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Talačkonių fenomenas, kuriam sunku atsispirti

Negalių yra pačių įvairiausių. Visos jos vienaip ar ki-
taip apriboja, tačiau bene skaudžiausiai ne tik patį ser-
gantįjį, bet ir visą jo aplinką paliečia artimąjį ištiku-
si demencija. Tai liga, sutrikdanti visos šeimos gyveni-
mą. Paprastai tokie žmonės tampa atskirti nuo visuo-
menės, netenka socialinių ryšių, pomėgių. Mokslininkų 
teigimu, sulėtinti smegenų senėjimo procesą gali padė-
ti... meninė veikla. 

Tolerancijos link

Vidurvasaris. Talačko-
niai. Jau beveik keturis 
dešimtmečius Lietuvos 
neįgaliesiems šie žodžiai 
asocijuojasi su kelione į 
Pasvalio rajoną, susiti-
kimą su bičiuliais, nuo-
taikingą, visiems me-
tams įspūdžių paliekan-
čią šventę. Ir šį vidurva-
sarį Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos organizuoja-
mas susitikimas sukvie-
tė apie pusantro tūks-
tančio bendrystės pasiil-
gusių žmonių. Prie 43 ne-
įgaliųjų draugijų delega-
cijų prisijungė ir bičiuliai 
iš išsėtinės sklerozės, as-
tma sergančiųjų, regėji-
mo bei kitas negalias tu-
rinčiųjų nevyriausybinių 
organizacijų. 

Integracijos keliu

Kopiklis laiptais
Scalamobil

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko (viduryje) bendrauja su į šventę atvykusiais neįgaliųjų ju-
dėjimo iniciatoriais.

Talačkoniai traukia ir jaunus, ir vyresnius.

(nukelta į 8 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

kuris prieš kelias dešimtis me-
tų davė pradžią neįgaliųjų judė-
jimui, o šiandien, tik pažiūrėkite, 
į ką išaugo – tūkstantinė minia 
iš visos Lietuvos susirinko prisi-
minti ir pagerbti tų, kurie įkvėpė 
pokyčiams, paskatino mus visus 
tapti drąsesnius. Ačiū, kad esate 
su mumis“, – į šventėn susirin-
kusiuosius kreipėsi J. Ivančenko. 

Už galimybę tapti neįgaliųjų 
gyvenimui svarbiu centru dė-
kojo Pasvalio rajono mero pa-
vaduotojas Povilas Balčiūnas, 
dar daugelį metų čionai sugrįž-
ti kvietė Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėja Ra-
mutė Ožalinskienė, svetingai 
visus čia sutikti žadėjo Balsių 
malūno šeimininkas Rimas Žel-
vys. Unikalia bendrystės šven-
te džiaugėsi ir Neįgaliųjų reika-
lų departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė, o Seimo narys 
Justas Džiugelis tikino: aktyvūs, 
veiklūs neįgalieji – tikrieji Lietu-
vos kūrėjai. „Ačiū, kad dalyvau-
jate tokiuose renginiuose, ačiū, 
kad kuriate Lietuvą“, – sakė jis. 

Neįgaliųjų judėjimo pradinin-
kas biržietis Egidijus Šatas primi-
nė: likimo bičiulių susibūrimai 
Talačkoniuose iš tiesų buvo mė-
ginimas atkreipti valdžios dėmesį 
į negalią turinčius žmones, jų rū-
pesčius, bandymas kurti kitokią – 
suprantančią ir atjaučiančią – Lie-
tuvą. Nuo tų dienų praėjus vos ne 
pusei amžiaus, galima drąsiai pa-
sakyti – negalios žmonių pastan-
gos nebuvo beprasmės.

Neįgaliųjų dirbinių 
mugės sumanytojai
Tauragės rajono neįgaliųjų 

draugijos narys Kęstutis Gavė-
nia – vienas iš Talačkonių susiti-
kimų pradininkų. Kasmet čia at-
važiuoja. Visą gyvenimą raume-
nų atrofijos lydimas vyriškis pa-
sakoja jau daugiau kaip 20 metų 
judantis neįgaliojo vežimėliu. Iš 
pradžių dar pakako mechaninio, 
dabar jau nebeišsiverčia be elek-

trinio. Liga progresuoja, o nėra 
jokio gydymo. Tokia pat ir se-
sers Reginos lemtis. Tačiau nei 
vienas, nei kitas negaliai nepa-
siduoda, stengiasi gyventi akty-
viai ir įdomiai. Adakavo sociali-
nės globos namų Tauragės neį-
galiųjų reabilitacijos padalinyje 
Kęstutis įgudo dirbti su moliu, 
Regina išmoko siūti. Abu į šį cen-
trą kasdien kaip į darbą važiuoja. 

Molis vyriškio rankose virs-
ta patraukliais keramikos dir-
biniais: angeliukais, varpeliais, 
žvakidėmis, laimę nešančiomis 
pasagomis... Žiedimo staklių 
centre nėra, tad visus dirbinius 
Kęstutis lipdo rankomis. Baigtą 
gaminį porą savaičių džiovina, 
o paskui „šauna“ į degimo kros-
nelę. Glazūros nenaudoja, spal-
vinį lipdinių savitumą išgauna 
paprastais dažais. 

Kęstutis prisimena, kad tai 
jis kartu medines dėžutes ga-
minančiu bičiuliu Algiu Brukliu 
buvo Talačkoniuose kasmet be-
siplečiančios dailiųjų amatų mu-
gės iniciatoriai. Jiedu pirmieji 
čia savo dirbinius atsigabeno. 
Jau kitąmet jais pasekė ir kiti 
neįgalieji. 

Įvairiausių siuvinių į Talač-
konius atvežusi Kęstučio sesuo 
Regina – taip pat šių susibūrimų 
senbuvė. Kaip ir brolis, elektri-
niu vežimėliu judanti moteris 
pasakoja esanti visiškai savaran-
kiška. Jeigu neturėtų elektrinio 
vežimėlio ir kaskart reikėtų ieš-
kotis palydovo, stumiančio ra-
telius, būtų sunkiau. Dabar pati 
visur nuvažiuoja: į parduotuvę, 
centrą, pas gydytojus. Į Talačko-
nius atvažiuoja nuo tų laikų, kai, 
pasak jos, dar buvo draudžiama 
rinktis draugėn. Moteris sako pa-
siilgstanti senų bičiulių. Deja, jų 
gretos kasmet vis retėja. E. Šato 
iniciatyva nusifotografuoti susi-
rinkusių neįgaliųjų judėjimo ve-
teranų būrelyje šįsyk nebuvo nė 
poros dešimčių žmonių.

„Ačiū, kad kuriate 
Lietuvą“

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Aurelijos 
Petronienės rankose – naminės 
duonos kepalas, jos pagalbinin-
kų delnuose – didžiulis sūris ir 
iš ąžuolo lapų pintas vainikas. 
Šie šilto ir nuoširdaus dėmesio 
ženklai buvo skirti susitikimų 
Talačkoniuose tradiciją puoselė-
jančios Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkei Jelenai Ivan-
čenko. Kartu – ir visiems pade-
dantiems bei prisidedantiems 
prie šios džiugios vidurvasario 
šventės. „Sveiki sugrįžę! Sveiki 
atvykę!“ – smagiu pasveikinimu 
iš atokiausių Lietuvos kampelių 
suvažiavusius neįgaliuosius pa-
sitiko Balsių malūnas. 

„Ši šventė suburia bendra-
minčius, draugus, pažįstamus... 
Ačiū už jūsų vienybės jausmą, 

Prasmingi pokalbiai 
galimi ir praradus atmintį

Sergantieji demencija pa-
kviečiami į muziejų, ten jie 
įtraukiami į intelektualią dis-
kusiją apie meno kūrinį. Daž-
nas, išgirdęs apie tai, turbūt 
tik pečiais patraukytų? Ką gi 
su tais žmonėmis benuveiksi – 
juk jie net artimųjų dažnai ne-
beprisimena. Nėra jokios pras-
mės su tokiais kalbėtis. Tačiau 
mokslininkai ir su Alzheime-
riu sergančiais asmenimis dir-
bantys žmonės tikina: menas 
turi ypatingą teigiamą poveikį.  

Gydyti Alzheimerį 
gali padėti ir menas 

Įgyvendinant projektą „Muziejus, menas ir Alzheimeris“ senjorai buvo pa-
kviesti patirti meną per judesį. Eglės Gudonytės nuotr.
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Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Fizinis aktyvumas – neatskiriamas visų gyvų būty-
bių bruožas. Skirtumas tik tas, kad gyvūnai juda 

labai tikslingai: ieškodami maisto, slėpdamiesi nuo 
priešo ir nepalankių gyvenimo sąlygų ar poravimo-
si metu. Ilgus amžius žmogus taip pat buvo privers-
tas aktyviai judėti dėl šių priežasčių, bet technikos ir 
naujųjų technologijų laikai daro mus vis pasyvesnius, 
tad fizinis aktyvumas tampa siekiamybe. Skiriasi tik 
jo formos: vieni siekia neišpasakytai aukštų rezulta-
tų nebijodami net traumų, kiti sportuoja savo malo-
numui, o treti... treniruojasi ant sofos prieš TV. Fizinis 
aktyvumas, kai žmogus nesiekia ypatingų rezultatų, 
yra populiariausias ir sveikiausias. Jis labiausiai palai-
komas ir valstybės: parkai, dviračių takeliai, baseinai, 
lauko treniruokliai kaip tik ir skirti tokiai veiklai. Bet 
smegenyse prieš milijonus metų užkoduota kova dėl 
būvio, kai laimi tik stipriausi, matyt, neduoda mums 
ramybės. Dėl to prieš 2800 metų senovės Graikijo-
je ant Olimpo kalno įvyko pirmosios varžybos. Labai 
įdomi tuometinių varžybų sąlyga – jų metu tarp visų 
olimpiadoje dalyvaujančių šalių buvo nutraukiamas 
karas. Gaila, kad tiek šimtmečių gyvavusi tradicija 
neišliko iki mūsų dienų: dabar – atvirkščiai, olimpia-
dos karo metu nevyksta. Taip buvo per abu pasauli-
nius karus. Šis faktas mums patiems bado akis. Anks-
tesnės tautos galėjo tarpusavyje susitarti, o mes jau 
nesusitariame. O ir pats sportas, ypač didysis, tampa 
vis agresyvesnis. 

Prieš kelis dešimtmečius krepšinis mums, lietu-
viams, buvo ir savotiška protesto forma. Krepšinis 
mus vienijo ir stiprino. Visas šis entuziazmas išblėso 
ir šiandien mus labiau žavi atskirų sportininkų pa-
siekimai, net jei jie ir žaidžia komandinius žaidimus. 
Tie pasiekimai kelia sportininko ,,rinkos kainą“, bet 
mažai stiprina tautos dvasią ir vienybę. Sportininkai 
tapo paklausia preke. Klubai juos perka, maino, gali 
parduoti net kitam klubui kaip kokį kilnojamąjį tur-
tą. O nupirkus gerų rezultatų pasiekiantį sportininką, 
galima jam suteikti ir pilietybę. Skaičiau, kad tarptau-
tinė sporto federacija net įstatymą priėmė dėl sporti-
ninkų pilietybės ir įvedė apribojimus olimpiados da-
lyviams, nes kai kurie iš jų jau sugebėjo pabūti trijų, 
net keturių valstybių piliečiais. 

Viena labai gražia, iš visų olimpiadų išsirutulioju-
sia tradicija tikrai galime pasidžiaugti – tai parolim-
pinių žaidynių atsiradimas. 1948 metais įvykusioje 
pirmojoje neįgalių žmonių olimpiadoje buvo tik viena 
rungtis – lenktynės vežimėliais. O nuo 1960 m. pasau-
linės neįgaliųjų varžybos vyksta reguliariai. Pradedant 
1992 m. jos yra susietos su Olimpinėmis žaidynėmis 
(vyksta tose pačiose sporto arenose). Parolimpinėse 
žaidynėse negali dalyvauti turintieji klausos ir inte-
lekto negalią (jiems rengiamos atskiros olimpiados). 
Nuo 1976 metų vyksta ir žiemos parolimpiados. Šie 
pasiekimai – aktyvių neįgaliųjų ir juos palaikančių 
sveikųjų sportininkų veiklos rezultatas. Žinoma, yra 
įvairių nuomonių. Tenka išgirsti, kad sulyginti neįga-
lių ir negalios neturinčių sportininkų rezultatų nega-
lima. Manau, kad tai diskutuotinas požiūris. Įdomu, 
kam sunkiau siekti sporto aukštumų? Neįgalus spor-
tininkas pirmiausia turi įveikti savo negalią, o tik po 
to siekti rezultato. Negalios neturinčiam sportininkui 
lieka tik antrasis uždavinys. Lengvosios atletikos pa-
saulio čempionatas, Kurčiųjų olimpiada, – šiandien 
mus džiuginantys sporto renginiai. Tačiau nesusi-
koncentruokime tik į medalius. Jau tai, kad varžybo-
se dalyvaujantys sportininkai įveikė tarptautinės at-
rankos normatyvus, yra didžiulė mūsų visų pergalė. 
Na, o medalį, kaip juokaujama, gali nupūsti ir ,,nepa-
lankus vėjas“. Ir žinote, kodėl man labiausiai patinka 
mūsų parolimpiečiai? Visai ne todėl, kad pelno čem-
pionų apdovanojimus. Jais aš žaviuosi todėl, kad jie 
visi yra Lietuvos piliečiai. Taip, man labai svarbu, kad 
šaliai atstovautų joje gyvenantis žmogus. Tuomet jis 
iš tikro ,,gina savo šalies garbę“. 

