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Šalies autobusų stotys vis geriau 
pritaikomos žmonėms su negalia
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Universalus dizainas – 
visiems 

Visų transporto rūšių priei-
namumą neįgaliesiems regla-
mentuoja Lietuvos Respublikos 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymas. Čia nustatyta, kad vie-
šojo transporto objektai, skirti 
keleiviams aptarnauti, bei jų inf-
rastruktūra, informacinė aplin-
ka turi būti pritaikyta neįgaliųjų 
specialiesiems poreikiams. 

Taip pat kelių transporto pri-
einamumą neįgaliesiems regla-

Pastaruoju metu duris 
atvėrė ne viena atnau-
jinta autobusų stotis. Jos 
statytos atsižvelgiant ir į 
žmonių su įvairiomis ne-
galiomis poreikius. Ta-
čiau dar toli gražu ne-
galima teigti, kad viešo-
jo transporto infrastruk-
tūra pritaikyta žmonėms 
su negalia. 

Aplinka visiems

Į šventę rinkosi noriai
„Atvažiuokite, pamatysite, 

kaip mes mokame linksmintis“, – 
tokiais žodžiais į šventę pakvietė 
Rokiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Algis Veikšys. 
Ir iš tiesų į tradicinį neįgaliųjų 
sąskrydį Kalbutiškio kaime (Jū-
žintų seniūnija) bičiulių iš aplin-
kinių rajonų ilgai raginti nerei-
kėjo. Sprendžiant iš susirinku-
siųjų entuziazmo, tokios šven-
tės išties reikalingos. 

Į sąskrydį atvažiavo neįgalių-
jų draugijos iš Rokiškio, Panevė-
žio, Biržų, Kupiškio, Utenos, Igna-
linos, Zarasų, Visagino. Daugelis 
jų atsivežė ir savo kolektyvus. 
Taip pat į sceną kopė ir Rokiškio 
„Artrito“ klubo, „Bočių“, Skemų 
socialinės globos namų ansam-
bliai. Šventės pradžioje prisistatę, 
išsakę vieni kitiems linkėjimus, 
išklausę svečių sveikinimų, neį-
galieji buvo pakviesti išbandyti 
jėgas linksmose sportinėse rung-
tyse, pasivaišinti skania karei-
viška koše. Sąskrydžio dalyvius 
sveikino Seimo narys Raimundas 
Martinėlis, Rokiškio rajono savi-
valdybės mero pavaduotojas Egi-
dijus Vilimas, Jūžintų seniūnė Au-
dronė Baltuškaitė. Jie pasidžiau-

Neįgalieji moka džiaugtis gyvenimu

mentuoja Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas „Dėl miesto 
ir tolimojo susisiekimo autobusų 
transporto keleivių teisių“. Šiame 
reglamente nustatytas reikalavi-
mas nediskriminuoti keleivių ve-
žant miesto ir tolimojo susisieki-
mo autobusais ir pan. 

Reglamente taip pat numa-
tyta teisė į specialią pagalbą au-
tobusų stotyse. Tačiau, remian-
tis Valstybinės kelių transporto 
inspekcijos informacija, paslau-
gas žmonėms su negalia privalo 
užtikrinti tik pirmosios kategori-
jos autobusų stotys. Tokių Lietu-
voje yra devynios: Alytaus, Jona-
vos, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, 
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių 
ir Vilniaus. Ar pretenduos į pir-
mąją kategoriją, nusprendžia au-
tobusų stoties valdytojas. Jei taip, 
jis privalo įrengti specialią inf-
rastruktūrą žmonėms su negalia.

Rokiškio autobusų stotis neseniai atnaujinta, todėl patogi judantiems neįgaliųjų vežimėliais.(nukelta į 3 psl.)

gė, kad neįgalieji nepasiduoda 
skausmams ir negandoms, kad 
moka džiaugtis gyvenimu ir yra 
netgi aktyvesni nei neturintieji 
negalios. Na, o šventei įsibėgėjus 
paaiškėjo, kad jos organizatorius 
Rokiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas A. Veikšys mi-
ni 60 metų jubiliejų. Išsakyta tiek 
gražių žodžių, linkėjimų, kad tur-
būt užteks visiems metams. 

Turi daug pagalbininkų
A. Veikšys Rokiškio rajono 

neįgaliųjų draugijai vadovauja 
jau antrus metus. Jis džiaugiasi, 
kad dirbti padeda šauni koman-
da – veiklūs draugijos nariai pa-
tys imasi iniciatyvos, siūlo veik
las. Organizaciją sustiprino ir 
seniūnijose atkurti padaliniai. 
A. Veikšio įsitikinimu, tik taip ga-
li būti pastebėtas kiekvienas, net 
ir nuošaliai gyvenantis žmogus. 
Draugijoje narių daugėja, todėl 
pamatyti kiekvieną labai sun-
ku. Padaliniuose buriasi ir me-
no mėgėjų kolektyvai – ansamb
liai renkasi Juodupėje, Pandėly-
je, duetas repetuoja Jūžintuose, 
taip pat prie draugijos glaudžia-
si ir „Bočių“ kolektyvas. 

Į bičiulių sąskrydį – su lietuviškos duonos kepalu.

Bičiulių būryje ir nuotaika puiki.

Jau tampa tradicija, kad 
Rokiškio rajono neįga-
liųjų draugija sukviečia 
bičiulius iš viso regio-
no pabūti kartu gražia-
me gamtos prieglobstyje 
prie Sartų ežero. Juk ben-
drystė – vienas svarbiau-
sių dalykų, dėl kurių žmo-
nės jungiasi į bendruo-
menes, draugijas.

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)
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Joniškio r.:
�� Skaistgirio seniūnaitė 

Vida Urbonienė „Bičiu-
lystei“ rašo apie seniūni-
joje gyvenančių neįgalių-
jų veiklą. 

Joniškio rajono neįga-
liųjų draugija turi ne vie-
ną padalinį seniūnijose. 
Vienas iš jų yra Skaistgi-
ryje. Antri metai jam va-
dovauja veržli, nestoko-
janti vis naujų sumany-
mų Zofija Pličaitė. Tradi-
ciškai neįgalieji kartkar-
tėmis susirenka Skaist-
girio parapijos salėje pa-
būti drauge. Šiomis pa-
talpomis neįgaliesiems 
geranoriškai leido nau-
dotis parapijos klebonas 
Andrius Trakšelis. Neįga-
lieji kiek jėgos leidžia pri-
žiūri parapijos gėlynus, 
jų rūpesčiu atnaujinta ir 
parapijos salė, kuri nuo 
pat įrengimo, ketvirtį am-
žiaus, nebuvo remontuo-

Negalia – ne kliūtis bendrystei

ta. Kaip liaudies patarlė 
sako, „geru už gerą“. 

Vasarai įsibėgėjus neį-
galieji dar kartą susirinko 
pabūti kartu, pasidžiaugti 
nuveiktais darbais, supla-
nuoti ateities susitikimus, 
keliones ir kartu pasvei-
kinti jubiliejus atšventu-
sius savo padalinio narius. 
Tą dieną pasveikintos Ona 

Strakšienė, Angelė Adoma-
vičienė, Stanislava Kaika-
rienė, Janina Kigienė negai-
lėjo gražių žodžių padalinio 
vadovei. Bendraminčiai ju-
biliatams skaitė linkėji-
mus, prisiminė gyvenimo 
nuotrupas. S. Kaikarienė 
ir J. Kigienė padek lamavo 
savo kūrybos eilėraščių. 
Neprailgo vasaros popie-

tė gausiam būriui vieno li-
kimo brolių ir sesių. Jie iš-
siskirstė namo vildamiesi 
rudenį vėl susibėgti, susės-
ti prie rudens gėrybėmis 
nukrauto stalo ir pasidaly-
ti mintimis, išgyvenimais. 

Padalinio vadovė Z. Pli-
čaitė savo darbo nesu-
reikšmina. Pasak jos, kaž-
kas turi vadovauti. Zofi-
ja sako rūpestingumo iš-
mokusi vaikystėje, o kur 
dar dešimtmečiai, praleis-
ti auklė jant jaunąją kar-
tą mokykloje. Pareigos jai 
neleidžia ramiai užsisėdė-
ti namuose. Mintys, rūpes-
čiai vis primena, kad yra 
reikalinga likimo broliams 
ir seserims. „Kol mes būsi-
me reikalingi vieni kitiems, 
kol rinksimės pasibūti kar-
tu, tol ir gyvuos mūsų pa-
dalinys“, – atsisveikinant 
sakė Z. Pličaitė, jai prita-
rė gausus būrys neįgaliųjų. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Skaistgirio neįgaliųjų vadovė Zofija Pličaitė (viduryje) su ką tik 
pasveikintomis jubiliatėmis. 

Senovėje daugelis miestų turėjo stiprias apsaugi-
nes sienas. Jeigu priešas pramušdavo sienoje bent 

nedidelę skylę, viso miesto saugumas pakibdavo ant 
plauko. 

Mūsų kūnas – kaip sienomis apjuostas miestas. 
Taigi nuo to, kiek rūpinamės organizmo apsauga, la-
bai priklauso mūsų gyvastis.

Sena patarlė byloja: „Gudrus žmogus nuvokia pa-
vojų ir vengia jo.“ Todėl nederėtų ignoruoti sveika-
tos priežiūros įstaigų informacijos, laikytis gerų hi-
gienos įpročių. 

Medicinos mokslas šuoliuoja labai greitai. Prieš 
gerą pusšimtį metų net palyginti išsivysčiusiose šaly-
se vidutinė gyvenimo trukmė, ypač vyrų, buvo gero-
kai trumpesnė nei dabar. Susirgę žmonės retai patek-
davo į ligonines, nes jų buvo labai mažai. Antai Kaune 
1939 m. veikė 19 privačių ligoninių ir tik kelios vals-
tybinės. Už gydymą jose reikėjo labai brangiai mokė-
ti. Sunkesnius ligonius paprastai slaugydavo šeimos 
nariai. O kokia ta slauga be medicinos žinių ir patyri-
mo. Todėl ir mirčių dažniau pasitaikydavo.

Slenkant metams, kaip ir daugelis sričių, taip ir 
medicinos mokslas plėtojosi. Visai neseniai Kauno 
klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika įsigijo mo-
dernią įrangą, leidžiančią būtinus tyrimus atlikti pa-
gal aukščiausius standartus ir per trumpesnį laiką. 
Vienas tokių tyrimų – paciento klausos slenksčio ir 
galimos klausos laido pažeidimo nustatymas. Vadi-
nasi, įranga pasitarnaus gydant klausos negalią tu-
rinčius asmenis. Protingų aparatų, išrastų informa-
cinių technologijų pagrindu, nesunku rasti daugely-
je mūsų klinikų.

Deja, kaip dažnokai pas mus būna, šalia medaus 
užtiksi ir deguto. Į šalį ėmė brautis medicinos „pro-
fesoriai“, kurie žiniasklaidoje reklamuoja preparatus 
ir aparatus, galinčius vos ne iš mirusiųjų prikelti. Už 
250 eurų rekomenduojama savo namų vaistinėlėje 
turėti prietaisą „Almag01“, kuris, girdi, visame pa-
saulyje pripažintas kaip sąnarių skausmo malšinto-
jas. Įdomu, ar daug mūsų poliklinikų turi šį stebuk
lą? Jeigu ne, tai vienas „daktaras“ pats padarys ste-
buklą: jis per spaudą siūlo tablečių nuo nugaros bei 
sąnarių ligų, kurios net neįgalius pakelia iš vežimė-
lių. Pakanka turėti 29 eurus. Už tokią pat sumą kaž-
koks gyduolis perša vaistus nuo aterosklerozės. Jie, 
pasak jo, greitai ir saugiai atkemša arterijas nuo už-
kalkėjimo. Šiek tiek brangiau už savo gydalą nuo dia
beto norėtų gauti dar vienas stebukladarys. Iš jo įsi-
gijus ypatingo pleistro ir jį užsiklijavus ant kojos pa-
do, cukraligės kaip nebūta.

„Dėmesio, skaitytojai! – skelbia vienas laikraštis. – Į 
Vilnių atvyko geriausia aiškiaregė Aleksandrina. Buria 
iš nuotraukų, nusako ateitį, padeda sergantiems epi-
lepsija, alkoholizmu.“ Dar džiugesnė žinia – Lietuvoje 
pasirodė legendinis liaudies medicinos žinovas iš Tur-
kijos. Jis gydo net nuo 20 ligų. Garsus pranašystėmis. 
Tik šėtoniokas brangininkas – už seansą prašo 50 eurų.

Visi šie sveikatos aitvarai iš esmės yra nelegalai. 
Jų siūlomi medikamentai ir paslaugos mūsų šalyje 
neregistruoti, vaistinės jų nepriima ir nepardavinė-
ja. Vadinasi, kas gali garantuoti, kad jie sergantiems 
nepakenks. Belieka apgailestauti, kad sveikatos kon-
trolės pareigūnai nemato, kas dedasi vaistų rinkoje.

Nėra žmogaus, kuris nenorėtų būti sveikas. Kaip 
dar XV a. sakė Anglijos valstybės veikėjas Tomas Mo-
ras, sveikata pati yra malonumas arba žadina malo-
numą, kaip ugnis spinduliuoja šilumą. 

Juozas Erlickas viename „Apreiškime“ rašė: „Kai 
už blogą nuotaiką teks susimokėti – visi ims šypso-
tis.(...). Dažniausiai nuotaika apgadinama darbe ir na-
muose, todėl tų vietų reikėtų vengti.“

Didysis humoristas tikriausiai nesupyks, jei pri-
dursime: nuotaiką ir kūną dažnai pagadina ir suro-
gatiniai sveikatos pranašai.

