
Pasaulio čempionate – 
net nevaldant kojų

D. Liaugaudas į Lietuvos rink-
tinę pasaulio sklandymo čempi-
onate pateko atsitiktinai. Jį, kaip 
dviviečio sklandytuvo ekipažo 
narį, skristi pakvietė V. Kukčikai-
tis. Tačiau tai nereiškia, kad D. 
Liaugaudas dalyvauti varžybose 
nenusipelnė – jis, tik šiemet po 
traumos sugrįžęs į varžybas, jau 
spėjo laimėti Lietuvos sklandymo 
čempionatą. Tai – didelis pasieki-
mas. D. Liaugaudas sako nežinan-
tis nė vieno atvejo, kad nacionali-
nį čempionatą būtų laimėjęs ko-
jų nevaldantis žmogus. Vis dėlto 
į rinktinę jis nebūtų patekęs, nes 
per kelis metus, kol stojosi ant 
kojų po patirtos traumos, nesu-
kaupė čempionate dalyvauti rei-
kalingų taškų. Tačiau pelnė kole-
gų, trenerių pasitikėjimą ir buvo 
pakviestas atstovauti mūsų šaliai. 
Tiesą sakant, niekada to pasitikė-
jimo ir nebuvo praradęs (Darius 
prieš traumą yra 14 kartų buvęs 

Lietuvos čempionu ir niekas nea-
bejojo jo kompetencija ), tik vie-
nas dalykas buvo neaišku – kuo 
skristi? Juk sklandytuvas, kaip ir 
automobilis, valdomas ne tik ran-
komis, bet ir kojomis, todėl reikia 
specialaus, su rankiniu valdymu. 

Sklandytuvą išnuomojo 
neįgalus bičiulis 

Sklandytuvą su rankiniu val-
dymu vos atsistojus po įtemp-
to gydymo proceso ant kojų 
(tiksliau – atsisėdus į vežimėlį) 

D. Liaugaudui pasiūlė lenkas Ada-
mas  Čeladzkis, kuris taip pat ne-
valdo kojų, bet sėkmingai skrai-
do. Darius pasakoja, kad bičiulis 
patyrė lygiai tokią pačią avariją, 
kaip jis – tokiom pačiom aplin-
kybėm, su tokio paties modelio 
sklandytuvu, tik porą metų anks-
čiau. A.  Čeladzkis buvo pirmasis, 
kuri pradėjo D. Liaugaudui kalbė-
ti apie tai, kad jis vėl skraidys. Dar 
tada, kai mintys sukosi toli gražu 
ne apie sklandymą, o veikiau apie 
išgyvenimą, apie tai, kaip sugrįž-
ti į normalų gyvenimą. Pats Ada-
mas vėl prie sklandytuvo vaira-
lazdės sėdo praėjus vos metams 
po patirtos traumos. D.  Liaugau-
das sako taip greitai neatsista-
tęs, tačiau padrąsinimas, prak-
tiniai patarimai (vienas iš jų – 
kaip praeiti medicininę komisiją 
ir gauti leidimą skristi) buvo la-
bai svarbūs.

A. Čeladzkio pasiūlyto sklan-
dytuvo kaina – 30 tūkst. eurų. D. 
Liaugaudui tai pasirodė visiškai 

nerealu. Iš kur tokie pinigai? Juk 
po traumos vyriškis išėjo iš anks-
tesnio gerai apmokamo darbo, te-
ko pakeisti butą, paimti paskolą. 
Tačiau į pagalbą suskubo draugai, 
pasiryžę bičiuliui padėti nupirkti 
sklandytuvą. Jie įkūrė fondą „Su-
teik sparnus“. Ėmė rinkti pinigus. 
Sutarė su Adamu, kad per metus 
sumokės. Ir Darius iš naujo pakilo 
į orą. Skirsti sklandytuvą valdant 
tik rankomis daug sunkiau (juk 
kojomis, kaip ir važiuojant maši-
na, galima atlikti daug funkcijų), 
bet D. Liaugaudas įrodė esąs savo 
klasėje geriausias Lietuvoje. Ta-
čiau D. Liaugaudo jau išbandytas 
„Pegasas“ – vienvietis, o pasau-
lio čempionatui reikia dviviečio. 

