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Už būtiniausius  
vaistus – didžiulė 

priemoka 
Visai neseniai Sveikatos ap

saugos ministerija paskelbė, 
kad nustačius priemokų „lubas“ 
už kompensuojamuosius vais
tus pacientams, kuriems vaistas 
kompensuojamas 100 proc., ne
teks mokėti daugiau nei 4,11 eu
ro. Deja, socialiniai tinklai ūžia – 
žmonės piktinasi už vaistus mo
kantys daugiau. 

„Sergu cukriniu diabetu daug 
metų. Bet su tuo susitaikiau – vi
są laiką insulinus gaudavau ne
mokamai, kaip visame civilizuo
tame pasauly. Bet šiandien išti
ko šokas, kai nuvažiavęs į vaisti
nę nusipirkti insulino išgirdau, 
kad už trims mėnesiams skir
tus vaistus turiu primokėti 34 
Eur. Juk nuo šitų vaistų priklau
so mano gyvybė“, – sako Romas 
Jurgelevičius. 

Vyriškį piktina ministerijos 
aiškinimai, kad insuliną galima 
pakeisti pigesniu, ir poveikis 
bus tas pats. „Tas, kuris taip šne
ka, žalio supratimo neturi apie 
ligą. Teko daug dienų praleisti 
matuojant cukrų, gulėti ligoni
nėse, kol pagaliau buvo parink
tas tinkamas insulinas“, – sako 
vyriškis. Jo teigimu, jam labai ti
ko naujos kartos insulinas – iki 
tol cukraus lygio sureguliuoti 
nepavykdavo jokiais vaistais. 
Pasak R. Jurgelevičiaus, naujos 
kartos insulinas turi labai daug 
pliusų – vakare susileidus gali
ma tkėtis, kad cukrus daugmaž 

tolygus išliks visą naktį. Taip 
išvengiama sveikatai, net gy
vybei pavojingų cukraus lygio 
šokinėjimų. 

Pasak R. Jurgelevičiaus, jei 
žmogus gyvena iš neįgaliojo 
pensijos, jam užkertamas ke
lias gydytis šiuolaikiškai. „Per 
tą taupymą sulauksime daug 
komplikacijų, kurių gydymas 
brangiai kainuos. Ministerija 
gražiai kalba – arba jie nežino, 
kas darosi, arba neišmano. Su
žinojęs apie priemoką, patyriau 
šoką. Kaip su mazgote per vei
dą gavęs. Insulinas – gyvybiš
kai svarbus dalykas. Tokiems 
vaistams, nuo kurių priklauso 
gyvybė, priemokos neturėtų 
būti. Insulinas – ne prabangos 
prekė, kurią gali rinktis ‒ pirk
ti ar ne“, – įsitikinęs Romas. Jis 
sako jau girdintis, kad sužinoję, 
kiek kainuoja, žmonės atsisako 
naujos kartos insulino, perka 
pigesnį, nors gydytojai pasky
rė būtent šį. „Koks bus poveikis, 
visiškai neaišku. Ar neatsidurs 
šie žmonės ligoninėje ir nebus 
jų gydymui išleista daugiau?“ – 
klausia R. Jurgelevičius. 

Kodėl draudžia  
pasirinkti tinkamiausius 

vaistus?
Su šia problema susidūrė ir 

Audronė Tutlienė. Moteris sako 
už kompensuojamuosius vaistus 
(įsigijo tik dalį reikalingų) somo
kėjusi apie 30 eurų. Ji taip pat nu
stebo, kad už dėžutę naujos kar
tos insulino teko pakloti 13 eurų.  

Naujoji vaistų 
kompensavimo 

tvarka pacientus 
varo į neviltį

Du jubiliejai vienu metu – 
retai pasitaikanti proga

LND pirmininkės Jelenos 
Ivančenko teigimu, tokių gražių 
sukakčių vienu metu nedažnai 
pasitaiko, tad reikėjo pagalvoti, 
kaip jas įprasminti, pasistengti, 
kad gražūs jų prisiminimai iš
liktų istorijai. Vieni sumanymai 
keitė kitus, kol šventės vizija 
įgijo konkretų pavidalą. 

Pasak J. Ivančenko, neįga
lieji – labai svarbi visuomenės 
dalis. Gabūs, talentingi žmo
nės stebina ir vidine stiprybe, 
ir įvairiapusiais kūrybiniais ge
bėjimais. O Talačkoniai – vieta, 
kur visa tai gali atsiskleisti: į šį 
renginį atvyksta ir daininin
kų, ir dailiųjų amatų kūrėjų, ir 
bendryste, buvimu kartu besi
džiaugiančių žmonių. Kodėl jie 
visi drauge negalėtų pasveikin
ti valstybės atkūrimo 100-metį 
švenčiančios Lietuvos? 

Renginio organizatorių su
manymui pritarė visos po šalį 
pasklidusios neįgaliųjų draugi
jos. Į Talačkonius atvyko daugy

bė skirtingiems regionams bū
dingais tautiniais kostiumais 
vilkinčių žmonių, vienų ranko
se plazdėjo Lietuvos trispalvė, 
kitų – jų atstovaujamų rajonų 
vėliavos, drabužius puošė gel
tonos-žalios-raudonos gėlytės, 
ženkliukai, kita tautinė atribu
tika. Visos draugijos atsivežė 
ir po lietuviškais raštais austą 
juostą – organizatorių sumany
mu jos turėjo apjuosti į simboli
nį 100-uką sustojusius žmones. 

Seniai matytų bičiulių ap
sikabinimai, šypsenos, Balsių 
malūno apylinkėse skamban
čios lietuvių liaudies dainos, 
šurmuliuojanti rankdarbių mu
gė, gyvo 100-uko skanduojami 
žodžiai „Su gimtadieniu, Lie
tuva!“, daugybė nuoširdžių jos 
jubiliejui skirtų palinkėjimų – 
visa tai įamžino virš tradici
nės neįgaliųjų susibūrimo vie
tos skraidęs ir filmavęs dronas. 
Čia sukurtas vaizdo klipu tapęs 
neįgaliųjų sveikinimas Lietuvai 
netrukus pasieks garbingiau
sius valstybės žmones ir įstai

gas. „Jis taps įrodymu, kad esa
me aktyvi, pilietiška visuome
nės dalis ir didžiuojamės savo 
valstybe. Kartu priminsime ir 
apie save – jau tris dešimtme
čius savo veikla ir nuoširdžiu 
darbu prie Lietuvos gerovės 
kūrimo prisidedančią organi
zaciją, jos žmones“, – sako LND 
pirmininkė.

Labiausiai sužavėjo 
bendrystės pojūtis

Lietuvos specialiosios kūry
bos draugijos „Guboja“ pirmi
ninkė, respublikinių kultūros 
renginių organizatorė Viktori
ja Vitaitė į Talačkonius atvyko 
pirmą kartą. Ji neslėpė susiža
vėjimo šiuo renginiu. „Labiau
siai žavi bendrystės jausmas. 
Matosi, kad žmonėms čia gera: 
susitinka, apsikabina, šneku
čiuojasi. Jokios įtampos, vien 
šypsenos, malonūs prisimini
mai, – įspūdžiais dalijosi V. Vi
taitė. – Labai jautrus renginys. 
Ir vieta labai graži.“

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija prieš kurį laiką 
pranešė, kad pradedamos 
kompensuoti insulino pom-
pos.  Tiesa, jos kompensuo-
jamos tik nedidelei daliai I 
tipo cukriniu diabetu ser-
gančių pacientų: žmonėms 
iki 24 metų amžiaus, vai-
kams, nėščiosioms ir pla-
nuojančioms pastoti mote-
rims. Didžioji dalis pacien-
tų neviltyje: teks primokėti 
už insuliną, jau nekalbant 
apie tai, kad kompensuo-
jamųjų vaistų sąraše nebe-
liko kai kurių būtinų medi-
kamentų. 

Tolerancijos link

Su gyvybiškai svarbių vaistų proble-
ma susidūrė ir Audronė Tutlienė.

(nukelta į 5 psl.)

Tradicinis neįgaliųjų su-
sibūrimas Talačkoniuose 
šiemet suspindo naujomis 
spalvomis. Į Balsių malūną 
šįsyk žmonės rinkosi ne tik 
susitikti su bičiuliais, bet 
ir pasidžiaugti jau 30 me-
tų gyvuojančia juos suvie-
nijusia Lietuvos neįgaliųjų 
draugija (LND) ir visi kartu 
pasveikinti Lietuvą su vals-
tybės atkūrimo šimtmečiu. 

Integracijos keliu

Pusantro tūkstančio renginio dalyvių suformavo Lietuvos valstybingumui 
pagerbti skirtą 100.

Šventiniame renginyje buvo daug tautinės simbolikos: tautiniais kostiumais pasipuošę žmonės, lietuviškais raštais 
austos juostos, plazdėjo trispalvė.

(nukelta į 3 psl.)

Asmeninio archyvo nuotr.

Aldonos Milieškienės nuotr.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos archyvo nuotr.
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�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Marius Glins-
kas pasidalijo įspūdžiais iš 
Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos ataskaitinio rin-
kiminio susirinkimo.

Į puošnią savivaldybės 
Jeronimo Ralio salę susi
rinko kone šimtas Neįga
liųjų draugijos narių, už
simojusių aptarti savo ke
tverių metų veiklą, panar
plioti nelengvas jų kely
je pasitaikančias proble
mas, pamodeliuoti ateities 
perspektyvas.

Renginys prasidėjo 
neįprastai – trimis dai
nomis, kurias salei pri
statė vokalinis ansamblis 
„Lietava“.

Draugijos kasdienybę, 
nuveiktus darbus, įveik
tus ir dar neįveiktus rū
pesčius savo ataskaitoje 
įvardijo šios nevyriausy
binės organizacijos pirmi
ninkė Valerija Lopetienė. 
Kaip tvirčiau suburti įvai
rių ligų, negalios palies
tus žmones visuomeninei 
veik lai, kaip minimaliomis 
sąnaudomis plėsti sociali
nių, kultūrinių, sveikatin
gumo paslaugų įvairovę – 
apie tai ataskaitinėje rin
kiminėje konferencijoje 
kalbėjo ir kiti nariai, ren
ginio viešnios.

„Šiuo metu vykdome 
tris projektus. Nors vals
tybė, savivaldybė gausiai 
jų ir nefinansuoja, verčia
mės kaip išmanydami. Ne 
viena veikla laikosi sava

Diskutuoti lengva, viziją kurti – 
sunkiau

norių, kitų draugijai ne
abejingų žmonių dėka“, – 
dėstė savo ataskaitoje pir
mininkė. 

„Esate tvarkingi, etiš
ki, kūrybingi. Deja, pini
gai skirstomi ne pagal 
draugijų pasiekimus, o 
pagal gyventojų skaičių, 
todėl daugiausia finansų 
„suryja“ Vilnius, Kaunas. 
Rodos, visaip stengiamės 
sudominti jaunus žmones, 
traukiame iš to jų laisva
laikį ryjančio kiberneti
nio pasaulio, bet norimų 
rezultatų rajonuose dar 
nepasiekiame“, – kalbėjo į 
konferenciją atvykusi Lie
tuvos neįgaliųjų draugijos 
(LND) pirmininkė Jelena 
Ivančenko.

„Pabandykite, pritrauk
dami jaunimą, bendradar
biauti ne tik su Socialinės 
apsaugos ir darbo minis

terija, bet ir, pavyzdžiui, su 
Kultūros, Krašto apsaugos 
ministerijomis. Jos, ma
nau, jūsų pasiūlymus mie
lai pasitiktų“, – jai pavymui 
samprotavo taip pat konfe
rencijoje apsilankiusi LND 
projektų koordinatorė Li
na Arlauskienė.

„Mūsų rajono neįgalių
jų organizacijos nesnau
džia, dirba. Kartais net su-
sidaro įspūdis, kad tarpu
savyje konkuruoja. Savi
valdybė tai mato ir sten
giasi, kiek įmanoma, jums 
padėti. Mano nuomone, 
trūksta dviejų dalykų. Pir
ma, integravimosi į spor
tinę veiklą, antra – dar 
aktyvesnio projektų ra
šymo. O kur rasti to jau
nimo? Reikia turbūt vie
nyti jėgas, ieškoti bendrų 
sprendimų“, – linkėdama 
visiems gražios vasaros, 

sveikatos, organizacijo
je – amžiaus balanso, kal
bėjo rajono savivaldybės 
tarybos narė, Sveikatos, 
ekologijos ir socialinių rei
kalų komiteto pirmininkė 
Birutė Platkauskienė.

Vertinant ataskaitą, ne-
stigo įvairių nuomonių, 
spontaniškų ginčų, užuo
minų. Deja, pretendentės į 
pirmininkės pareigas, at
rodo, buvo mažokai įsigi
linusios į nevyriausybinės 
organizacijos įstatus, jos 
veiklos galimybes, tad jo
kių savo vizijų nepateikė. 
Slaptu balsavimu daugiau
sia balsų surinko V. Lope
tienė, tad ji ir išrinkta dar 
vienai kadencijai. Dėkoda
ma už pasitikėjimą, orga
nizacijos vadovė per daug 
nesidžiaugė, ji prisipažino, 
kad jau rengianti pamainą 
savo atsakingam postui.

Naujoji Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos taryba su LND atstovėmis – pirmininke Jelena Ivan-
čenko ir projektų koordinatore Lina Arlauskiene.

