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Neįgalieji įrodė: jie gali daug 
Savaitgalį prie Jūros 
upės, netoli Pagėgių, bū-
riavosi neįgalieji. Apie 70 
jų, padedami VšĮ „Aktyvi 
Tauragė“ savanorių, sė-
do į baidares. Nuplau-
kę maždaug 7 kilomet
rus, žygio dalyviai gavo 
sertifikatus, bylojančius, 
kad jie įveikė rimtą iš-
bandymą. 

Integracijos keliu

Lazdijiškė Danutė Juš-
kienė – Dainavos krašto 
amatininkų, menininkų 
ir tautodailininkų aso-
ciacijos narė, Lietuvos 
tautodailininkų sąjun-
gos narė bei sertifikuo-
tų tautinio paveldo pro-
duktų amatininkė. 2014 
metais šis sertifikatas jai 
suteiktas už vilnonių siū-
lų dažymą augalų ištrau-
komis, 2015aisiais – už 
kojinių ir pirštinių mez-
gimą. 2016 metais paro
doje „Rinkis prekę lietu-
višką“ D. Juškienės ga-
miniai apdovanoti auk-
so medaliu.

Tautos paveldo 
aruodas

Norinčiųjų plaukti – 
kasmet vis daugiau 
Į baidarę sėsti buvo suda-

rytos galimybės kiekvienam, 
net ir sunkiausią negalią turin-
čiam. Visas būrys savanorių pa-
dėjo įlipti į baidarę, nevaikštan-
čius įkėlė, pagelbėjo patogiai įsi-
taisyti joje. Neįgalieji Jūros upe 
plaukė apie 7 kilometrus nuo 
Barziūnų paplūdimio iki sody-
bos „Mociškių palivarkas“. Čia 
jų laukė koncertas, konkursai, 
žaidimai ir kitos aktyvios veik
los, pietūs. Renginį organizavęs 
VšĮ „Aktyvi Tauragė“ vadovas 
Saulius Bagdonas sako, kad no-
rą plaukti baidarėmis išreiškia 
pačių įvairiausių negalių turin-
tys žmonės. Nė vienam nepasa-
koma „ne“ – randama galimy-
bių jiems padėti. Pavyzdžiui, jei 
žmogus nelaiko pusiausvyros, į 
valtį įdedama polistireno, kuris 
prilaiko, kad žmogus sėdėtų tie-
siai. Pasak organizatoriaus, ne-
būtina neįgaliajam irkluoti. Jis 
gali tiesiog sėdėti ir mėgautis 
plaukimu. Tam kiekvienoje bai-

darėje yra kitas žmogus, stip
resnis. Daug dėmesio skiriama 
saugumui – šalia visada plaukia 
profesionalūs baidarininkai, bet 
kada pasirengę padėti. „Didžiau-
sias pavojus – būnant ant van-
dens. Džiaugiuosi, kad šį kartą 
nė viena baidarė neapsivertė, 
vandens vidun nepribėgo, vis-
kas pavyko puikiai“, – džiaugia-
si S. Bagdonas.

Eugenijus Abromas – Taura-
gės ratukų sąjungos vadovas. Ši 
organizacija jau seniai palaiko 
ryšius su VšĮ „Aktyvi Tauragė“. 
Nuo jų ir prasidėjo neįgaliųjų 
mokymas plaukti baidarėmis, 
išplitęs po visą Lietuvą. Taura-
gės ratukų sąjunga ir pernai jau 

dalyvavo panašiame renginyje, 
tiesa, tada baidarių buvo kur kas 
mažiau (49). Šiemet žygio mas-
tai labai išsiplėtė – vien taura-
giškių ratukininkų buvo apie 20. 
Pasak E. Abromo, vežimėlyje sė-
dintiesiems nėra labai paprasta 
plaukti baidarėmis – daugeliui 
reikia pagalbos ne tik į baida-
rę įsėsti, bet ir joje išsėdėti, kai 
kuriems irklus tenka prie rankų 
pririšti. Vienam neįgaliajam įkel-
ti į baidarę reikia 4 žmonių, todėl 
labai smagu, kad atsiranda besi-
imančių tai daryti. Pats Eugeni-
jus šiemet neplaukė dėl sveika-
tos, bet aktyviai palaikė kitus. Jo 
teigimu, toks smagus renginys 
būna tik kartą per metus.

Emocijų užteks visiems 
metams

Eglė Laurinaitytė – taip pat 
tauragiškė. Ji, nors jau ne pirmą 
kartą dalyvauja tokio pobūdžio 
renginiuose, tačiau neslepia ge-
rų emocijų. „Pavargom, bet labai 
smagu. Buvo akimirkų, kai susi-
kėlėm irklus ir leidomės pasro-
viui. Pasakiškas gamtos grožis 
tose apylinkėse ir puikus oras – 
nuostabus poilsis“, – dalijasi 
įspūdžiais Eglė. Koncertas, pasi-
buvimas gražioje kaimo poilsio 
sodyboje, jos teigimu, buvo ne 
mažiau smagus nei pats plauki-
mas – labai malonu susitikti bi-
čiulius iš kitų miestų, su kuriais 
susipažinai kur nors stovyk lose, 

renginiuose. „Pasisėmėm tiek 
gerų emocijų, kad dabar iki ki-
to plaukimo užteks“, – sako neį-
galiojo vežimėliu judanti E. Lau-
rinaitytė. 

Eglė su draugu Petru Ka-
sanavičium stengiasi viską iš-
bandyti. Jos teigimu, kai įverti-
ni savo galimybes, tada ir nega-
lia nekliudo. Mergina sako, kad 
jos gyvenime viskas pasikeitė 
tada, kai įsitraukė į neįgaliųjų 
bendruomenę. Pradėjo keliau-
ti, visur dalyvauti. Tų veiklų, 
išvykų, ypač vasarą, pasitaiko 
nemažai. Eglė neslepia, kad ne 
visi neįgalieji yra aktyvūs. Daž-
nas turi išankstinių baimių, ne-
rimo, kad nepavyks. Yra ir ki-
taip – pats žmogus nori, tu-
ri motyvacijos, bet aplinkiniai 
nepalaiko, mano, kad neįgalie-
ji nieko nesugeba. Pavyzdžiui, 
dažnai pasitaiko, kad autobuso 
vairuotojas nusistebi, ko čia tie 
neįgalieji važinėja. Ir pati Eglė 
prieš porą metų buvo patekusi 
į situaciją, kai nenorėjo jos, su 
skuteriu važiuojančios, priim-
ti į autobusą. Tiesa, aplinkinių 
požiūris keičiasi. Prieš 5 metus, 
kai Eglė pradėjo aktyviai visur 
dalyvauti, jis buvo visai kitoks. 
„Anksčiau, pamatę žmogų ve-
žimėlyje, stebėdavosi, klausi-
nėdavo, kas atsitiko, dabar to 
jau mažai liko. Dažnai sulaukiu 
palydėjimo su šypsena“, – sako 
E. Laurinaitytė ir priduria, kad 
reikėtų daugiau tokių renginių, 
kaip plaukimas baidarėmis. 

Augalais dažytos 
vilnos gijose – 

raštuotų mezginių 
dermės paslaptis 

(nukelta į 5 psl.) Danutės Juškienės mezginiai žavi autentiškais raštais.
Raštuotos pirštinės Danutei Juškienei atvėrė duris į Lietuvos tautodailininkų 
sąjungą.

„Plaukimas baidarėmis suteikė daug malonių įspūdžių“, – sako Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Loreta Stašinskienė.

(nukelta į 3 psl.)
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Vilkaviškis: 
�� Vilkaviškio rajono ne-

įgaliųjų draugijos narys 
Daivas Mickevičius „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje pasidalijo smagios 
išvykos įspūdžiais.

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blio „Likimas“ nariai re-
peticiją nutarė sureng-
ti gamtoje. Pabūti kartu 
pakvietėme ir buvusius 
ansambliečius. Visi kartu 

„Likimo“ dainos skambėjo gamtoje
nuvykome prie Vištyčio 
ežero. Mūsų dainoms, ro-
dos, pritarė ežero bangos 
ir didingos pušys.

Parepetavę, pavalgę 
dar pabendravome prie 
arbatos puodelio. Paskui 
vykome prie šaltinėlio, 
aplankėme Vištytį. Grį-
žome į namus pailsėję ir, 
rodos, atjaunėję, prisi-
rinkę Vištyčio laukų pie-
vų gėlių.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

„Likimo“ ansamblio dainininkai išvykoje. 

Ar gyvenimas turi gilią prasmę? Šis klausimas 
iškyla daugeliui, nes, kad ir kaip žmonės į sa-

vo būtį žiūrėtų, beprasmybės jausmo dažnas, de-
ja, neišvengia.

Izraelio karalius Saliamonas stebėjo, kaip žmo-
nės, pasitelkę savo išmonę ir gabumus, sunkiai triū-
sia: sodina, veisia, stato, rūpinasi šeimomis (beje, 
kaip ir mes šiandien). Tada ėmė svarstyti, kokia vi-
so to prasmė, ir priėjo prie išvados, kad tose veiklo-
se yra daug tuštybės ir vėjo gaudymo. 

Žmonija per šimtmečius kovojo su pigiais pasi-
smaginimais. Tačiau tokie reiškiniai ir šiame aukš-
tos civilizacijos amžiuje – nereta išimtis.

Imkime grafičius. Tai mūsų namų, valdiškų stati-
nių, tvorų, net atliekų konteinerių nelaimė. Jaunuo-
lių naktinis „menas“ – visokie brūkšniai, nesupran-
tami vardai, skaičiai – negali nebadyti akių ir nepik-
tinti. Menotyrininkai sako, kad ir koks gražus būtų 
kūrinys, jei jis kuriamas ant viešų pastatų negavus 
leidimo, yra laikomas vandalizmu.

Praėjusiais metais grafičių teplionėms nuvaly-
ti Vilniaus savivaldybė išleido 130 tūkst. eurų (sa-
ko, reikėtų šimtą kartų daugiau). Buvo nugremžta 
ir perdažyta 1600 kv. m ploto. Užregistruoti vos 39 
pranešimai dėl vandalizmo. O kiek jų autorių pagau-
ta? Juokinga, tik 8 asmenims skirtos administracinės 
nuobaudos, 5 – atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.

Už svetimo turto sugadinimą ar sunaikinimą yra 
numatyta baudžiamoji atsakomybė net iki 5 metų 
laisvės atėmimo. Bet niekdarį pirmiausia reikia pa-
gauti nusikaltimo vietoje. Tačiau kas gaudys, jei ir sta-
tinio šeimininkai, ir pareigūnai naktį miega. Airijoje, 
pavyzdžiui, šiems reikalams pasitelkiami kriminalis-
tai. Ten mažiausia tepliotojų bausmė – 2 tūkst. eurų 
ir nurodymas nuvalyti tiek savo, tiek kitų toje vietoje 
paliktus „kūrinius“. Dar liūdniau švedų grafičių pie-
šėjams – jiems sunku išvengti kalėjimo. 

Vilniuje numatytos vietos, kur grafičius leidžiama 
piešti, daugiausia – požeminėse perėjose. Tačiau be-
veik nekontroliojamiems „menininkams“ nieko ne-
reiškia peržengti leistinas ribas. Tuo labiau kad vieno 
kito miesto vadovo yra net skatinami. Girdi, Vilnius 
yra šiuolaikinis ir atviras naujos kūrybos formoms, 
puošiančioms (!) sostinę. 

Kadaise teko lankytis Stokholmo paveikslų gale-
rijoje. Gidė nuvedė į nemažą patalpą, kurioje maž-
daug 56 metų vaikučiai, tarp jų ir neįgalieji, prižiū-
rimi kelių auklėtojų, susikaupę piešė vandens dažais. 
Visi buvo išsitepę ir rankas, ir veidus, jau nekalbant 
apie specialius chalatus. Gretimame kambaryje, ra-
miai gerdami kavą, jų laukė tėveliai ar globėjai. Po 
meninės atrakcijos vaikučiai pas juos grįžo paten-
kinti, švarūs, nuprausti, nešini savo pirmaisiais „še-
dervais“. Paaugę tokie kažin ar ryšis teplioti viešas 
sienas ir tvoras.

Rašau ir galvoju: gal vietoje nugriauto „Lietuvos“ 
kino teatro pastatytame šiuolaikiniame meno centre 
atsiras kampelis ir legaliems grafičių darbams? Juk 
griauti mokame negalvodami. Taip atsitiko ir Mari-
jampolėje. 1934 m. gražioje vietoje buvo pastatyta 
modernizmo stiliaus pradinė mokykla, gavusi rašy-
tojo P. ArminoTrupinėlio vardą. Pritrūkus mokinių, 
kažkam šovė į galvą pastatą nugriauti ir jo vietoje pa-
statyti krepšinio areną. Buvusią mokyklą pavyko iš-
gelbėti ryžtingo Vilniaus suvalkiečių bendrijos pro-
testo dėka. 

Afganų išminčius A. Bajazidas, gyvenęs XVI a., 
sakydavo: „Jaunystėje buvau maištininkas ir Dievo 
melsdavau suteikti man stiprybės pakeisti pasau-
lį. Deja, revoliucijos neįvykdžiau. Tada ėmiau mels-
tis šitaip: Viešpatie, suteik man malonės, kad galė-
čiau pakeisti tuos, kurie šalia manęs. Vėl nieko neiš-
ėjo. Nūnai meldžiu tik vieno: Viešpatie, padaryk, kad 
įstengčiau pakeisti save patį.“

Ir išminčius buvo teisus – jei kiekvienas stengtų-
si pakeisti save, pasikeistų pats pasaulis. 

