. Gyvūnų planeta" (2). 12:15 
"BBC dokumentika. Gyvūnų planeta" 
(3). 13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, 
jei gali. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:05 "44-as skyrius" (25). N-7. 19:10 Be-
verli Hilso nindzė. N-7. 21:00 "PREMJE-
RA Kultas" (1). N14. 21:55 "PREMJERA 
Kultas" (2). N14. 22:50 Moterys. N14. 
01:00 Bazė (kart.). N14. 02:40 Slenkstis 
(kart.). N14. 04:15 Beverli Hilso nindzė 
(kart.). N-7. 05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

LRT

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, birželio 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (13). N-7. 06:55 Bidamanų 
turnyras (12). N-7. 07:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (26). N-7. 07:55 An-
čiukų istorijos (23). 08:30 Madagaskaro 
pingvinai (15). N-7. 09:00 Kung Fu Panda 
(3). 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 Svajo-
nių ūkis. 10:30 Simpsonai (3). N-7. 11:00 
Kumba. N-7. 12:40 Spąstai tėvams. Me-
daus mėnuo Havajuose. 14:25 Netikra 
vienuolė. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis 
(17). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Suaugusiųjų priežiūra. 
N-7. 21:40 Neįmanoma misija 3. N-7. 
00:10 Būtina Čarlio Kantrimano mirtis. 
N-14. 02:10 Nešvarus žaidimas. N-14. 
03:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, birželio 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (3). 06:55 Bidamanų turnyras 
(13). N-7. 07:25 Žvaigždžių karai. Sukilė-
liai (1). N-7. 07:55 Ančiukų istorijos (24). 
08:30 Madagaskaro pingvinai (16). N-7. 
09:00 Kung Fu Panda (4). 09:30 Staty-
bų TV. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 Šau-
nuolis Džokas. 12:55 Beprotiškai įsimylė-
ję. Miuziklas. 14:20 Pasivyti bangą. N-7. 
16:45 Ekstrasensų mūšis (18). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Laisvė Joninėms. 
21:30 Jūrų pėstininkas 2. N-14. 23:20 
Širšių lizdas. N-14. 01:15 Melas vardan 
tiesos. N-7. 03:45 Programos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Tai panašu į naktinį koš-
marą. Sunkiai sergi, bet 
niekas nežino, kokia liga 
tave graužia. Ir tai trun-
ka ne vieną siaubingą 
sap ną, bet metų metus. 
10 siaubingų metų, kai 
matai nepasitikėjimo ku-
pinus medikų žvilgsnius 
ir patarimus pabendrau-
ti su psichoterapeutu. 
Maskvietės Ksenijos Ni-
kolajevos pasakojimas – 
su ilgai laukta, bet vis 
dėlto laiminga pabaiga.

Pasak įmonės Kėdainių skyriaus 
vadovo Ernesto Damulevičiaus, 
įmonė kasmet pasirenka vis ki-
tą įstaigą, kuriai yra pasirengu-
si padėti. Šiemet nusprendė at-
vykti būtent į Dotnuvą. Sutarti-
nai kibus į darbus netrukus prie 
slaugos namų pastatyta Šv. Ro-
ko skulptūra buvo papuošta ryš-
kiaspalviais gėlių žiedais. „No-
rime ir stengiamės, kad čia gy-
venantys seneliai jaustųsi kuo 
geriau. Juk jie patys kažkuo rū-
pinosi, augino. Dabar mūsų ei-
lė jais pasirūpinti, pradžiuginti 
nors ir tokiais mažais darbais“, 
– sakė E. Damulevičius.  

Dotnuvos slaugos namų dar-
buotojai neslėpė džiaugsmo, 
kad yra įmonių, kurios neabe-
jingos senam, gyvenimo saulė-

lydyje gyvenančiam žmogui. Pa-
sak Dotnuvos slaugos namų vy-
riausiosios socialinės darbuoto-
jos Jolantos Norvilienės, globos 
namai visai neseniai persikėlė į 
naujas patalpas, tad dar tik pra-
dedami globos namų aplinkos 
puoselėjimo darbai.