Jonava:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Prioritetas (lot. prior – pirmas) – žodis, kuris apibū
dina kokio nors akto, nuostatų, taisyklių, veiksmų 

pirmenybę lyginant su kitais. Šis žodis mūsų kasdie
nybėje skamba itin dažnai. Užmetusi akį į pavadini
mus su šiuo žodžiu, nejučia nusišypsau: „Ar kultūra 
yra mūsų prioritetas?“, „Atsparumas propagandai 
turi būti mūsų prioritetas“, „Griežti saugumo stan
dartai – mūsų prioritetas“, „Viešojo intereso priori
tetas“ ir t.t. Realiame gyvenime dažniau yra atvirkš
čiai – taip skambiai deklaruotas prioritetas realybė
je kartais yra visiškai ignoruojamas. 

O gal tik mums, neįgaliesiems, dažnai atrodo, kad 
esame užmiršti, apleisti, diskriminuojami. Bet neį
galiųjų problemos taip pat rikiuojamos į prioritetų 
eilę kaip abėcėlės raidės nuo A iki Z. Pamenu vieną 
savo pokalbį „Baltosios lazdelės“ šventėje su silpnai 
matančiu žmogumi. „Kaip jums gerai, kad jūsų nega
lia (sėdėjimas vežimėlyje) yra matoma. Aš, kai įlipu į 
viešąjį transportą, tik ir girdžiu piktas replikas, kai 
ką nors neatsargiai pastumiu ar ant kokio nors žmo
gaus „užgriūnu“, – sakė pašnekovas. 

Tokių „nematomų“ negalių yra labai daug ir kalbė
ti apie jų prioritetus keblu. Viešoje erdvėje pati daž
nai esu pamaloninama aplinkinių dėmesio, nors ra
šytinio įstatymo dėl prioriteto mano atžvilgiu tikrai 
nemačiau. Kartą esu labai supykusi ant klausos nega
lią turinčio žmogaus, kai jis pastatė savo automobilį 
neįgaliesiems skirtoje aikštelėje. Kaip man buvo gė
da, kai jis parodė leidimą tokiose aikštelėse stovėti, 
nes prieš daugelį metų įstatymas tokiomis aikštelė
mis leido naudotis visiems negalią turintiems žmo
nėms. Šio netobulo įstatymu įtvirtinto prioriteto pa
sekmė – stovėjimo aikštelėmis ir šiandien naudojasi 
jokios judėjimo negalios neturintys žmonės, o poli
cija nekontroliuoja tokių smulkmenų... 

Tad apvilkti prioritetą įstatymo rūbu yra labai 
keblu. Susimąstyti apie šią problemą mane privertė 
paskutinė kelionė į Londoną, kur visi autobusai yra 
žemagrindžiai, o autobuso viduryje – speciali vie
ta vežimėliu judančiam keleiviui. Nustebino tik len
telė, kurioje parašyta, kad judėjimo negalią turintis 
žmogus turi daugiau teisių nei mama, stumianti ve
žimėlį su kūdikiu. Kol apie tokį prioritetą bylojo tik 
informacija ant autobuso sienos, nesusimąsčiau, bet 
niekam nelinkėčiau atsidurti realioje situacijoje. Vie
noje stotelėje įlipdama pamačiau neįgaliajam skir
toje vietoje stovinčią moterį su vaiko vežimėliu. Ka
dangi vietos buvo gana daug, aš įvažiavusi atsisto
jau šalia, bet... vairuotojas nemandagiai aprėkė mo
terį ir išginė ją į tarpą tarp sėdynių. Kas važiavo to
kiais autobusais, turbūt pamena, kad tie tarpai yra 
labai siauri. Kiekvieną kartą įlipant ir išlipant kelei
viams, moteris blaškėsi su tuo vaikeliu po autobusą, 
pikta, kaip supratau, ir ant manęs, ir ant vairuotojo. 
Sugrįžti ir atsistoti šalia ji nedrįso, nors buvo tikrai 
pakankamai vietos. 

Vėliau sūnus pasakojo, kad spaudoje karštai dis
kutuojama šiuo klausimu. Kartais, kad išvengtų konf
likto, vairuotojai, matydami vežimėlį stumiančią mo
terį, net nesustoja. Panašiai būtų ir antram neįgalio
jo vežimėliu judančiam žmogui. Tiesa, mūsų žema
grindžiuose autobusuose vietos yra kur kas daugiau 
ir tokių problemų nekyla, bet žemagrindžių autobusų 
dar mažai, o vairuotojai dažnai apsimeta nematan
tys neįgaliojo net žiemą. O važiuojant traukiniu rei
kia iš anksto pranešti apie savo kelionę, nes neįga
liajam skirta yra tik viena vieta. Jei kas nors važiuo
ja traukiniu iš Klaipėdos, Šiauliuose jūs į tą traukinį 
jau neįlipsite. Tad belieka tik, kaip V. Čerčilis (Wins
ton Churchill) sakė, sugrįžti prie vienintelio priori
teto – kultūros, nes kultūringas žmogus bet kurioje 
situacijoje sugebės surasti tinkamą sprendimą tiek 
sau, tiek šalia esančiam...

Prioritetas – negalią 
turintiems žmonėms?

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Laiške „Bičiulystei“ 
Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Ramutė Sarapi-
navičienė papasakojo apie 
organizacijos veiklą. 

Gyvenimas – lyg tekan
tis smėlis tarp pirštų. Net 
nepamatėm, kaip įpusėjo 
metai, ir tik nuotraukos, 
prisiminimai apie nuveik
tus darbus rodo, kad ku
riam, skubam, džiaugia
mės kiekviena akimirka.

Lig šiol gyvename įspū-
džiais, kuriuos parsivežė
me iš Vilniaus Operos ir 
baleto teatro stebėję bale
tą „Gulbių ežeras“. Tai bu
vo nepakartojama! 

Sėkmingai dirbo Jūra
tės Banionienės vadovau
jamas darbščiųjų rankų 

Mūsų veikla tik savais namais 
neapsiriboja

Kazlų Rūda: 

būrelis. Jo narės Gražina 
Kalvaitienė, Ona Pečkie
nė kartu su mūsų bičiu
liais Kazio Griniaus gim
nazijos mokiniais suma
nė Lietuvos valstybės at
kūrimo 100-mečiui pado

vanoti savo rankų darbo 
suvenyrinių lietuvaičių. 
Šis kūrybinis užsiėmimas 
visiems labai patiko. 

Veikė papuošalų ir ki
tų gaminių iš stiklo būre
lis, kuriam vadovavo San
dra Arkočiūtė. Biblioteko
je surengėme puikią visų 
norinčių padirbėti su stik-
lu darbų parodą. 

Visa tai ir dar daug ki
tų veiklų aptarėme atas
kaitiniame susirinkime. 
Mūsų pasveikinti atvyko 
Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pir
mininkė Daiva Rentelytė 
su vokaliniu instrumenti
niu ansambliu „Viltis“. Pa
dainuoti, pašokti, savo kū
rinėlius, skirtus Lietuvai, 

padeklamuoti atėjo Kazlų 
Rūdos pradinės mokyklos 
mokiniai su mokytoja Bi
rute Češūniene.

Tauragės rajono neį
galiųjų draugijos pirmi
ninko Kęstučio Petkaus 
pakviesti viešėjome jų su
rengtoje Lietuvos valsty
bės atkūrimo 100-mečiui 
skirtoje šventėje. Į rengi
nį vykome su visais no
rinčiais darbščiųjų ran
kų būrelio nariais, pagal
bininkais ir, žinoma, su 
„Sidab rinės gijos“ ansam
bliu ir naująja jo vadove 
Ona Olekiene.

Sportininkai vasarą 
pasitiko Marijampolės I 
grupės neįgaliųjų draugi
jos jau 20 kartą surengtoje 
„Olimpinės mylios“ sporto 
šventėje. Kazlų Rūdai joje 
puikiai sekėsi – iškovojo
me 9 medalius, laimėjome 
III komandinę vietą. Visus 
pradžiugino Onutės Sin
kevičienės sėkmė – ji pel
nė net du medalius. Rude
niop ir mes organizuosime 
savo sporto šventę, į kurią 
kviesime ne tik draugijos 
narius, bet ir bičiulius pa
bendrauti, draugiškai pa
rungtyniauti.Mūsų sportininkai pasipuošė medaliais.

Suvenyrinių lietuvaičių kūrimo akimirka.
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Į Balsių malūną susirinkusio 
pusantro tūkstančio žmonių bū
ryje – ir šių susitikimų iniciato
riai, „Draugystės“ būrelio vete
ranai: biržietis Virginijus Kalvė
nas, kėdainiškis Stasys Černevi
čius, kupiškėnai Eleonora ir Pet-
ras Šakaliai. Tiesa, bičiuliai šįsyk 
veltui žvalgėsi ištikimo šio ren
ginio dalyvio biržiečio Egidijaus 
Šato. Baimindamiesi dėl jo svei
katos, medikai Egidijaus į Talač
konius neišleido. Tačiau neaki
vaizdžiai jis vis tiek čia dalyva
vo – primygtinai bičiulių prašė 
į Talačkonius nuvažiuoti ir jam 
viską papasakoti. Zinaida Dily
tė-Jurėnienė ir Edvardas Stan
kus taip ir padarė – tą pačią pa
vakarę jį aplankė, glėbį linkėji
mų nuvežė, porą valandų prisi
minimais dalijosi.

Į Talačkonius atvykusi bu
vusi LND pirmininkė Zita Va
laitytė prisiminė ir tuos laikus, 
kai neįgalieji rinkosi ne Balsių 
malūne, o ten, kur prieš dauge
lį metų tuometis „Įstros“ kolū
kio pirmininkas Povilas Džiuvė 
jiems suteikė prieglobstį. Kul
tūros namai, aplink žaliuojantis 
sodas, didžiulė pieva, kurią prieš 
šį tradicinį susitikimą patiems 
reikėjo nusišienauti... Daugybė 
sentimentų gaubia šią bendrys
tės tradiciją. Kiekvienas ne pir
mą dešimtmetį čia atvykstantis 
žmogus iš ankstesnių susitiki
mų gali pasakoti kokią nors įdo
mią, kvapą gniaužiančią istoriją.

Kartu su Utenos rajono ne
įgaliųjų draugija į Talačkonius 
atvykęs Dievo Apvaizdos para
pijos kunigas vikaras Žilvinas 
Treinys priminė apie bažnyčioje 
egzistuojančią buvimo teologiją. 
Pasak jo, dažnai nereikia nieko 
daugiau, tik būti šalia žmogaus. 
Šie neįgaliųjų susibūrimai tai ir
gi patvirtina.

Koncerte – ir prieš 
100 metų dainuotos, ir 
šiandien skambančios 

melodijos
Simboliškas buvo ir tradi

cinei neįgaliųjų šventei skir
tas koncertas. LND į jį pakvie
tė Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui skirtoje Dainų šven
tėje dalyvavusius folkloro atli
kėjus. Žemaitijos kraštui būdin
gų dainų programą renginio da
lyviams padovanojo jau tris de
šimtmečius liaudies dainas at
liekantis, tautinius šokius pri
statantis ir tradicijas puoselė
jantis Skuodo rajono kultūros 
centro Mosėdžio folkloro an
samblis. 

Tautiniais kostiumais pasi
puošusios į sceną kilo ir Varėnos 
rajono neįgaliųjų draugijos fol

kloro ansamblio „Atgaiva“ dai
nininkės. Dauguma kolektyvo 
moterų dalyvavo Dainų šven
tės Folkloro dienoje. Tąsyk po 
jų pasirodymo ansamblio vado
vė Daiva Kielienė užsiminė, kad 
pasirodymas Talačkonių rengi
nyje bus tikrai ne mažiau svar
bus. Tad į šventę susirinkusieji 
turėjo puikią progą pasiklausy
ti prieš 100 metų skambėjusių 
dzūkiškų melodijų. 

Dainingos tautos tradicijas 
tęsia ir šiuolaikiniai kolektyvai. 
Alytaus miesto neįgaliųjų drau
gijos pirmininkė Daiva Latvytė 
džiaugėsi, kad šio renginio or
ganizatoriai pakvietė jų vokali
nį ansamblį „Dzūkijos atgaiva“. 
Pasak jos, tokį pasitikėjimą mo
terys priėmė kaip didelį įverti
nimą. Nors kolektyvas turėjo 
atlikti tik keturias dainas, pasi
rodymui rengėsi taip pat atsa
kingai, kaip ir LND rengiamam 
kitam tradiciniam renginiui – 
„Vilties paukštei“. Juk nedažnai 
pasitaiko proga koncertuoti pu
santro tūkstančio publikai. 

Šiltai neįgalieji sutiko ir nuo

taikingą grupės „DAR“ pasiro
dymą. Audringais plojimais jie 
ilgai nuo scenos nenorėjo pa
leisti grupės atlikėjų, o numaty
tą programą patęsę muzikantai 
džiaugėsi tokiu nuoširdžiu pri
ėmimu. 

Susiburkime ir kurkime 
kartu 

Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos amatų būrelio vado
vė Regina Rylienė juokauja, kad 
Balsių malūne šurmuliuojančią 
rankdarbių mugę būtų galima 
pavadinti jų organizacijos įgy
vendinamo savivaldybės remia
mo kultūros projekto „Susibur
kime ir kurkime kartu“ vardu. 
„Juk tam į Talačkonius ir suva
žiuojame, kad susitiktume, vie
ni kitų darbais pasidžiaugtu
me, idėjų pasisemtume“, – sako 
R. Rylienė. Kėdainiškė pasakoja, 
kad antrus metus įgyvendinda
mi šį projektą jau aplankė kele
tą draugijų, kuriose specialiai 
jiems surengtuose edukaciniuo
se užsiėmimuose išmoko naujų 
rankdarbių. „Ukmergės rajono 

Simbolinis pusantro tūkstančio neįgaliųjų 
sveikinimas Lietuvai

(atkelta iš 1 psl.)

neįgaliųjų draugijoje mokėmės 
karpinių meno, šiek tiek pra
mokome dirbti su oda, Jonavo
je kūrėme floristinius paveiks
lus. Dar žadame važiuoti į Kau
ną – norime sužinoti, kaip kark-
lo vyteles pakeisti popierinėmis 
ir pinti krepšelius, vazeles, kitus 
dirbinius“, – pasakoja R. Rylie
nė. Jeigu savivaldybė projektą 
finansuos ir toliau, kėdainiškiai 
dar norėtų apsilankyti ir Rasei
niuose, ir Panevėžyje. „Vieniems 
iš kitų tikrai yra ko pasimoky
ti“, – įsitikinusi ji. 