Ir vėl padėjo Adamas. Jis yra 
verslininkas, gali įsigyti ne vieną 
sklandytuvą, kuriais ne tik pats 
skraido (yra užėmęs antrą vietą 
Europos čempionate), bet ir ki-
tus traumą patyrusius moko. Pa-
saulio čempionatui A.  Čeladzkis 
išnuomojo 20 metrų klasės dvi-
vietį sklandytuvą „Duo discus“, 
kurį D. Liaugaudas kartu su Ada-
mu jau išbandė praėjusiais me-
tais  parengiamosiose 2016 m. 
pasaulio sklandymo čempionato 
varžybose.

Svajoja mokyti kitus 
neįgaliuosius

Ar lengva pritaikyti sklandy-
tuvą neįgaliesiems? D. Liaugau-
das sako, kad daug sudėtingiau 
nei automobilį. Aviacijoje sau-
gumo reikalavimai daug didesni. 
Sklandytuvo pritaikymo kaina 
gali siekti ir 12 tūkst. eurų. Pran-
cūzijoje, Vokietijoje sklandytuvų 
su rankiniu valdymu ir juos pi-
lotuojančių žmonių galima ne-
mažai pamatyti, tik ne Lietuvoje. 
Tiesa, D. Liaugaudas – ne pirmas 

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos
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Tarp geriausių pasaulio sklandytojų –  
negalią turintis lietuvis 

„Menų kambarys“ – vieta, kur neįgalieji laukiami 
Pradėti veiklą įkvėpė 

asmeninė patirtis 
Kaune įsikūrusios studijos 

„Menų kambarys“ vadovė Žiedū-
nė Duobaitė pasakoja, kad sukur-
ti tokią vietą įkvėpė sesuo Mo-
nika. Mergaitė (jai dabar jau 19 
metų) turi kompleksinę negalią. 
Šeima pastebėjo, kad jai trūksta 
meninės veiklos. Nors Kaune yra 
įvairių būrelių, studijų, jos arba 
nepriimdavo, arba ji pati nela-
bai norėdavo ten eiti. Žiedūnė sa-
ko kartu su mama nutarusios pa-
čios ką nors suorganizuoti. Įkūrė 
studiją. Pamažu į menines veiklas 
įsitraukė ir sesės draugai su ne-

Šiuo metu Pociūnų ae-
rodrome varžosi sklan-
dytojai iš 30 šalių. Tarp 
jų – ir negalią turintis 
Darius Liaugaudas, nė 
kiek nenusileidžiantis 
vaikštantiems sklandy-
tojams. Šiuo metu, var-
žyboms persiritus į an-
trą pusę, D. Liaugaudo ir 
Viktoro Kukčikaičio eki-
pažas, savo klasėje ap-
lenkęs daugiau nei pusę 
dalyvių, įsitvirtino pir-
mame dešimtuke. 

Integracijos keliu

Dariaus Liaugaudo ir Viktoro Kukčikaičio ekipažas.

„Menų kambarys“ – vieta, kur gimsta kūrybingi sprendimai.

Darius Liaugaudas ruošiasi pasaulio čempionato užduotims.

(nukelta į 3 psl.)

Studija „Menų kambarys“ – 
tai vieta, kurioje nega-
lią turintieji gali mokytis 
mano paslapčių, išreikšti 
save, kurti, bendrauti. Jos 
vadovai taip pat rūpinasi, 
kad talentingų neįgaliųjų 
darbai būtų eksponuoja-
mi kartu su žinomų me-
nininkų kūriniais, o pavy-
kus juos parduoti – dar ir 
užsidirbtų.

Tolerancijos link

galia, vėliau aktyviai prisijun-
gė klausos negalią turintieji. Čia 
vaikai (ir ne tik jie) piešia skir-

tingom technikom, tapo ant dro-
bės, daro koliažus iš įvairių me-
džiagų, lipdo iš molio. Jiems veda-

mos terapinės programos. Vyks-
ta ir poezijos popietės, šokių pa-
mokos, rengiamos parodos. 

