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Gyvenimo kokybei neįgaliojo vežimėlyje 
svarbus netgi pasėstasSocialiniai tinklai – ne 

tik populiari bendravi-
mo priemonė, bet ir pui-
ki galimybė sužinoti apie 
įvairias naujoves ir netgi 
gauti vertingų dovanų. 
Tuo neseniai įsitikino du 
rateliais judantys jaunuo-
liai – Vilma Lukoševičiūtė 
ir Aurimas Kosteckas. Fa-
cebook tinkle aptikę tech-
ninės pagalbos priemo-
nes neįgaliesiems tiekian-
čios UAB „Kasko Group | 
Kid-Man“ kvietimą įver-
tinti naują vokiečių gami-
namą pasėstą, pasidalyti 
šia informacija su kitais ir 
netgi gauti jį dovanų, šia 
galimybe pasinaudojo. Ir 
gavo ne vieną, o du mo-
dernius pasėstus.

Integracijos keliu

Netradicinis būdas 
pristatyti naujus 

gaminius 
UAB „Kasko Group | Kid-

Man“ pagrindinė veikla – did
meninė prekyba kompensaci-
nės, slaugos ir neįgaliųjų techni-
kos priemonėmis. Tačiau įmonė 
visada ieško būdų tas priemo-

nes kuo patraukliau pristatyti jų 
naudotojams. Pardavimų vadovo 
asistentė rinkodarai Aina Žuran-
kovaitė pasakoja, kad įvedant į 
Lietuvos rinką naują vokiečių ga-
mybos vežimėlio pasėstą, nutar-
ta juo sudominti Facebook tinklo 

draugus. „KidMan nori pado-
vanoti naują pripučiamą pasės-
tą Conform. Dovanos vertė apie 
200 eurų, todėl už dovaną norė-
sime Jūsų šypsenos ir nuotrau-
kos su pasėstu. Kviečiame dalin-
tis šia nuotrauka ir komentaruo-

se pažymėti save ar savo draugą. 
Dovanos gavėją išrinksime iš ko-
mentaruose pažymėtų žmonių 
burtų keliu“, – interneto platy-
bėse netruko pasklisti tokio tu-
rinio bendrovės žinutė. Įmonės 
atstovai atidžiai skaitė ją lydėju-

sius komentarus. Pasak A. Žu-
rankovaitės, kai kurių internau-
tų atsiliepimai nustebino – vie-
nam šis pasėstas esą praverstų 
žvejyboje, kitam – prie šašlyki-
nės patogiai pasėdėti. Vis dėlto 
dauguma suprato jo tikrąją pa-
skirtį. Maloniai nuteikė Aurimo 
ir Vilmos reakcija. Rateliais ju-
dantis vaikinas pasiūlė šią dova-
ną skirti Vilmai, o ši – Aurimui. 
„Iš pradžių planavome padova-
noti tik vieną pasėstą ir jo lai-
mėtoju jau buvome išrinkę Au-
rimą. Tačiau draugiškas jaunuo-
lių poelgis visus labai sujaudino, 
todėl nutarėme apdovanoti juos 
abu“, – šypsojosi A. Žurankovai-
tė. Šiam sumanymui pritarė ir 
pasėsto gamintojai, prie neįga-
liesiems skirtos priemonės dar 
pridėję ir dovanų. 

Pragulos – gerai 
pažįstama problema
Aurimas neslepia nesitikė-

jęs, kad galėtų laimėti pasės-
tą, nors savajame komentare 
ir parašė: „Man reikėtų, bet aš 
padovanočiau Vilmai.“ Vaikinas 
gerai žino, koks jis reikalingas 
vežimėliu judančiam žmogui.  

tymą ir susitikimą su K. Hansen 
nuspręsta suorganizuoti todėl, 
kad lankydamasis Danijoje vy-
kusioje tarptautinėje konferen-
cijoje pastebėjo, jog ši priemo-
nė gali labai padėti cerebriniu 
paralyžiumi sergantiems žmo-
nėms. Pasak K. Šapkausko, bė-
gimas su triračiu gali paskatin-
ti juos būti fiziškai aktyvesnius, 
judėjimas ir sportas – suteikti 
daugiau džiaugsmo.

K. Hansen jau 25 metus pa-
saulyje skleidžia žinią apie bė-
gimą su triračiu. Ji tikina, kad tai 
yra bene sparčiausiai populiarė-
janti neįgaliųjų sporto šaka. Nors 
bėgimas su triračiu nėra parolim-
pinė sporto šaka, tačiau 2015 m. 
ji jau buvo žinoma 24 pasaulio 
šalyse.

K. Hansen džiaugiasi, kad bė-
gimas su triračiu paskatina vai-
kus svajoti ir siekti geresnių re-
zultatų. Jie pradeda sportuoti, o 
vėliau ima dairytis ir į kitas, su-
dėtingesnes, sporto šakas. 

Lietuvoje bėgimo su triračiu 
sportas šiuo metu dar beveik ne-
žinomas. Pirmuosius 2 triračius 
2015 metais įsigijo Lietuvos ne-

Pasaulyje sparčiai plintančią neįgaliųjų 
sporto šaką populiarins ir Lietuvoje

įgaliųjų sporto federacija. Jos 
prezidentas Anatolijus Čupko-
vas sako, kad ši priemonė jį su-
domino lankantis kasmetinėje 
Danijoje rengiamoje bėgimo su 
triračiu stovykloje. Čia neįgalieji 
ne tik išbando prietaisą, paben-
drauja su panašaus likimo žmo-
nėmis, susiranda naujų draugų, 
bet ir dalyvauja triračių lenkty-
nėse. „Reikia matyti žmonių vei-

dus, kai jie, negalintys patys net 
pavalgyti, bėga“, – sako A. Čupko-
vas. Pasak Neįgaliųjų sporto fe-
deracijos prezidento, įsigyti tri-
račiai yra pirmas žingsnis popu-
liarinant šį sportą.

2 triračius šiuo metu turi ir 
centras „EIK“. Tačiau centro di-
rektorius K. Šapkauskas tikina, 
kad jeigu bus daug susidomėju-
sių, triračių pirks ir daugiau, o 

norintieji sportuoti galės daly-
vauti centro organizuojamuose 
užsiėmimuose arba patys nusi-
pirkti priemonę. Vis tik tikėtina, 
kad norinčių ir galinčių ją įsigyti 
nebus daug, nes mažiausia trira-
čio kaina (ji priklauso nuo kom-
plektacijos) – 1 000 eurų. 

Priemonė įvairių negalių 
turintiems žmonėms 
K. Hansen tikina, kad trira-

tis tinka įvairių negalių turin-
tiems žmonėms. Ši priemonė 
vežimėliais ar su vaikštynėmis 
judantiems neįgaliesiems sutei-
kia galimybę eiti ir netgi bėgti 
nenaudojant jokių papildomų 
priemonių, tik savo jėgą. Trira-
tis tinkamas turintiesiems ne-
urologinių susirgimų, judėji-
mo sunkumų, amputuotas ga-
lūnes, intelekto sutrikimą, sme-
genų pažeidimą ir kitų sveika-
tos problemų. 

Triratį giria ergoterapeutai ir 
fizioterapeutai, nes juo naudo-
damasis negalią turintis žmogus 
gali saugiai mankštintis ir judėti 
savarankiškai. 

Aktyvaus užimtumo cen-
tras „EIK“ vilniečius ir 
miesto svečius sukvietė į 
susitikimą su pirmą kartą 
Lietuvoje viešėjusia daug-
kartine parolimpinių žai-
dynių lengvosios atletikos 
čempione Kone Hansen 
iš Danijos. Moteris, nors 
nuo vaikystės turi judėji-
mo negalią, išliko aktyvi 
ir savo gyvenimo misija 
laiko pagalbą panašaus 
likimo žmonėms. K. Han-
sen šeima prieš daugiau 
kaip 25 metus sukūrė tri-
ratę priemonę RaceRun-
ner, padedančią judėti, 
aktyviai leisti laisvalaikį 
bei sportuoti net ir labai 
sunkią negalią turintiems 
žmonėms. Sukūrus triratį 
atsirado ir bėgimo su tri-
račiu (angl. racerruning) 
sporto šaka. 

Aplinka visiems

Bėgimas su triračiu gali paskatinti neįgaliuosius būti fiziškai aktyvesnius.

Lietuvoje dar nepopuliari
Aktyvaus užimtumo centro 

„EIK“ direktoriaus Kęstučio Šap-
kausko teigimu, triračio prista- (nukelta į 5 psl.)

Vilma Lukoševičiūtė ir Aurimas Kosteckas džiaugiasi gavę vertingą dovaną.

(nukelta į 3 psl.)



Vasara, kūrybinės stovyklos, Monciškės... Jau vien iš-
tarus šiuos žodžius, ausyse pasigirsta jūros ošimas, 

šokinėja saulės spinduliai, vėjas į akis pusto smiltis... Ge-
rai, kad yra tokia vieta, kur galima darniai derinti darbą 
su poilsiu. Tiksliau – ne darbą, bet kūrybą. Jei esi smal-
sus, atviras įvairioms naujovėms, gali bandyti tapyti, 
imtis juvelyrikos, velti vilną, pinti vyteles ir sodus, fo-
tografuoti ar kurti kiną. Ir visai nesvarbu, kad nepasie-
kei tokių rezultatų kaip kiti, kad buvai atsiliekantis nuo 
pirmaujančių. Svarbu, kad pabandei, praplėtei akiratį... 

Važinėju rateliais po stovyklos centrinį pastatą ir 
stebiu, kaip juda į kūrybą pasinėrusių neįgalių žmonių 
rankos: stipresnės – išmaniai sukinėja medžio drožinėji-
mo kaltelius ar kaišioja karklų vyteles, silpnesnės – glos-
to iškedentą vilną ar laiko dažuose suvilgytą teptuką. 

Ar dažnai susimąstome, kokios svarbios žmogui ran-
kos? Jos gali viską: paglostyti kūdikio ar senolio galvą,   
pasėti grūdus ir nuimti derlių, gaminti valgį, slaugyti li-
gonį... Mano senelis savo sugrubusias rankas vadino tar-
naitėmis, nes jos kantriai jam tarnavo visą ilgą gyvenimą. 

Žiaurūs pastarųjų dienų įvykiai dar kartą parodė, 
kad rankos gali laikyti šautuvą ir be gailesčio žudyti ne-
kaltus žmones. Dokumentiniai kadrai per TV – žiaurūs, 
jie rodo verkiančią mažametę mergaitę, tampančią ant 
Nicos grindinio gulinčios negyvos mamos rankas. Ach, 
rankos, rankos, kodėl jūs paklūstate žudiko norams? 

Būnant Landšafto terapijos ir rekreacijos centre 
(toks visas Lietuvos paraplegikų asociacijos vasaros 
buveinės pavadinimas) dažnai kyla mintis parašyti pro-
jektą negalios neturintiems žmonėms – skirti apmoka-
mą kelialapį į neįgaliųjų stovyklą, kad bent akimirką jie 
turėtų galimybę suvokti, kokie yra gamtos apdovanoti. 
Šiandienos visuomenėje tik neįgalieji turi integruotis į 
bendruomenę, o tai, mano manymu, yra visiška netei-
sybė, todėl dažnai klausiu savęs: kodėl įgaliesiems ne-
reikia integruotis į neįgaliųjų bendruomenę? O norėtų-
si tokią galimybę (ir už atitinkamą kainą) suteikti. Tokia 
praktika jau taikoma ES šalyse, ir labai sėkmingai veikia 
Prancūzijoje. Tokiose stovyklose sveikieji savo atosto-
gų metu padeda neįgaliesiems ir kartais net patys išgy-
ja nuo depresijos ar kitų dvasinių ligų. 

Šiandien Monciškėse sukurta labai gera infrastruk-
tūra tiek sveikiesiems, tiek neįgaliesiems, todėl aplink 
glaudžiasi didžiuliai poilsio namai bei kempingai, daž-
nai ir neįgaliųjų automobilių stovėjimo aikštelės stovyk
loje užimamos visai dienai be jokio mokesčio. Patogu, – 
nereikia patiems verslininkams grįsti takelių iki jūros, 
tvarkyti šiukšlių, rūpintis maitinimu. Ne, mums negai-
la, bet norisi ir kitokio, abipusio bendravimo. Negalios 
neturintieji, naudodamiesi mums pritaikyta infrastruk-
tūra, priima visas dovanas kaip sveiku protu supranta-
mą dalyką, o keliaudami iki paplūdimio mūsų stovyklos 
teritorija, dažnai apžiūrinėja mus tarsi kokius ekspona-
tus... Norėtųsi, kad ir neįgaliesiems, patekus į sveikųjų 
erdves, viskas būtų pritaikyta be jokių išlygų... 

Vėl mintimis grįžtu prie ,,vis dar rašomo projekto“. 
Negalios neturintys žmonės vardan bendros visuome-
nės gerovės galėtų ne tik patarnauti neįgaliesiems, bet 
ir pasimokyti per smėlį juos nuvežti iki jūros, padėti įsi-
taisyti paplūdimyje ar kartu išsimaudyti jūroje. Taip jie 
patys pailsėtų nuo savo nesibaigiančių bėdų, apie kurias 
mes, neįgalieji, oi kiek prisiklausome. Vieno tokio greti-
moje kavinėje alų gurkšnojančio dejuoklio neiškentusi 
paklausiau: ,,O ką tu darytum mūsų vietoje?“ ,,Nusišau-
čiau“, – atšovė drąsuolis... 

Vėl grįžtu į stovyklą. Pavėsinėje lauke ratu išsiri-
kiavę elektriniais vežimėliais judantys neįgalieji. Tyliai 
sustoju už jų nugarų. Jų rankos silpnos, tad jie buria-
si į ratelius bent pabendrauti. Kiek gali, stengiasi da-
lyvauti sporto, jogos ir kitose grupėse. Stebiu ir suvo-
kiu – kiek daug galimybių aukščiausiasis man dar pali-
ko. Svarbiausia – paliko rankas. Viliuosi, kad ir įgalieji, 
trumpai pabuvę kartu su mumis, patirtų tokį džiaugs-
mą ir įgytų didesnį imunitetą išgyventi (mūsų akimis 
žiūrint) daug lengvesnes savo gyvenimo problemas... 
Gal tokia patirtis jiems labai praverstų slaugant sens-
tančius tėvus... 

Rankos... 

Apie tai,
kas

jaudina
Panevėžio r.:

 Laišką „Bičiulystei“ at-
siuntęs Juozapas Levickis 
pasidalijo įspūdžiais iš turi-
ningos išvykos po Sūduvą.

Grupė Panevėžio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narių, vadovaujami pirmi-
ninkės Aurelijos Petronie-
nės, išsiruošėme į kelionę 
po Šakių apylinkes. Vyko-
me vaizdingu Panemunės 
keliu iki Jurbarko, kur mū-
sų laukė toliau visą kelionę 
lydėjusi gidė. 