Šiai minčiai pritarė ir naujų 
idėjų nuolat ieškanti, joms įgy
vendinti laiko negailinti dailių
jų amatų mėgėja telšiškė Vilija 
Jocienė. Pasak jos, gražia tradi
cija tapusi Talačkoniuose ren
giama rankdarbių mugė – pui
ki galimybė savo dirbinius pa
rodyti ir pradedantiems, ir pa
žengusiems, ir į profesionalus 
galintiems lygiuotis kūrėjams. 
Jos dėmesį patraukė Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugijos mo
terų atvežtos šilkinėmis juos
telėmis siuvinėtos sagės, kaklo 
papuošalai. 

Anykštėnių darbais grožė
josi ir Jonavos rajono neįgalių

jų draugijos floristikos būrelio 
vadovė Rita Petraškienė. Jai la
biausiai patiko iš susmulkintų 
augalų žiedų, sėklelių suklijuoti 
paveikslai. „Jie taip kruopščiai 
sukomponuoti, kad iš tolo atro
do lyg tapyti“, – įspūdžiais dali
josi rankdarbių mokytoja. 

Jonaviečių dirbiniai irgi tapo 
įkvėpimu kitiems idėjų ieškan
tiesiems. R. Petraškienė šypso
josi: mugėje pastebėjo ne vieną 
dirbinį, panašų į tuos, kokius 
pati savo būrelio moteris daryti 
išmokė. Šįkart jonaviškės atve
žė originalių adatinių, kurioms 
panaudojo... austrių kriaukles. 
Draugijos prekystalį puošė ir 
moterų dekoruotos tošinės dė
žutės, švelniais paukščiukais 
virtę siūlų kamuoliukai. 

Iš tolo akį traukė ir origina
lūs Irenos Dumskienės kerami
kos darbai. Daugiau kaip prieš 
10 metų neįgalia tapusi mote
ris pravėrė Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos floristikos 
būrelio duris. Bet po kurio laiko 
„nuvingiavo“ savo vingiais – ją 
traukia rankose tarsi atgyjantis 
molis, galimybė įgyvendinti bet 
kokią savo sumanytą fantaziją. 

Pirmą kartą į Balsių malū
ną su dirbiniais atvyko Taura
gės rajono neįgaliųjų draugi
jos rankdarbių mėgėjos. Marija 
Šleiterienė ir Kristina Jakštaitie
nė Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui prikūrė žemaitiš
kais tautiniais drabužiais vilkin
čių lietuvaičių, Zita Eskirtienė – 
lietuviška simbolika papuoštų 
širdelių, riešinių, kojinaičių. 

Iš Talačkonių neįgalieji grį
žo ne tik mielų suvenyrų lauk
tuvėms įsigiję, bet ir įspūdžių 
visiems metams prikaupę – juk 
tapo istorinio įvykio dalyviais.

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

Tradicinis susitikimas Talačkoniuose kasmet sukviečia vis daugiau žmonių.

Zita Valaitytė prisimena daugiau 
kaip prieš 10-metį vykusius neįga-
liųjų susitikimus.

Netrukus nuskambės sveikinimas Lietuvai.

Kaip gera susitikti su bičiuliais!  Talačkoniai traukia ir jaunimą.

Žemaitijos krašto lietuvaitė – Mari-
jos Šleiterienės kūryba.

Irenai Dumskienei patinka „prakal-
binti“ molį.
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Daktaras
Aiskauda

Vis dar gajus įsitikinimas, 
kad žemas arterinis krau

jospūdis (sinonimai: hipotoni
ja, hipotenzija; toliau hipoten
zija) gali būti pakeltas (norma
lizuotas) vieninteliu būdu – ge
riant be jokių apribojimų kavą, 
o visos kitos priemonės, pavyz
džiui, organizmą tonizuojančių 
vaistinių augalų preparatų var
tojimas, fizinis aktyvumas, van
dens procedūros, tinkama mity
ba yra pertekliniai. 

Išgerto puoduko kavos 
poveikis – trumpalaikis

Išgėrę puoduką kavos, bū
name žvalūs – geriausiu atve
ju – apie 2 valandas. Jei per dieną 
suvartojame daugiau nei 3 puo
dukus kavos, vietoj žvalumo ga
lime sulaukti įkyraus žiovulio ir 
mieguistumo. Antra vertus, ka
va sukelia priklausomybę.

Įsidėmėtina
1. Optimali kavos dienos nor

ma – 3 puodukai, didesni kie
kiai iš organizmo pašalina kal
cį, mag nį, kai kuriuos vitami
nus, taip išsekina nervų sistemą 
ir kenkia kraujagyslėms.

2. Svarbu neužmiršti, kad 
hipotenziją gali sukelti nemaža 
grupė gydomųjų preparatų (šir
dies vaistai, nuskausminamie
ji, raminamieji, antidepresan
tai, šlapimo išsiskyrimą skati
nantys) bei alkoholiniai gėrimai. 

3. Savijauta, esant hipoten
zijai, dažniausiai pablogėja pa
vasarį ir vasarą. Moteris ši ne
galia vargina 5 kartus dažniau 
negu vyrus.

Žalioji arbata
JAV ir Europos gydytojai ser

gantiems hipotenzija žmonėms 
pataria per pusryčius ir pietus 
išgerti šviežiai užplikytos stip-
rios žaliosios arbatos (juodoji 
arbata taip pat tinka, tačiau jos 
poveikis hipotenzijai yra silp-
nesnis) su citrina. Esant blogai 
savijautai, susijusiai su hipoten
zija, tikslinga išgerti stiklinę ža
liosios arbatos su medumi.

Į žiniasklaidą kartais pra
sprūsta netgi sveikatai žalingi 
liaudies medicinos patarimai. 
Pavyzdžiui, toks: nemėgstantieji 
žaliosios arbatos gali ją pakeisti 
kakava, nes šis gėrimas irgi tu

ri kofeino. Taip, kakava, be kitų 
medžiagų, iš tiesų turi šiek tiek 
kofeino, tačiau kakavoje gausu 
polifenolių, kurie... žemina ar
terinį kraujospūdį!

Granatų sultys
Pastaruoju metu tampa po

puliarios granatų sultys. Jei ser
gant hipotenzija jos geriamos 
kasdien po stiklinę (dėl skonio 
įmaišoma šiek tiek medaus), 
pastebimų teigiamų pokyčių 
sulaukiama jau po keleto dienų. 
Žinoma, šiuo atveju geriausiai 
tiks šviežiai spaustos prinoku
sių vaisių sultys, atskiestos at
vėsintu virintu vandeniu (1:1). 
Skiesti sultis būtina, nes granatų 
rūgštis kenkia dantų emaliui ir 
skrandžio bei žarnyno sistemai.

Pastaba: granatų sultis gali
ma pakeisti šviežiai išspausto
mis apelsinų sultimis, kurių po
veikis yra kiek lėtesnis, tačiau 
jos patikimai stiprina krauja
gyslių sieneles.

Vynuogių sultys 
Patartina sultis spausti pa

tiems iš tamsių veislių vynuo
gių. Šią procedūrą rekomenduo
jama atlikti ryte, o 0,5 stiklinės 
sulčių išgerti vakare prieš mie
gą. Šių sulčių turi būti geriama 
14 dienų, po to daroma 7 dienų 
pertrauka. Esant reikalui, šis gy
dymo kursas gali būti pakarto
tas dar kartą. Beje, ši priemonė 
ne vien tik pakelia arterinį krau
jospūdį, bet taip pat normalizuo
ja širdies ir kraujagyslių veiklą.

Pastabos: 
1) Vartojant vynuogių sultis 

patartina negerti alkoholinių 
gėrimų, mineralinio vandens, 
nevirinto pieno, nevalgyti ža
lių vaisių.

2) Vynuogių sultys nevarto
tinos sergant cukralige, nutuki
mu, skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige, esant plaučiuo
se pūlių, atsiradus skrandžio ir 
žarnyno funkcinių sutrikimų, 
pasireiškiančių viduriavimu ir 
padidėjusiu rūgimu žarnose.

Mityba
Esant hipotenzijai labai svar

bu maitintis per dieną ne 3, o 
4–5 kartus, valgyti po nedaug, 
maistą skaninti prieskoniais 
(ypač naudingi kmynai, laurų la
pai, juodieji pipirai, gvazdikėliai 
ir cinamonas) ir kad organizmas 
nestokotų baltymų, chromo, ge
ležies, kalcio, magnio, natrio, vi
taminų B2, B3, B9 (folio rūgštis), C, 
D, E ir vandens (karštomis die
nomis, netgi tada, kai netroški
na, reiktų išgerti ne mažiau kaip 
2 litrus).

Taip pat žinotina, kad hipo
tenzijos atveju negali būti taiko
mas vadinamasis gydomasis ba
davimas ar praktikuojama kokia 
nors griežta dieta. 

Mineralų šaltiniai
Chromas: raudona mėsa, ke

penys, kiaušinio trynys, pieno 
produktai, riešutai, bulvės, aus
trės, jūros moliuskai, čili pipirai, 
špinatai, apelsinai, obuolių ode
lė, neskaldyti grūdai, rupaus 
malimo miltai ir duona, alaus ir 
kepimo mielės, sūris.

Geležis: jautiena, paukštiena, 

žuvis, kiaušinio trynys, ankšti
niai augalai, avižiniai dribsniai, 
riešutai, grūdų produktai, vyš
nios, obuoliai, slyvos, lapinės 
daržovės. Organizmas geležį ge
riau įsisavina iš gyvūninių mais
to produktų, pavyzdžiui, mėsos, 
negu iš augalinių. 

Kalcis: pienas ir jo produktai, 
ypač varškė. Nemažai kalcio yra 
sūriuose, rupaus malimo rugi
niuose miltuose, kiek mažiau – 
kiaušinio trynyje, kopūstuose, 
petražolėse, brokoliuose, švie
žiose daržovių ir vaisių sultyse, 
įvairiose kruopose, migdoluo
se, mėsoje. 

Magnis: duona, kruopos, sė
lenos, žirniai, pupelės. Perdir
bant grūdus netenkama 80 % 
viso magnio kiekio. Daugiausia 
magnio yra augaliniuose pro
duktuose, ypač žaliuose, nes jis 
yra chlorofilo sudedamoji da
lis. Daug magnio yra petražo
lėse, krapuose, špinatuose, ki
tuose žalialapiuose augaluose, 
džiovintuose grybuose, kra
buose, krevetėse, jūros kopūs
tuose, moliūguose, geriamaja
me vandenyje.

Įsidėmėtina! Hipotenzija su
sergama, kai organizme bū
na per daug kalio ir per mažai 
natrio.

Paaiškinimai: 
1) Kalio šaltiniai – riešutai, 

soja, jūros kopūstai, pupelės, 
žirniai, špinatai, bulvės, sėle
nos, kviečiai, bananai, moliūgai, 
menkė, džiovinti vaisiai (persi
kai, abrikosai, slyvos, razinos, 
kriaušės, obuoliai); mažai kalio 
turi mėsa, pienas ir jo produk
tai, kiaušiniai.

2) Natrio daugiausia gauna
ma su valgomąja druska, taip 
pat su įvairiais, ypač gyvūni
niais maisto produktais – kiau
šiniais, sūriu. Maiste kalio ir nat-
rio santykis turėtų būti 0,8:0,6. 
Augaliniuose produktuose nat-
rio yra mažai, kiek daugiau – ru
ginėje duonoje.

Vitaminų šaltiniai
B2: lapinės daržovės, grikių 

kruopos, kviečiai, alaus mielės, 
mėsos, žuvies ir pieno produk
tai, kiaušiniai.

B3: mėsa (ypač liesa), kepe
nys, žuvis, grikių kruopos, rie

kopūstuose. „Būtent tokios for
mos (K2) vitaminas K yra geriau 
įsisavinamas. Šio vitamino jau 
ilgą laiką yra skiriama Japoni
joje moterims po menopauzės, 
kai osteoporozės rizika gero
kai išauga“, – komentuoja natū
ropatinės mitybos specialistė.

K2 vitamino trūkumas yra 
siejamas su padidėjusia rizika 
susirgti širdies ligomis bei su
prastėjusia kaulų būkle ir silp-
nais dantimis. Esant nepakan
kamam vitamino K2 kiekiui 
mūsų organizme, kalciui kau
piantis ant kraujagyslių siene
lių (joms prarandant elastin
gumą), padidėja ir infarkto bei 
insulto grėsmė.

„Bičiulystės“ inf.

šutai, žirniai, pupos, rupi duo
na, bulvės, žiediniai ir briuseli
niai kopūstai.

B9 (folio rūgštis): visos ža
lialapės daržovės – petražolės, 
špinatai, salotų lapai ir kt. Šio 
vitamino taip pat randama ke
penyse, inkstuose, kiaušiniuo
se, piene, alaus mielėse.