Tikroji sportinė garbė

Apie tai,
kas

jaudina Švenčionys: 
�� Švenčionių rajono ne-

įgaliųjų draugijos tary-
bos narė Giedra Kamins-
kienė „Bičiulystei“ parašė 
apie neįgaliųjų poilsį Šven-
tojoje. 

Švenčionių rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai 5 
dienas praleido prie Balti-
jos jūros, Šventosios mo-
kymo ir reabilitacijos cen-
tre. Šios dienos tikrai ne-
prailgo, nes žmonės mėga-
vosi jūra, saulės voniomis 
žydinčiose ir medumi kve-
piančiose kopose, vakarais 
jaukiose kavinukėse klau-
sėsi muzikos, aplankė Pa-
langą, Klaipėdą. Visus su-
žavėjo neįgaliųjų kolekty-
vų koncertai, teatralizuo-

Ačiū už jūrą, saulę ir gerumą

ti pasirodymai mokymų 
ir reabilitacijos centro sa-
lėje. Maloniai nuteikė šil-
tas administratorės Ade-

lės Petrutienės priėmimas, 
jos prasmingi palinkėjimai 
tiek atvykus, tiek ir išvyks-
tant namo. 

Žmonės labai džiau-
giasi galimybe nors ke-
lias dienas pabūti nuos-
tabioje gamtos sukurto-
je ir žmogaus išpuoselė-
toje oazėje – Šventojoje. 
Visi grįžo namo laimin-
gi, pailsėję nuo kasdienių 
rūpesčių, atsipalaidavę, 
nors trumpam pamiršę 
didesnius ar mažesnius 
negalavimus. Grįžo su 
viltimi kitais metais vėl 
aplankyti mylimą jūrą. 
Esame dėkingi autobuso 
vairuotojui ne tik už tai, 
kad nuvykome ir parvy-
kome saugiai, bet ir už 
jo šypseną, malonų ben-
dravimą, geranoriškumą 
ir supratingumą. 

Švenčioniškiai patenkinti patogia kelione.

Nemenčinės neįgalių-
jų dienos užimtumo 

centro lankytojai buvo iš-
vykę į aštuonių dienų pili-
griminę kelionę. Šių metų 
išvykos tikslas – pamatyti 
didžiausią Lenkijoje ir aš-
tuntą pasaulyje šventyklą 
Lichene. Išvykoje dalyva-
vo 38 asmenys. 

Pirmoji stotelė – Auš-
ros vartai. Ten piligrimus 
šiltai pasitiko ir palaimino 
ilgametis Centro draugas 
kunigas Nerijus Grigaliū-
nas. Diena autobuse nie-
kam neprailgo. Keliaunin-
kai smagiai traukė dainas, 
kurios persipynė su maldo-
mis ir susipažinimu. 

UAB „Mažeikių autobu-
sų parkas“ suteikė galimy-
bę keliauti oriai, patogiai ir 
saugiai, nes autobusas pri-
taikytas asmenims su ne-
galia. Dėl to turintieji ju-
dėjimo sunkumų į autobu-
są įlipo ir išlipo sklandžiai, 
greitai ir su plačia šypsena. 
2015 metais, kai vykome į 
Romą, pritaikytą autobusą 
teko nuomotis net iš Lenki-
jos. Malonu, kad dabar to-
kia galimybė atsirado Lie-
tuvoje. Vairuotojai Vytau-
tas Mažrimas ir Antanas 
Pocius rūpinosi ne tik ke-
lionės saugumu bet ir esant 
poreikiui visada ištiesdavo 
pagalbos ranką.

Neįgalieji ,  pasiekę 
tikslą, nesijautė pavargę 
ir išskubėjo į vakarines 
pamaldas. Visos viešna-
gės metu savo dieną pili-
grimai užbaigdavo pamal-

domis Licheno bazilikoje. 
Antrą kelionės dieną 

Centro lankytojai aplankė 
Gniezną – pirmąją Lenki-
jos sostinę. Susipažino su 
miesto istorija, aplankė ka-
tedrą, ten dalyvavo šv. mi-
šiose. Vėliau keliavo link 
pirmųjų Lenkijos krikščio-
nių gyvenviečių Lednicos 
ežero saloje. Anot legendų, 
būtent čia karalius Mieško I 
pradėjo krikštyti lenkų tau-
tą. Nuvyko į Pola Lednic-
kie, savo jėgomis ar pade-
dami savanorių ir darbuo-
tojų kirto „Žuvį“ – simboli-
nius Trečio tūkstantmečio 
krikščionybės vartus. 

Vieną dieną piligrimai 
praleido Torunėje. Nekreip-
dami dėmesio į nesibai-
giantį lietų, tęsė apžvalginę 
ekskursiją po miestą, kuris 
dar vadinamas Šiaurės go-
tikos centru. Pamatė tipišką 

viduramžių laikų senamies-
tį, Šv. Jonų ir Švenčiausio-
sios Mergelės Marijos ka-
tedras, Rotušę, M. Koperni-
ko namą, paminklą, Kreivąjį 
bokštą, Tilto vartus, gynybi-
nę sieną. Po pie tų įveikė ga-
na sudėtingą „įlipimą“ į lai-
vą ir pasinėrė į romantišką 
kelionę upe, kur netikėtai 
sutiko „Nacionalinės ekspe-
dicijos Vysla“ laivą su įgula. 
Draugiškai susimojavę bei 
iškėlę Lietuvos vėliavą pi-
ligrimai tęsė savo kelionę. 

Ketvirtą dieną keliau-
ninkai šturmavo Poznanę – 
tyrinėjo miesto architek-
tūrą, pamatė įžymiuosius 
ožiukus, mėgavosi skanio-
siomis bandelėmis „Rogal“. 
Pažintinę dieną Poznanėje 
piligrimai užbaigė šv. mišio-
mis pas dominikonus. Nors 
oras nelepino, bet kunigo 
pamokslas sušildė iš vidaus 
ir suteikė jėgų keliauti to-
liau. Kai kuriems neįgalie-
siems pasivaikščioti yra iš-
šūkis, kitiems be pagalbos 
nepavyktų net išriedėti iš 
namų, o čia bendromis jė-
gomis buvo įveiktos ketu-
rios kelionės dienos.

Kitą dieną dalyvavo-
me Atlaidų mišiose. Sma-
gu, kad tokioje šventėje, 
sutraukiančioje iš viso pa-
saulio atvykstančius pili-
grimus, asmenys, judantys 
vežimėliu, galėjo dalyvauti 

ir šv. mišiose bazilikos vi-
duje, ir keltuvais operaty-
viai nusileisti, prisijungti 
prie procesijos lauke. 

Dar nuvykome į Ciecho-
cinką, mineraliniais vande-
nimis ir druskos bei juodo 
prisotintu oru išgarsėjusį 
kurortinį miestą. Čia tiesiog 
mėgavomės gražiais jo par-
kais ir gėlynais.

Paskutinę dieną pralei-
dome Lichene. Diena pra-
sidėjo kopimu į šventyk
los bokštą. Iš 141 metro 
aukščio grožėjomės šven-
tyklų kompleksu, sodais ir 
atsiveriančiu vaizdu. Vė-
liau buvo individualių mal-
dų laikas, kada kiekvienas 
atskirai, tyloje ir susikaupi-
me, galėjo padėkoti Dievui 
už nuostabią galimybę ke-
liauti ir pamatyti pasaulį. 
Pasirodo, Lichene yra ma-
ža Aušros vartų kopija. Jo-
je kabo du paveikslai, bylo-
jantys apie Lietuvos krikš-
tą ir Liublino uniją. 

Visur gerai, bet namuo-
se geriausia. Tokių žodžių 
ir maldos vedami išvyko-
me Lietuvos pusėn. Tru-
putį liūd ni, kad piligriminė 
kelionė baigiasi, bet sotūs 
dvasiškai, su ramybe šir-
dyje lengvai įveikėme ke-
lią namo. 

Božena Nareiko
Nemenčinės neįgaliųjų dienos 

užimtumo centro socialinė 
darbuotoja

Nemenčinė: Piligriminė kelionė po Lenkiją 

Piligrimai aplankė daug gražių Lenkijos miestų.

Džiugu, kad ir Lietuvoje yra pritaikytų autobusų.
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Trakai:
kadangi jautėsi pasiruošę. O tam 
reikėjo tinkamai nusiteikti, ge-
rai išnaudoti treniruočių laiką ir 
išmokti įveikti varžybų jaudulį. 

Susirinkusius dalyvius pa-
sveikino VšĮ Trakų neįgaliųjų už-
imtumo centro (TNUC) direkto-
rius Juozas Norinkevičius ir šių 
eilučių autorė, projekto vadovė 
J. Kmieliauskienė. Varžybų da-
lyviai varžėsi smiginio, baudų 
mėtymo, svorio laikymo, žiedų 
mėtymo ir šaškių rungtyse. Aš-
triausia kova, kaip visada, virė 
šaškių rungtyje. Jos nugalėtoju 
tapo Stasys Irinavičius, antro-
ji vieta atiteko Aleksandrai Ko-

Sporto šventėje – puikios nuotaikos
rytčenko, trečioji – Romui Cho-
vik. TNUC lankytojai, kurie jau 
antrus metus be pertraukos tre-
niruojasi ir ruošiasi varžyboms, 
iškovojo net 14 medalių.

„Pirmiausia – turėkite tikslą 
ir atkakliai jo siekite. Nesvarbu, 
ar verslo srityje, ar sporte – rei-
kia daug ir pasiaukojamai dirbti. 
Ir ne vienus metus. Dideli tikslai 
nėra pasiekiami per vieną die-
ną… Kartais gali prireikti net de-
šimtmečių, todėl užsispyrimas ir 
didžiulis noras dirbti – būtinas. 
Tuomet visi tikslai pasiekiami!“, – 
šios Virgilijaus Aleknos mintys ta-
po mūsų įkvėpimu. Smiginis – populiari rungtis neįgaliųjų sporto varžybose.

�� VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtu-
mo centro Taikomosios fizinės 
veiklos specialistė Joana Kmie-
liauskienė rašo apie neįgaliųjų 
sporto šventę. 

Vykdant Socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir sportą 
projektą, kurį finansuoja Neįga-
liųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos ir iš dalies remia Trakų 
rajono savivaldybė, Trakų rajono 
neįgalieji buvo pakviesti į sporto 
šventę. Projekto dalyviai nuo ry-
to nekantriai laukė varžybų pra-
džios ir galimybės išmėginti savo 
jėgas. Jų nuotaikos buvo puikios, 

Netgi sunkios formos demenci-
ja sergančiųjų elgesyje po spe-
cialiai jiems skirtų užsiėmimų 
muziejuje pastebimi pokyčiai, 
fiksuojami trumpalaikiai atmin-
ties pagerėjimai. Tokios veik
los prasmingumu neabejoja ir 
VšĮ „Socialiniai meno projektai“ 
projektų vadovė Ieva Petkutė. 

Jos teigimu,  iniciatyva 
įtrauk ti sergančiuosius demen-
cija į muziejaus veiklas prasidė-
jo Niujorko šiuolaikinio meno 
muziejuje (MOMA), kuris gar-
sėja atvirumu įvairioms socia-
linėms grupėms. Kasmet mu-
ziejus svetingai sutinka per 10 
tūkstančių žmonių, turinčių fi-
zinę, klausos, regos, mokymosi, 
elgesio ar raidos negalią. Pama-
tę, kad sparčiai daugėja Alzhei-
merio ligos atvejų, o šie žmonės 
patiria didžiulę socialinę izo-
liaciją, 2006aisiais muziejaus 
darbuotojai nusprendė sukurti 
prog ramą specialiai šia liga ser-
gantiesiems, jų artimiesiems ir 
globėjams. Demencijos paveik-
tus žmones jais besirūpinan-
čios organizacijos, slaugos na-
mai, suaugusiųjų dienos centrai 
atveža į muziejų, kur pasitinka 
specialiai pasirengę edukato-
riai. Užsiėmimų esmė – įgalinti 
žmones pažinti meną, išgyventi 
jį. Kalbantis pasitelkiami ir ne-
verbaliniai bendravimo būdai 
(judesys, garsai), taip siekiama 
pabudinti žmogaus emocijas, 
paskatinti pasidalyti įžvalgo-
mis, kurti ar prisiminti istorijas. 
Prie kartą per mėnesį muzieju-
je vykstančios interaktyvios dis-
kusijos gali prisijungti pavieniai 
demencija sergantieji, jų šeimos 
nariai ir globėjai. 

Panaši iniciatyva –  
ir Lietuvoje 

Pasak I. Petkutės, šia inicia-
tyva susidomėjo ir europiečiai. 
Įvairūs muziejai iš Italijos, Airi-
jos, Vokietijos ir Lietuvos taip pat 
pradėjo kurti panašias progra-
mas, kurių tikslas – kad ir kitose 
šalyse atsirastų galimybė sergan-
tiesiems demencija atrasti pras-
mingą veiklą muziejuje. VšĮ „So-
cialiniai meno projektai“ Lietu-
voje ėmėsi įgyvendinti projektą 
„Muziejai, menas ir Alzheimeris“. 
Buvo siekiama, kad kuo daugiau 
muziejininkų sužinotų apie de-
menciją ir šiems žmonėms skir-
tas programas, o sergantieji įsi-
trauktų į muziejaus veiklas. 