Studijos idėja – neskirstyti 
žmonių: jaunas, senas, su nega-
lia ar be. Visi norintys gali regis-
truotis, tada sudaromos grupe-
lės pagal užsirašiusiųjų galimy-
bes. Prireikus dirbama individu-
aliai. Pavyzdžiui, autizmo sutri-
kimų turintiesiems kartais reikia 
laiko, kol jie pradeda dirbti gru-
pėje. Iš pradžių su jais užsiima-
ma atskirai, o kai jau gali, prisi-
jungia prie kitų. 

„Stengiamės, kad bent jau  
(nukelta į 5 psl.)
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Šilutės r.: 
 Violeta Astrauskienė 
parašė apie Šilutės rajono 
neįgaliųjų draugijos Švėkš-
nos padalinio surengtą gry-
bų šventę. 

Nors šiuo metu miškai 
tikrai nelepina grybais, ta-
čiau švėkšniškiai, puoselė-
dami tradiciją, vėl visus no-
rinčius kvietė į grybavimo 
šventę „Grybų fiesta 2016“. 

Ketvirtoji „Grybų fies-
ta 2016“ prasidėjo gryba-
vimo varžytuvėmis Švėkš-
nos seniūnijos Gedminai-
čių seniūnaitijos miškuose 
LR Seimo nario Remigijaus 
Žemaitaičio taurei laimėti. 
Trys šaunios virėjos, neįga-
liųjų draugijos narės Emi-
lija, Rūta ir Irena, kol ko-
mandos grybavo, ant lau-
žo virė grybienę.

Šventės pradžioje or-
ganizatoriai paskelbė, kad 
surinkti grybai bus skai-
čiuojami vienetais, dau-
giausia grybų surinkusi 
komanda laimės taurę, o 
be originalių dovanų, ži-
noma, neliks ir kiti varžy-
tuvių dalyviai. Žadėta ap-
dovanoti grybautojus, ra-
dusius didžiausią, mažiau-
sią ir įspūdingiausią grybą, 
surinkusį daugiausiai gry-
bų ir šauniausią koman-
dą. Komandos galėjo rink-
ti visus valgomuosius gry-

bus, bet komisija skaičia-
vo ir matavo tik tikrinius 
baravykus, raudonviršius 
ir lepšius.

Šiemet grybavimo var-
žytuvėse panoro dalyvauti 
aštuonios komandos. „Miš-
kų girinukai“ (Šilutės urė-
dijos jungtinė komanda); 
„Alkanos sraigės“ (jung-
tinė šilutiškių komanda); 
„Miškinukai“ (Šilutės rajo-
no moterų, sergančių on-
kologinėmis ligomis drau-
gijos „Viva Femina“ jungti-
nė komanda); „Makavykai“ 
(Švėkšnos neįgaliųjų ko-
manda); „Skraidantys ba-
ravykai“ (jungtinė švėkš-
niškių komanda); „Raudo-
nikiai“ (Švėkšnos neįga-
liųjų komanda); „Žalčiu-
kai“ (Šiaulių k. komanda); 
„Graumena“ (Gedminaičių 
seniūnaitijos komanda). 

Komandoms prisista-
čius, paskelbtas startas.

Po dviejų valandų gry-
bavimo šlapi, su šypseno-
mis ir krepšiais grybų rin-
kosi komandų nariai. Ver-
tinimo komisijai visus gry-
bus suskaičiavus, pamata-
vus ir suvedus rezultatus, 
visi nekantriai laukė re-
zultatų.

I vieta ir taurė „Grybų 
fiesta 2016“ atiteko „Miškų 
girinukų“ komandai, surin-

kusiai 132 grybus; 
II vieta paskirta „Grau-

menos“ komandai, surin-
kusiai 119 grybų; III vieta – 
„Makavykams“ surinku-
siems 74 grybus.

Specialiaisiais šventės 
prizais apdovanoti: net 43 
grybus surinkęs Arvydas 
Riteris, didžiausią (18 cm 
skersmens ir 20 cm aukš-
čio) baravyką radęs Tadas 
Jančiauskas, didžiausią 
raudonviršį (20 cm skers-
mens ir 21 cm aukščio) 
radusi Aldona Jančiaus-
kienė, už įspūdingiausią 
grybą – Loreta Būdvytie-
nė, už grybų puokštę – Ju-
zefa Brazienė. Šauniausios 
komandos titulas atiteko 
„Makavykams“.