Pažintinę kelionę pra-
dėjome nuo Sudargo, gar-
saus savo istorija, vaizdin-
gu palei Nemuną išsidės-
čiusiu penkių piliakalnių, 
nuo kurių puikiai maty-
ti Nemuno vingių pano-
rama, kompleksu. Mažas 
Lietuvos kampelis nenusi-
leidžia Kernavės piliakal-
nių kompleksui. Sudargo 
aplinka prieš keletą metų 
sutvarkyta – išpjauti ir iš-
kirsti medžiai, krūmai. 

Turistams patrauklūs 
ir Plokščiai, garsėjantys 
unikalia vieta – Vaiguvos 

Kelionėje susipažinome su 
Lietuvos istorija

upeliugatve, kuria gyven-
tojai automobiliu pasiekia 
savo sodybas. Didžiupio 
upelio slėnis vadinamas 
šventaduobe. Prie šlaite 
esančios koplytėlės trykš-
ta šaltinis, turintis gydo-
mųjų savybių. Koplytėlė 
primena garsų Palangos 
Lurdą. Čia vyksta Parcin-
kulio atlaidai, giesmių ir 
poezijos popietės. 

Ant vaizdingo Nemuno 
šlaito įsikūręs garsus XIX a. 
architektūros ansamblis – 

Gelgaudiškio dvaras, nese-
niai atgijęs naujam gyveni-
mui. Rūmų fasadas – kolo-
nos dailiomis baliustrado-
mis, gražiais metalo ir ki-
tais puošybos elementais. 
Rūmus supa senas 118,5 
ha parkas su keturiomis – 
Klevų, Pušų, Kaštonų ir 
Liepų – alėjomis. Dvare 
dabar vyksta įvairūs kul-
tūros renginiai, festivaliai, 
ekskursijos. 2016aisiais 
Gelgaudiškis tapo mažąja 
kultūros sostine. 

Paskutinė kelionės 
metu aplankyta vieta – 
Zyplių dvaras, nuolat su-
laukiantis gausių turistų, 
menininkų, kultūros ren-
ginių lankytojų. Lukšių 
seniūno, Lietuvoje gar-
saus skulptoriaus akmen-
tašio Vido Cikanos inicia-
tyva 2002 m. pradėti dva-
ro tvarkymo ir atstatymo 
darbai. Kasmet čia vyksta 
tautodailininkų plenerai, 
rengiami koncertai, kūry-
bos vakarai, kuria neįga-
lūs menininkai. 

Zyplių dvare mus šiltai 
pasitiko Remigijaus Pode-
rio vadovaujami muzikan-
tai. Po smagaus koncerto 
ir bendro pasidainavimo 
atsisveikinome su svetin-
gais šeimininkais. Pasisė-
mę istorijos žinių grįžo-
me į Panevėžį. Už turinin-
gą kelionę esame dėkingi 
visus nuoširdžiai globo-
jusiai pirmininkei A. Pet
ronienei. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntęs Tauragės ratukų 
sąjungos prezidentas Eu-
genijus Abromas pasi-
dalijo neįgaliųjų stovyklos 
įspūdžiais. 

Šiemetinė stovykla 
„Mūsų dienos – mūsų nak-
tys“ buvo jau šeštoji. Nors 
jos dalyvių oras nelepi-
no, tai nebuvo kliūtis ge-
rai nuotaikai, juokui ir 
pramogoms. 6 stovyklos 
dienas dalyviai turinin-
gai leido laiką bičiulių bū-
ryje, bendravo su juos ap-
lankiusiais svečiais. Ke-
lis vakarus prie laužo su-
sirinkusius stovyklauto-
jus džiugino merginų su 
gitaromis duetas. Stovy-
klautojai klausėsi Taura-
gės literatų klubo „Žings-
niai“ narių eilių, o svečias 
iš Klaipėdos paskaitė ke-
lias trumpas pasakas. Prie 
poezijos skaitymo prisidė-
jo ir stovyklos dalyvė Eglė 

Tauragė: Mūsų dienos – mūsų naktys
Laurinaitytė – susirinku-
siesiems ji perskaitė kelis 
savo eilėraščius. 

Liepos 6oji buvo iš-
kilminga diena, bet per ją 
irgi netrūko geros nuotai-
kos, įvairių veiklų. Stovyk
lautojai žiūrėjo, kaip gami-
namas tadžikiškas plovas, 
jį degustavo. Vėliau visi su-
sirinkusieji vieningai gie-
dojo Valstybės himną. 

Kitą dieną mus aplan-
kė policijos atstovės. Jos 
surengė seminarą apie 
saugų eismą, stovyklau-
tojus apdovanojo lieme-
nėmis ir atšvaitais. Neįga-
liuosius aplankė ir garbin-
gi svečiai – rašytojas, filo-
sofas, poliglotas Tomas Vi-
luckas su žmona docente 
Jolita. Jis šiek tiek papasa-
kojo apie save, o paskui – 
visus sudominusią ir susi-
mąstyti privertusią pamo-
kančią istoriją apie vargin-
gą žmogų, kuris, susiklos-

čius aplinkybėms, tapo 
svarbiu asmeniu. Smagių 
pokalbių su svečiais ne-
trūko ir visiems susėdus 
prie laužo. 

Penktadienis buvo 
kiek ramesnis, bet stovyk
lautojams užsiėmimų ne-
trūko. Kas žaidė lauko 
šachmatais, kas su auto-
busiuku išvyko pasižval-
gyti po apylinkes. Vakare 
sulaukėme svečių iš Kali-
ningrado. 

Išaušus šeštadienio 
rytui, pamažu pradėjome 
ruoštis stovyklos uždary-
mui. Visiems, prisidėju-
siems prie stovyklautojų 
gerovės, buvo įteikti padė-
kos raštai, o dalyviai apdo-
vanoti diplomais. Sureng-
ta ir bendra stovyklautojų 
fotosesija. Nuotraukos dar 
ilgai primins apie stovyk
loje „Mūsų dienos – mūsų 
naktys“ kartu smagiai pra-
leistą savaitę.  

Stovyklos „Mūsų dienos – mūsų naktys“ akimirkos.

 Genovaitė Raščiaus-
kienė „Bičiulystei“ parašė 
apie išvyką į Naisius. 

Liepos 1osios rytas 
nebuvo džiuginantis. Ly-
nojo lietus, buvo žvarbo-
ka. Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos nariai, 
nebijodami blogo oro, rin-
kosi į ekskursiją. Vykome 
į pirmąją mažąją Lietuvos 
kultūros sotinę – Naisius. 
Nuvykus mus pasitiko gi-
dė Laura. Naisiai – nuosta-
bus Lietuvos kampelis. Kai 
kurie ten vykome jau ne 
pirmą kartą, bet vis randa-
me kažką naujo, gražaus, 

Kėdainių r.: Aplankėme mažąją Lietuvos 
kultūros sostinę

nepakartojamo, miestelis 
stebina savo ramybe, tvar-
ka ir švara. 

Gidė mus pakvietė į 
Naisių krašto istorijos mu-
ziejų, ten susipažinome 
su istorine Naisių praei-
timi, lankėmės Baltų die-
vų skulptūrų parke, kuria-
me – 53 skulptūros, sufor-
muotos Saulės ir Ugnies 
aikštės. Alkos kalnas mus 
pasitiko savo didingomis 
skulptūromis. Aplankėme 
Baltų žolynų muziejų. Tai – 
prieverpstės formos gėly-

nas. Jame galima rasti vis-
ko. Nuo paprastos lauko 
ramunės iki nuostabiausių 
lelijų žiedų. Paragavome 
jame augančių priesko-
ninių augalų. Aplankėme 
Baltų areną, kurios šlaitų 
aukštis – 16 m, o jai supil-
ti panaudoti 153 kubiniai 
metrai žemės. Lankėmės 
Inkilų muziejuje, sužino-
jome, koks paukštelis ku-
riame namelyje gyvena. 
Matėme namelį, kuriame 
žiemoja boružėlės. Aplan-
kėme žemaitukų ūkį, pa-

sivaikščiojome po Varnė-
nų alėją.

Baigę apžvalginę ke-
lionę, buvome pakviesti į 
koncertą Naisių kultūros 
namuose. Naisių vasaros 
teatro aktoriai dainavo 
Šiaulių krašto dainas. 

Koncertą užbaigė mū-
sų ansamblis „Gija“, vado-
vaujamas Ričardo Gečo. 
Jie sudainavo porą dainų. 
Visi buvome šiek tiek pa-
vargę, bet patirti įspūdžiai 
ir nuoširdus bendravimas 
nubraukė visą nuovargį.

Panevėžiečiai aplankė Sūduvą.
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Šiaulių r.: Ilgai neišdils 
kelionių įspūdžiai 

 „Bičiulystei“ laišką atsiuntu-
si Nina Budrikienė papasakojo 
apie išvykų ir ekskursijų kupiną 
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugi-
jos narių vasarą. 

Šiaulių rajono neįgalieji, va-
dovaujami pirmininkės E. Ka-
činskienės, aplankė Anykščių 
kraštą. Įdomu buvo užsukti į A. 
Vienuolio muziejų, A. Baranaus-
ko klėtelę, užkopti į J. Biliūno 
„Laimės žiburį“. Niūronių kaime 
aplankėme Arklio muziejų. Ne-
išdildomą įspūdį paliko Siauru-
ko muziejus. Važiavome ranki-
ne drezina, apžiūrėjome unikalią 
riedmenų kolekciją, vaikščiojo-
me su gidu pakhauze, užsukome 
į stoties viršininko kabinetą. Kai 
kas prisiminė siauruku nuo Pa-
kruojo į Linkuvą važiavęs. Pabu-
vome pas audėją, keramikę, juve-
lyrą, kalvį. Grožėjomės Anykščių 
šilelyje įkurtu medžių lajų taku.

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos Gruzdžių padalinio 
nariai, vadovaujami pirminin-
kės S. Dijokienės ir nenuilstan-
čios kultūrinės veiklos organi-
zatorės A. Vaičiulienės, lankėsi 
Pakruojo dvare. Anksčiau jame 
buvo įsikūrusi tarybinio ūkio 
kontora, vėliau – tarybinis ūkis
technikumas. Dabar rekons-
truotas dvaras dvelkia baronų 
fon Ropų laikais. 

Mus sutiko ekskursijos va-

dovė baronaitė Adelheidė. Ji su-
pažindino su aristokratų gyveni-
mu. Aplankėme centrinių dvaro 
rūmų gyventojų valdas, kamba-
rius. Pasigrožėjome ponų kostiu-
mine (kai kurios moterys pasi-
puošė skrybėlaitėmis), apžiūrė-
jome senąsias dvaro dirbtuvėles. 

Pakruojo dvarui priklausan-
čiame „Traktieriuje“ kurį laiką 
glaudėsi garsusis istorinio žygio 
Vytauto Didžiojo keliais dalyvis – 
šuo Alšis. Pavaikščiojome Kruo-
jos pakrantėmis, pasigrožėjome 
parku, Meilės sala. 

Tą pačią dieną aplankėme ir 
Naisius – mažųjų Lietuvos kultū-
ros sostinių globėjus. Tai gražus 
kaimas, garsėjantis ne tik pelny-
tu „Sidabrinės gervės“ apdova-
nojimu už TV serialą, bet ir čia 
įkurtais muziejais. Pasigrožėjo-
me ąžuolinėmis dievų skulptū-
romis, pasivaikščiojome Baltų 
arenos šlaitais (sužinojome, kad 
šioje arenoje telpa 25–30 tūkst. 
lankytojų), lietuviškų veislių žo-
lynais, gėlynais. Naisių žirgynas 
pripažintas geriausiu genetinių 
išteklių saugojimo ūkiu. 

Naisiuose, Zigmo Gėlės gim-
tajame name, įsikūręs ir Šiaulių 
rajono literatūros muziejus. Jo 
ekspozicija primena apie Z. Gė-
lės premijos laureatus.

Turiningose išvykose patyrė-
me daug įspūdžių. 

Gruzdžių neįgalieji lankėsi Naisiuose.

 Akmenės krašto artrito ben-
drijos pirmininkė Onutė Pivorie-
nė laiške redakcijai rašo apie įgy-
vendinamą projektą ir jo veiklas. 

Akmenės krašto artrito ben-
drija šiemet švenčia savo gyva-
vimo 10metį. Mes mokome ir 
padedame savo nariams ne tik 
„draugauti“ su turima liga, bet 
ir susirinkti būrin, dalytis patir-
timi, įvairiais patarimais ne tik 
apie sveikatą. Žmonės, sergantys 
viena ar kita lėtine liga, susidu-
ria su daugeliu problemų. Artrito 
bendrijoje mes vykdome įvairias 
veiklas, linksminamės, o kartais 
ir ašarą nubraukiam. Mes, skaus-
mų kamuojami neįgalieji, neno-
rime jaustis pamiršti, diskrimi-
nuojami, norime realiai pajausti 
ištiestą pagalbos ranką, norime 
ir poilsio – reabilitacijos, išvy-
kos ar ekskursijos, rėmimo per 
neįgaliųjų socialinės reabilitaci-
jos projektus, bet… Kažkodėl lie-
kame už borto, nubyra tik maži 
trupinėliai iš savivaldybės finan-
suojamų projektų. 

Šiais metais Akmenės krašto 
artrito bendrija vykdo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos fi-
nansuotą „Institucinių gebėjimų 
ir finansinių išteklių pritrauki-

mo organizacijai“ projektą. Mažo 
Akmenės rajono artrito bendri-
ja ne pirmą kartą gauna paramą 
tiesiogiai ministerijos finansuo-
jamiems projektams įgyvendin-
ti. Ir šį kartą liepos mėnesį rajo-
no visuomenė, partnerės rinko-
si į bendrijos organizuotą masinį 
renginį prie miesto vandens tel-
kinio. Su koncertinėmis progra-
momis renginyje dalyvavo ir ben-
drijos partnerės – rajono muzikos 
mokykla, Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos ansamblis. Į žaidi-
mus aktyviai įsijungė ir bendruo-
menė. Buvo surengta parodapar-
davimas. Renginio dalyviai paste-
bėjo artrito bendrijos narių pada-
rytus darbelius, grožėjosi tautinių 
raštų mezginiais, floristikos dirbi-
niais. Kalbėjome savo krašto – že-
maitiška tarme. Renginį vainika-
vo žemaitiškos šiupinienės vaišės, 
pavakarojimas prie tvenkinio, pa-
sidalijimas įspūdžiais, darbais ir 
ateities planais. 

Artrito išvargintiems neįga-
liesiems norisi palinkėti nepra-
rasti stiprios valios, pakantumo 
supantiems mus. Reabilituoki-
mės savo lėšomis – išeikime už 
miesto, pasidžiaukime tuo, ką 
turime šalia.

Beveik dvejus metus dėl skaus-
mingų pragulų Aurimas pralei-
do gulėdamas ant pilvo, išken-
tė sunkią operaciją, ilgai rea-
bilitavosi. 