Surogatiniai sveikatos 
pranašai

Apie tai,
kas

jaudina

�� Daivas Mickevičius 
„Bičiulystei“ rašo apie įdo-
mią vilkaviškiečių išvyką. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos darbš-
čiųjų rankų būrelis „Ka-
manės“ įpusėjus vasarai 
nutarė pakeliauti. Padis-
kutavus nutarėme va-
žiuoti į Zyplių dvarą. Ly-
dimi gidės apžiūrėjome 
muziejų, bendravome su 
menininkais, gėrėjomės 
jų darbais. Pabendravo-
me su Zyplių dvaro ka-

pelos vadovu R. Poderiu.
Toliau dalyvavome 

Ragaučiaus edukacinė-
je prog ramoje. Vedėja pa-
sitiko mus su lietuvišku 
maistu. Ji papasakojo apie 
zanavykų valgius, iš ko ir 
kaip jie ruošiami, buvome 
ir pavaišinti. Programos 
pasididžiavimu tapo įda-
rytas kopūstas – nuosta-
baus grožio ir skonio pa-
tiekalas. Dvi valandos ne-
prailgo – buvome ir sotūs, 
linksmi.

Kelionę tęsėme toliau – 
aplankėme Gelgaudiškio 

dvarą. Į namus grįžome 
pavargę, bet laimingi. 

Pažinome dar vieną Lietuvos kampelį

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos „Kamanės“ dairėsi po 
zanavykų kraštą.

�� Gražina Rudzevičiūtė 
rašo apie gražią neįgalių-
jų šventę.

Prabėgo du trečdaliai 
vasaros, o ji šiemet nelepi-
no gražiais orais, tad Kel-
mės rajono neįgalieji, bi-
jodami, kad šiltų orų ga-
li ir nebepasitaikyti, nu-
tarė anksčiau atšvęsti sa-
vo kasmetinę „Atsisveiki-
nimo su vasara“ šventę. 
Nors ir šįkart dangus at-
rodė nenusiteikęs švęsti, 
bet linksmi šventės vedė-
jos Aldonos Kvintufelie-
nės pasisakymai, skam-
bios dainos, šiltos emo-
cijos, gera susirinkusiųjų 
nuotaika nubaidė debesis 
ir saulutė vėl ėmė lepinti 
savo spinduliais.  

Kelmės rajono neįga-
liuosius savo apsilankymu 

pagerbė svečiai: Kelmės 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus 
pavaduotoja Danutė Ge-
nutienė, BĮ Kelmės rajono 
socialinių paslaugų centro 
direktorė Marytė Lencie-
nė, Kelmės rajono savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Reda Kaž-
dailienė, kuri Kelmės rajo-

no neįgaliųjų draugijos na-
rius nudžiugino pranešda-
ma žinią, kad dar iki nau-
jųjų metų juos pasieks au-
tobusiukas, kurį draugijos 
nariai galės naudoti savo 
reikmėms. Konsultacinės 
darbų saugos individua-
lios įmonės „Zigmantera“ 
atstovas Zigmas Filipavi-
čius Kelmės rajono neį-
galiųjų draugijos vadovei 
Elenai Kančiauskaitei įtei-
kė gėlę ir medinį šaukštą – 
šventinei košei kabinti – 
renginio vedėjai.

Šventę savo skambio-
mis dainomis pradėjo šei-
mininkai – Kelmės rajo-
no neįgaliųjų draugijos 
meno kolektyvas „Svajo-
nė“, vadovaujamas Romo 
Slunksnio. Susirinkusius 
linksmino ir dainų pynėm 

supo Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blis „Akmena“, Liolių so-
cialinės globos namų ir 
Žagarės neįgaliųjų klubo 
„Vyšnelė“ dainorėliai. Sa-
vo eiles skaitė ir klausy-
tojus džiugino Kelmės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narė, medikė (2016 me-
tais apdovanota Lietuvos 
nusipelniusio slaugytojo 
garbės ženklu), daininin-
kė ir poetė Liucija Kelp-
šienė. Šventės metu veikė 
Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos ir Liolių socia-
linės globos namų auksa-
rankių darbų parodos, jo-
se buvo galima ne tik ap-
žiūrėti, bet ir įsigyti pati-
kusius darbelius.

Kasmet surengti tradi-
cine jau tapusią šventę ir 
su tuo susijusias išlaidas 
padengti padeda rėmėjai 
ir dar daugelis kitų, labai 
prisidėjusių prie neįgalių 
žmonių šventės. 

Sočiai prisiragavę gar-
džios košės, pasisukę šo-
kių sūkury, padainavę ir 
palingavę, pasipuošę spin-
dinčiomis šypsenomis ir 
nešini simbolinėmis do-
vanėlėmis, šventės daly-
viai išsiskirstė.

Kelmė: Atsisveikino su vasara 

Į Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos kiemelį susirinko visas bū-
rys neįgaliųjų.

Susirinkusiuosius linksmino neįgaliųjų ansambliai.

Vilkaviškis: 



2017 m. rugpjūčio 10–16 d.,   Nr. 31 (1370), „Bičiulystė“3 psl.

Vilkaviškis: 

�� Jūra Judickienė laiške „Bi-
čiulystei“ pasakoja, kaip kybar-
tiečiai paminėjo Onines. 

Onos vardas Lietuvoje labai 
populiarus. Mes, Vilkaviškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos Kybar-
tų grupės moterys, sutarėme šią 
šventę paminėti pagal senovines 
tradicijas. Gamtoje, pievose ir 
savo soduose rinkome gėles, lau-
kų smilgeles, pynėme vainikus, 
puošėme gėlių puokštes vardu-
vininkėms Onoms. 

Kitą dieną susirinkome Ky-
bartų neįgaliųjų grupės patalpo-
se. Grupės vadovė Leonarda Do-
vidaitienė papasakojo, kad šven-
tieji Joakimas ir Ona buvo Dievo 
Motinos Marijos gimdytojai, to-
dėl tai prasmingi vardai. Šv. Ona 
yra ypatinga moterų globėja ir 
užtarėja. Šis vardas minimas ir 
lietuvių tautosakoje: „Šv. Ona – 
duonos ponia“, „Ateina Onutė su 
šviežia duonute“ ir t.t. 

Pasveikinome savo grupės 
varduvininkes Onutes, palinkė-
jome joms sveikatos, žvalios nuo-
taikos, teigiamų emocijų. 

Šios dvi kartu praleistos po-
pietės praskaidrino mūsų kas-
dienybę. Už mažytę šventę, ma-
lonų pabendravimą esame dė-
kingos savo grupės vadovei.

Negalia – 
ne kliūtis 

bendrystei Pritaikytos nevienodai
Pasak asociacijos „Linava“ 

vyriausiojo specialisto Jevgeni-
jaus Stolovickio, ne visos pirmo-
sios kategorijos stotys vienodai 
gerai pritaikytos žmonėms su 
negalia. „Naujesnės stotys pri-
taikytos geriau, senesnės – ne 
visada. Ne visiems vežėjams pri-
taikyti infrastruktūrą pavyksta, 
ne visada įmanoma tai padary-
ti, jei pastatai, infrastruktūra pa-
senę. Tačiau galima pasidžiaugti, 
kad vežėjai pastaruoju metu vis 
labiau stengiasi pagelbėti žmo-
nėms, turintiems įvairias nega-
lias. Be stočių pritaikymo, įsigi-
jo ir pirmuosius neįgaliesiems 
pritaikytus autobusus“, – sako 
J. Stolovickis. 

Nors 2013 m. liepos 23 d. 
susisiekimo ministro įsakymu 
patvirtintas Specialiųjų porei-
kių turinčių žmonių susisieki-
mo gerinimo Lietuvos Respu-
blikoje gerosios praktikos vado-
vas, kol kas tai – tik gairės, kaip 
turėtų atrodyti idealiai sukurta 
infrastruktūra žmonėms su įvai-
riomis negaliomis. Pasak Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
pirmininkės Rasos Kavaliauskai-
tės, daugelyje autobusų stočių 
iki idealo dar labai toli. Žmonės 
su judėjimo negalia prieš keletą 
metų tikrino, kaip jiems pritai-
kytos kai autobusų stotys ir su-
darė pritaikymo žemėlapį. Kol 
kas tinklapyje beslenksciu.lt pa-
teikiama informacija ne apie vi-
sas stotis. Tačiau iš šios informa-
cijos galime matyti, kad net pir-
majai kategorijai priskiriamose 
stotyse apstu trūkumų. 

Kaip jau minėjome, geriau 
žmonėms su negalia pritaiky-
tos naujosios autobusų stotys. 
Bene geriausias pavyzdys – nau-
joji Kauno autobusų stotis, kur 
neįgaliesiems suteikiama rei-
kiama pagalba. Kauno autobusų 
stotyje nėra laiptelių, nuo mies-
to gatvės link pastato bei per vi-
są stoties pastato teritoriją drie-
kiasi iškilūs takeliai. Yra įreng-
tas specialus mygtukas pagalbai 
išsikviesti, taip pat liftas, neįga-
liesiems pritaikytas tualetas ir 
kita įranga. Apie naująją Kauno 
autobusų stotį gerai atsiliepia 
tiek turintieji regos, tiek judėji-
mo negalią. 

Pagalba žmonėms su nega-
lia teikiama ir Vilniaus autobusų 
stotyje. Pasak bendrovės TOKS 
generalinio direktoriaus Arū-
no Indrašiaus, neįgaliųjų pato-
gumui čia įrengtas informacijos 
langelis, kur paspaudus mygtu-
ką galima išsikviesti adminis-
tratorę. „Administratorė padeda 
žmogui su negalia įsigyti bilietą, 
palydi iki autobuso. Beje, vieta, 
kur teikiama informacija žmo-
gui su negalia, pažymėta mūsų 

interneto tink lapyje esančiame 
žemėlapyje“, – sako A. Indrašius. 

Jei žmogus su negalia pa-
skambina į stotį iš anksto, jam su-
teikiama specialioji pagalba. Pa-
dedama įlipti į autobusą ir išlipti 
iš jo, įkelti ar iškelti bagažą. Pra-
nešti apie kelionę derėtų likus ne 
mažiau kaip 36 valandoms iki au-
tobuso išvykimo. Taip pat žmo-
gui, turinčiam specialiųjų porei-
kių, dera anksčiau atvykti į stotį. 

Remiantis beslenksciu.lt in-
formacija, kitose didžiųjų mies-
tų autobusų stotyse esama įvai-
rių trūkumų. Šiaulių autobusų 
stotis žymima kaip pritaikyta 
žmonėms su judėjimo negalia, 
tačiau čia nėra pagalbos iškvie-
timo mygtuko. Stovėjimo aikšte-
lėje įrengtos neįgaliųjų automo-
biliams skirtos vietos, pastate 
yra liftas, skirtas patekti į kitus 
aukštus. Nuolydis ties pėsčių-
jų perėja prie stoties yra geras, 
stik linės durys pažymėtos ryš-
kios spalvos juosta, visoje teri-
torijoje – lygus įvažiavimas. Pas-
tato viduje grindų danga nesli-
di, tualetas taip pat pritaikytas 
žmonėms su negalia. 

Senas stotis žadama 
atnaujinti

Klaipėdos autobusų stotyje, 
remiantis beslenksciu.lt infor-
macija, automobilių stovėjimo 
aikštelė nepritaikyta žmonėms 
su negalia, nėra nuolydžio nuo 
šaligatvio ant važiuojamosios 
dalies. Tačiau nuolydis nuo va-
žiuojamosios dalies ant šaligat
vio geras, yra nukreipiamieji 
ženklai link įėjimo. Nors yra ga-
limybė vežimėliais judėti pas-
tato viduje, grindų danga slidi. 
Stik linės durys pažymėtos ryš-
kios spalvos juosta, įvažiuoti į 
pastatą patogu. Klaipėdos auto-
busų stotyje taip pat nėra pagal-
bos iškvietimo mygtuko. 

Panevėžio autobusų stotis 
beslenksciu.lt pažymėta kaip 
prieinama ribotai. Čia žmogus 
gali judėti tik padedamas asis-
tento. Pažymima, kad šioje sto-
tyje per status nuolydis nuo šali-
gatvio ant važiuojamosios dalies, 
grindinyje yra duobių, didesnių 
nei 5 mm plyšių. Tarpduryje yra 

slenkstis. Tualetas nepritaikytas 
žmonėms su negalia. Panevėžio 
autobusų parko generalinio di-
rektoriaus Rimanto Petukausko 
teigimu, šiuo metu projektuoja-
ma nauja autobusų stotis, kurią 
numatoma pritaikyti žmonėms, 
turintiems įvairių negalių. 

„Planuojame, jog naujoji sto-
tis išdygs greta senosios, nes se-
ną pastatą pertvarkyti taip, kad 
jis būtų pritaikytas ir žmonėms 
su negalia, būtų sunku. Nauja-
sis stoties pastatas bus įrengtas 
pagal visus universalaus dizai-
no reikalavimus“, – žada R. Pe-
tukauskas. 

Alytaus autobusų stotis tin-
klapyje beslenksciu.lt taip pat 
žymima kaip prieinama neįga-
liesiems. Čia yra stovėjimo aikš-
telės žmonėms su negalia, tačiau 
nėra nuolydžio nuo šaligatvio 
ant važiuojamosios dalies. Be to, 
kai kur grindinyje yra duobių ir 
plyšių, didesnių nei 5 mm. Aly-
taus autobusų stotyje yra nu-
kreipiamieji ženklai, tualetas 
pritaikytas žmonėms su nega-
lia. Tačiau neįrengtas pagalbos 
iškvietimo mygtukas. 

Neseniai renovuota Mari-
jampolės autobusų stotis žmo-
nėms su negalia pritaikyta. In-
terneto tinklapyje pateiktas 
planas neįgaliesiems. Galima iš 
anksto susižinoti, kaip stotyje 
orientuotis negalią turintiems 
žmonėms, yra neįgaliesiems pri-
taikytas tualetas, taip pat – au-

tomobilių statymo vietos greta 
esančioje aikštelėje. 