Maištas prieš taisykles

Apie tai,
kas

jaudina

Šilutė:

�� Aldona Petkienė „Bi-
čiulystei“ parašė apie Juk
naičiuose (Šilutės r.) vyku-
sį Klaipėdos apskrities ne-
įgaliųjų sąskrydį.

Neregėtai šilta – it tik
rų giminių susitikime bu-
vo tą dieną Juknaičiuose, 
kur parke prie tvenkinio 
vyko Klaipėdos regiono 
neįgaliųjų draugijų sąs-
krydis „Po vienu dangum“. 
Negalią turintys žmonės 
čia rodė vieni kitiems, kuo 
gyvena, ką daro, dainavo, 
vaidino, tarėsi dėl tolimes-
nių susitikimų.

Klaipėdos apskrities 
rajonų neįgalieji pirmą to-
kį sąskrydį surengė per-
nai Skuode. Šis rajonas bu-
vo pasirinktas todėl, kad 
sambūrį sumanė Skuodo 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Raminta 
Zabitienė. Antrą sąskry-
dį buvo patikėta surengti 
Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Lai-
mai Micienei. Ji pripažino, 
kad norint suburti kelių 
rajonų neįgaliuosius, dar-
bų buvo nemažai. Reikėjo 
pasirūpinti renginio vieta, 
svečių maitinimu, dova-
nomis, sustyguoti progra-
mą. O svarbiausia – užsa-
kyti saulėtą, giedrą dangų. 
„Viskas pavyko mano dar-
naus kolektyvo ir gerano-
riškų rėmėjų dėka“, – sakė 
L. Micienė. Pirmininkė dė-
kojo ir Šilutės šaulių kuo-
pos nariams, kurie ėmėsi 

Neįgaliųjų sąskrydis „Po vienu 
dangum“

virti sočią košę, šeiminin-
kams juknaitiškiams – se-
niūnui Alfredui Gaubiui ir 
bendruomenės pirminin-
kei Laimai Barkauskienei, 
renginį vedusiai ir kartu su 
dukra koncertavusiai Ste-
fanijai Petkienei ir visiems 
kitiems, be kurių nebūtų 
šios šventės. 

Į Juknaičius suvažiavo 
Kretingos, Klaipėdos, Pa-

Į sąskrydį susirinkę neįgalieji rodė, ką yra sukūrę.

Kėdainiai: 

�� Celestina Rimavičienė 
„Bičiulystės“ skaitytojams 
pasakoja apie prasmingą 
draugystę su Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugija.  

Kėdainių rajono neįga-

Aplankė bičiulius

liųjų draugija vykdo Kėdai-
nių rajono savivaldybės fi-
nansuojamą projektą „Su-
siburkime ir kurkime kar-
tu“. Įgyvendindami projek-
tą 40 žmonių išvykome į 

Kėdainių neįgalieji aplankė bičiulius Ukmergėje.
Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugiją. 

Ukmergėje pasitiko ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Zita Kviklienė, kuri 
supažindino su Ukmergės 

miesto ir neįgaliųjų drau-
gijos istorija, pabuvo gidu 
po miestą.

Grįžus į Neįgaliųjų drau-
gijos centrą Kėdainių amatų 
būrelio moterys paruošė sa-
vo darbų parodėlę, apžiūrė-
jome ir ukmergiškių darbe-
lius. Literatai paskaitė savo 
kūrybos eilių ir padainavo. 
Visus palinksmino vokali-
nis ansamblis „Gaja“. Nepa-
jutome, kaip prabėgo laikas. 

Dėkojame ukmergiš-
kiams už gražius žodžius, 
gerą nuotaiką, Kėdainių ra-
jono savivaldybei už para-
mą vykdant projektą „Su-
siburkime ir kurkime kar-
tu“, taip pat amatų būrelio 
vadovei Reginai Rylienei.

langos, Skuodo, Biržų ir 
Tauragės neįgalieji. Aikš-
tę užpildė daugiau nei 
300 dalyvių. Tai mus labai 
džiugino.

Renginio dalyvius svei-
kino Šilutės rajono savival-
dybės administracijos di-
rektorius Sigitas Šeputis. 
Tokie susibūrimai, anot 
svečio, geriausiai parodo, 
kad neįgalūs žmonės mo-

ka neužsisklęsti savyje, yra 
kūrybiški, nori bendrauti, 
dalytis mintimis ir pasie-
kimais.

Sveikinimo žodį tarė 
ir Šilutės rajono savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjas Alvidas 
Šimelionis, gerai žinan-
tis apylinkes ir pats gy-
venantis Juknaičiuose. Jis 
patarė svečiams, kurias 
vietas verta pamatyti, kur 
galima ir romantiškai pra-
leisti laiką.

Energijos, vilties ir op-
timizmo suvažiavusiems 
svečiams linkėjo Juknaičių 
seniūnas A. Gaubys.

Draugijų pirmininkai 
atvyko ne tuščiomis – kas 
saldumynų, kas pačių kur-
tus kūrinius dovanojo ši-
lutiškiams. Visos koman-
dos buvo paruošusios me-
nines programėles, tad ne-
trūko nei dainų, nei vai-
dybos, nei humoro. Kre-
tingos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas An-
tanas Juškėnas pažadėjo, 
kad kitąmet visi sąskry-
džio dalyviai bus kviečia-
mi į Kretingą.

Sąskrydis baigėsi ben-
dra neįgaliųjų himnu tapu-
sia E. Kučinsko atliekama 
daina „Ne vieni, ne vieni“, 
o išvykstantys išsakė susi-
žavėjimą Juknaičių gyven-
vietės grožiu ir dėkojo už 
linksmas akimirkas, pra-
leistas kartu. Į Juknaičius suvažiavo apie 300 neįgaliųjų iš Klaipėdos regiono.
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Seimo Neįgaliųjų teisių komi-
sija posėdyje svarstė, kokie 

pokyčiai būtini Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
boje prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (toliau – tar-
nyba). Diskutuota dėl Darbin-
gumo lygio nustatymo kriteri-
jų aprašo ir Darbingumo lygio 
nustatymo tvarkos aprašo bei 
jų taikymo tobulinimo poreikio.

Tarnybos direktorius Manfre-
das Žymantas pristatė svarbiau-
sius tarnybos veiklos aspektus 
ir problemas šioje srityje. Soci-
alinės apsaugos ir darbo vicemi-
nistrė Vilma Šilalienė informavo 
komisiją, kad iki šių metų pabai-
gos numatoma tobulinti minėtus 

aprašus. Artimiausiu metu keti-
nama sudaryti darbo grupę iš So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos, Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, taip pat kitų suintere-
suotų institucijų ir neįgaliųjų vi-
suomeninių organizacijų atstovų.

Komisijos narys Vytautas Ba-
kas pažymėjo, kad „Specialiųjų 
tyrimų tarnyba ne kartą konsta-
tavo, jog tarnyboje išvešėjusi sis-
teminė korupcija, o tarnybos va-
dovas yra periodiškai informuo-
jamas apie šiuos atvejus. Vien 
šiais metais dėl galimos korupci-
nės veikos sulaikyti devyni tarny-
bos darbuotojai – tai ne atsitikti-
numas.“ V. Bakas akcentavo, kad 
„tokioje jautrioje srityje, kurioje 

teikiamos paslaugos ypač pažei-
džiamai visuomenės grupei, toks 
didelis korupcijos lygis yra ne-
leistinas. Skaidrumas turėtų būti 
tarnybos vadovo ambicija ir mi-
sija bei tarnybos kultūros dalis.“

Komisijos nuomone, tarny-
bai būtina persitvarkyti ir kurti 
„draugiškas“ viešąsias paslau-
gas: apsvarstyti galimybę tar-
nybai pačiai surinkti reikiamus 
dokumentus iš įvairių institucijų 
duomenų bazių, o ne reikalauti 
dokumentus pateikti asmeniui, 
kurio darbingumo lygis bus nu-
statomas. Pažymėta, kad tarny-
bos darbuotojai turėtų demons-
truoti žmogiškumą ir pagarbą 
bendraudami su asmenimis, ku-

rių darbingumo lygis yra verti-
namas, taip pat su šiuos asmenis 
lydinčiais artimaisiais.

„Priimame išsakytas pasta-
bas, jaučiu asmeninę atsakomy-
bę už šios srities skaidrinimą“, – 
teigė viceministrė V. Šilalienė. Ji 
akcentavo, kad Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija yra nu-
mačiusi priemones, kaip skaid
rinti tarnybos darbą: didinti atsi-
tiktinai parinktų neįgalumo, ne-
tekto darbingumo ar specialiųjų 
poreikių nustatymo atvejų pati-
krinimų skaičių nuo 10 procentų 
iki 30, viešinti peržiūrėtus tarny-
bos sprendimus, įsteigti pasiti-
kėjimo telefoną, skatinti asmenis 
aktyviau kreiptis dėl sprendimų 

peržiūrėjimo ir kt. Viceministrės 
V. Šilalienės teigimu, kai pradės 
veikti Elektroninė sveikatos pas-
laugų ir bendradarbiavimo inf-
rastruktūros informacinė siste-
ma (e. sveikata), išsispręs daug 
problemų, nes bus prieiga prie 
visų duomenų apie asmenį, jo 
sveikatą ir ligos eigą.

Neįgaliųjų teisių komisijos 
pirmininkas Justas Džiugelis tei-
ravosi, „ar neatėjo laikas tarny-
bos vadovui prisiimti asmeninę 
atsakomybę už vadovaujamos 
įstaigos veiklą“ ir akcentavo, kad 
komisija aktyviai ir nuosekliai 
vykdys šios tarnybos pertvarkos 
parlamentinę kontrolę.

„Bičiulystės“ inf. 

Raginama nedelsiant peržiūrėti ir tobulinti neįgalumo  
ir darbingumo nustatymo tvarką

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centro (TNUC) lankytojai 

šią vasarą turi kuo pasidžiaug-
ti. Dar visai neseniai centro lan-
kytojai dailės darbais džiugino 
Trakų rajono savivaldybės dar-
buotojus ir svečius, puošė Neį-
galiųjų reikalų departamento er-
dves bei Valakupių reabilitacijos 
centrą, o nuolatinė ekspozicija
pardavimas dar vis žavi „Trasa-
lio“ svečius. 

O štai liepos 10ąją jų kūrybi-
nių darbų paroda atidaryta Sei-
me. Apie 20 autorių pateikė dau-
giau nei pusšimtį akvarele, akri-
lu ir pastele tapytų dailės kūri-
nių. Jie sutilpo į parodą „Vasaros 
spalvos“, kurioje gausu tiek Tra-
kų miesto ir krašto gamtos pei-
zažų, tiek natiurmortų, origina-
lių kompozicijų.

Seimo spaudos konferenci-
jų salėje parodą pristatė ir pa-
tys jos autoriai. Pasak kalbėju-
siųjų, jiems patinka kūryba, kad 
juos moko dailės mokytoja Edi-
ta Tamulytė, kurios dėka jų kurti 
paveikslai tampa žaismingesni, 
įdomesni žiūrovo akiai. Viena iš 
parodos autorių, Rima Pulaus-
kaitė, nuoširdžiai džiaugėsi sa-
vo ir bendraminčių kūryba, pa-
deklamavo savo sukurtą eilėraš-
tuką. Naujasis centro lankytojas 
Dmitrijus Kovalenko papasakojo 
apie savo kelią į meną, galimybę 
tobulėti dailės srityje. 

Parodos atidaryme kalbėjęs 
šios parodos iniciatorius ir orga-
nizatorius Seimo narys Vytautas 
Kernagis negailėjo šiltų žodžių 
kūrinių autoriams ir jų moky-
tojai, žavėjosi spalvingais TNUC 

lankytojų darbais. Palinkėjęs to-
lesnės kūrybinės kloties jis iškil-
mingai įteikė dovaną – vėliavą 
su Vyčiu, kurią trakiečiai iškels 
valstybinių švenčių proga. Sei-
mo narys svečiams aprodė Ko-
vo11osios Akto ir modernią po-
sėdžių salę.

Pristatyme dalyvavęs Sei-
mo narys Justas Džiugelis pasi-
džiaugė neįgaliųjų trakiečių ak-
tyvumu ir pažadėjo su jais dau-
giau bendrauti ateityje.

Parodos sumanytoja ir TNUC 
užimtumo specialistė dailei 
E. Tamulytė dėkojo parodos or-
ganizatoriui V. Kernagiui už gali-
mybę surengti parodą Seime bei 
patarė atkreipti dėmesį ir į kū-
rybinio proceso naudą bei įtaką 
lankytojų emocinei, psichinei ar 
net fizinei būsenai.

Apibendrinęs lankytojų kū-
rybą centro direktorius Juozas 
Norinkevičius sakė, kad centre 
plėtojama kūrybinė veikla, už-
imtumas, žmonės vis daugiau 
domisi menu, dirbiniais iš me-
džio, pynimu, čia plėtojama biti-
ninkystė. Jų dirbiniai žinomi vi-
soje Lietuvoje, jų galima įsigyti 
mugėse. Centro vadovas Seimo 
narius, jų atstovus, darbuotojus 
kvietė apsilankyti Trakuose ir 
patiems viską pamatyti.