Negalia A. Kostecką užklupo 
netikėtai. Tiesiog atsibudęs vie-
ną rytą suprato, kad negali paju-
dinti kojų. Vaikinas ilgokai min-
tyse ieškojo jį ištikusio paraly-
žiaus priežasčių. Tačiau išskyrus 
tai, kad prieš savaitę žaidė krep-
šinį, o po to gerokai sušilęs pa-
lindo po šaltu dušu, nieko dau-
giau negalėjo prisiminti. Medikai 
diag nozavo stuburo slankstelių 
nervų uždegimą. Buvo svarsto-
ma ir dar viena negalios priežas-
tis – sausgyslių užkalkėjimas, ta-
čiau vis dėlto apsistota ties pir-
mąja diagnoze. 

Aurimas prisimena, kad prieš 
15 metų ją konstatavę medikai 
nesiėmė jokio specialaus gydy-
mo. O negalia pradėjo reikštis 
įvairiomis formomis. Pirmiau-
sia – stipriai krito kraujospūdis. 
Jo matavimo aparatui parodžius 
skaičius 80 su 40 Aurimas atsi-
dūrė reanimacijos palatoje. Pas-
kui ėmė varginti pragulos. Dėl jų 
vaikiną perkėlė į Vilkpėdės slau-
gos ligoninę, tačiau situacijai tik 
blogėjant išvežė į tuometinę Šv. 
Jokūbo ligoninę. Nebuvo kitos 
išeities, tik operuoti kumščio dy-
džio žaizdas, pašalinti visus ap-
mirusius audinius. Teko perso-
dinti ir odą – nuo kojos paimtais 
jos lopais chirurgai uždangstė gi-
lias žaizdas. Gijimas buvo ilgas ir 
skausmingas. Reabilitacijai skir-
to laiko nepakako. Kone porą me-
tų Aurimas negalėjo apsiversti 
ant nugaros. Raumenys sunyko, 
perpus sumenko ir daugiau kaip 
100 kg svėrusio vaikino svoris. 

Neįgaliojo vežimėlis, be ku-
rio iš gerokai užsitęsusio krizi-
nio laikotarpio pagaliau ištrū-
kęs vaikinas nebegalėjo gyventi, 
jam reiškė visišką priklausomy-
bę nuo kitų žmonių. Aurimas ne-
slepia, kad ne kartą galvoje net 
buvo šmėkštelėjusi mintis nebe-
tęsti tokios egzistencijos. 

Nors jėgos silpsta 
pamažu...

Visai kitaip į namuose atsi-
radusį neįgaliojo vežimėlį rea-
gavo V. Lukoševičiūtė. Merginai 
jis asocijavosi su galimybe lais-
viau judėti, geriau jaustis, daly-
vauti stovyklose.

Vilmai diagnozuota geneti-
nė liga – progresuojanti raume-
nų distrofija. Pirmuosius jos po-
žymius mergina pajuto dar bū-
dama 10 metų. Ėmė vis dažniau 
už ko nors užkliūti, nugriūda-
vo, greičiau pavargdavo. Ir eise-
na pasikeitė – pradėjo krypuoti. 
Bene porą metų į medikus nesi-
kreipė. Pasak jos, ligos požymiai 
nebuvo labai ryškūs, tad vis tikė-
josi, kad viskas susitvarkys sa-
vaime. Deja...

Vilmai buvo maždaug 12 me-
tų, kai gydytojai jai diagnozavo 
raumenų distrofiją, tačiau tiks-
laus jos tipo nenustatė. O nuo 
to, pasak Vilmos, labai priklauso, 
kokia ateitis laukia. Mergina pri-
simena, kad prieš kelerius me-
tus dar lankėsi Genetikos centre 
Santariškėse. Ten darė biopsijas, 
siuntė į Vokietiją. Bet tikslesnio 
atsakymo taip pat negavo – esą 
per daug sunykę raumenys ir 
jau nebegalima nieko nustatyti. 
Tik prieš 3 ar 4 metus Latvijo-
je atliktas specialus kraujo tyri-
mas diagnozę patikslino – Vilmą 
vargina liemens, galūnių raume-
nų distrofija. 

Liga progresuoja pamažu. 
Vidurinę mokyklą mergina dar 
baigė kartu su savo bendraam-
žiais, o paskutiniaisiais magis-
trantūros studijų Vytauto Di-
džiojo universitete metais (Vil-
ma pasirinko taikomosios ma-
tematikos studijas), jau prireikė 
neįgaliojo vežimėlio. 

Po kurio laiko su aukšto-
jo mokslo diplomu į gimtuo-
sius Kaišiadoris grįžusi mergi-
na įsidarbino neįgaliųjų socia-
linėje įmonėje „Printėja“. Nors 
maketuotojos darbas su taiko-
mąja matematika neturi nieko 
bendro, tačiau Vilmai jis labai 

patinka. Pusantrų metų čia dir-
banti mergina randa erdvės kū-
rybinėms paieškoms, naujoms 
idėjoms. Pernai jos sukurtas lo-
gotipas Šiauliuose rengtam neį-
galiųjų festivaliui „Nenusigręžk“ 
buvo pripažintas geriausiu. 

Kadangi Vilma „Printėjo-
je“ dirba tik tris dienas per sa-
vaitę, lieka laiko mieliems už-
siėmimams – mergina mėgsta 
piešti mandalas. Silpnos rankos 
šiam pomėgiui netrukdo – riešai, 
pirštai jai vis dar paklūsta. Ji net-
gi ruošiasi rudenį surengti savo 
pieštų mandalų parodą...

Svajonėse – savi 
namai ir savarankiškas 

gyvenimas
Gyvenimas neįgaliojo vežimė-

lyje – didelis iššūkis, susijęs su 
daugybe dalykų. Aurimui buvo 
sunkiausia išmokti persėsti į ve-
žimėlį, pačiam sukti ratus, įveikti 
kliūtis. Pasak jo, niekas nemokė, 
kaip tai daryti, pačiam teko vis-
ką atrasti. Ir pajusti, kaip gyve-
nimo kokybė priklauso nuo pa-
prasčiausių dalykų – netgi nuo 
vežimėlio pasėsto. Todėl Aurimas 
labai atidžiai apžiūrėjo iš atskirų 
oro kamerų susidedantį Conform 
pasėstą, pats jį prisipūtė, išban-
dė. Ir patikino, kad atsisėdęs ant 
jo jaučiasi nepalyginti patogiau 
nei ant savo senosios, jau stipriai 
susidėvėjusios pagalvėlės. Gau-
ti naują, pasak A. Kostecko, nėra 
lengva. Techninės pagalbos neį-
galiesiems centras pasėstus kom-
pensuoja tik kartą per 3 metus, o 
jeigu nori geresnio, brangesnio, 
reikia ir dar ilgiau palūkėti. 

V. Lukoševičiūtė taip pat už-
siminė turinti rūpesčių dėl savo-
jo. Prieš porą metų gautas pasės-
tas jau nebeatlieka savo funkci-
jos – gelio užpildui susisluoks-
niavus su porolonu jis pasidarė 
nepatogus, atsirado pavojus su-
siformuoti praguloms. Mergina 
džiaugėsi, kad visas problemas 
išspręs naujasis pasėstas. 

„KidMan“ darbuotojai atsi-
žvelgė į jaunuolių prašymą jiems 
skirti skirtingo aukščio pasėstus, 
tad galės išbandyti, kuris labiau 
atitinka jų poreikius. Ir su drau-
gais šia patirtimi pasidalyti – at-
siėmę dovanas jiedu tą pačią die-
ną išvažiavo į Monciškes. 

Facebook tinkle susipažinę 
jaunuoliai kol kas gyvena su tė-
vais, tačiau svajoja apie savus 
namus, savarankišką gyvenimą. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Gyvenimo kokybei neįgaliojo 
vežimėlyje svarbus netgi pasėstas

Subūrė bendruomenę

(atkelta iš 1 psl.)

Kartu su pasėstais vokiečiai atsiuntė ir kitokių dovanų.

Dovanas neįgaliesiems perdavusios „Kasko Group | Kid-Man“ darbuotojos 
A. Žurankovaitė (kairėje) ir R. Besekirskienė (dešinėje).
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Gastritas – ūminis ar lėtinis 
skrandžio gleivinės uždegi-

mas. Šios ligos paveikta gleivinė 
paburksta, parausta, o kartais ir 
išopėja (atsiranda vadinamosios 
erozijos). Dažniausiai gastritas 
pažeidžia visą gleivinę, arba dar 
ir (pasitaiko rečiau) – raumeninį 
audinį. Jei ligonis, susirgęs ūmi-
niu gastritu, nedelsdamas krei-
piasi į gydymo įstaigą ir vykdo 
visus gydytojo nurodymus, liga 
praeina per keletą dienų. Neiš-
gydžius ūminio gastrito, taip pat 
kokiu nors būdu pakartotinai su-
dirginus skrandį (arba pastoviai 
nesilaikant elementarių mity-
bos reikalavimų), susergama lė-
tiniu gastritu. Tada sergama ne-
palyginti ilgiau ir labiau nukenčia 
skrandis: pradeda plonėti gleivi-
nė, pažeidžiamas ląstelių brendi-
mas ir kiti procesai, nyksta rūgš-
tį išskiriančios liaukos (vien dėl 
šios priežasties nukenčia visas 
virškinimo procesas). 

Skrandžio gleivinę žaloja: ne-
reguliari mityba; rūkymas; per-
sivalgymas; blogai sukramtytas 
maistas (kai skubama valgyti ar-
ba turint dantų problemų); neko-
kybiški (sugedę) produktai, už-
krėsti mikroorganizmais (daž-
niausiai – salmonelėmis, stafilo-
kokais); karšto, šalto, sūraus, gru-
baus, sunkiai virškinamo maisto 
vartojimas (ypač dažnas); pik-
tnaudžiavimas alkoholiu, aštriais 
prieskoniais; medžiagų apykaitos 
sutrikimai; kai kurios ligos (skar-
latina, gripas, tymai, plaučių už-
degimas, dėmėtoji šiltinė, difte-
rija, virusinis hepatitas, ryškus 
inkstų nepakankamumas); stip
rus apšvitinimas radioaktyviais 
spinduliais; ne tos grupės kraujo 
perpylimas; ilgas gydymasis kai 
kuriais preparatais, pvz., aspiri-
nu, bromu, butadionu, kai kuriais 
hormonais, antibiotikais, vaistais 
nuo tuberkuliozės, vėžio, uždegi-
mo (diklofenakas, indometacinas, 
ibuprofenas); alerginė reakcija į 
kuriuos maisto produktus, pvz., 
kiaušinius, grybus, braškes, že-
muoges, šokoladą ir kt. 

Pastaba: skrandžio gleivinei 
taip pat gali pakenkti kai kurios 
traumos ir chirurginės operaci-
jos (pvz., neretai po skrandžio 
operacijų į skrandį patenkanti 
tulžis sukelia lėtinį gastritą).

Mokslininkų įžvalgos
Per pastarąjį trisdešimtmetį 

dėl nesveikos mitybos ir kai ku-
rių kitų priežasčių gerokai pa-
daugėjo sergančiųjų skrandžio 
ligomis. Mokslininkai pastebė-
jo, kad nemažos dalies tokių li-
gonių organizmas netgi linkęs 
pernelyg anksti senti. Dažniau-
siai šitaip nutinka, kai priside-
da imuninę sistemą griaunantys 
veiksniai – stresai, mažas judru-
mas (per didelė raumenų apkro-
va taip pat silpnina imuninę sis-
temą), deguonies trūkumas (per 
mažai būnant lauke). Perkopus 
35erių metų slenkstį, dažnas 
skrandis nebeišskiria reikiamo 
kiekio ir koncentracijos rūgšties, 
reikalingos virškinti baltymams 
ir mineralams (kalciui, geležiai). 
Įsidėmėtina, kad pastaroji rūgš-
tis ne vien apvirškina maistą, bet 

dar naikina mikroorganizmus. 
Jeigu virusai, bakterijos ir ki-
toks užkratas patektų į plonąsias 
žarnas, galėtų daugintis (mat šio 
žarnyno terpė neutrali). 

Ūminio gastrito požymiai
Ūminis gastritas pasireiškia 

skrandžio pilnumo, nevirškinimo 
pojūčiu, nemaloniu skoniu burno-
je, apetito stoka, pilvo maudimu, 
spaudimu ar skausmu (dažniau-
siai pastarieji pojūčiai atsiranda 
po valgio), bendru silpnumu. Be 
to, gali pykinti (kartais vemiama 
suvalgytu maistu su gleivių prie-
maišomis; išsivėmus kurį laiką 
palengvėja), paleisti vidurius. 
Sunkesniais atvejais karščiuo-
jama, smarkiau plaka širdis, su-
mažėja arterinis kraujospūdis, 
svaigsta galva, pasidaro skaus-
minga skrandžio sritis (ją lie-
čiant); beje, tokie ir panašūs požy-
miai būna susirgus salmonelioze 
ir kitomis žarnyno infekcijomis.

Lėtinio gastrito požymiai
Sergant lėtiniu gastritu, kai 

kuriais atvejais gali visai nebū-
ti ūminiam gastritui būdingų 
simptomų arba jie būna mažiau 
ryškūs (tai nereiškia, jog nieko 
blogo nevyksta su skrandžiu). 
Kur kas dažniau pastebimai su-
mažėja arba padidėja skrandžio 
sulčių rūgštingumas, atsiranda 
vidurių užkietėjimas ar viduria-
vimas, raugėjimas, burnoje – ne-
malonus skonis, pykinimas, pilvo 
skausmas, dingsta apetitas. Ilgai 
trunkantis lėtinis gastritas ypač 
vargina išsekusius bei pagyve-
nusius ligonius, kurių maždaug 
du trečdaliai kartu serga kitomis 
virškinimo sistemos ligomis. Be-
je, jei lėtinis gastritas trunka il-
gai, ligoniai dažniausiai sulysta 
bei suserga mažakraujyste.

Ligonių mitybos 
ypatumai

Kiekvienu konkrečiu atveju 
dietą, vaistus ir kitas gydymui 
skirtas priemones gali skirti tik 
gydytojas. Medicinos enciklope-
dijose, žinynuose, liaudies medi-
cinos literatūroje esantys patari-
mai yra tik orientaciniai (šiame 
rašinyje pateikiamų dietų apra-
šymas irgi ne išimtis). Antra ver-
tus, gana dažnai sergama ne vien 
tik ūminiu ar lėtiniu gastritu, bet 
kartu dar ir skrandžio bei dvyli-
kapirštės žarnos opalige, ūminiu 
ar lėtiniu plonosios ar storosios 
žarnos uždegimu. Ir tai dar ne 
viskas. Sergant įvairiomis skran-
džio, kepenų ir žarnyno ligomis 
kinta skrandžio sulčių sudėtis ir 
kiekis. Beje, daugiau skrandžio 
sulčių išsiskiria sergant skran-

džio opalige ir kai kuriomis gas-
trito formomis. 

Pateikiame dažniausiai taiko-
mų dietų pavyzdžius.