C: ypač jo daug erškėtuogėse, 
šaltalankio uogose, juoduosiuo
se serbentuose, saldžiuosiuose 
pipiruose, kiek mažiau – kopūs
tuose, citrusiniuose vaisiuose, 
braškėse, agrastuose, pomido
ruose, bulvėse, kepenyse.

D: žuvų taukai, ikrai, svies
tas, sūriai, mėsa, kiaušinio try
nys, riebi Atlanto silkė, menkės 
kepenys, lašiša, pienas. Žmogaus 
organizme šis vitaminas susi
daro saulės spinduliams nepri
dengtas kūno vietas veikiant per 
dieną bent 10 minučių. Vitami
nas D gerina magnio įsisavini
mą, reguliuoja kalcio ir fosforo, 
teikiančių tvirtumo kaulams ir 
dantims apykaitą.

E: daugelis augalinių pro
duktų, ypač aliejai, grūdai, žir
niai, grikių kruopos, kukurūzai, 
soja, kiaušinio trynys, pieno pro
duktai, mėsa.

Pastaba: pasitaiko, kai hipo
tenziją sukelia organizme atsi
radęs vitaminų (B grupės, C ir 
E) stygius. 

Komentaras apie 
serotoniną

Esant hipotenzijai naudinga 
pusryčiams valgyti sumuštinius 
su žuvimi ar sūriu (ypač tin
ka kietieji sūriai). Sūris – idea-
lus produktas pagal riebalų ir 
druskos santykį, sūryje yra me
džiagų, veikiančių kaip seroto
ninas ir gerinančių mūsų emo
cinę būseną.

Paaiškinimas: serotoninas – 
audinių hormonas, kuris svar
bus nervinių impulsų sklidimui, 
kraujo krešėjimui. Jis reguliuoja 
kraujagyslių traukimąsi ir plė
timąsi, mažina kapiliarų pralai
dumą, skatina žarnų judesius. 
Šio hormono taip pat yra auga
luose (pomidoruose, bananuo
se, dilgėlių lapuose, graikiniuo
se riešutuose), kai kurių gyvių 
liaukose.

Romualdas OGiNSKAS 

Jeigu susižeidus žaizda il-
gai neužsitraukia, krau-
juoja, didelė tikimybė, kad 
jums trūksta vitamino K. 
Reguliuojantis kraujo kre-
šėjimą, o kartu ir svarbus 
kaulams bei jungiamajam 
audiniui, vitaminas K yra 
itin reikalingas mūsų or-
ganizmui. 

Trūkumas pasireiškia 
dėl gyvenimo būdo
„Dažniausiai kalbėdami apie 

vitaminą K galvojame apie tin
kamą kraujo krešėjimą, bet ši 
funkcija glaudžiai susijusi su 
K1 tipo vitaminu“, – teigia natū
ropatinės mitybos specialistė 
Taut vilė Šliažaitė. 

Egzistuoja daugybė skir

tingų K vitamino formų, tačiau 
dažniausiai jis skirstomas į dvi 
didžiausias grupes – vitaminą 
K1 ir K2. Vieną iš jų įsisavina
me kartu su žaliomis lapinėmis 
daržovėmis, o kitą – su fermen
tuotu maistu. Per parą suaugu
siam žmogui reikia 0,3–0,6 mg 
vitamino K. Šį kiekį pagamina 
žarnyno bakterijos.

„Vitamino K1 dažniausiai tu
ri žalios daržovės: brokoliai, špi
natai, petražolės, briuseliniai 
kopūstai. Atrodytų, kad jo gau
name su kaupu, tačiau žmonės 
pamažu pradeda vartoti vis ma
žiau daržovių“, – atkreipia dė
mesį T. Šliažaitė.

Be to, šiuolaikinis gyveni
mo būdas, kai dažnai valgomi 

pusfabrikačiai, konservuotas 
maistas, taip pat nepadeda vita
minui K kauptis mūsų organiz
me. Pikčiausi vitamino K prie
šai – apkartę riebalai, riebaluo
se kepti bei skrudinti maisto 
produktai. 

„Negana to, K1 formos vita
minas yra labai sunkiai įsisavi
namas – tik apie 10 proc. jo pa
tenka į mūsų organizmą. Esant 
vitamino K1 trūkumui, ne tik 
lėčiau kreša kraujas, bet ir pa
didėja vidinio kraujavimo rizi
ka“, – papildo pašnekovė. 

Vitamino K1 trūkumas gali 
atsirasti ir dėl kepenų ligų pa
žeidimų, sutrikus riebalų įsisa
vinimui, žarnyno mikroflorai 
gausiai vartojant vaistus.

Padidėja infarkto bei 
insulto grėsmė

Pastaraisiais metais vis dau
giau sveikatos specialistų kal
ba apie riebaluose tirpaus vi
tamino K2 svarbą. „Saugantis 
kraujagysles nuo užkalkėjimo, 
leidžiantis sumažinti širdies li
gų riziką šis vitaminas taip pat 
svarbus ir kaulams. Kartu su 
kalciu ir vitaminu D vitaminas 
K2 užkerta kelią osteoporozei 
formuotis“, – teigia T. Šliažaitė.

Vitamino K2 yra gyvulinės 
kilmės produktuose, tokiuo
se kaip organų mėsa, kiauši
niai ar pieno produktai – svies
tas ar sūris. Jo galima rasti fer
mentuotuose vegetariškuose 
patiekaluose, pvz., raugintuose 

Vitaminas K: jei jo trūksta, gresia rimti pavojai 

Žemas arterinis kraujospūdis:  
savijautą gali pagerinti tinkama mityba 
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Anksčiau šį vaistą gaudavo ne
mokamai – nors nedidelė prie
moka buvo, dauguma vaisti
nių darydavo nuolaidų. Pasak 
Audronės, reikia turėti omeny, 
kad sergant diabetu vien insuli
no neužtenka – dar tenka pirkti 
diagnostinių juostelių, nes to, ką 
kompensuoja, toli gražu neuž
tenka, taip pat ‒ daug kitų vais
tų. Tiesa, kai kurie vaistai atpigo. 
Tas džiugu, bet atsirado priemo
kų už gyvybiškai svarbius vais
tus, tokius kaip insulinas, imu
nosupresantai, kurie buvo be 
priemokos.

Audronė diabetu serga jau 
35 metus. Prieš 15 metų jai bu
vo persodintas donoro inkstas. 
Moteris vartoja daugiau kaip 10 
kompensuojamųjų vaistų: tai ir 
imunosupresantai, kurie būtini, 
kad organizmas neatmestų per
sodinto organo, ir kraujospūdį 
mažinantys medikamentai, ir, 
žinoma, insulinas. A. Tutlienei 
nerimą kelia ne tik priemokos, 
bet ir faktas, kad pacientai ne
beturi galimybės pasirinkti tin
kamo vaisto – iš kompensuoja
mųjų vaistų kainyno išbraukta 
beveik ketvirtadalis jų. 

Audronė – asociacijos „Gy
vastis“ tarybos pirmininkė, to
dėl nuolat bendrauja su daugeliu 
žmonių, kurie gyvena su perso
dintais organais. Šiems žmonėms 
tenka ilgai varstyti medikų kabi
netų ar ligoninių duris, kol gydy
tojai pritaiko jiems labiausiai tin
kančių vaistų derinius. 

Netinkamas vaistas gali lem
ti ne tik blogą savijautą, bet ir 
labai skausmingas pasekmes – 
transplantuoto organo atme
timo reakciją. Todėl kiekvieno 
vaisto keitimas sukelia nerimą 
ir nežinomybę. „Tinkamų prepa
ratų parinkimas, jų tarpusavio 
suderinimas dažniausiai trun
ka labai ilgai. Tikrai taip nėra, 
kaip sako ministerija, kad visi 
vaistai su ta pačia veikliąja me
džiaga veikia vienodai“, – įsitiki
nusi A. Tut lienė. Todėl vaistų pa
sikeitimas kelia didžiulę įtampą. 
Tų keitimų Audronės gyvenime 
buvo labai daug, todėl atradus 
tinkamą vaistą, nebesinori eks
perimentuoti. Tačiau keisti vais
tus teks – vietoj vieno vartoto su
dėtinio vaisto dabar reikės gerti 
du, kurių vieną tabletę teks lauž
ti per pusę, nes tarp kompensuo
jamųjų nėra reikiamos dozuotės. 

A. Tutlienė atkreipia dėme
sį, kad pasikeitus kompensuoja

mųjų vaistų kainynui įtampą pa
tiria ne tik pacientai, bet ir gydy
tojai bei vaistininkai. „Kompli
kacijas gydyti kainuoja kur kas 
daugiau nei nupirkti tinkamų 
vaistų“, – įsitikinusi Audronė. 

VLK: vaistų gamintojai 
nesutiko nuleisti kainos

Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos minis
terijos (VLK) Vaistų kompen
savimo skyriaus vedėjas Eval
das Stropus teigia, kad naujos 
kartos insulino gamintojas ne
sutiko mažinti jo kainos tiek, 
kad paciento priemoka atitiktų 
teisės aktų reikalavimus. Ne
žiūrint to, kad šis vaistas su ki
tu to paties gamintojo insulinu 
buvo išskirtas į atskirą grupę, 
pacientui už jį tenka primokė
ti 13,2 euro (už pakuotę), nors 
kompensuojama 100 proc. vais
to bazinės kainos. Šis vaistas 
yra paliktas kainyne su didele 
priemoka pacientams, bet ap
ribojant jo skyrimą – tik tęsti
niam gydymui, išskyrus vaikus 
iki 2 metų.

Dėl gydymo skyrimo ar pa
keitimo VLK rekomenduoja pa
cientui visada tartis su gydyto
ju. Nėra siūloma skirti pigiau
sius vaistus, tačiau patariama, 
esant medicininėms indikaci
joms, keisti į kitus tos pačios 
veikliosios medžiagos taip pat 
saugius vaistus, kurių kaina yra 
mažesnė. 

Skirdamas pacientui gydy
mą, gydytojas visada turėtų 
vaistų paskyrimą įvertinti ir 
farmakoekonominiu požiūriu. 
Jei paciento ligą galima gydyti 
vaistu, kuris kainuoja mažiau, 
o jo veiklioji medžiaga yra tokia 
pat, tai toks vaisto pasirinkimas 
turėtų būti pirmasis.

„Tuo pačiu pažymime, kad nė 
viena kompensuojamųjų vais
tų veiklioji medžiaga nebuvo iš
braukta iš III ketvirčio vaistų 
kainyno, todėl pacientai gali gau
ti jiems gydytojų skirtus kom
pensuojamuosius vaistus. Pa
prastai vaistų grupėje yra du ir 
daugiau medikamentų, kitaip ta
riant, vaistų kitais pavadinimais, 
tad pacientui rinktis yra iš ko. Be 
to, sudarant naująjį kainyną, ne
buvo išbrauktas ir nė vienas pla
čiausiai vartojamas kompensuo
jamasis vaistas, kurių receptų 
yra išrašoma daugiausia“, – tei
gia VLK Vaistų kompensavimo 
skyriaus vedėjas. 

Aurelija BABiNSKiENė

Štai ir įpusėjo vasara, o šir-
dyje vis dar gyvi Lietuvos 
šimtmečio Dainų šventės 
„Vardan tos...“ įspūdžiai ir 
vaizdai. Taip ir norisi su-
šukti: „Ir mes ten buvome, 
Teatro dienoje „Sau, tau-
tai, žmonijai“ dalyvavome 
ir namo parsivežėme pa-
čius geriausius prisimini-
mus. Mes – tai Klaipėdos 
regos ugdymo centro mė-
gėjų teatro trupė „Palėpė“, 
šimto mėgėjų teatrų būry-
je liepos 4-ąją Vilniuje pa-
rodžiusi savo sukurtą pub-
licistinį vaidinimą „Renka-
mės šviesą“. 

O viskas prasidėjo 2017-ųjų 
pradžioje, kai Lietuvos naciona
linis kultūros centras (LNKC) 
pasiūlė mėgėjų teatrams minint 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį ir pagerbiant Mažo
sios Lietuvos mąstytoją, huma
nistą, rašytoją Vilhelmą Storos
tą-Vydūną dalyvauti 2018 m. 
dainų šventės „Vardan tos…“ Te
atro dienoje „Sau, tautai, žmoni
jai“. Pamaniau: „Kodėl ir mums, 
Klaipėdos regos ugdymo centro 
(RUC) teatro trupei „Palėpė“, 
nepabandžius?“ Taip kilo idėja 
kartu paminėti ir organizuoto 
aklųjų švietimo 90-metį. 

Talkinant RUC pedagogėms 
Giedrei Jakaitei ir Loretai Aukš
tuolienei, pavyko sukurti origi
nalų scenarijų „Renkamės švie
są“, kuriame Vydūnas diskutuo
ja su Pranu Dauniu, Lietuvos ka
riuomenės savanoriu, Lietuvos 
organizuoto aklųjų švietimo 
pradininku, lietuviškosios Brai
lio abėcėlės sudarytoju. Nelen
gvas kūrybinis darbas nenuėjo 
veltui – 2017-ųjų lapkritį kolek
tyvas sėkmingai pasirodė per
žiūroje Plungės kultūros centre 
ir buvo pakviestas dalyvauti ju
biliejinės dainų šventės Teatro 
dienoje. 

Žinojome, kad mums tikrai 
bus nelengva, bet džiaugsmui 
nebuvo ribų. Ypač drąsino soli
džios atrankos komisijos – kū
rybinės Teatro dienos grupės – 
požiūris į mus kaip į lygius tarp 
lygių, taip pat ir nuolatinis Teat-
ro dienos koordinatorės, LNKC 
Teatro poskyrio vadovės Irenos 
Maciulevičienės dėmesys, ope
ratyvus visų problemų spren
dimas, atsakymai į iškilusius 
klausimus. 

