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Maratonas „Nugalėk save“ keičia požiūrį į 
negalią, aplinkos pritaikymą, bendravimą
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Kas yra ideali vasara? Jū-
ra, saulė ir draugai, tur-
būt atsakytų ne vienas 
vaikas. Tačiau ne kiekvie-
na Lietuvos šeima gali 
nuvykti vasarą prie jūros. 
Ypač jei joje auga neįga-
lus vaikas, kuriam atiten-
ka visas šeimos dėmesys, 
o dažnai net ir didelė fi-
nansų dalis. Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija (LND) 
imasi organizuoti stovyk
las neįgaliems vaikams, 
todėl kasmet keliolika jų 
turi galimybę už simbo-
linį mokestį smagiai pa-
ilsėti su bendraamžiais. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjunga (LŽNS) jau 
13 kartą pakvietė į neįga-
liųjų, judančių rankomis 
varomais vežimėliais su 
specialiais priedais – va-
rytuvais, maratoną „Nu-
galėk save“. Pakruojyje iš-
lydėti aktyvūs, iššūkių ne-
sibaiminantys neįgalie-
ji, įveikę beveik 250 kilo-
metrų atstumą, buvo pa-
sitikti Monciškėse, Land-
šafto terapijos ir rek
reacijos centre. Šis ma-
ratonas – ne tik išskirti-
nė galimybė įvertinti savo 
jėgas ir valią, bet ir puiki 
proga pasidomėti, kaip 
pritaikoma aplinka šalies 
regionuose, atkreipti vie-
tos bendruomenės dėme-
sį į negalią turinčių žmo-
nių poreikius.

Aplinka visiems

Stovyklos reikalingos  
ir mamoms

Pasak LND pirmininkės Jele-
nos Ivančenko, draugija jau dau-
gelį metų rengia neįgaliems vai-
kams skirtas stovyklas ir kasmet 
jaučiamas vis didesnis jų porei-
kis. „Anksčiau stovyklos buvo 
rengiamos tik vaikams, tačiau 
pamatėme, kad mamos labai 
nenoriai išleidžia juos, daugelis 
vis tiek vykdavo kaip vaikų pa-
lydovės. Nusprendėme surengti 
bendrą vaikų ir tėvų stovyklą. Ir 
tai pasiteisino. Matome, kad to 
labai reikia“, – sako J. Ivančen-
ko. Jos teigimu, yra ne tik vai-
kų, bet ir mamų, kurios pirmą 
kartą pamato jūrą. Tradiciškai 
į stovyklą kviečiamas psicholo-
gas, kuris dirba su tėvais. Jie at-
sitraukia nuo buities rūpesčių,  

Vasaros džiaugsmai – ir negalią turintiems vaikams

LND surengtos stovyklos dalyviai džiaugėsi jūros teikiamais malonumais.

Norinčiųjų nugalėti save 
vis daugėja 

Į maratoną „Nugalėk save“ 
šiemet leidosi 12 vežimėliais 
judančių neįgaliųjų. Tarp jų – 
ir dvi išbandymų neišsigandu-
sios moterys – LŽNS projektų 
koordinatorė Ginta Žemaitaity-
tė ir Lietuvos sporto universite-
to dėstytoja Aušrinė Packevičiū-
tė. Maratonininkų būrį papildė 
ir vadinamasis „bolidas“ – dvi-
vietis kojomis minamas dvira-
tis. Be jo būtų buvę sunku išsi-
versti didžiulį norą žygyje da-
lyvauti pareiškusiam, tačiau 

dėl silpnų rankų prie vežimėlio 
pritaisyto varytuvo valdyti ne-
galinčiam šilališkiui Mindaugui 
Bernotui. Antrasis „bolido“ my-
nikas nuolat keisdavosi, o Min-
daugas sėkmingai įveikė visus 
250 kilometrų.

Visą kelią maratonininkus ly-
dėjo dviračiais riedėję pagalbi-
ninkai, savanoriai. G. Žemaitaitytė 
pasakoja, kad kelionės metu, ypač 
važiuojant per miestelius, prie jų 
prisijungdavo vietiniai žmonės: 
ir rateliais judantys, tačiau visos 
distancijos dar nepasirengę įveik-
ti neįgalieji, ir šią iniciatyvą palai-
kantys negalios neturintieji. „Vie-
nas iš mūsų tikslų buvo parodyti, 
kad neįgaliojo vežimėliu judantis 
žmogus gali sveikai ir naudingai 
leisti laisvalaikį, keliauti, pažin-
ti, – sako G. Žemaitaitytė. – Buvo 
svarbu, kad mus pamatytų žmo-
nės, pabendrautų ir įsitikintų, 
jog visi esame vienodi, kad keis-
tųsi požiūris į negalią, į ją turin-
čius žmones.“ 

Per Lietuvą (ir ne tik, nes 
maratonininkai yra keliavę ir 
po Latviją, Estiją bei Baltarusi-
ją) kiekvienais metais riedan-
tys neįgalieji šiuo žygiu stengia-
si sudominti kuo daugiau pana-
šaus likimo bičiulių. Prie jau 13 
kartą surengto maratono šiemet 
pirmą kartą prisijungė taura-
giškis Stasys Dadūra ir su dvi-
račiu jį lydėjęs brolis Paulius. 
Yra ir ištikimų, nė vienos ke-
lionės nepraleidžiančių entuzi-
astų. Vienas iš jų – palengvinto 
važiavimo rateliais idėjos auto-

rius, varytuvą sukonstravęs pa-
kruojiškis Robertas Ašmanavi-
čius. Visuose iki šiol vykusiuose 
maratonuose dalyvavo ir joniš-
kietis Gintaras Balčiūnas. Į jubi-
liejinį, jau 10-ąjį, žygį savęs nu-
galėti šiemet leidosi pakruojiš-
kiai Sigitas Žvaigždė ir Egidijus 
Gabriūnas. 

Radviliškietis Liudas Bar-
kauskas prisimena pirmą kartą 
su maratono „Nugalėk save“ žy-
geiviais susipažinęs prieš 9-erius 
metus po avarijos besigydydamas 
Palangos reabilitacijos ligoninėje.  

Maratono „Nugalėk save“ dalyvių nuotaikos ir entuziazmo nesugadino nei dargana, nei nuolat prakiūrantis dangus.

Neįgaliojo vežimėliu judantys žygeiviai išbandė prie Platelių ežero įrengtą 
zigzaginį nuolydį.
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Akmenė: 
�� Laiškelį „Bičiulystei“ at-

siuntusi Albina Balodie-
nė papasakojo apie įdo-
mią išvyką.

53 Akmenės rajono 
neįgaliųjų draugijos na-
riai buvo išvykę į eks-
kursiją po Rokiškio rajo-
ną. Aplankėme Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčią, pavaikš-
čiojome po miestą. Už-
sukome ir į gamtos prie-
globstyje įsikūrusį beveik 
500 metų istoriją menan-

Grįžome praturtėję kelionės 
įspūdžiais

tį Ilzenbergo dvarą. Pasi-
vaikščiojome po jo parką, 
aplankėme Meilės salą bei 
Ilzės ir Janio meilės prie-
saikų ąžuolą. Labai įdo-
miai dvaro istoriją papa-
sakojo gidė ir dvaro eko-
nomė. Pabuvojome ir čia 
vykusioje Rokiškio sūrių 
degustacijoje. 

Iš kelionės grįžome 
praturtėję maloniais įspū-
džiais.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Rokiškio krašte Akmenės neįgalieji sužinojo daug naujo ir įdo-
maus. 

Pasak mokslininkų, gamta užprogramavo žmogui 
gyventi daugiau kaip 100 metų. Tačiau gyvenda-

mi neteisingai, netausodami savęs ir savo aplinkos, 
gyvenimo trukmę galime sutrumpinti perpus. Mums 
trūksta valios mesti rūkyti, sunku atsisakyti velnio 
lašų, neprisiverčiame atsikratyti antsvorio. Senovėje, 
kai trūkdavo maisto, papildomi kilogramai buvo tar-
si gyvybės draudimas. Dabar jie tapo rizikos veiksniu.

Žmogaus gyvenimą galima palyginti su žvake. Di-
dele liepsna liepsnojanti žvakė dega trumpai. Norėda-
mi, kad ji ilgiau degtų, žirklėmis patrumpiname dag-
tį, sumažiname liepsną. Taip ir su žmogaus gyvenimu. 
Sveikatos ir ilgaamžiškumo garantas – ramybė. Turi-
me vengti triukšmo, streso, pykčio ir pavydo. Neturė-
tume imtis to, kas ne mūsų jėgoms. Labai svarbu su-
vokti savo galimybių ribas. Dirbti reikia ramiai, nesku-
bant. Jei poilsiui skirsime reikiamą dėmesį – padary-
sime ne mažiau, o daugiau. Pastebėta, kad geri ir dos-
nūs, aplinkiniams geranoriški žmonės gyvena ilgiau.

Žmogui gresia daugybė pavojų. Vokiečių rašytojas 
Hermanas Hesė rašė: „Trokštantis valdžios žmogus 
žūsta nuo valdžios, piniguočius žūsta nuo pinigų, ver-
gas – nuo vergystės, trokštantis malonumų – nuo ma-
lonumų.“ Visi išminčiai tvirtina, kad saikas yra didžiau-
sia dorybė. Jis yra ir ilgo, sveiko gyvenimo pagrindas. 

Mūsų sveikata daug priklauso nuo sveikatos ap-
saugos sistemos. Gydytojai pacientams priekaištauja, 
kad jie per vėlai kreipiasi pagalbos. O pacientai juo-
kauja: gydytojai mus bara du kartus: kad ieškome ligų 
ir kad taip vėlai pas juos apsilankome. Tačiau kreip-
tis pagalbos „laiku“ ne taip paprasta. Žmogus, pajutęs 
galimos rimtos ligos simptomus, skuba į polikliniką. 
Ten jį pas šeimos gydytoją užregistruoja po mėnesio. 
Praėjus mėnesiui, šeimos gydytojas (dažniau gydyto-
ja) pacientą siunčia pas specialistą. Registratūroje pa-
aiškėja, kad priėmimas – už trijų mėnesių. Tokios tad 
galimybės kreiptis „laiku“. Esant tokiai padėčiai, pa-
sveikti nėra paprasta. Situacija skatina žmogų gydy-
tis patį ar pagalbos ieškoti netradicinėje medicinoje. 
Lietuvoje savigydos aukos labai dažnos. 

Spaudoje gausu ir šiurpių, sveiku protu sunkiai 
suvokiamų istorijų apie medicinos darbuotojų elge-
sį. Pavyzdžiui, jaunas vyras iš Akmenės rajono Šiau-
dinės kaimo, kankinamas didelių skausmų ir niekaip 
nesulaukęs medikų pagalbos, palūžo ir ryžosi savo no-
ru išeiti iš gyvenimo.

Savo sveikata susirūpinęs žmogus turi dar vieną 
galimybę – kreipiasi pagalbos į privačią gydymo įstai-
gą. Vos įžengęs pro tokios įstaigos duris jis pasijunta 
visai kitame pasaulyje. Tartum būtų perplaukęs Bal-
tijos jūrą ar net Atlanto vandenyną. Čia nėra rūškanų 
veidų, visi šypsosi, tavo apsilankymu džiaugiasi, pa-
aiškina, kur reikia nuveda, lyg seną pažįstamą vadina 
vardu. Tiesa, išeiti reikia pro kasą... Žmogus nerūpes-
tingo milijonieriaus mimika ir skaudančia širdimi at-
sisveikina su geroka dalimi viso gyvenimo santaupų. 
Dažnas, tartum koks užkietėjęs liberalas, pagalvoja: 
kodėl aš turiu mokėti mokesčius, jei rimtos ligos atve-
ju vis tiek esu priverstas kreiptis į privačią gydymo įs-
taigą? Tačiau išeini išdidus ir net į galvą nešauna ner-
vintis, jaudintis, kad neatsilyginai, likai skolingas, ne-
perdavei iš anksto paruošto vokelio. Šis jausmas pa-
malonina savigarbą. 

Graikų filosofas Seneka rašė: „Tiek pasakėčia, tiek 
gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį.“ Ta-
čiau dauguma žmonių nori gyventi ilgai. Sakoma, kad 
sveikų žmonių nėra, yra tik neištirti. Žmogaus kūnas 
nuostabus. Kasdien pasikeičia apie vieną procentą 
ląstelių, todėl kas tris mėnesius turime visiškai naują 
kūną. Stebuklinga jo savybė ta, kad jis pats save gydo. 
Dar Hipokratas yra pasakęs: „Duok žaizdai ramybę ir 
ji pati sugis.“ Tačiau kūnas nėra amžinas variklis (per-
petuum mobile), juo reikia rūpintis, jį reikia prižiūrėti, 
duoti jam poilsio. Sveikata yra tiek kiekvieno indivi-
do, tiek ir nacionalinis turtas, ja turime rūpintis labai 
rimtai ir sutelkę jėgas.

Žmogaus kūnas – ne 
perpetuum mobile

Apie tai,
kas

jaudina

Kelmė:
�� Laišką „Bičiulystei“ pa-

rašiusi Birutė Alūzienė 
papasakojo apie Kelmės 
rajono neįgaliųjų kelionę 
į Šilutės kraštą.