1a dieta
Taikoma paūmėjus skrandžio 

ir dvylikapirštės žarnos opaligei, 
ryškiai paūmėjus lėtiniam gastri-
tui (per pirmąsias 2–3 gydymo 
dienas, vėliau – 1b dieta). Paskir-
tis: tausoti virškinimo traktą, slo-
pinti uždegimą, spartinti opos gi-
jimą. Tai mažiau kaloringa dieta 
(sumažintas angliavandenių, tru-
putį – baltymų ir riebalų kiekis). 
Mažiau valgomosios druskos, nė-
ra maisto produktų, dirginančių 
skrandžio gleivinę, taip pat karš-
tų ir šaltų patiekalų. Maistas tri-
namas, verdamas vandenyje ar 
garuose, ruošiamas skystas ar 
košės pavidalo. Mitybos režimas: 
6 kartus per dieną (valgoma po 
nedaug), nakčiai – stiklinė pieno.

Cheminė sudėtis: baltymų – 
80 g, riebalų – 80–90 g, anglia-
vandenių – 200 g, kaloringu-
mas – 1900–2000 kcal, valgomo-
sios druskos – 8 g, skysčių ger-
ti – 1,5 litro. 

Rekomenduojama: manų, avi-
žinių, perlinių kruopų sriubos, 
malta troškinta mėsa, žuvis, ne-
stipri arbata, kisielius.

Nerekomenduojama: rūgpie-
nis, kava, kakava, gazuotas van-
duo, grietinė, varškė, kietai virti 
kiaušiniai, daržovės, švieži vai-
siai, padažas, prieskoniai, juo-
da duona.

1b dieta
Skirta skrandžio ir dvylika-

pirštės žarnos opaligės atoslū-
giui, ūminiam gastritui (po 1a die-
tos). Paskirtis: tausoti virškinimo 
traktą, slopinti uždegimą, spartin-
ti opos gijimą. 1a ir 1b dietos yra 
nevisavertės, todėl jų negalima 
skirti ilgam laikui. Šioje dietoje 
mažiau angliavandenių, o riebalų 
ir baltymų – normalus kiekis, ne-
vartojami maisto produktai, dir-
ginantys skrandžio gleivinę. Mais-
tas verdamas vandenyje ar garuo-
se, trinamas, ruošiamas skystas, 
ribojama valgomoji druska.

Cheminė sudėtis: baltymų – 
90 g, riebalų – 90–95 g, anglia-
vandenių – 300–350 g, kalorin-
gumas – 2500–2600 kcal, valgo-
mosios druskos – 8–10 g, skys-
čio – 1,5 litro. Mitybos režimas: 6 
kartus per dieną, nakčiai – stik
linė pieno.

Rekomenduojama: 75–100 g 
plonai supjaustytų džiūvėsių iš 
aukščiausios rūšies miltų, glei-
vinga trintų kruopų sriuba su 
pienu, neriebi malta jautiena, 
veršiena, paukštiena, žuvis, pie-

nas, grietinėlė, su pienu trinta 
varškė, kruopų košė. 

Nerekomenduojama: švieži 
vaisiai, konditerija, kava, kaka-
va, gaivieji gėrimai, juoda duona.

1 dieta
Taikoma neryškiai paūmė-

jus skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opaligei (arba sveiks-
tant), neryškiai paūmėjus lėti-
niam gastritui, esant normaliam 
ar padidėjusiam skrandžio sul-
čių išsiskyrimui, ūminiam gas-
tritui (sveikstant). Paskirtis: sai-
kingai tausoti virškinimo traktą, 
slopinti uždegimą, normalizuoti 
skrandžio veiklą. Tai fiziologiš-
kai visavertė dieta, ribojami tik 
sunkiai virškinami, skrandį dir-
ginantys produktai. Maistas tri-
namas, verdamas vandenyje ir 
garuose, saikingai ribojama val-
gomoji druska, nevartojami labai 
šalti ar karšti patiekalai.

Cheminė sudėtis: baltymų – 
90–100 g, riebalų – 100 g, anglia-
vandenių – 400–420 g, kalorin-
gumas – 2800–3000 kcal, valgo-
mosios druskos – 10–12 g, skys-
čio – 1,5 litro.

Rekomenduojama: sužiedėju-
si kvietinė duona iš aukščiausios 
rūšies miltų, sausainiai, pyragė-
liai su džemu, varškė, trintų dar-
žovių, pieniškos kruopų sriubos, 
trintos paukštienos sultinys su 
grietinėle, neriebi troškinta, vir-
ta mėsa ir žuvis. 

Nerekomenduojama: mėsos, 
žuvies konservai, riebi mėsa, aš-
trus sūris, kepti kiaušiniai, ridi-
kėliai, rūgštynės, svogūnai, agur-
kai, marinuotos ir raugintos dar-
žovės, rūkytas maistas, padažas, 
prieskoniai.

2 dieta
Taikoma neryškiai paūmė-

jus lėtiniam gastritui, sumažėjus 
skrandžio sulčių išsiskyrimui (ir 
sveikstant), sergant ūminiu gas-
tritu ir storosios žarnos uždegi-
mu (sveikstant; jei nesergama ke-
penų, tulžies pūslės ligomis), lė-
tiniu plonosios žarnos uždegimu. 
Paskirtis: saikingai tausoti virš-
kinimo traktą, stimuliuoti sulčių 
išsiskyrimą, normalizuoti skran-
džio ir žarnyno judesius. Ši dieta 
laikoma fiziologiškai visaverte, 
maistas verdamas, troškinamas, 
kepamas, apkepamas, draudžia-
mi labai karšti ir šalti patiekalai.

Cheminė sudėtis: baltymų – 
90–100 g, riebalų – 90–100 g, 
angliavandenių – 400–420 g, ka-
loringumas – 2800–3000 kcal., 
valgomosios druskos – iki 15 g, 
skysčio – 1,5 litro.

Rekomenduojama: sužiedėju-
si kvietinė duona, pyragas, sausai-
niai, neriebi mėsa, žuvies sultinys, 
daržovių nuoviras, trintų daržo-
vių, kruopų, vermišelių sriubos, 
neriebi malta jautiena, paukštie-
na, veršiena (pjaustyta gabaliu-
kais), blyneliai su uogiene, sūris, 
grietinėlė, varškė, varškėčiai.

Nerekomenduojama: šviežia 
duona, pieniška, žirnių, pupelių 
sriubos, riebi mėsa, kurioje daug 
jungiamojo audinio ląstelienos, 
riebi rūkyta žuvis, konservuoti 
produktai, švieži vaisiai, šokola-
das, valgomieji ledai, vynuogių 
sultys, gira.

Romualdas OGINSKAS

Dauguma žmonių kaip įma-
nydami stengiasi išvengti bet ko-
kių konfliktinių situacijų. Iš tie-
sų, neigiamos emocijos ir santy-
kių aiškinimasis neatrodo vilio-
jančiai. Juk ir konflikto apibrėži-
mas skamba bauginančiai – tai 
susidūrimas, nesutarimas, nuo-
monių išsiskyrimas. Galvodami 
apie konfliktus dažniausiai įsi-
vaizduojame, kad jie yra žalingi 
santykiams, kad susipykus nu-
trūks ilgai puoselėtas ryšys su 
artimu žmogumi. Iš tikrųjų yra 
priešingai. Būtent konfliktų ven-
gimas ir neišsakyti jausmai daro 
didžiausią žalą geriems tarpusa-
vio ryšiams.

Kodėl nereikėtų vengti 
konfliktų?

Vengiant nemalonių pokal-
bių ir stengiantis užgniaužti su-
sikaupusius neigiamus jausmus, 
gali kilti kur kas didesnių proble-
mų nei po atviro, kad ir ne ypač 
malonaus, pokalbio. Konfliktų 
sprendimas padeda:

Nustatyti ribas
Siekdami išvengti konflik-

tų dažniausiai nenorime aiškiai 
pasakyti, kas kito žmogaus el-
gesyje mums nepatiko. Įsivaiz-
duokite situaciją, kai kolega be 
jūsų žinios naudojasi jūsų asme-
niniais daiktais. Vengdami konf-
likto, greičiausiai neužsiminsite, 
kad jums tai nepatinka. Jūsų tyla 
leis daryti prielaidą, kad toks el-
gesys yra galimas. Taip ir toliau 
bus pažeidžiamos jūsų asmeni-
nės ribos. Panašios situacijos gali 
susiklostyti net su labai artimais 
žmonėmis, nes kiekvienam svar-
bi asmeninė, neliečiama erdvė. Jei 
iš karto nuoširdžiai pasakytumė-
te, koks artimo žmogaus elgesys 
jums yra nepriimtinas, išvengtu-
mėte didesnių konfliktų ateityje.

Išvengti pasyvios agresijos
Susikaupę neigiami jausmai 

dažniausiai niekur nedingsta. Jei 
jie neišreiškiami tiesiogiai, daž-
niausiai atrandame kitų būdų, 

Daktaras
Aiskauda

Dažniausia skrandžio liga – gastritas Psichologo 
patarimai

Gyvename tarp žmonių, 
todėl neišvengiamai su 
jais kuriame ir puoselė-
jame įvairius santykius. 
Džiugu, kai santykiai 
klostosi puikiai, nėra ne-
sutarimų bei pykčių. Ta-
čiau net ir su labai arti-
mais žmonėmis, bendra-
minčiais, šeimos nariais 
anksčiau ar vėliau įsive-
liame į konfliktinę situa-
ciją. Naivu tikėtis, kad su 
žmogumi, su kuriuo ben-
draujate daug ir artimai, 
niekuomet nesusipyksite. 
Tačiau konfliktai nebūti-
nai yra blogai, jei gebame 
juos konstruktyviai iš-
spręsti ir iš jų pasimokyti.

Menas 
spręsti 

konfliktus 

(nukelta į 5 psl.)
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kaip juos nukreipti į antrąją konf-
likto pusę. Pasyviai agresyvus el-
gesys gali pasireikšti ignoravimu, 
vengimu bendrauti, suteikti pa-
galbą. Toks elgesys ne tik neduo-
da jokių teigiamų rezultatų, bet 
ir sustiprina įtampą, nes antroji 
konflikto pusė pradeda jaustis itin 
nemaloniai. Jei jaučiate, kad pasy-
vi agresija yra nukreipta į jus, tai 
taip pat rimtas signalas pradėti 
pokalbį apie tai, kas įvyko.

Stiprinti pasitikėjimą
Norint palaikyti gerus tar-

pusavio santykius, labai svarbu 
stiprinti pasitikėjimą vienas ki-
tu. Nuoširdžiai išsakyti jausmai, 
nebijojimas pasirodyti silpnam 
padeda tai daryti. Jeigu ateisite 
pas kitą žmogų nusiteikęs drau-
giškai ir norėdamas susitaikyti, 
o ne toliau kariauti, parodysite, 
kad jums tikrai rūpi jūsų drau-
gystė. Kitą kartą atsiradus nesu-
tarimų galbūt būtent tas žmogus 
žengs žingsnį konflikto spren-
dimo link, nes žinos, kad su ju-
mis galima atvirai ir nuoširdžiai 
kalbėtis.

Kaip paskatinti kitą 
bendrauti?

Gerai, kai išspręsti susiklos-
čiusią situaciją nori abi pusės. 
Tuomet atvirai pasikalbėti ir ras-
ti išeitį nebūna labai sunku. Ta-
čiau neretai pasitaiko, kad mūsų 
noras pasikalbėti būna atmeta-
mas. Vis dėlto net ir tokiu atve-
ju nereikėtų nuleisti rankų ir pa-
likti konflikto sprendimo likimo 
valiai. Jei antroji konflikto pusė 
nerodo didelio noro bendrauti, 
galima imtis kelių paprastų prie-
monių, kaip paskatinti tai daryti. 
Kai kitą kartą atsidursite situa-
cijoje, kurioje partneris nenorės 
bendradarbiauti, pabandykite 
taikyti šias strategijas:

Bendraukite tiesiogiai.
Venkite spręsti konfliktus 

pasitelkę į pagalbą netiesiogi-
nio bendravimo priemones, to-
kias kaip kompiuteris ar telefo-
nas. Ypač nerekomenduojama 
aiškintis santykius trumposio-
mis žinutėmis. Jomis dažniau-
siai perteikiama skubi ir gana 
paviršutiniška informacija. Jeigu 
tikrai apie ką nors reikia rimtai 
pasikalbėti, palaukite, kol galėsi-
te padaryti tai akis į akį. Blogiau-
siu atveju skambinkite.

Kalbėkite apie save
Pasakykite, kaip jaučiatės jūs, 

o ne kaip, jūsų nuomone, turėtų 
jaustis pašnekovas. Į kito žmo-
gaus jausmus nukreiptos frazės, 
pavyzdžiui, „Turbūt dabar ant 
manęs labai pyksti“, verčia pa-
šnekovą gintis ir neatskleisti ti-
krųjų jausmų. Užuot pasirinkę 
tokias ir panašias frazes, pasa-
kykite, kaip jaučiatės jūs. Prisi-
imkite atsakomybę už savo jaus-
mus, poreikius ir mintis. Verta 
pokalbį pradėti tokiomis ir pa-

našiomis frazėmis: „Šiuo metu 
jaučiuosi sumišusi, norėčiau su 
tavimi pasikalbėti.“ Tokiu atveju 
jūsų išgyvenimai nevers pašne-
kovo nusiteikti gynybiškai ir ska-
tins įsitraukti į pokalbį.

Parodykite iniciatyvą ben-
drauti

Jeigu norite, kad įvyktų ko-
kių nors permainų, patys imki-
tės jas įgyvendinti. Būkite poky-
tis, kurį norite matyti santykyje. 
Visuomet pirmiausia duokite, o 
tik vėliau prašykite. Jeigu tikrai 
norite išspręsti konfliktą, žen-
kite pirmąjį žingsnį, nes antro-
ji pusė gali neketinti to daryti. 
Pradėti kalbėti nėra lengva, ta-
čiau nuoširdus prisipažinimas, 
kad norite pasikalbėti, dažniau-
siai atneša teigiamų rezultatų. 
Jei partneris nesutinka tuo metu 
spręsti susidariusios situacijos, 
paklauskite, kada jis bus nusitei-
kęs pasikalbėti. Jei konfliktui iš-
spręsti pokalbis tikrai būtinas ir 
tikimybė, kad viskas susitvarkys 
savaime, yra maža, nevenkite pa-
rodyti iniciatyvą keletą kartų. 

Elkitės švelniai kito atžvil-
giu

Pasistenkite, kad konflikto 
sprendimas būtų nuoširdus po-
kalbis. Nepaverskite jo apklausa 
ir neišgąsdinkite pašnekovo. El-
kitės taip, kaip norėtumėte, kad 
elgtųsi su jumis: pasidalinkite 
nuoširdžiais jausmais ir minti-
mis, prisiimkite atsakomybę už 
savo veiksmus susiklosčiusio-
je situacijoje. Pamąstykite apie 
tai, kaip jaučiatės, aiškiai įvar-
dinkite savo jausmus ir norus 
dar prieš pradėdami pokalbį. 
Tik tokiu atveju galite tikėtis, 
kad ir kitas žmogus padarys tą 
patį. Nebijokite būti pažeidžia-
mas ir silpnas, priminkite, koks 
jums svarbus yra jūsų tarpusa-
vio ryšys. Jei bandysite pokalbį 
pradėti kaltinimais ar priekaiš-
tais, galite būti tikras, kad pro-
blema nebus išspręsta.