Šventėje „Grybų fies-

ta 2016“ įspūdžių netrū-
ko nei Neįgaliųjų draugijos 
nariams, nei atvykusiems 
svečiams. Šventės organi-
zatoriai Šilutės rajono neį-
galiųjų draugijos Švėkšnos 
padalinio nariai džiaugia-
si, kad šventė pavyko, kad 
visi drauge pasilinksmino 
jau tradiciniu tapusiame 
renginyje!

Taigi, kvapni ir nepa-
prastai gardi grybienė, so-
dybos „Gilė“ šeimininkų 
svetingumas, pasibuvimas 
gražioje gamtoje, smagi 
grupės „Skrybėlė“ kuriama 
nuotaika, Švėkšnos neįga-
liųjų vadovės Ingritos Ri-
terienės dėmesys visiems 
renginio dalyviams byloja, 
kad neatvykti į grybavimo 
šventę tiesiog nevalia!

Sukvietė tradicinė grybavimo fiesta 
Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Onutė Čirvinskienė 
laiške „Bičiulystei“ rašo 
apie Veliuonoje surengtą 
Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos šventę. 

Ko gero, nebus dide-
lė naujiena, jei pasaky-
siu, kad vienas gražiausių 
miestelių ne tik Jurbarko 
rajone, bet ir visoje Lie-
tuvoje yra Veliuona. Ant 
Nemuno kranto įsikūręs 
miestelis garsėja ne tik ne 
vieno šimtmečio istorija, 
bet ir nuostabiais piliakal-
niais bei puikiais čia gyve-
nančiais žmonėmis. Tai jų 
triūso ir atkaklumo dėka 
garsėja Veliuona. Ir tą die-
ną, kai joje lankiausi, po 
miestelį vaikštinėjo ne vie-
nas užsienio turistas, besi-
domintis jo grožybėmis. 

Rugpjūčio 5 dieną Ve-
liuonoje vyko Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijos, 
vadovaujamos Vidos Pie-
niutienės, kasmetinis, jau 
tradicija tapęs, narių susi-
būrimas. Tai jau penktasis 
toks renginys. Jam pradžią 
davė tuomet dar buvusi 
draugijos tarybos narė, o 
dabar jau ne pirmus metus 
draugijai pirmininkaujan-
ti V. Pieniutienė. Visi atvy-
kusieji pirmiausiai išklau-
sė Šv. Mišias, kurias mies-
telio Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje 
aukojo klebonas Šarūnas 
Leskauskas. Jis įdomiai pa-

pasakojo apie bažnyčios is-
toriją bei nūdieną. 

Po mišių prie Veliuo-
nos kultūros centro skam-
bėjo smagios dainos, atlie-
kamos draugijos vokali-
nio ansamblio „Draugys-
tė“, vadovaujamo Valdo 
Žemaičio, dainininkų. Ne-
seniai suremontuota salė 
vos talpino visus susirin-
kusius. Sveikinimo žodį ta-
rusi draugijos pirmininkė 
pasidžiaugė, kad į kasme-
tinę šventę susirinko toks 
gausus neįgaliųjų ir svečių 
būrys, palinkėjo visiems 
sveikatos, padėkojo padė-
jusiems surengti šį pasibu-
vimą. Juk ne veltui šis ren-
ginys jau įsitvirtino su pa-
vadinimu „Pabūkime kar-
tu“, nes tik kartu būnant 
lengviau įveikti negalią ar 
bent jau susitaikyti su ja. 
Vytas Bauža, globojantis 
seniūnijos neįgaliuosius 
bei aktyviai dalyvaujan-
tis draugijos tarybos vei-

kloje, taip pat pasidžiaugė 
švente. Neįgaliuosius svei-
kino ir Seimo narys Bro-
nius Pauža, savivaldybės 
administracijos direktorė 
Vida Rekešienė, vicemeras 
Saulius Lapėnas. Viceme-
ras džiaugėsi, kad rajono 
neįgaliųjų draugijos veikla 
labai suaktyvėjo, kai jai va-
dovauti ėmė idėjų nestoko-
janti ir daug pastangų, kad 
jos būtų įvykdytos, dedan-
ti V. Pieniutienė. Susirin-
kusius taip pat pasveikino 
rajono savivaldybės tary-
bos narys Ričardas Juška. 
Pirmą kartą į tokį renginį 
atvykę Raseinių neįgalie-
ji, vadovaujami Janės Sta-
sevičienės, linkėjo visiems 
sveikatos ir ištvermės. 