Pravažiavę Tauragę 
pasukome link Ramby-
no kalno, kuris yra iški-
lęs 45 m virš jūros lygio. 
Rambyno regioninis par-
kas įkurtas 1992 m. ir yra 
Lietuvos pasienyje su Ka-
liningrado sritimi. Ram-
byno kalnas įtrauktas į 
kultūros vertybių registrą 
kaip mitologinis objektas. 
Saugoma teritorija užima 
4 520 ha. 

Bitėnuose aplankė-
me gandrų perimvietę, 
grožėjomės šių paukščių 
gausa. Panemunėje ap-
žiūrėjome Nemuną ir til-
tą per jį. Pravažiuodami 
per Šilutę matėme seno-
vinį tiltą, vedantį į Rus-
nę. Šilutėje pabuvojome 
prieplaukoje. 

Vykdami į Kintus ma-
tėme salą, kur gyvena 
briedžiai, stirnos ir ki-

Įspūdinga išvyka į Šilutės kraštą
ti gyvūnai. Pabuvojome 
Ventės rage, sužinojome, 
kaip žieduojami paukš-
čiai. Matėme kitoje ma-
rių pusėje įspūdingai at-
rodančias negyvąsias 
kopas.

Aplankėme Švėkšnos 
bažnyčią ir prie jos esan-
tį gražiai sutvarkytą par-
ką, kuriame auga didžiulis 
ginkmedis. Vienoje Kintų 
sodyboje visi kartu papie-
tavome ir vykome prie di-
džiosios Kintų tujos, ku-
rios aukštis 18 m, lajos 
plotis 12 m. Kada ji buvo 
pasodinta, tiksliai nežino-
ma. Spėjama, kad girinin-
kijos pastatas buvo stato-
mas 1902–1912 m. Tik-
riausiai tada pasodinta ir 
didžioji tuja. 

Vėlai vakare grįžome 
namo pavargę, bet daug 
sužinoję ir pamatę. Ke-
lione patenkinti liko visi, 
o įdomias vasaros išvy-
kas nutarėme tęsti. Vyksi-
me pas brolius latvius – į 
Ventspilį.Kelmės rajono neįgalieji įsiamžino prie didžiosios Kintų tujos.

Lazdijai: 

Kai užeini į Lazdijų rajo-
no neįgaliųjų draugiją, 

dažniausiai pastebi atviras 
vieno kabineto duris. Jame 
visuomet sutiksi besišyp-
sančią ir kažką dirbančią 
moterį. Dažnai ji čia būna 
ne viena. Neretai ir pilną 
kambarį žmonių pamaty-
si. Aišku, smagu susitik-
ti, bet moterys čia atvyks-
ta dažniausiai ne atsitik-
tinai, o dalyvauti kurioje 
nors veikloje. 

Įėjus į kabinetą nuste-
bina puošmenų ir spalvų, 
gėlių gama ant sienų, pa-
langės, kur tik bepažvelg-
si. Tarytum patenki į pa-
sakų, įvairių grožybių ka-
ralystę. O visa tai sukurta 
Neįgaliųjų draugijos užim-
tumo, dar kitaip vadinamo 
darbščiųjų rankų būreliu, 
moterų. Šitam būreliui jau 
penkerius metus vadovau-
ja kūrybinga ir inicia tyvi  
Alma Rėkuvienė. Ji pakei-
tė dabartinę draugijos pir-
mininkę Onutę Černiaus-
kienę. Užimtumo būrely-
je nuolat dalyvauja apie 

Tarsi pasakų karalystėje
dešimt narių. Žiemą jų 
būna ir daugiau, nes mo-
terys tuo metu turi dau-
giau laisvesnio laiko. Čia 
gaminamos įvairios gėlės, 
puokštės, atvirukai. Įvairių 
sumanymų, kūrybiškumo 
nestokojama. Medžiagos 
gaminiams įsigyjamos iš 
projektinių lėšų, o kartais 
ir savo kai ką pridėti tenka. 

Su savo dirbiniais už-
imtumo būrelio moterys 
kasmet dalyvauja paro-
doje „Tau, Vilniau“, rajono 
tradiciniuose renginiuo-
se „Pasienio fiesta“, „Ru-
denėlio šventė“, Kaziuko 
mugėje ir kituose. Džiugu, 
kai žmonės neaplenkia, ką 
nors įsigyja, bet tikslas – 
ne uždirbti, o dalyvauti, 
pabendrauti su žmonė-
mis, parodyti, kad neįga-
lieji nėra pasyvūs, o kūry-
bingi žmonės.

Savo gaminius moterys 
dažnai dovanoja per įvai-
rius draugijos renginius – 
sveikinant jubiliatus, įvai-
rius svečius. Pavyzdžiui, 
praėjusių metų Tarptau-

tinės neįgaliųjų dienos 
šventėje visiems svečiams 
buvo įteikti simboliniai an-
geliukai. Teikiama parama 
seniūnijų padaliniams, da-
lijamasi patirtimi. Tiks-
las – suburti kuo daugiau 
žmonių. Mat dalyvavimas 
bet kurioje veikloje pake-

lia žmonių dvasią, mažiau 
galvojama apie negalią, ki-
tas problemas, kurių turi-
me visi. 

A. Rėkuvienė neįga-
lia tapo 1988 m. Jai teko 
patirti ne vieną operaci-
ją, buvo pripažinta antra 
invalidumo grupė. Gydė-
si net Maskvoje. O ir da-
bar neretai tenka gydytis 
ligoninėse.

Tapusi Neįgaliųjų drau-
gijos nare, niekada nebuvo 
pasyvi. Ji jau antrą kaden-
ciją yra draugijos tarybos 
narė ir pirmininkės pa-
vaduotoja, dešinioji ran-
ka. Nors Alma – papras-
ta, kuk li ir santūri, tačiau 
malonu su ja bendrau-
ti, jai galima ir pasiguos-
ti, ir pajuokauti, pakalbė-
ti apie įvairias gyvenimo 
problemas. A. Rėkuvienė 
nesiskundžia, kad sunku, 
tačiau ir nesitenkina tuo, 
kas yra šiandien, su vilti-
mi žvelgia į priekį. Tokia 
jos kasdienybė.

Juozas Rasiulis 
Lazdijai

Seminare kalbėta, kaip padė-
ti sau.

Neįgaliųjų draugijos užimtu-
mo būrelio vadovė Alma Rė-
kuvienė.
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Sunki liga Rimą užgriuvo kaip 
perkūnas iš giedro dangaus. 

Reikėjo didžiulių gydytojų pa-
stangų, begalinio tikėjimo ir vil-
ties, tvirtumo ir ryžto, kad pa-
vyktų įveikti ligą. Moters opti-
mizmas, savitvarda, noras pačiai 
užauginti mažametę dukrelę pa-
dėjo ir garbaus amžiaus Rimos 
motinai, besijaudinančiai dėl 
dukterį užklupusios ligos, atlai-
kyti likimo išbandymus. 

Rimos tikėjimas sėkmingu 
gydymu padėjo ir medikams. 
Liga tarsi susvyravo, paskui 
ėmė pamažu trauktis. Moteris, 
besigalynėjanti su sunkia liga, 
neprarado vilties užauginti ma-
žametę dukrą. 

Šiuo metu Rima Lukoše-
vičiūtė sėkmingai darbuoja-
si gimtojo kaimo bibliotekoje. 
Uždarius mokyklą, biblioteka 
kaime tapo šviesos salele. Čia 

vyksta daugelis Rimos organi-
zuotų renginių, čia nuolat pil-
na vaikų, čia lankosi žmonės, 
kuriems knyga dar yra verty-
bė, užsuka ir vienas kitas Bak-
cho garbintojas, kuris biblio-
tekoje turi galimybių prasmin-
giau praleisti laiką, negu kilno-
jant stikliuką. 

Kaimo gyventojai džiaugia-
si bibliotekininkės organizuo-
tais susitikimais su alpinistu 

Vladu Vitkausku, ultramarato-
nininke Danguole Bičkūniene, 
futbolo federacijos teisėja Vai-
va Kupryte. 

Artimiausiu metu planuoja-
mas poezijos ir muzikos vaka-
ras. Po ligos ir pati Rima pano-
ro išbandyti plunksną, eilėraš-
tukus kuria ir jos dukrelė, ku-
ri dabar jau mokosi Sidabravo 
gimnazijoje. 

2016 m. R. Lukoševičiūtė 

tapo Radviliškio rajono Sida-
bravo seniūnijos Metų žmo-
gumi.

Teisus buvo M. Lermonto-
vas, sakydamas: „Žmogus, kuris 
tvirtai ko nors siekia, priverčia 
likimą nusileisti.“

Įveikusi onkologinę ligą, Ri-
ma kupina planų ir sumanymų, 
kad kaimo biblioteka taptų kul-
tūros židiniu.

Janina Ožalinskaitė 

Privalėjau gyventi

(atkelta iš 1 psl.)
Tiesa, Liudas tuomet dar nema-
nė, kad neįgaliojo vežimėlis taps 
nuolatiniu jo gyvenimo palydovu. 
Dar tikėjosi pasveiksiąs, galėsiąs 
vaikščioti. Vis dėlto teko susitai-
kyti su likimu. Po poros metų su-
sirado maratono organizatorius 
ir leidosi į žygį nugalėti savo ne-
galios ir savęs. Ir kitiems dabar 
drąsiai pataria taip daryti. 

Liudas juokauja galėjęs nu-
važiuoti dvigubai didesnį atstu-
mą. Nors kartais tekdavo įveik-
ti ir žvyruotus kelius, ir gana 
aukštokas įkalnes, dažnai žy-
geivius „gaivino“ lietus, tačiau 
vakariniai pokalbiai prie lieps-
nojančio laužo, dienos įspūdžių 
aptarimas nuovargį lyg ranka 
nubraukdavęs. Ir miegas pa-
lapinėse buvęs ramus ir gilus. 
Tad rytą vėl visi žvalūs leisda-
vosi į kelią.

Sektinas Žemaitijos 
nacionalinio parko 

pavyzdys 
LŽNS projektų koordinato-

rė, nuolatinė šio maratono or-
ganizatorė G. Žemaitaitytė sa-
ko, kad kelionė vis per vis kitą 
Lietuvos regioną – gera proga 
pasižvalgyti, kaip skirtingose 
šalies vietose rūpinamasi ne-
galią turinčiais žmonėmis, kaip 
įvertinami jų poreikiai, skatina-
mas šių žmonių savarankišku-
mas, pritaikoma viešoji aplin-
ka. Šiemetinio maratono marš-
rutas driekėsi pro Radviliškio, 
Šiaulių, Plungės, Kretingos rajo-
nus. Pradinį kelionės maršrutą 
šiek tiek pakoregavo netikėtas 
Žemaitijos nacionalinio parko 
kvietimas. 

Pasak G. Žemaitaitytės, Že-
maitijos nacionalinis parkas į iš 
anksto suplanuotą žygio marš-
rutą nebuvo įtrauktas. Tačiau 
jau kuris laikas su neįgaliaisiais 
bendradarbiaujančio parko di-
rektorius Ramūnas Lydis ne-
praleido progos pakviesti pro 
Platelius keliaujančius marato-
no dalyvius plačiau pasižvalgy-
ti po parko teritoriją, įvertinti, 
kaip čia pritaikyta aplinka. Ant 
dviračių sėdę parko darbuoto-
jai neįgaliuosius pasitiko Alsė-
džiuose. Visi kartu išbandė dvi-
račių taką, pasak G. Žemaitaity-
tės, tinkamą keliauti ir neįgalių-
jų vežimėliais. Maratono daly-
viai po parką galėjo pasižvalgy-
ti ir riedėdami Šeirės pažintiniu 
taku – jo dalis pritaikyta ir rate-
liais judantiems žmonėms, šalia 
įrengtas tualetas. Neįgalieji pa-

bandė nusileisti ir prie Platelių 
ežero vedančiu zigzagą prime-
nančiu nuolydžiu su iš abiejų 
pusių įrengtais metaliniais tu-
rėklais. Šalia yra takas, tačiau 
jis grįstas akmenimis, labai ne-
lygus, tad vežimėliu tokiu nepa-
važiuosi. G. Žemaitaitytė pasi-
džiaugė, kad įrengiant šį nusilei-
dimą išlaikyti pločio, nuolydžio 
reikalavimai. Tiesa, su vežimė-
liu, prie kurio pritvirtintas va-
rytuvas, šiuo vingiuojančiu taku 
nenusileisi, tačiau tokie keliau-
ninkai – tikrai išskirtiniai parko 
lankytojai. 

Neįgaliųjų nuomonė buvo 
ypač svarbi Žemaitijos nacio-
naliniam parkui ruošiantis re-
konstruoti Platelių apžvalgos 
aikštelę, iš kurios atsiveria puiki 
ežero, jo salų panorama. Su jais 
buvo detaliai aptarti specifiniai 
universalaus dizaino klausimai. 
Pasak G. Žemaitaitytės, domėji-
masis, kaip apžvalgos aikštelę 
įrengti patogią visiems parko 

lankytojams, kokią dangą pa-
kloti, kokius nuolydžius įrengti 
dar prieš imantis projekto – iš-
ties sektinas pavyzdys. 