Tikėkimės, kad ši dailės 
paro da Seime bus tarsi vartai į 
kitas Lietuvos miestų ir mies-
telių parodų sales, o neįgaliems 
autoriams suteiks daugiau pasi-
tikėjimo, neleis abejoti savo me-
niniais gabumais, jie bus psicho-
logiškai tvirtesni ir aktyvesni.

Vytautas Žemaitis

Trakai:

Trakiškių kūryba – Seime

Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojai įsiamžino su Seimo nariais.

Jautėsi saugiai
Iš Pagėgių savivaldybės ne-

įgaliųjų draugijos renginyje 
dalyvavo 6 neįgalieji su paly-
dovais. Draugijos pirmininkė 
Loreta Stašinskienė pasakoja, 
kad dauguma iš jų baidarėmis 
plaukė pirmą kartą. Iš pradžių 
registravosi labai nedrąsiai – 
daugelis bijojo, tačiau po to pa-
siryžo ir žygį baigė su labai ge-
romis emocijomis. Ir kitiems, 
taip ir neišdrįsusiems plaukti, 
pasakojo, kad visai nebuvo bai-
su. Juo labiau kad organizato-
riai pasirūpino tinkama prie-
žiūra – šalia plaukė instrukto-
riai, pasiryžę bet kada ištikus 
bėdai padėti. Vis dėlto to ne-
prireikė. 

Pasak L. Stašinskienės, jei 
nebūtų žmonių, kuriems kilo 
tokia idėja, kurie ją įgyvendino, 
turbūt daugelis neįgaliųjų per 
visą gyvenimą neturėtų galimy-
bės paplaukioti baidarėmis – juk 
tai ir kainuoja, ir nedrąsu be di-
delės kompanijos leistis ant van-
dens. O būryje, su priežiūra, – vi-
sai kas kita. L. Stašinskienė sa-
ko, kad buvo gražu žiūrėti, kaip 
plaukė pačių įvairiausių nega-
lių turintys žmonės – ir be kojų, 
ir nevaldantys rankų, ir sunkiai 
vaikštantys, su cerebriniu pa-
ralyžiumi, ir vaikai, ir vyresnio 
amžiaus – visi. Buvo akivaizdu, 
kad negalia – ne kliūtis plauk-
ti baidare. 

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė pa-
sidžiaugė, kad apylinkės, pro 
kurias teko plaukti – labai gra-
žios, vaizdingos, o Jūra labai 
vingiuota, rami. Kai vanduo nu-
slūgsta, atsiranda salelių, į ku-
rias galima išlipti, pasigrožėti. 
Šį kartą jų nesimatė – vanduo 
buvo aukštai pakilęs. „Plaukė-
me neskubėdami, vieni kitiems 
pagelbėdami – labai draugiš-
kai“, – dalijosi įspūdžiais L. Sta-
šinskienė. 

Ji pasidžiaugė, kad ir pats 
renginys buvo labai gerai suor-
ganizuotas, visi jautėsi paten-
kinti – nepavargę, bet pasisėmę 
įspūdžių. L. Stašinskienė tikisi, 
kad kitais metais vėl vyks pa-
našus žygis ir tada jau daugiau 
neįgaliųjų jame galės dalyvauti. 

Kitąmet žadama  
surengti festivalį 

S. Bagdonas sako dar kar-
tą įsitikinęs, kad tokie renginiai 
reikalingi – plaukti baidarėmis 
pareiškia norą vis daugiau ne-
įgaliųjų. „Iš pradžių, kai pradė-
jome organizuoti tokius žygius, 
mokymus plaukti baidarėmis, 
labai dažnai girdėdavau kalbant, 
kad bijo plaukti“, – sako S. Bag-
donas. Jo teigimu, pamažu, kal-
bėdami vieni su kitais, pajaučia 
gerus draugų įspūdžius, pasiti-
kėjimą savimi, įsidrąsina ir pa-
tys. „Kai bendravome su tėvais, 
jie sakė, kad daug vaikų bijo van-
dens, yra hiperaktyvūs, tačiau 
sugrįžę pasakojo, kad vandeny-
je vaikai sėdėjo labai ramiai. Tai 
maloniai nuteikia“, – sakė žygio 
baidarėmis iniciatorius. 

Pasak S. Bagdono, šiemet bu-
vo ribojamas žmonių iš vieno 
miesto skaičius. Tačiau norinčių 
plaukti buvo ir daugiau, tad ki-
tais metais žadama ieškoti dau-
giau baidarių. Aktyvus tauragiš-
kis apgailestavo, kad valstybės 
pagalbos šiam renginiui, deja, ne-
sulaukė. Padeda Tauragės rajono 
savivaldybė, vienas kitas versli-
ninkas, tačiau organizatoriai iš-
leidžia nemažai ir savo pinigų. 

S. Bagdonas sako sustoti ne-
žadantis, atvirkščiai – tik plės-
tis. „Tikiuosi, kad kitais metais 
išplauks daugiau nei 100 bai-
darių, o renginys išaugs į festi-
valį“, – ateities planais dalijasi 
VšĮ „Aktyvi Tauragė“ vadovas. Jis 
sako jau dabar pradėjęs ieško-
ti vietos, tartis su verslininkais.

aurelija BaBinskienė 
Pauliaus Stankūno nuotr.

Neįgalieji įrodė: jie gali daug

(atkelta iš 1 psl.)

Eglė ir Petras – aktyvūs įvairių renginių dalyviai.

Patekti į valtis padėjo savanoriai.
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Daktaras
Aiskauda

Archeologams, tyrinėjusiems 
polinius statinius Šveicari-

joje, Pietų Vokietijoje ir Italijo-
je pavyko rasti vyšnių ir treš-
nių kauliukų. Taigi labai tikėti-
na, kad šias uogas galėjo valgyti 
pirmykščiai žmonės. Pirmą kar-
tą vyšnias aprašė senovės graikų 
filosofas Teofrastas (IV a. prieš 
Kristų), tačiau Vakarų Europoje 
vyšnios paplito tik XVI amžiuje.

Botaninė charakteristika
Vyšnia (tiksliau paprastoji 

vyšnia; lotyniškai Cerasus vul-
garis) – erškėtinių šeimos 3–7 
metrų aukščio medis, kurio šak
niniai ūgliai gali sudaryti platų 
krūmyną. Žievė pilkai ruda, bliz-
ganti. Lapai paprasti, kotuoti, 
pjūkliškais kraštais, tamsiai ža-
li. Žiedai balti, taisyklingi, ant il-
gų žiedkočių, po 2–5 susitelkę į 
skėtiškus žiedynus. Vaisiai tam-
siai arba šviesiai raudoni, sultin-
gi kaulavaisiai ant ilgų kotelių. Jų 
sultingo minkštimo viduje – di-
delis, kietas, šviesus kauliukas.

Šaldytuve išsilaiko tik 
savaitę

Dažniausiai vyšnios valgo-
mos šviežios, šaldytos, kiek re-
čiau džiovintos. Iš vyšnių daro-
mi kompotai, uogienės, sirupai, 
ekstraktai, užpilai, vaisvande-
niai, vynas, likeris, marmeladas, 
želė, įdaras saldainiams ir pyra-
gams, spaudžiamos sultys.

Pastabos: 
1. Šviežios vyšnios netgi šal-

dytuve išsilaiko tik savaitę, todėl 
naudingiausia jas arba užšaldyti, 
arba sudžiovinti.

2. Per vasarą suaugusiam 
žmogui pakanka suvalgyti apie 
5 kg vyšnių, dienos norma – 
200–300 gramų šviežių vyšnių.

Šiek tiek apie trešnes
Trešnė – panašus į vyšnią, 

tačiau palyginti stambus erškė-
tinių šeimos vaismedis. Vertina-
mas vien jau dėl to, kad jo vai-

siai anksti sunoksta. Beje, vai-
siai (rutuliški kaulavaisiai), pri-
klausomai nuo veislės, gali būti 
geltonos, rožinės, raudonos ar-
ba tamsiai raudonos spalvos. Jų 
sultingas minkštimas gali būti 
saldus (vyšnių – maloniai rūgš-
tokas) ir rūgštus (jei trešnė pri-
klauso rūgščių trešnių rūšiai). 
Trešnės kaloringesnės už vyš-
nias (atitinkamai 60 ir 51 kilo-
kalorijų), tačiau turi mažiau (ly-
ginant su vyšniomis) kai kurių 
vitaminų, mineralų ir kitų me-
džiagų.

Pastaba: pastebėta, jog ne-
mažai žmonių labiau už vyš-
nias vertina trešnes todėl, kad 
jos saldžios. Beje, rūgščios treš-
nės sveikatai naudingesnės už 
saldžias.

Vyšnių cheminė sudėtis
Vitaminai: A, B1, B2, B5, B6, B8, 

B9, B12, C, E, PP.
Makroelementai: chloras, 

fosforas, jodas, kalcis, kalis, mag
nis, natris, siera. 

Mikroelementai: boras, cin-
kas, chromas, fluoras, geležis, 
kobaltas, manganas, molibde-
nas, nikelis, rubidis, vanadis, 
varis.

Organinės rūgštys: citrinos, 
chlorogeno, elaginė, gintaro, 
obuolių, salicilo. 

Kitos medžiagos: amigdali-
nas, angliavandeniai, antocianai, 
baltymai, fermentai, dekstrozė, 
fruktozė, gliukozė, inozitas, ku-
marinas, kvercetinas, maistinės 
skaidulos, melatoninas, pekti-
nas, raugai, riebalai, sacharozė, 
sakai, taninai. 

Paaiškinimai: 
1. Vitaminas B8 (inozitolis) 

yra retas ir unikalus organinis 
junginys, randamas augaluose 
ir gyvuose organizmuose. Ši me-
džiaga normalizuoja nervų siste-
mos darbą, kažkiek lėtina orga-
nizmo senėjimo procesus bei at-
lieka dar kitas funkcijas.

2. Vitaminas B9 (folio rūgš-
tis, taip pat folatas, vitaminas 
M) reikalingas nervų sistemai 
bei normaliam galvos smege-
nų funkcionavimui. Taip pat šis 
vitaminas (dažniausiai jis vadi-
namas folio rūgštimi) dalyvauja 
augimo ir vystymosi procesuo-
se, kartu su vitaminu B12 užker-
ta kelią mažakraujystei, nes abu 
vitaminai reikalingi raudonųjų 
kraujo kūnelių brendimui kau-
lų čiulpuose. Beje, šis vitaminas 
būtinas nėščiosioms, nes pade-
da išnešioti vaisių.

Uogų gydomosios 
savybės

 stiprina imunitetą, kapi-
liarų sistemą,
  gerina galvos smegenų 

kraujotaką,
  normalizuoja medžiagų 

apykaitą, 
 malšina troškulį (uogos ir 

jų sultys), 
 gerina apetitą, 
 normalizuoja virškinimą,
  gydo podagrą, taip pat 

stiprina podagrai gydyti skirtų 
vaistų efektyvumą,
 mažina šlapimo rūgšties 

kiekį,
 tinka peršalimo ligų profi-

laktikai ir gydymui, 
  skystina kvėpavimo or-

ganuose esančias gleives ir pa-
deda atsikosėti (esant sausam 
kosuliui),

lonos Fundacio Puigvert ligo-
ninėje) ir Olandijoje (Erasmus 
universitetinėje ligoninėje), kol 
galiausiai pritaikė šią praktiką 
Santaros klinikose. 

Anot Urologijos centro va-
dovo doc. Arūno Želvio, tokių 
operacijų Santaros klinikose at-
likta jau kelios, visi donorai po 
operacijos jautėsi gerai: buvo 
trumpesnė pooperacinė gulė-
jimo truk mė, žmonės po tokių 
operacijų gali greičiau sugrįžti į 
aktyvų gyvenimą.  

„Po tokių sėkmingų dono-
rinių inkstų paėmimo atvejų 
planuojame, kad ateityje visiš-
kai atsisakysime atvirų dono-
rinio inksto paėmimo operaci-
jų. Laporoskopinio metodo tai-
kymas – tai svarbus kokybinis 
žingsnis Lietuvos transplanta-
logijoje, o žmonės, dovanojantys 
savo artimajam inkstą,  turėtų 
žinoti, kad jie gali rinktis būtent 
laparoskopinį inksto paėmimo 

operacijos metodą“, – pasakoja 
doc. A. Želvys. 

Gyvo donoro inkstų trans-
plantacija Lietuvoje nėra labai 
populiari, nors  jos rezultatai,  
kaip ir visame pasaulyje, yra ge-
resni nei transplantuojant miru-
sio žmogaus organą. Ji sudaro tik 
šiek tiek daugiau nei 10 proc. vi-
sų inkstų transplantacijų mūsų 
šalyje, nors jos sėkmingai atlie-
kamos nuo 1974 m. Pavyzdžiui, 
Skandinavijos  šalyse gyvo dono-
ro inksto transplantacijos suda-
ro apie 40 procentų. Svarbu tai, 
kad donorų sveikata, jiems ne-
prieštaraujant,  yra stebima gy-
dymo įstaigoje visą gyvenimą. 