„Mes norime, kad globos 
namų gyventojams būtų malo-
nu išeiti į lauką, pasivaikščio-
ti, čia pat nusiskinti uogų, vai-
sių. O galbūt kažką pasisodinti 
patiems – svarbu, kad jie turė-
tų kuo rūpintis, turėtų stimulą 
išeiti iš namų“, – sakė socialinė 
darbuotoja.

Šiuo metu globos namuose 
gyvena 47 seneliai. 24 su sun-
kia negalia, kiti – iš dalies sava-
rankiški. 

Seneliams dovanojo gražią ir 
prasmingą dovaną

Vaida Masilionytė  „Krašto žiniose“ rašo, kad draudimo ir pen-
sijų bendrovės „Aviva Lietuva“ darbuotojai Dotnuvos slaugos 
namų erdves papuošė ryškiaspalvėmis gėlėmis.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pirmieji kančių metai
Susirgau 26erių. Vieną dieną 

ėmiau labai stipriai kosėti. Buvo 
pavasaris. Vos pavaikščiojau sau-
lėje – visą kūną išbėrė dilgėlinė. 
Iš poliklinikos gavau siuntimą į 
ligoninę, nes įtarė plaučių užde-
gimą. Gydytojų diagnozė – bron-
chinė astma – nustebino. Juk 
man sunku įkvėpti, o esant as-
tmai būna problemų iškvepiant.

Kankino dusulys. Buvo sun-
ku ne tik vaikščioti, bet ir kalbėti. 
Gydytojai pasiūlė inhaliatorių su 
hormonais, tačiau savijauta vis 
prastėjo. Kelis kartus mane išva-
rė iš troleibuso. Dusau, o žmonės 
bijojo, kad juos apkrėsiu.

Praėjus metams nuo ligos 
pradžios, jau nebegalėjau pati 
nueiti pas gydytojus. Pablogė-
jus savijautai, man iškviesdavo 
greitąją pagalbą, nugabendavo į 
ligoninę, ten mėnesį palaikyda-
vo „po lašine“ ir paleisdavo. Di-
agnozė likdavo ta pati.

Buvo daug bandymų 
išsiaiškinti negalavimų 

priežastį
Bronchinė astma paprastai 

atsiranda dėl alergijos, todėl ne-
trukus patekau į Imunologijos 
institutą. Ten atliko krūvą tyri-
mų, net patikrino, ar aš neap-
sinuodijau pelėsiais. Imunoglo-
bulinas, kuris identifikuoja aler-
ginę būklę, mano kraujyje buvo 
viršytas šimtus kartų, tačiau... 
nepavyko nustatyti, kad aš kam 
nors būčiau alergiška.

Pats svarbiausias Maskvos 
pulmonologas pasakė: „Jūs ne-
sergate bronchine astma. Kuo 
sergate? Nežinau.“ Reumatolo-
gijos institute patvirtino: „Tai ne 
bronchinė astma.“

Diagnozės laukė10 metų

Grįžau į Imunologijos insti-
tutą. Ten irgi ėmė abejoti astmos 
dia gnoze, sakė, kad mano nega-
lavimai panašūs į autoimuninį 
susirgimą. Tada pirmą kartą nu-
skambėjo spėjimas: o gal tai – Čar-
go–Strausso sindromas, autoimu-
ninės kilmės kraujagyslių uždegi-
mas? Žvilgtelėjau į internetą: jei 
ši diagnozė pasitvirtins, man liko 
gyventi 4 metai. Mano mažiausias 
vaikutis tuo metu buvo pusantrų, 
vyresniajai dukrytei – ketveri.