Mėgėjų teatro trupė „Palė
pė“, po metų švęsianti savo veik-
los 10-metį, Klaipėdos regos ug
dymo centro Socialinio ugdy
mo skyriuje susibūrė 2009-ųjų 
rudenį. Tuomet sumaniau savo 
įgytas profesijas – lituanistės, 
mokyklinio teatro režisierės ir 
tiflopedagogės – sujungti į vieną 
visumą. Pagrindinis tikslas – per 
vaidybą gilinti suaugusių nere
gių orientacijos, mobilumo, sa
varankiškumo, komunikacijos 
ir kalbinius įgūdžius, lavinti at
mintį ir ugdyti meilę teatro me
nui. Šiandien jau galime džiaug
tis rezultatais – neregiai, kurių 
nemaža dalis artisto duoną iš
bandė tik įsitraukę į „Palėpės“ 
gretas, laisvai juda scenoje, sten
giasi aiškiai, raiškiai, garsiai ir 
taisyklingai kalbėti, sugeba įsi
jausti į vaidmenį, įgijo drąsos, be 
to, pagilino tarpusavio pagalbos, 
savarankiškumo įgūdžius. Jie 
artimiau susipažįsta su teatro 
menu, tiesiog turiningai, nau
dingai ir linksmai leidžia laiką, 
džiaugdamiesi sukurtais vai
dmenimis ir pasirodymais. Ne
beliko scenos baimės. O jei kar
tais būna išsiblaškę, nedėmesin
gi ar tiesiog kvailioja per repeti
cijas, žinau, kad vaidindami žiū
rovams susikaups ir parodys vi
sus sugebėjimus. 

Keitėsi ir trupės žmonės – 
jei pirmoje mūsų pastatytoje 
pasakoje „Tinginys Jonas“ da
lyvavo tik viena visiška neregė, 
o kiti turėjo bent jau minima
lų regos likutį, tai kai kuriuo
se naujausiuose spektakliuose 
vaidina 5‒6 aklieji ir 6‒7 šiek 

tiek matantys žmonės, kuriuos 
kartais per ryškios šviesos taip 
pat laikinai apakina. Neregiams 
scenoje gali atsirasti įvairiau
sių nenumatytų kliūčių, tad la
bai atsakingas vaidmuo tenka 
talkinantiems savanoriams ir 
RUC Socialinio ugdymo sky
riaus darbuotojams. 

Spektakliukus, kuriuose vi
sada nemažai muzikos ir dainų, 
kuriame kartu su meninio ug
dymo (muzikos) mokytoja Lo
reta Aukštuoliene, daug pade
da socialinė darbuotoja Jūratė 
Surailovienė, pedagogė Vikto
rija Paimbrekytė-Jonauskienė, 
nuolat jaučiame RUC vadovų ir 
kitų specialistų dėmesį. Per de
vynerius metus sukūrėme 10 
ilgesnių ar trumpesnių vaidi
nimų, keletą vienkartinių ins
cenizacijų. Kūrinėlius rodome 
ugdymo įstaigose, globos na
muose, aklųjų įstaigose ir or
ganizacijose, dalyvaujame įvai
riuose projektuose, konkursuo
se, festivaliuose.

2014 m. už pjesę-pasaką 
„Laumės verpėjos“ neįgalių
jų teatrų festivalyje-konkurse 
„Begasas“ laimėjome pagrin
dinį prizą, o 2016 m., parodę 
muzikinį vaizdelį „Paskutinį 
kartą“, tapome respublikinio 
neregių meno mėgėjų festiva
lio-konkurso „Aš muzika, dai
na ir meile dalinuos“ laurea
tais. 2017 m. pasaka „Amatą 
mokėsi – išsigelbėsi“, parody
ta VII tarptautiniame neįgalių
jų teatrų festivalyje „Begasas“, 
laimėjo nominaciją „Už kalbos 
raiškumą“, o 2018 m. balandžio 
26 d., pakviesti LR Seimo narės 
Aušros Maldeikienės, vaidini
mą „Renkamės šviesą“ parodė
me Lietuvos Respublikos Seime.

Beje, 2018 m. gegužės 25 d. 
„Palėpė“ savo suaugusius žiū
rovus pradžiugino dar viena 
premjera – W. Koziebrodskio 
vieno veiksmo komedija „Dėdė 
atvažiavo“.

Sparčiai bėga dienos, nusi
nešdamos užmarštin patirtus 
įspūdžius, po sunkių, bet labai 
smagių darbų ilsisi „Palėpės“ 
artistai, kaupia jėgas naujiems 
darbams, o mums, vadovėms, 
net ir prasidėjusios atostogos 
neleidžia visiškai atitrūkti nuo 
naujų idėjų ir sumanymų. 

Danutė Marcelė BAlčiūNiENė 
Teatro trupės „Palėpė“ vadovė

Naujoji vaistų 
kompensavimo tvarka 
pacientus varo į neviltį

„Gyvasties“ asociacijos nariai žino: gydytojams tenka gerokai pavargti, kol 
pritaiko tinkančių vaistų derinius.

(atkelta iš 1 psl.)

Integracijos keliu Ir mes ten buvome...

Naujausia premjera – W. Koziebrodskio vieno veiksmo komedija  „Dėdė at-
važiavo“.

Klaipėdos regos  ugdymo  centro mėgėjų  teatro  trupė „Palėpė“.

Asmeninio archyvo nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, liepos 30 d. 
09:05 Senis. N-7. 365 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/7 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 46 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 2. 11 s. 12:35 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 354 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Silvestras Žukauskas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:18 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija. 22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“. 23:00 Premjera. Aukštuo-
menės daktaras 6. N-7. 6/11 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/7 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 
11 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. Silvestras Žukauskas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 354 s. (kart.).

Antradienis, liepos 31 d. 
09:05 Senis. N-7. 366 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/8 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 47 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 12 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 355 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:15 Auksinis protas. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:18 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija. 22:30 Vasara su 
„Dviračio žiniomis“. 23:00 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/12 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7. N-7. 7/8 s. (kart.). 00:30 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 12 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 355 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 1 d. 
09:05 Senis. N-7. 367 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/9 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 48 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 1 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 356 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:15 Auksinis protas. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija. 22:30 Vasara su „Dviračio ži-
niomis“. 23:00 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 6. N-7. 6/13 s. 23:45 Štut-
garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/9 s. 
(kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 1 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 356 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 2 d.
09:05 Senis. N-7. 368 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/10 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 49 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 2 s. 12:35 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 

N-7. 357 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara su 
„Dviračio žiniomis“. 23:00 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 7. N-7. 7/1 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7. 
N-7. 7/10 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 2 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietu-
vos kolumbai“. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
357 s. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 3 d. 
09:05 Senis. N-7. 369 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/11 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 50 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 3 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 358 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Beatos 
virtuvė. Ved. Beata Nicholson. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspek-
toriai. 23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. Pasveikink mirtį kitą dieną. N-14. 
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 7. 
N-7. 7/11 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 02:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3. 3 s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Klauskite daktaro. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 358 s. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. 06:30 Klausimėlis.lt. 06:45 
Berniukas ir pasaulis. 08:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietu-
va. 11:45 Pasaulio dokumentika. Gy-
vūnų išgyvenimo strategija. 8 d. Iš-
moningieji statytojai. (subtitruota). 
12:40 Pasaulio dokumentika. Ma-
ži, bet ypatingi: vėžliai. (subtitruo-
ta). 13:35 Premjera. Džesika Flečer 
4. N-7. 4/3, 4/4 s. 15:20 Gamtos ins-
pektoriai. (kart.). 15:43 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Klausi-
mėlis.lt. 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Ryčio Cicino jubiliejinis koncertas. 
23:10 Suvesti sąskaitas. N-14. (sub-
titruota). 00:50 Pasveikink mirtį ki-
tą dieną. N-14. (kart.). 03:00 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija. 8 d. Išmoningieji statyto-
jai. (subtitruota, kart.). 03:55 Lengvai 
ir linksmai! Rytis Cicinas. 04:25 Dže-
sika Flečer 4. N-7. 4/3, 4/4 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę 

tą pačią dieną. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 13 s. Sumani 
sodietė. 10:00 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:00 Premjera. Kačių ABC 
3. 3/5 d. 11:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvenimas Alpių kalnuose. Priva-
lumai ir pavojai. (subtitruota). 12:40 
Pasaulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai 2. 2/4 d. Filipinai. Paslaptin-
gosios salos. (subtitruota). 13:35 Pua-
ro. N-7. 4/2 s. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruo-
ta). 16:50 Vasara su „Dviračio žinio-
mis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Klausimė-
lis.lt. 18:30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Lais-
vės kaina. Partizanai. N-7. 5 s. 21:50 
Tuštybės mugė. N-7. 00:05 Laikraštis. 
N-7. 01:55 Pasaulio dokumentika. Gy-
venimas Alpių kalnuose. Privalumai 
ir pavojai. (subtitruota, kart.). 02:50 
Pasaulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai 2. 2/4 d. Filipinai. Paslaptin-
gosios salos. (subtitruota, kart.). 03:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 04:15 Puaro. N-7. 
4/2 s. (kart.).

Pirmadienis, liepos 30 d. 
02:40. Valstybės priešas (kart.). 

05:05. Du tėvai ir du sūnūs 2, 19. 05:30. 
Du tėvai ir du sūnūs 2, 20. 06:10. Tele-
vitrina. 06:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis 1, 19. 06:55. Simpsonai (kart.) 19, 
4. 07:25. Simpsonai (kart.) 19, 5. 07:55. 
Bibliotekininkai (kart.) 3, 2. 08:55. Mei-
lės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gyveni-
mas 3. 10:55. Tai - mano gyvenimas 3. 
12:00. Kobra 11 (kart.) 20, 13. 13:00. Pa-
žadėtoji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 6. 15:30. 
Simpsonai 19, 7. 16:00. TV3 žinios 108. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 75. 
18:30. TV3 žinios 211. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 211. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 4, 1. 20:00. Tarp mūsų, 
mergaičių 120. 21:00. Kam ta meilė? 1, 
20. 21:30. TV3 vakaro žinios 118. 22:22. 
TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 118. 22:30. 
Holograma karaliui.

Antradienis, liepos 31 d. 
00:20. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 8. 01:20. Kaulai 9, 10. 
02:10. Pelkė 4, 8. 03:05. Ekstrasensų mū-
šis 12, 167. 04:00. Nevykėlių dalinys 1, 5. 
04:30. Nevykėlių dalinys 1, 6. 04:55. CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (kart.) 
2, 8. 05:40. Nevykėlių dalinys (kart.) 1, 
7. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 20. 06:55. Simpso-
nai (kart.) 19, 6. 07:25. Simpsonai (kart.) 
19, 7. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 20. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 1. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 12:00. Tarp mūsų, 
mergaičių (kart.) 120. 13:00. Pažadėto-
ji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 
14:30. Pažadėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 
8. 15:30. Simpsonai 19, 10. 16:00. TV3 ži-
nios 109. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pa-
galba 9, 76. 18:30. TV3 žinios 212. 19:22. 
TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 212. 19:30. 
Paskutinis iš Magikianų 4, 2. 20:00. Mo-
terys meluoja geriau. 10 metų. 21:00. 
Kam ta meilė? 1, 21. 21:30. TV3 vakaro 
žinios 119. 22:22. TV3 sportas. 22:27. 
TV3 orai 119. 22:30. Aš, kitas aš ir Irena.

trečiadienis, rugpjūčio 1 d. 
00:50. CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius 2, 9. 01:45. Kaulai 9, 11. 02:35. 
Pelkė 4, 9. 03:25. Ekstrasensų mūšis 12, 
168. 04:20. Nevykėlių dalinys 1, 7. 04:45. 
Nevykėlių dalinys 1, 8. 05:10. CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (kart.) 2, 
9. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 2, 1. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 19, 8. 07:25. Simpsonai (kart.) 19, 
10. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 21. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 2. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 12:00. Moterys me-
luoja geriau. 10 metų (kart.). 13:00. Pa-
žadėtoji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. Paža-
dėtoji. 14:30. Pažadėtoji. 15:00. Simp-
sonai 19, 11. 15:30. Simpsonai 19, 12. 
16:00. TV3 žinios 110. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 8, 70. 18:30. TV3 ži-
nios 213. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 213. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
4, 3. 20:00. Moterys meluoja geriau. 10 
metų. 21:00. Kam ta meilė? 1, 22. 21:30. 
TV3 vakaro žinios 120. 22:17. TV3 spor-
tas. 22:22. TV3 orai 120. 22:25. Vikin-
glotto. 22:30. Džoja.

ketvirtadienis, rugpjūčio 2 d. 
01:00. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 10. 01:50. Kaulai 9, 12. 
02:40. Pelkė 4, 10. 03:30. Ekstrasensų 
mūšis 12, 169. 04:30. Nevykėlių dali-
nys 1, 9. 04:55. Nevykėlių dalinys 1, 
10. 05:15. CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius (kart.) 2, 10. 06:10. Televitrina. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 2, 2. 
06:55. Simpsonai (kart.) 19, 11. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 19, 12. 07:55. Kam ta 
meilė? (kart.) 1, 22. 08:25. Paskutinis 
iš Magikianų (kart.) 4, 3. 08:55. Mei-
lės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gyveni-
mas 3. 10:55. Tai - mano gyvenimas 3. 
12:00. Moterys meluoja geriau. 10 me-
tų (kart.). 13:00. Pažadėtoji. 13:30. Pa-
žadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 13. 15:30. 
Simpsonai 19, 14. 16:00. TV3 žinios 111. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 8, 71. 
18:30. TV3 žinios 214. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 214. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 4, 4. 20:00. Moterys 
meluoja geriau. 10 metų. 21:00. Kam 
ta meilė? 1, 23. 21:30. TV3 vakaro žinios 
121. 22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 
121. 22:30. Patriotas.