Pasak Santaros klinikų Or-
ganų transplantacijos koordi-
navimo centro vadovės Dalios 
Aleknienės, paciento saugumas, 
ar jis būtų donoras, ar ligonis, 
yra pats svarbiausias priimant 
sprendimus dėl transplantacijos.

„Bičiulystės“ inf.

 padeda lieknėti,
 šalina iš organizmo per

tek linius skysčius, 
 padeda organizmui apsi-

valyti nuo toksinų,
 varo šlapimą, 
 šiek tiek laisvina vidurius,
 tinka gydant pabrinkimus,
 mažina galvos, sąnarių ir 

raumenų skausmus, 
 trumpina laiką, būtiną at-

gauti jėgas po fizinių apkrovų,
 stiprina širdies ir krau-

jagyslių sistemą (tinka ateros-
klerozės, infarkto, insulto pro-
filaktikai),
  kelia hemoglobino lygį 

(tinka gydant mažakraujystę dėl 
geležies stokos),
 neleidžia atsirasti pertek

liniam blogajam cholesteroliui,
 kartu su kitomis priemo-

nėmis padeda gydyti aukštą 
kraujospūdį, epilepsiją, nemi-
gą, anginą (šiek tiek vandeniu 
atskiestomis vyšnių sultimis 
keletą kartų per dieną skalauja-
ma gerklė),
 normalizuoja inkstų, ke-

penų veiklą, 
 lengvina menopauzės po-

žymius,
  turi antitraukulinių, an-

tiuždegiminių, baktericidinių 
bei antivėžinių savybių (lėtina 
piktybinių auglių vystymąsi), 
 mažina karščiavimą.

Ko nepatartina  
daryti 

1. Nedera piktnaudžiauti di-
deliais suvartojamų vyšnių kie-
kiais, ypač kai sergama: hipo-
tonija (žemas arterinis krau-
jospūdis), gastritu, skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opali-
ge, lėtinėmis kvėpavimo siste-
mos ligomis. 

2. Kartais didelis kiekis vyš-
nių gali pakenkti dantų emaliui 
(suvalgius vyšnias reikia tuoj pat 
vandeniu išskalauti burną), pa-
didinti skrandžio sulčių rūgštin-
gumą, sukelti viduriavimą. Taigi 

būtų saugiausia per dieną suval-
gyti stiklinę ar tik pusę stiklinės 
vyšnių.

3. Geriau visai nevartoti vyš-
nių, jų sulčių ir vyšnių vyno, kai 
sergama plaučių, kasos uždegi-
mu, skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige, gastritu (kai pa-
didėjęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas), ūmiu skrandžio ir plo-
nosios žarnos gleivinės uždegi-
mu, cukralige, žvyneline, odos 
uždegimu bei sergant dar kai 
kuriomis ligomis (aptariama su 
gydytoju). 

Vyšnių užšaldymas
Užšaldytos vyšnios išlaiko 

beveik visas naudingąsias savy-
bes ir skonį apie 12 mėnesių. Vi-
są čia nurodytą laiką vyšnios turi 
būti laikomos šaldymo kamero-
je, kurios temperatūra nuo – 180 
iki – 230 C. Beje, antrą kartą už-
šaldyti vyšnių nepatariama. Vyš-
nias galima užšaldyti su kauliu-
kais arba be jų. Pirmuoju atve-
ju uogų skonis būna artimesnis 
šviežioms uogoms.

Vyšnių džiovinimas
Džiovintos uogos būna malo-

nios violetinės spalvos ir prime-
na razinas. Mineralų ir kitų me-
džiagų tokiu būdu apdorotose 
uogose išlieka bent 50 %.

Namų sąlygomis daroma 
taip: pradžioje uogos nuplau-
namos įprastu būdu, išberia-
mos ant rankšluosčių ir gerai 
išdžiovinamos. Paskui pašali-
nami vyšnių koteliai ir išimami 
kauliukai (kauliukus būtina iš-
imti, nes termiškai apdorojant 
iš jų pradės išsiskirti toksinės 
medžiagos). Paskui uogos vienu 
sluoksniu suberiamos ant kepa-
mosios skardos, išklotos specia-
liu kepimo popieriumi. Ruošinys 
įdedamas į orkaitę, kurios tem-
peratūra + 900 C. Uogos džiovi-
namos 8 valandas (dureles lai-
kyti praviras).

Romualdas OGinskas

Inkstai – gana nedidelis žmo-
gaus organas, sudarantis vos 
0,5% kūno svorio, tačiau jis at-
lieka labai svarbias funkcijas – 
šalina medžiagų apykaitos pro-
duktus iš kraujo ir reguliuoja 
druskos bei skysčių pusiausvyrą 
organizme. Inkstai palaiko švarų 
kraują, išfiltruoja nenaudingas 
medžiagas iš kraujo ir pašalina 
jas per šlapimą, padeda išlaiky-
ti tinkamą skysčių balansą orga-
nizme, išskiria hormoną eritro-
poetiną, kuris yra atsakingas už 
raudonųjų kraujo kūnelių gamy-
bą kaulų čiulpuose, gamina fer-
mentą reniną, kuris palaiko nor-
malų kraujo spaudimą, konver-

tuoja vitaminą D, kad jis galėtų 
duoti naudos organizmui.

Per parą per inkstus prate-
ka apie 1800 litrų kraujo. Tik 2 
litrai pavirsta šlapimu, visa kita 
prakošiama pro kamuolėlių tin-
klą ir grįžta į kraują. 

„Deja, kartais nutinka taip, 
jog žmogaus inkstų veikla su-
trinka tiek, jog prireikia diali-
zės ir inkstų persodinimo. To-
kių pacientų gyvenimas virsta 
laukimu. Inkstų transplantacijos 
laukiantiems pacientams padė-
ti gali artimieji. Žmogus turi du 
inkstus, o normaliam, kokybiš-
kam gyvenimui užtikrinti pa-
kanka ir vieno, tad vieną inks-
tą galima padovanoti. Ilgametė 
patirtis rodo, kad iš gyvo donoro 
transplantuoti organai prigyja 
lengviau už paimtus iš mirusio, 
po operacijos pradeda greičiau 
funkcionuoti ir daug rečiau pri-
reikia dializės procedūrų. Gyvoji 
donorystė – tai ypatingas geros 

valios ženklas, todėl mums, me-
dikams, labai svarbu, kad dono-
ras patirtų kuo mažiau žalojan-
čią intervenciją, juk operuojame 
sveiką žmogų. Todėl su kolego-
mis labai džiaugiamės VUL San-
taros klinikose atliktomis inks-
tų transplantacijomis, kai dono-
ro organas buvo paimtas lapa-
roskopiniu būdu. Mums be galo 
svarbu, kad kuo daugiau žmo-
nių suprastų gyvosios donorys-
tės svarbą bei naudą ir tuo pa-
čiu tokiems donorams užtikrinti 
maksimaliai sveikatą tausojan-
čias sąlygas“, – pasakoja pirmąją 
Lietuvoje laparoskopinę inksto 
paėmimo operaciją atlikęs San-
taros klinikų Urologijos centro 
urologas dr. Albertas Čekauskas. 
Pirmosioms operacijoms asista-
vo urologai Ramūnas Tyla ir Ar-
nas Bakavičius. 

Ruošiantis šiai operacijai, 
medikai tobulinosi žinomuo-
se centruose Ispanijoje (Barse-

Lietuvoje gyvo donoro dovanojamas inkstas jau 
gali būti paimamas laparoskopiniu būdu

VUL Santaros klinikų me-
dikai vieninteliai Lietu-
voje inkstus, kuriuos sa-
vo artimajam paauko-
ja gyvas donoras, paima 
naudojant laparosko-
pijos metodą. Tokiu bū-
du maksimaliai saugo-
ma organą dovanojančio 
žmogaus sveikata. 

Viena iš vasaros dovanų – gydomųjų 
savybių turinčios vyšnių uogos
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Pradedamos kompensuoti 
modernios ortopedijos tech-

ninės priemonės – blauzdos pro-
tezai su vakuuminio tvirtinimo 
sistema ir šlaunies protezai su 
hid rauliniu kelio sąnariu bei ak-
tyvia pėda. Šioms reikmėms šie-
met Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžete (PSDF) 
papildomai skirta beveik 600 
tūkst. eurų. 

Naujos kartos protezai taps 
prieinami tiems pacientams, ku-
riems juos skirs šios srities gydy-
tojai specialistai. „Iš tiesų, šie mo-
dernūs ir aukščiausius kokybės 
reikalavimus atitinkantys kom-
pensuojamieji blauzdos ir šlau-
nies protezai yra ypač reikalingi 
aktyviems, judriems žmonėms. 
Šie protezai palengvins pacien-
tų gyvenimą, suteiks galimybių 
lengviau judėti. Dėl protezų paci-
entai jau dabar gali kreiptis į gy-
dytojus specialistus“, – sako Vals-
tybinės ligonių kasos prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos (VLK) 
direktoriaus pavaduotoja Nerin-
ga Bernotienė.

VLK atkreipia dėmesį, kad 
skiriant protezus svarbus vaid
muo tenka gydytojams. Naujos 
kartos blauzdos ir šlaunies pro-
tezus gali skirti tik tretinio lygio 
asmens sveikatos priežiūros pas-
laugas teikiančios įstaigos gydy-
tojų konsiliumas, kurio sudėty-
je turi būti ir bent vienas fizinės 
medicinos, ir reabilitacijos gydy-
tojas, ir gydytojas ortopedas trau-
matologas. Toks konsiliumas turi 
įvertinti, ar pacientui galima skir-
ti naująsias ortopedijos priemo-
nes. Pavyzdžiui, gydytojai specia
listai turi įsitikinti ir nustatyti pa-
cientui IV mobilumo lygį (t. y. pa-
cientas turi būti savarankiškas, 
kad protezas leistų jam nevaržo-
mai judėti, sportuoti ir dirbti, o 
paciento darbinė arba profesinė 
veikla būtų susijusi su aktyviu ju-
dėjimu). Medikai turi atsižvelgti 
į paciento darbingumą, taip pat į 
jo svorį (paciento kūno masės in-
deksas turi būti iki 30), įsitikinti, 
kad kliūtimi naudotis protezu ne-
taptų suvokimo sutrikimai. 

Pacientams svarbu žino-
ti, kad dėl naujųjų ortopedi-
jos techninių priemonių, kaip 
ir įprastinių, pirmiausiai reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją, ku-
ris išrašys siuntimą gydytojo 
reabilitologo konsultacijai. Tik 
tuomet reikia kreiptis į tretinio 
lygio gydymo įstaigą, kurios gy-
dytojų konsiliu mas sprendžia, 
ar skirti kompensuojamą orto-
pedijos techninę priemonę. Su 
gydytojų konsiliumo dokumen-
tu reikia kreiptis į įmonę, suda-
riusią sutartį su VLK. 

Įmonių, į kurias bus galima 
kreiptis dėl minėtų protezų, są-
rašas bus skelbiamas VLK inter-
neto svetainės skyriuje „Ortope-
dijos technikos priemonės“.  

VLk ir „Bičiulystės“ inf.

Konsultuojame, 
komentuojame 

Pradedamos 
kompensuoti 
modernesnės 
ortopedijos 
priemonės 

Ramunėlėmis, 
šlaumučiais kvepiantys 

mezginiai 
Tautodailininkų, amatininkų 

mugėse vis labiau populiarėja 
edukaciniai amatų pristatymai. 
Į tokius renginius D. Juškienė 
vyksta su savo įranga: laužu (me-
taliniu padėklu, ant kurio kuria 
ugnį), pora kibirų, juos laikančiu 
rėmu. Viso to moteriai prireikia 
norint parodyti, kaip atgaivina 
senuosius mūsų tautos papro-
čius, augalų ištraukomis dažo 
vilnonius siūlus. 

Tokiu neįprastu amatu besi-
dominti ir eksperimentuoti ne-
siliaujanti D. Juškienė jau yra iš-
gavusi apie 40 skirtingų vilno-
nių siūlų atspalvių. Tam tauto-
dailininkė pasitelkia pačius ne-
tikėčiausius augalus: mėlynių 
uogienojus (šie siūlus nudažo 
melsvai, suteikia vyšninį atspal-
vį), tagečių žiedus (žalsvai gels-
vas atspalvis), pomidorų atžalas 
(beveik samaninė spalva), arklia-
rūgštės sėklas ir šaknis (vyšninė 
spalva), rykštenių žiedus (ryškiai 
geltona spalva). Ką jau bekalbė-
ti apie visiems gerai žinomas ra-
munėlių, juodalksnių žievės, gel-
tonųjų bei raudonųjų svogūnų 
lukštų dažančiąsias savybes. Pa-
sak Danutės, kiekvieną sykį siū-
lai nusidažo vis kitaip – tai pri-
klauso ir nuo augalų mirkymo 
laiko (jis gali trukti nuo 3 savai-
čių iki 3 mėnesių), ir nuo to, ke-
lintą kartą vilnų gijos merkiamos 
į tą patį tirpalą (sodriausiai nusi-
dažo pirmoji sruoga). O kad nori-
ma spalva užsitvirtintų, Danutė į 
žolynų mirkalą įmeta surūdijusį 
gelžgalį. Iš taip dažytų siūlų nu-
megztos pirštinės, kojinės dar il-
gai ramunėlėmis, šlamučiais, ki-
tais lauko augalais kvepia. 