I. Petkutė neabejoja tokių 
užsiėmimų nauda – menas turi 
neįtikėtiną stimuliuojantį po-
veikį. Po keleto apsilankymų 
muziejuje daugeliui programos 
dalyvių pagerėjo nuotaika, su-
mažėjo irzlumas, nepasitenki-
nimas gyvenimu. Dalyvavusieji 
užsiėmimuose buvo maloniai 
nustebinti, kad turėjo galimy-
bę įsitraukti į intelektualius po-
kalbius (jų paprastai rimtomis 
temomis niekas nebekalbina), 
kad jų nuomonė buvo vertina-
ma kaip reikšminga. Tai yra la-
bai daug, įsitikinusi VšĮ „Socia-
liniai meno projektai“ projek-
tų vadovė, kadangi susirgus de-
mencija vieni didžiausių prara-
dimų – sumenkusi savivertė ir 
nutrūkę socialiniai ryšiai. Tei-
giamų potyrių išgyvenę sakė ir 
šeimos nariai – pamatę vėl lo-
giškai mintis dėliojantį artimąjį, 
tarsi iš naujo jį įvertino. 

I. Petkutė pasakoja, kad po 
jų surengtų mokymų specia-
lias programas demencija ser-
gantiesiems parengė Naciona-
linė dailės galerija, V. Kasiulio 
dailės muziejus, Radvilų rūmų 
muziejus ir Vilniaus paveiks-
lų galerija. Deja, nėra taip, kad 
žmonės plačiai naudotųsi šio-
mis galimybėmis. VšĮ „Sociali-
niai meno projektai“ projektų 
vadovė įsitikinusi, kad to prie-
žastis – sergantiesiems demen-
cija neužtikrinamos būtiniau-
sios paslaugos. 

Lietuvoje trūksta 
elementariausių 

paslaugų
Pasak I. Petkutės, labiau pa-

žengusiose Europos šalyse jau 
aktyviai diskutuojama apie ge-
resnę sergančiųjų demencija 
gyvenimo kokybę, apie tai, kaip 
jiems padėti nemedikamentinė-

mis priemonėmis. Pas mus kol 
kas dar apskritai per mažai ži-
noma apie demenciją, šie žmo-
nės ir jų artimieji neretai gyve-
na izoliacijoje. Trūksta pagal-
bos namuose teikėjų, kurie rū-
pintųsi sergančiųjų ir jų artimų-
jų gerove. Ką jau bekalbėti apie 
tarpininkus, kurie galėtų žmo-
gų palydėti. Nors reikia tiek ne-
daug – tiesiog pakviesti žmogų 
ar atvežti jį į muziejų. Dabar tai 
daro globėjai, kurie yra pavar-
gę, išsekę. Jei būtų teikiamos 
asmeninio asistento paslaugos, 
globėjas tas porą valandų galėtų 
atsikvėpti, skirti laiko sau. 

I. Petkutės manymu, dar la-
bai silpnos ir organizacijos, ku-
rios galėtų tarpininkauti tarp 
bendruomenės ir paslaugų tei-
kėjų, suteikti sergantiesiems 
informaciją apie esamas gali-
mybes. Kitose šalyse yra įsteig-
ti sergančiųjų Alzheimerio liga 
klubai, kavinės, vyksta jų susi-
būrimai, leidžiami netgi laik
raščiai. Per juos žmogus ar jo 
globėjas ir gauna visą aktua-
lią informaciją. Pasak I. Petku-
tės, Kauno Alzheimerio klubas 
vienija 12 šeimų. To tikrai ne-
pakanka. Kitose šalyse situaci-
ja kur kas geresnė: pavyzdžiui, 

Anglijoje labai didelis vaidmuo 
tenka bendruomenės centrams, 
bibliotekoms, jos pakviečia ir 
demencija sergančiuosius da-
lyvauti meninėje veikloje, kur-
ti, būti kartu su kitais. 

VšĮ „Socialiniai meno pro-
jektai“ projektų vadovė sako, 
kad vis dėlto reikia kalbėti ir 
apie meninės veiklos su įvai-
riomis atskirtį patiriančio-
mis grupėmis kokybę. „Daž-
nai matome daug diletantišku-
mo. Daug kur dienos centruo-
se vykstantys užsiėmimai va-
dinami meno terapija. Tai ab-
surdas. Meno terapija yra me-
dicinos paslaugų sritis, ją turi 
rengti menų terapeutas, kurių 
Lietuvoje yra vos keletas. Da-
bar kiekvienas žmogus, kuris 
pasitelkia kokias nors dailės 
priemones, vadinamas meno 
terapeutu. Padaugina piešinių 
su mandalomis, duoda pieštu-
kų ir pasiūlo spalvinti. Tai tik
rai ne meno terapija. Tai yra 
užimtumas ir jo nauda yra mi-
nimali, tikrai neprilygsta tam 
poveikiui, kuris pasiekiamas 
dirbant profesionaliai apmoky-
tam terapeutui. Vis dėlto ir tai 
yra geriau negu nieko“, – įsiti-
kinusi I. Petkutė. 

Kad menas turi didelį po-
veikį, daugelyje Europos šalių 
suprasta jau seniai. Meninė kū-
ryba stimuliuoja kūrybiškumą, 
smalsumą, lavina vaizduotę, 
stip rina sveikatą ir gerovę, di-
dina pasitikėjimą savimi ir savi-
vertę, mažina ligos sukeliamus 
išgyvenimus, protinį išsekimą, 
padeda nusiraminti, atsipalai-
duoti, susikaupti, atitrūkti nuo 
rūpesčių. „Turime sudaryti gali-
mybę kultūrinėje veikloje daly-
vauti visiems, kad jie mažiau pa-
tirtų izoliacijos, būtų ilgiau gy-
vybingi“, – įsitikinusi I. Petkutė. 

aurelija BaBiNskieNė 

Gydyti Alzheimerį gali padėti ir menas
(atkelta iš 1 psl.)

Meną galima patirti ir per lytėjimą.

Projekto „Muziejus, menas ir Alzheimeris“ kūrybinės dirbtuvės. 

Žmogus gimsta, dažniau-
siai ir miršta vienas. Liūd

na dalia tų, kuriuos gyveni-
mas įstumia į kankinančią 
vienatvę. 

Kiekvienas savaip išgyve-
na vienišumą. Daugelį vienat
vė sužlugdo, atneša psicholo-
gines kančias. Nesvarbu, kieno 
ta vienatvė: sveiko ar sunkios 
ligos kamuojamo žmogaus. 
Ji – klaiki tuštuma. Tai kiekvie-
no žmogaus asmeninė proble-
ma. Ji mažiau skaudi tiems, kas 
daug skaito, domisi menu, kul-
tūra, mėgsta humorą. Gelbsti 
pomėgiai, užimtumas. Kartais 
vienat vėn žmogus bėga norė-
damas pailsėti, kurti. Ji svarbi 
sąlyga giliems apmąstymams, 
savianalizei. 

Vienas iš patikimiausių bū-
dų pabėgti nuo vienatvės – ieš-
koti ryšio su žmonėmis. Kažin 
ar galima nesidžiaugti didžiule 
laime, kai tavo širdies virpesys 
randa atgarsį kito širdyje. Pa-
čiam irgi reikia būti jautriam, 
nuoširdžiam, dosniam.

Vienus su kitais jungia šim-
tai matomų ir nematomų gijų, 
nulemiančių tarpusavio san-
tykius. Man sunku suprasti, 
kaip galima nebendrauti su 
kaimynais, vienminčiais, liki-
mo draugais. Reikia išmokti 
jausti ir vertinti kito žmogaus 
dvasinę būseną, suprasti, kas 
vyksta viduje. 

Gražus, malonus būna ben-
dravimas, kai galvojame ne 
tik apie savo interesus, tiks-
lus, bet sugebame įsijausti į 
kito žmogaus vidinį pasaulį, 
jo akimis pažvelgti į žmones 
ir į aplinką. Bendraujant la-
bai svarbus taktas, geranoriš-
kumas, žmogiškumas. Reikia 
išmokti džiaugtis, kai kitam 
linksma, liūdėti – kai jam liūd
na. Geriems tarpusavio santy-
kiams didelę įtaką turi noras ir 
pastangos gerbti vienam kitą, 
vertinti kito nuomonę.

Vinys į tarpusavio santy-
kių karstą – pyktis, pavydas, 
neapykanta, kerštas. Pašėlu-
siame laiko bėgsme, rūpesčių 
ir problemų griūtyje, kasdie-
nybės rutinoje išsaugokime 
bendravimo džiaugsmą – bus 
lengviau pabėgti nuo vienat
vės grimasų.

Janina ožaliNskaitė 
Radviliškis 

Bijote 
vienatvės? 

Ievos Petkutės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Gali kilti klausimas, kodėl 
vieni žmonės pasižymi aukštu 
savivertės jausmu, o kiti – prie-
šingai, yra linkę save nuvertinti. 
Žemas savivertės jausmas gali 
būti giliai įsišaknijęs, nulemtas 
traumuojančių vaikystės patir-
čių, tėvų nemeilės ar nepriežiū-
ros, atmetimo jausmo, psicho-
loginio ar fizinio smurto. Vėliau 
gyvenime savivertei daug įtakos 
turi žmogaus sveikata, neigia-
mi gyvenimo įvykiai – netektys 
ar skyrybos, darbo praradimas. 
Tokios neigiamos patirtys su-
kuria jausmą, kad nesame pajė-
gūs kontroliuoti savo gyvenimo. 
Pastebima glaudi sąsaja tarp sa-
vivertės jausmo ir psichikos su-
trikimų. Depresija sergantys 
žmonės beveik visuomet pasižy-
mi itin žema saviverte, yra linkę 
save graužti dėl gyvenimo pasi-
rinkimų ir to, kokiais save laiko. 

Žmonės, pasižymintys žema 
saviverte, yra linkę pasaulį ma-
tyti kaip grėsmingą vietą, daž-
nai save suvokia kaip auką. Dėl to 
jie stengiasi atsiriboti, nebandyti 
nieko naujo, vengti kontaktų, nes 
bijo dar kartą pasitvirtinti, kokie 
nieko verti yra. O ši izoliacija tik 
dar labiau sustiprina jausmą, 
kad pasaulis yra grėsmingas, o 
pats žmogus niekam nesvarbus. 

Jeigu tai, ką skaitote, jums ar-
tima, vertėtų pagalvoti, o kokia 
jūsų savivertė? Ar galite savimi 
pasidžiaugti? Ar kokia nors ne-
sėkmė neatrodo kaip didžiau-
sias praradimas, galintis nulem-
ti tolimesnį gyvenimą? Žmogus, 
turintis pakankamai aukštą savi-
vertę, gali kur kas geriau džiaug-
tis jį supančiu pasauliu, būti dė-
kingas už tai, ką turi, ir geba mė-
gautis aplinka. 

Arbūzas – vienmetis auga-
las, priskiriamas moliūgi-

nių šeimai (beje, arbūzo vaisių 
mokslininkai laiko netikra uo-
ga). Šis augalas kilęs iš Pietų Af-
rikos, Kalachario pusdykumėje 
savaime auga iki šiol. Arbūzas 
buvo auginamas 1500 m. prieš 
Kristų, Vakarų Europoje atsi-
rado XI–XII a., Ukrainoje – tik 
XVII a. Pastaruoju metu dau-
giausiai arbūzų auginama Ki-
nijoje, Turkijoje, Amerikos že-
myne, Azijoje. 

Sūdyti arbūzai, arbūzų 
„medus“

Arbūzo minkštimas saldus, 
raudonas, rožinis arba avieti-
nis. Prinokę arbūzai valgomi 
švieži. Labai skanūs ir sūdyti 
arbūzai. Sūdyti tinka tiek pri-
nokę, tiek neprinokę arbūzai. 
Daroma taip: arbūzai subado-
mi pagaliuku ir sudedami į in-
dą su stipriu sūrymu (800 g val-
gomosios druskos 10 litrų van-
dens). Sūdyti arbūzai valgomi 
ne anksčiau kaip po mėnesio. 

Kai norima keletą mėnesių 
išlaikyti šviežius arbūzus, jie 
pakabinami tinkluose sausa-
me vėsiame rūsyje arba deda-
mi į dėžes su pelenais. 

Jeigu norima pasigaminti 
ilgai negendantį arbūzų „me-
dų“, arbūzų sultys virinamos, 
kol gaunama tam tikro tirštu-
mo masė – „medus“. 

Džiovinta žievė
Seniau arbūzo žievę sušer-

davo gyvuliams, dabar iš žievės 
gaminamos cukatos, marmela-
das ir uogienė. Džiovintos žie-
vės milteliai naudojami ir kaip 
gydymo priemonė. Mat arbūzo 
žievėje yra tų pačių medžiagų, 
kaip ir minkštime, tik jos labiau 
koncentruotos. Todėl žievė gali 
būti sėkmingai vartojama tiek 
ligų profilaktikai, tiek gydymui.

Žievė ruošiama taip: su-
pjaustoma plonomis juostelė-
mis ir džiovinama specialiose 
vaisių džiovyklose arba karš-
tą dieną atvirame ore (būtinai 
šešėlyje). Laikoma gerai užda-
rytuose stiklainiuose arba po-
pieriniuose maišuose.

Paaiškinimas:  cukatos – 
apelsinų, citrinų, melionų, ar-
būzų ir kitų vaisių žievelės (žie-
vės), įmirkytos arba išvirtos 
cukruje ir išdžiovintos; varto-
jamos konditerijos pramonėje.

Cheminė sudėtis ir 
gydomosios savybės

1. Arbūzai (100 g energinė 
vertė – 28–37 kilokalorijos) 
gerina virškinimą, medžiagų 
apykaitą, regėjimą, padeda iš 
organizmo pašalinti pertekli-
nę drėg mę, palengvina ligonių 
būseną sergant ateroskleroze, 
reumatinėmis ligomis, artritu, 
podagra, nutukus, esant aukš-
tam arteriniam kraujospūdžiui, 
stabdo senėjimo procesus.