Penktadienis, rugpjūčio 3 d. 
00:20. CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius 2, 11. 01:15. Kaulai 9, 13. 02:05. 
Pelkė 4, 11. 03:00. Ekstrasensų mūšis 12, 
170. 04:00. Nevykėlių dalinys 1, 11. 04:25. 
Nevykėlių dalinys 1, 12. 04:50. Kaulai 
(kart.) 9, 13. 05:40. Moderni šeima 1, 1. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniukas 
Plačiakelnis 2, 3. 06:55. Simpsonai (kart.) 
19, 13. 07:25. Simpsonai (kart.) 19, 14. 
07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 23. 08:25. 
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 4, 4. 08:55. 
Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gyve-

Pirmadienis, liepos 30 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (231). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (232). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(233). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (15). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (166). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (9). N-7. 11:25 
„Meilės sparnai“ (13). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (14). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(41). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (984). 14:55 
„Dvi širdys“ (985). 15:25 „Dvi širdys“ 
(986). 15:55 „Dvi širdys“ (987). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiš-
kos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (2). N-7. 
20:00 „Tautos tarnas“ (16). N-7. 20:30 
„Tautos tarnas“ (17). N-7. 21:00 Bus vis-
ko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Ame-
rikietiška afera. N14. 01:10 „Judantis 
objektas“ (10). N-7. 02:00 Nepaprastas 
Žmogus-Voras 2 (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 31 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (234). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (235). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(236). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (16). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (167). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Varom!“ (2) (kart.). N-7. 11:25 „Mei-
lės sparnai“ (15). 12:25 „Meilės sparnai“ 
(16). 13:25 „Gyvenimo daina“ (42). N-7. 
14:25 „Dvi širdys“ (988). 14:55 „Dvi šir-
dys“ (989). 15:25 „Dvi širdys“ (990). 15:55 
„Dvi širdys“ (991). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 „Varom!“ (3). N-7. 20:00 „Tautos tar-
nas“ (18). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (19). 
N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Gundanti klasta. N14. 00:30 „Ju-
dantis objektas“ (11). N-7. 01:20 Ameri-
kietiška afera (kart.). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 1 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (237). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (238). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(239). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (17). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (168). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Varom!“ (3) (kart.). N-7. 11:25 
„Meilės sparnai“ (17). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (18). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(43). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (992). 14:55 
„Dvi širdys“ (993). 15:25 „Dvi širdys“ 
(994). 15:55 „Dvi širdys“ (995). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiš-
kos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (4). N-7. 
20:00 „Tautos tarnas“ (20). N-7. 20:30 
„Tautos tarnas“ (21). N-7. 21:00 Bus vis-
ko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pavojai 
gelmėse 2. Rifas. N14. 00:15 „Judantis 
objektas“ (12). N-7. 01:05 Gundanti klas-
ta (kart.). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 2 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (240). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (241). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(242). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (18). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (169). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Varom!“ (4) (kart.). N-7. 11:25 
„Meilės sparnai“ (19). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (20). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(44). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (996). 14:55 
„Dvi širdys“ (997). 15:25 „Dvi širdys“ 
(998). 15:55 „Dvi širdys“ (999). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiš-
kos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (5). N-7. 
20:00 „Tautos tarnas“ (22). N-7. 20:30 
„Tautos tarnas“ (23). N-7. 21:00 Bus vis-
ko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Gran 
Torino. N14. 00:50 „Judantis objektas“ 
(13). N-7. 01:40 Pavojai gelmėse 2. Rifas 
(kart.). N14. 03:20 Alchemija XXII. Vieną 
kartą Mažeikiuos... 03:50 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (243). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (244). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(245). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (19). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (170). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 10:55 
„Varom!“ (5) (kart.). N-7. 11:25 „Meilės 
sparnai“ (21). 12:25 „Meilės sparnai“ (22). 
13:25 „Gyvenimo daina“ (45). N-7. 14:25 
„Dvi širdys“ (1000). 14:55 „Dvi širdys“ 
(1001). 15:25 „Dvi širdys“ (1002). 15:55 
„Dvi širdys“ (1003). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HI-
TAS Pašėlę vyrukai 2. N14. 23:50 Babilo-
nas. N14. 01:45 Gran Torino (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (10). 06:55 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (18) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (11). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (24). 08:10 „Pabaisiukas 
Bansenas“ (11). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (24). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(4). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (5). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (6). 09:30 „Drakonų 
kova. Super“ (33). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai. 
11:40 „Pričiupom!“ (7). 12:10 Laikro-
džių stabdytojai. 14:00 „Karaliaus Tu-
to prakeiksmas“ (1). N-7. 15:45 „Kara-
liaus Tuto prakeiksmas“ (2). N-7. 17:30 
„Geriau vėliau, negu niekada“ (6). N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Legendos susivie-
nija. 21:20 Kvailių apsauga. N-7. 23:15 
Madėjos liudytojų apsauga. N-7. 01:25 
Pašėlę vyrukai 2 (kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (11). 06:55 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (19) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (12). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (25). 08:10 „Pabaisiukas Ban-
senas“ (12). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(25). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (7). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (8). 09:25 „Drakonų 
kova. Super“ (34). 09:55 KINO PUSRY-
ČIAI Keistuolis. 11:40 Tomas Sojeris ir 
Heklberis Finas. N-7. 13:30 Šokis hip-
hopo ritmu 3. N-7. 15:40 Dirbtinis inte-
lektas. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 PREM-
JERA Tautos tarnas. N-7. 22:40 PREMJE-
RA Tu esi čia. N14. 00:55 Bijok jo vardo. 
S. 02:45 Kvailių apsauga (kart.). N-7.

Pirmadienis, liepos 30 d. 
06:00 „Auklė“ (52). 06:30 „Auklė“ 

(53). 07:00 „Auklė“ (54). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (2) (kart.). N-7. 08:35 „Farų 
karai“ (7) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (23) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ 
(1) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (39) 
(kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ (3). 
N-7. 14:50 „Farų karai“ (8). N-7. 15:50 „Tei-
singumo agentai“ (24). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (2). N-7. 17:55 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (9). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (40). N-7. 20:00 
Info diena. 20:25 „Nusikaltimų miestas“ 
(21). N-7. 21:00 Dingusi. N14. 00:00 Ter-
minatorius. Išsigelbėjimas (kart.). N14. 
02:00 „Juodasis sąrašas“ (13) (kart.). N-7. 
02:45 „Okupuoti“ (5) (kart.). N14. 03:35 
„Okupuoti“ (6) (kart.). N14.

Antradienis, liepos 31 d. 
06:00 „Auklė“ (55). 06:30 „Auklė“ 

(56). 07:00 „Auklė“ (57). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (3) (kart.). N-7. 08:35 „Farų 
karai“ (8) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (24) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (2) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (9) 

tV3

Lnk

btV

nimas 3. 12:00. Moterys meluoja geriau. 
10 metų (kart.). 13:00. Pažadėtoji. 13:30. 
Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 15. 15:30. 
Simpsonai 19, 16. 16:00. TV3 žinios 112. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 13. 
18:30. TV3 žinios 215. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 215. 19:30. Heraklis. 
21:15. Dešimt jardų. 23:25. Artimi priešai.

Šeštadienis, rugpjūčio 4 d. 
01:05. Holograma karaliui (kart.). 

02:45. Aš, kitas aš ir Irena (kart.). 04:45. 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 
2, 11. 05:30. Moderni šeima 1, 2. 06:15. 
Televitrina. 06:30. Aladinas (kart.) 159. 
07:00. Ančiukų istorijos 1, 52. 07:30. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 1, 5. 08:00. 
Aladinas 160. 08:30. Kobra 11 20, 14. 
09:30. Maisto kelias 1, 5. 10:00. Biblio-
tekininkai 3, 3. 11:00. Elfai (Pixies, 2015, 
Kanada). 12:40. Sužvejok dingusią žuvį. 
14:45. Gatvės šokiai. 16:45. Ekstrasen-
sai tiria 614. 18:30. TV3 žinios 216. 19:17. 
TV3 sportas. 19:22. TV3 orai 216. 19:25. 
Eurojackpot. 19:30. Džonsonų atosto-
gos. 21:20. Diena po rytojaus. 23:55. 
Brangenybių medžiotojai.

Sekmadienis, rugpjūčio 5 d. 
02:05. Patriotas (kart.). 03:45. De-

šimt jardų (kart.). 05:30. Moderni šeima 
1, 3. 06:15. Televitrina. 06:30. Aladinas 
(kart.) 160. 07:00. Ančiukų istorijos 1, 
53. 07:30. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 1, 
6. 08:00. Aladinas 161. 08:30. Kobra 11 
20, 15. 09:30. Šefai vikingai 1, 6. 10:00. 
Bibliotekininkai 3, 4. 11:00. Keturkojis 
hercogas. 12:45. Jaunavedžiai. 14:40. 
Išsinuomokit vaiką! 16:20. Havajai 5.0 
4, 19. 17:25. Į šiaurę. 18:30. TV3 žinios 
217. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
217. 19:30. Erelis Edis. 21:45. Pranašas. 
23:40. Išgelbėti poną Benksą. 02:05. 
Diena po rytojaus (kart.). 04:10. Džon-
sonų atostogos (kart.).

Lrt
(kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (40) 
(kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ 
(4). N-7. 14:50 „Farų karai“ (1). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (25). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (3). N-7. 17:55 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (10). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (41). N-7. 
20:00 Info diena. 20:25 „Nusikaltimų 
miestas“ (22). N-7. 21:00 Visa griaunan-
tis. N14. 23:15 Dingusi (kart.). N14. 02:05 
„Persekiotojas“ (15). N14. 02:50 „Vani-
ty Fair. Visiškai slaptai“ (9) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 1 d. 
06:00 „Auklė“ (58). 06:30 „Auklė“ 

(59). 07:00 „Auklė“ (60). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (4) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (1) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingu-
mo agentai“ (25) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (3) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(10) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(41) (kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybi-
nis“ (5). N-7. 14:50 „Farų karai“ (2). N-7. 
15:50 „Teisingumo agentai“ (26). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (4). N-7. 17:55 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (11). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(42). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nu-
sikaltimų miestas“ (23). N-7. 21:00 Su-
vilioti nepažįstamąjį. N14. 23:10 Visa 
griaunantis (kart.). N14. 01:20 „Perse-
kiotojas“ (16). N14. 02:05 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (10) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 2 d. 
06:00 „Auklė“ (61). 06:30 „Auklė“ 

(62). 07:00 „Auklė“ (63). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (5) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (2) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (26) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (4) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (11) 
(kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (42) 
(kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ 
(6). N-7. 14:50 „Farų karai“ (3). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (27). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (5). N-7. 17:55 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (12). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (43). N-7. 
20:00 Info diena. 21:00 Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuose. N-7. 23:10 Su-
vilioti nepažįstamąjį (kart.). N14. 01:15 
„Persekiotojas“ (17). N14. 02:00 „Kas žu-
dikas?“ (43) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:00 „Auklė“ (64). 06:30 „Auklė“ 

(65). 07:00 „Auklė“ (66). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (6) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (3) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingu-
mo agentai“ (27) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(12) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(43) (kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybi-
nis“ (7). N-7. 14:50 „Farų karai“ (4). N-7. 
15:50 „Teisingumo agentai“ (28). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (6). N-7. 17:55 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (13). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(44). N-7. 20:00 Info diena. 21:00 Krau-
jas Maniloje. N14. 22:45 Žmogžudys-
tė Baltuosiuose rūmuose (kart.). N-7. 
00:50 „Persekiotojas“ (18). N14. 01:40 
„Kas žudikas?“ (44) (kart.). N-7. 02:35 
Kraujas Maniloje (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:15 „Auklė“ (60) (kart.). 06:45 

„Auklė“ (61) (kart.). 07:15 „Auklė“ (62) 
(kart.). 07:45 „Auklė“ (63) (kart.). 08:15 
„Auklė“ (64) (kart.). 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (7). 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Vaikai 
šėlsta“ (10). 10:30 „Džiunglių princesė 
Šina“ (8). N-7. 11:30 „Apvalioji planeta“ 
(3). 12:05 „Apvalioji planeta“ (4). 12:40 
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“ (4). N-7. 13:35 „Ekstrasensų mū-
šis“ (2). N-7. 15:50 „Nusikaltimų miestas“ 
(22) (kart.). N-7. 16:20 „Reali mistika“ (40). 
N-7. 17:20 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(11). N-7. 18:20 „Kas žudikas?“ (45). N-7. 
19:30 Dainuok mano dainą. 21:30 MA-
NO HEROJUS Urvas. N14. 23:25 AŠTRUS 
KINAS Pražūtingas rūkas. N14. 01:45 Dai-
nuok mano dainą (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga 

Meksikoje. II dalis (kart.). 07:30 „Auklė“ 
(65) (kart.). 08:00 „Auklė“ (66) (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Baltijos 
galiūnų čempionatas. Kuršėnai. 10:00 
„Vaikai šėlsta“ (11). 10:30 „Džiunglių 
princesė Šina“ (9). N-7. 11:30 „Apvalioji 
planeta“ (5). 12:05 „Apvalioji planeta“ 
(6). 12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai“ (5). N-7. 13:40 „Ekstra-
sensų mūšis“ (3). N-7. 15:50 „Nusikalti-
mų miestas“ (23) (kart.). N-7. 16:20 „Rea-
li mistika“ (41). N-7. 17:20 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (12). N-7. 18:20 „Kas žudi-
kas?“ (46). N-7. 19:30 „PREMJERA Nemi-
ga“ (1). N-7. 20:30 „PREMJERA Nemiga“ 
(2). N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (14). 
N-7. 22:30 „Okupuoti“ (7). N14. 23:30 
„Okupuoti“ (8). N14. 00:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (3) (kart.). N-7. 02:25 Pražū-
tingas rūkas (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Bendruomenės „Arka“ dienos 
užimtumo ir darbo centras – vie
ta, kur renkasi žmonės su nega
lia, norintys ugdyti savo socia
linius, darbinius, savarankiško 
gyvenimo įgūdžius ir būti rei
kalingi.