Prisipažinkite,  
jei suklydote

Jei konfliktas kilo dėl jūsų 
kaltės ir jūs tai suprantate, ne-
bijokite prisipažinti, kad sukly-
dote. Atviras ir nuoširdus prisi-
pažinimas klydus greičiau nuslo-
pins įsiplieskusius jausmus, pa-
skatins kitą žmogų jums atleisti. 
Atsiprašykite už tai, ką padarėte, 
ir pažadėkite ateityje vengti pa-
našių situacijų.

Konfliktai yra neišvengiami, 
bet jie nebūtinai griauna santy-
kius. Gebėjimas išspręsti nema-
lonias situacijas neretai dar la-
biau sustiprina tarpusavio ry-
šius ir pasitikėjimą vienas kitu. 
Pasitelkę drąsą ir žengdami pir-
mąjį žingsnį, galite įgyvendinti 
permainą, kurios jau seniai lau-
kėte kurdami ir puoselėdami 
tarpusavio santykius. 

Parengė Miglė LEVINIENĖ

Triratis lengvai juda visomis 
dangomis, pakanka vos stumte-
lėti pirštu ar šiek tiek pasispir-
ti koja. Jis būna įvairių dydžių, 
todėl naudotis gali tiek vaikai, 
tiek suaugę.

Dr. Liza Briant 12 savaičių 
stebėjo su triračiu besitreniruo-
jančius vaikus ir įsitikino, kad šis 
sportas padeda padidinti kau-
lų tankį. 

Triratis gali būti naudojamas 
paprasčiausiems pasivaikščioji-
mams su augintiniu, su šeima, 
vykstant į ugdymo įstaigą ar dar-
bą. Jis tinkamas ir norintiems su-
stiprėti, sportuoti, metant svorį.

Kartais ši priemonė naudo-
jama mokyklose, kūno kultūros 
pamokose. O taip pat ir po pa-
mokų, žaidžiant su kitais vaikais.  

Sportas daro stebuklus
Kad sportas ir judėjimas 

labai svarbus bei naudingas 
kiek vienam, nepaneigs niekas. 
K. Hansen susirinkusiuosius su-
pažindino su Danijoje atliktu ty-
rimu apie sporto įtaką žmogaus 
gyvenimui bei šalies ekonomi-
kai. Tyrimo metu stebėta 250 
žmonių, pusė jų sportavo. 

Paaiškėjo, kad sportuojan-
tys žmonės su negalia yra kur 
kas laimingesni už nesportuo-
jančius. Tai lemia daugybė prie-
žasčių. Sportuojantys neįgalieji 
rečiau kenčia skausmus, varto-
ja mažiau vaistų, ne taip dažnai 
kreipiasi į gydymo įstaigas, pa-
prastai patys dirba ir užsidirba 
pragyvenimui. Šiems žmonėms 
reikia mažiau pagalbos kasdie-
nėje veikloje, jie kur kas sava-
rankiškesni. 

Pasak K. Hansen, galime pa-
stebėti tam tikrą sporto magiją, 
nes jis paveikia ir šeimos santy-
kius, artimiausią žmogaus aplin-
ką. Šeimos, slaugančios neįgalų, 
savarankiškumo stokojantį, ne-
retai – ir gyvenimu nepatenkintą 
žmogų dažnai išyra, o sportas ge-
rina neįgaliojo savijautą, taigi – ir 
šeimoje vyraujančią atmosferą. 

K. Hansen teigimu, stiprus 
ir aktyvus, galintis savimi pasi-
rūpinti žmogus su negalia turė-
tų būti ir valstybės siekis. Toks 
visuomenės narys ne tik geriau 
jaučiasi pats, bet ir valstybei su-
taupo nemažai pinigų.

Tyrimas parodė, kad vieno 
neįgalaus piliečio savarankiš-
kumas Danijos vyriausybei kas-
met sutaupo apie 27 tūkst. eurų. 

Bėgimas triračiu keičia 
gyvenimus

Hana Dines – 23 metų medi-
cinos studentė iš Škotijos. Ji ser-

ga cerebriniu paralyžiumi. Mer-
gina pasakoja, kad vaikystėje 
jautėsi lėta, nerangi, nelaiminga. 
Būdavo sunku pritapti prie kitų 
vaikų, pasivyti juos su vaikštyne. 

H. Dines prisimena, kad tri-
račio nuotrauką pamatė žurna-
le dar būdama maža mergaitė ir 
iškart suprato, kad jai jo reikia. 
Po savaitės Hana susirado su tri-
račiais dirbančius žmones ir ne-
trukus pati pradėjo naudotis šia 
priemone. Jai tai buvo tarsi nau-
jo gyvenimo pradžia. 

H. Dines savo, kaip sporti-
ninkės, karjerą pradėjo bėgda-
ma su triračiu. 2013 metų pa-
baigoje perėjo į dviračių spor-
tą. 2015 metais pelnė pirmuo-
sius rimtus apdovanojimus pa-
saulinio lygio varžybose Italijo-
je (iškovojo sidabro bei bronzos 
medalius). O šį rudenį debiutuos 
parolimpinėse žaidynėse Rio de 
Žaneire.

Ieva JuOdEIKIENĖ

Sintautų moterų veiklos gru-
pei „Bičiulės“ Valstybės die-

na visada dviguba šventė. Prieš 
10 metų, būtent liepos 6ąją, 
buvusios pedagogės, Šakių ra-
jono neįgaliųjų draugijos narės 
Liudvinos Kutkaitienės iniciaty-
va ir buvo įkurta moterų veiklos 
grupė „Bičiulės“. Į ją susibūrė 20, 
tarp jų 10 neįgalių, veiklių gar-
baus amžiaus moterų.

Šįsyk šią dvigubos šventės 
dieną „Bičiulės“ sumanė praleisti 
išvykoje į Šakius ir Lekėčius. Sin-
tautų seniūnijos seniūnas Kęstu-
tis Birbilas joms skyrė seniūnijos 
autobusą ir paslaugų vairuotoją 
Edmą Valavičių. 

Šakių centre, pasipuošusios 
trispalvėmis, išvykos dalyvės įdė-
miai klausėsi kariljono varpeliais 
atliekamų įspūdingų melodijų. 
Paskui važiavo į Lekėčius, jaukų 
girių apsuptą miestelį. Čia „Bičiu-
lės“ apsilankė gražioje Raimon-
dos ir Valento Levišauskų sody-
boje, kurioje klesti nuostabiausių 
gėlių karalija. Nepaprastą įspūdį 
paliko Linos ir Ginto Čekauskų 
sodyboje įrengtas muziejus. Jo 
eksponatuose atsispindi kaimo 
žmonių gyvenimas nuo seniau-
sių laikų: buitis, papročiai, žemės 
dirbai ir pan.

„Bičiules“ sudomino ir Lekė-

čių bendruomenės moterų veik
la. Lekėtietės pasidalijo įvairių 
valgių gaminimo patirtimi, čia 
pat kūrenosi krosnis, buvo ruo-
šiamas raguolis. 

Grįžusios iš išvykos, „Bičiu-
lės“ Sintautų kultūros centre 
džiaugėsi turininga savo grupės 
10 metų veikla, klausėsi koncer-
to. O vakare kartu su pilnutėle 
sale sugiedojo „Tautišką giesmę“. 

Šventei pasibaigus mintimis 
apie moterų veiklos grupę „Bi-
čiulės“ pasidalijo jos vadovė, šie-
met atšventusi 80 metų jubiliejų, 
rajono neįgaliųjų draugijos narė 
L. Kutkaitienė. 

„Pagrindinės grupės veiklos 
kryptys – švietėjiška, pažintinė, 
pramoginė, kūrybinė, dvasinio to-
bulėjimo ir bičiulystės puoselėji-
mo, skatinančios gyventi ir dirb-
ti taip, kad gerumas ir pagarba ly-
dėtų visuose gyvenimo vingiuose. 

Labai mėgstame keliones. 
Jose daug pamatome, susipažįs-
tame, sužinome. Keliavome po 
Dzūkiją, aplankėme daug istori-
nių vietų: Anykščius, Klaipėdą, 
Šiluvą, Kernavę, Rusnę, Tytuvė-
nus, Šiaulius, Kryžių kalną. Mū-
sų kraštietės ir čia išrinktos par-
lamentarės Onutės Valiukevičiū-
tės kvietimu aplankėme Seimą ir 
Valdovų rūmus, Kauno įžymybes. 

Taip pat grožėjomės Vilkaviškio 
rajono lankytinomis vietomis, ne 
kartą keliavome po savo rajoną. 

Ir pačios organizuojame ren-
ginius, kurių metu parodome, 
kaip moterys moka gaminti mais-
tą, megzti, verti karoliukus, kur-
ti eilėraščius ir dainas. Tarp „Bi-
čiulių“ yra dvi poetės: Antanina 
Klimaitienė, išleidusi 5 poezijos 
knygeles, ir Genovaitė Plaušinai-
tienė – dviejų poezijos knygelių 
autorė. Jų eilėmis sukurtos dai-
nos noriai atliekamos įvairiuo-
se renginiuose. Melodijas joms 
kuria bičiulė, Sintautų seniūni-
jos sek retorė, folkloro ansam-
blio „Santaka“ vadovė Jūratė Na-
vickienė. Už jos nuolatinę paramą 
visos moterys labai dėkingos.“

„Bičiulės“ gražiai sutaria vie-
na su kita, susitinka džiaugsmo 
ir skausmo valandą, nepamiršta 
aplankyti, švenčių progomis pa-
sveikinti vienišų žmonių, pado-
vanojo drabužių ukrainiečiams. 
Visos „Bičiulių“ narės – nuošir-
džios, draugiškos, noriai dalyvau-
ja įvairioje veikloje. Joms pade-
da Sintautų seniūnas K. Birbilas, 
Sintautų bendruomenės vadovas 
Raimundas Daniliauskas, o patal-
pas renginiams suteikia kavinės 
savininkė Violeta Šimkevičienė. 

Antanas ORINTAS

Dviguba Sintautų „Bičiulių“ šventė

K. Hansen šeima sukūrė triratę priemonę RaceRunner, padedančią judėti, 
aktyviai leisti laisvalaikį bei sportuoti net sunkią negalią turintiems žmonėms. 

Pasaulyje sparčiai plintančią 
neįgaliųjų sporto šaką populiarins  

ir Lietuvoje(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 4 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 25 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/11 s. 09:40 Premjera. Heidė. 35 
s. 10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/9 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/12 s. 11:25 Didysis Gregas 3. 
N-7. 3/9 s. 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Giminės po 
20 metų. 20 s. 16:00 Senis. N-7. 383 s. 
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 
Gyvenimas. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 
Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 21:08 
Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. 22:10 Trumposios žinios. 22:15 Nu-
sikaltėlių armija. N-14. 00:30 Trumpo-
sios žinios. 00:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 
00:55 Tarptautinis vyrų krepšinio tur-
nyras. Australija – Lietuva. 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Senis. N-7. 383 s. 
(kart.). 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 
2/1, 2/2 s. (kart.).

Antradienis, liepos 26 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/12 s. 09:40 Tarptautinis vyrų krepši-
nio turnyras. Australija – Lietuva. (kart.). 
11:25 Didysis Gregas 3. N-7. 3/10 s. 
12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si. 1 s. 16:00 Senis. N-7. 384 s. 17:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gy-
venimas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 
19:10 Auksinis protas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 21:08 
Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Žydroji bedugnė. N-14. 01:50 
Trumposios žinios. 01:55 Senis. N-7. 
384 s. (kart.). 02:55 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (subtitruota, kart.). 03:20 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:05 Gyve-
nimas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Rojus Lietuvoj. 2/3, 2/4 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 27 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/13 s. 09:40 Premjera. Heidė. 36 
s. 10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/10 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/13 s. 11:25 Didysis Gregas 3. 
N-7. 3/11 s. 12:15 Specialus tyrimas. 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi. 2 s. 16:00 Senis. 
N-7. 385 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 17:35 Gyvenimas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:00 
Sportas. 19:03 Orai. 19:10 Auksinis pro-
tas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Aktualus interviu. 
21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 Lote-
rija „Jėga“. 21:15 Stilius. 22:00 Trum-
posios žinios. 22:05 Išmuštieji iš vėžių. 
N-14. 23:45 Trumposios žinios. 23:50 
Senis. N-7. 385 s. (kart.). 00:50 Klausi-
mėlis.lt. 01:05 Emigrantai. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Gyvenimas. 
(kart.). 02:55 Tarptautinis vyrų krepši-
nio turnyras. Argentina – Lietuva. 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. 
Smalininkai. 1 d. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 28 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/14 s. 09:40 Tarptautinis vyrų krepši-
nio turnyras. Argentina – Lietuva. (kart.). 
11:25 Didysis Gregas 3. N-7. 3/12 s. 
12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 3 s. 16:00 
Senis. N-7. 386 s. 17:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 17:35 Gyvenimas. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 Auk-
sinis protas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:55 Aktualus inter-
viu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 Lo-
terija „Jėga“. 21:15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. 22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Kraujo broliai. N-14. 23:40 Trum-
posios žinios. 23:45 Senis. N-7. 386 s. 
(kart.). 00:45 Emigrantai. (kart.). 01:35 
„Antis“ Trakų pilyje. Atsisveikinimo kon-
certas. (kart.). 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Gyvenimas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

Penktadienis, liepos 29 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/15 s. 09:40 Premjera. Heidė. 37 

s. 10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/11 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/14 s. 11:25 Didysis Gregas 3. 
N-7. 3/13 s. 12:15 Kelionės su „Istori-
jos detektyvais“. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
4 s. 16:00 Senis. N-7. 387 s. 16:45 Klau-
simėlis.lt. 17:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 17:35 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Trumposios žinios. 22:40 Sugrįžimas. 
N-14. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 
Senis. N-7. 387 s. (kart.). 01:05 Emi-
grantai. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dai-
nų – 90 legendų“. (kart., tęsinys). 05:40 
Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, liepos 30 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (subtitruota). 06:30 Rojus Lie-
tuvoj. 2/5, 2/6 s. 07:30 Mūsų miesteliai. 
Smalininkai. 2 d. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Gėlių odisėjos. 1 d. 
Vilkdalgiai ir tulpės. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Pasaulio gamtos 
stebuklai. Gyvenimas paribyje. 1 d. Di-
dingiausi stebuklai. (subtitruota). 13:50 
Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 5, 6 s. 
15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Svei-
kinimų koncertas. 17:55 Tarptautinis vy-
rų krepšinio turnyras. Australija – Lietu-
va. Pertraukoje – Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). Sportas. Orai. 20:00 Klau-
simėlis.lt. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Jūros šventė 2015. 
22:20 Dainos prie jūros. 22:35 Trum-
posios žinios. 22:40 Premjera. Maiklas 
Džeksonas. N-7. 00:05 Trumposios ži-
nios. 00:10 Pasaulio dokumentika. Gėlių 
odisėjos. 1 d. Vilkdalgiai ir tulpės. (subti-
truota, kart.). 01:05 Pasaulio dokumen-
tika. Pasaulio gamtos stebuklai. Gyve-
nimas paribyje. 1 d. Didingiausi stebu-
klai. (subtitruota, kart.). 02:00 Šerloko 
Holmso nuotykiai. N-7. 5, 6 s. (kart.). 
03:45 Jūros šventė 2015.(kart.). 05:00 
Dainos prie jūros (kart.). 05:15 Bėdų tur-
gus. (subtitruota, kart.).