Blogas pritaikymas 
neturi likti nepastebėtas

O štai kalvotuose Kuršėnuo-
se (Šiaulių r.) tokio dėmesio 
universalaus dizaino reikalavi-
mams neįgalieji pasigedo. Susi-
tikę su miesto seniūnu Vytau-
tu Gedmontu ir drauge išban-
dę prieš kelerius metus įreng-
tą nusileidimą nuo bažnyčios 
iki seniūnijos, neįgalieji neslė-
pė: silpnesnes rankas turintis 
žmogus juo nepakils, takas tu-
rėtų būti nuožulnesnis. Be to, 
rateliuose sėdintis neįgalusis 
vienas nuo tako ant šaligatvio 
užvažiuoti nepajėgs. G. Žemai-
taitytės teigimu, neįgaliojo ve-
žimėliu judantis žmogus sava-
rankiškai gali įveikti iki 2 cm 
aukščio kliūtį. Šiuo atveju tiek 
viršuje, tiek apačioje šaligatvio 

ir nusileidimo tako aukščių skir-
tumas – apie 7–8 cm.

Pasižvalgę po Kuršėnus, ma-
ratono dalyviai atkreipė dėme-
sį, kad prie vieno kito pastato 
yra įrengti užvažiavimai (nuo-
lydžiai), tačiau dažnai jie per 
statūs, nesaugūs. Pasak G. Že-
maitaitytės, ne tik aplankytuo-
se Kuršėnuose, bet ir kituose 
regionuose neretai formuojasi 
netinkamas požiūris į universa-
lų dizainą. Vieni, nesilaikydami 
visų reikalavimų, įsirengia nuo-
lydį, vėliau jų pavyzdžiu paseka 
kiti. Ir jeigu niekas nepaprieš-
tarauja, nepareikalauja laikytis 
statybos techninių reikalavimų, 
penktas ar penkioliktas nuoly-
dis irgi bus blogai įrengtas. To-
dėl labai svarbu, kad nevyriau-
sybinių neįgaliųjų asociacijų at-
stovai aktyviau, principingiau 
gintų žmonių su negalia intere-
sus. Kartais būsimuosius aplin-
kos pritaikymo organizatorius 
gali užtekti tik supažindinti su 
universalaus dizaino reikalavi-
mais, kartais – pasitelkus rate-
liais judančius žmones akivaiz-
džiai parodyti, kokių kliūčių jie 
nepajėgtų įveikti. G. Žemaitaity-
tė įsitikinusi, kad bendraujant 
visada lengviau išspręsti bet ko-
kias kylančias problemas.

Saulėlydis ant Palangos 
tilto – ar svajonė taps 

realybe? 
Domėjimąsi aplinkos pritai-

kymu maratono „Nugalėk save“ 
dalyviai pratęsė ir atvykę į Mon-
ciškes. Iš šios neįgaliesiems vi-
sapusiškai pritaikytos Lietuvos 
paraplegikų asociacijos poilsia-
vietės žygio dalyviai išvyko pa-
sižvalgyti po Palangą. Jiems rū-
pėjo įsitikinti, ar pastaruoju me-
tu kurorte vykstančios permai-
nos iš tikrųjų atitinka neįgaliųjų 

poreikius, leidžia jiems pasijus-
ti savarankiškiems. Iš anksto su-
planuotas susitikimas su mies-
to meru Šarūnu Vaitkum, pasak 
G. Žemaitaitytės, buvo naudin-
gas abiems pusėms. 

Daugiausiai dėmesio sulaukė 
šiemet įrengtas Vanagupės rajo-
ną su pajūriu jungiantis Lino ta-
kas. Pasidžiaugę atsiradusia ga-
limybe ne tik neįgaliesiems (šis 
takas ypač reikalingas Palangos 
reabilitacijos ligoninėje besigy-
dantiesiems), bet ir kitiems po-
ilsiautojams (mamoms su veži-
mėliais, senjorams, dviratinin-
kams) patogiai nusileisti prie 
vandens, rateliais judantieji pa-
tarė merui imantis tokių darbų 
daugiau bendrauti su neįgalių-
jų organizacijų atstovais. Jie ga-
li padėti profesionaliai įvertin-
ti esamą situaciją, patarti, kaip 
pritaikyti infrastruktūrą, kad, 
tarkim, nutiestu taku visi galėtų 
naudotis be kliūčių. Nors nauja-
sis takas jau kelis kartus taisytas, 
tačiau, pasak G. Žemaitaitytės, 
neišlaikyti nuolydžio reikalavi-
mai kelia rūpesčių. Nepaisant 
to, kad moters rankos pakanka-
mai stiprios, tačiau savarankiš-
kai pakilti šiuo taku ji neįsten-
gė – pačiam merui teko stumti 
jos vežimėlį į viršų. Š. Vaitkui tai 
buvo geriausias įrodymas, koks 
neįgaliesiems svarbus kiekvie-
nas centimetras. Gal šis mara-
tono dalyvių surengtas ekspe-
rimentas padės išsipildyti dar 
vienai neįgaliųjų svajonei – sa-
varankiškai nusileisti ant Palan-
gos tilto palydėti saulės. O pas-
kui, žinoma, ir be pagalbos vėl 
atgal pakilti. Meras, pasak G. Že-
maitaitytės, pažadėjo, kad kitą-
met taip ir bus. 

aldona Milieškienė 
Gintos Žemaitaitytės asmeninio 

archyvo nuotr.

Maratonas „Nugalėk save“ keičia požiūrį į negalią, 
aplinkos pritaikymą, bendravimą

Prie maratono dalyvių prisijungė ir Žemaitijos nacionalinio parko darbuo-
tojai.

Maratono iššūkių nepabūgo ir dvi merginos: Aušrinė Packevičiūtė (kairėje) ir 
Ginta Žemaitaitytė.

Statokas įkalnes žygeiviams įveikti padėdavo pagalbininkai, savanoriai.
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Daktaras
Aiskauda

Periartritas – minkštųjų są-
nario aplinkos audinių už-

degiminė liga. Ją sukelia mikro-
bai, traumos, medžiagų apykai-
tos sutrikimai. 

Priminsime, kad sąnarys – 
jud ri dviejų ar daugiau kaulų 
jungtis. Abu kremzle padengtus 
sąnario paviršius vieną nuo kito 
skiria ertmė. Sąnarį gaubia sąna-
rio maišelis, kurio vidinis sluoks-
nis išskiria sąnarinį tepalą. Dau-
giau patvarumo ir judrumo sutei-
kia sausgyslės, raumenys ir raiš-
čiai. Kai sąnarys yra traumuoja-
mas ar jį pažeidžia uždegimas, 
gali sutrumpėti ar suaugti saus-
gyslės, raiščiai ir sąnario maišelis. 
Visa tai gali riboti sąnario judru-
mą ar sukelti visišką nejudrumą.  

Peties ir mentės periartri-
to priežastys:
 trauma, 
 ilgai trunkantys vienpusiš-

ki judesiai (sukelia sąnario susi-
dėvėjimą), 
 kaklo osteochondrozė, 
 infekcinis artritas, 
 cukraligė, 
 reumatiniai uždegiminiai 

procesai (sukelti peršalimo, 
drėg mės, skersvėjų),
 kiti veiksniai. 
Pastaba
Peties ir mentės periartritui 

būdingas skausmas (jis sustip-
rėja atliekant kai kuriuos jude-
sius; gulint ant nesveiko šono, 
skausmas plinta į kaklą ir ran-
ką), kuris mažina peties sąna-
rio funkcionalumą. Beje, kai ser-
gama artritu, tai čiupinėjant ne-
sveiką sąnarį, skausmas jaučia-
mas visame jo plote, sergant bet 
kurios vietos periartritu būna 
skausmingi tik tam tikri taškai – 
sąnarių maišeliai ir sausgyslių 
prisitvirtinimo prie kaulų vietos.

Liaudies medicinos 
patarimai

Gydant periartritą vaistinių 
augalų preparatais, voniomis, 
kompresais, medumi ir dar kai 
kuriomis kitomis priemonėmis 
dažniausiai siekiama nuskaus-
minamojo ir antiuždegiminio 
efekto, taip pat mažinamas ner-
vinis dirglumas, gerinamas mie-
gas bei apskritai stiprinamas or-
ganizmas.

Čia nurodytos liaudiškos gy-
dymo priemonės negali pakeis-
ti pagrindinio gydymo, kurį ski-
ria gydytojas.

Ūminis periartritas
Sumaišoma: miltinės meš-

kauogės (arkliauogės) lapų – 3 
dalys, kvapiojo skleistenio žo-
lės – 2 dalys, rūgties takažolės žo-
lės – 2 dalys, rugiagėlės žiedų – 2 
dalys, kukurūzų purkų – 3 dalys, 
karpotojo beržo pumpurų – 3 da-
lys. 4 šaukštai mišinio užplikomi 
litru verdančio vandens, 12 val. 
palaikoma šiltai apklotame inde, 
po to 5 min. pavirinama, 30 min. 
palaikoma šiltai apklotame inde, 
nukošiama per kelių sluoksnių 
marlę. Šiltas preparatas geria-
mas po 0,5 stiklinės 3 kartus per 
dieną valandą po valgio.

Lėtinis periartritas
1. Ant skaudančių vietų de-

dami kompresai su medumi. Mi-

šinys kompresams ruošiamas 
taip: medaus – 2 dalys, medėjan-
čio alavijo (alijošiaus) lapų sul-
čių – 1 dalis, degtinės – 3 dalys. 

Kai padidėja odos jautru-
mas, kompresams naudojamas 
medus, lygiomis dalimis sumai-
šytas su krakmolu arba miltais.

2. Šieno pakritų (iš šieno iš-
kritusių sėklų, sutrupėjusių lape-
lių, šieno dulkių) vonios. 0,5 kg 
žaliavos suberiama į kibirą van-
dens, pastatoma ant ugnies, pa-
laukiama, kol užvirs (toliau nevi-
rinama), po 45 min. nukošiama 
per kelių sluoksnių marlę ir supi-
lama į bendrą vonią (vonios van-
dens temperatūra – 36–380 C). 
Vonios daromos kas antrą die-
ną, jų trukmė – 15 min., gydymo 
kursas – 10 procedūrų.

3. Jei kartu su periartritu var-
gina nervinis dirglumas, nemiga 
ar jaučiamas bendras silp numas, 
ruošiamas toks vaistinės žalia-
vos mišinys voniai: karpotojo 
beržo šakelių ir lapų – 3 dalys, 
paprastojo raudonėlio žolės – 3 
dalys, didžiosios dilgėlės auga-
lo (imama visa antžeminė dalis 
kartu su šaknimis) – 5 dalys, žą-
sinės sidabražolės žolės – 5 da-
lys, triskiaučio lakišiaus žolės – 5 
dalys, vaistinės plautės žolės – 5 
dalys, vaistinės ramunės (ramu-
nėlės) augalo (imama visa antže-
minė dalis kartu su šaknimis) – 
5 dalys. 100 g gerai susmulkinto 
ir sumaišyto mišinio suberiama 
į kibirą vandens, pastatoma ant 
ugnies, palaukiama, kol užvirs 
(toliau nevirinama), po 45 min. 
nukošiama per kelių sluoksnių 
marlę (arba specialų sietelį) ir 
supilama į bendrą vonią (vonios 
temperatūra – 36–380 C). Vonios 
daromos kas antrą dieną, jų truk-
mė – 15 min., gydymo kursas – 
10 procedūrų.

Pastabos:
1. Jei vonios nepadeda įveikti 

nemigos, rekomenduotina kas-
dien valandą prieš miegą su-
valgyti 1–2 šaukštelius medaus 
(medus netinka jo netoleruo-
jantiems bei sergantiems cuk-
ralige), užsigeriant virintu šiltu 
vandeniu. Beje, medus pasižymi 
ne tik miegą gerinančiomis, bet 
ir silpnai nuskausminančiomis 
savybėmis.

2. Jeigu ir medus neįveikia 
nemigos, dar galima prieš mie-
gą išgerti medaus ir obuolių acto 
mišinio (stiklinėje šilto vandens 
ištirpinami 1–2 šaukšteliai me-
daus ir įmaišomi 2 šaukšteliai 
obuolių acto). 

Arbata
Ši vitamininė arbata ypač 

naudinga gydymosi voniomis 
laikotarpiu. Miškinio erškėčio 
vaisių – 1 dalis, paprastosios 
avietės lapų – 1 dalis, juodojo 
serbento lapų – 2 dalys, bruk-
nės lapų – 1 dalis. Šaukštas mi-
šinio užpilamas 2 stiklinėmis 
vandens, pavirinama 10 min., 4 
val. palaikoma šiltai apdengta-
me inde, po to nukošiama per 
kelių sluoksnių marlę. Geriama 
po 1/2 stiklinės 4 kartus per die-
ną prieš valgį.

Cinkas ir vitaminai
Per visą periartrito gydymo 

laikotarpį rekomenduotina var-
toti maisto produktus, turinčius 
mikroelemento cinko ir vitami-
nų (toliau – vit.) A, B6, C, E. Jeigu 
nutarsite vartoti šių medžiagų 
turinčius maisto papildus, pa-
sitarkite su gydytoju arba vais-
tininku.

Cinkas. Šio mineralo esama: 
austrėse, krabuose, krevetėse, 
alaus mielėse (tikslinga vartoti 
alaus mieles, nes jos turi ir cinko, 
ir vit. B6), omaruose, jautienoje, 
kalakutienoje, vištienoje, inks-
tuose, kepenyse, kiaušiniuose, 
kruopose, pieno produktuose, 
pupose, riešutuose. Beje, iš auga-
linių maisto produktų cinkas pa-
sisavinamas blogiau negu iš gy-
vūninių. Cinko įsisavinimą stab-
do: alkoholis, kava, kai kurie vi-
durius laisvinantys preparatai, 
kai kurios tabletės nuo pastoji-
mo, maisto papildai su geležimi, 
didelis kiekis arbatos.