Skambiomis dainomis 
susirinkusius linksmino 
„Veliuoniečio“ vokalinis 
ansamblis, vadovaujamas 
Jadvygos Žemliauskienės. 
Daug linksmo juoko sukėlė 
Veliuonos kultūros centro 

dramos kolektyvas, vado-
vaujamas Reginos Mačiu-
laitienės, parodęs šmaikš-
tų spektakliuką apie suk-
čių pinigų padirbinėtoją, 
apgavusį ne tik smuklės 
šeimininką bei jo žmoną, 
bet ir suteikęs netikrų vil-
čių miestelio moterims. 

Pasibaigus oficialiai 
daliai, visi išskubėjo į kie-
mą, nes nosis jau senokai 
kuteno skanūs lauke var-
damos žuvienės kvapai. 
Kaip sakė Veliuonos seniū-
nas Egidijus Mikšta, kone 
per kiekvieną miestelyje 
vykstantį renginį, šiuo pa-
tiekalu visus vaišina vietos 
verslininkas Jonas Jurevi-
čius. Iki soties prisiskana-
vę žuvienės, visi susirin-
ko atgal į kultūros centrą, 
kur vaišinosi susivežtais 
skanumynais, dainavo. O 
ir pokalbių tikrai netrūko. 
Kitais metais pasibuvimo 
kartu estafetę perims Šim-
kaičiai.

Jurbarkas: Pabuvo kartu

Nosis kuteno lauke vardamos žuvienės kvapai. 

Apie drausminimą (pakalbėkime tik apie vaikų) 
parašyta daug knygų, išspausdinta aibė rašinių, pareikšta 
įvairiausių patarimų iš tribūnų ir užstalių. Žinoma, nestinga 
ir nesutarimų vienu ar kitu vaikų auklėjimo klausimu. 
Daugiausia ginčijamasi, ar galima, ar pedagogiška vaiką 
už rimtesnius nusižengimus paplakti dirželiu ar rykštele. 
Teko ne kartą kalbėtis su garsiais rašytojais, mokslininkais, 
sportininkais, kurie prisipažino, jog vaikystėje už pikto-
kas išdaigas iš tėvų yra gavę per pasturgalį. Ir nieko, sako, 
gera pamoka buvo, užaugom, išsimokslinom, geras šeimas 
sukūrėm. Nūdienos tautosakininkai taip pat yra užrašę 
pasakojimų apie tokį drausminimo būdą. Štai joniškiečiai 
sako: „Ar girdi, ta vėl vaikui kailį audžia.“ Tarp dusetiškių 
populiaru priekaištauti neklaužadai: „Nėr tėvo rankos tau!“

Mūsų miestelyje tarpukaryje ir šiek tiek vėliau pradinės 
mokyklos mokytoju dirbo J. Sarapas. Per pamokas griežtai 
reikalaudavo klausytis dėstomo dalyko. Jei išdykėlis ne-
paisydavo pastabų, liepdavo ištiesti delną ir medine lin-
iuote per jį kepštelėdavo. Jokio skausmo nesukeldavo. 
Tai būdavo labiau gėdos ženklas ir vaikai jo vengdavo. 
Per gamtos pažinimo pamokas mokytojas auklėtinius 
išsivesdavo į šalia esantį šilą, ten jie uogaudavo, valgyda-
vo zuikių kopūstus, dūkdavo, berniukai karstydavosi po 
medžius. Išsišėlę gamtoje, mokiniai vėl susėsdavo į suolus.

Mylėjo vaikai savo auklėtoją – reiklų, bet nuoširdų. 
Subrendę, net pražilę jo mokytiniai visada pagarbiai apie 
jį atsiliepdavo, aplankydavo, pasirūpino, kad prie mie-
lo pedagogo namo atsirastų memorialinė lenta. Susitikę 
anekdotiškai pasijuokdavo iš tų, kuriems teko paragauti 
mokytojo liniuotės.