Gavau siuntimą į Profesinių 
ligų kliniką. Gydytojas prisipaži-
no nesuprantąs, kas su manimi 
vyksta, ir paskyrė hormonų tera-
piją. Tapo šiek tiek lengviau, tie-
sa, ištino veidas ir kaklas. Savijau-
ta vis gerėjo, kai kurie gydytojai 
jau norėjo siųsti mane namo. Jau-
čiausi tarsi apsišaukėlė, ieškan-
ti ligos. O gal aš išėjau iš proto?  

Pasakodavau medikams įvai-
rius simptomus, o jie netikėjo. Jei 
nors per stiklą mane pasiekdavo 
saulė, visą kūną išberdavo. Nuo 
lašelio alkoholio man iš visur – iš 
akių, nosies – pradėdavo tekėti. 
Kojos amžinai nusėtos mėlynė-
mis, nors niekur neatsitrenkiau. 
Bet kas iš tų skundų? Pulmono-
logui neįdomu, kaip atrodo ma-
no kojos, neuropatologas nesido-
mi plaučiais ir t.t. Ligos istorijo-
je parašyta: bronchinė astma – ir 
viskas. Ta diagnozė tarsi užbūrė 
visus medikus, ja buvo labai len-
gva paaiškinti viską, kas su mani-
mi dėjosi. „Ligone, ko jūs norite, 
aišku, kad sunku ir ateityje ne-
bus lengviau, juk sergate bron-
chine astma“, – sakydavo.

Lemtingas laimingas 
susitikimas

Profesinių ligų klinikoje suti-
kau gydytoją, kuris bene vienin-
telis Rusijoje rimtai domisi Čar-
go–Strausso sindromu. Yra tyri-
mas, skirtas šiai ligai nustatyti, 

bet trečdaliu atvejų jis ligos ne-
parodo. Mano sutiktas angelas 
sargas apie tai žinojo, todėl ėmė 
biopsiją iš kojos raumenų, ištyrė 
plaučius, išanalizavo visus ma-
no pateiktus popierius. Apžiūrė-
jo visą kūną, taip pat mėlynes. Ir 
patvirtino: Čargo–Strausso sin-
dromas. Aš dar netikėjau. Siun-
čiau ligos išrašą į Izraelį, Vokie-
tiją, Prancūziją. Visur sutiko ir 
su diagnoze, ir gydymo metodu.

Tai – autoimuninis susirgi-
mas, dar vadinamas sisteminiu 
vaskulitu, ir neaišku, kaip jis at-
siranda. Kenkiama kraujagys-
lėms, mano atveju – pačioms 
smulkiausioms.

Deja, liga neišgydoma, ją ga-
lima tik palengvinti, prisitaikyti 
ir gyventi toliau. Man iškart nu-
statė neįgalumą. Labai gerai, kad 
kai kuriuos vaistus gaunu polikli-
nikoje. Jie kainuoja kapeikas, bet 
vaistinėje gauti neįmanoma. Var-
tojant tas pigias tabletes pavy-
ko pasiekti remisiją. Sėkmingas 
gydymas labai pakėlė nuotaiką.

Šia liga sergantys žmonės 
jaučiasi įvairiai, vieni – neblogai, 
kitiems sunkiau. Dabar aš geriu 
daug mažiau vaistų ir mano sa-
vijauta yra nebloga. Tiesa, dėl 
anksčiau suvartotų hormoninių 
preparatų išsivystė katarakta.