Sekmadienis, liepos 31 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (subtitruota). 06:30 Rojus Lie-
tuvoj. 2/7, 2/8 s. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Nauji Piterio Peno nuoty-
kiai. 13 s. 09:25 Premjera. Zoro kroni-
kos. 17 s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/16 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subti-
truota). 10:30 Muzikinis projektas „Va-
rio audra“. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Brazilijos laukinės gamtos įdomybės. 2 
d. Potvynių iššūkis. (subtitruota). 12:55 
Puaro. N-7. 2/7, 2/8 s. 14:40 Klausimė-
lis.lt. 15:00 Kryžių kalno atlaidai. 16:50 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
17:05 Bėdų turgus. (subtitruota). 17:55 
Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Tie-
sioginė transliacija. Pertraukoje – Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). Sportas. 
Orai. 20:00 Klausimėlis.lt. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Savaitė. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 
Premjera. D’Artanjano duktė. N-7. 00:10 
Trumposios žinios. 00:15 Pasaulio do-
kumentika. Brazilijos laukinės gamtos 
įdomybės. 2 d. Potvynių iššūkis. (subti-
truota, kart.). 01:10 Puaro. N-7. 2/7, 2/8 
s. (kart.). 02:55 Muzikinis projektas „Va-
rio audra“. (kart.). 04:25 Stilius. (kart.). 
05:05 Savaitė. (kart.).

TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (12). N-7. 20:00 
Svotai (14). N-7. 21:00 2 Barai. Gyve-
nimas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kaip mylėtis angliškai?. 
N-14. 00:25 Skandalas (5). N-14. 01:25 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 
01:55 Programos pabaiga.

Antradienis, liepos 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15). N-7. 07:25 Simpsonai (16). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(31). N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrį-
žimas (12). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2391). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (14). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (32). N-7. 13:30 Simp-
sonai (17). N-7. 14:00 Simpsonai (18). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (528). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (529). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (115). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (13). N-7. 20:00 
Svotai (15). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Jūrų pėstininkas. Užnugaris. 
N-14. 00:15 Skandalas (6). N-14. 01:15 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 
01:45 Programos pabaiga.

trečiadienis, liepos 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (17). N-7. 07:25 Simpsonai (18). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(32). N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrį-
žimas (13). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2392). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (15). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (33). N-7. 13:30 Simp-
sonai (19). N-7. 14:00 Simpsonai (20). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (530). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (531). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (116). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (14). N-7. 20:00 
Svotai (16). N-7. 21:00 2 Barai. Gyve-
nimas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Ro-
kis Balboa. N-7. 00:35 Raitelis be gal-
vos (18). N-14. 01:30 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 01:55 Progra-
mos pabaiga.

ketvirtadienis, liepos 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (22). N-7. 06:55 
Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simpso-
nai (20). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (33). N-7. 08:25 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (14). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2393). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Svotai (16). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (34). 
N-7. 13:30 Simpsonai (21). N-7. 14:00 
Simpsonai (22). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (532). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(533). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (117). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(15). N-7. 20:00 Svotai (1). N-7. 21:00 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Dra-
konų tiltas. N-14. 00:20 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (17). N-14. 01:20 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 
01:50 Programos pabaiga.

Penktadienis, liepos 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Mon-

sunas (16). N-7. 06:55 Simpsonai (21). 
N-7. 07:25 Simpsonai (22). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (34). N-7. 
08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas (15). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2394). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svotai 
(1). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (35). N-7. 13:30 Simpsonai (23). 
N-7. 14:00 Simpsonai (24). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (534). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (535). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (118). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Aladinas. N-7. 
21:15 Geležinis žmogus 2. N-7. 23:55 
2 Barai. Naktis. S. 00:25 Gimę mylėti. 
N-14. 02:45 Rokis Balboa. N-7. 04:35 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, liepos 30 d. 
06:14 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (33). 07:00 Bidamanų 
turnyras (24). N-7. 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (12). N-7. 08:00 An-
čiukų istorijos (35). 08:30 Madagaska-
ro pingvinai (23). N-7. 09:00 Kung Fu 
Panda (11). N-7. 09:30 Mes pačios. Va-
sara. 10:00 Kamelotas (9). N-7. 11:05 
Operacija „Riešutai“. N-7. 12:50 Ins-
pektorius Gadžetas. 14:15 Užsispyrė-
lės sutramdymas. N-7. 16:10 Ekstra-
sensai detektyvai (18). N-7. 17:15 Eks-
trasensai detektyvai (19). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Karibų ratai (1). N-7. 20:30 Či-
huahua iš Beverli Hilso. N-7. 22:15 Lūš-
nynų milijonierius. N-14. 00:50 2 Ba-

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

"Garfildas" (47). 06:40 "Garfildas" (48). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (11). 07:25 
"Džiumandži" (6). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (60). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (61). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Bjau-
rusis ančiukas. 13:05 "Svajonių princas" 
(161). 13:35 "Svajonių princas" (162). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (17). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 "Gyve-
nimo receptai 2" (1). N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Žemės 
branduolys. N-7. 00:50 "Judantis objek-
tas" (16). N-7. 01:40 "Visa menanti" (34). 
N-7. 02:25 "Ties riba" (10). N14. 03:10 
Programos pabaiga.

Antradienis, liepos 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (49). 06:40 "Garfildas" (50). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (12). 07:25 
"Džiumandži" (7). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (62). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (63). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Va-
silisa Gražioji. 13:05 "Svajonių princas" 
(163). 13:35 "Svajonių princas" (164). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (18). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 "Gyve-
nimo receptai 2" (2). N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Mek-
sikietis. N-7. 00:40 "Judantis objektas" 
(17). N-7. 01:30 "Visa menanti" (35). N-7. 
02:15 "Ties riba" (11). N14. 03:00 Progra-
mos pabaiga.

trečiadienis, liepos 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (51). 06:40 "Garfildas" (52). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (13). 07:25 
"Džiumandži" (8). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (64). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (65). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Pa-
klydėlės papūgos sugrįžimas. 12:55 Pa-
klydėlės papūgos sugrįžimas 2. 13:05 
"Svajonių princas" (165). 13:35 "Svajo-
nių princas" (166). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (19). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
Infošou. 20:00 "Gyvenimo receptai 2" (3). 
N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Kruvinas sąrašas. N14. 00:00 
"Judantis objektas" (18). N-7. 00:50 "Visa 
menanti" (1). N-7. 01:35 "Ties riba" (12). 
N14. 02:20 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, liepos 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (53). 06:40 "Garfildas" (54). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (14). 07:25 
"Džiumandži" (9). 07:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (66). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (67). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 
12:45 Paklydėlės papūgos sugrįžimas 
3. 12:55 Ragana prieš. 13:05 "Svajo-
nių princas" (167). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (168). 14:05 "Turtuolė vargšė" (20). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Saulės aša-
ros. N14. 00:35 "Judantis objektas" (19). 
N-7. 01:25 "Visa menanti" (2). N-7. 02:10 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:35 
Programos pabaiga.

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

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (1). 06:55 
"Stebuklingi vaikai" (15). 07:25 "Džiu-
mandži" (10). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (68). N-7. 08:50 "Volkeris, 

Teksaso reindžeris" (69). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Bobi-
kas svečiuose pas Barbosą. 12:55 Ra-
gana prieš 2. 13:05 "Svajonių princas" 
(169). 13:35 "Svajonių princas" (170). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (21). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose. N-7. 21:10 Pabaisa. 
N-7. 23:10 Suvilioti nepažįstamąjį. N14. 
01:10 Kruvinas sąrašas (kart.). N14. 
02:45 Programos pabaiga.

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

"Garfildas" (53) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(54) (kart.). 06:55 "Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje" (10). 07:00 "Eskimų 
mergaitės nuotykiai Arktyje" (11). 07:05 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(12). 07:10 "Eskimų mergaitės nuotykiai 
Arktyje" (13). 07:20 ""Nickelodeon" va-
landa. Žuviukai burbuliukai" (14). 07:45 
"Kung Fu Panda" (15). 08:10 "Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys" (12). 08:35 
"Tomo ir Džerio nuotykiai" (16). 09:00 
"Ponas Bynas" (8). 09:30 "Rožinė pan-
tera" (16). 10:00 "Na, palauk!" (4). 10:15 
KINO PUSRYČIAI Skraidančių beždžio-
nėlių antplūdis. 12:00 Policijos akademija 
3. Vėl apmokymuose (kart.). N-7. 13:40 
Pričiupom! N-7. 14:10 Pričiupom! N-7. 
14:40 Načas Libras. N-7. 16:25 "Gyveni-
mo šukės" (85). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Katės ir šunys. Kačių kerštas. 21:05 
Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo 
obels. N-7. 23:10 Meilės guru. N14. 00:45 
Saulės ašaros (kart.). N14. 02:50 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, liepos 31 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (1) (kart.). 
06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Arkty-
je" (14). 07:00 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (15). 07:05 "Eskimų mergai-
tės nuotykiai Arktyje" (16). 07:10 "Eskimų 
mergaitės nuotykiai Arktyje" (17). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (1). 07:45 "Kung Fu Panda" 
(16). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys" (13). 08:35 "Linksmieji Tomas 
ir Džeris" (1). 09:00 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:30 "Rožinė pantera" (17). 10:00 
"Na, palauk!" (5). 10:10 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Pasaulio gelbėtojai. 
11:45 Nokautas. N-7. 13:40 Pričiupom! 
N-7. 14:10 Pričiupom! N-7. 14:40 Didžio-
sios motušės namai. Obuolys nuo obels 
(kart.). N-7. 16:50 Gyvūnas. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Teleloto. 20:35 Žvaigždžių duetai. 22:30 
PREMJERA Antigangsteriai. N14. 00:15 
Tamsos dienos. 30 dienų nakties. N14. 
01:55 Suvilioti nepažįstamąjį (kart.). N14. 
03:45 Programos pabaiga.

Pirmadienis, liepos 25 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Šlymano įpėdiniai. Vokiečių Han-
zos iškilimas (kart.). 07:55 "Tokia tarnyba" 
(36) (kart.). N-7. 08:50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:45 "Mistinės istorijos" 
(43). N-7. 10:45 "Mistinės istorijos" (44). 
N-7. 11:45 "Prokurorų patikrinimas" (295). 
N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(4). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (37). N-7. 
15:50 "Prokurorų patikrinimas" (296). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (19). 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo. N14. 23:40 Gėlėti sapnai 
(kart.). N14. 01:55 "Kultas" (11) (kart.). 
N14. 02:40 "Kultas" (12) (kart.). N14. 
03:25 "Kalbame ir rodome" (344). N-7. 
04:10 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
04:50 Farai (kart.). N14. 05:15 "Kalbame 
ir rodome" (344) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 26 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (37) (kart.). N-7. 
08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (45). N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (19) 
(kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(296). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (5). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(38). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(297). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (20). 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Pusvalandžio 
reikalas. N14. 23:00 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo (kart.). N14. 01:00 
"Mistinės istorijos" (37) (kart.). N-7. 01:55 
"Kortų namelis" (13). N14. 02:50 "Kalba-
me ir rodome" (345). N-7. 03:35 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 04:15 Farai (kart.). 
N14. 04:35 "Kalbame ir rodome" (345) 
(kart.). N-7. 05:20 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (4) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 27 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (38) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (34) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (46). N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (20) 
(kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(297). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (6). N-7. 14:50 "Tokia tarny-
ba" (39). N-7. 15:50 "Prokurorų patikri-
nimas" (298). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (21). 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 "PREMJERA Pavariau" 
(1). N-7. 21:30 Draugiškas seksas. N14. 
23:30 Pusvalandžio reikalas (kart.). N14. 
00:55 "Mistinės istorijos" (38) (kart.). N-7. 
01:45 "Bordžijos" (1). N14. 02:40 "Kalba-
me ir rodome" (346). N-7. 03:25 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 04:05 "Pava-
riau" (1) (kart.). N-7. 04:30 "Kalbame ir 
rodome" (346) (kart.). N-7. 05:15 "Misti-
nės istorijos" (43) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, liepos 28 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (39) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (35) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (47). N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (21) 
(kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(298). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (7). N-7. 14:50 "Tokia tarny-
ba" (40). N-7. 15:50 "Prokurorų patikri-
nimas" (299). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (22). 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:30 Užkandinė ant ratų. N-7. 
23:35 Draugiškas seksas (kart.). N14. 
01:30 "Mistinės istorijos" (44) (kart.). 
N-7. 02:20 "Bordžijos" (2). N14. 03:10 
"Diagnozė - žmogžudystė" (5) (kart.). 
N-7. 03:55 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(6) (kart.). N-7. 04:40 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 05:05 "Mistinės istorijos" 
(45) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 29 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (40) (kart.). N-7. 
08:50 "Laukinis" (23). N-7. 09:45 "Lau-
kinis" (24). N-7. 10:45 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (22) (kart.). 11:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (299). N-7. 12:55 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (8). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (41). N-7. 15:50 "Prokurorų 
patikrinimas" (300). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (23). 
19:30 "Amerikietiškos imtynės" (29). N-7. 
20:30 "Amerikietiškos imtynės" (29). N-7. 
21:30 "Delta" būrys. N14. 23:55 Užkan-
dinė ant ratų (kart.). N-7. 01:50 "Mistinės 
istorijos" (46) (kart.). N-7. 02:40 "Bordži-
jos" (3). N14. 03:35 "Delta" būrys (kart.). 
N14. 05:40 Farai (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 30 d. 
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:50 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (7) (kart.). 
N-7. 08:30 Brydės. 09:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:00 Pri-
čiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Pasaulio štangos at-
kėlimo čempionatas Anglijoje. 12:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI X. Uždegan-
čios žiežirbos. Fejerverkų istorija. 14:00 
"Mistinės istorijos" (39). N-7. 15:00 "Mis-
tinės istorijos" (40). N-7. 16:00 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (22). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"44-as skyrius" (36). N-7. 19:00 Už vai-
kystę. 19:30 Muzikinė kaukė. 21:50 MA-
NO HEROJUS Korumpuotasis. N14. 
23:50 AŠTRUS KINAS Netark nė žo-
džio. N14. 01:50 "Bordžijos" (2) (kart.). 
N14. 02:40 "Bordžijos" (3) (kart.). N14. 
03:35 Farai (kart.). N14. 03:55 Muziki-
nė kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 31 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (14). N-7. 07:00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 07:30 Pasaulio štangos 
atkėlimo čempionatas Anglijoje (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už 
visus" (55). N-7. 09:30 "Viena už visus" 
(56). N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 11:00 
"BBC dokumentika. Gamtos stebuklas. 
Mažyliai" (5). 12:00 "BBC dokumenti-
ka. Pingvinai. Slapta kamera" (1). 13:00 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Už 
vaikystę (kart.). 14:00 Sveikinimai. 16:00 
Išgyvenk, jei gali. 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (37). 
N-7. 19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:25 
Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidi-
mas. N-7. 21:00 "Kultas" (13). N14. 21:55 
"Kultas" (14). N14. 22:50 Žmonos maiš-
tas. N14. 00:45 Korumpuotasis (kart.). 
N14. 02:40 Netark nė žodžio (kart.). N14. 
04:35 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas (kart.). N-7.