Šventajame Rašte žodis „drausminimas“ nėra tik 
bausmės sinonimas. Vaikų elgesio vertinimas pirmiausia 
susijęs su aiškinimu, mokymu, pataisymu ir neturi nieko 
bendro su skaudžiu mušimu ar kitokiu žiaurumu. Pagaliau 
mušimas nelygu mušimu. Vieniems pakanka retsykiais 
šlioptelėti per minkštą vietą, kitas griebiasi lazdos, kaip 
tas neblaivus senolis iš Kauno rajono Šlienavos kaimo, 
kuris pririšęs prie suolo, pliauska daužė anūkus. Pasirodo, 
nuožmus žmogėnas panašiai „auklėdavo“ ir kitus anūkus 
– už nuskintą uogą, medžio lapą, duonos kąsnį. Smurtau-
davo ir vaikų tėvas. Spėjama, kad nuolatinis negailestin-
gas elgesys pakenkė vieno sūnaus regėjimui, jis apako.

Vaikų auklėjimą galima palyginti su sodo priežiūra. 
Sodininkas paruošia dirvą, laisto, tręšia augalus, rūpinasi, 
kad neužpultų kenkėjai. Kad medelis gražiai augtų, 
dažnokai tenka jį apkarpyti. Sodininkas žino, jog visos šios 
priemonės padės medį užauginti sveiką.

Panašiai ir protingi tėvai rūpinasi savo atžalomis. 
Kartais jas tenka drausminti. Kaip medeliui reikalin-
gas genėjimas, taip auklėjimas padeda atsikratyti blogų 
polinkių ir augti geru žmogumi. Tačiau genėti būtina at-
sargiai, kitaip augalui galima stipriai pakenkti. Todėl be 
dvasinės talkos – meilės, supratingumo, nuoseklumo, 
kantrybės čia neapsieisi.

Psichologai pataria, kad tėvai turėtų sau užduoti tokius 
klausimus: ar mano drausminimo būdai nežlugdo vaiko? 
Ar pavyksta išmokyti juos save kontroliuoti, gerai sutarti su 
aplinkiniais ir šeimos nariais, dorai elgtis gatvėje, mokyk-
loje? Ar pavyksta iš mažens įdiegti, kas yra leidžiama ir 
kas draudžiama?

Daugelis tėvų dar mano, kad mušimas ar vaiko atsky-
rimas pastatant jį į kampą, paklupdant, uždarant į kitą 
kambarį yra vieninteliai drausminimo būdai. Karštuolis 
pamiršta įšaldyti pyktį, pamokymus reiškia įsakmiu, 
šiurkščiu tonu. O juk vaikas imlus žodžiui. „Visa, kas 
siekiama dresavimu, spaudimu, prievarta – netvirta, ne-
tikra ir nepatikima“, – sakė lenkų rašytojas ir pedagogas 
J.Korčakas.

Drausminimą galima lyginti su įrankių dėžute, kurio-
je sudėtu reikmenys namų priežiūrai. Dėtuvė negali būti 
tuščia, nes nežinai, ko gali prireikti augančio žmogeliuko 
elgsenos korekcijai.

Drausminimo 
reikmenų dėžutė

Apie tai,
kas

jaudina

Neįgaliųjų draugijos komanda „Makavykai“ 
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neįgalus pilotas Lietuvoje. Dau-
gelis prisimena Vytautą Lapėną, 
kuris, ir netekęs kairės kojos ir 
kairės rankos pirštų, vėl skrai-
dė. Ir net sugebėjo laimėti antrą 
vietą Europos akrobatinio skrai-
dymo čempionate. 

D. Liaugaudas nori paskatin-
ti ir kitus traumą patyrusiuosius 
nepasiduoti, vėl pradėti skrai-
dyti. Sklandytojas sako, kad Po-
ciūnuose galėtų būti sudarytos 
tokios galimybės. Tai yra ir dar 
vienas fondo „Suteik sparnus“ 
tikslas. Juk dažnai žmonės pa-
tyręs traumas nusivilia ir nulei-
džia rankas. Galbūt čia jie užsi-
kabintų, atrastų savo vietą. Ir ne 
tik buvę sklandytojai ar lakūnai. 
D. Liaugaudas tikisi, kad atsiras 
fondų, kurie palaikys sklandytojo 
entuziazmą, nes šis sportas labai 
brangiai kainuoja. 