Mąstau apie tai, ką teko išgy-
venti. 10 metų nevilties ir vilties. 
Buvo ir juodų dienų. Ką daryti, 
kur eiti? Mane ne kartą siuntė 
pas psichoterapeutą. Tačiau aš 
pasirinkau pokalbius su psicho-
logu ir kantriai laukiau, kada ma-
no kančios pasibaigs. Ir sulau-
kiau, bet... su nuostoliais. Nebai-
giau studijų. Bėgdama nuo ligos, 
net ir su vyru išsiskyriau. Rodės, 
niekas manęs nesupranta, netiki 
mano kančiomis, laiko beprote. 
Laimė, visa tai pasibaigė.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

D. Ausėnaitė – žinoma sveikatos 
temų žurnalistė, aktyvi kovoto-
ja už pacientų gerovę, prieš še-
šerius metus pati išgirdo išsėti-
nės sklerozės diagnozę. Tačiau 
ji nepalūžo, neužsisklendė sa-
vyje ir toliau atlieka savo gerus 
darbus. D. Ausėnaitė pasakoja, 
kad fizinė jos ligos eiga gana ge-
ra, lėta, dėl to moteris nepatiria 
didesnių fizinių apribojimų. Ra-
čiau psichologinis susitaikymas 
su liga yra vienas sunkiausių da-
lykų. „Juk kai sužinai diagnozę, 
tu dar jautiesi visiškai sveikas, 
„normalus“, pajėgus, tačiau esi 
gydytojų informuojamas, kad 
tau viskas bus blogai, sėdėsi ne-
įgaliojo vežimėlyje ir pan., – sako 
moteris. – Tad aš vis keliu klau-
simą, ar tai nėra savotiškas pro-
gramavimas. Juk bet kam pasa-
kyk, kad bus blogai, ir tai kartok 
daugybę kartų, tai anksčiau ar 
vėliau taip ir nutiks.“

Moteris pasakoja, kad susi-
taikyti su išsėtine skleroze nėra 
lengva, nes ja sergant bet kada 
gali nutikti kokia nors „staigme-
na“, paūmėjimas, pablogėjimas. 
Yra suskaičiuota apie 14 simpto-
mų, kuriuos patiria IS sergantis 
žmogus. „Manau, jog tuo gebė-
jimu susitaikyti, prisitaikyti yra 
patikrinamas žmogaus lanks-
tumas. Pavyzdžiui, tau skauda 
koją, tačiau gali su tuo skausmu 
eiti. Tad ką pasirinksi – ar atsi-
gulsi, sakydamas, jog tau viską 
skauda ir esi ligonis, ar „pamir-
ši“ tą skausmą, jei jis yra dar pa-
kenčiamas, „pasakydamas“ jam: 
„Palauk, čia mano reikalai, aš tu-
riu eiti“, ir eisi. Ir iš tiesų po to tas 
skausmas realiai kažkur dings-
ta, eidamas pajunti, kad tau tik
rai nebeskauda“, – dalijasi patir-
timi D.Ausėnaitė.

Pasak moters, prieš 20 me-
tų išsėtinės sklerozės diagnozę 
reiškė beveik mirtį. Nebuvo nei 

vaistų, nei viešumo. Na, o prieš 
šešerius metus jau buvo erdvė, 
kurioje kažkas vyko – kūrėsi 
specializuoti centrai, pacientų 
organizacija. Atsiranda naujų 
vaistų, galinčių ligą suvaldyti, 
dėl to yra daugiau vilties, opti-
mizmo, žmonės nebenori vien 
sėdėti namuose ir save laidoti.