2. Ląsteliena valo žarnyną 
nuo toksinų, stiprina žarny-
no peristaltiką, gerina žarny-
no mik roflorą. Todėl naudin-
ga valgyti arbūzus po gydymo 
antibio tikais, apsinuodijimo.

3. Kai kurių tyrimų duo-
menimis, arbūzuose esantis li-
kopenas kovoja su prostatos, 
stemplės, skrandžio ir storo-
sios žarnos vėžinėmis ląstelė-
mis. Beje, nuo jo priklauso vai-
sių ir daržovių raudona spalva.

4. Pagyvenusiems žmonėms 
arbūzai padeda išsaugoti ir pa-
gerinti regą (saugo lęšiuką nuo 
priešlaikinio senėjimo ir kata-
raktos).

5. Arbūzų sėklos varo žar-
nyno kirminus (kaip ir moliū-
gų sėklos), sėklų aliejus nau-
dingas prostatai, nes jame yra 
cinko ir seleno. 

6. Arbūzų vaisių minkštime 
yra 90–91,2 % vandens, lengvai 
įsisavinamų angliavandenių 
(gliukozės, fruktozės, sacharo-
zės), kurių kiekis atskiruose vai-
siuose varijuoja nuo 5 iki 13 %. 
Kai arbūzas pasiekia brandą, 
daugiausia būna sukaupta gliu-
kozės ir fruktozės. Ilgai laikant 
arbūzus pastarieji angliavande-
niai transformuojasi į cukrus, 
kurie ir sudaro pagrindinę dalį.

7. Prinokusiuose arbūzuo-
se yra minimalus baltymų kie-
kis – vos 0,7 %, šimte gramų 
minkštimo yra vitaminų A, B1, 
B2, B3, folio rūgšties nuo 0,2 
iki 0,7 miligramo (mg), vitami-
no C – 20 (mg), taip pat yra ir 
kitų vitaminų (pavyzdžiui, H, 
PP). Dar esama mineralų: ma-
gnio – 224 mg, kalio – 64 mg, 
natrio – 16 mg, fosforo – 7 mg, 
geležies – 1 mg, taip pat pekti-
ninių ir dar kitokių medžiagų. 
Kalio druskos, kurių arbūze yra 
daugiau negu citrusuose ir ba-
nanuose, varo šlapimą. Todėl ši 
savybė naudinga gydant inks-
tų, šlapimtakių ir šlapimo pūs-
lės akmenligę (tirpina ir pade-
da pasišalinti kai kurios kilmės 
smėliui bei smulkiems akme-
nims), audinių pabrinkimą, at-
siradusį dėl širdies ir krauja-
gyslių, inkstų bei kepenų ligų. 
Folio rūgštis ir geležies drus-
kos (tinka gydant mažakrau-
jystę, atsiradusią dėl geležies 
stokos) gerina kraujotakos pro-
cesus, dalyvauja aminorūgščių 
sintezėje, stimuliuoja riebalų 
apykaitą, pasižymi ryškiu an-
tisklerotiniu poveikiu, gerokai 
sustiprina cholino bei vitami-
nų C, P poveikį. 

8. Reguliariai vartojant ar-
būzus slopinami raumenų 
spazmai, šiek tiek normalizuo-
jamas arterinis kraujospūdis.

9. Arbūzas yra šarminis pro-
duktas, todėl jis neutralizuoja 
rūgščių sukeliamas negatyvias 
pasekmes.

Atvejai, kada geriau 
arbūzų nevartoti

l Visų pirma arbūzai ne-
tinka jiems alergiškiems žmo-
nėms.

l Kai sutrinka šlapimo nu-
tekėjimas (įgimtos anomalijos, 
suaugimo procesai, prostatos 
adenoma).

l Esant inkstuose didesnių 
akmenų arbūzai iš viso nevar-
totini arba gali būti vartojami 
atsargiai ir tik pasitarus su gy-
dytoju. Mat arbūzų vartojimas 

gali sukelti skausmingą akmen-
ligės priepuolį. Taip pat prieš 
vartojant arbūzus turėtų pasi-
tarti su gydytoju ir tie žmonės, 
kurie serga pielonefritu (inksto 
audinio, geldelių ir taurelių už-
degimu), kasos ligomis.

l Nepageidautina arbūzus 
vartoti viduriuojant, sergant 
kolitu (ūminiu arba lėtiniu sto-
rosios žarnos uždegimu), nes 
tai gali dar labiau pabloginti 
būseną.

Pastabos 
a) Perpjauti arbūzai ar jų 

skiltys negali būti laikomi il-
giau kaip 24 valandas netgi 
šaldytuve.

b) Prieš perpjaunant arbūzą 
jis turi būti kruopščiai nuplau-
tas karštu vandeniu.

Apsinuodijimo arbūzais 
požymiai

 galvos skausmas,
 pykinimas,
 vėmimas,
 viduriavimas,
 pilvo skausmai,
 bendras silpnumas.
Pastaba: atsiradus čia nuro-

dytiems požymiams (nebūtinai 
visiems), reikia nedelsiant gerti 
daug gryno vandens, jeigu pa-
vyksta, sukelti vėmimą ir kreip-
tis į gydytoją.

Liaudies medicinos 
receptai

Angina. Nupjaunamas ar-
būzo žievės viršutinis (kietasis) 
sluoksnis, po to žievė supjausto-
ma taip, kad būtų patogu ją su-
malti mėsmale. Iš sumaltos ma-
sės per dvigubą marlę išspau-
džiamos sultys, kuriomis kele-
tą kartų per dieną skalaujama 
gerk lė. Pradėjus gerklę skalauti, 
tai daroma kas valandą.

Kolitas. 100 g džiovintos ir 
susmulkintos arbūzo žievės su-
beriama į termosą ir užpliko-
ma 0,5 litro verdančio vandens. 
Termosas užsandarinamas, po 
2 val. užpilas nukošiamas per 
dvigubą marlę (arba specialų 
sietelį). Užpilo geriama po 1/2 
stiklinės 3–5 kartus per dieną.

Nudegimas saulėje. Ant 
nudegintos odos plonu sluoks-
niu uždedama mėsmale sumal-
tos (ar kitu būdu susmulkin-

tos, sumaigytos) arbūzo žievės 
masė, iš viršaus ji pridengiama 
polietileno plėvelės atraiža, su-
tvarstoma marle (kad nenu-
kristų). Po valandos žievės ko-
šelė nuplaunama po vėsiu du-
šu. Po to procedūra pakartoja-
ma dar kartą ta pačia tvarka, tik 
su nauja košelės porcija. Tokiu 
būdu gydomasi tol, kol praeina 
odos uždegimas.

Viduriavimas. Kavamale 
sumalami džiovintos arbūzo 
žievės gabaliukai. Milteliai var-
tojami į vidų po šaukštelį kas 
2 valandos, užsigeriant grynu 
vandeniu.

Pabrinkimai. 100 g džio-
vintos ir smulkintos arbūzo 
žievės užplikoma 0,5 litro ver-
dančio vandens, indas užsan-
darinamas. Kai užpilas visiškai 
ataušta, nukošiamas per dvigu-
bą marlę (ar specialų sietelį) ir 
geriamas po 0,5 stiklinės 3–5 
kartus (priklausomai nuo ligos 
sunkumo) per dieną.

Migrena. Lėtai nedideliais 
gurkšniais išgeriamos 2 stikli-
nės arbūzų sulčių.

Chroniškas vidurių užkie-
tėjimas. Kasdien suvalgomas 
kilogramas arbūzo minkštimo. 
Dažniausiai po 5–6 d. ši nega-
lia praeina.

Rėmuo. Dažniausiai už-
tenka išgerti stiklinę arbūzo 
minkštimo sulčių.

Raukšlėta, suvytusi oda. 2 
šaukštai arbūzų minkštimo sul-
čių sumaišomi su šaukštu kvie-
tinių ar avižinių miltų. Ruoši-
nys užtepamas ant veido ir ka-
klo, laikoma 15 min., po to nu-
plaunama šiltu vandeniu.

Riebi oda. Ruošiamas mi-
šinys: 2 šaukšteliai šviežios 
varškės, 2 šaukšteliai arbūzų 
minkštimo sulčių, 1/4 šaukš-
telio valgomosios druskos. Ge-
rai išmaišytas mišinys užtepa-
mas ant veido (daroma kau-
kė), palaukiama 5 min., kaukė 
nušluostoma vatos tamponu. 
Po to ši kaukės procedūra pa-
kartojama dar kartą su šviežia 
mišinio porcija, palaukiama 15 
min., po to kaukė nuplaunama 
virintu šiltu vandeniu (pagei-
dautina, kad jis būtų šiek tiek 
sūrus).

romualdas oGiNskas

Arbūzas – puikus desertinis 
patiekalas, turintis gydomųjų savybių

Psichologo  
patarimai

Pasitikėjimo 
savimi 

jausmas – 
kaip jį 

ugdyti?
Žmonės dažnai svarsto, 
ką reiškia turėti aukš-
tą savivertę arba, kitaip 
tariant, labai pasitikėti 
savimi. Vieni tai sieja su 
finansine sėkme, kiti su 
gražiu kūnu, treti su svei-
kata. Žmonės savivertę 
gali suvokti labai įvai-
riai. Tačiau paprastai ta-
riant, pasitikėjimas savi-
mi, aukšta savivertė reiš-
kia sugebėjimą džiaugtis 
savimi tokiu, koks esi – 
priimant tiek savo stip
riąsias, tiek ir silpnąsias 
puses. Pasitikintis savi-
mi žmogus džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo pasieki-
mais, gerais asmenybės 
bruožais ir neperverti-
na nesėkmių – neleidžia 
joms užgožti visko, kas jo 
gyvenime yra pozityvu.

(nukelta į 5 psl.)
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Ar įmanoma sustiprinti pasi-
tikėjimą savimi? Atsakymas pa-
prastas – tikrai taip, tik tam rei-
kia pastangų ir nuolatinio darbo 
su savimi. Bet rezultatai gali būti 
iš tiesų džiuginantys:

• Atlikite savo vidaus „in-
ventorizaciją“. Sudėtinga kore-
guoti tai, apie ką nieko nežino-
me, ko neišmanome. Tam, kad 
galėtume didinti pasitikėjimą 
savimi, visų pirma svarbu sa-
ve suprasti. Panagrinėkite apie 
save kylančias mintis. Jeigu su-
daužote puodelį ir dėl to imate 
save vadinti nevykėliu, kuris nie-
ko nesugeba, – ar tai yra objek-
tyvu? Pasiginčykite su savo nei-
giamomis mintimis, paieškokite 
jas nuneigiančių argumentų. Pa-
galvokite, ką konkrečioje situaci-
joje pasakytumėte savo draugui, 
ar jį taip pat išvadintumėte ne-
vykėliu? Greičiausiai kad ne, tie-
sa? Tad kodėl su savimi elgiatės 
lyg su priešu? Pamėginkite sau 
pabūti draugu. 

Geriau save paanalizuoti pa-
deda paprastas pratimas. Para-
šykite ant popieriaus lapo 10 sa-
vo stipriųjų pusių, gerų savybių. 
Skaičius 10 gali pasirodyti labai 
didelis, ypač jeigu jus kamuoja 
žema savivertė. Tačiau pasisten-
kite sugalvoti būtent tiek. Užra-
šykite net ir tuos dalykus, kurie 
jums neatrodo reikšmingi. Turė-
kite šį lapą netoliese ir visuomet, 
kai užeina noras save menkinti, 
išsitraukite jį ir pasižiūrėkite, ką 
parašėte. Šios teigiamos savybės 
yra jūsų pasitikėjimo savimi in-
ventorius. Kartkartėmis sau pri-
minkite, kad nors ir yra dalykų, 
dėl kurių savimi nesidžiaugiate, 
turite dėl ko didžiuotis. 

• Išsikelkite realistiškus 
lūkesčius. Pasitikėjimui savimi 
labiausiai kenkia nerealistiški 
lūkesčiai. Jeigu išsikelsite tiks-
lą praturtėti ir įsigyti būstą iki 
30ties, labai didelė tikimybė, 
kad teks nusivilti ir dėl to imsite 
mažiau savimi pasitikėti. Pergal-
vokite savo lūkesčius ir pasvars-
tykite, ar tikrai viską įmanoma 
pasiekti. Tuomet ir nusivylimų 
savimi bus mažiau.

• Ignoruokite savo per-
fekcionizmą. Susitaikykite su 
tuo, kad tobulybės niekada ne-
pasieksite – niekada neturėsi-
te tobulos šeimos, tobulų na-
mų, draugų, santykių ir karje-
ros. Tobulybė neegzistuoja – ir 
su tuo tenka susitaikyti. Užuot 
siekę neegzistuojančio tobulu-
mo, susikoncentruokite į tai, ką 
jau turite, apgalvokite savo gy-
venimą ir savo pasiekimus, tai, 
kuo iš tiesų galite pasidžiaugti. 
Džiaugimasis savo dienos ar sa-
vaitės darbais gali labai padė-
ti koncentruotis į pozityvią gy-
venimo pusę. Kas dieną užsira-

šykite, kuo galite pasidžiaugti ir 
mintimis padėkokite už tai. Ne-
pamirškite, kad esame netobu-
li. Nekaltinkite savęs už klaidas – 
visi mes klystame ir svarbiausia, 
kad iš klaidų galime pasimokyti. 