O kam gi edukacinėse prog
ramose tas laužas reikalingas? 
Tautodailinkė šypsosi: ištrauką 
siūlams dažyti paruošti – tai ne 
žolelių arbatą užplikyti. Nepa-
kanka vien užmerkti augalus, ku-
rį laiką palaikyti. Prieš dažyda-
ma, visą šią masę moteris kaičia 
ant ugnies ir intensyviai maišy-
dama apie valandą verda. Tada 
perkošia, kad neliktų jokio lape-
lio ar stiebelio (prie jų prisilietę 
siūlai nusidažys netolygiai), pas-
kui į tą masę merkia sudrėkintas 
vilnos gijas ir dar paverda. Baig-
dama kliūsteli acto, įberia drus-
kos – taip nudažyti siūlai ilgai 
išlaikys savo spalvą, neišbluks. 

D. Juškienė pasakoja, kad kie-
kviena mugė, šventė, renginys, 
kuriame pristato savo amatą, ir 
jai pačiai duoda daug naudos. 
„Prieina senesnės moterys, var-
to vilnos sruogas, prisimena ir pa-
čios kažkada taip siūlus dažiusios. 
Pataria, kaip būtų galima išgauti 
dar įvairesnių atspalvių“, – pasa-
koja Danutė. Viena močiutė prisi-
mena vilną čiobrelių žole dažiu-
si, kita – pušelių daigais ar bruk
nėm. O štai Marcinkonyse, Darže-
lių kaime, surengtoje stovykloje 
tautodailininkė sužinojo jai dar 
negirdėtą būdą, kaip išgauti ru-
dą spalvą – pasirodo, taip siūlus 
galima nudažyti rudais grybais... 

Grįžus namo visada rūpi pa-
bandyti – ar tikrai savo mezga-
mas raštuotas kojines, pirštines 
galės paįvairinti nauja spalvų ir 
atspalvių gama. Lietuvoje auga 
daugiau kaip 80 dažingų augalų. 
Visiems išbandyti reikia ir laiko, 
ir kantrybės. 

Unikalus kojinių 
mezgimo čempionatas 

Ko gero, nedaugelis esame 
girdėję apie jau 8erius metus 
Radviliškyje rengiamą unikalų, 
ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 
šalyse, gal net visoje Europoje 
vienintelį tokį kojinių mezgimo 
čempionatą. Liepos 8ąją šeštą 
kartą jame dalyvavusi D. Juškie-
nė dar tebegyvena čia patirtomis 
emocijomis. Čempionate dalyva-
vo apie 50 mezgėjų iš Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, JAV, Australi-
jos ir Kanados. 

Kasmet šiam renginiui sugal-
vojama vis kita tema. Pernykščius 
„Etninius raštus“ šiemet pratęsė 
ir papildė Tautinio kostiumo me-
tams skirta tema „Tautinių raštų 
vingiai“. Pernai kojinių raštuose 
vyravo saulės motyvas, šiemet – 
žirgelio. Jis turėjo atsispindėti ir 
čempionato dalyvių darbuose: ir 
iš namų atsivežtose trijose koji-
nių porose, ir vietoje mezgamuo-
se kojinių čiurnų raštuose.

Pasak tautodailininkės, kiek
vienas šalies regionas turi jam 
būdingas spalvas ir raštus. Dzū-
kiją charakterizuoja pilka, balta ir 
juoda spalvos, o raštuose vyrauja 
gėlytės, geometrinės figūros. Da-
nutė neslepia, kad tas gėlytes jai 
megzti smagiausia. Vis dėlto mo-
ters mezginiuose – daug įvairiau-
sių raštų. Dalyvaudama sostinė-
je vykstančioje Kaziuko mugėje, 
įvairiose šventėse, į kitų mezgė-
jų dirbinius pasižvalgo, vieną ki-
tą motyvą mintyse parsiveža. Pa-
prastai D. Juškienė shemų nesi-
braižo, tačiau akis, žinoma, pasi-
skaičiuoja, kad raštas dailiai „nu-
gultų“. Tiesa, kojinių mezgimo 

čempionatas – išimtis. Besiruoš-
dama jam Danutė schemą gerai 
apgalvoja, nusipiešia. 

Pasak tautodailinkės, kojines, 
pirštines dažniausiai puošia nuo 
senovės gyvuojantys ornamen-
tai. Kažin kokių naujų motyvų 
daug neprigalvosi. Tačiau vieno-
dų raštų moteris vengia. Danutė 
neslepia – kai vienas šokių an-
samblis užsisakė 20 porų tokių 
pačių kojinių, mėgstamas užsi-
ėmimas prailgo, pavirto techni-
niu, o ne kūrybiniu darbu. 

Savitumo D. Juškienės mezgi-
niams suteikia ne tik raštai, bet 
ir spalvinė dermė. Moteris speci-
aliai konkrečiam mezginiui vie-
nokia ar kitokia spalva vilnos ne-
dažo. Dažniausiai jau nudažytų 
gijų vieną atspalvį prie kito de-
rina, tinkamiausios gamos ieško. 

Pomėgis – iš kartos  
į kartą 

Mezgimas D. Juškienę lydi 
nuo vaikystės. Mama, tetos, mo-
čiutė – visų šios giminės moterų 
rankose nuolat skambčiojo vir-
balai. Danutė ir dabar prisime-
na, kaip penktoje klasėje, prasi-
dėjus darbų pamokoms, nuste-
bino mokytoją Bronę Čakienę. Ši 
ne iš karto patikėjo, kad kai kitos 
mergaitės dar nežinojo net kaip 
virbalus teisingai laikyti, Da-
nutė į mokyklą atsinešė dailias 
kelių spalvų raštais išgražintas 
pirštines. „Vaikeliuk, čia mamy-
tės darbas“, – tarsi šiandien gir-
di mokytojos ištartus žodžius. O 
jai paprieštaravus, kad pati pirš-
tines numezgė, mokytoja papra-
šė parodyti, kaip tai daranti. Da-
nutė nesuglumo – juk mezginiai 
iš tikrųjų buvo jos rankų darbas.  

D. Juškienė pasakoja, kad ga-
na ilgokai, kaip ir visos to meto 
moterys, savo mezginiams pirk-
davusi turkiškus siūlus. Tačiau 
jiems pabodus, ėmėsi lietuviškos 
vilnos paieškų. Iš bičiulės visą 
maišą avių vilnos gavusi ją skal-
bė, kedeno, vežė karšti, kartu su 

mama verpė. Bet po kurio laiko 
apsisprendė – bus geriau, jeigu 
šitą rūpestį patikės kitiems. Prie-
nų rajone, Skriaudžiuose, susira-
do sertifikuotą A. Majaus verpy-
klą. Čia ir įsigyja kokybiškos, jo-
kių priemaišų neturinčios vilnos. 
Tokią smagu ir dažyti, ir virbalus 
joje „panardinti“. 

Giminės moterų pomėgiu 
D. Juškienė užkrėtė ir jaunąją kar-
tą. Į mezgimą panirusi dukra vai-
kiškus drabužėlius, nuotaikingus 
žaislus mezga. O krikšto dukra 
respublikiniame moksleivių liau-
dies dailės konkurse „Sidabro vai-
nikėlis“ net prizinę vietą laimėjo.  

Už išskirtinius 
mezginius – aukso 

medalis
Tautodailininkų sąjungos 

Dzūkijos skyriaus nare D. Juškie-
nė tapo 2011 metais. Nors duris 
į šią kūrybinę bendriją jai atvė-
rė raštuotos pirštinės, vis dėlto 
didžiuoju savo pomėgiu Danu-
tė vadina kojinių mezgimą. Po 
200 kojinių porų per metus nu-
mezga. Tiesa, sako neatsiliekan-
ti ir nuo pastaruoju metu išpo-
puliarėjusios mados jas gražinti 
kiauraraščiais. Tačiau ir kojines, 
ir blauzdines, užuot įmantriais 
raštais puošusi, dažniausiai pa-
mėgtais augaliniais motyvais – 
lapeliais, šakelėmis dailina. 

Neatsispyrė Danutė ir riešinių 
madai. Tik raštus ne karoliukais, 
o pačios dažytais spalvingesniais 
siūlais dvigubu mezgimu išnars-
to. Jos riešines galima nešioti ir 
viena, ir kita puse – vienu metu 
tarsi dvejas skirtingas turėti. 

Pastaruoju metu D. Juškienė 
išbando ir dar vieną rankdar-
bių rūšį – audimą ant rėmo. Pa-
sak jos, ant trikampio medinio 
rėmo prikalus vinučių ir tarp jų 
narstant siūlus galima „nuausti“ 
senovinę skirtingų spalvų kvad
ratais puoštą skarą. Šį prietaisą 
moteris pamatė Varėnoje vyku-
sioje mugėje „Auksalio kupkas“. 
O kadangi audėjos nesutiko, pa-
ti gerai galvą pasukusi sumąstė, 
kaip tarp tų vinukų siūlus kaišyti.

Toks įvairus D. Juškienės 
rankdarbių asortimentas nelieka 
nepastebėtas. Pernai Kaune, Žal-
girio arenoje, vykusioje parodoje 
„Rinkis prekę lietuvišką“, kurioje 
savo gaminius pristatė 220 įmo-
nių, D. Juškienės mezginiai buvo 
apdovanoti aukso medaliu.

Tautodailininkė prisipažįs-
ta: mėgstama veikla – tik pomė-
gis. Pragyvenimo šaltiniu jo ne-
pavadinsi. Norint iš šio amato 
išgyventi, reikėtų tam skirti vi-
są laiką. Tebedirbanti moteris 
to negali sau leisti. Taigi mez-
gimas – tik malonus laisvalai-
kio užsiėmimas. Tiesa, stuburo 
problemos yra gerokai apriboju-
sios moters judėjimo galimybes, 
skausmas neleidžia daug vaikš-
čioti, užsiimti kitais darbais, tad 
mezgimas Danutės gyvenime lyg 
ir neturi jokių rimtesnių konku-
rentų. O ir kas gali būti širdžiai 
mieliau už visais laukų kvapais 
ir spalvomis ją supantį pasaulį.

aldona miLieškienė 
Danutės Juškienės  

asmeninio archyvo nuotr. 

Augalais dažytos vilnos gijose – raštuotų 
mezginių dermės paslaptis

(atkelta iš 1 psl.)

Vilnonių siūlų dažymas natūraliais augalais visada sudomina mugių, šven-
čių dalyvius.
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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, 09.03 – 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 24 d. 
09:05 Senis. N-7. 109 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/6 s. (20 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/1 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, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 96 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/2 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Dėme-
sio centre. 21:10 Sportas. 21:15 Orai. 
21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Nacionali-
nė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
22:15 Auksinis protas. 23:25 Trumpo-
sios žinios. 23:30 Premjera. Svetimša-
lė 1. N-14. 12 s. 00:30 Kelias į namus. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. 
Detektyvas Monkas 2. N-7. 2/8 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras Štol-
bergas. N-7. 3/6 s. (20 s.) (kart.). 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. (kart.).

Antradienis, liepos 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 110 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/7 s. (21 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/2 s. (kart.). 11:50 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 12:45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 97 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. Aukš-
tuomenės daktaras 2. N-7. 2/3 s. 19:15 
Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 21:10 Sportas. 
21:15 Orai. 21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. 22:15 Auksinis protas. 23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Premjera. Sve-
timšalė 1. N-14. 13 s. 00:25 Stambiu pla-
nu. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Prem-
jera. Detektyvas Monkas 2. N-7. 2/9 s. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Komisa-
ras Štolbergas. N-7. 3/7 s. (21 s.) (kart.). 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Emigrantai. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.).

trečiadienis, liepos 26 d. 
09:05 Senis. N-7. 111 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 3/8 s. (22 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/3 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. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 98 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 daktaras 2. 
N-7. 2/4 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 
Gyvenimas. 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. 
14 s. 00:25 Stop juosta. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/10 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3/8 s. (22 s.) (kart.). 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 27 d.
09:05 Senis. N-7. 112 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 4/1 s. (23 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/4 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. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 99 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/5 s. 

19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Specialus ty-
rimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Dėmesio centre. 21:10 
Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Loterija „Jė-
ga“. 21:20 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. 22:15 Auksinis protas. 23:25 Trum-
posios žinios. 23:30 Premjera. Svetimša-
lė 1. N-14. 15 s. 00:30 Atspindžiai. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. De-
tektyvas Monkas 2. N-7. 2/11 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras Štol-
bergas. N-7. 4/1 s. (23 s.) (kart.). 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Pokalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.).

Penktadienis, liepos 28 d. 
09:05 Senis. N-7. 113 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 4/2 s. (24 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/5 s. (kart.). 11:50 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 12:45 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te 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. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
100 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/6 s. 
19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Trum-
posios žinios. 22:40 Juodasis auksas. 
N-14. (subtitruota). 00:45 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Premjera. Detektyvas Monkas 2. N-7. 
2/12 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Komisaras Štolbergas. N-7. 4/2 s. (24 
s.) (kart.). 03:05 Stilius. (kart.). 03:45 
Edmundui Kučinskui – 60 metų. Jubilie-
jinis koncertas. (kart.).