LNK

BTV

rai. Naktis. S. 01:15 Tobulas jausmas. 
N-14. 02:50 Geležinis žmogus 2. N-7. 
05:10 Programos pabaiga.

Sekmadienis, liepos 31 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (34). 07:00 Bidamanų tur-
nyras (25). N-7. 07:30 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai (13). N-7. 08:00 Ančiukų isto-
rijos (36). 08:30 Kapitono Granto be-
ieškant (5). N-7. 09:55 Kamelotas (10). 
N-7. 11:00 Katinas su skrybėle. 12:40 
Skraiduolis. 14:25 Piratas Pitas ir jūrų 
pabaisa. 16:10 Ekstrasensai detektyvai 
(20). N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai 
(21). 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 Nesu-
naikinami 3. N-14. 00:00 Blogas elge-
sys. N-14. 01:35 Lūšnynų milijonierius. 
N-14. 03:55 Programos pabaiga.

LRT

Pirmadienis, liepos 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (10). N-7. 06:55 Simpsonai 
(13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (30). 
N-7. 08:25 Monsunas (16). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2390). N-7. 10:00 2 
Barai. Išlikimo kovos. N-7. 12:00 Slibi-
nų dresuotojai (8). N-7. 12:30 Slibinų 
dresuotojai (9). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (31). N-7. 13:30 Simp-
sonai (15). N-7. 14:00 Simpsonai (16). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (526). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (527). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (114). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 

TV3
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Neįgalieji  
pasaulyje

Britų neurochirurgą Hen-
rį Marshą jau galima va-
dinti legendiniu. Apie jį 
sukurti du filmai, padarę 
britą pasauline garseny-
be. Ir štai jis vėl dėmesio 
centre. Prieš porą metų 
parašė knygą „Nepakenk. 
Istorijos apie gyvenimą, 
mirtį ir neurochirurgiją“, 
iškart tapusią bestseleriu. 
Anglijoje per kelis mėne-
sius jos buvo išpirkta 170 
tūkstančių egzempliorių, 
ji jau išplito po visą pa-
saulį – išversta ar verčia-
ma į 17 kalbų. H. Mar-
chas knygą rašė savo ko-
legoms, tačiau ją skai-
to visi. Vienas geriausių 
pasaulio neurochirurgų 
savo memuaruose prisi-
pažino: pačios aukščiau-
sios kvalifikacijos gydyto-
ju tampama tik padarius 
daugybę klaidų, iš kurių 
pasimokoma. Be abejo, 
pacientams šią tiesą ne-
lengva suvokti.

Atsinaujinęs gerbėjų pamiltas 
serialas „Naisių vasara. Sugrįži-
mas“ nepaliauja stebinti. Televi-
zijos TV3 serialo talismanu tapo 
negalią turinčių žmonių ranko-
mis kurtas žaislas – zuikis. Vi-
są mėnesį po įvairius Lietuvos 
kampelius ir užsienio šalis ke-
liavęs zuikis pagaliau grįžo į Nai-
sius – tiesiai į filmavimo aikštelę.

Žaislas pabuvo ne tik Lietu-
voje, bet ir Rumunijoje, Portu-
galijoje, Graikijoje, šventė Jo-
nines lietuviškuose lubinų lau-
kuose, slėpėsi nuo lietaus, val-
gė ledus. Smagia akcija seria-
lo „Naisių vasara. Sugrįžimas“ 
kūrybinė komanda kvietė ne-
praleisti premjeros. Negana to, 
šis žaislas perteikia ir svarbią 
socia linę žinutę.

Išskirtinio dizaino rankų 
darbo žaislą gamina neįgalių-
jų socialinė įmonė „Socialinis 
institutas“. Vienas pagrindinių 

įmonės tikslų – integruoti neį-
galiuosius į darbo rinką. Insti-
tuto vadybininkė Gintarė Run-
čaitė džiaugėsi, kad jų kuriami 
žaislai buvo pastebėti ir atsidūrė 
televizijoje: „Mums labai smagu, 
kad pati televizija susirado mū-
sų zuikį ir jis jiems patiko, o mes 
buvome pastebėti. Visus žaisliu-
kus siuvame rankomis, buitinė-
mis siuvimo mašinomis. Į juos 
įdėta tikrai daug meilės.“

„Pas mus dirbantys žmonės 
beveik visi yra neįgalieji. Šiuos 
žaislus kuria ir siuva fizinę ne-
galią turintys žmonės. Mes turi-
me dizainerę, kuri sukuria žaislų 
dizainą, o tuomet mes savo siu-
vėjams išvežiojame medžiagas, 
priemones, o paskui jau pasii-
mame pasiūtus žaisliukus. Žais-
liukus siuvantys ir fizinę negalią 
turintys žmonės dirba savo na-
muose. Tai jiems labai patogu“, – 
pasakoja G. Runčaitė.

Serialo talismaną sukūrė neįgalieji 
„Kauno dienos“ interneto portale skelbiama informacija apie 
tai, kad neįgaliųjų sukurtas žaislas tapo populiaraus serialo 
„Naisių vasara. Sugrįžimas“ talismanu. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Lengviau atsikvėpti gali tos Šilu-
tės rajono šeimos, kurios prižiū-
ri senus arba sunkią negalią tu-
rinčius savo artimuosius, o juos 
slaugyti šeimoms jau beveik 3 
metus padeda integralios pagal-
bos namuose specialistų briga-
dos. Neseniai paaiškėjo, kad to-
kia pagalba nenutrūks, nes Ši-
lutės socialinių paslaugų cen-
tras (SPC) gavo šios paslaugos 
finansavimą dar ilgesniam nei 
3 metų laikotarpiui.

Tokią paslaugą Šilutės SPC 
rajone pradėjo teikti 2013ųjų 
rudenį, o skirtų europinių lėšų 
užteko iki praėjusių metų ru-
dens. Bet ir gautiems projekti-
niams pinigams išsekus neįga-
liųjų šeimos nebuvo paliktos li-
kimo valiai – visą pusmetį pas
laugos teikimo kaštus prisiėmė 
rajono savivaldybė.

Dabar jau įgyvendinamas 
pirmojo projekto tęsinys. Tai 
reiškia, kad šilutiškiai daugiau 
kaip trejiems metams – nuo 
2016 metų gegužės 16osios 
iki 2019 metų spalio 31osios – 
užsitikrino šios paslaugos tęs-
tinumą.

Ką reiškia namuose turėti iš 
lovos nebepakylantį žmogų, su-
pras tik tas, kas pats tai patyrė. 

Jau beveik 3 metus centro 
darbuotojos lanko šilutiškį Jo-
ną Jonaitį. Tėtį prižiūrinti duk ra 
Renata sako, kad ši pagalba jai 
yra tikras išsigelbėjimas. Slau-
gytojos padėjėja Aušra Saka-
lauskaitė ir socialinio darbuoto-
jo padėjėja Toma Mockutė šei-
moje seniai tapo savos. „Mergi-
nos ir mane pačią pas gydytojus 
išleidžia, su tėčiu pabūna, ir pa-
daro viską, ko tik paprašau“, – 
pasakoja Renata.

Kūlynų kaime gyvenanti ir 
jau septintus metus iš lovos ne-
bepakylančią mamą slauganti 

Regina nebeįsivaizduojanti, kaip 
gyventų be padėjėjų. Anot Regi-
nos, pastaruosius porą metų, kai 
jos mamai buvo skirta integra-
lios pagalbos paslauga, ji pati jau 
gali nuvažiuoti pas gydytojus, su-
tvarkyti reikiamus dokumentus, 
pagaliau – ir pailsėti, jei naktį ne-
pavyksta pamiegoti. „Merginos 
mamą ir pamaitina, ir perrengia, 
ir kambarį sutvarko, net maisto 
Šilutėje nuperka ir pas gydytoją 
nuėjusios receptą vaistams man 
atveža“, – sakė Regina.

Už gautas projektines lė-
šas nupirkta techninės pagal-
bos priemonių, speciali apran-
ga specialistams, vonios, kurio-
se neįgalieji namuose maudo-
mi, slankiosios lentos, diržai, 
specia lūs paklotai ir čiužiniai 
pragulų profilaktikai, dezinfek-
cinės priemonės ir kt. Socialinės 
paramos skyriaus vedėjos pava-
duotoja Audra Barauskienė įsi-
tikinusi, jog tokie projektai – di-
delė pažanga socialinių paslau-
gų teikimo srityje. 

„Naujos globos ir slaugos pa-
slaugos labai palengvino dauge-
lio neįgaliųjų ir senų žmonių, o 
taip pat ir jų šeimų gyvenimą. 
Ne vienas sunkų ligonį slaugan-
tis žmogus mums skambino ir 
dėkojo“, – sakė ir Šilutės socia-
linių paslaugų centro direktorė 
Rasa Jakienė. 

Iš viso šį darbą dabar dali-
jasi 23 žmonių komanda, kuri 
prižiūri 30 sunkią negalią turin-
čių žmonių. 

Šilutės rajone yra labai dide-
lis socialinių paslaugų poreikis. 
Savivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus duomenimis, iš viso 
2014 metų liepos 1ąją rajone gy-
veno 3715 pensinio amžiaus ne-
įgaliųjų, 3518 darbingo amžiaus 
neįgaliųjų, 890 senyvo amžiaus 
asmenų ir 249 neįgalūs vaikai.

Pagalba namuose nenutrūks
Vilija Budrikienė „Šilutės naujienose“ rašo apie tai, kad neįga-
liesiems būtina paslauga bus ir toliau teikiama. Žinutė iš praeities

Galvos smegenų chirurgų 
klaidos kainuoja ypač brangiai. 
Net ir dėl nedidelės klaidelės li-
gonis gali mirti ar likti visiškai 
neįgalus.

Kartą chirurgą pakvietė pa-
konsultuoti į globos namus, kur 
gulėjo paralyžiuoti, be vilties pa-
sveikti ligoniai. Jo prašė apžiū-
rėti vieną ligonę ir pasakyti, ar 
operacija jai padėtų, ar bent kiek 
pagerintų jos būklę.

Henris ėjo per palatą, palei 
lovas, kur gulėjo į nieką neberea-
guojantys ligoniai. Stabtelėjo pa-
matęs pažįstamą pavardę. Lovoje 
susirietęs gulėjo nejudantis žmo-
gus – jo buvęs pacientas. O kad jis 
va toks guli, tai – vieno netikslaus 
chirurgo judesio rezultatas.

H. Marshas neslepia tiesos 
apie ligonius, kuriems ne tik 
neįstengė padėti, bet ir tapo jų 
kančių kaltininku. Aprašė juos 
knygoje, pasakoja apie juos sa-
vo paskaitose važinėdamas po 
visą pasaulį.

Kiekvienas gydytojas turi 
savo kapines

Daugelis kolegų nepritaria 
tokiam H. Marsho atvirumui. 

Tačiau žymusis chirurgas žino: 
kiekvienas gydytojas turi savo 
kapines. Pasakodamas apie savo 
klaidas, chirurgas padeda kole-
goms jų išvengti. Juk niekas ne-
apdraustas nuo klaidų ir reikia 
išmokti gyventi su jų pasekmė-
mis. Svarbu suvokti, kad kalba-
ma apie labai sunkias operacijas, 
kai operuoti yra mažiau rizikin-
ga nei neoperuoti.

Anot H. Marsho, chirurgo dar-
bas – tai bandymas rasti aukso vi-
duriuką tarp būtinybės žvelgti iš 
šalies ir empatijos, be kurios ne-
apsieina ši profesija, tarp vilties ir 
blaivaus žvilgsnio į situaciją.

Atvirai viską pasakodamas, 
britas nesiekia sumenkinti me-
dicinos, bet parodo, su kokiais 
sunkumais – dažnai ne techni-
niais, bet moraliniais – tenka su-
sidurti medikams. Operacinėje 
per kelias minutes galima pasi-
justi ir pragare, ir rojuje.

Įsimylėjęs Ukrainą
Prieš 23 metus britas visai at-

sitiktinai pateko į Ukrainą ir įsi-
mylėjo ją visam gyvenimui. Nuo-
lat lanko šią tolimą šalį, operuo-
ja, padeda pertvarkyti medici-
nos sistemą, tvirtai tiki Ukrainos 
ateitimi. Kai prasidėjo Maidano 
įvykiai, jis atvyko ir kelis mėne-
sius buvo kartu. H. Marshas ži-
nojo, jautė galva ir širdimi, kad 
ši puiki šalis kada nors bus lais-
va. Į britų medicinos žurnalo 
klausimą, ką veiktų su dovanų 
gautu milijonu svarų, jis atsakė: 
pusę pinigų padalytų trims savo 
vaikams, kitą pusę skirtų gydyti 
ukrainiečių kariams, sužeistiems 
kovojant Rytų Ukrainoje.

Be abejo, jis pastebi ir visus 
trukdžius, mato vos ne natūra-
lia gyvenimo palydove tapusią 
korupciją, tačiau nenusivilia dėl 
to, juk reikia šimtų metų sukurti 
tvarkingą valstybę. Užtat Lvovas 

jam – geriausias pasaulio mies-
tas, kur jaučiasi kaip namie.

Neslepia nieko
Jis toks atviras, kad net... bai-

su. Tačiau negaili ir patarimų, ne 
tik kolegoms, bet visiems žmo-
nėms, ypač – ligoniams ir jų ar-
timiesiems. Remdamasis savo 
patyrimu, įrodinėja, kad sveiki-
mo procesui turi įtakos daugybė 
smulkmenų, pradedant palatos 
interjeru ir baigiant nuoširdžiais 
gydytojo ir ligonio pokalbiais.

O jo pastabos, mintys ne vie-
nam kris į širdį ir lems apmąsty-
mus ar net veiksmus.

Norite tapti vidutinio lygio 
neurochirurgu? Pirmiausia: 15 
metų kasdienio sunkaus darbo.

Siekiate ilgai ir gražiai gyven-
ti? Gaukite gerą išsilavinimą, pri-
klausykite vidurinei klasei, ne-
rūkykite, saikingai vartokite al-
koholį, daug sportuokite.

Bijote silpnaprotystės? Mo-
kykitės užsienio kalbų.

H. Marshas daug mąsto apie 
gydytojo pašaukimą ir šios pro-
fesijos spąstus. Jis ir pats perėjo 
įvairius etapus, kol vėl pamilo 
žmones. Nes vienu metu jau žiū-
rėjo į pacientus lyg į svetimą ra-
sę, kurios niekas nesieja su svei-
kais jaunais gydytojais. Artėjant 
senatvei, požiūris ėmė keistis. 
Net ir klaidų jis ne taip bijo, nes 
jau susitaikė su tuo, kad jos neiš-
vengiamos, be to, daug pasimo-
kė iš savo ankstesnių nesėkmių.