• Pažinkite save. Tikriau-
siai ne kartą esate girdėję, kaip 
svarbu pažinti save. Tai reiškia 
ne tik žinoti savo stipriąsias ir 
silpnąsias puses, bet ir būti atvi-
ram naujoms patirtims, naujoms 
idėjoms, pažintims ir draugys-
tėms. Dažniausiai kai jaučiamės 
nusivylę savimi, kyla mintis, kad 
neturime ko pasiūlyti šiam pa-
sauliui. Tačiau tai nėra tiesa – vi-
si mes galime prisidėti prie gero-
vės, tik ne visi tai esame atradę. 
Ieškokime, kuo galime būti nau-
dingi žmonėms. Tai atvers naujas 
galimybes – sukurs reikalingu-
mo jausmą ir padidins savo ver-
tės suvokimą. Jeigu žmogus nė-
ra pajėgus padėti kitiems, pavyz-
džiui, serga nepagydoma liga ir 
pagalbos reikia jam pačiam, ga-
li kilti mintis, kad jis visiškai ne-
vertingas ir nesvarbus. Bet gal-
būt savo patirtimi šis žmogus ga-
li stiprinti kitus sergančiuosius, 
galbūt jis gali dalytis savo išgy-
venimais ir taip palaikyti kitus.  

• Būkite pasirengę keisti 
požiūrį į save. Itin svarbu, kad 
gebėtumėte remtis naujuoju 
„aš“. Jeigu kiekvieną dieną gal-
vojate apie save taip pat, kaip 
ir anksčiau, pasitikėjimas savi-
mi tikrai nesikeis – dėl to itin 
svarbu, kad įsileistumėte nau-
jas, šviesesnes mintis apie save. 
Jeigu jums pradėjo kas nors ne-
sisekti – neskubėkite savęs nu-
vertinti. Galbūt jūs patobulėjo-
te kitoje srityje? Nuolatos per-
žvelkite savo stipriąsias puses 
ir nepamirškite, kad viskas kei-
čiasi, todėl senas požiūris į save 
nebūtinai teisingas. 

• Nustokite lyginti save su 
kitais. Niekas labiau nekenkia 
mūsų pasitikėjimui savimi nei 
lyginimasis su kitais. Ypač tai 
dažna šiais socialinių medijų lai-
kais – lyginamės su šimtais žmo-
nių, rodančių tik gražias akimir-
kas. Prisiminkite, kad matome 
tik dalelę šių žmonių gyvenimo, 
labai daug jo lieka neparodyta. 
Lygintis su kitais nėra teisinga. 
Lyginkitės nebent su savimi – 
koks buvote anksčiau ir koks 
esate dabar. Stebėkite savo pa-
tobulėjimą ir juo pasidžiaukite. 

Aukštos savivertės palaiky-
mas yra gana sudėtinga užduo-
tis, ypač jeigu visą gyvenimą bu-
vote linkę save nuvertinti, men-
kinti, kaltinti. Pradėkite mažais 
žingsneliais pozityviau žiūrėti į 
save bei į savo gyvenimą ir paju-
site, kaip po truputį imate jaus-
tis kur kas geriau. 

Parengė psichologė  
Milda ViCkUtė

(atkelta iš 4 psl.)

„Bičiulystės“ skaitytoja 
K.M. teiraujasi, ar jos mamai 
gali būti nustatytas specia-
lusis slaugos, poreikis. Gar-
baus amžiau moteriai įtaria-
ma Alzheimerio liga. Ji nega-
li išeiti viena į gatvę, nes pa-
siklysta, pavojinga mamą pa-
likti namuose (gali susižeisti), 
protarpiais neatpažįsta arti-
mųjų, pamiršta pavalgyti, nu-
eiti į tualetą ir pan. 

Į klausimą atsako Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tar-
nybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Dokumen-
tų valdymo skyriaus vyriausio-
ji specialistė Nomeda Pikelytė. 

Specialusis poreikis yra ne-
įgalaus asmens specialiosios pa-
galbos reikmė, kuri atsiranda dėl 
asmens įgimtų arba įgytų ilgalai-
kių sveikatos sutrikimų ir nepa-
lankių aplinkos veiksnių. 

Specialieji poreikiai yra ke-
turių rūšių:

l  nuolatinės slaugos, 
l  nuolatinės priežiūros (pa-

galbos), 
l  transporto išlaidų kom-

pensacijos, 
l  lengvojo automobilio įsigi-

jimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos.

Jie gali būti nustatyti neatsi-
žvelgiant į žmogaus amžių, ne-
įgalumo arba darbingumo lygį, 
nei į tai, kokia liga jam diagno-
zuota ir kiek laiko jis ja serga. 
Svarbu, kaip susirgimas yra su-
trikdęs organizmo funkcijas ir 
asmens veiklas, savarankišku-
mą (pvz., galimybę savarankiš-
kai pavalgyti, judėti, nusipraus-
ti, apsirengti, kontroliuoti tušti-
nimąsi, šlapinimąsi ir pan.). 

Nuolatinės slaugos poreikis 
nustatomas tada, kai asmens fizi-
nė arba psichinė negalia visiškai 
apriboja jo galimybes savarankiš-
kai orientuotis, judėti, dirbti ir sa-
varankiškai tvarkyti asmeninį bei 
socialinį gyvenimą – toks žmogus 
yra visiškai priklausomas, jam 
reikalinga nuolatinė slauga. 

Asmenims, kuriems dėl la-
bai didelių organizmo funkcijų 
sutrikimų reikalinga tik kito as-

mens priežiūra, pagalba (t. y. jis 
nėra visiškai praradęs savaran-
kiškumo, nėra visiškai priklauso-
mas nuo kito žmogaus) namuose, 
tvarkant asmeninį ir socialinį gy-
venimą, nustatomas nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis. 
Tokiam žmogui reikia tik nuolati-
nės pagalbos, o ne slaugos. 

Dažnai žmonės klausia, kaip 
pačiam atpažinti, koks specialu-
sis poreikis jam priklauso. Žmo-
gus pats objektyviai to padaryti 
negali. Neužtenka tik žinoti diag
nozę. Tas pats susirgimas skir-
tingiems žmonėms gali sukel-
ti skirtingas pasekmes. Tarkim, 
kad ir Parkinsono, Alzheimerio 
ligos, insultas. Vieno žmogaus, 
patyrusio insultą, funkcijos be-
veik atsistato ir jis savarankiškai 
gali vaikščioti, atlikti kasdienius 
darbus. Kitas negali savarankiš-
kai pavalgyti, judėti– jam reikia 
paduoti, padėti tualete ir pan. 
Trečias, kaip bebūtų gaila, lieka 
visiškai priklausomas – žmogus 
nevaldo rankų ir kojų, jį reikia 
maitinti, jis nekontroliuoja šla-
pinimosi bei tuštinimosi ir pan.  

Specialiuosius poreikius nu-
statyti įstatymas įgalioja tik Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybą (NDNT), kuri tai at-
lieka pagal socialinės apsaugos 
ir darbo bei sveikatos apsaugos 
ministrų patvirtintus kriterijus. 
Pirmiausia žmogus turi kreiptis į 
jį gydantį gydytoją, kad parengtų 
siuntimą į NDNT, kuriame nuro-
dys visą medicininę informaciją 
apie tuometinę žmogaus būklę. 
Gydytojas prie siuntimo pride-
da ir kitus medicininius doku-
mentus, kurie pagrindžia visas 
nustatytas diagnozes, organiz-
mo funkcijų sutrikimus. Šį siun-
timą su prašymu nustatyti spe-
cialiuosius poreikius asmuo tu-
ri pateikti NDNT.

Nustatant specialiuosius po-
reikius svarbu, koks yra asmens 
savarankiškumas, jį gydytojas 
nurodo Bartelio indekso lentelė-
je. Kad būtų nustatytas slaugos 
poreikis, paprastai turi būti nu-
rodoma, jog žmogus be kito as-

mens pagalbos negali pavalgy-
ti, jis nevaikšto, negali atsisėsti 
arba jį reikia pasodinti, yra vi-
siškai bejėgis savarankiškai su-
sitvarkyti asmens higienos rei-
kalus (t. y. nusiprausti ar nusi-
maudyti, susišukuoti, išsivalyti 
dantis, nusiskusti), pasinaudoti 
tualetu, negali kontroliuoti tuš-
tinimosi ir šlapinimosi. 

Asmens savarankiškumas 
dėl protinės veiklos sutrikimų 
vertinamas pagal kitokias me-
todikas – Mini mental testą ir 
Blessed skalę (įvertinama žmo-
gaus orientacija laike, erdvėje, 
dėmesio koncentracija, kokie jo 
valgymo, apsirengimo įgūdžiai, 
asmenybės interesai). 

Taigi kiekvienas atvejis yra 
individualus ir negalios verti-
nimą NDNT gali atlikti tik gavu-
si visus reikiamus medicininius 
duomenis, kuriuose aprašyta as-
mens būklė. 

Jei NDNT su siuntimu gauna 
neišsamius medicininius doku-
mentus, juose yra kokių nors ne-
atitikimų arba prieštaravimų, 
tarnyba kreipiasi į gydymo įs-
taigą dėl papildomų dokumen-
tų arba paprašo pateikti treti-
nio lygio paslaugas teikiančios 
gydymo įstaigos gydytojo kon-
sultacijos išvadą. Neretai NDNT 
darbuotojai patys vyksta aplan-
kyti asmenį, kad galėtų įvertinti 
jo savarankiškumą. 

Specialieji nuolatinės slau-
gos ir nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikiai gali būti nusta-
tyti 6 mėnesiams, 1 arba 2 me-
tams arba neterminuotai. Ter-
minas priklauso nuo to, koks ir 
per kiek laiko prognozuojamas 
asmens sveikatos būklės ir sa-
varankiškumo pasikeitimas. Ta-
čiau jei asmens sveikatos būklė 
pasikeičia, jam nebūtina laukti, 
kol pasibaigs nustatytas specia-
liųjų poreikių laikas. Pasikeitus 
sveikatos būklei asmuo bet kada 
gali kreiptis į jį gydantį gydytoją 
dėl naujo siuntimo į NDNT, kuri 
pagal naujus medicininius duo-
menis atliks naują specialiųjų 
poreikių vertinimą.

Klausėte–atsakome Kada nustatomas 
slaugos poreikis? 

KTU sukurtas mobilus pėdos 
slėgio matavimo įtaisas gali bū-
ti pritaikomas stebint vyresnio 
amžiaus žmonių eiseną ir gebė-
jimą išlaikyti pusiausvyrą, ana-
lizuojant vaikų, sergančių cereb
riniu paralyžiumi, vaikščiojimą, 
nustatant ligas pirminėse sta-
dijose (cukrinio diabeto suke-
liamas patologijas, susijusias su 
pėdomis, plaktukinius pirštus, 
išsišokusius kauliukus prieki-

nėje pėdos dalyje, plokščiapė-
dystę) ar stebint profesionalių 
sportininkų kojų darbą.

Plokščiapėdystė – tiek jaunų, 
tiek vyresnių žmonių problema. 
Kineziterapeutų teigimu, net 7 iš 
10 Lietuvos gyventojų yra nusta-
tyta plokščiapėdystė arba ji ga-
li atsirasti. Spręsdami šią pro-
blemą jaunieji KTU biomedici-
ninės elektronikos ir biomedi-
cininės inžinerijos bakalauro ir 
magistrantūros studijų studen-
tai (G. Baltrušaitytė, D. Miklušis, 
R. Stankus ir G. Urbanavičiūtė), 
pasiūlė inovatyvų sprendimą 
plokščiapėdystės pirminėms 
stadijoms nustatyti, pasitelkiant 
naujosios kartos išmaniąsias/
mobiliąsias nuolatinės stebėse-
nos technologijas.

Studentų suprojektuotas 
įtaisas leidžia realiu laiku ste-
bėti pėdos apkrovą, tuo remian-

tis galima diagnozuoti tokius 
sveikatos sutrikimus, kaip pil-
napadystė ar netaisyklinga ei-
sena. Naudojant įtaisą duome-
nys „Bluetooth“ ryšiu siunčiami 
į kompiuterį, kur jie apdorojami 
ir atvaizduojami.

Taip pat duomenų interpre-
tavimui ir atvaizdavimui galima 
naudoti išmanųjį telefoną. Fik-
suojami duomenys galėtų pa-
dėti ortopedams priimti spren-
dimus vykdant prevenciją ar gy-
dant sveikatos sutrikimą. Anot 
studentų, įtaisas pasižymi ma-
žomis energijos sąnaudomis, o 
ir jo gamybos kaštai nėra dideli.

Šiuo metu KTU studentai ti-
ria galimybes, kaip sukurtą pė-
dos slėgio matavimo įtaisą inte-
gruoti į avalynę, kad ilgą laiką 
nešiojamas įtaisas vartotojui ne-
sukeltų papildomų nepatogumų.

„Bičiulystės“ inf. 

Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) moksli-
ninkai sukūrė mobilų pė-
dos slėgio matavimo įtai-
są, kurio panaudojimas 
gali būti labai platus – 
nuo vaikų ligų prevenci-
jos ir profesionalių atletų 
fizinės būklės stebėjimo.