Šeštadienis, liepos 29 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/24 s. 07:20 Taton-
ka ir mažieji draugai. 37 s. 07:35 Šervu-
do padauža Robinas Hudas. 33 s. 07:50 
Džiunglių knyga 2. 2/38 s. 08:05 Premje-
ra. Mūsų miesteliai. Leliūnai 2 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, Lietuva. 
12:10 Įstabūs laukinio pasaulio gyvento-
jai. 1 d. Vegetarai milžinai. (subtitruota). 
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. 
Pasaulio žavesys . 5 d. Andamanų jūros 
svajonių pakrantės. (subtitruota). 14:05 
Džesika Flečer 3. N-7. 3/8, 3/9 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. 3 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 
„Meilė – tik tai, kas tikra“. Ingos Valins-
kienės koncertas su gyvo garso grupe. 
22:05 Trumposios žinios. 22:10 Premje-
ra. Velniop tą Sarą Maršal! N-14. 24:00 
Trumposios žinios. 00:05 Premjera. Ka-
rolis IV: valdžios kaina. N-14. 01:50 Do-
kumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 02:45 Įstabūs laukinio 
pasaulio gyventojai. 1 d. Vegetarai mil-
žinai. (subtitruota, kart.). 03:35 Pasaulio 
dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys . 
5 d. Andamanų jūros svajonių pakrantės. 
(subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 
3. N-7. 3/8, 3/9 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 30 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. 2/25 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/39 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 41 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 35 s. 10:00 
Brolių Grimų pasakos. 1 s. Karalius 
Strazdabarzdis. 11:00 Premjera. Šunų 
ABC 3. 3/1 d. 11:50 Pasaulio dokumen-
tika. Plėšrūnai. 6 d. Lenktynės su laiku. 
(subtitruota). 12:40 Nepaprastos pelėdų 
galios. (subtitruota). 13:35 Mis Marpl 2. 
N-7. 2/2 s. Vienu pirštų spragtelėjimu. 
15:10 Folčio viešbutis 1. N-7. 6 s. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV 
šou „60 akimirkų“. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:58 Sportas. 18:01 Orai. 
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 4 s. 
18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 19:40 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7. 4 s. 21:55 Trumposios 
žinios. 22:00 Premjera. Vasara Romo-
je. N-7. 23:35 Trumposios žinios. 23:40 
Premjera. Mane mylintys atvažiuos trau-
kiniu. N-14. 01:45 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai. 6 d. Lenktynės su laiku. (sub-
titruota, kart.). 02:35 Nepaprastos pelė-
dų galios. (subtitruota, kart.). 03:30 Mis 
Marpl 2. N-7. 2/2 s. Vienu pirštų sprag-
telėjimu. (kart.). 05:05 Mūsų miesteliai. 
Leliūnai 2 d. (kart.).

Pirmadienis, liepos 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (17). N-7. 06:55 
Simpsonai (8) (R). N-7. 07:25 Simpso-
nai (9) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (29). 
N-7. 08:25 Rezidentai (30). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2638). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(7) (R). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (8) 
(R). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (18). N-7. 13:30 Simpsonai (10). 
N-7. 14:00 Simpsonai (11). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1276). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1277). N-7. 15:30 Pamilti vėl (57). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (9). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (10). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (11). N-7. 21:00 2 Ba-
rai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Svei-
ki atvykę į džiungles. N-14. 00:20 Nusi-
kalstami protai. Kitapus sienų (10). N-7. 
01:20 X failai (1). N-14. 02:10 Amerikie-
tiška siaubo istorija (5). N-14.

Antradienis, liepos 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18). N-7. 06:55 
Simpsonai (10) (R). N-7. 07:25 Simpso-
nai (11) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (31). 
N-7. 08:25 Rezidentai (32). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2639). N-7. 10:00 TV 
Pagalba (2629) (R). N-7. 12:00 Tėve-
lio dukrytės (10) (R). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (11) (R). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (19). N-7. 13:30 Simp-
sonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1278). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1279). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(58). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (12). 
N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (13). N-7. 
20:30 Tėvelio dukrytės (14). N-7. 21:00 
2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kintamanio brangakmenis. N-14. 23:30 
Kvantikas (20). N-14. 00:30 Nusikalsta-
mi protai. Kitapus sienų (11). N-7. 01:25 
X failai (2). N-14. 02:15 Amerikietiška 
siaubo istorija (6). N-14.

trečiadienis, liepos 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (19). N-7. 06:55 
Simpsonai (12) (R). N-7. 07:25 Simpso-
nai (13) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (33). 
N-7. 08:25 Rezidentai (34). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2640). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(13) (R). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (14) 
(R). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (20). N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 
14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 Simp-
sonai (22). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1280). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (59). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tė-
velio dukrytės (15). N-7. 20:00 Tėvelio 
dukrytės (16). N-7. 20:30 Tėvelio dukry-
tės (17). N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Klastotė. N-14. 00:15 Nusikalstami pro-
tai. Kitapus sienų (12). N-7. 01:15 X fai-
lai (3). N-14. 02:05 Amerikietiška siaubo 
istorija (7). N-14.

ketvirtadienis, liepos 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė (2631). 

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
N-7. 06:55 Simpsonai (14) (R). N-7. 
07:25 Simpsonai (15) (R). N-7. 07:55 
Rezidentai (35). N-7. 08:25 Rezidentai 
(36). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2641). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėve-
lio dukrytės (15) (R). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (16) (R). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). N-7. 13:30 Simp-
sonai (16). N-7. 14:00 Simpsonai (17). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1281). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (60). 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 (18). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės 
(19). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (20). 
N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:27 
TV3 orai. 22:30 Vagių pasaulis. N-14. 
00:35 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 
(13). N-7. 01:30 X failai (4). N-14. 02:20 
Amerikietiška siaubo istorija (8). N-14.

Penktadienis, liepos 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21). N-7. 06:55 
Simpsonai (16) (R). N-7. 07:25 Simpso-
nai (17) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (37). 
N-7. 08:25 Rezidentai (38). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2642). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(17) (R). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(18) (R). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (22). N-7. 13:30 Simpsonai (18). 
N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1282). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1283). N-7. 15:30 Pamilti vėl (61). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 

Pirmadienis, liepos 24 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (5). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (28). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (29). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (30). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (11). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (168). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (169). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ 
(103). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (104). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (99). 16:00 „Dvi 
širdys“ (100). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 (44). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (45). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (16). 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Kelias. N14. 
00:30 „Persekiotojas“ (12). N14. 01:25 
„Judantis objektas“ (2). N-7. 02:20 „Be-
gėdis“ (7). N14.

Antradienis, liepos 25 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (6). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (31). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (32). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (33). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (12). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (170). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (171). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina meilė“ 
(105). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (106). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (101). 16:00 „Dvi 
širdys“ (102). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 (46). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (47). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (17). 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Kas aš esu? 
N-7. 00:45 „Persekiotojas“ (13). N14. 
01:40 „Judantis objektas“ (3). N-7. 02:30 
„Begėdis“ (8). N14.

trečiadienis, liepos 26 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (7). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (34). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (35). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (36). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (13). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (172). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (173). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina meilė“ 
(107). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (108). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (103). 16:00 „Dvi 
širdys“ (104). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 (48). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (49). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (18). 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Prezidento 
sprendimas. N-7. 00:55 „Persekiotojas“ 
(14). N14. 01:50 „Judantis objektas“ (4). 
N-7. 02:40 „Begėdis“ (9). N14.

ketvirtadienis, liepos 27 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (8). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (37). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (38). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (39). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (14). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (174). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (175). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 

yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina meilė“ 
(109). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (110). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (105). 16:00 „Dvi 
širdys“ (106). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 (50). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (51). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (19). 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Nepalaužia-
ma drąsa. N14. 00:45 „Persekiotojas“ 
(15). N14. 01:40 „Judantis objektas“ (5). 
N-7. 02:30 Alchemija. VDU karta. 03:00 
RETROSPEKTYVA. Kultūrinė doku-
mentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 28 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (9). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (40). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (41). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (42). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (15). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (176). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (177). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ 
(111). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (112). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (107). 16:00 „Dvi 
širdys“ (108). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Pagi-
rios Las Vegase. N14. 23:15 Užrakin-
tas. N14. 01:10 Nepalaužiama drąsa 
(kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Ogis ir tarakonai“ (37) (kart.). 06:40 
„Ogis ir tarakonai“ (38) (kart.). 06:50 
„Ogis ir tarakonai“ (39) (kart.). 06:55 
„Tomo ir Džerio šou“ (14) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės“ (13). 07:45 „Harvis 
Biksas“ (14). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(3). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (4). 
09:05 „Ponas Bynas“ (18). 09:35 „Tingi-
nių miestelis“ (13). 10:05 KINO PUSRY-
ČIAI Kung Fu triušis. Ugnies valdovas. 
12:00 Šaunioji beždžionė. 13:50 Ieško-
kit Gudručio. Briusas ir Loidas siautė-
ja. N-7. 15:20 Pričiupom! N-7. Kanada. 
15:50 Žmogus, kuris tapo karaliumi. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš atei-
vius. 21:20 Storulis ringe. N-7. 23:30 Tri-
se valtimi arba be irklo. N-7. 01:30 Užra-
kintas (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Ogis ir tarakonai“ (40) (kart.). 06:40 
„Ogis ir tarakonai“ (41) (kart.). 06:50 
„Ogis ir tarakonai“ (42) (kart.). 06:55 
„Tomo ir Džerio šou“ (15) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės“ (14). 07:45 „Harvis 
Biksas“ (15). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(4). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (5). 
09:00 „Ponas Bynas“ (19). 09:30 „Tingi-
nių miestelis“ (14). 09:55 KINO PUSRY-
ČIAI Nensė Driu. 11:55 Atsarginių suo-
lelis. N-7. 13:35 Pričiupom! N-7. Kana-
da. 14:05 „Pričiupom!“ (1). 14:35 Speigo 
banga. N-7. 16:25 Griausmingieji Čarlio 
angelai. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 
Prezidento medžioklė. N-7. 22:20 Šer-
lokas Holmsas. N-7. 00:50 Storulis rin-
ge (kart.). N-7.

Pirmadienis, liepos 24 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (2). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(9) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (3). 
N-7. 09:30 „Šuo“ (4) (kart.). N-7. 10:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 11:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (471) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(10). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (4) (Pau-
tina VI). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (472). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (42). N-7. 19:30 „Šuo“ (5). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 „Prezidentės pa-
grobimas“ (1). N-7. 22:50 „Prezidentės 
pagrobimas“ (2). N-7. 00:40 Kaip diena 
ir naktis (kart.). N-7. 02:30 „Akloji zona“ 
(15) (kart.). N14. 03:15 „Akloji zona“ (16) 
(kart.). N14. 04:00 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (2) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 25 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (3). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(10) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (4). 
N-7. 09:30 „Šuo“ (5) (kart.). N-7. 10:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 11:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (472) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(11). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (5) (Pau-
tina VI). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (473). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sa-
vas žmogus“ (43). N-7. 19:30 „Šuo“ (6). 

TV3

LNK

BTV

orai. 19:30 Liūtas karalius. N-7. 21:15 A 
komanda. N-7. 00:05 Tamsta gundyto-
ja. N-14. 01:50 Klastotė. N-14.

Šeštadienis, liepos 29 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (45). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (5). N-7. 07:30 Bai-
lus voveriukas (21). 08:00 Ančiukų istori-
jos (46). 08:30 Kung Fu Panda (16). N-7. 
09:00 Kobra 11 (2). N-7. 10:00 Vasaros 
gidas. 10:30 Moderni šeima (5). N-7. 
11:00 Titanikas. N-7. 14:55 Užsispyru-
si blondinė 2. N-7. 16:45 Ekstrasensų 
mūšis (14). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Guliverio kelionės. 
N-7. 21:10 Šeima. N-14. 23:30 Išeities 
kodas. N-14. 01:15 A komanda. N-7.

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

čiukų istorijos (46). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (6). N-7. 07:30 Bai-
lus voveriukas (22). 08:00 Ančiukų istori-
jos (47). 08:30 Kung Fu Panda (17). N-7. 
09:00 Kobra 11 (3). N-7. 10:00 Havajai 
5.0 (3). N-7. 11:00 Mapetai. Antra dalis. 
N-7. 13:05 Volterio Mičio slaptas gyve-
nimas. N-7. 15:20 Kol tu miegojai. N-7. 
17:25 Pakeliui į Balį (1). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7. 21:30 Jūrų pėstininkas 4:Judantis 
taikinys. N-14. 23:15 Vatikano įrašai. S. 
01:00  Šeima. N-14.