Moteris vardina problemas, 
kurios kyla sergantiesiems iš-
sėtine skleroze: pacientai nė-
ra informuojami, kad atsira-
do naujas vaistas, kuris galėtų 
padėti. Kitas dalykas – vaistas 
skiriamas dešimties gydytojų 
konsiliumo metu, kai pacien
tas kaip mažas vaikas sėdi nuo-
šalyje ir nieko nesupranta, kas 
vyksta, jam visiškai nepaaiški-
nama, kodėl paskirtas vienas ar 
kitas vaistas. D. Ausėnaitė ma-
no, kad pacientas čia taip pat 
turėtų būti dalyvis, o ne „be-
balsis“, nes juk jis paprastai 
dar jaunas ir tikisi gyventi ne 
vieną dešimtmetį, o per visą tą 
laiką juk reikės vartoti vaistus. 
Pacientui kartais nepaaiškina-
ma, kodėl nutrauktas gydymas, 
tada jis labai pyksta, jam ky-
la mintis apie korupciją. Pasak 
moters, reikia tobulinti ir išsė-
tine skleroze sergančiųjų reabi-
litacijos tvarką, nes reabilitacija 
skiriama tik tada, kai patiri iš-
sėtinės sklerozės ataką, arba jei 
turi neįgalumą. Tačiau yra pri-
statytas ne vienas tyrimas, tiek 
pasaulinis, tiek Lietuvos, kad 
sergančiuosius IS labai teigia-
mai veikia kineziterapija, rea-
bilitacinės programos. „Deja, 
mūsų sveikatos apsaugos sis-
temoje apie žmogaus gyveni-
mo kokybę mažai mąstoma. Ta-
čiau IS atveju, apie 20–30 metų 
žmogaus, kuris dar ilgai gyvens 
ir sukurs daug gero, gyvenimo 
kokybę reikėtų galvoti labiau-
siai“, – sako D. Ausėnaitė. 

Pacientas turėtų tapti aktyvus savo 
gydymo dalyvis

Jurga Žiugždienė tinklalapyje bernardinai.lt kalbina išsėtine 
skleroze sergančią žurnalistę Daiva Ausėnaitę. 

Ksenija serga jau 10 metų.

JAV mokslininkai įšvirkštė žmo-
gaus kamieninių ląstelių į kiau-
lių embrionus tam, kad sukur-
tų žmogaus ir kiaulių – chime-
rinius – embrionus. Tokiu būdu 
bus siekiama sumažinti pasauli-
nį transplantuojamų organų sty-
gių, rašo BBC.

Kalifornijos universiteto 
mokslininkai sako, kad šios la-
boratorinės kiaulės turėtų atro-
dyti ir elgtis kaip įprastinės, tik 
vienas jų organas bus sudarytas 
iš žmogaus ląstelių.

Žmoniųkiaulių chimerinius 
embrionus galima auginti parša-
vedėse 28 dienas. Po to audinys 
paimamas analizei.

Tiesa, mokslininkų tyrimas 
jau sulaukė ir kritikų dėmesio. 
Baiminamasi, kad žmogaus ląs-
telės gali migruoti į kiaulių sme-
genis ir jas kažkokiu būdu pa-
versti „žmogiškesnėmis“. Nors 
tai mažai tikėtina, mokslinin-
kai imasi visų atsargumo prie-
monių.

Devintojo dešimtmečio vidu-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Mokslininkai žada žmonių 
organus auginti kiaulėse 

ryje buvo vilčių, kad genetiškai 
modifikuotos kiaulės gali užti-
krinti neribotą organų žmonėms 
tiekimo grandinę, o sukryžmintų 
rūšių transplantai buvo ne taip 
toli nuo sukūrimo. Tačiau klini-
kiniai bandymai sustabdyti bai-
minantis, kad žmonės gali būti 
apkrėsti gyvūnų virusais.

Kritikai taip pat teigia, kad 
chimerinių embrionų bandy-
mai taps nauju gyvūnų kančios 
šaltiniu.

„Bičiulystės“ inf. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Tėviškės dangus žydras, saulėtas,
Čia amžius bočiai laisvi gyvenę.
Raudonas slibinas kaulėtas
Tamsos šešėliu apgaubė žemę.
Apėmė žmones baimė –
Kur slėptis nuo plėšrūno?
Aštrius nagus suleido
Į Tėviškėlės kūną.
Valstietis, augęs kaime,
Artojas žemės kvapo
Negali palikti ūkio,
Ir bėgt, kur akys mato.

Gražu, kai gamta bunda 
Po ilgo žiemos miego.
Paukšteliai sode čiulba,
Laukuos neliko sniego.
Gausi šeima sukilus,
Sutartinai darbavos.
Ankstyvo ryto ruoša –
Malonus darbas, savas.
Įgriuvo gauja stribų,
Su jais enkavedistas,
Širdžių nesugraudino,
Vaikučių raudos, klyksmas…
Į kalbas nesileido,
Sugrūdo į mašiną.
– O Viešpatie, Aukščiausias! 
Kur veža, nieks nežino.