Mokslininkų išradimas pagelbės 
turintiems problemų su pėdomis

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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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, 9.03 – orai.  7.05, 
7.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 31 d. 
09:05 Senis. N-7. 114 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 4/3 s. (25 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/6 s. (kart.). 11:50 Savaitė. (kart.). 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 101 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Premjera. Aukštuomenės dak-
taras 2. N-7. 2/7 s. 19:15 Klausimėlis.
lt. 19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:55 Dėmesio centre. 21:10 
Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Loterija „Jė-
ga“. 21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. 22:15 Auksinis pro-
tas. 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Svetimšalė 1. N-14. 16 s. 
00:30 Kelias į namus. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/13 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/3 s. (25 s.) (kart.). 03:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 1 d. 
09:05 Senis. N-7. 115 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 4/4 s. (26 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/7 s. (kart.). 11:50 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 12:45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 102 
s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/8 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Dėmesio centre. 
21:10 Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Lote-
rija „Jėga“. 21:20 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą“. 22:15 Auk-
sinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 2. N-14. 2/1 
s. 00:30 Stambiu planu. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/14 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/4 s. (26 s.) (kart.). 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 2 d. 
09:05 Senis. N-7. 116 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 4/5 s. (27 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/8 s. (kart.). 11:50 Emigrantai. 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 103 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 2. N-7. 2/9 s. 19:15 Klau-
simėlis.lt. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Dėmesio centre. 21:10 Sportas. 21:15 
Orai. 21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. 22:15 Auksinis protas. 23:25 Trum-
posios žinios. 23:30 Premjera. Svetim-
šalė 2. N-14. 2/2 s. 00:30 Stop juosta. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Premje-
ra. Detektyvas Monkas 2. N-7. 2/15 s. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Komisa-
ras Štolbergas. N-7. 4/5 s. (27 s.) (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.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 3 d.
09:05 Senis. N-7. 117 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 4/6 s. (28 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/9 s. (kart.). 11:50 Gyvenimas. 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 104 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 

Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/10 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Dėme-
sio centre. 21:10 Sportas. 21:15 Orai. 
21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:15 Auk-
sinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 2. N-14. 
2/3 s. 00:30 Atspindžiai. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/16 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/6 s. (28 s.) (kart.). 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 118 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 4/7 s. (29 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 2. 
N-7. 2/10 s. (kart.). 11:50 Pokalbių lai-
da „Svarbios detalės“. (kart.). 12:45 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 105 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7. 2/11 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:30 Trumposios 
žinios. 22:35 Bornas. Sunaikinta tapa-
tybė. N-14. 00:30 Lietuva mūsų lūpose. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. 
Detektyvas Monkas 3. N-7. 3/1 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras Štol-
bergas. N-7. 4/7 s. (29 s.) (kart.). 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 04:55 „Meilė – tik tai, kas ti-
kra“. Ingos Valinskienės koncertas su 
gyvo garso grupe. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/26 s. 07:20 Ta-
tonka ir mažieji draugai. 38 s. 07:35 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 34 s. 
07:50 Džiunglių knyga 2. 2/40 s. 08:05 
Premjera. Mūsų miesteliai. Paberžė. 
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 Eekumeninės pamaldos 
iš Biržų. 13:35 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 14:05 Džesika Flečer 
3. N-7. 3/10, 3/11 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:58 Sportas. 18:01 
Orai. 18:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3. 5 s. 18:55 Bėdų turgus. (subtitruo-
ta). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Tarptauti-
nis šlagerių festivalis „Klaipėda 2017“. 
23:30 Trumposios žinios. 23:35 Prem-
jera. Pusmėnulis. N-7. 01:05 Premjera. 
Po auklės priedanga. N-7. 02:30 Aure-
lijaus Globio jubiliejinis koncertas. 03:45 
Stilius. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 3. 
N-7. 3/10, 3/11 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Premjera. Tobotai 2. 
2/27 s. 09:25 Džiunglių knyga 2. 2/41 
s. 09:35 Premjera. Auklė Mun. 42 s. 
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas. 
36 s. 10:00 Brolių Grimų pasakos. 2 s. 
Stebuklingas stalelis. 11:00 Premjera. 
Šunų ABC 3. 3/2 d. 11:50 Pasaulio do-
kumentika. Plėšrūnai. 7 d. Gyvenimas 
su grobuoniais. (subtitruota). 12:40 Pa-
saulio dokumentika. Lokys vaiduoklis. 
(subtitruota). 13:35 Mis Marpl 2. 2/3 s. 
Sitafordo paslaptis. 15:10 Folčio vieš-
butis 2. N-7. 2/1 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lie-
tuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 
akimirkų“. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:58 Sportas. 18:01 Orai. 
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 
6 s. 18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 
19:40 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Laisvės kai-
na. Savanoriai“. N-7. 5 s. 21:55 Trum-
posios žinios. 22:00 Pučinis. N-7. 1 s. 
23:40 Trumposios žinios. 23:45 Puči-
nis. N-7. 2 s. 01:25 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 01:50 
Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. 7 d. 
Gyvenimas su grobuoniais. (subtitruo-
ta, kart.). 02:40 Pasaulio dokumentika. 
Lokys vaiduoklis. (subtitruota, kart.). 
03:30 Mis Marpl 2. 2/3 s. Sitafordo pa-
slaptis. (kart.). 05:05 Mūsų miesteliai. 
Paberžė. (kart.).

Pirmadienis, liepos 31 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22). N-7. 06:55 
Simpsonai (18) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (19) (kart.). N-7. 07:55 Reziden-
tai (39). N-7. 08:25 Rezidentai (40). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2643). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (19) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio du-
krytės (20) (kart.). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (23). N-7. 13:30 Simp-
sonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai (21). 
N-7. 14:30 Simpsonai (1). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1284). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (62). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės 
(21). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (22). 
N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (23). N-7. 
21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Dėžė. N-14. 00:55 Kastlas 
(1). N-7. 01:45 X failai (5). N-14. 02:40 
Amerikietiška siaubo istorija (9). N-14.

Antradienis, rugpjūčio 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23). N-7. 06:55 
Simpsonai (20). N-7. 07:25 Simpsonai 
(21). N-7. 07:55 Rezidentai (41). N-7. 
08:25 Rezidentai (42). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2644). N-7. 10:00 TV Pa-
galba (2629) (kart.). N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (22). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (23). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (24). N-7. 13:30 Simpsonai (2). 
N-7. 14:00 Simpsonai (3). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1284). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (63). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės 
(24). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (25). 
N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (26). N-7. 
21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kapitono Morgano lobis. 
N-14. 23:30 Kvantikas (21). N-14. 00:30 
Kvantikas (22). N-14. 01:30 X failai (6). 
N-14. 02:20 Amerikietiška siaubo istori-
ja (10). N-14. 03:20 Tėvynė (1). N-14.

trečiadienis, rugpjūčio 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (24). N-7. 06:55 
Simpsonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai 
(3). N-7. 07:55 Rezidentai (43). N-7. 
08:25 Rezidentai (44). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2645). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (25). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (26). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (25). N-7. 
13:30 Simpsonai (4). N-7. 14:00 Simp-
sonai (5). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1286). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1287). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (64). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio du-
krytės (27). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės 
(28). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (29). 
N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Kir-
tis dešine. N-14. 01:00 Kastlas (2). N-7. 
01:55 Amerikietiška siaubo istorija (11). 
N-14. 02:45 Tėvynė (2). N-14. 03:40 
Greislendas (1). N-14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė (2631). 

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (25). 
N-7. 06:55 Simpsonai (4). N-7. 07:25 
Simpsonai (5). N-7. 07:55 Rezidentai 
(45). N-7. 08:25 Rezidentai (46). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2646). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (27). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(28). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (26). N-7. 13:30 Simpsonai (6). 
N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1288). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1289). N-7. 15:30 Pamilti vėl (65). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (30). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (31). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (32). N-7. 21:00 2 Ba-
rai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:27 TV3 orai. 22:30 Ne-
ištikimybė. N-14. 00:45 Kastlas (3). N-7. 
01:35 Amerikietiška siaubo istorija (12). 
N-14. 02:25 Tėvynė (3). N-14. 03:30 
Greislendas (2). N-14.

Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (26). N-7. 06:55 
Simpsonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai 
(7). N-7. 07:55 Rezidentai (47). N-7. 
08:25 Rezidentai (48). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2647). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (29). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (30). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (1). N-7. 13:30 
Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simpsonai 
(9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1290). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (66). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tarptau-
tinis vyrų krepšinio turnyras Klaipėdoje. 
Lietuva - Lenkija. 21:30 Mirties įrankiai. 

Pirmadienis, liepos 31 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (10). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (43). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (44). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (45). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (16). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (178). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (179). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (k). 
N-7. 12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina 
meilė“ (113). N-7. 14:30 „Amžina mei-
lė“ (114). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (109). 
16:00 „Dvi širdys“ (110). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (52). N-7. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (53). N-7. 21:00 „Vaikai 
šėlsta“ (20). 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Mirties apsuptyje. N14. 00:20 „Persekio-
tojas“ (16). N14. 01:15 „Judantis objek-
tas“ (6). N-7. 02:05 „Begėdis“ (10). N14.

Antradienis, rugpjūčio 1 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (11). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (46). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (47). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (48). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (17). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (180). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (181). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina meilė“ 
(115). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (116). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (111). 16:00 „Dvi 
širdys“ (112). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (54). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(55). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (21). 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Ugnikalnio išsiver-
žimas. N-7. 00:05 „Persekiotojas“ (17). 
N14. 01:00 „Judantis objektas“ (7). N-7. 
01:55 „Begėdis“ (11). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 2 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (12). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (49). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (50). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (51). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (18). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (182). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (183). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina 
meilė“ (117). N-7. 14:30 „Amžina mei-
lė“ (118). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (113). 
16:00 „Dvi širdys“ (114). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (56). N-7. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (57). N-7. 21:00 „Vaikai 
šėlsta“ (22). 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Spąstai. N-7. 00:30 „Persekiotojas“ (18). 
N14. 01:25 „Judantis objektas“ (8). N-7. 
02:15 „Begėdis“ (12). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (13). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (52). 07:20 „Ogis ir tarakonai“ (53). 
07:30 „Tomo ir Džerio šou“ (19). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (184). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ (185). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 va-
landos (kart.). N-7. 12:35 Bus visko. 
13:30 „Amžina meilė“ (119). N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (120). N-7. 15:30 „Dvi 
širdys“ (115). 16:00 „Dvi širdys“ (116). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (58). 
N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (59). 
N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (23). 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Naujienų medžio-
tojas. N14. 00:35 „Persekiotojas“ (19). 
N14. 01:30 „Judantis objektas“ (9). N-7. 
02:20 Alchemija. VDU karta. 02:50 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (14). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (54). 07:25 „Ogis ir tarakonai“ (55). 
07:30 „Tomo ir Džerio šou“ (20). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (186). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (187). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 13:30 
„Amžina meilė“ (121). N-7. 14:30 „Amži-
na meilė“ (122). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(117). 16:00 „Dvi širdys“ (118). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Kvaila, beprotiška meilė. 
N14. 23:20 Karantinas. S. 01:05 Naujie-
nų medžiotojas (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Ogis ir tarakonai“ (52) (kart.). 06:45 
„Ogis ir tarakonai“ (53) (kart.). 06:55 
„Tomo ir Džerio šou“ (19) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės“ (15). 07:45 „Harvis 
Biksas“ (16). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(5). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (6). 
09:00 „Ponas Bynas“ (20). 09:30 „Tin-
ginių miestelis“ (15). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Stebuklingas kardas. 11:40 Viš-
čiukų maištas. 13:25 Mano monstriukas 
ir aš. 15:35 „Pričiupom!“ (2). 16:00 „Pri-
čiupom!“ (3). 16:30 Didžioji scena. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Mėnulio užkariau-
tojai. 21:25 Pametę galvas Las Vegase. 
N-7. 23:25 Trise valtimi. Gamtos šauks-
mas. N-7. 01:15 Kvaila, beprotiška mei-
lė (kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Ogis ir tarakonai“ (54) (kart.). 06:45 
„Ogis ir tarakonai“ (55) (kart.). 06:55 
„Tomo ir Džerio šou“ (20) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės“ (16). 07:45 „Har-
vis Biksas“ (17). 08:10 „Keista šeimynė-
lė“ (6). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(7). 09:00 „Ponas Bynas“ (21). 09:30 
„Tinginių miestelis“ (16). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Pasaka 
apie Spragtuką. 11:00 Paskutinė mim-
zė. 12:55 „PREMJERA Ugnikalnis“ (1). 
N-7. 14:45 „PREMJERA Ugnikalnis“ (2). 
N-7. 16:45 Provincialai Niujorke. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Teleloto. 20:35 Po saulėlydžio. 
N-7. 22:35 Neįtariamasis. N14. 00:35 
Pametę galvas Las Vegase (kart.). N-7.

Pirmadienis, liepos 31 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(7). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (14) (kart.). N-7. 08:30 „Vora-
tinklis“ (8) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (8) 
(kart.). N-7. 10:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (476) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (15). N-7. 14:45 
„Voratinklis“ (9). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (477). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (47). N-7. 19:30 
„Šuo“ (9). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Išganymas. N14. 22:50 Nibelungų lo-
bis (kart.). N-7. 01:10 „Akloji zona“ (17) 
(kart.). N14. 02:00 „Akloji zona“ (18) 
(kart.). N14. 02:45 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (7) (kart.). N-7. 03:30 Gyvūnų vi-
lionės (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 1 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(15) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (9) 
(kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (9) (kart.). N-7. 
10:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (477) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (16). N-7. 14:45 „Voratinklis“ 
(10). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (478). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (48). N-7. 19:30 „Šuo“ 
(10). N-7. 20:30 Pasienio sargyba. N-7. 

TV3

LNK

BTV

Kaulų miestas. N-14. 00:05 Patarėjas. 
N-14. 02:20 Kirtis dešine. N-14.

Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (47). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (7). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (23). 08:00 Ančiukų istorijos 
(48). 08:30 Kung Fu Panda (17). N-7. 
09:00 Kobra 11 (4). N-7. 10:00 Vasa-
ros gidas. 10:30 Moderni šeima (6). N-7. 
11:00 Osis ir Tedas. 12:50 Medaus mė-
nuo su mama. N-7. 14:40 Mažieji lakū-
nai. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (15). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Tarptautinis vyrų krepši-
nio turnyras Klaipėdoje. Lietuva - Gruzija 
arba Latvija. 21:30 Pagrobimas 2. Neiš-
vengiamas kerštas. N-14. 23:15 Dredas. 
N-14. 01:10 Demonas viduje. S. 02:45 
Neištikimybė. N-14.

Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (48). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (8). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (24). 08:00 Ančiukų istorijos 
(49). 08:30 Kung Fu Panda (18). N-7. 
09:00 Kobra 11 (5). N-7. 10:00 Havajai 
5.0 (4). N-7. 11:00 Paauglių paplūdimys. 
N-7. 13:00 Pasikeitimas. N-7. 15:05 Bal-
toji Iltis. N-7. 17:25 Pakeliui į Balį (2). 
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 Patrulių zona. 
N-14. 23:40 Rokis. N-14. 02:00 Pagro-
bimas 2. Neišvengiamas kerštas. N-14.

LRT
21:00 Pigus detektyvas. N-7. 22:55 Išga-
nymas (kart.). N14. 00:45 „Visa menan-
ti“ (34). N-7. 01:30 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (8) (kart.). N-7. 02:15 „Penktoji pa-
vara“ (5). 03:00 Pasienio sargyba (kart.). 
N-7. 03:25 „Penktoji pavara“ (4) (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 2 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(9). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (16) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (10) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (10) 
(kart.). N-7. 10:35 „44-as skyrius“ (66) 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (478) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (17). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (11). N-7. 15:50 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (1). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (49). N-7. 19:30 „Šuo“ 
(11). N-7. 20:30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Laivas vaiduoklis. N14. 22:50 
Pigus detektyvas (kart.). N-7. 00:40 „Vi-
sa menanti“ (35). N-7. 01:25 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (9) (kart.). N-7. 02:10 
„Penktoji pavara“ (6). 02:55 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 03:15 „Penktoji 
pavara“ (5) (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (10). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(17) (kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (11) 
(kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (11) (kart.). N-7. 
10:35 „44-as skyrius“ (67) (kart.). N-7. 
11:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (530) (kart.). 
N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (1) 
(kart.). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (18). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (12). 
N-7. 15:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (531). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(2). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (50). N-7. 19:30 „Šuo“ (12). N-7. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Kaubojai ir ateiviai. N-7. 23:20 Laivas vai-
duoklis (kart.). N14. 01:05 „Visa menanti“ 
(1). N-7. 01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(10) (kart.). N-7. 02:35 „Savas žmogus“ 
(48) (kart.). N-7. 03:20 „Savas žmogus“ 
(49) (kart.). N-7. 04:05 „Savas žmogus“ 
(50) (kart.). N-7. 04:50 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (18) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (12) (kart.). N-7. 09:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (13) (kart.). N-7. 11:35 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (531) (kart.). N-7. 12:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (2) (kart.). 
N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(19). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (13). N-7. 
15:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (532). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(3). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (51). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (30) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (30) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:30 
Aurora. Operacija „Likvidavimas“. N14. 
23:25 Kaubojai ir ateiviai (kart.). N-7. 
01:35 „Visa menanti“ (2). N-7. 02:20 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (11) (kart.). 
N-7. 03:05 Aurora. Operacija „Likvida-
vimas“ (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ 

(30) (kart.) (Wrestling - RAW 6). N-7. 
07:45 „Amerikietiškos imtynės“ (30) 
(kart.) (Wrestling - SmackDown 2). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 „Pavariau“ (4). N-7. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 Titanikas. Gelmių vaiduo-
klis. 11:50 PREMJERA „Pragaro ka-
tytė“ (1). 13:00 „Žiniuonis“ (26). N-7. 
14:00 „Žiniuonis“ (27). N-7. 15:05 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (12). N-7. 
16:10 „Kas žudikas?“ (37). N-7. 17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-
as skyrius“ (68). N-7. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:00 MANO HEROJUS Gatvių 
kovotojas. N14. 00:05 AŠTRUS KINAS 
Juodojo ežero paslaptis. N14. 01:50 „Vi-
sa menanti“ (1) (kart.). N-7. 02:35 „Visa 
menanti“ (2) (kart.). N-7. 03:20 Muziki-
nė kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

to etapas. Kuršėnai (kart.). 07:30 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 08:00 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Baltijos galiūnų čempiona-
to etapas. Tauragė. 10:05 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (13). 
10:35 „Gyvybės galia“ (1). 11:50 PREM-
JERA „Pragaro katytė“ (2). 13:00 „Vie-
na už visus“ (148). N-7. 13:35 Sveikini-
mai. 15:40 Savaitės kriminalai (kart.). 
N-7. 16:10 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (40). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as skyrius“ 
(69). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(1). N-7. 21:40 Likimo ietis. N-7. 00:00 
„Akloji zona“ (19). N14. 01:00 „Akloji zo-
na“ (20). N14. 01:50 Gatvių kovotojas 
(kart.). N14. 03:25 Juodojo ežero pa-
slaptis (kart.). N14.



2017 m. liepos 27 – rugpjūčio 2 d., Nr. 29 (1368), „Bičiulystė“7 psl.

Neįgaliųjų sportas

Londone vykusiame pa-
saulio neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos čempiona-
te Lietuvai atstovavo 10 
sportininkų. Jie varžėsi 
keturiose sporto rung-
tyse: šuolio į tolį, rutulio 
stūmimo bei disko ir ie-
ties metimo. Tarp lietu-
vių sportininkų – 4 pa-
rolimpinių žaidynių da-
lyviai bei 6 jauni, pers-
pektyvūs lengvaatlečiai. 
Pasaulio čempionate ša-
lies sportininkai pelnė du 
medalius. 

Pasak biudžetinės įstaigos „Klai-
pėdos paplūdimiai“ direktoriaus 
pavaduotojo Aleksandro Siakki, 
skuodiškiai specialiai atvyko į 
Ant rosios Melnragės neįgaliųjų 
paplūdimį, iš spaudos sužinoję 
apie šiame pliaže esančią infras-
truktūrą judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms – specialų veži-
mėlį, su kuriuo galima išsimau-
dyti jūroje. 

Į paplūdimį su artimaisiais 
atvykęs vyras iš karto kreipėsi 
į gelbėtojus. Šie į paplūdimį at-
vežė specialų, maudynėms skir-
tą vežimėlį. Toks pats įrenginys 

yra ir Smiltynės centriniame pa-
plūdimyje. 

„Skuodiškis buvo pirmasis, 
kuris pasinaudojo specialiu mau-
dynėms jūroje skirtu vežimė-
liu, – sakė pavaduotojas A. Siak-
ki. – Skuodiškis pasakojo, kad 
dar jaunystėje patyrė traumą, po 
kurios nebegalėjo vaikščioti. Vy-
ras tvirtino, kad dabar išsipildė 
jo svajonė – išsimaudyti jūroje.“

„Laukiame, kada maudynes 
jūroje išbandys ir kiti neįgalie-
ji. Kviečiame atvykti visus. Gel-
bėtojai visada padės“, – pabrė-
žė A. Siakki. 

Išsipildė svajonė
Milda Skiriutė portale klaipeda.diena.lt rašo apie tai, kad uosta-
miesčio paplūdimyje išsipildė judėjimo negalią turinčio skuodiš-
kio svajonė – išsimaudyti jūroje.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Auksą iškovojęs M. Bilius: 
„Pergalę skiriu visiems neįgaliems 

sportininkams“

       Sveikiname
Sveikiname liepos mėnesį gimtadienius šventusius 

Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę 
Galiną Dunovskają, Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę Sofiją Švažienę, Kalvarijos 
savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę Daivą 
Rentelytę, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę 
Augeniją Lipienę.

Linkime Jums visko, kas paprasta, bet gražu – laimės ir pilnatvės 
jausmo, didelių svajonių ir jų išsipildymo. Linkime išmokti nepasi-
duoti, iš gyvenimo kiekvieną dieną norėti daugiau nei norėjot vakar.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 

Į vilnietės dailininkės Rasos Ri-
midytės telefoną prieš kelias sa-
vaites pradėjo plaukti žinutės, 
kad iš jos banko sąskaitų nu-
skaitomi pinigai ir jau susidarė 
lėšų trūkumas. Netrukus mo-
teris išsiaiškino, kad jos banko 
sąskaitas, iš anksto neįspėjusi, 
tuština „Sodra“. Mat šios įstai-
gos skaičiavimais, dailininkė ne-
sumokėjo privalomojo sveikatos 
draudimo (PSD) įmokų, kai kele-
rius metus slaugė ir globojo sun-
kiai sergančią mamą. R. Rimidy-
tė buvo įsitikinusi, kad tuo me-
tu sveikatos draudimu ją draudė 
valstybė, nes Vilniaus apylinkės 
teismo sprendimu ji buvo pa-
skirta ligonės globėja. „Juk tam 
tikra prasme aš dirbu valstybei, 
nes pakeičiu valstybės apmo-
kamus slaugytojus. O valstybė 
mane draudžia, skaičiuojamas 
darbo stažas“, – sakė pašneko-
vė. Tačiau dabar moteris pasiju-
to taip, lyg būtų įtariama valsty-
bės apvogimu ar mokesčių slė-
pimu. Dailininkė guodžiasi, kad 
tai atsitiko dabar, o ne tuomet, 
kai slaugė mamą. Nuo vilnietės 
mamos mirties praėjus metams, 
iš jos sąskaitų bankuose „Sodra“ 
nuskaičiavo apie 200 eurų neva 
susidariusios skolos. Pagal galio-
jančius teisės aktus apdraustuo-
ju privalomuoju sveikatos drau-
dimu laikomas globėjas, slau-
gantis namie asmenį, kuriam 
nustatytas neįgalumo lygis, arba 
asmenį, kuriam nustatytas spe-
cialusis nuolatinės slaugos po-
reikis. Dailininkės mama po ją 

ištikusio insulto visiškai nebe-
vaikščiojo. 2013 metais jai nu-
statyti specialieji poreikiai 12 
mėnesių, o šiam terminui pasi-
baigus – neribotą laiką. Gavu-
si NDNT pažymą dailininkė pa-
kartotinai kreipėsi į teismą, kad, 
įvertinus naujas aplinkybes, ji 
mamos globėja būtų pripažinta 
neterminuotai. Tačiau Vilniaus 
apylinkės teismas šią civilinę by-
lą nutraukė, nes konstatavo, kad 
lieka galioti prieš metus priimta 
nutartis skirti ją globėja. „Kad ir 
kiek aiškinau, ligonių kasos dar-
buotoja nesuprato, kad nutrauk-
ta ne pirmoji, o antroji – pakarto-
tinė to paties reikalo byla. Ji lie-
pė aiškintis su įstaigos teisinin-
ke. Tačiau ir su teisininke nieko 
nesiaiškinau, nes nei ši man, nei 
aš jai klausimų neturėjome, tei-
sininkė paaiškino reikalo esmę 
darbuotojai“, – prisiminė mote-
ris. R. Rimidytė buvo įsitikinusi, 
jog Vilniaus teritorinė ligonių 
kasa, remdamasi teismo nutar-
timi, pripažino, kad kol globos 
mamą ją PSD draus valstybė, ir 
apie tai informavo „Sodrą“. „Tik
rai nežinau, tik spėju, kad mano 
dokumentai nebuvo sutvarky-
ti iki galo, įstaiga aplaidžiai atli-
ko darbą. Gal darbuotoja užmir-
šo“, – svarstė dailininkė. Iš pra-
džių „Sodra“ paaiškino pinigus 
nuskaičiusi dėl to, kad neturėjo 
duomenų apie jos draustumą. 
Vėliau „Sodra“ vilnietei paaiški-
no, kad jos pinigai iš sąskaitos 
vis dėlto nuskaityti per klaidą ir 
bus grąžinti. 

Globojo neįgalią mamą – apiplėšė 
valstybė  

Arvydas Jockus portale lzinios.lt rašo apie tai, kaip neįgalią mamą 
slaugiusi moteris pati to nežinodama tapo skolinga valstybei. 

Paskutinę pasaulio neįga-
liųjų lengvosios atletikos čem-
pionato dieną Lietuvos spor-
tininkai sudrebino Londono 
olimpinį stadioną: rutulio stū-
mimo rungties (F37 klasėje) fi-
nale Mindaugas Bilius iškovojo 
auksą (16 m 26 cm), o Donatas 
Dundzys su asmeniniu rekordu 
(13 m 13 cm) nuskynė bronzą. 
M. Biliui sėkmingiausias buvo 
ketvirtasis bandymas, o D. Dun-
dzys geriausią rezultatą užfiksa-
vo trečiuoju mėginimu.

Po M. Biliaus kojomis krito 
čempionato rekordas, kurį pa-
rolimpinis čempionas pagerino 
11 centimetrų. „Keli pirmi stū-
mimai nenusisekė, bet aš žino-
jau, kad treniruotėse rezultatas 
yra daugiau kaip 16 metrų. Ži-
nojau, kad nustumsiu, kiek rei-
kia. Tik viduje buvo toks juokas: 
kas čia per pirmi stūmimai? Tre-
neriui nuėjau pasakyti, kad mes 
visą laiką treniruojamės, jog pa-
skutiniai stūmimai būtų geriau-
si. Viskas gerai baigėsi“, – emo-
cijų po auksinio triumfo neslė-
pė M. Bilius.