LRT
N-7. 20:30 Pasienio sargyba. N-7. 21:00 
Kitoks parodijų filmas. N14. 22:45 „Pre-
zidentės pagrobimas“ (1) (kart.). N-7. 
00:35 „Prezidentės pagrobimas“ (2) 
(kart.). N-7. 02:20 „Visa menanti“ (30). 
N-7. 03:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(3) (kart.). N-7. 03:50 „Penktoji pava-
ra“ (3). 04:35 Pasienio sargyba (kart.). 
N-7. 05:00 „Penktoji pavara“ (2) (kart.).

trečiadienis, liepos 26 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(11) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (5). 
N-7. 09:30 „Šuo“ (6) (kart.). N-7. 10:35 
„44-as skyrius“ (64). N-7. 11:35 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (473) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (12). N-7. 
14:45 „Voratinklis“ (6) (Pautina VI). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (474). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ 
(44). N-7. 19:30 „Šuo“ (7). N-7. 20:30 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Keturias-
dešimt antrasis (42). N14. 23:30 Kitoks 
parodijų filmas (kart.). N14. 01:15 „Visa 
menanti“ (31). N-7. 02:00 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (4) (kart.). N-7. 02:45 „Penk-
toji pavara“ (4). 03:30 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 03:55 „Penktoji pava-
ra“ (3) (kart.).

ketvirtadienis, liepos 27 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(12) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (6). 
N-7. 09:30 „Šuo“ (7) (kart.). N-7. 10:35 
„44-as skyrius“ (65). N-7. 11:35 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (474) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (13). N-7. 
14:45 „Voratinklis“ (7) (Pautina VI). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (475). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ 
(45). N-7. 19:30 „Šuo“ (8). N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Velnio ap-
sėstieji. N14. 22:45 Keturiasdešimt an-
trasis (kart.) (42). N14. 01:15 „Visa me-
nanti“ (32). N-7. 02:00 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (5) (kart.). N-7. 02:45 „Savas 
žmogus“ (43) (kart.). N-7. 03:30 „Savas 
žmogus“ (44) (kart.). N-7. 04:15 „Savas 
žmogus“ (45) (kart.). N-7. 05:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 28 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(13) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (7). 
N-7. 09:30 „Ekstrasensų mūšis“ (12) 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (475) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (14). N-7. 14:45 
„Voratinklis“ (8) (Pautina VI). N-7. 15:45 
„Prokurorų patikrinimas“ (476). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ (46). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (29) 
(Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (29) (Wrestling - 
SmackDown 2). N-7. 21:30 Taikdarys. 
N14. 23:30 Velnio apsėstieji (kart.). N14. 
01:15 „Visa menanti“ (33). N-7. 02:00 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (6) (kart.). N-7. 
02:45 Taikdarys (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 29 d. 
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ 

(29) (kart.) (Wrestling - RAW 6). N-7. 
07:45 „Amerikietiškos imtynės“ (29) 
(kart.) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
„Pavariau“ (3). N-7. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (11). 10:35 BBC dokumentika. 
Milžiniški gyvūnai. 11:50 „Herbas arba 
skaičius“ (19). 13:00 „Žiniuonis“ (24). 
N-7. 14:00 „Žiniuonis“ (25). N-7. 15:05 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (11). N-7. 
16:10 „Kas žudikas?“ (36). N-7. 17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as 
skyrius“ (66). N-7. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:00 MANO HEROJUS Žaidėjas. 
N14. 23:50 AŠTRUS KINAS Anakonda 
4. Kraujo žymės. N14. 01:30 „Visa me-
nanti“ (32) (kart.). N-7. 02:15 „Visa me-
nanti“ (33) (kart.). N-7. 03:00 Muzikinė 
kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 30 d. 
06:35 Galiūnų čempionų lyga. 

Olandija (kart.). 07:30 Akivaizdu, bet ne-
įtikėtina. 08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 PREMJE-
RA Baltijos galiūnų čempionato etapas 
Kuršėnai. 10:05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (12). 10:35 BBC doku-
mentika. Gyvūnų vilionės. 11:50 „Herbas 
arba skaičius“ (20). 13:00 „Viena už vi-
sus“ (147). N-7. 13:35 Sveikinimai. 16:10 
„Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ 
(39). N-7. 17:25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:30 „44-as skyrius“ (67). N-7. 
19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7. 
21:40 Nibelungų lobis. N-7. 00:05 „Akloji 
zona“ (17). N14. 01:00 „Akloji zona“ (18). 
N14. 01:55 Žaidėjas (kart.). N14. 03:20 
Anakonda 4. Kraujo žymės (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Žaidimų aikštelėje prie 
daugiabučio – triukšmas 
ir juokas. Vaikai laksto, 
šokinėja, supasi, leidžiasi 
nuo kalnelio. Šalia veži-
mėlyje sėdi neįgalus ber-
niukas. Jis bando šypsotis 
ir džiaugtis kartu su vi-
sais, tačiau nuo tų bandy-
mų jam dar liūdniau. Jis 
čia svetimas, nereikalin-
gas, todėl prašo mamos 
parvežti namo. Juk ste-
bėti, kaip kiti išdykauja, 
galima ir pro langą.

Į Marijampolės miesto širdimi 
vadinamą J. Basanavičiaus aikštę 
neįgalieji, turintys judėjimo ne-
galią, nuo šiol gali patekti daug 
lengviau. Marijampolės savival-
dybės administracija pasirūpi-
no, kad prie nuožulnų į aikštę 
būtų pritvirtinti metaliniai tu-
rėklai. Numatyta panašius turė-
klus įrengti ties nuovaža į Poe-
zijos parką ir iš Vilkaviškio ga-
tvės pusės – šiuo metu tokie tu-
rėklai leidžia į minėtą parką su 
vežimėliu patekti nuo prekybos 
centro „Maxima“ pusės. Pasta-
rieji turėklai buvo numatyti par-
ko rekonstrukcijos plane, deja, 

centrinės aikštės atnaujinimo 
projekte tokių priemonių nebu-
vo reikalaujama. Gyvenimas pa-
rodė, kad neįgaliems marijam-
poliečiams ir svečiams nuožul-
niais šlaitais be turėklų sunku 
patekti į aikštę, tuo pačiu ir į sa-
vivaldybės administracijos pas-
tatą. „Mes įsiklausėme į žmonių 
su judėjimo negalia prašymus – 
reikėjo atlikti ne tiek jau daug“, – 
sako laikinai Marijampolės savi-
valdybės mero pareigas einanti 
Irena Lunskienė. Tokios nuomo-
nės buvo ir savivaldybės tarybos 
Socialinės ir sveikatos apsaugos 
komiteto nariai.

Marijampolės J. Basanavičiaus aikštė 
tapo draugiškesnė žmonėms su 

judėjimo negalia
Portale http://www.mususavaite.lt skelbiama Marijampolės 
savivaldybės informacija apie tai, kad patobulintas pritaikymas 
centrinėje miesto aikštėje. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąLeisk ir man!

Klaipėdoje buvo prisišvartavusi 
jachta „KaniKeli“ su tarptautine 
aklųjų ir silpnaregių bei jų pagal-
bininkų įgula iš Rusijos, Prancū-
zijos ir Latvijos. Tarptautinė hu-
manitarinė delegacija „Dvasios 
burės“ atplukdė kilnią misiją – 
plėtoti tarptautinę integraciją 
ir sukurti galimybę žmonėms 
su regėjimo negalia atsiskleis-
ti, dalyvauti aktyviose buriavi-
mo veiklose.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos (LASS) Klaipėdos filia-
lo pirmininkas Darius Vaitkevi-
čius bei kiti organizacijos atsto-
vai įgulos nariams padėjo orien-
tuotis mieste, suorganizavo susi-
tikimą su miesto vadovais. 

Mero pavaduotojai Juditai 
Simonavičiūtei ir dar keliems 
savivaldybės administracijos 
atstovams svečių tikslus ir misi-
ją pristatė humanitarinės „Dva-
sios burių“ misijos vadovas, ne-
vyriausybinės baltosios lazde-
lės organizacijos „White Cane 
NGO“ prezidentas, pirmojo pa-
saulinio neįgaliųjų kongreso 
komiteto narys Olegas Kolpaš
nikovas. 

Anot O. Kolpašnikovo, jų de-
legacija, atstovaudama integra-
cijos projektui, skatina sveikųjų 
ir žmonių su negalia bendradar-
biavimą, kad neįgalieji būtų pa-
stebėti ir suprastų, jog gali būti 
naudingi ir gyventi visavertį gy-
venimą. Jis žadėjo, kad ši ekspe-
dicija bus tęstinė, organizuoja-
ma kiekvienais metais. Taip pat 
misijos vadovas informavo, kad 
šiuo vizitu jų delegacija kartu 
pristato ir  pirmąjį tarptautinį vi-
so pasaulio neįgaliųjų kongresą, 
vyksiantį šių metų rugsėjį Jeka-
terinburge (Rusija).

J. Simonavičiūtė su svečiais 
pasidalijo informacija apie so-
cialinę miesto situaciją, papasa-
kojo, kaip Klaipėdoje stengiama-
si regos sutrikimų turinčiuosius 
ir kitus neįgaliuosius integruoti 
į visuomenę. 

Vienas tarptautinės įgulos 

narių, atstovaujantis pagrindi-
nei aklųjų organizacijai Prancū-
zijoje, jos pirmininko pavaduo-
tojas Markas Ofranas dalijosi 
savo patirtimi ir siūlė neskubė-
ti visų vaikų integruoti į įpras-
tas mokyklas. Kiekvienas atve-
jis yra vis kitoks: „Aš esu aklas 
nuo gimimo ir iki 15 metų mo-
kiausi specialiose aklųjų moky-
klose Šveicarijoje, Prancūzijoje. 
Aš buvau labai laimingas ten, nes 
išmokau įvairių, specialiai mums 
tinkamų mokymosi technikų. Ir 
tik sulaukęs 15os, išėjau moky-
tis į įprastą mokyklą, nes pasiju-
tau tam pakankamai pasiruošęs 
ir stiprus“.

M. Ofranas mano, kad taip pat 
yra ir su neįgaliųjų mokymo sis-
tema: pirmiausiai jie turi išmokti 
specifinių dalykų, leisiančių pri-
sitaikyti, o tik tada mokytis kartu 
su visais bendraamžiais. 

Vėliau svečiai skubėjo ruoš-
tis pasirodymams prie kruizi-
nių laivų terminalo. Renginyje 
dalyvavo ir savo talentus rodė 
kai kurie įgulos nariai: angliš-
kai ir rusiškai dainavo akla roko 
muzikantė  iš Sankt Peterburgo 
Ana Fomina, veikė B. Kokonovo 
piešimo dirbtuvės „Aklasis me-
nas“, kuriose renginio dalyviai 
galėjo išbandyti savo meninius 
sugebėjimus piešdami užrišto-
mis akimis. Taip pat pasirodė 
ir Klaipėdos aklųjų bei silpna-
regių bendruomenė, neįgaliųjų 
meno kolektyvai. Muzikavo Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrija „Klaipėdos 
viltis“, šokiais renginį paįvairi-
no Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugijos moterų šokių gru-
pė „Domino“.

Po koncerto visi renginio da-
lyviai galėjo pasižvalgyti po jach-
tą, su kuria atplaukė svečiai, pa-
bendrauti su jais asmeniškai. 
Tarptautinė įgula, jau anksčiau 
aplankiusi Švediją, Suomiją, Es-
tiją ir Latviją, pasuko savo jach-
tą paskutinės stotelės – Kalinin-
grado – link. 

Klaipėdą aplankė tarptautinė aklųjų ir 
silpnaregių įgula

Eligija Barkutė portale http://www.ve.lt pasakoja apie tarptau-
tinės įgulos vizitą uostamiestyje.

Dovanojo sūnui  
vaikystę

Situacija vaikų žaidimų aikš-
telėje vengrei Eszter Harsamyi 
buvo gerai pažįstama. Ji augi-
no du sūnus – sveiką ir neįgalų. 
Pastarasis, Aronas, tik stebėdavo 
žaidžiančius vaikus. „Kiek kartų 
buvome žaidimų aikštelėje, Aro-
nas niekada neprisijungė prie 
bendrų išdykavimų, nes tai jam 
buvo pavojinga, – sako Eszter. – 
Taip yra visur. Retai išvysi lau-
ke žaidžiantį neįgalų vaiką. Gali 
pagalvoti, kad jie gimsta ir tuoj 
pat pasensta. Aš nutariau nepa-
siduoti ir neleisti, kad iš mano 
sūnaus būtų atimta vaikystė.“

Kartu su kitais neįgalių vaikų 
tėvais ji įkūrė įmonę MagikMe, 
kuri projektuoja ir gamina žai-
dimų įrenginius, skirtus ir svei-
kiems, ir neįgaliems vaikams.

Gyvenimas po diagnozės
Eszter yra šiuolaikinė mote-

ris, tokių galima sutikti kiekvie-
name Europos mieste. Gyvena 
Budapešte, yra įgijusi gerą išsi-
lavinimą. 12 metų dirba vienos 
tarptautinės korporacijos perso-
nalo skyriuje. Turi mylintį vyrą, 

yra gera mama. Ramų gyvenimą 
sutrikdė sūnaus diagnozė: epi-
lepsija. Nuo to momento prasi-
dėjo kita jos gyvenimo istorija.

Aronas buvo vos 6 mėnesių, 
kai jam nustatė epilepsiją. Porą 
metų šeima tiesiog kovojo už jo 
gyvybę, nes priepuoliai kartojo-
si kas pusvalandį. Du kartus bu-
vo operuotos Arono smegenys. 
Atėjo šioks toks palengvėjimas. 
Kova su liga tęsėsi ramesniais 
metodais.

Fizioterapijos pratybose 
Eszter susipažino su kitais neį-
galiais vaikais ir jų tėvais. „Dali-
jomės džiaugsmais, bet daugiau-
sia – vargais, – pasakoja Eszter. – 
Visi mes išgyvenome nevilties, 
panikos laikotarpius, todėl ge-
rai suprantame vienas kitą. Mus 
jungia tai, kad net ir visai suby-
rėję iš skausmo bei nuovargio, 
vis dėlto vėl surinkdavome sa-
ve iš gabaliukų. O kaip kitaip? 
Juk reikėjo tvarkyti savo vaiko 
gyvenimą.“

Smegenų šturmas
Kartą laisvą valandą susitiko 

penki neįgalių vaikų tėvai ir ma-
mos, be abejo, atėjo ir Eszter. Il-
gai kalbėjosi, tarėsi. Kiekvienas 
norėjo padaryti ką nors, kas pa-
dėtų geriau, efektyviau ugdyti 
neįgalų vaiką.