„Mums tai nėra žmonės su 
negalia. Tai mūsų bičiuliai, o 
mes stengiamės būti jiems drau
gai“, – kalbėjo „Arkos“ bendruo
menės vadovas Gedas Malinaus
kas. Dienos centre kasdien susi
renkantys bičiuliai mokosi ben
drauti, reikšti jausmus ir emoci
jas, dirbti, pasirinkti ir tobulin
ti savo įgūdžius vienoje ar kitoje 
srityje: vieni darbuojasi medžio 
dirbtuvėse, kiti mokosi gaminti 
žvakes ir muilą su čia pat sode 
auginamomis žolelėmis, darbuo
jasi sode ar prižiūri daržą. Visi 
kartu gaminasi maistą ir moko
si priimti svečius: verda arba
tą, serviruoja stalą, nepamiršta 
atsidėkoti mielomis dovanėlė
mis. Visose veiklose bičiulius ly
di asistentai – tai dienos centro 
specialistai ir savanoriai.

Bičiuliai į centrą atvyksta iš 
Kauno miesto ir rajono. Dalis – 
viešuoju transportu. Keliauti 
viešuoju transportu asmenys 
su intelekto negalia yra moko
mi nuo gegužės mėnesio. Pasak 
bendruomenės vadovo G. Mali
nausko, jie keliauja lydimi asis
tento, o suformuoti savarankiš
ko keliavimo įgūdžius vieniems 

užtruks pusmetį, kitiems – gal 
net metus. Jie – nuolatiniai 23 ir 
35-ojo maršrutų autobusų kelei
viai. Susitikimo metu bičiuliai ir 
jų draugai vairuotojų prašė vie
no paprasto dalyko – atidos, pa
garbos ir tolerancijos viešuoju 
transportu keliaujantiems nega
lią turintiems žmonėms.

Susitikime dalyvavę minėtais 
maršrutais dažniausiai važiuo
jantys vairuotojai teigia atkreipę 
dėmesį į grupelę žmonių, nuolat 
keliaujančių tuo pačiu maršru
tu. „Jie niekuo neišsiskiria iš kitų 
keleivių, gal kiek lėtesni, sunkiau 
skaičiuoja pinigus už bilietą, – sa
ko vairuotojas Gintaras Prancu
lis. – Dabar bus smagu žinoti, kur 
ir koks jų kelionės tikslas, steng
simės jiems padėti kelionės metu 
ir paaiškinti, jei ko nors nežinos.“ 
Norėdama palengvinti kelionę 
bičiuliams, bendrovė planuoja 
jiems padovanoti Kauno korteles, 
kurios gerokai palengvins atsis
kaitymą už kelionę.

Pasak dienos centro darbuo
tojų, žmonės su intelekto negalia 
išties lėčiau mąsto ir juda, jiems 
sunku susigaudyti stresinėse si
tuacijose, išklydę iš veiksmų ru
tinos, gali sutrikti, užsisklęsti sa
vyje. Tačiau keliaudami viešuoju 
transportu, jie įsilieja į  bendruo
menę, mokosi savarankiškumo. 
O iš mūsų visų – tiek vairuotojų, 
tiek kartu keliaujančių keleivių – 
labiausiai tikisi  žmogiškumo.

Bendrovės „Kauno autobusai“ atstovai 
bendradarbiauja su neįgaliaisiais

Portale ebus.lt skatome bendrovės „Kauno autobusai“ infor-
maciją apie tai, kad norėdami suprasti intelekto arba kom-
pleksinę negalią turinčius keleivius, įmonės atstovai apsilan-
kė Kauno „Arkos“ bendruomenės namuose. 

Kasdien kaip į mūšį – 
pagelbėti silpniausiems

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Smulkutė Tatjana Zernova 
vadovauja „Carito“ patro-
nažinei tarnybai nedide-
liame mieste, pavadinimu 
Marksas (netoli Saratovo). Ji 
su bendraminčiais padeda iš 
lovos nesikeliantiems neįga-
liesiems. Kasdien tarsi fron-
te kovoja su skausmu ir ne-
viltimi, suteikia žmonėms, 
ištiktiems infarktų ir insul-
tų, palengvėjimą, ramybę.

Į atidarymo šventę pakviesta 
daug svečių: naujakurius aplankė 
Vilkaviškio rajono savivaldybės 
meras Algirdas Neiberka, naujuo
sius namus pašventino Vilkaviš
kio dekanas prel. kan. Vytautas 
Gustaitis, kolegas aplankė Vilka
viškio socialinės pagalbos cent-
ro direktorė Rita Mickuvienė, 
Marijampolės regiono pertvar
kos procesų ekspertė, projekto 
„Tvaraus perėjimo nuo institu
cinės globos prie šeimoje ir ben
druomenėje teikiamų paslaugų  
sistemos sąlygų sukūrimo Lie
tuvoje“ koordinatorė Daiva Jer
malienė, UAB „Santakos laikraš
tis“ redaktorė Dangyra Apana
vičienė, pakviesti apsilankyti ir 
šalia gyvenantys kaimynai. Sve
čius pasitiko Didvyžių socialinės 
globos namų direktorius Rimvy
das Žiemys, darbuotojai ir, žino
ma, naujieji gyventojai.

Į Didvyžių socialinės globos 
namų nupirktą ir suremontuotą 
namą Vilkaviškio mieste atkelti 
savarankiškai galintys gyventi 
šios įstaigos globotiniai. Šiame 
name yra visko, ko gali prireik
ti: erdvūs kambariai, patogūs sa
nitariniai mazgai, jaukiai sutvar
kyta virtuvė ir valgomasis, ben

dra svetainė, patalpos darbuoto
jams. Kambariuose naujieji gy
ventojai gyvens po du, čia sukur
tas interjeras primena įprastą ir 
jaukią namų aplinką. Gyventojai 
turi net šiltnamį, kuriame patys 
augina daržoves, noriai prižiūri 
namus supančią aplinką. Grupi
nio gyvenimo namų gyventojai 
mokomi pasigaminti maistą – 
tuo iki tol nereikėjo patiems rū
pintis, planuoti savo dienotvar
kę, laisvalaikį. Kalbinti gyven
tojai vienbalsiai sako, kad jiems 
čia gyventi smagiau ir į bendrus 
Didvyžių socialinės globos na
mus grįžti nebenorėtų. Nors at
sakomybių ir daugiau, tačiau tai 
jie daro su didžiuliu noru ir už
sidegimu. Juk tai – jų bendri na
mai. Užmegzti ryšius su miesto 
gyventojais, planuoti darbus ir 
kitas veiklas jiems padeda vi
są parą dirbantis personalas. 
Grupinių namų gyventojai bu
vo kruopščiai atrinkti įvertinus 
jų sveikatos būklę bei poreikius.

Susipažinę su nauja aplin
ka ir apsipratę gyventi mieste, 
neįgalieji ketina dalyvauti ren
giniuose, lankytis kultūros įs
taigose, bažnyčioje, įsitraukti į 
jiems įdomias veiklas.

Vilkaviškio mieste atidaryti pirmieji 
grupinio gyvenimo namai 

Vilkaviškio žiniasklaida informuoja apie pirmuosius rajone 
grupinio gyvenimo namus, į kuriuos įsikėlė gyventi 10 Did-
vyžių socialinės globos namų gyventojų. 

Kas laukia pagalbos?
Markse „Caritas“ įsikūrė ka

talikiškos Kristaus Karaliaus 
bažnyčios teritorijoje. Viena
me pastate gavo rūsį. Jame gan 
ankšta. Vienoje kambarėlio pu
sėje – reabilitacijos priemonės, 
kitoje – arbata su sausainiais. 
Tarnyboje – keturi darbuotojai. 
Jie kasdien lanko gulinčius li
gonius, stengiasi įtraukti į prie
žiūrą artimuosius, rodo ir rodo 
jiems, kaip maudyti globotinius, 
kaip išvengti pragulų, daryti ma
sažą, teisingai keisti patalynę ir 
sauskelnes. Moko ir kaip pakel
ti ligonį, kad pats sau nepakenk
tum. To patronažinės tarnybos 
darbuotojai mokėsi nuvykę į 
specialius kursus Novosibirske.

Pagalba dažniausiai teikiama 
pagyvenusiems žmonėms, paty
rusiems infarktus ir insultus, ne
beįstengiantiems apsitarnauti. 
Pasitaiko ir retesnių negalavi
mų: dramblių kojos ir rankos, iš
sėtinė sklerozė ir kt. Vienu metu 
karitietės prižiūri iki 20 žmonių. 
Tai reiškia, kad darbo pakanka 
kiekvienam bendradarbiui. Ant 
kojų – nuo 9 iki 19 valandos.

Įveikti įtarimą, išgirsti 
ačiū

Tatjana viskam vadovauja, 
bet jai dar sunkiau. Po dienos 
darbų (dirba tą patį, ką ir kiti) 
ji grįžta į biurą rašyti ataskaitų, 
atsakinėti į laiškus. Būna, namo 
parsiranda jau visai naktį. Sėdi 
koridoriuje ir tyli. Vyras kartais 
priekaištauja: tau senukai rūpi 
labiau už mane... „Betgi visi tokie 
būsime, – mąsto Tatjana. – O mes 
dar stiprios, galime padėti žmo
nėms. Neseniai lankiau močiutę, 
kuri du mėnesius buvo nesiprau
susi. Tris dienas įkalbinėjau, kad 
leistų numaudyti. Ji turbūt gėdi
josi savo dvokiančio kūno. O kai 
prausėme, ji rėkte rėkė: „Labai 
ačiū! Kaip gera, kaip gera!“

Saratovo regionas – tai bu
vęs Pavolgio vokiečių kraštas. 
Liuteronai, katalikai, reforma
tai, menonitai... Buvo čia įvairių 
religijų, visos dabartinėje Rusi
joje nelabai mėgstamos. Nuėję 
pas senesnį ligonį patronažinės 
tarnybos darbuotojai iš pradžių 
jaučia nepasitikėjimą: ar neįkal

binėsi pas tavo Dievą pereiti?.. 
Dar didesnė – ne svetimo Dievo 
baimė, o įtarimas, kad tu galbūt 
iš deportuotųjų vokiečių, ku
rių butus kadaise mielai užėmė 
vietiniai... Gal pareikalausi ati
duoti? Tačiau karitiečiams rū
pi ne tautybė (per deportacijas 
jos taip susimaišė, kad jokio ga
lo nebeatseksi), o gerumas, nuo
širdumas. Tokių savybių įgyja
ma ir per asmenines negandas, 
išgyventas skriaudas, net siau
bą. Tuomet jau jokie gyvenimo 
siužetai nebestebina. 

Mergaitė Tania ir 
pastorius Pikelis

Kristaus Karaliaus bažnyčia 
Markse neturi šaknų. Ją prieš 
ketvirtį amžiaus atidarė vokie
čių dvasininkas Klemensas Pi
kelis. Tatjana labai dėkinga šiam 
nuostabiam žmogui. Griūvant 
Sovietų Sąjungai, jos pakraš
čiuose dėjosi sunkiai įsivaizduo
jami dalykai. K. Pikelis padėjo 
Tatjanos tėvams pabėgti iš Du
šanbės – toliau nuo etninių va
lymų ir pogromų. Tatjanos mo
čiutė po deportacijos Antrojo 
pasaulinio karo metais atsidūrė 
Vidurinėje Azijoje. Pavolgio vo
kiečius kėlė kuo toliau nuo fron
to linijos. O paskui, po kelių de
šimtmečių, gelbstint savo gyvy
bes jau patiems teko bėgti atgal. 
K. Pikelis asmeniškai ne vienai 
šeimai padėjo persikraustyti į 
Marksą ir taip išsigelbėti. 

Taniai buvo šešeri, bet ji pri
simena, kaip atsikėlė į bendra
butį plikomis sienomis. Parapi
ja parūpindavo vaistų ir maisto. 
Užaugusi ji dirbo daug kuo – par
davėja, padavėja, siuvėja, darže
lio auklėtoja. Kartais užsukdavo 
į parapiją, kur žmonės jai buvo 
geri. Prieš 5 metus „Caritas“ ieš
kojo patronažinės tarnybos va

dovo, štai ir pasiūlė darbo vietą 
energingai merginai.

Darbas – kaip gyvenimo 
tikslas

Labiau tinkamo žmogaus 
būtų neįmanoma rasti. Tatja
na, rūpindamasi neįgaliais se
neliais, atiduoda visą savo šir
dį, taip tarsi atsidėkoja tiems, 
kurie kadaise išgelbėjo jos šei
mą. Nebėra karo, bet žmonių, 
kuriems reikia pagalbos, nema
žėja. Mieste visi žino apie „Cari
tą“, nes jo bendradarbiai – atsi
davę ir visuomet pasiruošę atei
ti į pagalbą. Kas ieško, tas visuo
met ras darbo. Net ligoninėje, jei 
sanitarės nebespėja sutvarkyti 
sunkiausių ligonių skyrių, jos 
nebesistebi, kad ateina karitie
tės ir pasisiūlo padėti.