Pats D. Liaugaudas trau-
mą patyrė taip pat leisdamasis 
sklandytuvu. Per staigiai suk-
telėta vairalazdė, apsiniaukęs 
oras, akimirkai prarastas budru-
mas lėmė, kad didžiulę patirtį tu-
rinčio sklandytojo pilotuojamas 
sklandytuvas 120 km per valan-
dą greičiu rėžėsi į žemę. Sulaužy-
ti stuburo slanksteliai, šonkau-
liai, koja... Metai stojimosi ant ko-
jų, reabilitacijos. Mokymasis su-
sitvarkyti su kylančiais fiziniais 
sunkumais... 

Gerai, kad šalia buvo draugai – 
jie padėjo pakeisti butą į tokį, ku-
riame būtų kuo savarankiškes-
nis – pats galėtų išvažiuoti ir su-
grįžti, patekti į vonią ir pan. Da-

rius labai stengėsi kuo greičiau 
sugrįžti į ankstesnį gyvenimą. 
Juk kuo daugiau treniruosi kūną, 
tuo didesnė tikimybė, kad jis at-
sistatys. Deja, ne viskas taip pa-
prasta – pažeistos stuburo sme-
genys, taip pat ir galimybė vaikš-
čioti, nebeatsistatė. Laimė, kad 
vėl atsirado galimybė skraidyti. 
D. Liaugaudas sako, kad nebuvo 
jokios baimės vėl pakilti į orą. Juo 
labiau kad palaikė draugai, ko-
legos. O ir darbą Pociūnų aero-
drome susirado. Dabar jo viskas 
gyvenimas čia. Ir dukra Kotryna 
vasarą būna šalia tėčio, padeda 
kuo gali, didelis pagalbininkas – 
ir mediciną Kaune studijuojantis 
sūnus Rokas. 

Negalia nėra kliūtis 
sklandyti 

Daugiau nei 130 sklandytojų 
iš įvairiausių pasaulio šalių su-
sirinkę Prienų rajone, Pociūnuo-
se, 2 savaitėms meta visus savo 
darbus ir pasineria ir sklandy-
mą. Daugeliui jų tai – tik lais-

valaikio užsiėmimas, tačiau ati-
mantis daug laiko, reikalaujan-
tis nemažai finansinių investici-
jų. Tokių entuziastų visame pa-
saulyje yra nemažai. Pavyzdžiui, 
juokauja Darius, A.  Čeladzkis 
pardavė namą, kad nusipirk-
tų brangiai kainuojantį žaislą – 
sklandytuvą.

Ne nuostabu, kad ir patyrus 
traumą noras įveikti žemės trau-
ką niekur nedingsta. D. Liaugau-
do nevilioja burzgiantys, gamtą 
teršiantys lėktuvai su varikliais. 
Tyliai virš gimtųjų laukų sklen-
džiantis sklandytuvas – daug pa-
trauklesnis. 

Galimybė pradėti skraidyti 
D. Liaugaudui buvo labai svarbi. 
Ypač jo tikėjimą savimi sustipri-
no laimėtas Lietuvos čempiona-
tas, o dabar – galimybė varžytis 
su stipriausiais pasaulio sklandy-
tojais. Gal čempionu ir netaps, ta-
čiau visiems įrodys: negalia – ne 
kliūtis skraidyti. 

Aurelija Babinskienė 
Autorės ir D. Liaugaudo asm. albumo nuotr.

Savanorystė darosi vis popu-
liaresnė, tad kodėl gi savanoriu 
negalėtų tapti šuo? Maltos or-
dino pagalbos tarnybos terapi-
nė kalytė Marselė įrodė, kad jos 
buvimas šalia pagyvenusių žmo-
nių turi neįtikėtinai gerą poveikį. 
Marselė savanore tapo maltie-
čiams įgyvendinant savanorystę 
skatinantį projektą. Pernai jie da-
lyvavo savanorišką veiklą skati-
nančiame konkurse „Gerumo ne-
skoliname, gerumą dovanojame“, 
kurį inicijavo kompanija „Provi-
dent Finansai“. Kartu su Savano-
rių centru maltiečiai tapo kon-
kurso nugalėtojais. 