Cinko stokos požymiai: nuo-
vargis, nervingumas, susilpnėja 
skonio bei uoslės jutimas, slenka 
plaukai, lėtai gyja žaizdos. 

Vit. A. Būtina kasdien pakan-
kamai vartoti kopūstų, morkų, 
moliūgų, pomidorų, špinatų ir 
kitų žalių daržovių. Šio vit. sty-
gius mūsų organizme atsiranda 
tuomet, kai jo trūksta maiste, per 
mažai vartojama baltymų, su-
trinka riebalų įsisavinimas ir kt. 

Įsidėmėtina! Vit. A geriausiai 
įsisavinamas su riebalais, todėl, 
pvz., sutarkuotas morkas ar jų 
sultis reikia vartoti su nedideliu 
kiekiu augalinio aliejaus, grieti-
nės. Šio vit. įsisavinimą stabdo: 
alkoholis, kai kurie vaistai (pvz., 
cholestiraminas, kolestipolis), 
antibiotikai, kai kurios vidurius 
laisvinančios priemonės.

Apie šio vit. trūkumą bylo-
ja tokie požymiai: nenuspėja-
mos kilmės nuovargis, pablogė-
jęs regėjimas prieblandoje, sau-
sa ir pleiskanota oda, slenkantys 
plaukai, lūžinėjantys nagai, strin-
ganti skrandžio, kepenų veikla. 

Vit. B6 (piridoksinas). Jo esa-
ma: visose daržovėse, bananuo-
se, riešutuose, kiaušiniuose, ke-
penyse, mielėse, mėsos, pieno, 
žuvies, rupių miltų produktuose. 

Šio vit. įsisavinimą stabdo: 
alkoholis, kai kurios tabletės 
nuo pastojimo, rūkymas, kai ku-
rie antibiotikai.

Vit. B6 trūkumo požymiai: 
nuovargis, bloga nuotaika, su-
mažėjęs atsparumas infekci-
joms, virškinimo sutrikimai, 
odos, gleivinių uždegimas. Kai 
atsiranda labai didelis vit. B6 sty-
gius, sutrinka mėnesinių ciklas, 
atsiranda paprastųjų spuogų, 
išsiderina kepenų ir nervų sis-
temos funkcijos, kalcio, magnio 
bei fosforo panaudojimas.

Vit. C. Ypač daug šio vit. yra: 
erškėtuogėse, šaltalankio uogo-
se, juoduosiuose serbentuose, 
saldžiuosiuose pipiruose, kiek 
mažiau agrastuose, kopūstuose, 
citrusiniuose vaisiuose, braškė-
se, pomidoruose, bulvėse, kepe-
nyse. Vit. C įsisavinti trukdo so-

da, kai kurie vaistai nuo skaus-
mo, pastojimo, traukulių. 

Vit. C trūkumo požymiai: dan-
tenų kraujavimas, dažni persišal-
dymai, gleivinių uždegimas, pa-
didėjęs nuovargis, miego sutri-
kimai, depresija, sunkiai gyjan-
čios žaizdos, regos susilpnėjimas, 
plaukų slinkimas, per ankstyvas 
raukšlių atsiradimas, dėmesingu-
mo sumažėjimas, nervingumas.

Sergant periartritu per pir-
mąsias 30 dienų vit. C kasdien 
turėtų būti suvartojama po 2 
gramus, likusį laiką – po 500 
miligramų.  

Vit. E. Daug šio vit. turi: auga-
liniai aliejai, grūdai, žirniai, grikių 
kruopos, kukurūzai, soja, kiauši-
nio trynys, pieno produktai, mė-
sa. Vit. E įsisavinimą stabdo: vi-
durius laisvinantys vaistai, dide-
lėmis dozėmis vartojamas vit. K.

Vit. E reiktų atsargiai varto-
ti šiais atvejais: padidėjus arte-
riniam kraujospūdžiui ir sergant 
reumokarditu. 

Šio vit. stygiaus požymiai: 
nervinis dirglumas, išsiblašky-
mas, regos aštrumo susilpnėji-
mas, padidėjęs nuovargis, su-
glebusi oda, virškinimo organų 
uždegimai, nevaisingumas, se-
natvinės odos dėmės, alergija.

Sergant gelta, kasos, tulžies 
pūslės ligomis, sutrikus rieba-
lų rezorbcijai, nevisavertiškai 
maitinantis, badaujant atsiran-
da vit. E stoka.

Paaiškinimai 
1. Reumokarditas – širdies 

pažeidimas sergant reumatu.
2. Rezorbcija (lotyniškai re-

sorbeo – įsiurbiu) – medžiagų 
įsiurbimas į kraują ir limfą iš 
virškinamojo trakto ir kai kurių 
kitų organų.

Pastabos:
1. Jeigu vietoj angliavande-

nių, esančių, pvz., bulvėse, duo-
noje, daržovėse, valgoma daug 
riebaus maisto, vit. E būtina var-
toti didesnėmis dozėmis. Kai or-
ganizme atsiranda nuodingų me-
džiagų ir nebeužtenka seleno, ga-
linčio jas pašalinti, taip pat tenka 
didinti vartojamo vit. E dozę. Net-
gi tiems, kurie, pvz., maistui kepti 
ir salotoms naudoja augalinį alie-
jų, teks padidinti vartojamo vit. E 
dozę. Dauguma šiuolaikinių bio-
chemikų pataria drąsiai kasdien 
vartoti po 15 miligramų vit. E. 

2. Optimalios šio vit. dozės 
didina imunitetą, padeda viršu-
tiniam odos sluoksniui išlaikyti 
drėgmę, gali apsaugoti nuo ža-
lingo ultravioletinių spindulių 
poveikio. 

3. Jeigu vit. E vartojamas di-
delėmis dozėmis, sveikata ne ge-
rėja, o blogėja, atsiranda naujų 
negalių. Dažniausiai nuo to su-
mažėja imunitetas, vargina nuo-
vargis, sutrinka virškinimas, pa-
didėja polinkis kraujuoti. Be to, 
galima susirgti odos uždegimu 
ir kitomis ligomis.

Romualdas OGinskas

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos minis-

terijos (VLK) primena, kad 
daugeliu atvejų reikia kreip-
tis į šeimos gydytoją, tačiau 
kai kada apdraustieji privalo-
muoju sveikatos draudimu tu-
ri galimybę pas gydytoją spe-
cialistą patekti ir be šeimos 
gydytojo siuntimo.

Pasitaiko ir tokių atvejų, kai 
į polikliniką atėję pacientai dar 
registratūroje prašo juos nu-
kreipti tiesiai pas gydytojus spe-
cialistus: esą jie patys puikiai ži-
no, kokio mediko apžiūros rei-
kia. „Norėtume pabrėžti, kad 
daug ligų nustatyti ir gydyti ga-
li šeimos gydytojas, o tik neaiš-
kiu, šeimos gydytojo kompeten-
cijai nepriskirtu atveju, išduoda-
mas siuntimas gydytojo specia-
listo konsultacijai. Vis dėlto yra 
keletas atvejų, kai šeimos gydy-
tojo siuntimas nereikalingas“, – 
sako VLK Paslaugų ekspertizės 
ir kontrolės skyriaus vyriausio-
ji specialistė Žydrūnė Baigienė.

Be siuntimo galima kreip-
tis į gydymo įstaigas dėl bū-
tinosios medicinos pagalbos, 
kuri visiems mūsų šalies gyven-
tojams – tiek privalomuoju svei-
katos draudimu apdraustiems, 
tiek neapdraustiems – yra teikia-
ma nemokamai ir neatidėliotinai.

Taip pat šeimos gydytojo 
siuntimo nereikia kreipian-
tis į gydytoją dermatovene-
rologą (dėl odos ir venerinių li-
gų). „Tiesa, privalomuoju sveika-
tos draudimu apdrausti pacien-
tai iš anksto turėtų pasidomėti, 
ar gydymo įstaiga yra sudariusi 
sutartį su teritorine ligonių ka-
sa (TLK) dėl dermatovenerologo 
konsultacijų teikimo ir jų apmo-
kėjimo. Tik tokiu atveju, jei su-
tartis yra sudaryta – šios paslau-
gos bus apmokamos iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
ir pacientui nereikės už paslau-
gas mokėti“, – teigia Ž. Baigienė.

Siuntimo nereikia, jei į tą 
patį specialistą dėl tos pačios 
priežasties kreipiamasi pa-
kartotinai (t. y. gydytojas nuro-
dė atvykti pakartotinai, nes dar 
tęsia paciento tyrimą ar gydy-
mą) arba pacientas serga lėti-
ne liga, dėl kurios jam reika-
linga ilgalaikė stebėsena.

VLK atstovė taip pat primena, 
kad pirmines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančioje 
įstaigoje, jei žmogus joje prisira-
šęs, be siuntimo galima kreiptis 
ne tik į šeimos gydytoją, bet ir į 
kitus gydytojus (pavyzdžiui, gy-
dytoją odontologą, gydytoją psi-
chiatrą), teikiančius pirmines 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Jei dėl kokių nors priežasčių 
užsiregistravęs pas gydytoją pa-
cientas atvykti negali – svarbu 
apie savo neatvykimą pranešti 
gydymo įstaigai. Gydymo įstaiga, 
žinodama, kad pacientas neat-
vyks planinei medicinos pagal-
bai, galės pasiūlyti tuo laiku pa-
sinaudoti kitam šių paslaugų ei-
lėje laukiančiam pacientui.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf. 

Kada pas 
gydytojus 

galima patekti 
be siuntimo?

Peties ir mentės 
periartritas: liaudies 
medicinos patarimai
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kusijų vieningai pritarta šiems 
komisijos veiklos prioritetams: 
negalią turinčių asmenų gali-
mybių integruotis darbo rinko-
je didinimas; neįgaliųjų ir juos 
slaugančių artimųjų socialinių 
garantijų užtikrinimas; neįga-
liųjų asmeninio asistento pa-
slaugos reglamentavimo tobu-
linimas; vaikų, turinčių nega-
lią, integravimo į bendrojo ug-

dymo įstaigas galimybių didini-
mas; neįgaliųjų nevyriausybinių 
organizacijų stiprinimas; aplin-
kos (gyvenamosios, darbo, mo-
kymosi, administracinės paskir-
ties pastatų, lauko ir visuomeni-
nės paskirties vietų) pritaikymo 
neįgaliesiems ir specialiųjų po-
reikių turintiems asmenims di-
dinimas, aplinkos projektavimo 
pagal universalaus dizaino prin-

cipus skatinimas; neįgaliesiems 
ir senyvo amžiaus asmenims 
pagalbos namuose ir specialio-
siose įstaigose paslaugų priei-
namumo ir kokybės didinimas.

Pasak komisijos pirminin-
ko Justo Džiugelio, „siekdama 
spręsti žmonių su negalia ir jų 
šeimos narių problemas, komi-
sija aktyviai vykdys parlamenti-
nę kontrolę, stebės ir esant po-

reikiui koordinuos vykdomosios 
valdžios ir savivaldybių institu-
cijų bendradarbiavimą neįgalių-
jų klausimais“.

Primename, kad komisi-
ja buvo sudaryta birželio 20 d., 
Seimui įvertinus būtinybę pa-
spartinti Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimą.

„Bičiulystės“ inf.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija patvirtino veiklos prioritetus
Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos posėdyje bu-
vo patvirtinti komisijos 
veik los prioritetai.

Komisijos nariai aktyviai dis-
kutavo ir teikė pasiūlymus dėl 
įvairių spręstinų klausimų ne-
įgaliųjų teisių ir gyvenimo ko-
kybės gerinimo srityse. Po dis-

(atkelta iš 1 psl.)

Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre stovyklautojai smagiai leido laiką.

Stovyklautojai kūrė skulptūras iš smėlio. Dauge gerų emocijų suteikė stovyklautojų sukurtas vaidinimas.

Gabrielė džiaugėsi stovykloje sura-
dusi naujų draugų.

pamato vaiką ir jo negalią tarsi 
iš šono, pabendrauja tarpusavy-
je, pasidalija patirtimi.

Kad tokios stovyklos ne ma-
žiau reikalingos mamoms nei 
vaikams, sutinka ir viena iš sto-
vyklos vadovių psichologė Vidu-
tė Ališauskaitė. Jos teigimu, ne-
retai neįgalų vaiką auginančios 
mamos visą gyvenimą paskiria 
savo mažiesiems, todėl joms la-
bai reikalinga savitarpio para-
ma, išklausymas, matymas, kad 
yra ne viena. „Kartais mamos 
galvoja, kad tik joms taip atsiti-
ko, bet pabendravusios pamato, 
kad kitiems dar sunkiau, bet jie 
yra labai pozityvūs“, – įspūdžiais 
dalijasi psichologė. Jos teigimu, 
motinų skausmas dažnai būna 
uždaras. Dauguma labai džiau-
giasi ir laukia stovyklų, nes kai 
kurioms tai vienintelė vieta iš-
sisakyti, išsikalbėti. Pasak V. Ali-
šauskaitės, ypač tokias stovyklas 
vertina ne iš miesto, o iš atokes-
nių vietovių, kaimų atvykę tėvai. 
Iš pradžių nedrįsta, nepripažįs-
ta savo skaudulių, tačiau pama-
žu atsiveria. Atsiranda viena ki-
ta entuziastinga mama, kuri savo 
pavyzdžiu, optimistiniu požiūriu 
užkrečia kitas. 