Nauja, erdvi, palyginti nese-
niai atidaryta Jonavos autobusų 
stotis taip pat pritaikyta žmo-
nėms su negalia. Iš anksto pra-
nešusiam apie kelionę negalią 
turinčiam žmogui bus suteikta 
visa reikalinga pagalba: jam pa-
dės įlipti į autobusą ar iš jo išlip-
ti, įkelti ar iškelti bagažą, palydės 
iki kitų paslaugų teikimo vietos. 
Apie specialiuosius poreikius 
vėlgi prašoma pranešti iš anks-
to. Tokia pat pagalba teikiama ir 
gana neseniai statytoje Kėdainių 
autobusų stotyje. 

Situacija gerės?
Neįgaliesiems pritaikytos ir 

kai kurios ne pirmajai kategorijai 
priklausančios autobusų stotys. 
Pastaruoju metu duris atvėrė at-
naujintos Mažeikių, Rokiškio, Pa-
langos, Raseinių, Ukmergės au-
tobusų stotys, kur neįgaliesiems 
patekti nesudėtinga, čia jiems ža-
dama suteikti reikiamą pagalbą. 

VKTI atstovai pabrėžia, kad 
jų interneto tinklapyje skelbia-
mi visų vežėjų, teikiančių pa-
galbą neįgaliems, kontaktai. Jais 
paskambinę neįgalieji ar jų arti-
mieji gali susisiekti ir pasikon-
sultuoti apie galimą pagalbą. 
Kokią konkrečiai pagalbą teikia 
pirmosios kategorijos stotys, 
skelbiama jų internete pateikia-
mose nuorodose. 

Asociacijos „Linava“ vicepre-
zidentas, Keleivinio transporto 
sekcijos pirmininkas Rimantas 
Martinavičius neslepia: didesnių 
ar mažesnių problemų dar tebė-
ra daugelyje šalies autobusų sto-
čių. Tačiau keleivių vežėjai, no-
rintys geriau pritaikyti autobusų 
stotis žmonėms, turintiems spe-
cialiųjų poreikių, galės pasinau-
doti europine parama. Lėšų bus 
skirta miestams, rengiantiems 
Darnaus judumo planus pagal 
priemonę Nr. 04.5.1TIDV517. 
„Miesto viešojo transporto prie-
monių parko atnaujinimas“. 

Lina Jakubauskienė
Autorės nuotraukos

Pristatytas pirmasis draugiš-
ko Kauno žemėlapis „Frien-

dly Kaunas“. Tai – ilgai lauk-
tas antrus metus gyvuojančios 
„Friendly Vilnius“ iniciatyvos 
tęsinys.

Draugiškos idėjos tikslas – 
skatinti atvirumą visiems mies-
to gyventojams ir svečiams, ne-
paisant jų dietos, negalios ar 
seksualinės orientacijos. Prie 
pirmojo draugiško Kauno žemė-
lapio prisijungė per 20 verslų.

Kauno kavinėse, baruose, 
parduotuvėse ir kitose įmonėse 
bei turizmo informacijos cen-
truose išplatinta 10 000 nemo-
kamų „Friendly Kaunas“ žemė-
lapio kopijų. Žemėlapis taip pat 
prieinamas internetu, adresu 
friendlykaunas.lt. Portalo lanky-
tojai, įvedę norimą draugiškumo 
kategoriją, čia gali rasti būtent 
jiems tinkančią kavinę, grožio 
saloną ar kitą ieškomą įmonę.

„Buvo sunkių akimirkų, bet 
galiausiai viskas pavyko ir dėl to 
didžiuojuosi tiek mūsų koman-
da, tiek gimtuoju Kaunu“, – pri-
statymo metu džiaugėsi „Frien-
dly Kaunas“ atstovas Pijus Bei-
zaras. Žmogaus teisių aktyvis-
tas neabejojo projekto ateiti-
mi: „Esu tikras, kad kitais me-
tais draugiškų vietų mūsų že-
mėlapyje bus dar daugiau, nes 
Kaune tikrai daugėja įvairovės 
ir atvirumo.“

„bičiulystės“  
ir kaunas.kasvyksta.lt inf. 

Kaune – 
daugiau 

draugiškų 
vietų 

Šalies autobusų stotys vis geriau pritaikomos 
žmonėms su negalia

(atkelta iš 1 psl.)

Kviečiamas susirinkimas
2017 m. rugsėjo 9 d. 10 val. Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos konferen-

cijų salėje (Mokyklos g 22., Šalčininkai) vyks 

Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos  
ataskaitinė rinkiminė konferencija. 

Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija

Tel. 8 380 52 201; mob. Tel. 8 616 12883

Į atnaujintą autobusų stotį Mažeikiuose įvažiuoti neįgaliųjų vežimėliu gana 
patogu.

Ukmergėje autobusų stotis taip pat neseniai atnaujinta.

Kauno autobusų stotis – bene geriausiai pritaikyta tiek judėjimo, tiek regos 
negalią turintiesiems.
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Daktaras
Aiskauda

Konsultuojame, komentuojame 

Straipsnio antraštėje nurody-
tais ir panašiais dalykais daž-

niausiai skundžiasi didmiesčių 
gyventojai. Mat jų gyvenimas, ly-
ginant su mažų miestelių ir kaimų 
gyventojais, yra intensyvesnis, 
labiau įtemptas. Kai mūsų ner-
vų sistema susiduria su įvairiais 
stresoriais, yra priversta atitinka-
mai reaguoti, t. y. siųsti nemalo-
nius signalus: nugaros, skrandžio 
skausmas, bendras silpnumas, 
nemiga, prastas apetitas, baimė, 
bloga atmintis, nerimas, sąna-
rių nepaslankumas ir skausmas... 

Fizinę ir psichinę sveikatą ge-
rinančių priemonių yra daugybė, 
viena iš jų (deja, dažnai užmirš-
tama) – tinkama mityba. Kartais 
būna sunku patikėti, kad tik vie-
nos dienos pietūs gali pastebi-
mai pagerinti pašlijusią sveika-
tą, dvasinę pusiausvyrą. 

Nervinėms ląstelėms 
reikalingi vitaminai

• A – saugo nervines ląsteles 
nuo laisvųjų radikalų, normali-
zuoja miegą. Šaltiniai: žuvų tau-
kai, gyvūniniai riebalai, pienas 
ir jo produktai, kiaušinio try-
nys, kepenys, morkos, moliūgai, 
pomidorai, kopūstai, špinatai, 
brokoliai, kitos žalios daržovės, 
abrikosai, šaltalankio, šermukš-
nio uogos. 

• B1 – dalyvauja perduodant 
nervinius impulsus raumenims, 
padeda atstatyti nervų sistemą 
po didelio fizinio ir protinio krū-
vio. Šaltiniai: juoda rupi duona, 
sėlenos, grikiai, bulvės, pupelės, 
žalieji žirneliai, kepenyse, ne-
riebi kiauliena, riešutai, mielės.

• B6 – būtinas imuninei sis-
temai, svarbus fermentiniams 
procesams, vykstantiems galvos 
smegenyse, riebalų (ypač poline-
sočiųjų riebalų rūgščių) ir anglia-
vandenių apykaitai. Šaltiniai: pu-
pelės, pupos, ropės, žirniai, kruo-
pos (ypač grikių), sūris, menkė, 
kepenys, mėsa. Trūkstant šio vi-
tamino, atsiranda raumenų silp
numas, nervinis dirglumas.

• C – skatina antistresinių 
hormonų gamybą, saugo nervi-
nes ląsteles nuo toksinų, maži-
na nervinę įtampą. Šis vitami-
nas apskritai didina organizmo 
atsparumą ligoms ir darbingu-
mą. Šaltiniai: daug jo randama 
vaisiuose (ypač citrusiniuose), 
uogose (ypač juoduosiuose ser-
bentuose, šaltalankiuose, erš-

kėtuogėse), daržovėse (ypač la-
pinėse). Vitamino C ypač daug 
prarandama streso metu. 

• E – neutralizuoja stresą. Šal-
tiniai: augaliniai aliejai, grūdai, 
žirniai, grikių kruopos, kukurū-
zai, paprika, soja, kiaušinio try-
nys, pieno produktai, mėsa.

Būtini mineralai
• Chromas – svarbus anglia-

vandenių, baltymų ir riebalų 
apykaitai, kurią sąlygoja svar-
biausias hormonas insulinas. 
Kartu su insulinu chromas daly-
vauja cukraus apykaitoje ir sta-
bilizuoja cukraus kiekį kraujy-
je; valo arterijas, mažina choles-
terolio kiekį, reguliuoja apetitą. 
Šaltiniai: mėsa, gyvulių kepenys, 
neskaldyti grūdai, rupaus ma-
limo miltai ir duona, kiaušinio 
trynys, grybai, riešutai, alaus ir 
kepimo mielės, sūris.

• Kalcis – reguliuoja impulsų 
perdavimą raumenyse ir nervuo-
se. Šaltiniai: pienas, pieno pro-
duktai (ypač varškė), nemažai 
jo yra sūriuose, rupaus malimo 
ruginiuose miltuose, kiek ma-
žiau – kiaušinio trynyje, kopūs-
tuose, petražolėse, šviežiose dar-
žovių ir vaisių sultyse, įvairiose 
kruopose, migdoluose, mėsoje. 

• Kalis – užtikrina raumenų 
ir nervų sąveiką, stabilų širdies 
darbą. Šaltiniai: ypač daug kalio 
džiovintuose vaisiuose (persikai, 
abrikosai, slyvos, razinos, kriau-
šės, obuoliai), riešutuose, sojoje, 
jūros kopūstuose, pupelėse, žir-
niuose, špinatuose, bulvėse, sė-
lenose, kviečiuose, bananuose, 
moliūguose, menkėje; kiek ma-
žiau – mėsoje, piene ir pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose.

• Magnis – padeda perduoti ir 
priimti nervinius impulsus, reika-
lingas raumenų atsipalaidavimui. 
Šaltiniai: duona, kruopos, sėle-
nos, žirniai, pupelės, petražolės, 
krapai, špinatai, juodoji ir balto-
ji arbata, džiovinti grybai, kaka-
va, krabai, krevetės, jūros kopūs-
tai, moliūgai, geriamasis vanduo.

• Fosforas – palaiko pastovią 
audinių ir organizmo skysčių su-
dėtį, dalyvauja baltymų sintezė-
je, energijos gamyboje ir apykai-
toje, būtinas nervų sistemai. Dėl 
šio mineralo stokos gali atsirasti 
nuovargis, kaulų skausmai, ding-
ti apetitas. Šaltiniai: juodoji arba-
ta, kakava, fermentiniai sūriai, 
kiaulių kepenys, varškė, džiovin-

ti grybai, krienai, žalieji žirneliai, 
pupos, pupelės, kai kurios žuvys, 
kiaušinio trynys, jautiena, duona.

• Geležis – įeina į daugelio fer-
mentų sudėtį, svarbi nerviniams 
procesams, raudonųjų kraujo kū-
nelių gamybai. Šaltiniai: jautiena, 
paukštiena, žuvis, kiaušinio try-
nys, ankštiniai augalai, avižiniai 
dribsniai, riešutai, grūdų produk-
tai, vyšnios, obuoliai, slyvos, lapi-
nės daržovės; šiek tiek geležies 
yra piene, jo produktuose, dau-
gumoje šakniavaisių, aukščiau-
sios rūšies miltuose. Organizmas 
geriau geležį įsisavina iš gyvūni-
nių maisto produktų.

• Jodas – reikalingas norma-
liai skydliaukės veiklai, reguliuo-
ja organizmo išskiriamos energi-
jos kiekį, padeda skaidyti rieba-
lus. Normali skydliaukės veikla 
lemia protinės veiklos intensy-
vumą, plaukų, odos, nagų būklę. 
Šaltiniai: daugiausia jodo jūros 
žuvyse ir jūros kopūstuose, taip 
pat jodo turi salotos, svogūnai, 
porai; geras jodo šaltinis – jo-
duota druska.

Kitos svarbios 
medžiagos

• Ląsteliena (kitaip celiulio-
zė) – pagrindinė augalų ląstelių 
sienelių atraminė medžiaga. Ji 
sunkiai įsisavinama, nemaistin-
ga, neturi energinės vertės. Ląs-
teliena yra dviejų tipų – tirpi ir 
netirpi (sveikatai naudingi abu 
tipai). Tirpaus pluošto ląstelie-
nos yra pupelėse, žirniuose, lę-
šiuose, avižiniuose dribsniuose, 
sėklose. Netirpios ląstelienos turi 
neskaldyti grūdai, rudieji ryžiai, 
morkos, salierai, šparaginės pu-
pelės, tamsiai žalios lapinės dar-
žovės, razinos. Trūkstant maiste 
ląstelienos dažniau užkietėja vi-
duriai, žarnyne gali atsirasti aug
lių. Jeigu jos suvalgoma daugiau 
(dienos norma – 25 g ląstelie-
nos), gali pradėti pūsti vidurius, 
atsirasti pilvo spazmai. 

Daug skaidulų turintys pro-

duktai turi svarbią reikšmę virš-
kinimui: sukelia ilgalaikį sotumo 
pojūtį (tai ypač svarbu norint su-
lieknėti), sugeria kai kuriuos tok-
sinus ir neleidžia, kad jie būtų 
įsiurb ti į žarnyną, taip pat palan-
kiai veikia nervų sistemą. 

• Lecitinas (organinis jungi-
nys, panašus į vašką) svarbus ner-
vinių ląstelių apvalkalams, taip 
pat padeda cholesteroliui išlikti 
tirpiame būvyje (skystas choles-
terolis plokštelių pavidalu nesi-
kaupia ant kraujagyslių vidinių 
sienelių). Beje, lecitinas turi rie-
balų rūgščių ir fosfolipidų (fos-
folipidas yra sudėtinis riebalas, 
kurio yra visų organizmo ląstelių 
membranose; susideda iš fosforo 
rūgšties likučio, glicerino, azoto 
junginių ir kt. medžiagų).

• Gliukozė – vynuogių cuk
rus, svarbiausias ląstelių energi-
jos šaltinis (ypač ji svarbi galvos 
smegenų ir nervų ląstelėms). Jei-
gu gliukozės lygis kraujyje yra že-
miau normos, atsiranda nerimas. 
Norint palaikyti reikiamą gliuko-
zės lygį, reiktų valgyti vynuoges, 
trešnes, medų, razinas, avietes. 