„Carito“ savanoriai aplinki
niuose kaimuose klijuoja skelbi
mus: „Jei patekote į bėdą, kreip
kitės į mus.“ Tatjana netgi tu
ri svajonę: „Norėčiau atidaryti 
kavinę, kurioje seneliai galėtų 
pavalgyti su nuolaida. Be to, jie 
galėtų užsisakyti maisto į na
mus. Net galvoju, kad iš kavinės 
lankytojų galėtume gauti infor
macijos apie vargstančius neį
galius žmones, kuriems niekas 
nepadeda.“ Be abejo, svetimų 
likimų nepakeisi. Aleksandras 
10 metų prižiūrėjo gulintį tėvą, 
dabar – nebesikelia jo 80-me
tė mama, iki šiol išlaikiusi savo 
valdingumą, nedavusi sutikimo 
jokiai sūnaus santuokai, nes vi
sos merginos buvo per prastos. 
Stikliuko nevengiantis Aleksan
dras irgi turi svajonę: grįžti į Ta
tarstaną, kur gimė, nebegirdė
ti mamos priekaištų ir nurody
mų... Na, o kol kas remiasi gera
širdžių moterų pagalba. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Markso katalikiška Kristaus Karaliaus bažnyčia.

Tatjana Zernova.

Pagalba dažniausiai teikiama pagyvenusiems žmonėms.
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Istorija apie dogą Prie kūrybos 
šaltinio

Ko
nk

ur
sa

s  
„P

o 
gi

m
tin

ės
 d

an
gu

m
“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.



Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Gražiausias vaikas
Per mišką tankų (gal ir retą), 
pelėdoms ūkaujant, ėjau:
šakų lingavo baugios gretos, 
todėl šaukiau: ,,Bijau, bijau!..“

Pilkšvai baltai apuokas raibas
(o gal pelėda – nežinia?)
kiaušinį iš gūžtos sugraibė, 
paguodė verkiantį mane...

Pelėdai mielas vaikas savas
(nors neplunksnuotas, be pūkų), 
lukštu kiaušinio pamosavęs, 
žodžius, ritmus, rimus renku:

iš to kiaušinio išsirito
eilėraštis postmodernus –
nešiau pavasarėlį kitą 
jį į poezijos namus.

Iš miško grįždamas, giriuos:
,,Gražiausias vaikas pagiriuos!“

Prigludimas
Pakrantėm upių eidami 
surinkome dangaus spalvas,
įdėjome į atminčių lapus,
ir žaidė saulės ugnimi, 
ir vartė debesų kalvas
likimo vėjas palankus...

To vėjo dūkstančio prašiau:
,,Kol tau sparnai nepakirpti, 
miškų sujudink peizažus...“
Jis ėmė pūsti kuo aršiau, 
prie saulės skriedamas arti, 
pagyrė: ,,Kraštas šis gražus!“

Vingrių žaibų pasigavau, 
juos pamėtėjau į erdves:
laimingas, žeme, vėl buvau
prigludęs veidu prie tavęs...

Sveikiname liepos mėnesį  
gimtadienį šventusius

Vilniaus r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Galiną Dunovskają, Akmenės r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę Zofiją Švažienę,  
Kalvarijos sav. neįgaliųjų draugijos pirmininkę 
Daivą Rentelytę, Telšių r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininką Sigitą Tumbrotą,  
Pakruojo r. neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Augeniją Lipienę.

Prasmingų ir svarių darbų!
lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Gintautas STANKAiTiS, Ukmergė

Su Vytautu buvau ilgokai ne
simatęs, todėl jo skambutis 

ir prašymas padėti nusipirkti 
butą sukėlė aibę nežinomųjų. 
Mes kartu mokėmės, mokyklo
je abu buvome įsimylėję rusva
plaukę Mildą, žaidėme krepšinį. 
Vytas pasirinko teisę, o aš – ve
terinariją. Studijos, šeimyninio 
lizdo kūrimas, darbas, darbas ir 
dar kartą darbas mūsų bendra
vimą apribojo priešventiniais 
telefono skambučiais. Aš pavy
dėjau Vytui: jis mėgo advokato 
darbą, vedė Mildą, jie pasistatė 
namą ir atrodė labai laimingi. 
Kam draugui butas?

Mums susitikus Vytas mes
telėjo vienintelį paaiškinimą – 
skyrybos. Jis paliko namą su 
visu geru ir paprašė ramybės: 
„Jokių draugių, pusseserių ir 
kt.“ Nurijau visus ant liežuvio 
kybojusius klausimus ir pradė
jome buto paiešką. Deja, skelbi
mai skelbė viena, o tikrovė buvo 
kitokia. Vytas buvo nugrimzdęs 
į liūdesio liūną ir buto paieškos 
užsitęsė. Paprašiau žmonos pa
galbos. Laima mielai sutiko – jai 
patiko rimtuolis Vytas, o Mildą 
ji apibūdino kaip „nežinančią, 
ko nori“. Jai padedant draugas 
nusipirko butą. Vėliau jis pa
prašė Laimos vadovauti remon
tui ir padėti išsirinkti baldus. 
Įkurtuves šventėme tarsi šer
menis – draugas buvo nelinks
mas, žvelgė į naujo buto sienas 
ir, nors Laima stengėsi suteik
ti moteriško jaukumo nustaty
dama palanges gėlių vazonais, 
o sienas papuošdama pačios da
rytom meninėm fotografijom, 
jis nelauktai ištarė:

– Grįšiu namo ir būsiu nie
kam nereikalingas...

Aš vos nepaspringau kavos 
gurkšniu ir patariau:

– O tu įsigyk... – ir dirbtinai 
užsikosėjau, nes žaibiškai su
mečiau, kad siūlyti vienišam 
vyriškiui įsivaikinti našlaitį, 
nemandagu.

– Taip, taip, įsigyk šunį, – tar
si užbaigė mano mintį Laima.

Nustebęs Vyto veidas atgi
jo, jis nusišypsojo ir pasisuko į 
mane klausdamas:

– Tu veterinaras, ką patar
tum?

– Patarsiu aš, – įsiterpė ma
niškė. – Nueik į gyvūnų prie
glaudą – ir gerą darbą padarysi, 
ir sargą surasi. Na, ačiū už vieš
nagę, laikas namo.

Vytas nuoširdžiai dėkojo už 
pagalbą. Mūsų keliai vėl išsisky
rė ir tik po gero pusmečio su
laukiau jo skambučio:

– Sveikas, kviečiu į svečius. 
Noriu supažindinti su Milžinu. 
Ar Laima namie?

Paaiškinau, kad žmona kai
me slaugo mamą. Vytas tarė:

– Užsuk penktadienį po dar
bo, labai lauksim.

„Keista: Milžinas. Labai lauk-
sim...“ – staiga paslaugi atmin
tis nukėlė mane į nelinksmas 
įkurtuves. Supratau, kad Mil
žinas – tai šuo. Įdomu, kokios 
veislės šunelis pavergė jo šir
dį? Nuojauta pakuždėjo, kad 
draugas rinksis trumpo plau
ko, ilgakojį „mažąjį brolį“. Ne
jau dobermaną?

Intuicija apgavo – mane pa
sitiko dogas. Matydamas mano 
apstulbusį veidą, Vytas (prisi
kėlęs iš liūdesio liūno jis buvo 
tarsi kitas) pakvietė puodelio 
kavos ir papasakojo Milžino is
toriją:

– Prisipažinsiu, neskubėjau 
įsigyti šuns. Bet kartą, po pa
skutinio susitikimo su Milda, 
kai buvau nuvykęs pasiimti li
kusių asmeninių daiktų, grįžau 
lyg iš beprotnamio ir važiuoda
mas prisiminiau jūsų patarimą. 
Gyvūnų prieglauda buvo neto
liese. Užsukau, – Vytas nutilo ir 
užsimerkė. Supratau, ką drau
gas iš naujo išgyveno.

– Žinojau, kad žmogus – pro
tingiausia ir negailestingiausia 
būtybė, bet galvojau, kad ketur
kojams padarams tai negalioja. 
Ėjau pro tuos įkalintus nelai
mėlius, kurių kaltė buvo tik ta, 
kad gimė keturkojais. Priėjau 
prie Milžino. Sustojau. Dogas 
pažvelgė į mane ir jo žvilgsnyje 
aš pažinau buvusį save: atstum
tą artimo, pažemintą, nereika
lingą. Pagalvojau, kad vargu ar 
kas nors jį paims, ir pačiam sau 
netikėtai ištariau: „Imu štai tą 
šuniuką – Milžiną“. 

Draugas pasakojo toliau, o 
aš stebėjau šuns elgesį. Erdvus 
Vyto butas buvo jo pilnas – il
ga uodega nušveitė nuo sofos 
pagalvėles, nuo knygų spintos 
lentynos pažiro suvenyriniai 
niekučiai, kampuoti Milžino 
judesiai šlavė viską jo kelyje. 
Pasekęs mano žvilgsnį, Vytas 
šyptelėjo:

– Rytoj nusivešiu į kaimą, iš
silakstys ir aprims. Namo kai
mynai nesiskundžia – Milžinas 
dieną būna ramus, tad man grį
žus turi pajudėti.

– Nesigaili? – paklausiau 
žvelgdamas į gerą veršį prime
nantį dogą.

– Nepatikėsi – jo dėka atsi
gavau, vėl pradėjau sportuoti. 
Ryte reikia išvesti Milžiną pa
lakstyti, teko ir man prisimin
ti jaunystę. 

Draugo sportinė forma iš
ties kėlė pavydą.

– Atleisk, Vytai, – atsipra
šiau. – Skubu. Turiu dar užva

žiuoti į kliniką. Milžinas – pui
kus, tu – pasveikai. Iki.

– Palauk minutę, tu neatsi
sveikinai su Milžinu, – po drau
go žodžių atsisukau ir pama
čiau man leteną tiesiantį dogą.

– Iki pasimatymo, Milžine, – 
tariau spausdamas nemenką le
teną. Dogas šyptelėjo, o gal man 
pasirodė.

Su Milžinu vėl susitikau šiam 
sunegalavus. Vos užmetęs akį 
pamačiau, kad dogas serga rim
tai. Vytas irgi panėšėjo į ligonį. 
Ėmiausi šuns apžiūros. Diagno
zė buvo nekokia – reikėjo leisti 
antibiotikus. Sąžiningai prisi
pažįstu: bijojau. Bijojau Milži
no dantų – užtektų krimstelė
ti mano ranką... Per savo prak
tiką teko atsidurti įvairiose si
tuacijose. Grįžo Vytas. Jis kate
goriškai atsisakė mano kolegų 
paslaugų ir maldavo, kad bū
tent aš gydyčiau Milžiną. Na
muose.

– Ar Milžinas nepyks? Vais
tus teks leisti 4 kartus, – infor
mavau draugą.

– Paaiškink jam, – patarė 
Vytas.

Sutraukiau į švirkštą vais
tus, pasiruošiau vatos tampo
ną ir priėjau prie gulinčio šuns.

– Milžine, tu sergi. Aš noriu 
tau gero, – šuo atmerkė akis. – 
Reikės tau įdurti, kad pasveik
tum, turėsi pakentėti. 

Suleidau vaistus, išgirdau 
lyg atodūsį, o gal man pasivai
deno.

Mano nuostabai dogas did
vyriškai kentė nemalonias pro
cedūras, net nė karto nesuurz
gė. Atėjo džiaugsminga diena, 
kada Milžinas įveikė ligą, ty
rimų duomenys tą paliudijo ir 
mano, kaip dogo kankintojo, 
misija baigėsi. Aš pagyriau Mil
žiną už kantrybę ir... jūs nepa
tikėsit, tačiau po mano žodžių 
dogas prišoko prie manęs, pa
sistojęs pradėjo laižyti man vei
dą, paskui „išbučiavo“ abi ran
kas ir kojas. 

Norit tikėkit, norit ne – aš su
sigraudinau. Vyto veidas tarsi 
kalbėjo: „Dabar supratai, koks 
tai draugas?“

Gražina čEKAvičiENė
Jonava 

***
Kai laiko lingės sutrupės, 
paliaus gyvenimą mums supę, –
nueik prie gimdančios gelmės, 
banguojančios į šventą upę:

nuplauk mintis, nuplauk rankas, 
nuplauki laiką nukryžiuotą, –
gal kurmiai nebūties atkas
kelionei žemės juodą luotą?

Gal laiko lingių netaisyk:
dėkok, kad ilgą amžių supo, 
įbriski drąsiai vienąsyk
savos lemties švariausion upėn!?. 

Gal ašara sūri nukris
nuo paupės pūkuotų medžių –
jinai atvers slaptas duris
į ateitį arba į pradžią?..

Vienišas medis
Būk pagarbintas, medi, laukų 

vidury
vienišumo dangum apsivilkęs, –
argi vėjo ramentų šiandien neturi, 
plazdant paukščių čiulbėjimo 

šilkui?

Ko tas šilko skaras prakapoja 
žaibai

ir nelyjantys debesys kiūra –
ar norėtum labai, nelabai 
užsidėti bent vėjo kepurę?

O gal reikia tos amžių aukos, 
tos ugnies, ką prieš amžius kūreno, 
kažkada nenulaužtos šakos, 
kaip gyvenimų tavo ir mano?

Amžių vėjo lėtoka malda, 
girdima, nors bežodė, bet aiškiai:
gal stebuklai erdvių kažkada
vienišumo lauke apsireiškė?