Kalba vis pasisukdavo apie 
žaidimus, tiksliau – apie tai, kad 
neįgaliems vaikams jų nėra. Tin-
kamų žaidimui įrenginių vaikai 
su negalia rasdavo tik fiziotera-
pijos salėse ir... tie įrenginiai at-
rodė visai nelinksmai.

Aiškėjo idėja: reikia eiti į 
atviras žaidimų aikšteles! Taip 
nušautų ne vieną zuikį. Negalią 
turintys vaikai irgi galėtų žais-
ti gryname ore. O kiti vaikai pa-
matytų, kokių poreikių turi jų 
neįgalūs bendraamžiai. Ten su-
sitiktų ir tėvai, kuriems taip pat 
trūksta bendravimo.

Eszter prisimena, kad iškart 
atsirado ir pavadinimas – Magi-
kMe: olandiškai tai reiškia „leisk 
ir man“. Bet nuo ko pradėti? Ko-
kią įmonę steigti? Kur gauti pi-
nigų? Visi buvo realistai, todėl 
daug nefantazavo, o apsibrėžė, 
ko norėtų, kokių tikslų sieks, kas 
bus svarbiausia. Nutarė, kad ne-
kaulys pinigų iš įvairių fondų.

Svarbiausia – saugumas
„Tikėjome, kad jei pavyks su-

kurti gerus ir gražius žaidimų 
įrenginius, atsiras verslininkų, 
kurie mums padės, – toliau pasa-
koja moteris. – Taip norėjosi kuo 
greičiau pamatyti linksmai besi-
juokiančius mūsų vaikus. Labai 
tikėjome, kad bendroje žaidimų 
aikštelėje sveiki vaikai pažins ne-
įgaliuosius, išmoks atpažinti, ką 
reiškia jų gestai, grimasos. Tai 
jiems praverstų ateityje, jei iš-
vystų į bėdą patekusį neįgalųjį.“

Dėl žaidimų konstrukcijų bu-
vo visokių idėjų. Kurdami tes-
tuodavo juos su savo vaikais, 
kurie turėjo sunkiausią negalią. 
Jei tiks jiems, tiks visiems. Gal-
vose vis kirbėjo pavojaus signa-
las – kad tik nenukentėtų vai-
kas, palikęs vežimėlį ir užlipęs 
ant įrenginio.

Sukūrė ir pagamino du įren-
ginius. Sūpynės „Drugelis“ skir-
tos keturiems vaikams – dviem 
sveikiems ir dviem neįgaliems, 
pastarieji gulasi ant pilvo spar-
nuose. Be abejo, galima ir dviese 
žaisti. Tačiau pageidautina, kad 
dalyvautų ir negalios neturintys, 
nes ligoniukams labai svarbūs 
prisilietimai. „Smėlio dėžė“ skir-
ta 5 vaikams su įvairia negalia – 
vieni gali stovėti pasirėmę, kiti 
prigulti, o kažkas gal vežimėliu 
privažiuos. Smėlis čia pakeltas 
aukščiau, bet juo galima lygiai 
taip pat žaisti. Tikras stebuk
lėlis: vietoj smėlio į konstrukci-
ją galima įpilti vandens. Projek-
tuojami ir kiti įrenginiai – „Lėk-
tuvas“, „Paišymo siena“.

Vengrijoje šie linksmi spal-
voti žaidimai stovi jau 40yje 
žaidimų aikštelių. Finansavo tė-
vai, šiek tiek prisidėjo investuo-
tojai. Eszter pyksta ant savival-
dybių tarnautojų, kurie nesku-
ba užsakinėti šių įrenginių, nes 
nesupranta, ką neįgalus vaikas 
veiks žaidimų aikštelėje. Pyksta 
ir ant ES: yra sukurta daug gerų 
taisyklių, kaip reikia kurti pa-
dorias gyvenimo sąlygas neįga-
liesiems, bet jei nekuria – už tai 
nebaudžia.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLikienė 

Eszter Harsamyi.

Prie tokios smėlio dėžės negalią turintys vaikai gali žaisti kartu su kitais.
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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“.

Melo detektorius  
20 amžiaus viduryje

Vienąkart
Vienąkart vaikystė – aukso dienos,
Kai gyvenimas – viena šviesi diena.
Mylimi tėvai, gimti namai ir kiemas,
Upė, nuotykiai, gimtinės šiluma.

Vienąkart mes mylime, tik vieną 
kartą,

Antrąkart taip nepamilsi niekada.
Meilė – lyg žvaigždė, kuri, danguj 

sutviskus, 
Dega šimtus metų ir užgęsta krisdama.

Meilė nepalauš tavęs, kol būsi gyvas, 
Nepamirši, kaip mylėjai kitados.
Meilę tau primins žiedai alyvų, 
Kas pavasarį, kai žemė skęs žieduos. 

Apie meilę rašomi romanai, 
Ir poemos aukština jausmus.
Serenados, dainos, melodramos
Jaudina ir jaunus, ir senus.

Tad mylėkime ir būkime laimingi.
Laimės jums ir mylimų draugų!
Tegu niekad meilės jums nestinga,
Šviesios saulės mylinčių akių!..

Ištirpo prarastam laike
Buvo daug, 
o liko mažai...
Ištirpo prarastam laike,
kaip rašė vienas draugų, 
buvęs literatas, 
o dabar poetas, 
ištirpęs laike,
išlikęs raštuose.
Kalbuos su tavim,
mielas drauge, 
kaip ir su tais, 
kurie liko tik nuotraukose,
albumų puslapiuose
ar tik prisiminimuose.
Bent tiek...
Liko piliakalnis,
upė Šventoji,
nuotraukose
padūmavę veidai.

Bet liko! 
Ištirpti prarastam laike
nenori niekas.
Tik nelieka pernykščio sniego,
o ir upės vanduo 
pranyksta laike. 
Žole apauga takai,
kuriais eita kadaise,
skubėjai grįžti namo,
o ir namų nebėra.
Nepažvelgsi pro langą
į pražydusias sesės gėles,
nesulauksi motulės,
iš bažnyčios pargrįžtančios,
ar tėvelio iš darbo pareinant.
Prarasta vaikystė
nuskendo tanko vikšrų
išmaltame kelyje,
ištirpo laiko rūkuos.
Kaip ją sugrąžinti?
Kaip sugrįžti į ten,
kur negrįžtama?
Kaip pamiršti,
kas nepamirštama?
Žole apauga kapai,
suskeldi net akmenys.
Širdis – ne akmuo:
praradimų nepakelia. 

Skrydžio blyksnis
Prirašyti popieriaus lapai – 
prabėgusių dienų žymės – 
neištrinsi ir nepakeisi,
neišbrauksi – neįveiksi...
Liks dėmė – juodulys...
O juk gaila dienų,
kur žydėjo lyg gėlės,
kadaise sodintos po langu:
nasturtos, bijūnai, našlaitės,
paprastos, kaip ir tos
kaimo mergaitės gyvenimas –
be įmantrybių, be pašvitų...
O ir kam jų reikėjo?
Puošė jaunystė
ir noras pasiekti
išsvajotąjį Laimės žiburį,
regėtą mokytojos duotoje 

knygoje.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Vyriausioji sesuo Marytė bu-
vo aštuoneriais metais vy-

resnė už mane ir dešimčia – 
už brolį Virgį. Tad kai jai buvo, 
tarkim, 14 m., o mums – atitin-
kamai 6 ir 4 metai. Nejautėme, 
kad ji sesuo – buvo veikiau tė-
vų pagalbininkė prižiūrint ma-
žuosius broliukus. Ir tokios jos 
pareigos šeimos taryboje bu-
vo „patvirtintos“. Mes, mažieji, 
krėsdavom visokias zbitkas, o 
jaunajai auklėtojai būdavo rū-
pesčių. Tai tie mažiukai į gat
vę bėga ar už kiemo esančiose 
balose sušlampa, tai nusitveria 
elektrinį žibintuvėlį ar kokį ki-
tą didiesiems reikalingą daiktą, 
tai tarp savęs pešasi ir panašiai. 
O dar blogiau, kai bežaisdami 
kamuolį į griežtokos kaimynės 
daržą įmeta ar kieme lesinėjan-
čias vištas taip pagainioja, kad 

jos bekarksėdamos net per tvo-
rą į tos pačios kaimynės daržą 
perskrenda ir ten lysves kaps-
to. O išdykėliai, niekam apie tai 
nepasakę, kitur žaidžia, kol kai-
mynė pasiskundžia apie mū-
sų vištų eibes jos darže. Tada 
sesė pasikviečia mus ir tardo, 
kuris dėl to nusižengimo kal-
čiausias: „Ir žinok, visą teisybę 
turi man sakyti, nes kitaip po 
mirties karštą akmenį laižysi!“ 
Tas argumentas dažnai būda-
vo naudojamas bandant išgau-
ti teisybę ir, berods, buvo veiks-
mingas. Jei dar likdavo neaišku-
mų, naudodavo ir žemiškesnį 
būdą: griežtu balsu paliepdavo 
žiūrėti jai į akis ir pati tol ste-
bėdavo tiriamąjį, kol anas im-
davo juoktis ir prisipažindavo 
melavęs. Arba Marytė įžvelg-
davo tiriamojo akyse tokius aiš-

kius „kablius“, kad būdavo ne-
abejotina – jis meluoja. Ir mu-
du su Virgiu dažnai tą pirmąjį 
argumentą naudojome aiškin-
damiesi tarpusavio reikalus 
(o jei reikėdavo – naudojome 
ir antrąjį). Pavyzdžiui: „Broli, 
ar ne tu paėmei mano ragatkę 
(tai tokia laidynė guminėmis 
timpomis akmenukais šaudy-
ti), nes aš dabar neturiu kuo 
į paukštelius, katinus ir vištas 
laidyti. Ir sakyk man teisybę, 
nes jei meluosi, tai po mirties 
karštą akmenį laižysi.“ Taip ir 
augom tikėdami, kad į laukian-
čius pomirtinius įvykius dera 
atsižvelgti. Tik, kaip ir daugu-
ma, užaugę pasidarėme tokie 
gudrūs, kad tą vaikystės „karš-
tą akmenį“ bemaž pamiršome. 

saulius Lynikas 
Druskininkai

Baravykai
Ach, tie vasariniai baravykai, 

viliojantys grybautojus rudų ke-
puraičių aksomu, kartais pasi-
slepiantys žaliuose samanų ki-
limuose, kad grybautojai jų taip 
greit neatrastų. O patekę į pinti-
nėlę po ilgesnio ieškojimo, par-
nešti iš miško, suverti ant siūlo 
mėgaujasi krosnies šiluma, kol 
atėjus šventei taps stalo gardu-
mynais.

Miniatiūros

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Aldonos Vachmistrovičiūtės nuotr., Širvintos

Liko popieriaus lapai
su pradėtais ir nebaigtais 

eilėraščiais,
su svajonėmis, meilės atodūsiais,
su žvaigždėmis, švietusiom kelią.
Juokinga? O ne!
Juk jos vedė, kvietė pirmyn...
Tik pirmyn – nestoti, nerimti,
tik aukštyn – nepulti, negrimzti.
Išlaikei? Taip ir ne!
Pailso sparnai – neišblėso 

troškimai,
ir žvilgsnis vis kyla aukštyn,
tik aukštyn, į erdves.
Žinai, kad pakilus negrįši, 
bet liks erdvėje skrydžio blyksnis
ir žmonės sakys: „Žvaigždė krito.“
Tikėk – taip išliksi. 

Išaugino
Išaugino iš savo širdies
Ir iškėlė ant rankų į šviesą
Tarsi daigą rečiausios gėlės,
Kad gražiausiais žiedais sužydėtų.

Išmaitino savuoju krauju,
Kad išaugtų, kad būtų, klestėtų...
Dieną naktį šalia, vis kartu...
Kas galėjo karščiau bemylėti?

Kas už motinos širdį labiau
Gyvenimą gali aukoti?
Sunkiai dirbti karščiausiom 

dienom,
Prie lopšelio naktim nemiegoti?

Tai motulė, mieloji mama, 
Nesiskundė, tik vieno tetroško,
Kad užaugtų laiminga dukra – 
Karalaitė auksiniame bokšte.

Neatrado dukrelė turtų,
O motulę vargeliai palaužė...
Prisiminkim motulių savų 
Didžią meilę – istoriją graudžią. 

Danutė kULiaVienė
Jonava 

Koncertas
Vakarais aidi oras nuo gra-

žiausių giesmių. Atrodo, kad se-
nosiose alyvose susirinko visas 
pulkas dainininkų. Ieško žmogus 
akimis tų solistų ir pamato tik 
vieną pilką mažytę lakštingalėlę. 
Ir jai, kaip ir žmogui, galima pri-
taikyti žodžius, kad didelės as-
menybės visada paprastos. Ta-
me paprastume ir slypi jų jėga. 

aušra VeRBLiUDaViČiŪtė
Radviliškio r.

Stefos Pocienės nuotr., Telšiai

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