Taigi, artėja senatvė – ir Hen-
ris pajuto, kad tampa panašus į 
savo pacientus, toks pat pažei-
džiamas. Net ėmė jaudintis dėl 
pacientų, o anksčiau to sau ne-
leisdavo, nes žino, kad netrukus 
ir pats gali atsidurti perpildyto-
je ligoninės palatoje – prikausty-
tas prie lovos ir nenorintis mirti.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Chirurgo laimė – 
pasveikę pacientai

Gydytojas Henris Marshas.

Lietuvos vežimėlių krepši-
nio rinktinė Europos krep-

šinio čempionate, kuris vyko 
Sarajeve (Bosnija ir Hercego-
vina) iškovojo B diviziono si-
dabro medalį. 

Lietuvos neįgaliųjų sporto fe-
deracija praneša, kad vežimėlių 
krepšinio rinktinė perrašė isto-
riją – rezultatu 59:52 nugalėjo 
Rusijos rinktinę ir pateko į fina-
lą (prieš tai mūsiškiai įveikė Lat
vijos, Portugalijos bei Bosnijos ir 

Hercegovinos rinktines, o pralai-
mėjo Austrijos atstovams). Fina-
le lietuviai rezultatu 48:83 nu-
sileido Prancūzijai ir šiame di-
vizione liko antri. Iškovotas si-
dabro medalis pirmą kartą lie-
tuviams atvėrė galimybę žaisti 
A divizione. 

Be to, Lietuvos krepšinio 
rinktinei atstovavęs Vytautas 
Skučas buvo išrinktas į čempio
nato geriausių žaidėjų penke-
tuką. Komandoje žaidė Eduar-

das Saprykinas, Žymantas Bu-
činskas, Nerijus Venckus, Eri-
kas Siaurusaitis, V. Skučas, Ed-
garas Čiaplinskas , Martynas 
Jaruševičius, Anatolijus Se-
niut, Dalius Žymantas, Karolis 
Virkutis, Giedrius Petrauskas,  
Mažvydas Butkevičius. Rinkti-
nės treneris – Kęstutis Skučas, 
trenerio asistentas – V. Skučas, 
komandos vadovas Anatolijus 
Čupkovas. 

„Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų  
sportas

Krepšininkai Europos 
čempionate laimėjo sidabrą
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Jei gali

Jei gali ateik per pievą žalią
liks tik brydė pėdsakų tavų
pasilikus vasara takely
pasibuvo su mumis kartu.
Pasakyk ko saulė ūkanota
kyla iš už miško ankstyvais 

rytais
kas neišsakyta dar 

neišdainuota
atkeliaus nepramintais takais.
Lai rytai visad išaušta gražūs
ankstyvi pakyla į padangę 

vyturiai
mūs gyvenimas visad truputį  

mažas
negali suspėti juo nueit.
Kol gyvi tolyn vis teka laiko upė
nesustabdo niekas jos sraunios 

versmės
o ant šakos pilka lakštutė 

supsis
pernakt užmigt neduos čiulbės.
Į tolį sukas pilkas kelias
ir nežinia kur mus visus nuves
ant stalo guli atriekta riekelė
tiktai ar bus kam jos dar 

atsikąst...

atleiski man

Atleiski man manęs nelaukia 
niekas

tiktai tenai mieloji mano tu.
Ar lis lietus ar žemę kaustys 

speigas

mieloji mano būsime kartu.
Tu palūkėk aš pas tave ateisiu
mane likimas pas tave atves.
Mieloji mano gal manęs neteisi
kad mintimis glaudžiuosi prie 

tavęs.
Tokia lemtis toksai mano likimas
kuris man leido palydėt tave.
Gal taip geriau tai tiktai Viešpats 

žino
kuris tenai pasikvietė tave.

tu ateiki

Tu ateiki per spindinčią tylą
mėnesienos nutiestu taku
ir šią naktį kai žvaigždės nutyla
paklausykime savo širdžių
pabandykim viens kitą suprasti
nors aš čia o tenai toli tu
pabandykime taką surasti
ir į laimę keliauti kartu
jei nelemta jei bus toks likimas
mes keliausim skirtingais keliais
paprašysim lemties kad ji leistų
mums išlikti bičiuliais gerais
šviesią naktį kai bus mėnesiena
ir daugybė žviagždučių spindės
tu ieškosi žvaigždutės vienos tik
tu ieškosi savosios žvaigždės
ją suradus visiems pasakysi
kad esi danguje tarp žvaigždžių
tamsią naktį niekad nepaklysi
ji parves tave lig namų. 

Edvardas STANKuS
Kelmė

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

Posakį „tokios bobos ir velnias 
nelies“ lydi sakmė. Atseit vie-

nam velniūkščiui, panorusiam 
patekti į raguotųjų seimą, buvo 
duota užduotis: sukiršinti dide-
lėje darnoje gyvenančius sutuok-
tinius Petrą su Janina. Nelabasis 
labai stengėsi. Lankydamasis su-
tuoktinių šeimoje tris poras batų 
sudėvėjo, bet sutuoktinių sukir-
šinti nesugebėjo. Nusiminęs už-
suko karčemon. Susigūžęs, tupė-
damas kamputyje, išgirdo:

– Aš ir su velniu bendrau-
čiau, kad tik madingus batukus 
gaučiau, – porino prie staliuko 
sėdinti moteris savo kaimynei.

Velniūkštis atkuto. Pasivertė 
ponaičiu ir šast už stalo prie mo-
terų. Užsimezgė pokalbis. Suta-
rė. Boba pasigyrė, kad jau rytoj 
Petras su Jane riesis. Ir nedels-
dama pradėjo veikti.

Nuėjusi pas Janiną, moteris 
pradėjo ją guosti:

– Mieloji Janyte, kaip man ta-
vęs gaila. Taip gražiai gyvenate 
su Petriuku. Visur kartu, van-
dens neperliejami. Kokie puikūs 
jūsų namai ir gyvenimo planai. 
O nelaimė jau čia pat. Ne veltui 
žmonės sako, kad mintys už kal-
nų, o mirtis už pečių. Nelaimė 
sėlina į jūsų šeimą. Petrui paka-
klėj išdygo trys žili plaukai. Jei 
jie augs, jis mirs. Vaduok Petrą 
nuo mirties. Tai paprasta. Paimk 
skustuvą ir nupjauk tuos plau-
kus. Tik tai daryk atsargiai, kad 
Petras nematytų. Reikia skus-
ti miegančiam. Vakare palauk, 
kol užmigs. 

Sutikusi Petrą, boba jam aiš-
kino taip:

– Petreli, toks šaunus esi vy-
ras. O žmona tavo – lakmitka. 

Tik vaizduoja mylinčią… Šian-
dien, kai užmigsi vakare, tave 
bandys papjauti. Ir britvą po pa-
galve turi pasidėjusi. Atsigulęs 
neužmik. Pats pamatysi.

Petras abejojo, bet ir ne-
miegojo. Guli prisimerkęs, tyčia 
pradėjo knarkti, vaizduodamas 
miegantį, o viena akimi žmo-
ną stebi. Jam pradėjus knarkti, 
žmona išsitraukė skustuvą iš po 
pagalvės ir prie jo. Petras čiupt 
ją už rankos, šmaukšt per mar-
mūzę. Kilo triukšmas, ašaros, 
ginčai. Įvyko tai, ko velniūkš-
tis troško.

Kitą dieną velnias atnešė bo-
bai batus, tačiau į rankas duoti, 
prisiliesti prie bobos kūno pa-
bijojo, tai batus uždėjo ant laz-
dos ir padavė. Iš čia ir atsirado 
posakis: „tokios bobos ir velnias 
nepalies“.

Tokios bobos ir velnias nelies 

Šiaurės Rytų Lietuvos pakraš-
tyje sparčiai nyksta rėžiniai 

kaimai, turėję savo įvairias tra-
dicijas, aprobuotas vietine pa-
protine teise. Jos buvo susijusios 
ne tik su darbais laukuose, kultū-
riniu gyvenimu, bet ir su kaimo 
bendruomenės higiena.

Dvilonys (Švenčionių r.) – di-
delis rėžinis kaimas Lietuvos pa-
krašty. Kaime anksčiau (iki kolek-
tyvizacijos) buvo šimtametė pa-
protinė tradicija: ištekėjusi ar pa-
gimdžiusi moteris, pirmą kartą po 
to eidama į pirtį, privalėjo neštis 
vaišių: gėrimo ir užkandos. Gėri-
mas moteriškas (raudonos spal-
vos). Dažniausiai degtinė, atskies-
ta spanguolių, aviečių, vyšnių sal-
džiomis sultimis. Stikliukas ma-
žas, „naparsko“ (antpirščio) dy-
džio. Pagrindinė užkanda būdavo 
tradicinė: jaunamartės – pyragai 
su įdarais, sausainiai, o gimdyvės 
– džiovinti ir minkšti sūriai.

Jaunamartės „vanojimas“ 
prasidėdavo įpusėjus prausimo-
si ceremonijai. Daugeliui moterų 
išsitrinkus savo ir atžalyčių gal-
vas, prasidėdavo antrasis švari-
nimosi etapas – vanojimasis. Tą 
ritualą pradėdavo jaunamartė. Ji 
lipdavo su vanta (beržine ar lie-
pine) ant palų. Jos anyta su šal-
to vandens kaušu stodavo prie 
akmenų krosnies. Anyta pildavo 
ant krosnies vandenį, marti va-
nodavosi. Visos kitos moterys – 
tik ritualo stebėtojos. Jos žvilgs-
niais matavo kaušų vandens tūrį, 
skaičiavo kaušų skaičių. Stebė-
jo jaunamartės reakciją į anytos 
teikiamų paslaugų nuoširdumą. 
Ar anyta priėjusi pavanojo, pa-
davė šalto vandens veidui nu-
siprausti… Svarbi detalė – kuri 
pirmoji pasakys „gana“, kokiais 
žodžiais marti padėkos. Iš to ri-
tualo spręsdavo, kokie bus any-
tos ir marčios santykiai šeimoje. 
Visoms pasivanojus ir nusiprau-
sus, prasidėdavo vaišės. 

Jaunamartės vanojimas, gimdyvės prausimas...
Vaišinti reikėdavo visas pir-

tyje esančias. Jei kuri nors būtų 
apeita (nepastebėta), tai vaišin-
tojos (jei vaišindavo jaunamartė) 
vyras ją „aplenks“ lovoje (ieškos 
kitos); gimdyvės gimęs vaikas 
bus gyvenimo aplenktas (kažkuo 
fiziškai ar dvasiškai nuskriaus-
tas). Vaišintojai talkindavo pagal-
bininkė. Jaunąją mamą globoda-
vo bobutė (priėmėja), mama ar-
ba anyta. Jaunamartei padėdavo 
anyta, moša ar artima giminaitė.

Vaišių ritualas, palydimas 
talkininkių atsargiai parinktais 
gražbyliavimo žodžiais, prasi-
dėdavo visoms nusiprausus, ta-
čiau neapsirengus. Vaišintojos 
prieidavo prie kiekvienos, įpil-
davo šlakelį ir pasakydavo gerą 
žodį. Jei pasitaikydavo anksčiau 
įžeistų ir nebenorinčių vaišintis, 
atsiprašydavo („perprašydavo“), 
maldaudavo atleidimo. Dažnai 
tas atsiprašymas vykdavo gero-
kai anksčiau prieš pirties die-
ną, kad tik pirtyje „nepadarytų 
sarmatos ir neužtrauktų bėdos“. 
Ypač tuo buvo suinteresuotos 
gimdyvės, besirūpinančios gi-
musio kūdikio ateitimi. Todėl 
jos stengdavosi atleidimą gauti 
anksčiau (jei to buvo nusipelniu-
sios), kaip per išpažintį išrišimą.

Jaunamartės rūpindavosi ir 
savo įvaizdžiu, nes jas labai dė-
mesingai sutikdavo būsimoji 
bendruomenė. Ypač įtariai ap-
žiūrinėdavo naujokių kūną, jei 
jos būdavo atkilusios iš toliau, 
net iš Gudijos. Manau, čia ir buvo 
šuo pakastas. Ritualo esmė – iš-
siaiškinti, kokia yra naujoji ben-
druomenės narė. Ar neatsinešė ji 
ant savo kūno kokios nors ligos, 
ar sugeba tolerantiškai bendrau-
ti su kitais. Ypač buvo vertinamas 
sugebėjimas šmaikščiai atsikirs-
ti į kandesnį žodį. Reagavimas į 
replikas tarsi lakmuso lapelis at-
skleisdavo, kas toji mūsų marte-
lė: „mėmė“ ar „neieškanti kiše-

nėje žodžio“; „apikula“ ar „mai-
še neužrišama“. Tai buvo kaimie-
tėms ir pramoga, ir naujo nario 
egzaminas, ir bendruomenės 
tradicijų perteikimas. Jaunamar-
tei dosniai dalindavo patarimus, 
kaip elgtis lovoje su vyru, kaip 
dalintis kačerga prie pečiaus su 
anyta. Gimdyvei – kaip saugotis 
nuo ligų. Dalijimasis įspūdžiais 
tęsdavosi ir po pirties. Aptarinė-
davo, apkalbėdavo „nuo viršugal-
vio plaukų iki kojų panagių“. Lie-
žuvio „niežulio“ malšinimas vyk-
davo iki turgaus dienos ar kokio 
kito įvykio kaime.

Apdalinus visas vaišėmis, 
prasidėdavo antroji ritualo da-
lis. Vidury pirties imituodavo 
stalą – ant poros kibirų klodavo 
lentą, ją uždengdavo staltiesyte. 
Ant jos dėdavo likusias vaišes. 
Prie „stalo“ prieidavo norinčios 
pasakyti „gerą žodį“ vaišintojai, 
jos šeimos nariams. Kalbėtojos 
linkėdavo: ,,…kad būtum svei-
ka ir vaikelis dalingas… būtum 
vaisinga ir vyras mylėtų… dar-
bai laukuose ir namuose ranko-
se tirptų… gerbtų kaimynai…“ Po 
žodžio kalbėtoja įsipildavo šla-
kelį gėrimo, išgerdavo, o taure-
lės dugne likusius lašelius – ant 
krosnies: „kad palinkėjimai išsi-
pildytų padedant bočių vėlėms“.

Pabaigoje laukdavo ritualo 
kaltininkės žodis – padėka, atsi-
prašymas: „gal kas buvo ne taip“.  
Iškračiusi staltiesytėje įstrigusius 
maisto trupinius ir išvarvinusi li-
kusius gėrimo lašus ant krosnies 
akmenų,  prašydavo bočių vėlių 
palaiminimo (užtarimo).

Iš pirties moterys grįždavo 
atjaunėjusios, susitaikiusios ne 
tik su kaimynėmis, bet ir su savo 
sąžine. Kraštotyrinėje literatūro-
je rašoma, kad panašaus pobū-
džio pirties papročių būta ir šiau-
riniuose Aukštaitijos rajonuose. 

Antanas KARMONAS
Ignalina

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys
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