Prie sąstato ilgiausio
Suvarė į vagonus.
Sukaustė širdį siaubas,
O diegliai varstė šonus.
Surinkę tūkstančius šeimų 
Be vandens ir duonos  
Sibiran juos vežė
Gyvulių vagonuos.
Sunku net aprašyti,
Kiek vargta, kiek kentėta
Tremtinių vergijoj,
Priespaudoj sovietų.
Tik stiprios valios žmonės
Ištvėrė, nepalūžo,
Po daugelio metų
Tėviškėn sugrįžo.

Nerado ten gražios sodybos,
Kur augę, kur gyvenę.
Ten, kur mama lingavo lopšį,
Kur buvo tėvų žemė.
Tik senas ąžuolas kantrus,
Daug metų savų laukęs,
Pasitiko grįžtančius
Ant plyno, tuščio lauko.

Mykolas kRučAs
Jonava

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas; „Aplinka visiems,“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Dar galite pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratą!

Primename, kad tebevyksta 2016 m. II pusmečio savaitraščio pre-
numerata. Paskubėkite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams pusės metų „Bičiulystės“ pre-
numerata kainuoja tik 3,5 eurų. Lengvatinėmis sąlygomis prenu-
merata draugijose bus priimama iki birželio 10 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.

Neregių literatų susitikimai
seminarai Zelvoje vyksta 

kas dvejus metus. Šis ‒ jau de-
šimtasis, pavadintas pagal gar-
siąsias Henriko Radausko eilu-
tes: „Pasauliu netikiu, o pasaka 
tikiu“. Tradiciškai buvo paskelb-
ti literatų rankraščių konkurso 
rezultatai. Nugalėtoja tapo Vilija 
Dumbliauskienė ‒ jos  eilėraščių 
rinkinys „Akimirkų vitražai“ bus 
išleistas atskira knyga. Konkur-
sui buvo pateikti ir du romanai ‒ 
Stasio Babono „Rakovo rožinis. 
Atėjo žmonių karalystė“ ir Vin-
co Baublio „Šventa sala“. Rezulta-
tus aptarė nuolatinės rankraščių 
vertintojos Gintarė Adomaitytė 
ir Janina Riškutė. Apgailestauta, 
kad buvo tiek mažai dalyvių ‒ tik 
trys. Vangiai plaukia tekstai ir į 
kas penkerius metus leidžiamą 
almanachą „Žodžių spalvos“ (šis 
būtų jau ketvirtasis). Taigi dar 
prieš stovyklą nuspręsta, kad li-
teratams reikia postūmio ‒ nau-
jų, neišvaikščiotų kūrybos kelių, 
tad Zelvoje stovyklautojų laukė ir 
kūrybinio rašymo dirbtuvės, ku-
riose literatūros kritikei Neringai 
Mikalauskienei padedant kiek
vienas galėjo sukurti po pasaką.

Kūrėjai išklausė psichologės 
Beatričės Kaziliūnaitės, dirban-
čios žurnale „Psichologija tau“, 
pranešimo apie biblioterapijos 
naudą. Rašytoja G. Adomaitytė 
papasakojo apie Ernsto Teodo-
ro Hofmano kūrybą, o apie pa-
sakų ryšį su gyvenimu ir kūryba 
kalbėjo N. Mikalauskienė. Pasa-
kos su gyvenimu glaudžiai susi-
jusios. Juk ne veltui jos sekamos 
jau apie 3 tūkst. metų. Šiandien 
panaudojant vienus ar kitus fol-
klorinius motyvus galima kalbė-
ti aktualiomis temomis. Arba ‒ 
apie savo gyvenimą.