Stovykloje veiklų netrūko
Kiekviena šiemetinės stovyk-

los, kuriai vaikai sugalvojo pava-
dinimą „Gintarėlių sala“, diena 
buvo kupina įvykių, nuotykių, 
veiklų. Stovyklos dalyviai kū-
rė smėlio skulptūras, žaidė prie 
vandens, mokėsi šokti, vaidinti, 
važiavo į „Vinetu“ kaimą. Veiklos 
netrūko ir lietingomis dieno-
mis: jie kūrė paveikslus ant van-
dens, piešė ant akmenukų, dėlio-
jo mandalas iš prie jūros rastų 
daiktų. V. Ališauskaitė džiaugė-
si, kad iš pradžių labai nedrąsiai 
jautęsi vaikai vėliau atsipalaida-
vo, noriai bendravo ir dalyvavo 
veiklose. O ir mamoms nebuvo 
kada nuobodžiauti: jos kūrė vai-
dinimą, bendravo savipagalbos 

grupėse, klausėsi psichologės 
paskaitos – nors trumpai galė-
jo pabūti be vaikų, pagalvoti tik 
apie save. 

Violeta Župerkienė – labai 
stipri moteris. Ji augina 2 neįga-
lias dukreles. Viena iš jų – su vi-
siška negalia. Ir vyras prieš ke-
letą metų susirgo, dar jo brolis 
su visiška negalia pas juos gyve-
na. Be viso to, prieš keletą metų 
moteriai teko ir uošvius slaugy-
ti. Tačiau ji nesiskundžia. Įprato 
ir neša savo kryželį. „Turiu būti 
stipri, jei aš palūšiu, visi namai 
sugrius“, – sako Violeta. Į stovyk-
lą moteris atvyko su dukra Vai-
va, kuriai nustatytas raidos su-
trikimas. „Nežinojau, kokia čia 
stovykla, gal būčiau ir dukrą su 
visiška negalia atsivežusi – juk 
ji nieko nemato, niekur neišei-
na“, – teigia moteris. Pasak Vio-
letos, tokios stovyklos daug duo-
da. Čia Vaivai buvo labai smagu – 
ji susirado draugų, su kuriais ėjo 
maudytis, lipdė smėlio skulptū-
ras, statė spektaklius, šoko, žai-
dė įvairius žaidimus. Mergaitė 
grįžo laiminga, atsipalaidavusi. 
Patenkinta ir mama – stovyklo-
je buvo galimybė pasišnekėti su 
psichologe, pasipasakoti, išgirs-
ti patarimų.

Svarbiausia – susirasti 
draugų

Spartakas Brižinskas iš 
Akmenės stovykloje buvo jau 
trečią kartą. Jo globėjas Albertas 
Semenavičius džiaugiasi, kad yra 
tokia galimybė ir kai tik sužino 
apie paskelbtą stovyklą, iš karto 
stengiasi užsiregistruoti. Deja, ne 
kasmet pavyksta į ją patekti. Dar 
vienas liūdesį keliantis apgailes-
tavimas – Spartakui 14 metų ir 
kitais metais jis jau nebepateks 
į vaikų grupę. A. Semenavičius 
sako, kad globotinis turi raidos 
sutrikimą, o tokie vaikai ilgiau iš-
lieka vaikiški, todėl jis dar nebus 
pasirengęs vykti į jaunimo sto-
vyklą. Jie gyvena kaime, kur nė-
ra bendraamžių, todėl stovyklo-

je Spartakui svarbiausia buvo su-
sirasti draugų. Pats Albertas yra 
12 metų dirbęs socia linį darbą 
su sutrikusio intelekto vaikais, 
todėl puikiai supranta jų proble-
mas. Vyras sako esantis dėkin-
gas, kad LND suteikia galimybę 
prasmingai, įdomiai praleisti lai-
ką prie jūros. „Stengėmės išnau-
doti kiekvieną akimirką. Buvo 

daug užsiėmimų, o jei nieko ne-
vykdavo, eidavome pasivaikščio-
ti, važiuodavome su dviračiais“, – 
sako A. Semenavičiaus. Tik gaila, 
kad oras nelepino. 

Lietingas oras neišgąsdino 
Gabrielės Bitinaitės – pasak jos 
mamos Ritos, net ir tas laikas 
praėjo prasmingai – vyko daug 
įtraukiančių užsiėmimų. 11-me-
tė Gabrielė gyvena su raumenų 
atrofija. Rita sako, kad nuo pat 
vaikystės (kad dukra serga, pa-
aiškėjo kai jai buvo 1,5 metų) pa-
milo Gabrielės ligą, todėl visur 
kartu eina, dalyvauja, nekrei-
pia dėmesio į aplinkinių žvilgs-
nius. „Galvoju, kad dar labai ge-
rai gyvename“, – sako mama. Į 
vežimėlį Gabrielė atsisėdo bū-
dama penkerių, tačiau ir jis ne-
trukdo gyventi aktyviai. Mergai-
tė lanko progimnaziją, kur turi 
daug draugų, jie ir į namus pas 
Gabrielę atvažiuoja. Po pamo-
kų laukia baseinas, kinezitera-
pija, masažo užsiėmimai (tiesa, 

už viską tenka susimokėti). Na, 
o vasarą mergaitė ima šiek tiek 
nuobodžiauti – juk visą laiką, 24 
valandas, būna su mama, o jai la-
bai reikia bendraamžių. Ši sto-
vykla – galimybė, kurios šeima 
labai laukia. Daugiau progų nu-
važiuoti prie jūros neturi. Ritai 
taip pat stovykla buvo naudin-
ga: „Nesijauti toks vienas, pailsi.“ 

Tiesa, Rita apgailestauja, kad 
nėra valomas takas link jūros – 
visą savaitę, praleistą stovykloje, 
jis buvo užpustytas smėliu. Rita 
savo mergaitę su vežimėliu nu-
stūmė, o kai kurie sunkesnę ne-
galią turintys vaikai prie jūros 
nėjo. „O juk Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre ir daugiau 
neįgaliųjų ilsisi, senukams tokiu 
taku labai sunku eiti“, – svarsto 
moteris. Pasak Ritos, Monciškė-
se tokių problemų nekyla. 

Ar pakanka tokių 
stovyklų? 

Pasak Neįgaliųjų reikalų de-
partamento vyriausiosios spe-
cialistės Jolitos Jurgelevičiūtės, 
2016 metais Neįgaliųjų reika-
lų departamentas finansavo 26 
aktyvaus poilsio ir savarankiš-
kumo ugdymo stovyklas ir ki-
tus renginius. Juose dalyvavo 
per 850 vaikų. Tokius projektus 
įgyvendina skėtinės neįgaliųjų 
asociacijos. Šiemet savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo 
stovyklose ir aktyvaus poilsio 
renginiuose, organizuojamuo-
se vasarą, dalyvaus 220 vaikų. 

Pasak stovyklą organiza-
vusios LND projekto vykdyto-
jos Kristinos Vainienės, šiemet 
draugijos surengtoje stovyklo-
je panoro dalyvauti apie 40 vai-
kų, o vietų buvo tik 15. „Matome, 
kad yra tokių stovyklų poreikis, 
ateity galvojame teikti projektus 
ir į kitus fondus, kad kuo dau-
giau vaikų turėtų galimybę pa-
ilsėti“, – ateities planais dalijasi 
I. Ivančenko. 

aurelija BaBinskienė 
LND archyvo nuotr.

Vasaros džiaugsmai – ir negalią turintiems vaikams

Milda mokėsi groti indėniškais ins-
trumentais.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10 – Labas rytas, 
Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  8.00, 
8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 8.05, 
8.35, 9.03 – orai.  7.05, 7.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 104 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/1 s. (15 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 
7 s. (kart.). 11:50 Savaitė. (kart.). 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 91 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 1. N-7. 8 s. 19:15 Klausi-
mėlis.lt. 19:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Dėmesio centre. 
21:10 Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Lote-
rija „Jėga“. 21:20 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą“. 22:15 Auk-
sinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1. N-14. 8 
s. 00:25 Kelias į namus. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/3 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3/1 s. (15 s.) (kart.). 03:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.).

Antradienis, liepos 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 105 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/2 s. (16 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 8 
s. (kart.). 11:50 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 92 
s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 9 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Dėmesio centre. 
21:10 Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Lote-
rija „Jėga“. 21:20 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą“. 22:15 Auk-
sinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1. N-14. 9 
s. 00:25 Stambiu planu. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/4 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3/2 s. (16 s.) (kart.). 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

trečiadienis, liepos 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 106 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/3 s. (17 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 
9 s. (kart.). 11:50 Emigrantai. 12:45 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 93 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 1. N-7. 10 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:50 Spor-
tas. 20:55 Orai. 20:57 Loterija „Jėga“. 
21:00 UEFA Čempionų lygos kvalifikaci-
ja. Razgrado „Ludogorec“ – Vilniaus FK 
„Žalgiris“.  Tiesioginė transliacija iš Raz-
grado. 23:05 Trumposios žinios. 23:10 
Klausimėlis.lt. (kart.). 23:30 Premjera. 
Svetimšalė 1. N-14. 10 s. 00:30 Stop 
juosta. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Premjera. Detektyvas Monkas 2. N-7. 
2/5 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 3/3 s. (17 s.) 
(kart.). 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyveni-
mas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 20 d.
09:05 Senis. N-7. 107 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/4 s. (18 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 
10 s. (kart.). 11:50 Gyvenimas. 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 94 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 1. N-7. 11 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 

19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Dėmesio centre. 21:10 Sportas. 21:15 
Orai. 21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. 22:15 Auk-
sinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1. N-14. 
11 s. 00:30 Atspindžiai. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/6 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3/4 s. (18 s.) (kart.). 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.).

Penktadienis, liepos 21 d. 
09:05 Senis. N-7. 108 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 3/5 s. (19 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 1. 
N-7. 11 s. (kart.). 11:50 Pokalbių lai-
da „Svarbios detalės“. (kart.). 12:45 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 95 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7. 2/1 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:30 Trumposios žinios. 
22:35 Devintasis. N-7. 23:55 Trumpo-
sios žinios. 24:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 00:30 Lietuva 
mūsų lūpose. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 
2. N-7. 2/7 s. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 3/5 
s. (19 s.) (kart.). 03:05 Dokumentinė is-
torinė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Mūsų le-
genda – Stasys Povilaitis. (kart.). 05:35 
Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, liepos 22 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/22 s. 07:20 Taton-
ka ir mažieji draugai. 36 s. 07:35 Šervu-
do padauža Robinas Hudas. 32 s. 07:50 
Džiunglių knyga 2. 2/36 s. 08:05 Premje-
ra. Mūsų miesteliai. Leliūnai. 1 d. 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, Lietu-
va. 12:10 Pasaulio dokumentika. Lauki-
niai sparnuočiai. 2 d. Luangvos gandrai. 
(subtitruota). 13:05 Pasaulio dokumen-
tika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 4 d. Tos-
kana. Gražioji Italija. (subtitruota). 14:05 
Džesika Flečer 3. N-7. 3/6, 3/7 s. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:58 Spor-
tas. 18:01 Orai. 18:05 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 1 s. 18:55 Bėdų turgus. 
(subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Edmundui Kučinskui – 60 metų. 23:15 
Trumposios žinios. 23:20 Popietės su 
Margerit. N-7. (subtitruota). 00:40 Prem-
jera. Keršto kodeksas. N-14. 02:25 Pa-
saulio dokumentika. Laukiniai sparnuo-
čiai. 2 d. Luangvos gandrai. (subtitruota, 
kart.). 03:15 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:30 
Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasau-
lio žavesys. 4 d. Toskana. Gražioji Italija. 
(subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 
3. N-7. 3/6, 3/7 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 23 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Tobotai 2. 2/23 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/37 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 40 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 34 s. 10:00 
Premjera. Spragtukas ir pelių karalius. 
11:00 Premjera. Šunų ABC 2. 2/9 s. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrū-
nai. 5 d. Atvira priešprieša. (subtitruota). 
12:40 Galapagai. Pokyčiai salose. (sub-
titruota). 13:35 Mis Marpl 2. N-7. 2/1 s. 
Žmogžudystės vizija. 15:10 Folčio vieš-
butis 1. N-7. 5 s. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lietuvos 
televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimir-
kų“. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:58 Sportas. 18:01 Orai. 18:05 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 3. 2 s. 18:55 Bė-
dų turgus. (subtitruota). 19:40 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
N-7. 3 s. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 
Laris Kraunas. N-14. 23:35 Trumposios 
žinios. 23:40 Premjera. Pamatyti savo 
širdį. N-7. 01:15 Folčio viešbutis 1. N-7. 
5 s. (kart.). 01:45 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai. 5 d. Atvira priešprieša. (sub-
titruota, kart.). 02:35 Galapagai. Poky-
čiai salose. (subtitruota, kart.). 03:30 
Mis Marpl 2. N-7. 2/1 s. Žmogžudystės 
vizija. (kart.). 05:05 Mūsų miesteliai. Le-
liūnai. 1 d. (kart.).