Nervingiems žmonėms 
netinka

• alkoholiniai bei kofeino tu-
rintys gėrimai, įvairūs konservai, 
sūdyti, rūkyti, marinuoti produk-
tai, gausus pipirų ir kitų aštrių 
prieskonių vartojimas, makaro-
nai, ryžiai, saldumynai, keptos 
bulvės, balta duona.

Šie produktai stimuliuoja 
hormono adrenalino išsiskyri-
mą. Dėl šios priežasties gali pa-
kilti arterinis kraujospūdis bei 
cukraus lygis, ir rimtai pakenkti 
nervų sistemai.

Emocijos ir kraujagyslės
Į emocijas daugiausia rea-

guoja kraujagyslės (jos susiau-
rėja arba išsiplečia). Pavyzdžiui, 
susiaurėjus (dėl spazmų) galvos 
smegenų kraujagyslėms, gali py-
kinti, kartais vemiama. Tokia re-
akcija gali būti trumpalaikė arba 
pereiti į sunkią, varginančią ligą 
(pavyzdžiui, artritą). 

Kaip tai vyksta? Galvos sme-
genys informaciją apie emocinę 
įtampą nervais perduoda raume-
nims, toliau – sąnariams. Sąnarių 
kraujagyslės, reaguodamos į stre-
są, sutrikdo sąnarių kraujotaką. 
Jeigu stresas trunka metų metais, 
sąnariai stipriai susargdinami.

Aktyvieji ir pasyvieji
Žmonės, turintys polinkį 

sirgti ligomis, susijusiomis su 
emocine įtampa, priklausomai 
nuo jų reakcijos rūšies, skirsto-
mi į du tipus – aktyviuosius (jų 
reakcija nukreipta į išorę) ir pa-
syviuosius (jų reakcija nukreip-
ta į savo vidų).

Aktyvieji yra judrūs, ener-
gingi, draugiški. Jeigu tókios jų 
emocijos, kaip lenktyniavimas 
(konkurencija), agresija, prie-
šiškumas dėl kokių nors prie-
žasčių buvo nuslopintos, su lai-
ku galima sulaukti, pavyzdžiui, 
migrenos, padidėjusio arterinio 
kraujospūdžio, stenokardijos, 
skydliaukės veiklos sustiprėji-
mo, artrito.

Pasyvieji – uždari, susimąs-
tę, paklūstantys kitų valiai, ne-
ieškantys kitų pagalbos. Kai tó-
kios jų emocijos, kurios nuro-
dytos pastraipoje „aktyvieji“, il-
gą laiką slopinamos, šie žmonės 
ypač gali susirgti virškinimo or-
ganų ligomis (skrandžio opali-
gė, storosios žarnos uždegimas, 
viduriavimas, vidurių užkietėji-
mas), bronchine astma ir kai ku-
riomis kitomis ligomis.

Priimti tikrovę
Norint įveikti ligas, susijusias 

su psichikos stresine būsena, bū-
tina išmokti suprasti ir priimti 
tik rovę tokią, kokia ji yra, t.y. rei-
kia nustoti būti gyvenimo stebė-
toju ir pradėti džiaugtis kiekvie-
na jo akimirka, stengtis kiekvie-
noje, netgi sunkioje situacijoje 
ieškoti išeities, siekti žinių.  

Pastabos
1. Jeigu laukiama nemalo-

naus pokalbio, bręstančio konf-
likto, egzamino ir pan., reiktų lė-
tai suvalgyti (ypač svarbu tą pa-
tį kąsnelį kramtyti daug kartų) 
obuolį, morką, šviežių ar raugin-
tų kopūstų salotų, išgerti stiklinę 
sulčių. Tai bus organizmo neigia-
mos reakcijos į stresą profilak-
tika. Po to psichologinė būsena 
pastebimai pagerės.

2. Skrandžiui kenkia ne tik 
nuolatinis nerimas, baimė, ner-
vinis dirglumas, bet ir skubė-
jimas valgant. Nuo visų šių ne-
gatyvių dalykų padaugėja rūgš-
ties, kartu sumažėja skrandžio 
sienelių aprūpinimas krauju bei 
skrandžio apsauginės funkcijos 
(galima net susilaukti opaligės).

Romualdas OGinskas

jos paslaugas teikiančių gydymo 
įstaigų  adresus, telefonų nume-
rius, duomenis apie laisvas vietas.

5. Vaikai iki 8 metų turi teisę į 
reabilitacijos įstaigas vykti lydimi 
juos slaugančio asmens. Vieną ar 
kelis tos pačios šeimos vaikus gali 
lydėti tik vienas slaugantis asmuo.

Kilus nesklandumų dėl me-
dicininės reabilitacijos skyrimo 
tvarkos, pirmiausia vertėtų kreip-
tis į ją skiriančios gydymo įstaigos 
administraciją. Taip pat papildo-
mos informacijos galima teirautis 
ligonių kasų informacijos telefo-
no numeriu 8 700 88888 arba el. 
pašto adresu info@vlk.lt.

 VLk ir „bičiulystės“ inf. 

Trūksta energijos, vargina nemiga, prastėja apetitas, 
atsirado nerimas? Peržiūrėkite savo mitybą

Ligonių kasų specialistai 
sulaukia nemažai klausimų 
apie tai, „kaip gauti“ reabilita-
cijos paslaugas. Valstybinė li-
gonių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) pri-
mena svarbiausias taisykles, 
kurias būtina žinoti apie me-
dicininę reabilitaciją.

1. Privalomuoju sveikatos 
draudimu apdraustiems pacien
tams medicininė reabilitacija ne-
kainuoja.

 VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė Asta Matuliauskienė 
sako, kad  medicininė reabilitaci-
ja – viena iš gydymo rūšių, skiria-

ma ligoniams po sunkių operaci-
jų, ligų ir traumų arba sergantie-
siems lėtinėmis ligomis.

2. Reabilitacija skiriama ne 
tada, kai pacientas pageidauja, o 
tuomet, kai ji reikalinga. Ir skiria-
ma tik gydytojui atsakingai įverti-
nus paciento diagnozę, sveikatos 
būklę. Šį gydymą skiria gydanty-
sis gydytojas (tai gali būti ir šei-
mos, ir gydytojas specialistas) pa-
gal fizinės medicinos ir reabilita-
cijos gydytojo rekomendacijas. 

Pasak VLK atstovės, vasarą 
padaugėja tėvų, norinčių  išsiųsti 
savo vaikus į medicininės reabi-
litacijos įstaigas. „Žmonės turėtų 
suprasti, kad šios įstaigos skir-

tos ne poilsiui, į jas  tiek vaikai, 
tiek suaugusieji siunčiami esant 
rimtoms ligoms ištisus metus“, – 
teigė VLK Paslaugų ekspertizės 
ir kontrolės skyriaus vyriausio-
ji specialistė A. Matuliauskienė.

3. Gydytojui paskyrus reabili-
tacinį ar sanatorinį gydymą, pa-
cientui rūpintis jokiomis pažy-
momis nereikia.  

Pacientas turi telefonu su re-
abilitacijos įstaiga suderinti at-
vykimo datą, o nuvykęs į vietą, 
pateikti gydytojo išduotą išrašą 
iš medicininių dokumentų ir pa-
są arba asmens tapatybės korte-
lę. Į reabilitacijos įstaigą reiktų 
nuvykti per penkias darbo die-

nas nuo siunčiančiojo gydytojo 
parengto medicinos dokumen-
tų išrašo išdavimo pacientui die-
nos“, – pasakojo VLK specialistė.

4. Pacientas gali pasirinkti 
reabilitacinio gydymo įstaigą. 

VLK primena, kad pacientas 
turi teisę pasirinkti jam tinkančią 
reabilitacijos įstaigą bei sužinoti, 
kiek joje yra laisvų vietų. Gydyto-
jo pareiga – paaiškinti pacientui 
apie jam reikalingas reabilitaci-
nio gydymo paslaugas bei gali-
mybes pasirinkti gydymo įstaigą, 
kurioje šios paslaugos bus teikia-
mos. Tai sužinoti galima ir naudo-
jantis VLK informacine sistema. 
Čia galima sužinoti reabilitaci-

Kaip gauti reabilitaciją?
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Genovaitė Juodsnukienė ats-
tovauja Pandėlio padaliniui. Ji 
pasakoja, kad neįgalieji renkasi 
suremontuotuose Pandėlio kul-
tūros namuose. Čia vyksta an-
samblio repeticijos, įvairūs ren-
giniai, pasisėdėjimai. G. Juods-
nukienė apgailestauja, kad pa-
dalinys neturi transporto, tad į 
draugiją Rokiškyje tenka vykti 
savo automobiliais. Na, o progų 
būna nemažai – rengiamos įvai-
rios paskaitos, organizuojamos 
ekskursijos ir pan. Tiesa, prirei-
kus gelbėja Rokiškio neįgaliųjų 
draugija – jie žmones vežioja ir į 
dializes, ir į konsultacijas pas gy-
dytojus. Pasak G. Juodsnukienės, 
nepamirštami ir nevaikštantys 
draugijos nariai – jie būtinai ap-
lankomi. Sunkiau gyvenantiems 
praverčia draugijos gaunama lab-
dara – drabužiai, įvairi neįgaliųjų 
technika, sauskelnės.

Antanas Balčiūnas – Rokiškio 
rajono neįgaliųjų draugijos tary-
bos narys, jis atstovauja Kriaunų 
seniūnijai. Vaikinas gimė su stu-
buro išvarža, dar ir hidrocefalija 
prisidėjo, todėl nevaikšto – juda 
neįgaliojo vežimėliu. Mokėsi na-
muose, vėliau baigė Vytauto Di-
džiojo universitete istorijos stu-
dijas. Šiuo metu, kaip pats sako, 
yra namų šeimininkė – padeda 
mamai buityje. Vaikinas paten-
kintas, kad namai pritaikyti – 
valstybės lėšomis buvo sutvar-
kytas įvažiavimas, dušas, tuale-
tas. Tik kieto kuro katilas rūsyje. 

Žinoma, kaip ir visi jauni žmo-
nės, Antanas daug laiko pralei-
džia prie kompiuterio, turi nema-
žai draugų. Didžiausia jo pramo-
ga – Lietuvos paraplegikų asocia
cijos stovykla Monciškėse netoli 
Palangos. Na, ir draugijos rengi-
niuose nepraleidžia progos su-
dalyvauti – ir į išvykas važiuoja, 
tarybos posėdžiuose dalyvauja. 

Dainavimas suteikia 
energijos 

„Nors ir negalime, bet vis tiek 
einam“, – juokiasi veiklios mote-
rys iš Panevėžio rajono neįga-
liųjų draugijos. Raguviškė Ona 
Kuncienė sako, kad jai savaitė 
praeina kaip viena diena – tai į 
draugijos ansambliuką nueina 
padainuoti, tai į kultūros namų 
kolektyvą, išvažiuoja vienur ki-
tur... O kur dar Neįgaliųjų drau-
gijos organizuojami užsiėmi-
mai – muzikos terapija, deku-
pažas... Kai toks užimtumas, ir 
vienatvės nesijaučia. Panevėžio 

rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Griežlė“ susikūrė prieš 
porą metų – tiek jame ir dainuo-
ja O. Kuncienė. Moteris į Neįga-
liųjų draugiją atėjo 2002 metais, 
kai po auglio operacijos jai bu-
vo nustatytas neįgalumas. Mo-
teris prisimena, kad iš pradžių 
buvo sunku gyventi su liga, da-
bar stengiasi džiaugtis kiekviena 
akimirka, visur dalyvauti. 

Bičiulei pritaria kita raguviš-
kė Janina Vaičiulienė – ir jai dai-
na gyvenimą praskaidrina. „Ko-
jos skauda, viskas skauda, atro-
do, negali, bet nueini dainuoti 
ir tiesiog pasipildai energijos“, – 
sako J. Vaičiulienė. Ji pasakoja 
dainuojanti nuo mažumės. „Mū-
sų vaikystėje, būdavo, į darbą – 
su daina, iš darbo – su daina. Šie-
ną grėbiant dainuojam, daržą ra-
vint dainuojam. Sakydavo: „Dai-
norėlės pareina iš laukų“, – pri-
simena moteris. Vėliau dainavo 
mokykloje, dalyvavo daugybėje 
dainų švenčių. Nė viena šeimos 
šventė nepraeina be dainos. Už-
tat ir dabar J. Vaičiulienei muzi-
ka nuspalvina gyvenimą.

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos vadovė A. Petronienė 
sako esanti dėkinga ansamblio 
vadovui Rimantui Švapliui, kad 
ėmėsi kolektyvo – jam į repeti-
cijas tenka važinėti apie 60 ki-
lometrų, o atlygio gauna vos 60 
eurų per mėnesį. A. Petronienė 
džiaugiasi ir veikliais draugijos 
nariais – štai ir į šventę atvežė 
Kristinos Rimkienės padarytą 
saldainių medį, Juozapo ir Ire-

nos Sokų nupintą ąžuolo lapų 
vainiką. „Nėra pinigų, kad galė-
tume pirkti, užtat savo rankomis 
viską darome“, – sako Aurelija. 

Ne vien tik linksmybės 
rūpi

A. Petronienė dėkinga ir Ra-
guvos klebonui, kad be jokio at-
lygio leido draugijai naudotis 
parapijos patalpomis, įrengto-
mis buvusiuose globos namuo-
se. Reikia tik susimokėti už elek-
trą ir vandenį, pasikurti ugnį. Čia 
raguviškiai ne tik renkasi į užsi-
ėmimus. Neįgaliųjų cente nuo-
latos sukasi skalbimo mašinos. 
A. Petronienės teigimu, tokios 
paslaugos dar yra labai būtinos. 