Pirmiausia dalyviams buvo 
priminta, kad visos pasakos tu-
ri tam tikras taisykles. Yra pra-
dinė situacija, kurioje nurodo-
mas personažų skaičius, vardai 
ir vaidmuo. Taip pat pradžioje 
paaiškėja, kad personažams ko 
nors trūksta: karaliai negali su-
silaukti vaikų, suserga karaliaus 
dukra arba pats karalius. Trūks-
tamus dalykus galima gauti iš-
vykus iš saugios namų erdvės į 
kupiną pavojų pasaulį. Kartais 
šią situaciją papildo draudimas 
jokiu būdu neatlikti kokių nors 
veiksmų (pvz., negalima eiti į vie-
ną iš kambarių), o veikėjas ar vei-
kėja būtinai šį draudimą sulau-
žo. Tiesa, ne visi veikėjai tikslą 
pasiekia ‒ būna, kad jie pavirsta 
akmenimis, juodvarniais, varlė-
mis... Tai vėlgi reiškia, kad jiems 
nepakanka tam tikrų savybių 
(pvz., protingieji broliai neturi 
gerumo, atjautos, kurias turi jau-
niausias, kvailiu laikomas, vei-
kėjas). Sustabdyti gali ir objek-
tyvios priežastys: kartais būti-
na išlaukti tam tikrą laiką (pvz., 
„Miegančioje gražuolėje“ ‒ šim-

tą metų), o anksčiau, kad ir kiek 
stengtumeisi, tos pastangos nu-
eis veltui (o argi ne taip būna ir 
gyvenime?..).

Paprastai pasakose veikia ir 
pagalbininkai, kurie duoda vei-
kėjui stebuklingų daiktų ar pa-
rodo kryptį, kurlink jam keliauti. 
Zelvoje ja tapo literatūros kritikė 
N. Mikalauskienė. Po paskaitėlės 
„išdalijo“ dalyviamsveikėjams 
stebuklingus daiktus: vienam 
teko staltiesė, kitam ‒ dūdelė, 
trečiam ‒ maišelis sėklų, ketvir-
tam ‒ gertuvė, kažkam ‒ adata, 
lazda ar raktas. Nuskriaustųjų ‒ 
nors literatų suvažiavo apie dvi-
dešimt ‒ nebuvo. Tik buvo tokių, 
kurie nelabai žinojo, ką su gautu 
daiktu veikti. Bet juk ir pasako-
se taip: pagalbininkų duodami 
daiktai iš pirmo žvilgsnio atrodo 
visai nenaudingi ir tik vėliau pa-
aiškėja jų tikroji paskirtis. 

Pasirodo, daugumai literatų 
sukurti pasaką ‒ jau iššūkis, nes 
yra pratę prie kitokių žanrų: re-
alistinės prozos ar lyrinio tipo 
poezijos. Kaip pabrėžė vienas iš 
dalyvių Ramūnas Mendelis, jam 
svarbu, kad kūryba turėtų tikslą. 
Tačiau kūrėjui svarbūs ir nuola-
tiniai ieškojimai. Tik taip jis au-
ga. Jeigu meistriškai eiliuoji, len-
gva ir toliau keliauti tuo pramin-
tu keliu: turėsi, kas tavimi žavė-
sis, kritikos sulauksi mažai ar-
ba ‒ iš tų, kuriems apskritai ta-
vo kuriamas žanras ar tematika 
neįdomūs... Tačiau visada verta 
išeiti iš vadinamosios kūrybinės 
komforto zonos, arba, kaip daro 
tie pasakų veikėjai, ‒ iš saugios 
namų aplinkos į kupiną pavo-
jų mišką...