Pirmadienis, liepos 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 06:55 
Simpsonai (20) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (21) (kart.). N-7. 07:55 Reziden-
tai (19). N-7. 08:25 Rezidentai (20). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2633). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (55) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio du-
krytės (56) (kart.). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (13). N-7. 13:30 Simp-
sonai (22). N-7. 14:00 Simpsonai (1). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1268). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1269). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (52). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės 
(57). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (58). 
N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (59). N-7. 
21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Javos karštis. N-14. 00:35 
Nusikalstami protai. Kitapus sienų (6). 
N-7. 01:30 APB (9). N-14. 02:20 Ameri-
kietiška siaubo istorija (1). N-14.

Antradienis, liepos 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (13). N-7. 
06:55 Simpsonai (22) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (1) (kart.). N-7. 07:55 Rezi-
dentai (21). N-7. 08:25 Rezidentai (22). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2634). N-7. 
10:00 TV Pagalba (2629) (kart.). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (58) (kart.). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (59) (kart.). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 
Simpsonai (3). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1270). N-7. 15:30 Pamilti vėl (53). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (60). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (1). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (2). N-7. 21:00 2 Ba-
rai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Pa-
skutinis Faberžė kiaušinis. N-14. 23:30 
Kvantikas (19). N-14. 00:30 Nusikalsta-
mi protai. Kitapus sienų (7). N-7. 01:25 
APB (10). N-14. 02:15 Amerikietiška 
siaubo istorija (2). N-14.

trečiadienis, liepos 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (14). N-7. 
06:55 Simpsonai (2) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (3) (kart.). N-7. 07:55 Rezi-
dentai (23). N-7. 08:25 Rezidentai (24). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2635). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (1) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (2) (kart.). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (15). N-7. 13:30 
Simpsonai (4). N-7. 14:00 Simpsonai 
(5). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1271). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1272). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (54). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio 
dukrytės (3). N-7. 20:00 Tėvelio dukry-
tės (4). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (5). 
N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Jei 
pasilikčiau. N-14. 00:40 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų (8). N-7. 01:35 
APB (11). N-14. 02:25 Amerikietiška 
siaubo istorija (3). N-14.

ketvirtadienis, liepos 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė (2631). 

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (15). 
N-7. 06:55 Simpsonai (4) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (5) (kart.). N-7. 07:55 
Rezidentai (25). N-7. 08:25 Rezidentai 
(26). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2636). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (3) (kart.). N-7. 12:30 Tė-
velio dukrytės (4) (kart.). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). N-7. 
13:30 Simpsonai (6). N-7. 14:00 Simp-
sonai (7). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1273). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1274). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (55). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio du-
krytės (6). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės 
(7). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (8). N-7. 
21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:27 TV3 
orai. 22:30 Dešimt jardų. N-7. 00:35 Nu-
sikalstami protai. Kitapus sienų (9). N-7. 
01:30 APB (12). N-14. 02:20 Amerikie-
tiška siaubo istorija (4). N-14.

Penktadienis, liepos 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (16). N-7. 06:55 
Simpsonai (6) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (7) (kart.). N-7. 07:55 Rezidentai 
(27). N-7. 08:25 Rezidentai (28). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2637). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (5) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (6) (kart.). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (17). N-7. 13:30 Simpsonai 
(8). N-7. 14:00 Simpsonai (9). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1275). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(56). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 

Pirmadienis, liepos 17 d. 
06:40 „Didysis žvejys 2“ (39). 07:05 

„Ogis ir tarakonai“ (13). 07:15 „Ogis ir 
tarakonai“ (14). 07:25 „Ogis ir tarako-
nai“ (15). 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ 
(6). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (158). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (159). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ (93). 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (94). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (89). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (90). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (36). 
N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (37). 
N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (12). 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Skubi siunta. N-7. 
00:05 „Persekiotojas“ (9). N14. 01:00 
„Judantis objektas“ (20). N-7. 01:55 „Be-
gėdis“ (4). N14.

Antradienis, liepos 18 d. 
06:40 „Visatos broliai“ (1). 07:05 

„Ogis ir tarakonai“ (16). 07:15 „Ogis ir 
tarakonai“ (17). 07:25 „Ogis ir tarako-
nai“ (18). 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ 
(7). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (160). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (161). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 
24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus vis-
ko. 13:30 „Amžina meilė“ (95). N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (96). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (91). 16:00 „Dvi širdys“ (92). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (38). N-7. 20:30 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (39). N-7. 21:00 
„Vaikai šėlsta“ (13). 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Godzila. 01:00 „Persekio-
tojas“ (10). N14. 01:55 „Judantis objek-
tas“ (21). N-7. 02:50 „Begėdis“ (5). N14.

trečiadienis, liepos 19 d. 
06:40 „Visatos broliai“ (2). 07:05 

„Ogis ir tarakonai“ (19). 07:15 „Ogis ir 
tarakonai“ (20). 07:25 „Ogis ir tarako-
nai“ (21). 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ 
(8). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (162). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (163). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Bus visko. 13:30 „Amžina meilė“ (97). 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (98). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (93). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (94). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(40). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(41). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (14). 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 „VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA „Poseidono“ užgrobimas“ (1). N-7. 
00:00 „VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA „Poseidono“ užgrobimas“ (2). N-7. 
01:40 „Judantis objektas“ (22). N-7. 
02:35 „Begėdis“ (6). N14.

ketvirtadienis, liepos 20 d. 
06:40 „Visatos broliai“ (3). 07:05 

„Ogis ir tarakonai“ (22). 07:15 „Ogis ir 
tarakonai“ (23). 07:25 „Ogis ir tarako-
nai“ (24). 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ 
(9). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (164). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-

so reindžeris“ (165). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Bus visko. 13:30 „Amžina meilė“ (99). 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (100). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (95). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (96). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (42). 
N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (43). 
N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (15). 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS 15 šlovės minučių. 
N14. 00:40 „Persekiotojas“ (11). N14. 
01:35 „Judantis objektas“ (1). N-7. 02:25 
Alchemija. VDU karta. 02:55 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 21 d. 
06:40 „Visatos broliai“ (4). 07:05 

„Ogis ir tarakonai“ (25). 07:15 „Ogis ir 
tarakonai“ (26). 07:25 „Ogis ir tarako-
nai“ (27). 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ 
(10). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (166). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (167). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ (101). 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (102). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (97). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (98). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Savaitė be 
žmonų. N14. 23:05 Anakonda 2. Kruvi-
nosios orchidėjos beieškant. N14. 01:00 
15 šlovės minučių (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 22 d. 
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (22) 

(kart.). 06:40 „Ogis ir tarakonai“ (23) 
(kart.). 06:50 „Ogis ir tarakonai“ (24) 
(kart.). 06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (9) 
(kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (11). 
07:45 „Harvis Biksas“ (12). 08:10 „Keis-
ta šeimynėlė“ (1). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (2). 09:05 „Ponas Bynas“ 
(16). 09:35 „Tinginių miestelis“ (11). 
10:05 KINO PUSRYČIAI Kelionė laiku. 
11:50 Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti. 
N-7. 13:40 Raudonplaukė Zora. 15:45 
Makenos auksas. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS. PREMJERA Kartu ne savo noru. 
N-7. 21:50 Labas rytas. N-7. 00:00 Gir-
tos vestuvės. S. 01:35 Savaitė be žmo-
nų (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 23 d. 
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (25) 

(kart.). 06:40 „Ogis ir tarakonai“ (26) 
(kart.). 06:50 „Ogis ir tarakonai“ (27) 
(kart.). 06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (10) 
(kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (12). 
07:45 „Harvis Biksas“ (13). 08:10 „Keis-
ta šeimynėlė“ (2). 08:35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (3). 09:00 „Ponas Bynas“ (17). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (12). 10:00 
KINO PUSRYČIAI Žvėreliai Vėjo šaly-
je. 11:45 Lemiamas įvartis. N-7. 13:50 
Pričiupom! N-7. 14:20 Pričiupom! N-7. 
14:50 10 balų žemės drebėjimas. N-7. 
16:35 Uždelsta meilė. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Telelo-
to. 20:35 Trys muškietininkai. N-7. 22:50 
Kelias į žvaigždes. N14. 01:00 Labas ry-
tas (kart.). N-7.

Pirmadienis, liepos 17 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (4) (kart.). N-7. 08:35 „Tokia tar-
nyba“ (62) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (24) (kart.). N-7. 10:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 11:35 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (466) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (5). N-7. 
14:50 „Tokia tarnyba“ (63). N-7. 15:45 
„Prokurorų patikrinimas“ (467). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ (37). 
N-7. 19:30 „PREMJERA Šuo“ (1). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Stebėtojų lyga. 
N14. 00:10 Grojimas keturiomis ran-
komis (kart.). N14. 02:05 „Akloji zona“ 
(13) (kart.). N14. 02:50 „Akloji zona“ (14) 
(kart.). N14. 03:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (21) (kart.). N-7. 04:20 Baltasis lo-
kys. Seklys ledynuose (kart.).

Antradienis, liepos 18 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(22). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (5) (kart.). N-7. 08:35 „Tokia tar-
nyba“ (63) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (1) 
(kart.). N-7. 10:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (467) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (6). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (64). N-7. 15:45 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (468). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (38). N-7. 19:30 

TV3

LNK

BTV

TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Žuviukas Nemo. N-7. 
21:20 Ernis. N-14. 00:00 Balsas iš atei-
ties. N-14. 01:35 Jei pasilikčiau. N-14.

Šeštadienis, liepos 22 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (43). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (3). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (19). 08:00 Ančiukų istorijos 
(44). 08:30 Kung Fu Panda (14). N-7. 
09:00 Kobra 11 (15). N-7. 10:00 Vasa-
ros gidas. 10:30 Moderni šeima (4). N-7. 
11:00 Nimės sala. N-7. 12:55 Avalono 
mokykla. N-7. 14:45 Užsispyrusi blondi-
nė. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (12). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Tūkstantis žodžių. N-7. 21:15 
Trys įtemptos dienos. N-14. 00:00 Senis. 
N-14. 02:05 Ernis. N-14.

Sekmadienis, liepos 23 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (44). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (4). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (20). 08:00 Ančiukų istorijos 
(45). 08:30 Kung Fu Panda (15). N-7. 
08:55 Kobra 11 (1). N-7. 11:00 Nykš-
tukas Nosis. N-7. 12:45 Dručkiai. N-7. 
14:45 Vedybų planuotoja. N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7. 21:30 Jūrų pėstininkas. Užnuga-
ris. N-14. 23:15 Greisė. N-7. 01:20 Trys 
įtemptos dienos. N-14.

LRT
„PREMJERA Šuo“ (2). N-7. 20:30 Pasie-
nio sargyba. N-7. 21:00 Visiškai slaptai. 
N-7. 22:50 Stebėtojų lyga (kart.). N14. 
01:40 „Visa menanti“ (26). N-7. 02:25 
„Penktoji pavara“ (1). 03:10 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7. 03:35 „Penktoji pa-
vara“ (18) (kart.). 04:20 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (22) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 19 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(23). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (6) (kart.). N-7. 08:35 „Tokia tar-
nyba“ (64) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (2) 
(kart.). N-7. 10:35 „44-as skyrius“ (62) 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (468) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (7). N-7. 14:45 „Voratin-
klis“ (1). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (469). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sa-
vas žmogus“ (39). N-7. 19:30 „PREM-
JERA Šuo“ (3). N-7. 20:30 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:00 Faras skeneris. 
N14. 23:05 Visiškai slaptai (kart.). N-7. 
00:50 „Visa menanti“ (27). N-7. 01:35 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (23) (kart.). 
N-7. 02:20 „Penktoji pavara“ (2). 03:05 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 03:30 
„Penktoji pavara“ (1) (kart.).

ketvirtadienis, liepos 20 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(24). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (7) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (1) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (3) 
(kart.). N-7. 10:35 „44-as skyrius“ (63) 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (469) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (8). N-7. 14:45 
„Voratinklis“ (2). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (470). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (40). N-7. 19:30 
„PREMJERA Šuo“ (4). N-7. 20:30 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:00 Palikti vande-
nyne 2. Dreifas. N14. 22:50 Faras ske-
neris (kart.). N14. 00:45 „Visa menanti“ 
(28). N-7. 01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(24) (kart.). N-7. 02:20 „Savas žmogus“ 
(38) (kart.). N-7. 03:05 „Savas žmogus“ 
(39) (kart.). N-7. 03:50 „Savas žmogus“ 
(40) (kart.). N-7. 04:35 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 21 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(1). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (8) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (2) (kart.). N-7. 09:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (11) (kart.). N-7. 11:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (470) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(9). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (3). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (471). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmo-
gus“ (41). N-7. 19:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (28). N-7. 20:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (28). N-7. 21:30 Palikti po 
pamokų. N14. 23:35 Palikti vandenyne 
2. Dreifas (kart.). N14. 01:20 „Visa me-
nanti“ (29). N-7. 02:05 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (1) (kart.). N-7. 02:50 Palikti po 
pamokų (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 22 d. 
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ 

(28) (kart.). N-7. 07:45 „Amerikietiškos 
imtynės“ (28) (kart.). N-7. 08:45 Svei-
katos ABC televitrina. 09:00 „Pavariau“ 
(2). N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:05 „Van-
denyno paslaptys su Džefu Korvinu“ 
(9). 10:35 BBC dokumentika. Sniegynų 
valdovai. 11:50 „Herbas arba skaičius“ 
(17). 13:00 „Žiniuonis“ (22). N-7. 14:00 
„Žiniuonis“ (23). N-7. 15:05 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (10). N-7. 16:10 „Kas žu-
dikas?“ (35). N-7. 17:25 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:30 „44-as skyrius“ (64). 
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:00 MA-
NO HEROJUS Kitas pasaulis 4. Pabudi-
mas. N14. 23:40 AŠTRUS KINAS Ana-
konda 3. Palikuonis. N14. 01:25 „Visa 
menanti“ (28) (kart.). N-7. 02:10 „Visa 
menanti“ (29) (kart.). N-7. 02:55 Muzi-
kinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 23 d. 
06:35 Galiūnų čempionų lyga. Lie-

tuva (kart.). 07:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnų 
čempionų lyga. Olandija. 10:05 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ (10). 
10:35 BBC dokumentika. Šalčio karalys-
tė. Gyvūnų jaunikliai. 11:50 „Herbas ar-
ba skaičius“ (18). 13:00 „Viena už visus“ 
(146). N-7. 13:35 Sveikinimai. 16:10 
„Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ 
(38). N-7. 17:25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:30 „44-as skyrius“ (65). N-7. 
19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (12). N-7. 
21:50 Kaip diena ir naktis. N-7. 00:00 
„Akloji zona“ (15). N14. 00:55 „Akloji 
zona“ (16). N14. 01:45 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas (kart.). N14. 03:05 Anakon-
da 3. Palikuonis (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Europoje viešėjęs JAV ne-
priklausomos valstybinės 
agentūros Access Board 
(prienamumo valdyba) 
direktorius Davidas Ca-
pocis papasakojo žurna-
listams apie amerikiečių 
su negalia kovą už gyve-
nimą be kliūčių. Agentū-
ra įsteigta 1973 metais. 
Svarbiausia jai iškelta 
užduotis – pasiekti, kad 
ir neįgalieji galėtų pa-
tekti į visus valstybinės 
reikšmės pastatus. 