Tokiam požiūriui pritaria ir 
Kupiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Bronė Kaleini-
kovienė. Jos manymu, neįgalieji 
iki šiol susiduria su daugeliu bui-
ties problemų: nemažai iš jų ne-
turi skalbimo mašinų, šilto van-
dens, todėl jiems būtinos higie
nos paslaugos, kurias ir teikia 

Neįgalieji moka džiaugtis gyvenimu
(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų draugija. Taip pat bū-
tina stiprinti asmeninio asisten-
to paslaugas, didinti tam finansa-
vimą. Kol kas draugijų pastangos 
nėra pakankamai įvertinamos, 
jos priverstos dirbti pusvelčiui. 

Panašiai svarsto ir A. Veik-
šys – šventės reikalingos stip
resniems draugijos nariams, o 
vienišiems, našlaičiams, sunkią 
negalią turintiesiems reikia glo-
bos. Draugija turėtų tokius žmo-
nes aplankyti, pagelbėti jiems – 
nebūtinai materialiais dalykais, 
bet kad ir geru žodžiu, patari-
mu. Neįgaliųjų organizacija ga-
lėtų padėti išspręsti ir jiems ky-
lančius įvairius organizacinius 
klausimus. Darbų tikrai daug. 
„Žmogus turi jausti rūpestį, do-
mėjimąsi juo, tai yra draugijos 
esmė“, – sako A. Veikšys. Jo tei-
gimu, reikia palaikyti vieniems 
kitus, negailėti gero žodžio, pa-
skatinti džiaugtis gyvenimu to-
kiu, koks jis yra. 

aurelija babinskienė 
Autorės nuotr.

Scenoje netilo dainos. Janina Vaičiulienė ir Ona Kuncienė negali nedainuoti.

Antanas Balčiūnas į šventę atvyko su mama.Sveikinimai – Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkui Algiui Veikšiui.

Kai kuriems žmonėms liki-
mas negailestingas. 

Mokytoja Stasė Nešakotie-
nė ilgai darbavosi pagal speci-
alybę – mokytoja. Dirbo su pra-
dinukais Lentvario mokykloje, 
o vėliau buvo prikalbinta mo-
kyti vaikus Rykantų kaimiško-
je gyvenvietėje. Ji įsikūrė nedi-
deliame penkių butų name, ku-
rio būklė buvo apverktina, jeigu 
taip galima pasakyti apie griū-
vantį namą, kuriuo nesirūpino ir 
nesirūpina besikeičiančios val-
džios. Esą nusipirkote butus, tai 
ir turite jais rūpintis. O tai nėra 
taip paprasta, kaip atrodo sa-
vivaldybės administratoriams: 
dauguma tokių namų gyvento-
jų – pensinio amžiaus asmenys, 
neturintys nei patirties, nei jė-
gų, nei pinigų. 

Pirmojo buto du kambariai, 
pridengti atviro 30 kv. m. bal-
kono, buvo drėgni ir šalti. Jis 
daug metų buvo tuščias, negy-
venamas. Prieš dvejus metus 
sugriuvo tarpinės kambarių 

sienos ir balkonas atsidūrė ant 
grindų. Dabar stūkso sienos su 
išdaužytais langų stiklais. Tre-
čias butas įsikūręs kitame na-
mo gale, prie tokio paties 30 
kv. m. atviro balkono. Kol kas 
jis nesugriuvęs, bet vanduo te-
ka lietvamzdžiu žemyn ir plau-
na sieną bei pamatą, kuris netu-
ri horizontalios izoliacijos. Tai-
gi drėgmė sunkiasi į mano bu-
tą, esantį pusrūsyje (2 kamba-
rių 60 kv. m. bunkerį). Vanduo 
patenka ir į ketvirtą butą, kurio 
du kambariai yra po šiuo balko-
nu. Jo sienos nuo drėgmės ap-
juodę. Vienas kampas įskilęs ir 
tik laiko klausimas, kada sienos 
išsiskirs. Šiame bute ir leido sa-
vo gyvenimo metus S. Nešako-
tienė. Apie 10 metų moteris gy-
veno varginama negalios, pen-
kerius pastaruosius nesikėlė iš 
lovos, neišeidavo į lauką. Pasku-
tiniu metu net telefono ragelio 
nepakeldavo. 

Ši daug iškentėjusi moteris 
sulaukė 88 metų, tačiau ligo-

tam, nevaikštančiam ir nema-
tančiam dienos už namo sienų 
žmogui, tokia egzistencija žiau-
resnė negu kalėjimas. Ji buvo 
bejėgė ką nors pakeisti. Lau-
kė kitų pagalbos, deja, ji buvo 
tik minimali – apsiribojo mais-
to paruošimu bei tualetinėmis 
būtinybėmis. Ar mokytoja, gy-
venime pradėjusi formuoti kū-
rybingas, pažangos siekiančias 
asmenybes, nusipelno tokios se-
natvės? Užbaigti gyvenimą griū-
vančiame, apleistame name! Juk 
ir neįgalieji yra mokesčių mokė-
tojai, tačiau jų paskutines die-
nas aptemdo valdininkaujančių 
slaugytojų abejingumas. Ir ma-
no kaimynės Stasės Nešakotie-
nės laidotuvėse nebuvo nei vie-
no iš gausios rajono socialinės 
rūpybos nomenklatūros atsto-
vo, taip pat niekas neatėjo ir iš 
rajono neįgaliųjų draugijos. Ti-
kriausiai nežinojo. O gal ši mo-
teris net nepriklausė pastarajai 
organizacijai. Aš per jėgą įsipir-
šau, kai tik sužinojau ją esant – 

reikėjo kai kurių paslaugų (skal-
bimo, dušo), transporto. Štai 
jau antri metai, kaip panaikino 
mano neįgalumą, nors sėdžiu 
ir judu su vežimėliu bei ramen-
tais. Keliauk ir elkis kaip išma-
nai, nors ir pasikark ant obels 
šakos, niekam jokio reikalo dėl 
tavęs (ir dėl kitų) nėra. Ministe-
rijos įkurtos visai kitais tikslais. 
Bet tai jau kitos istorijos, kurios 
vargu ar atsispindės kokių nors 
kraštotyrininkų darbuose. Aš, 
atsisveikindamas su garbia Lie-
tuvos piliete, sugebėjau tik eilė-
raštį parašyti. 

Ir mane nuo 2011 m. kamuo-
ja neįgalumas, iš kurio ir dabar 
vaduojuosi niekieno nepadeda-
mas. Esu perėjęs devynis pra-
garo ratus: 2013 m. po išpjauto 
šlaunikaulio (be būtino po ope-
racijos kraujo papildymo ir be 
privalomos reabilitacijos) bu-
vau paguldytas į slaugos ligoni-
nę ir paliktas sunykti. Pragulė-
jęs tris mėnesius ir vienuolika 
dienų, už kurias dar buvau pri-

verstas susimokėti be trupučio 
1000 Lt, atsistačiau ir vis dar 
gyvenu. 2014 m. buvo atliktos 
dar dvi šlapimtakių operacijos 
ir šlaunikaulio atstatymo ope-
racija. Šį kartą kraujo apytakos 
sistema buvo papildyta kraujo 
plazma ir gijimas po operacijos 
buvo daug sėkmingesnis. 

Sugebėjau kieme, kuris man 
nepriklauso, nes jo esu neišsi-
pirkęs, kaip ir kiti namo gyven-
tojai, pastatyti šiltnamiuką. Jis 
paįvairina kasdienybę, užsiau-
ginu daržovių. 

Gyvenu, nors puikiai supran-
tu, kad per ilgai (man eina 79ti 
metai), todėl daug valdininkų 
yra nepatenkinti, kai aš, norėda-
mas apginti visų namo gyvento-
jų interesus, įrodinėju, kad jie tu-
ri padėti žmonėms susitvarkyti 
gyvenamąsias patalpas. 

SIC TRANSIT GLORIA MUN-
DI*. 

Juozas MiGLinas

Liūdnai nunyksta likimai Iš skaitytojų laiškų

* lot. – taip praeina pasaulio garbė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 14 d. 
09:05 Senis. N-7. 124 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 5/5 s. (35 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 2. 
N-7. 2/16 s. (kart.). 11:50 Savaitė. Vi-
suomenės aktualijų laida. (kart.). 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. 111 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. 2/17 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija 
„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 Lie-
tuvą“. 22:15 Auksinis protas. 23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Premjera. 
Svetimšalė 2. N-14. 2/8 s. 00:25 Ke-
lias į namus. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 
3. N-7. 3/7 s. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 5/5 
s. (35 s.) (kart.). 03:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 15 d. 
06:05 Folčio viešbutis 2. N-7. 

2/2 s. (kart.). 06:40 Folčio viešbutis 2. 
N-7. 2/3, 2/4 s. 07:50 Grupės „Studi-
ja“ 35-metis. 1 d. (kart.). 09:00 Laumės 
juosta 2017. 1 d. 10:30 Auksinė žąsis. 
12:00 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. 
13:50 Rūta žalioji... Dainuoja Veronika 
Povilionienė. 14:55 Premjera. Netikras 
jaunikis. N-7. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 112 s. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:45 Sportas. 17:48 Orai. 
17:50 Edeno sodas. Drama. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Nuo-
dėmės užkalbėjimas. N-14. 22:45 Auk-
sinis protas. 23:55 Trumposios žinios. 
24:00 Premjera. Svetimšalė 2. N-14. 
2/9 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Premjera. Detektyvas Monkas 3. N-7. 
3/8 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Rūta žalioji... Dainuoja Veronika Povi-
lionienė. (kart.). 03:10 Klauskite dak-
taro. 03:55 Emigrantai. (kart.). 04:45 
Grupės „Studija“ 35-metis. 2 d. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 125 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 5/6 s. (36 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 2. 
N-7. 2/17 s. (kart.). 11:50 Emigran-
tai. 12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
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. 113 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. 2/18 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Gyveni-
mas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Dėmesio centre. 
21:10 Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Lo-
terija „Jėga“. 21:20 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:15 
Auksinis protas. 23:25 Trumposios ži-
nios. 23:30 Premjera. Svetimšalė 2. 
N-14. 2/10 s. 00:30 Stop juosta. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. De-
tektyvas Monkas 3. N-7. 3/9 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras 
Štolbergas. N-7. 5/6 s. (36 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 17 d.
09:05 Senis. N-7. 126 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 5/7 s. (37 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 2. 
N-7. 2/18 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 die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
114 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Premjera. Aukštuomenės daktaras 3. 
N-7. 3/1 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 

Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Dė-
mesio centre. 21:10 Sportas. 21:15 
Orai. 21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. 22:15 
Auksinis protas. 23:25 Trumposios 
žinios. 23:30 Premjera. Svetimša-
lė 2. N-14. 2/11 s. 00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Prem-
jera. Detektyvas Monkas 3. N-7. 3/10 
s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 5/7 s. (37 s.) 
(kart.). 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Speci-
alus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 127 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 5/8 s. (38 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 3. 
N-7. 3/1 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, 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. 115 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 3. N-7. 3/2 s. 
19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Dokumen-
tinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo! 22:30 Trumposios žinios. 22:35 
Bornas. Galutinis tikslas. N-14. 00:30 
Lietuva mūsų lūpose. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/11 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/8 s. (38 s.) (kart.). 03:05 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Edeno sodas. Drama. (kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/30 s. 07:20 Ta-
tonka ir mažieji draugai. 40 s. 07:35 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 
36 s. 07:50 Džiunglių knyga 2. 2/44 
s. 08:05 Premjera. Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 2 d. 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, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs 
laukinio pasaulio gyventojai. 3 d. Afri-
kos paukščiai. (subtitruota). 13:05 Pa-
saulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio 
žavesys. 7 d. Bankokas. Angelų mies-
tas. (subtitruota). 14:05 Džesika Fle-
čer 3. N-7. 3/14, 3/15 s. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:58 Spor-
tas. 18:01 Orai. 18:05 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3. 9 s. 18:55 Bėdų tur-
gus. (subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Ir tegul skamba... 22:30 Trum-
posios žinios. 22:35 Nevaldomas. 
N-7. (subtitruota). 24:00 Trumposios 
žinios. 00:05 Premjera. Naujas pui-
kus pasaulis. N-14. 01:35 Rūta žalio-
ji... Dainuoja Veronika Povilionienė. 
(kart.). 02:35 Pasaulio dokumentika. 
Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. 
3 d. Afrikos paukščiai. (subtitruota, 
kart.). 03:30 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės. Pasaulio žavesys. 7 d. Ban-
kokas. Angelų miestas. (subtitruota, 
kart.). 04:25 Džesika Flečer 3. N-7. 
3/14, 3/15 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 20 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Laumės juosta 2017. 2 d. 
10:25 Baltoji gyvatė. 12:00 Žemaičių 
vyskupystės įsteigimo 600 metų jubi-
liejus. Šv. Mišių tiesioginė transliacija 
iš Varnių. 13:40 Mis Marpl 3. N-7. 3/1 
s. Nemezidė. 15:15 Folčio viešbutis 2. 
N-7. 2/5 s. 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Lietuvos te-
levizijos jubiliejui. TV šou „60 akimir-
kų“. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:58 Sportas. 18:01 Orai. 18:05 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 10 s. 
18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 19:40 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7. 7 s. 21:55 Trumpo-
sios žinios. 22:00 Premjera. Denis Ko-
linsas. 23:45 Trumposios žinios. 23:50 
Premjera. Skyrybų košmaras. N-14. 
01:40 „Tai, kas tikra“. Irenos Starošai-
tės ir Žilvino Žvagulio gyvo garso kon-
certas. 03:10 Klausimėlis.lt. (kart.). 
03:30 Mis Marpl 3. N-7. 3/1 s. Neme-
zidė. (kart.). 05:05 Mūsų miesteliai. An-
drioniškis. 2 d. (kart.).

Pirmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (6). N-7. 
06:55 Simpsonai (18). N-7. 07:25 
Simpsonai (19). N-7. 07:55 Reziden-
tai (59). N-7. 08:25 Rezidentai (60). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2653). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 
Tėvelio dukrytės (43). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (44). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). N-7. 
13:30 Simpsonai (20). N-7. 14:00 
Simpsonai (21). N-7. 14:30 Paža-
dėtoji (2001). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2002). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(72). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėve-
lio dukrytės (45). N-7. 20:00 Tėve-
lio dukrytės (46). N-7. 20:30 Tėve-
lio dukrytės (47). N-7. 21:00 2 Ba-
rai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Gelbėtojas. 01:20 Kastlas (8). 
N-7. 02:10 Tėvynė (8). N-14. 03:10 
Greislendas (7). N-14.