Tad Zelvos dalyviai, vieni drą-
siau, kiti ‒ atsargiai, ėmė keliauti 
pasakų takais. Kristina Laimans-
kienė iš liaudies dainų motyvų 
supynė pasakojimą, kaip adatė-
lė padėjo berneliui surasti mer-
gelę: Aš tau pasiūsiu rūbelių, gra-
žiai pasipuoši ir surasi gerą mer-
gelę. Zita Sabulienė ilgai svarstė, 
ką galima sukurti apie staltiesę. 
Su iššūkiu susidorojo puikiai ‒ 
jos istorija arti realybės, bet tar-
tum stebuklo nušviesta. Karolina 
Kazlauskienė sukūrė nuotaikin-
gą poemėlę apie brolio dovano-
tą kriauklę, kuri paskui padėjo 
susitikti vienas kitą mylintiems 
žmonėms. Albina Kudžmaitė pa-

demonstravo puikų vaikų psi-
chologijos išmanymą. Jos pasa-
ka buvo apie miške pasiklydusią 
mergaitę Kristutę, kuriai padėjo 
sutikta močiutė, tarusi: Imk ste-
buklingų sėklučių ir kramtyda-
ma jas pasieksi savo namelius, 
tik žiūrėk, eik iš lėto... Kas pasa-
kys, ar tos sėklutės iš tiesų ste-
buklingos, bet patirties turintis 
žmogus žino, kad nesiblaškant 
ir kelią, ir pamestą daiktą ras-
ti lengviau, o vaikui nusiraminti 
ne tiek jau daug reikia ‒ tik vie-
ną po kitos dėti sėkliukes į bur-
ną ir kramtant drąsiai eiti, kur 
kojos veda... o čia jau, žiūrėk, ir 
išsiilgusios mamos glėbys lau-
kia. Audronės Domeikienės pa-
saka apie varlių norą padūduoti 
sukėlė juoką ‒ mat tokie norai ir 
gandrus prišaukti gali... Stanis-
lovas Varkalys eilėmis pasišaipė 
iš pažinčių baruose, kai vieni ki-
tiems priseka pasakų, o paskui 
jau tenka gyventi realybėje: Ne-
praėjo metai. / Bute ‒ šeši batai. 
/ Gera būt gyventi ‒ / Mokesčių 
išvengti. // Taip gyventi lemta: / 
Moku alimentus. V. Dumbliaus-
kienė sukūrė alegorinę pasaką, 
kaip žmogus kartais per gyve-
nimą keliauja, ant pečių sunkią 
akmenų naštą vilkdamas, o tie 
akmenys gali skaudžiai sužeisti 
sielą: Bet pakilo vėjas, didelis kaip 
pyktis, ir trenkė sielos paveikslus 
į akmeninį taką. Išsilakstė aštrios 
duženos toli toli. Sužeidė našlaitę, 
sužeidė sidabražolę, sužeidė bijū-
ną... Alvydas Valenta papasako-
jo apie raktą, kurį gavęs smalsus 
žmogus negalėjo atrakinti nei 
prašmatniausių svetimų kamba-
rių, nei moterų širdžių, kaip bū-
tų norėjęs. O paslaptis paprasta ‒ 
raktas tinka tik savai širdžiai, kad 
į ją pažvelgęs pamatytum, ar lo-
biai, ar atvirkščiai ‒ menkavertės 
šiukšlės ten glūdi. 

Taip Zelvos literatai, kaip tie 
pasakų herojai, išdrįso išban-
dyti sau naujus kelius. Supra-
to, kad kūryba gali būti visokia: 
vieniems tai kalbėjimas apie gy-
venimo prasmę, santykį su my-
limais žmonėmis, kitiems ‒ bū-
das ironija palinksminti žmones, 
dar kitiems ‒ eksperimentavi-
mas kalbos galimybėmis. Tačiau 
svarbiausias kūrybos tikslas ‒ 
pasiekti skaitytojų širdis. 

nijolė kvietkAuskė

Realybę galima pasiekti 
ir pasakų keliais

Zelvos literatus aplankė rašytojos Vidmantė Jasukaitytė ir Birutė Mar.
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