Latvijos bendrovė „Rigas mi-
kroautobusu satiksme“ (RMS) 
laimėjo Šiaulių rajono savival-
dybės viešąjį konkursą, tad nuo 
liepos 1 d. pradėjo aptarnauti 13 
vietinio susisiekimo maršrutų. 
Bendrovė Šiaulių rajono gyven-
tojus gabena aštuoniais „Mer-
cedes-Benz Sprinter“ modelio 
2013 m. gamybos autobusais, 
turinčiais po 20 sėdimų vietų, ir 
dviem naujais 2017 m. gamybos 
autobusais, turinčiais po 33 sė-
dimas vietas.

Cerebriniu paralyžiumi ser-
ganti kairiškė V. Raustytė daug 
metų gyveno Šiauliuose ir tik 
prieš metus persikėlė į Kairius. 
Vidmantė sako, kad jos šeima, 
ieškodama namo, jį Kairiuose 
pirko ir dėl šalia esančios au-
tobusų stotelės. 26-erių mer-
gina, nuo savo namų iki auto-
busų stotelės su vaikštyne atė-
jusi vos 50 m, į autobusą įlip-
ti negali.

Šeimoje gyvena ir Vidman-
tės sesuo dvynė Gintarė, kuri 
taip pat serga cerebriniu paraly-
žiumi. Merginos būklė yra sun-
kesnė, tad ją visur paveža tėvai. 
„Noriu būti savarankiška, bet net 
duonos nusipirkti negaliu nuva-
žiuoti nepaprašiusi pagalbos tė-
vų. Ir pas gydytojus reikia, ir galų 
gale – su draugais susitikti, kaip 
ir visiems jauniems žmonėms“, – 
kalba mergina. 

Mergina sako, kad kai Kai-
riuose kursavo normalaus dy-
džio autobusas, vaikštynę įsi-
nešti į vidų jai visada padėdavo 
arba vairuotojas, arba gerašir-
džiai keleiviai. 

Prieš metus ji autobuse iš-
gyveno tikrą dramą, kai bu-
vo aprėkta vairuotojo dėl savo 
nerangumo. „Stotelėje reikėjo 
išlipti, nebuvau priėjusi prie 
durų, o vairuotojas net nesu-
stojo. Kai pradėjau prašyti ati-

daryti duris, prasidėjo „kolio-
nės“, kad jis manęs nematė. Ką 
man daryti, kad negaliu priei-
ti prie durų, kol autobusas ne-
sustojo?“ – prisiminimu dalija-
si mergina. O praėjusią savaitę 
ji išgyveno labai džiaugsmingą 
momentą. Važiavo Šiauliuose iš 
Pietinio mikrorajono į autobu-
sų stotį. Jau brandaus amžiaus 
vairuotojas pats išlipo iš auto-
buso, paėmė jos vaikštynę ir 
įkėlė į autobusą.

„Kai reikėjo išlipti, jis mane 
ant rankų išnešė. Kitas žmogus 
iškėlė vaikštynę. Vairuotojas ma-
nęs nepaleido, kol tvirtai neat-
sistojau ant žemės ir įsikibau į 
vaikštynę“, – sako mergina.

Kodėl Šiaulių rajono savival-
dybė, rengdama konkursą vežė-
jui, nekėlė sąlygos, kad jie turi 
būti pritaikyti vežti ir neįgaliuo-
sius? Audronė Birutienė, Šiaulių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Ekonomikos ir verslo plėt-
ros skyriaus vedėja, patvirtino, 
kad tokio reikalavimo nebuvo, 
tačiau sakė, jog iš vežėjų, atei-
nančių į konkursus, visada tiki-
masi, kad jie keleivius perveš ir 
neįgaliesiems pritaikytais au-
tobusais. A. Birutienė sakė, kad 
Šiaulių rajonas nėra toks tur-
tingas, kad dėl vieno žmogaus 
į Kairius būtų siunčiamas dide-
lis autobusas: anksčiau kursa-
vusiuoju vidutiniškai važiuoda-
vo šeši keleiviai. Vedėja svarstė, 
kad gal Vidmantę į Šiaulius galė-
tų pavėžėti Kairių seniūnas, mat 
jų visada prašoma pagelbėti gy-
ventojams.

Jonas Ruškus, VDU profe-
sorius, JT Neįgaliųjų teisių ko-
miteto narys sako, kad šis atve-
jis – eilinė, įprasta negalią turin-
čių žmonių diskriminacija, kurią 
vykdo už visuomenės gerovę at-
sakinga institucija, šiuo atveju – 
Šiaulių rajono savivaldybė. 

Neįgaliųjų gynėja pateko į aklagatvį 
Oksana Laurutytė portale http://www.etaplius.lt rašo apie tai, 
kad cerebriniu paralyžiumi serganti Vidmantė Raustytė nebe-
gali autobusu iš Kairių atvykti į Šiaulius, nes Šiaulių rajono ke-
leivius pradėjo aptarnauti nauji maži 20 vietų autobusai, o pro 
jų duris merginos vaikštynė neįtelpa.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąJungtinėse Valstijose 
skundą dėl neįveikiamų 

laiptų neša į teismą

Ar galėtumėte teigti, kad 
JAV neįgalieji jau nebeturi jo-
kių problemų ir visos durys 
jiems atviros?

Ne, taip nėra. Prieinamumas 
labai priklauso nuo to, kur gy-
vena neįgalusis. Kaimo vietovė-
se situacija tikrai prastesnė nei 
miestuose. Juk provincijoje retai 
išvysi naujus modernius pasta-
tus – būtent jie miestuose sta-
tomi laikantis naujų pažangių 
normų. Neįgalus miestietis ne-
sunkiai patenka į įvairias įstai-
gas. Aišku, irgi ne visur. Net ir 
Niujorke rasime šimtus pastatų, 
į kuriuos ratukais neįvažiuosi.

Jūs pats jau 40 metų juda-
te neįgaliojo vežimėliu. Ar si-
tuacija per tuos dešimtmečius 
labai pasikeitė?

Net lyginti negalima. Prieš 
daug metų privalėdavau labai 
tiksliai susiplanuoti kiekvie-
ną kelionę, išsiaiškinti visokias 
smulkmenas ir įsitikinti, ar tik-
rai bus taip, kaip tikiuosi, ar ne-
įstrigsiu prie siaurų durų ar ne-
veikiančio lifto. Dabar galiu labai 
greitai susiruošti į kelionę ir ne-
bijoti netikėtumų.

Kaip Access Board padeda 
neįgaliesiems?

Mums nereikia nieko regu-
liuoti, nurodinėti, įsakinėti. Vi-

sos taisyklės ir normos jau su-
kurtos. Mes tik primename apie 
jas, akcentuojame žmonių teises. 
Siekiame, kad kiekvienas pas-
tatas – ir visuomeninis, ir pri-
vatus – būtų prieinamas neįga-
liesiems.

O kaip su senais pastatais? 
Ar įpareigojate savininkus 
juos pritaikyti neįgaliesiems?

Tai darome, jei įmanoma ne-
brangiai atlikti pakeitimus. Juk 
nesunku pašalinti du laiptelius, 
kurie užtveria neįgaliajam kelią 
prie kavinės durų. O jeigu prašo-
ma įrengti liftą į antrame aukš-
te esantį biurą, viskas sudėtin-
giau, nes tokiam įrenginiui rei-
kia rimtos investicijos ir niekas 
nespaudžia šeimininkų būtinai 
tai padaryti.

Daug bendraujame su vers-
lininkais. Jie elgiasi įvairiai. Pro-
tingas, geranoriškas vyrukas ga-
li taip susiplanuoti: šiemet au-
tomobilių aikštelėje įrengsime 
vietas neįgaliems vairuotojams, 
kitąmet platinsime duris, dar 
vėliau – stalus pakeisime pato-
gesniais, kad prie jų būtų galima 
privažiuoti vežimėliu. Šitaip pa-
skirsčius darbus, finansinė naš-
ta nebus per sunki. Patariame 
verslininkams pirmiausiai iša-
nalizuoti, kokių esama barjerų 
neįgaliesiems, ir nutarti, ką galė-
tų pakeisti, patobulinti. Deja, ne-
daugelis skuba tai daryti.

Ar galite nubausti abejin-
gus, kietasprandžius?

Ne. Mūsų įtaka realesnė pa-
čioje pradžioje, kai projektuo-
jami valstybiniai, federaliniai 
pastatai. Žiūrime, kad būtų lai-
komasi neįgaliesiems svarbių 
normų. Mūsų sistema iš šalies 
gal atrodo keistai, bet ji veikia. 
Yra įvairių būdų, kaip neįgalieji 
gali kovoti už savo teises. Jie ga-
li kreiptis į Teisingumo departa-

mentą arba teismą. Pavyzdžiui, 
neįgalusis gali apskųsti teismui 
restoraną, į kurį jam sunku pa-
tekti. Teisėjas paprastai nutaria 
grąžinti ieškovui teismo išlai-
das ir nurodo savininkui, ką bū-
tina pakeisti jo įstaigoje. Tačiau 
ieškovas negali reikalauti, kaip 
įprasta JAV, finansinės kompen-
sacijos už patirtą skriaudą. Mat 
ta skriauda tik menama. Atsi-
randa gudruolių, kuriems visai 
nerūpi vakarienė restorane. Jie 
tik iš lauko žvalgosi, kur kokių 
trūkumų esama, ir šantažuoja 
savininką, reikalaudami „nuos-
tolių“ atlyginimo. Teisme tokie 
nieko nelaimi.

Ar domitės interneto, ži-
niasklaidos pasiekiamumu?

Ne, mums rūpi tik, galima sa-
kyti, architektūra – pastatai ir jų 
aplinka. Netoliese esanti visuo-
meninio transporto stotelė – jau 
ne mūsų sfera.

Kokiu būdu neįgalieji gali 
kreiptis į agentūrą?

Jie rašo mums skundą. Pa-
vyzdžiui, gali pasiskųsti, kad at-
važiavę į pašto skyrių neturi kur 
pastatyti mašinos, o įėjimo du-
rys – per siauros. Galbūt pašto 
darbuotojos darbo vieta įrengta 
taip, kad neįgaliajam iš vežimė-
lio jos visai nematyti ar lange-
lis per aukštai. Čia senų pastatų 
bėda. Naujame pašte neišvysite 
per aukštai iškirsto aptarnavi-
mo langelio.

Taip, mes galime imtis ir rim-
bo... Pavyzdžiui, jei mūsų reko-
mendacijos nevykdomos, gali-
me siekti nutraukti finansavi-
mą tokiai įstaigai. Bet kol kas 
to neprireikė. Problema, jei tik 
tai įmanoma, pašalinama. Beje, 
mums rūpi ne tik pastatai. Mes 
galime skųsti net ir metro, jei tik 
jis statytas už valstybės pinigus. 
Filadelfijos metro valdininkus 
kadaise privertėme įrengti liftą, 
nors jie to labai nenorėjo. Jei Fi-
ladelfija už savo pinigus būtų pa-
stačiusi metro, mes negalėtume 
įsikišti. Bet sprendimas vis tiek 
būtų rastas. Juk dar yra įstaty-
mas apie amerikiečių su nega-
lia teises. Taigi liftą jie vis tiek 
įrengtų. Mūsų sistema tik iš pir-
mo žvilgsnio sudėtinga. Neįga-
lusis, dėl sudėtingos durų kons-
trukcijos nepatekęs į privatų sta-
dioną, kaipmat išsiaiškina, kad 
gali rašyti skundą Teisingumo 
ministerijai arba teismui.  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Davidas Capocis.