Antradienis, rugpjūčio 15 d. 
06:00 Teleparduotuvė. 06:15 

Laimingasis ančiukas. 07:00 Mažy-
lio atostogos. 09:00 Pono Poperio 
pingvinai. N-7. 10:50 Simpsonų fil-
mas. N-7. 12:25 Aš tikrai myliu Lie-
tuvą! Vasario 16-oji. 14:05 Rio. N-7. 
15:55 Ilgai ir laimingai. Pelenės is-
torija. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės 
Kaune. Lietuva - Prancūzija. 21:30 
Aš - ketvirtas. N-7. 23:45 Beždžio-
nių planetos sukilimas. N-7. 01:45 
Kastlas (9). N-7. 02:30 Tėvynė (9). 
N-14. 03:35 Greislendas (8). N-14.

trečiadienis, rugpjūčio 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (7). N-7. 
06:55 Simpsonai (20). N-7. 07:25 
Simpsonai (21). N-7. 07:55 Reziden-
tai (61). N-7. 08:25 Rezidentai (62). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2654). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 
Tėvelio dukrytės (46). N-7. 12:30 Tė-
velio dukrytės (47). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 
Simpsonai (22). N-7. 14:00 Simpso-
nai (1). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2003). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2004). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (73). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Tėvelio dukrytės (48). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (49). N-7. 
20:30 Tėvelio dukrytės (50). 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 
Geras melas. N-14. 00:45 Kastlas 
(10). N-7. 01:35 Naujakuriai (9). N-7. 
02:00 Naujakuriai (10). N-7. 02:30 
Tėvynė (10). N-14. 03:25 Greislen-
das (9). N-14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė (2631). 

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
(8). N-7. 06:55 Simpsonai (22). N-7. 
07:25 Simpsonai (1). N-7. 07:55 
Rezidentai (63). N-7. 08:25 Rezi-
dentai (64). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2655). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(48). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(49). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (9). N-7. 13:30 Simpso-
nai (2). N-7. 14:00 Simpsonai (3). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (2005). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2006). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (74). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Tėvelio dukrytės (51). N-7. 20:00 Tė-
velio dukrytės (52). N-7. 20:30 Tėve-
lio dukrytės (53). N-7. 21:00 2 Ba-
rai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Mirtinas smūgis. N-14. 00:20 
Kastlas (11). N-7. 01:20 Naujakuriai 
(11). N-7. 01:50 Naujakuriai (12). 
N-7. 02:15 Tėvynė (11). N-14. 03:20 
Greislendas (10). N-14.

Penktadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (9). N-7. 
06:55 Simpsonai (2) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (3) (kart.). N-7. 
07:55 Rezidentai (65). N-7. 08:25 
Rezidentai (66). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2656). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(50) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio du-
krytės (51) (kart.). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (10). N-7. 13:30 
Simpsonai (4). N-7. 14:00 Simpsonai 
(5). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2007). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2008). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (75). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 

Pirmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Visatos broliai“ (20). 07:05 „Ogis ir 
tarakonai“ (70). 07:20 „Ogis ir tara-
konai“ (71). 07:30 „Tomo ir Džerio 
šou“ (26). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (198). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (199). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos 
(kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 13:30 
„Gyvenimo šukės“ (2). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (129). 16:00 „Dvi širdys“ 
(130). 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 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2. N-7. 20:30 Visi 
vyrai - kiaulės... 2. N-7. 21:00 „Vai-
kai šėlsta“ (28). 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Operacija „Argo“. 
N14. 00:35 „Pasiutę šunys“ (4). N14. 
01:40 „Judantis objektas“ (14). N-7. 
02:30 Beveik mirtina (kart.). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 15 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

Džesis ir Petas. 08:00 Peliukas Stiu-
artas Litlis 2. 09:25 Viena diena Niu-
jorke. 11:10 Haris Poteris ir paslap-
čių kambarys. N-7. 14:20 Klik! Arba 
gyvenimas pagreitintai. N-7. 16:30 
Visados kaip pirmą kartą. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Paskutinis Oro valdovas. An-
go legenda. N-7. 21:35 Itališkas api-
plėšimas. N-7. 23:45 Be įsipareigo-
jimų. N14. 01:45 Operacija „Argo“ 
(kart.). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 16 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Visatos broliai“ (21). 07:05 „Ogis ir 
tarakonai“ (1). 07:30 „Linksmieji de-
tektyvai“ (1). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (1). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (2). 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 
„Gyvenimo šukės“ (3). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (131). 16:00 „Dvi širdys“ 
(132). 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 (70). N-7. 20:30 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (71). N-7. 21:00 
„Vaikai šėlsta“ (29). 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Niko. N14. 00:20 
„Pasiutę šunys“ (5). N14. 01:25 „Ju-
dantis objektas“ (15). N-7. 02:15 Ita-
liškas apiplėšimas (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Visatos broliai“ (22). 07:05 „Ogis ir 
tarakonai“ (2). 07:15 „Ogis ir tara-
konai“ (3). 07:30 „Linksmieji detek-
tyvai“ (2). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (3). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (4). 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 „Gyveni-
mo šukės“ (4). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(133). 16:00 „Dvi širdys“ (134). 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. 
Infošou. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (72). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (73). N-7. 21:00 „Vaikai šėls-
ta“ (30). 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Roninas. N-7. 00:40 „Pasiu-
tę šunys“ (6). N14. 01:40 „Judantis 
objektas“ (16). N-7. 02:30 Alchemi-
ja. VDU karta. 03:00 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Visatos broliai“ (23). 07:05 „Kaukė“ 
(1). 07:30 „Linksmieji detektyvai“ (3). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (5). N-7. 08:50 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (6). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Gyvenimo 
šukės“ (5). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(135). 16:00 „Dvi širdys“ (136). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Pakvaišęs 
tėtis. N14. 23:20 Vilkolakių medžio-
toja. N14. 01:00 Roninas (kart.). N-7.

Šeštadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Ogis ir tarakonai“ (2) (kart.). 06:40 
„Ogis ir tarakonai“ (3) (kart.). 06:55 
„Linksmieji detektyvai“ (2) (kart.). 
07:20 „Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“ (19). 07:45 „Harvis Biksas“ 
(20). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (9). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (10). 
09:00 „Ponas Bynas“ (24). 09:25 
„Tinginių miestelis“ (19). 09:55 KINO 
PUSRYČIAI Lego Betmenas ir Tei-
singumo lyga. 11:20 Gaisrinės šuo. 
13:30 Juodasis gražuolis. 15:15 „Ka-
raliaus Tuto prakeiksmas“ (1). N-7. 
16:55 „Karaliaus Tuto prakeiksmas“ 
(2). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Katės ir šunys. N-7. 21:15 
Kvailių apsauga. N-7. 23:10 Ji man 
– ne pora. N14. 01:15 Pakvaišęs tė-
tis (kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (1) (kart.). 06:55 „Linksmie-
ji detektyvai“ (3) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“ (20). 07:45 „Har-
vis Biksas“ (21). 08:10 „Keista šei-
mynėlė“ (10). 08:35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (11). 09:00 „Ponas Bynas“ 
(25). 09:30 „Tinginių miestelis“ (20). 
10:00 KINO PUSRYČIAI Beilio nuo-
tykiai. Naktis Karvamiestyje. 11:45 
Mano gyvenimo žuvis. N-7. 14:15 
„Pričiupom!“ (6). 14:45 „Ledynmečio 
grėsmė“ (1). N-7. 16:35 „Ledynmečio 
grėsmė“ (2). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto.. 
20:35 Žmogus-voras 3. N-7. 23:25 
Tapatybė. N14. 01:15 Ji man – ne 
pora (kart.). N14.

Pirmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(17). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (2) (kart.). N-7. 08:30 „Vora-
tinklis“ (18) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ 
(16) (kart.). N-7. 10:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 12:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (8) (kart.). N-7. 
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (3). 
N-7. 14:45 „Voratinklis“ (19). N-7. 
15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (9). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (57). N-7. 19:30 „Šuo“ (17). 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Tamsioji 
banga. N14. 23:15 Sugėrovai (kart.). 
N14. 01:05 „Akloji zona“ (21) (kart.). 
N14. 01:55 „Akloji zona“ (22) (kart.). 
N14. 02:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(17) (kart.). N-7. 03:25 „Gyvybės ga-
lia“ (3) (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 15 d. 
06:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(18). N-7. 07:25 Dainuok mano dai-
ną. Muzikinis šou. 09:20 Dainuok 
mano dainą. Muzikinis šou. 11:15 
Dainuok mano dainą. Muzikinis šou. 
13:10 Dainuok mano dainą. Muziki-
nis šou. 15:05 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. 17:00 Dainuok mano 
dainą. Muzikinis šou. 19:00 Dainuok 
mano dainą. Muzikinis šou. 21:00 
Samdiniai be vėliavos. N-7. 23:05 
Dainuok mano dainą. Muzikinis šou. 
00:55 Dainuok mano dainą. Muziki-
nis šou. 02:40 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou.

TV3

LNK

BTV

19:30 Tarptautinis vyrų krepšinio tur-
nyras Rygoje. Lietuva - Rumunija. 
21:30 Įniršis. N-14. 00:10 Apiplėši-
mas Beikerio gatvėje. N-14. 02:20 
Geras melas. N-14.

Šeštadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Ančiukų istorijos (51). 07:00 Nenu-
galimasis žmogus - voras (11). N-7. 
07:30 Bailus voveriukas (1). 08:00 
Ančiukų istorijos (52). 08:30 Kur gi-
ria žaliuoja. 09:00 Kobra 11 (9). N-7. 
10:00 Vasaros gidas. 10:30 Moder-
ni šeima (8). N-7. 11:00 Čihuahua 
iš Beverli Hilso. N-7. 12:50 Mėnu-
lio princesė. N-7. 14:55 Kazamas. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (17). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Tarptautinis vy-
rų krepšinio turnyras Rygoje. Latvija 
- Lietuva. 21:30 Kodas: L.O.B.I.A.I. 
N-7. 00:05 Sniegynų įkaitai. N-14. 
02:15 Įniršis. N-14.

Sekmadienis, rugpjūčio 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Ančiukų istorijos (52). 06:55 Bailus 
voveriukas (2). 07:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (1). N-7. 07:55 
Ančiukų istorijos (53). 08:25 Kung Fu 
Panda (21). N-7. 08:55 Kobra 11 (8). 
N-7. 11:00 Nevykėlio dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės. N-7. 13:00 Armi-
joje. N-7. 14:55 Naisių vasaros festi-
valis 2017. 16:55 Simpsonai (4). N-7. 
17:25 Pakeliui į Balį (4). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 2 Barai. Išliki-
mo kovos. 21:30 Holograma karaliui. 
N-14. 23:20 Rokis 3. N-7. 01:25 Ko-
das: L.O.B.I.A.I. N-7. 03:40 Ekstra-
sensai detektyvai (29). N-7.

LRT
trečiadienis, rugpjūčio 16 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(19). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (3) (kart.). N-7. 08:30 „Vo-
ratinklis“ (19) (kart.). N-7. 09:30 
„Šuo“ (17) (kart.). N-7. 10:35 „44-
as skyrius“ (70) (kart.). N-7. 11:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(9) (kart.). N-7. 13:45 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (4). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (20). N-7. 15:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (10). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Savas žmogus“ (58). 
N-7. 19:30 „Šuo“ (18). N-7. 20:30 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Bjauri 
tiesa. N14. 22:55 Samdiniai be vė-
liavos (kart.). N-7. 01:00 „Visa me-
nanti“ (7). N-7. 01:45 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (19) (kart.). N-7. 02:30 
Su cinkeliu. N-7. 03:05 Su cinkeliu. 
N-7. 03:40 Su cinkeliu. N-7. 04:15 Su 
cinkeliu. N-7. 04:50 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(20). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (4) (kart.). N-7. 08:30 „Vo-
ratinklis“ (20) (kart.). N-7. 09:30 
„Šuo“ (18) (kart.). N-7. 10:35 „44-
as skyrius“ (71) (kart.). N-7. 11:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(10) (kart.). N-7. 13:45 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (5). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (21). N-7. 15:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (11). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Savas žmogus“ (59). 
N-7. 19:30 „Šuo“ (19). N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Androi-
das. N14. 22:55 Bjauri tiesa (kart.). 
N14. 00:50 „Visa menanti“ (8). N-7. 
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (20) 
(kart.). N-7. 02:20 „Savas žmogus“ 
(58) (kart.). N-7. 03:05 „Savas žmo-
gus“ (59) (kart.). N-7. 03:50 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (5) (kart.). N-7. 08:30 „Vo-
ratinklis“ (21) (kart.). N-7. 09:30 
„Žiniuonis“ (28) (kart.). N-7. 10:30 
„Žiniuonis“ (29) (kart.). N-7. 11:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(11) (kart.). N-7. 13:45 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (6). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (22). N-7. 15:50 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (12). N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ 
(60). N-7. 19:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (32) (Wrestling - RAW 6). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (32) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Neatšaukiamas įsakymas. 
N14. 23:20 Androidas (kart.). N14. 
01:10 „Visa menanti“ (9). N-7. 01:55 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (21) (kart.). 
N-7. 02:40 Neatšaukiamas įsakymas 
(kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:25 „Ekstrasensų mūšis“ (2) 

(kart.). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Brydės. Istorinė-
publicistinė laida. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su Dže-
fu Korvinu“ (16). 10:35 „Gyvybės ga-
lia“ (4). 11:50 „Pragaro katytė“ (2). 
13:00 „Žiniuonis“ (30). N-7. 14:00 „Ži-
niuonis“ (31). N-7. 15:05 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (4). N-7. 16:10 „Kas 
žudikas?“ (39). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as sky-
rius“ (72). N-7. 19:30 Muzikinė kau-
kė. Muzikinis šou. 22:00 MANO HE-
ROJUS Maksimali rizika. N14. 00:05 
AŠTRUS KINAS Baubas. N14. 01:50 
„Visa menanti“ (8) (kart.). N-7. 02:35 
„Visa menanti“ (9) (kart.). N-7. 03:20 
Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 20 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

nato etapas Akmenė (kart.). 07:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 08:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 Baltijos galiūnų 
čempionato etapas Molėtai. 10:05 
„Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (17). 10:35 „Gyvybės ga-
lia“ (5). 11:50 „Pragaro katytė“ (3). 
13:00 „Viena už visus“ (150). N-7. 
13:35 Sveikinimai. Pramoginis svei-
kinimų koncertas. 15:40 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 16:10 „Kas žu-
dikas?“ (40). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as sky-
rius“ (73). N-7. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (3). N-7. 21:55 Gimę mylėti. 
N14. 00:25 „Akloji zona“ (23). N14. 
01:15 Maksimali rizika (kart.). N14. 
02:50 Baubas (kart.). N14.
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Poilsio parkas bus pirmasis Klai-
pėdoje, kuriame atsiras specia-
lūs judėjimo negalią turintiems 
vaikams pritaikyti žaidimų įren-
giniai – sako Klaipėdos mies-
to savivaldybės administracijos 
Investicijų ir ekonomikos de-
partamento direktorius Ričar-
das Zulcas.