Planetos pirmenybės Londo-
ne M. Biliui buvo pirmas startas 
po triumfo 2016 m. Rio de Ža-
neiro parolimpinėse žaidynėse. 
„Šią pergalę skiriu visam Lietu-
vos parolimpiniam komitetui ir 
visiems neįgaliųjų sporto atsto-
vams, nes tai – pirmieji mūsų 
medaliai. Be galo malonu, kad 
Donatas Dundzys iškovojo trečią 
vietą. Čia kažkas fantastiško, nes 
dabar turime du medalius – auk-
są ir bronzą. Jis pagerino savo 
asmeninį rekordą. Man net sma-
giau, kad Donatas iškovojo tre-
čią vietą, nei kad pats iškovojau 
pirmą. Aš manau, kad pamaina 
tikrai yra. Kiti mūsų šalies spor-
tininkai, kurie šiame čempio
nate buvo arti medalių, turi di-

delį potencialą žengti į priekį ir 
ateityje lipti ant apdovanojimų 
pakylos“, – į ateitį žvelgė pasau-
lio čempionas.

Medalius gaus ne tik M. Bi-
lius ir D. Dundzys, bet ir jų tre-
neriai Rimantas Plungė bei Jo-
nas Baltrušaitis. Pasaulio čem-
pionatas Londone – pirmasis, 
kuriame apdovanojami atletų 
treneriai. „Be galo džiugu, kad 
pirmą kartą toks dalykas pada-
rytas. Manau, kad jis labai nau-
dingas. Tai sustiprina sportinin-
ko ir trenerio ryšį, nes abu gauna 
medalius. Tai – fantastiškai ge-
rai“, – džiaugėsi M. Bilius.

D. Dundzys, kuriam ši bron-
za – pirmas karjeroje pasaulio 
čempionato medalis, dar sekto-

riuje iš džiaugsmo glėbesčiavo-
si su M. Biliumi, savo treneriu 
ir čempionate dirbančiais sava-
noriais. „Tai – fantastika. Pirma-
sis mano pasaulio čempionato 
medalis. Pergalę skiriu šeimai, 
treneriui ir Lietuvos parolimpi-
niam komitetui. Būti sektoriuje 
kartu su Mindaugu – fantastika. 
Vienas kitą labai palaikome. Pir-
mi mano stūmimai buvo nela-
bai sėkmingi. Paskui atsigavau, 
pagalvojau, kad viskas bus nor-
maliai ir nustūmiau savo“, – sa-
kė D. Dundzys.

Tarp lietuvių į prizininkų tre-
jetą įsiterpė sidabrą iškovojęs 
uzbekas Khusniddinas Norbeko-
vas. Jis rutulį nustūmė 14 metrų 
87 centimetrus.

* * *
kęstutis skučas Londone pakartojo Rio de Žaneiro parolimpiados re

zultatą – disko metimo finale (F52 klasėje) užėmė 4 vietą. Jo diskas skriejo 
17 m 41 cm. Sportininkas pagerino asmeninį rekordą.

Disko metimo rungtyje mindaugas bilius (F37 klasė) užėmė taip pat 
4 vietą. Jo diskas nuskriejo 51 m 95 cm.

donatas dundzys (F37 klasė), diską nusviedęs 45 m 5 cm, užėmė 6 vietą. 
ramunė adomaitienė šuolio į tolį rungtyje (T38 klasė) užėmė 5 vie

tą. Ji nušoko 4 m 50 cm.
ramūnas Verbavičius (F55 klasė) Londone varžėsi ieties metimo 

rungtyje. Sportininkas įrankį nuskraidino 27 m 43 cm, pagerino asmeninį 
rekordą ir užėmė 5 vietą. Rutulio stūmimo rungtyje Lietuvos atletas sėk
mingiausiu šeštuoju bandymu rutulį nustūmė 9 m 80 cm ir užėmė 7 vietą.

andrius skuja (F46 klasė) ieties metimo rungtyje pagerino asmeninį 
rezultatą – jis įrankį nuskraidino 45 metrus, 5 m 88 cm toliau nei bet kada 
anksčiau. Šis rezultatas A. Skujai garantavo 8 poziciją. Rutulio stūmimo fi
nale A. Skuja pagerino asmeninį rekordą (14 m) ir užėmė 6 vietą. Disko 
metimo rungtyje startavusio lengvaatlečio visi trys bandymai buvo neį
skaityti ir lietuvis į finalą nepateko. 

modestas grauslys šuolio į tolį (T11 klasė) varžybų finale užėmė 6 
vietą ir pagerino asmeninį rekordą.

Juozas eigminas pasaulio čempionato šuolio į tolį finale (T13 klasė) 
užėmė 8 vietą. Lietuvos sportininkas nušoko 6 m 6 cm. Iki asmeninio re
kordo jam pritrūko 19 cm. 

Jonas spudis ieties metimo finale (F44 klasė) užėmė 10 vietą. Jo mes
ta ietis nuskriejo 48 m 75 cm. 

audrius alzbergas šuolio į tolį rungtyje (T47) įveikė 5 m 85 cm ribą 
ir užėmė 11 vietą.

lietuvos parolimpinio komiteto ir „Bičiulystės“ inf.

R. Adomaitienė šuolio į tolį rungtyje užėmė 5 vietą.

Lietuviai M. Bilius (viduryje) ir D. Dundzys (dešinėje) pelnė pasaulio čempio-
nato medalius.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Kaimo saulėlydis
Liūdi mažos trobelės,
Tylios gražios sodybos.
Jau užžėlę takeliai,
Nebegirgžda svirtis,
Tiktai tyliai dar ošia
Žali kiemo berželiai,
Žydi lauko aguonos,
Kelia galvą usnis.

Šeimininkai atgulę
Į smėlėtą kalnelį,
O vaikai ieško laimės
Po turtingas šalis.
Šiaurys vėjas barbena
Į trobelės langelį
Ir nedrąsiai klebena
Užrakintas duris.

Mano gimtąjį kaimą
Jau saulėlydis gaubia.
Gal ir vardas išnyks
Iš gražiausių vardų?
Tiktai beržas palinkęs
Šalia tolimo kelio
Vis dar tiki ir laukia:
Gal ateis?.. Gal sugrįš?..

Dar ne laikas...
Dar ne laikas išeit,
Dar pabūki,
Kol alyvos palangėj
Baltus žiedus linguos.
Kažkas tyliai dar sako:
„Palauk dar truputį.
Dar ne laikas išeit, 
Dar sustok.“

Atsigręžk... Juk gyventa,
Svajota, mylėta.
Ir suklupta ne kartą
Skaudžiai.
Vėl pakilta, vėl eita.
Pasisemta stiprybės iš žemės,
Kai tiek metų joje
Gyvenai.

Nenuspėjamas laike, 
Dar sustok valandėlę,
Neskubėki „sudiev“ pasakyt.
Dar ne laikas išeit,
Dar alyvos padangėj
Baltuoja
Ir saulutė dar teka
Kasryt...

Sidabrinis lietus
Nužydėjo geltonos purienos,
Ežere jau užmigo lelijos.
Nuskubėjo tolyn mūsų dienos,
Sidabrinis lietus jau nulijo.

Jau nuplukdė sraunieji upeliai
Pirmą meilę, svajones gražiausias,
Tik palinkusio gluosnio šakelę
Atminimų vainikan įausim.

Neliūdėk, kad nežydi purienos,
Negailėk, kad užmigo lelijos.
Neskaičiuokim, kiek metų praėjo.
Sidabrinis lietus tik nulijo.

aldona raišieNė
Kupiškio r.

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių  kūrybos

Neįgaliųjų judėjimo pradininkai.

Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos folkloro kolektyvas „Atgaiva“ su organi-
zacijos pirmininku Algiu Ulbinu.

Padėkos ženklai – iš panevėžiečių rankų.

Seimo narys Justas Džiugelis su neįgaliaisiais greitai randa bendrą kalbą.

Tradicijas tęsia 
jaunesnioji karta

Į Talačkonius atsivežtų siuvi-
nių gausa R. Gavėnytei nenusilei-
dusi Katerina Avdejeva – Radvi-
liškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos narė. Vėjyje plazdėjo moters 
siūtos prijuostės, dėmesį traukė 
originalios kuprinės, šviesą at-
spindinčiomis juostelėmis, gėlių 
aplikacijomis puoštos rankinės. 

Pasak Katerinos, siuvimas – 
visas jos gyvenimas. Šios profe-
sijos paslapčių pradėjo mokytis 
būdama 15metė. 40 metų prie 
siuvamosios mašinos praleidu-
si moteris neslepia – šis darbas 
ir stuburo problemas prišaukė, 
ir negalią „padovanojo“. Tačiau 
mesti amato moteris neketina. 

Daug laiko prie savo dirbinių 
praleidžia ir kita radviliškietė – 
Elena Stankevičienė. Jos silpny-
bė – iš siauručių odos juostelių 
kuriami papuošalai. Dažniau-
siai – gėles atkartojančios segės. 

Papuošalų kūrimas – viena 
mėgstamiausių darbščiųjų ran-
kų būrelių veiklų. Įdomių karo-
liukais siuvinėtų segių į Talač-
konius atvežė Zarasų rajono ne-
įgaliųjų draugijos narės. Pasak 
rankdarbių būrelio vadovės In-
gos Maconkienės, moterims pa-
tinka verti karoliukus, megzti. 
siūti. Užsiėmimai vyksta ir Duse-
tose, ir Zarasuose. Moterys ren-
kasi noriai, dirba su užsidegimu.

„Naują papuošalų liniją“ Ta-
lačkoniuose pristatė Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugijos dai-
liųjų amatų kūrėjos. Širdžiai ir 
akiai mielų smulkmenų taip pat 
buvo galima rasti ant kėdainiš-

kių, alytiškių, marijampoliškių, 
kitų rajonų prekystalių. 

O štai pasvaliečio Mariaus 
Aglinsko gaminiai – vienetiniai, 
unikalūs. Rateliais judantis vy-
riškis kuria motociklų mode-
lius. Garaže įsirengtose dirbtu-
vėse prie tekinimo, suvirinimo 
staklių praleidžia apie 10 die-

nų, kol sumeistrauja vieno ar ki-
to motocik lo modelį. Porą tokių 
gražuolių atvežė ir į Talačkonius. 
Daug kas grožėjosi Mariaus dar-
bais, tačiau pirkėjų neatsirado. 
Tokiam gaminiui reikia nusima-
nančio pirkėjo. Vieną kitą Vilniu-
je, mugėje „Tau, Vilniau“, parduo-
da, bet dažniausiai Mariaus mo-
deliai iškeliauja į užsienį. 

O štai kito pasvaliečio – Al-
vido Svilio – tekintiems medžio 
dirbiniams pirkėjų netrūko ir Ta-
lačkoniuose. Ne vieną dailų krep-
šį pardavė ir uteniškis vytelių py-
nėjas Genadijus Kaminskas. Be 
lauktuvių iš Talačkonių negrįžo 
nė vienas šventės dalyvis.

Tryško kūrybingumo 
versmės

Kiekviena įsimintina šven-
tė – bendrų jos organizatorių 
ir dalyvių pastangų rezultatas. 
Šiemet į Talačkonius atvykę ne-
įgalieji turėjo ne vieną progą tuo 
įsitikinti. Renginio vedėjai Viole-
tai Mičiulienei pakvietus, neįga-
liųjų draugijos aktyviai įsitraukė 
į eilėraščio apie šioje bendrys-
tės šventėje patiriamus išgyve-
nimus kūrimą. O kad būtų dar 
įdomiau, užduoties sumanytojai 
šį kūrybinį procesą pasunkino – 
visuose eilėraščiuose paprašė 
pavartoti keturis žodžius: šven-
tė, draugystė, malūnas ir... batai.

Talačkonių susitikimų dvasia 
puikiai atsispindėjo Marijampo-
lės savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos narių sukurtuose posme-
liuose: „Aukštaitijoj prie malū-
no / Susitikom su draugais / Pa-
dainuoti ir pašokti, / Pasilinks-
minti smagiai. / Kas su batais, 
kas be batų, / Bet laimingi ir tvir-
ti. / Susitiksim kitą metą, / Nes 
draugystė mūs stipri.“

Ištikimybę tradicinei šventei 
išradingai prisiekė Radviliškio 
rajono neįgaliųjų draugijos po-
etai: „Jei batų nesunešiosim, / 
Kitąmet vėl atvažiuosim. / Kiek 
ilgai malūnas stovės, / Tiek ilgai 
draugystė klestės.“

Dainininkams pritarė 
jungtinis Talačkonių 

choras
Šventinio renginio dalyviai 

noriai prisijungė ir dar prie vie-
nos meninės veiklos. Pasiklausę, 
kaip dainuoja daugiau kaip 100 
kūrinių žiūrovus galintis džiugin-
ti Varėnos rajono neįgaliųjų drau-
gijos folkloro ansamblis „Atgaiva“ 
bei prieš dvejus metus naujai su-
sibūręs Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijos vokalinis ansamblis 
„Šiladis“ su dar jaunesne kapela 
„Kvietkelis“, ir patys panoro pri-
tarti po Basių malūną sklandan-
čioms dainoms. Tiesa, prieš tai 
dar visi nuščiuvę klausėsi dvie-
jų jaunų talentingų dainininkų – 
televizijos projekto „Lietuvos ta-
lentai“ prizininko Emilio Koric-
kio ir „Chorų karų“, „Lietuvos 
balso“ dalyvės nereginčios Vai-
dos Butautaitės – koncerto. Solo, 
due tu atliekami kūriniai stebino 
ir jaudino. Žavėjo skaid rūs jų bal-
sai, pasirinktos dainos. 

O jau po viso to jungtinis Ta-
lačkonių choras nuotaikingai už-
traukė Vytauto Kernagio dainą 
„Mūsų dienos kaip šventė“. 

Dainomis išlydėti kitą vidur-
vasarį neįgalieji čia ir vėl sugrįš. 
Talačkonių fenomenui sunku at-
sispirti...

aldona MilieškieNė
Autorės nuotr.

Talačkonių fenomenas, kuriam sunku atsispirti
(atkelta iš 1 psl.)