Kaišiadorių šventosios Fausti-
nos mokykloje veiklą pradėjęs 
vaikų ir asmenų su negalia soci-
alinės globos centras – mokyk-
los padalinys, teikiantis sociali-
nes paslaugas. Juo siekiama to-
bulinti vaikų ir asmenų su ne-
galia užimtumą bei priežiūrą, 
sprendžiant vaiko ir jo šeimos, 
asmens gerovės ir socialinės 
pagalbos teikimo klausimus. 
Mokykloje bus ne tik prižiūri-
mi neįgalieji, bet ir organizuo-
jamos socialinės, psichologinės 
ir pedagoginės paslaugos, vyk-
domos rankdarbių, relaksacijos 
bei sensorinių sistemų ir moto-
rikos lavinimo programos. Taip 
pat buvo sudaryta paslaugų su-
tartis su VšĮ Kaišiadorių ligoni-
ne dėl gydytojo, slaugytojo ir ki-

tų sveikatos specialistų paslau-
gų teikimo. 

Šiltoje Centro atidarymo ce-
remonijoje Kaišiadorių rajo-
no savivaldybės meras Vytenis 
Tomkus džiaugėsi, kad rajone 
plečiamos socialinės paslau-
gos, padėsiančios gerinti gyve-
nimo kokybę ir socialinę integ-
raciją vaikams ir asmenims su 
negalia ir sunkia negalia. Me-
ras išreiškė viltį, kad Centro 
paslaugomis naudosis vis dau-
giau asmenų, kuriems ši pagal-
ba reikalinga. Socialinės para-
mos skyriaus vedėja E. Mocke-
vičienė sveikindama visus susi-
rinkusius pasidžiaugė, kad šios 
paslaugos bus teikiamos, nes jų 
poreikis rajone jau kuris laikas 
buvo pastebimas.

Duris atvėrė naujas socialinės globos 
centras

Portale http://www.kaisiadorieciams.lt galime perskaityti žinu-
tę apie tai, kad Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje du-
ris atvėrė vaikų ir asmenų su negalia socialinės globos cent ras.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Ačiū žemei
Lyg miražas
Dažnai jaučiuos 
Lyg valtis, 
Išmesta į krantą,
Be vairo ir be burių, 
Vidury nakties.
Ir daug, ir taip mažai, 
Atrodo, dar gyventa...
Visai neliko praeities.
Lyg netikri sapnai,
Pilkom spalvom tapyti,
Tie mėnesiai, tie metai –
Miražas nebūties...
Žinau, tikrai jie buvo,
Nes pėdsakai matyti –
Obelžiedžiais jie blanksta 
Ir krenta ant peties.

Vandens lašas
Nusiplaunu kojas
Dubury upelio,
Į pakrantę bangą 
Nuneša srovė.
Toksai ilgas, ilgas 
Vandens lašo kelias,
Neša jį į dangų 
Mėlyna erdvė.
Supa jį ant rankų 
Žalias klevo lapas
Ir ramunės žiedas
Prausiasi ryte.
Vilgo savo veidą 
Pilkas lauko takas,
Glaudžia laumės juosta 
Padangių skliaute.

Panemunė
Svajone, lyg rūku apsisupus,
Išeinu aš į Nemuno klonius.
Čia ant smėlio
Bangelė suklupus
Švelniai glosto 
Akmenėlio šonus.
Ir nunyra 
Į Nemuno gelmę,

Lyg mintis 
Į visatos lobyną.
Ir bandai 
Pasigaut savo laimę,
Lyg nesuprastą
Žodį žodyne.

Lino žiedas
Kelia lino žiedą 
Juodas žemės grumstas.
Per padangę rieda 
Debesėlis drumstas.
Ir staiga paskęsta
Jūroj mėlynumo.
Galo anei krašto
Tų laukų platumo...
Mėlyna aplinkui,
Net paskausta akys.
Lino žiedui tinka
Trapumas plaštakės.

Tai gal tu
Vidutei
Tai gal aš į tave įsibroviau,
Tai gal tu į mane – nežinau.
Tik jaučiu tą gyvenimo srovę,
Kuri paliečia širdį dažniau.

Tik matau tą vingiuojantį taką,
Kuriuo eiti norėčiau kažkiek.
Gerti švelnų akacijų kvapą
Ir žmogum, ir pasauliu tikėt.

Tai gal tu vis paleisti nenori
Iš minčių, iš svajonių šviesių.
Tai gal aš, lyg dangaus meteoras,
Nors nebūčiau šalia, vis esu.

Tie gyvenimo toliai bekraščiai
Su tavim, su manim vis kartu.
Ir vis tiek, ir vis tiek aš surasčiau,
Kur nueitum, bebūtum kur tu.

aldona  
saBOnYtė-kaZlauskienė

Alytaus r.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Atėjo laikas, kai žemė atsi-
skaito su žmogumi. Atsily-

gina už tamsias naktis, už apsi-
blaususį dangų, už speigą, už pa-
vogtą saulę.

Atėjo laikas, kai žemė pasi-
puošė nuostabiausiais rūbais. 
Kiek žiedų pravėrė akis, kiek 
kvapų kutena nosį, kiek daug ža-
lumos. Visu grožiu sutvisko bijū-
nai. Jų rausvi, raudoni, balti žie-
dai neleidžia ramiai praeiti pro 
šalį. Kaštonai išbarstė žiedla-
pius. Lyg baltas sniegas nuklo-
jo žemę. Kiekvienas augalas at-
skleidžia, kiek jis išaugo, subren-
do, suvešėjo. Ypač akį patraukia 
akacijos – ir dideli, ir mažieji me-
deliai pasipuošė baltais nuotakų 
rūbais. Pakelės iš tolo švyti. Bal-

tosios akacijos nusvarino žiedų 
kekes, kurias glamonėja prabė-
gantis vėjelis. O dangus virš jų 
žydras, pasipuošęs baltais kuk-
liais debesėliais, lyg nuotakos 
šydas apgaubia žemę.

Tai gamtos dovana mums, 
žmonėms. O žmonės jaučia tą 
švytėjimą, stengiasi neatsilikti, 
papuošti save, savo kraštą. 

Juodkrantė turi daug nuos-
tabių vietų. Dabar prisidėjo dar 
viena. Tai smėlio skulptūros, per 
kelias dienas išdygusios bažny-
čios pašonėje, neleidžiančios ne-
sustojus pralėkti keliu.

Daug gali darbščios žmo-
nių rankos. Jos iš molingo smė-
lio nulipdė tris skulptūras, skir-
tas šiam kraštui. Darbavosi trys 
vyrai: lietuvis, latvis, ukrainie-

tis. Šiuo metu tai daug ką pasa-
ko. Pasirodo, net smėlis gali su-
tverti rūmus, bokštus, nuosta-
bius žmonių veidus. Smėlis by-
loja šio krašto istoriją, primena 
praėjusius laikus. Gamta įžiebė 
žmonėse meilę grožiui, paro-
dė, kaip reikia suvienyti širdis 
bendram darbui. Susirinkusieji 
prie smėlio skulptūrų dėkojo už 
įkvepiančias idėjas ir nuostabius 
darbus menininkui Albertui Da-
nilevičiui, visiems, kurie palaikė, 
parėmė, kartu džiaugėsi.

O netoliese augančios dvi 
išlakios akacijos savo šakomis, 
šaunančiomis į dangų, lengvai 
šiureno baltas žiedų kekes, nu-
silenkdamos žemei ir žmogui. 

aldona BalseVičienė
Juodkrantė

Dabar visi rašo: meilės laiš-
kus, knygas, prašymus. Tačiau 
dauguma rašo skundus. Pasta-
rųjų turiniui tirti prikurta viso-
kių institucijų. Na, o spauda per-
sūdo – reaguojama taip operaty-
viai, kad net nespėjama išsiaiš-
kinti detalių. Taip nutiko ir man.

Vieną dieną gaunu kvietimą 
atvykti į įstaigą, kurios pavadini-
mas prasideda raide „P“. Žinau, 
ką pagalvojote. Ne, tai ne paštas. 
Taigi kvietime nurodyta, kad to-
kiais tad metais, mėnesį, dieną, 
valandą, minutę privalau atvyk-
ti į įstaigą, kurios pavadinimas 
prasideda raide „P“ ir atsinešti 
asmenybę patvirtinantį doku-
mentą. Nuvykau. Patekti į nu-
rodytą vietą pasirodė ne taip ir 
paprasta, bet pavyko. Kabinete 
mane pasitiko mažo ūgio vyru-
kas (kiek menu iš istorijos va-
dovėlių, mažaūgiai vyrai linkę 
į diktatą) ir liepė įrodyti, kad aš 
tikrai esu aš. Įrodžiau. 

– Gautas skundas, kad vilio-
jate svetimą vyrą, – jo akys tarsi 
dantisto grąžtas įsmigo į mane. 

Nustebau:
– Kam man svetimas vyras, 

jeigu turiu savąjį? Beje, aš jį la-
bai saugau. 

– O kodėl jūs jį saugot?
– Pabandykit išgyventi iš vie-

nos pensijos...
– Ačiū Dievui, aš dar ne pen-

sininkas.
– Būsit, – nuraminau jį. – 

Skundą parašė laiptinės našlės? 
Betgi jų vyrų niekaip nesuviliosiu, 
neturiu ekstrasensės diplomo.

– Ne, nei iš laiptinės, nei iš 
namo.

– Viešose vietose nardau tik 
su vyru, renginiuose taip pat bū-
name kartu.

– Ne.
– Ar aš pažįstu tą vyrą?
– Jūs jo nepažįstate. Nesa-

te mačiusi.
– Tikiuosi, jis šio pasaulio 

pilietis?
– Taip, jis gyvas.
Pajutau artėjantį migrenos 

priepuolį ir paprašiau stiklinės 
vandens. Praskiedusi smegenų 
turinį, paprašiau situacijos su-
trumpinto varianto. 

– Jūs rašote? – paklausė.
– Dabar visi rašo.
– Jūs rašote apsakymus, ku-

riuos spausdina žurnalas M?
– Rašau, bet niekada nesiun-

čiu savo nuotraukos, nes nesu 
fotogeniška. 

Jis atvėrė esmių esmę:
– Skundą parašė tą žurnalą 

skaitančio vyro žmona.
– ? ? ?
– Moterį labai įžeidė vyro abe-

jingumas. Dešimt metų ji slaugo 
vyrą, kentė jo nemeilę, neįvertintą 
pasiaukojimą, tačiau jo prisipaži-
nimas esą „man patinka ta mote-
ris“, perpildė jos kantrybės taurę.

– Jūs skaitėte tą apsakymą? 
– Neprisimenu. 
Supratau, kad jis apsakymo 

neskaitė. Išvydau šviesą tune-
lio gale.

– Viskas aišku – jis įsimylė-
jo apsakymo heroję, gražią, pa-
dykusią moterį. O jūs apkaltino-
te mane tuo, ko nesu padariusi. 
Žinokite – aš skųsiuosi. Man pa-
daryta milžiniška moralinė žala.

Jis pradėjo kažką kalbėti apie 
įvykusį nesusipratimą, bandė at-
siprašyti, bet aš viesulu išlėkiau 
iš kabineto. 

P. S. Taip gimsta skundikai.
Gražina čekaVičienė

Jonava

Dabar visi rašoHumoreska

Liepų žydėjimas
Pajusk, žmogau, kaip lie-

pos mėnesį pakvimpa liepaičių 
gelsvų žiedelių aromatas. Ach, 
tas kerintis liepų žydėjimas, kai 
kiek vienam žmogui norisi su-
rasti sau artimą sielą ir tapti 
poetu. Juk tik kartą metuose žy-
di liepos, dovanodamos džiugių 
akimirkų, kurių užtenka iki kito 
žydėjimo.

Vidurvasaris
Po gėlių žiedus skraidyda-

mos dūzgia bitės. Gandralizdy-
je kalena gandras. Daržo ežio-
je raudonais karoliukais išsi-
barsčiusios braškės. Miškuo-
se žybsi žemuogių karoliukai, 
laukuose banguoja auksinių 
javų varpos. Vasaros vidurys. 
Toks panašus į pusamžio su-
laukusį žmogų, kuris atidžiau 

nei jaunystėje ima žiūrėti į sa-
vo poelgius, siekti užsibrėž-
tų tikslų. Toks ir vidurvasaris, 
atsakingai nokinantis vaisius, 
daržoves, pasikviečiantis tal-
kon lietų atgaivinti žemę nuo 
vidurvasario karščio.

Kregždės
Karpo dangų kregždės. 

Skraidydamos per sausrą, lie-
tų kviesdamos, nuo vabalų au-
galėlius vaduodamos moko sa-
vo jauniklius kregždžiukus mik-
linti sparnelius skrydžiui. Juk 
atėjus rudeniui laukia kelionė į 
šiltuosius kraštus. Tai tik ateity-
je, o kol kas kregždės karpo dan-
gų lyg juodais frakais pasipuošę 
pilotai, atnešdamos džiaugsmą 
žmogui ir gamtai.

aušra VeRBliuDaVičiŪtė
Radviliškio r.

Miniatiūros

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Vytauto Žemaičio nuotr., Senieji Trakai

Nikronių akmuo – gamtos paminklas, anksčiau – Vladislavos dvaro riboženklis, senųjų tikėjimų laikais buvo gar-
binamas kaip šventas akmuo.