Poilsio parko atnaujinimo II 
etapas jau baigiamas, netrukus 
rangovai savivaldybei turėtų 
perduoti atliktus darbus. Parke 
sutvarkyti ir žmonėms su nega-
lia pritaikyti bekliūčiai pėsčių-
jų takai, išplėtotas dviračių ta-
kų tinklas, įrengtas viešasis tu-
aletas, šunų vedžiojimo aikšte-
lė, vaikų žaidimo aikštelės, teni-
so, lauko tinklinio, stalo teniso ir 
kitų sporto šakų mėgėjams skir-
ti aikštynai.

„Nors Poilsio parko atnauji-
nimo projektas jau finišuoja, ta-
čiau atskirais nedideliais projek-
tais čia dar atsiras judėjimo ne-
galią turintiems vaikams skirti 
atrakcionai, lauko muzikos ins-
trumentai, kuriais galės naudo-
tis ir klausos įgūdžius lavinti vi-
sų amžiaus grupių žmonės, tarp 
jų ir kai kurias negalias turintys 
asmenys. Savivaldybės admini-
stracija, susipažinusi su tokių 
prietaisų pasiūla ir kitų šalių 
geraisiais pavyzdžiais, inicijuo-
ja papildomus pirkimus, kurie 
sudarys galimybę šias naujoves 
parke įdiegti jau rudenį“, – sako 
R. Zulcas.

Dėmesys įvairaus amžiaus 
ir skirtingų poreikių gyvento-
jams skiriamas ir kitose moder-
nizuojamose ar planuojamose 
modernizuoti miesto viešosio-
se erdvėse.

Sąjūdžio parke, kur jau yra 
prasidėję statybos darbai, ša-
lia įrengto modernaus riedučių, 
riedlenčių ir BMX dviračių par-
ko bus sutvarkyti pėsčiųjų ir dvi-
račių takai, želdynai, įkurtos erd
vės pasyviam poilsiui, įrengtos 
universalaus dizaino vaikų žai-
dimų aikštelės, mažoji architek-
tūra, pažinimo įrenginiai, išma-
niosios interneto prieigos zonos.  

Jutiminio mokymo elemen-
tai, universalaus dizaino vaikų 
žaidimo aikštelės, pritaikytos 
sveikiems ir negalią turintiems 
vaikams bei edukacinę funkciją 
atliekantys fizikinių reiškinių, 
gamtamokslio pažinimo įrengi-
niai turėtų atsirasti ir Jono kal-
nelyje, Danės skvere, Malūno 
parke bei Ąžuolyno giraitėje.

 „Kaskart projektuojant nau-
jas erdves ieškoma ne tik inova-
tyvumo, ne tik išmaniųjų tech-
nologijų pritaikomumo, bet ir 
siekiama atsižvelgti į skirtin-
gus  žmonių poreikius“ , – sako 
R. Zulcas.

Jono kalnelio, Danės skve-
ro, Malūno parko bei Ąžuolyno 
giraitės sutvarkymo techniniai 
projektai šiuo metu yra rengia-
mi, rangos darbų pradžia numa-
toma ateinančiais metais. 

Parkuose – skirtingų poreikių 
gyventojams pritaikyta infrastruktūra

„Vakarų ekspreso“ interneto svetainėje www.ve.lt skelbiama in-
formacija apie žadamas naujoves uostamiesčio parkuose. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gyvenimo namų sutrikusio in-
telekto asmenims, kuriuose jau-
kiai įsikūrę dvi dešimtys neįga-
liųjų, įstaigos aplinką papuošė 
dailių formų medinė pavėsinė. 
Ją įstaigai padovanojo žmonės, 
pernai dalyvavę Kėdainių mote-
rų „Lions“ klubo surengtoje ak-
cijoje „Gerumo gėlės“.

„Pavėsinė mums buvo labai 
reikalinga, ji puikiai įsiliejo į mū-
sų aplinką. Esu dėkinga „Lions“ 
klubui už tokią gražią iniciatyvą. 
Noriu padėkoti visiems Kėdainių 
krašto žmonėms, pernai mies-
to šventės metu pirkusiems ge-
rumo gėles, kurias gamino klu-
bo moterys, prisidėjome ir mes, 
neįgalieji. Ši idėja pagaliau įgy-
vendinta ir matome rezultatą“, – 
draugyste su Kėdainių moterų 
„Lions“ klubu džiaugėsi įstaigos 
direktorė Asta Rekštienė.

Tai – ne vienintelis gražaus 
bendradarbiavimo pavyzdys. 
Klubas yra padovanojęs indų, 
vejapjovę.

Pasak „Lions“ klubo 2016–
2017 metų prezidentės Linos 
Adomaitienės, iniciatyva surink-
ti lėšų pavėsinei gimė praėjusią 
vasarą. „Įstaigos vadovė užsimi-
nė, kad namų gyventojai neturi 
kur praleisti gražių vasaros die-
nų, taip gimė idėja pagaminti sū-

riosios keramikos gėles, kurias 
pavadinome „Gerumo gėlėmis“, 
ir parduoti jas miesto šventės 
metu. Ši akcija puikiai pasise-
kė. Kėdainiečių ir miesto šven-
tės svečių dėka pavyko surink-
ti beveik visas lėšas, reikalingas 
pavėsinei – 915 eurų. Kiekvieno 
jūsų indėlis yra šioje pavėsinėje, 
o mes tik padėjome įgyvendinti 
svajonę. Žmonės labai laimin-
gi, ir mes laimingos, kad galėjo-
me tarpininkauti ir padaryti ge-
rą darbą“, – sakė L. Adomaitienė.

Trūkstamą nedidelę sumą įs-
taiga pridėjo pati – tam panau-
dojo gautą 2 procentų paramą. 
Tad šią vasarą jauki medinė pa-
vėsinė atkeliavo iš Šilutės rajo-
no meistrų.

Dovana džiaugiasi dvi dešim-
tys įstaigos gyventojų, kurie da-
bar turi jaukų kampelį pasisė-
dėjimams, pokalbiams prie ar-
batos. „Čia gyvenantys žmonės 
nuo 18 iki 61 metų amžiaus – 
mano didieji draugai ir pagalbi-
ninkai. Džiugina jų pažanga, ku-
rią darome mažais žingsneliais: 
mokomės savarankiško gyveni-
mo įgūdžių, organizuojame įvai-
rias veiklas, gaminame maistą, 
skalbiame, kambarius tvarko-
mės. Čia – jų tikri namai“, – sakė 
A. Rekštienė.

Pavėsinė – kraštiečių dovana
Irmina Pryvalova Kėdainių krašto naujienų portale muge.eu pa-
sakoja apie labdaringą iniciatyvą, pradžiuginusią savarankiško 
gyvenimo namų gyventojus.

Neįgalieji  
pasaulyje

Princas Haris jau atpir-
ko savo nuotykius links-
muose vakarėliuose, dėl 
kurių buvo patekęs į gel-
tonosios spaudos pus-
lapius. Drąsus ir vyriš-
kas, pats slapta tarna-
vęs tarptautinėse misi-
jose, jis inicijavo labai 
populiariomis tapusias 
Nenugalėtųjų žaidynes 
(Invictus Games), kurio-
se dalyvauja įvairiuose 
karuose neįgaliais tapę 
pareigūnai. 

Sporto arenose kovoja 
sužeisti kariai

Visi norintys galėjo užsire-
gistruoti specialiai sukurtame 
interneto puslapyje. Kadangi 
labai daug sportiškų, bet turin-
čių įvairią negalią karo vetera-
nų norėjo patekti į rinktinę, at-
ranką teko organizuoti keliais 
etapais. Net ir atranka tapo pa-
naši į šventę – taip vyrams no-
rėjosi pasigalynėti, pasirodyti, 
susitikti su draugais, pamiršti 
karą. Neįmanoma žodžiais ap-
rašyti karo veteranų emocijų. 
Stiprūs vyrai po sužeidimų li-
ko tokios būklės, kurios jie pa-
tys gėdijasi ir bijo.

Paskutinis atrankos etapas 
kelias dienas vyko Kijeve, net-
gi teko riboti eismą pagrindi-
nėje Ukrainos sostinės gatvėje. 
Uždarymo dieną įvyko koncer-
tas. Prezidentas P. Porošenka jo 
dalyviams ir žiūrovams pasakė: 
„Aš įsitikinęs, kad mūsų herojų 
pasiekimai paskatins žmones 
su negalia įveikti visus sunku-
mus ir patikėti savo jėgomis.“ 
Šis renginys turėjo dar vieną 
prasmę – atgaivino idėją apie 
tai, kaip svarbu kuo greičiau 
įrengti psichologinės reabilita-
cijos centrą Ukrainos kariams. 
Gal ir pavyks tai padaryti, juoba 
kad pastaraisiais metais Ukrai-
na kartu su NATO vykdo kelias 
reabilitacijos programas, kurių 
jau seniai laukia karo veteranai 
ir jų šeimos.

Visą vasarą Ukrainos rinkti-
nė intensyviai treniruojasi. 15 
vyrų pagal sporto šakas pasida-
lijo į 3 grupes ir lieja prakaitą 
įvairiose sporto bazėse. Centri-
nio sporto klubo baseine Kijeve 
ruošiasi ir 23ejų metų Žmerin-
kos (Vinicos apskr.) gyventojas 
Vladislavas Kuznecovas, bu-
vęs 95osios brigados desanti-
ninkas. Mūšio metu jis pagavo 
granatą, kurią į šarvuotį metė 

separatistai. Vaikinas granatą 
išmetė, bet ji per anksti spro-
go, didvyris neteko plaštakos. 
Bet išgelbėjo 7 kovotojų ekipa-
žą. Vladislavas tikisi nugalėti ir 
plaukimo takelyje.

Karšti taškai pasaulio 
žemėlapyje

Tiesa tokia: visi šių žaidynių 
dalyviai sužaloti karuose. Taip 
bus ir ateityje. Beje, dar kitos, 
ketvirtosios, Nenugalėtųjų žai-
dynės įvyks Sidnėjuje, Austra-
lijoje, kitąmet ar dar kitais me-
tais. Nesistengiama, kad jos vyk-
tų paeiliui kasmet. Bet pirmiau-
sia – Torontas. Šį rugsėjį.

Afganistano komanda ruo-
šiasi karinėje bazėje netoli Ka-
bulo. 7 kareiviai su negalia da-
lyvaus tinklinio sėdint varžybo-
se. Pernai tinklinį neblogai žaidė 
gruzinai, jie laimėjo bronzą, taip 
pat iškovojo ir sidabro medalį 
100 m bėgimo rungtyje.

Kai skaitai šaliųdalyvių pa-
vadinimus, nejučiomis prisime-
ni vieną ar kitą karinį konfliktą – 
būna, kad arenoje susitinka bu-
vę priešai. Gal dėl to šios žaidy-
nės ir kelia tiek emocijų. Karas, 
sprogimai, minos, šūviai, krenta 
jauni vyrai, žūva, rėkia iš skaus-
mo... Visa tai vyko neseniai, žaiz-
dos vos užgijusios... O žiūrovai 
tribūnose neretai braukia aša-
rą, kai mato jaunus vyrus, nusi-
imančius protezus ir ryžtingai 
stojančius į kovą.

Ne visi priima kvietimą daly-
vauti šiose varžybose. Afganis-
tano rinktinė atvyko ir į pirmas 
žaidynes, ir toliau dalyvauja. O 
štai Irakas, nors ir buvo draugiš-
kai kviestas, atsisakė. Dažniau-
siai atvyksta kariai, netekę kojų, 
rankų, regėjimo, patyrę įvairių 
sunkių sužalojimų. Rungtyniauti 
siūloma įvairiose sporto šakose. 
Galima prisitaikyti sau parankią 
rungtį – reikia tik noro. Populiari 
lengvoji atletika, taip pat šaudy-
mo iš lanko, plaukimo rungtys, 
sunkumų kilnojimas.

Tarp dalyvių – tradicinės 
britų sąjungininkės JAV, Kana-
da, Australija, Naujoji Zelandija, 
įvairios ES šalys. Kviečiami part
neriai iš NATO. Iš Baltijos šalių 
nuo pat pirmų metų žaidynėse 
dalyvauja tik Estija. Šiemet spe-
cialių kvietimų sulaukė Rumu-
nija ir Ukraina. Mūsų bičiuliams 
ukrainiečiams šios Nenugalėtų-
jų žaidynės – dar vienas kalnas, 
į kurį jie būtinai įkops.
Pagal užsienio spaudą parengė 

brigita baLikienė

Į Olimpinį parką –  
be ginklų

Žaidynių idėja nėra origi-
nali. Princas Haris 2013aisiais 
stebėjo, kaip britų neįgalių ka-
ro veteranų komanda varžėsi 
amerikietiškose Kovotojų žai-
dynėse (Warrior Games) Kolo-
rade ir pasiryžo panašų tarp-
tautinį renginį suorganizuoti 
Jungtinėje Karalystėje. Princo 
sumanymui visi pritarė.

Pirmosios Nenugalėtųjų 
žaidynės, kuriose varžėsi beko-
jai ir berankiai karo veteranai, 
įvyko 2014 metais Olimpinia-
me parke Londone, vos prieš 
porą metų pastatytame Olim-
piadai. Renginys buvo įspūdin-
gas, tad neliko abejonių: žaidy-
nės bus tradicinės ir labai po-
puliarios šiuolaikiniame nera-
miame pasaulyje. Šventiškame 
uždarymo koncerte Londone 
šalys jau varžėsi dėl teisės su-
rengti kitas Nenugalėtųjų žai-
dynes.

3 dienas ribojo eismą 
Kreščiatike

Pernai karo veteranai rung-
tyniavo Floridoje, sporto cen-
tre ESPN Wide World of Sports 
Complex, o šį rudenį, rugsėjį, 
Nenugalėtųjų žaidynių vėliava 
bus keliama Toronte (Kanada).

Ukrainiečiai dar praėjusių 
metų pabaigoje sužinojo, kad 
jie kviečiami dalyvauti šiemeti-
nėse, trečiosiose, žaidynėse. Ši 
žinia šalyje buvo sutikta išties 
su euforija. Kam, jei ne žiaurią 
Rusijos agresiją patyrusiems 
ukrainiečiams, dalyvauti to-
kiose varžybose? Per kelis an-
titeroristinės operacijos metus 
Donbase sužeisti 9578 Ukrai-
nos kariai. 

Princas Haris (centre) – Nenugalėtųjų žaidynių iniciatorius.

Ukrainiečiai intensyviai ruošiasi rudenį vyksiančioms Nenugalėtųjų žaidynėms.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Klumpaitės su beržo 
lapu

Mamos skara
Kai kaimo sodžius uždainuoja,
Taip ilgesingai sielą gniaužia.
Ir visuomet, kai uždainuoja dainą 

graudžią,
Prisimenu gimtinę – širdį 

spaudžia.
Motulės pasiliko ten skara...
Praeityje pasislėpė mamos rauda
Ir ašara tyra.
Lydėjo ji gyveniman – išėjom...
Dabar gimtinę atmenam tik 

kai kada.
Po kojom eina mano takas
Ir laikas tirpsta likime.
Ilgiuosi aš tyliausio žodžio, mama,
Išleisdama sakei – sugrįžk –
Dar vėjas tebeaudžia mano skarą.
Kai kaimo sodžius uždainuoja
Ir ore sklaidos duonos kvapas.
Prašau – nutieski, mama, naują 

taką
Ir apsigaubusią tava skara,
Tegul gimtinėn veda mano takas.

Pavogtas laikas
Dienos šviesa užgęsta pataluos 

nakties.
Žvaigždžių sietynas nušviečia 

takus.
Manam laike vėl nerimas 

sustingsta
Gyvenimo aruodas jau 

nebetalpus.

Minutės bėga, skuba laiko erdvėje
Ir netelpa apskritime rodyklių.
O taip norėtųs bėgti iš to mažo 

rato,
O negali jau laisve mėgautis laike.

Skaičiuoja laikas likusias dienas
Ir svajones, kurios kažkur paklydę,
Gal jos pasimetė žvaigždėtoj 

naktyje
Ir rėtyje žvaigždžių neranda 

vietos.

Neatpažįstu šito laiko savyje.
Į laikrodžio rodykles žvelgt 

nenoriu.
Per greitai bėga, bėga jos rate,
Per greitai likusias dienas 

matuoja,

Sulanksto patalus tamsi naktis.
Pabėga žvaigždės į namus 

savuosius.
Pasivogė vėl laikas ramią dieną.
Ją išnešė neleidęs sudėliot mintis.

Sutaupyti žodžiai
Kas nurašys iš atminties
Seniai, seniai taupytus žodžius,
Kuriems aš negalėjau rasti vietos
Gyvenimo keliuos ar mažoje 
kertelėj sielos.

Atimti iš manęs jūs galit viską –
Ir vandenį, ir duoną, ir svajas.
Dabar tik pasakyti mano žodžiai
Jie pasiliks su manimi lyg 

dovana.

Juos dovanoju brėkštančioms 
aušroms

Ir susiliejusiems saulėlydžiams 
rasotiems,

Ir žemei, dangui, mirgančioms 
žvaigždėms,

Tėvynei, tėviškei, saviems 
takams vingiuotiems.

Nesutaupiau aš savo žodžių,
Paslėpusi laikiau tik erdvėje 

beorėj.
Tikėjau – laikas pastūmės 

tikrovėn
Ir pakuždės man mano žodžiai.

Pakelki galvą, išsitiesk lyg smilga.
Laiko dar daug gyvenime turi.
Pavasario aidu tegul suskamba 

žodžiai
Visiems išdrįsk sakyti, jog dar 

gyveni.

Verpiu metus
Laiko ratelyje verpiu metus
Ir plonos gijos sukasi – 

netrūkinėja.
Jose sudėjau aš gyvenimo 

metus
Ir verpstė vis pilnėja ir pilnėja.

Ratelio girgždesy vaikystė 
juokias.

Sidabro aidesiu atsiliepia širdy.
Jau pamiršta troba tuščiais 

langais rymoja,
Subirę tvoros ir seni varteliai 

užkelti.

Vyniojas metai į gijas ploniausias,
Jaunystės šėlsmas pamirštas 

seniai.
Gimta Šešupė savo vandenis 

vis neša
Tolyn, kur nesimatėm taip ilgai.

Dainuoja verpstė – rankos 
sunkios.

Auksiniai metai keičias sidabru.
Susuksiu juos į brangią laiko giją
Ir neskaičiuoti savo metų 

negaliu.

Saulėtekiai ir saulės laidos
Lyg ašaros rasos kristalais 

papuošti.
O mano metai vis dar saugo, 

saugo
Aidu tą tylų, švelnų krebždesį 

širdy.

Laimutė ŠaTienė 
Jonava

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Raidė, kurią pažinau pirmiau-
sia, buvo T. Mano tėvas skai-

tydavo tokį laikraštį, kurio an-
traštėje puikavosi penkios labai 
didelės ir ryškios raidės. Man 
į akį krito pirmoji. Tokia tiesi, 
tvirta, su stogeliu. Ėmiau ieško-
ti jos po visą laikraštį ir nuste-
bau, tiek daug tų T radusi. „Gal 
ji – visų raidžių karalienė?“ – pa-
maniau. Po to sekė I, E, S ir ga-
liausiai – A. „TIESA“ – perskai-
čiau. Tas žodis taip įstrigo į galvą, 
kad vėliau tapo man labai svar-
bus, gal net svarbiausias. Tada 
dar nežinojau, kad tiesos saky-
mas žmonėms ne visada patiks, 
ir man pačiai ne kartą pridarys 
nemalonumų. Bet tuomet tai 
nerūpėjo. 

Netrukus turėjau eiti į pir-
mąją klasę. Mūsų mokytoja bu-
vo gerbiama visoje apylinkė-
je. Ji mokė jau antrą aplinkinių 
kaimų kartą ir buvę auklėtiniai 
dabar atvesdavo į pirmąją kla-
sę savo vaikus. Mokytoja jiems 
buvo sava. Ji pati gyveno netoli 
mokyklos gražioje sodyboje ant 
Šešupės kranto.

Pradžios mokykla buvo įsi-
kūrusi į Sibirą ištremto ūkininko 
troboje. Didžiajame kambaryje, 
vadinamojoje „seklyčioje“ tilpo 
visos keturios klasės. Mokytoja 
vieniems parodydavo, kaip ra-
šyti pirmąją raidę, kitiems, pa-
aiškinusi aritmetiką, skirdavo 
užduotį, tretiems liepdavo gar-
siai skaityti. Tuo tarpu ketvir-
ti piešė arba ruošėsi atsakinėti. 
Visus ji matė, viską girdėjo. Vie-
nus pagirdavo, kitus padrąsin-
davo. Neklaužadoms tekdavo ir 
klasės kampe pastovėti. O neat-
likusiems užduočių – ir po pa-
mokų pasilikti. Kad suprastų, jog 
mokslas – dalykas rimtas. Juolab 
kad dažnam kaimo vaikui, pa-
baigusiam keturias klases, pri-
trūkdavo ryžto toliau klampoti 
per purvą ir pusnynus į mieste-
lio septynmetę ar vidurinę mo-
kyklą. Ir ne vien ryžto.

Į savo pradžios mokyklą at-
eidavom apsiavę medpadžiais, 
kuriuos vadindavo „klumpė-

mis“. Koks nors nagingas kaimo 
meistras išsksptuodavo iš me-
džio dailų padą, ant jo mažais 
viniukais prikaldavo gabalą iš-
dirbtos kiaulės odos, ir apavas 
baigtas. Stokis ir žygiuok sau 
sveikas. Klumpes palikdavom 
mokyklos prieangyje ir į „sekly-
čią“ eidavom basi, o žiemą su 
vilnonėm kojinėm. Tik kaip pas-
kui, visu būriu išgužėjus, tą apa-
vą atsirinkti? Aš ant savo klum-
paičių, kaip atpažinimo ženklą, 
įsigudrinau prispausti po šla-
pią beržo lapą. Kartais išdžiūvę 
tie lapai nukrisdavo, klumpaitės 
besigrūdant, besistumdant susi-
maišydavo, ir mes, ypač mažes-
nieji, negalėdavom jų atsirinkti. 
Būdavo ir kivirčų, ir ašarų. Vie-
ną klumpaitę esu net pametu-
si. Taip nutiko žiemą. Bet tai jau 
atskira istorija.

Knygas ir sąsiuvinius neš-
davomės kartoninėse dėžėse, 
apsiūtose milo audeklu. Raša-
linę prikabindavom prie dė-
žės iš vilnonių siūlų nunertame 
krepšelyje.O rašalą patys pasi-
gamindavom iš beržo anglių, su-
trynę jas ir sumaišę su vandeniu. 
Plunksnakočius ir plunksnas tė-
vai nupirkdavo. Pačias prasčiau-
sias, kurios daugiau draskė są-
siuvinio lapą, negu rašė, vadi-
nome „varnomis“, o geresnes, 
lengvai slystančias popieriu-
mi, – „zylutėmis“. Jei grįždami iš 
mokyklos susipešdavom, į darbą 
būdavo paleidžiamos knygų dė-
žės kartu su rašalinėmis. Šiurkš-
tus audinys skaudžiai kirsdavo 
per skruostus, rašalas išsitašky-
davo. Vienos mano draugės jos 
bendraamžis už tas išdaigas at-
siprašė daugiau kaip po pusšim-
čio metų, kai jie abu, lankydami 
tėvų kapus susitiko kaimo kapi-
naitėse. Aš pati esu gavusi į akis 
saują smėlio, pas mus vadinamo 
„pieskomis“. Tik vienoje vieto-
je, prie nedidelio pušynėlio, pro 
kurį vedė keliukas į mokyklą, tų 
„pieskų“ buvo. Visur kitur – tik 
juodžemis arba molis. Derlingos 
tos mūsų žemės.

Prisimenu, kaip dar po kele-

rių metų molingame lauke kok-
sagyzą sodinome. Kvadratiniu
lizdiniu būdu. Gležnus šių au-
galų daigelius, sudėtus į dėžes, 
pargabeno iš Vidurinės Azijos. 
Žmonės stebėjosi, kam iš tokios 
tolybės reikėjo vežti. Ar ten že-
mės pristigo? Sakė, kai užaugs – 
kaliošus iš jų gamins. Labai geri 
būsią. Gražiai blizgės ir, net ilgai 
avint, nesuplyš. Tie koksagyzų 
daigeliai panėšėjo į tik ką išdy-
gusias kiaulpienes. Atrodė nu-
leipę, išvarginti ilgos kelionės. 
Po keletos dienų, atėję tų „ke-
liauninkų“ pažiūrėti, radome tik 
apdžiūvusius, prie žemės prisi-
plojusius daigelius. Netiko mū-
sų žemelė šiltų kraštų augalams. 
Ir kam tada šovė į galvą taip su 
jais eksperimentuoti? Matyt, 
toje neaprėpiamoje šalyje labai 
trūko gumos.

Nukrypo tas mano pasako-
jimas nuo mokslo prie žemės 
ūkio reikalų. Kaimo vaikas esu. 
Ką begalvočiau, vis prie tos že-
melės grįžtu, tegu vietomis ir 
molingos, bet širdžiai brangios. 
Tik dirbti ją reikėjo su protu, be 
nurodymų iš aukščiau, ką ir kada 
sėti, kada pjauti. Sėti sėjo, tik ne 
visada būdavo ką pjauti.Taip vė-
liau nutiko ir su kukurūzais. Šo-
vė į galvą tuometiniam šalies va-
dovui, po to pramintam „kuku-
rūzninku“, visus pamaitinti tuo, 
kuo maitindavęsi Pietų Ameri-
kos indėnai. Bet mums kuku-
rūzų derliaus nepavyko sulauk-
ti. Pamatę, kad lietuviška žemė 
burbuolių nesubrandins, išra-
dingi tautiečiai susizgribo iš šių 
augalų žaliąjį pašarą gyvuliams 
ruošti. Salotas, taip sakant. Po 
šiai dienai teberuošia, receptą 
vis patobulindami.

Kaskart važiuodama pašešu-
pės vieškeliu aplankyti tėvų ka-
pų žvilgsniu nuglostau savo tė-
viškės laukus. Ir paporinu gim-
nazistui anūkui kokį nors nutiki-
mą iš savo vaikystės. Labiausiai 
jam patinka pasakojimas apie 
klumpaites su beržo lapu.

Gražina DauGinienė
Vilnius

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