Maltos ordino pagalbos tar-
nybos laimėtas projektas buvo 
skirtas senjorams. Prie jo labiau-
siai prisidėjo nuo 2013 m. akty-
viai savanoriškoje veikloje daly-
vaujanti Klaipėdos maltietė Lo-

reta Jurkuvienė. Ji turi apmoky-
tą terapinę kalytę, Tulearo bišo-
no veislės Marselę, kuri projekto 
metu buvo šalia senjorų, suteikė 
jiems pozityvių emocijų ir padėjo 
pagerinti bendravimo įgūdžius. 

„Su Marsele dažnai aplanky-
davome negalią turinčius vaikus, 
tačiau nusprendėme, kad per 
mažai laiko skiriame senoliams. 
Tad pagrindinis projekto tikslas 
buvo suteikti daugiau džiaugs-
mo ir pramogų vyresnio amžiaus 
žmonėms. Atvykę pas juos, būda-
vome labai šiltai sutikti, parodė-
me, ką moka terapinis šuo. Mar-
selės buvimas ant senjorų kelių 
jiems sukėlė daug gerų emocijų, 
visi prašė, kad ji pagulėtų ir bū-
tų glostoma ilgiau. Kiekvienas 
mūsų aplankytas žmogus troš-
ko apkabinti kalytę, paglostyti ir 
duoti jai skanėstą“, – pasakoja L. 
Jurkuvienė.

„Su socialiai remtinų pagyve-
nusių žmonių klubu „Rūta“ vyko-
me į senjorų dainų šventę Tve-
ruose ant Lopaičių piliakalnio. 
Taip pat vieną projekto dieną 
skyrėme šuns vilna apveltų mui-
liukų gamybai, vėliau juos pado-
vanojome kūdikių namams. Ži-
noma, visų išvykų metu šalia su-
kinėdavosi ir draugiškoji Marse-
lė“, – įspūdžiais dalinasi projekto 
iniciatorė. 

Įgyvendinti šį projektą la-
bai padėjo ir jaunieji maltiečiai, 
kurie aktyviai bendraudavo su 

senjorais, jiems padėdavo. Gerų 
emocijų sulaukė abi pusės – vy-
resnieji džiaugėsi jaunimo opti-
mizmu ir energija, o šie buvo su-
sidomėję senjorų pasakojimais, 
prisiminimais bei patirtimi. 

„Manome, kad įgyvendinti 
šį projektą mums pavyko sėk
mingiau nei tikėjomės. Todėl 
šiemet vėl bandysime dalyvauti 
konkurse. Pamatę, kokią naudą 
senjorams teikia terapinė kaly-
tė, maltiečiai apmokė ir daugiau 
savo augintinių. Taigi, bandysi-
me pratęsti šią iniciatyvą ir įgy-
vendinti naujas idėjas“, – sako 
Maltos ordino pagalbos tarny-
bos Klaipėdos skyriaus vadovas 
Bronius Einars.

Savanorystės programą inici-
javusios kompanijos atstovė Lau-
ra Giedraitytė tikisi, kad ir šiais 
metais sulauks įdomių projektų 
pasiūlymų. „Sėkmingai įgyvendi-
nus maltiečių iniciatyvą su tera-
pine kalyte bei Savanorių centro 
nestandartišką moksleivių sava-
norystę skatinantį projektą, ma-
nome, kad šiemet konkursas su-
lauks dar daugiau paraiškų. Jas 
organizacijos gali teikti visą rug-
pjūtį. Savanorystė darosi vis po-
puliaresnė, o mūsų kompanijos 
inicijuojamoje programoje ypa-
tingas dėmesys yra kreipiamas 
būtent į tuos projektus, kurie 
skirti socialinės atskirties ma-
žinimui“, – kalba L. Giedraitytė.

„Bičiulystės“ inf.

Tarp geriausių pasaulio sklandytojų –  
negalią turintis lietuvis

(atkelta iš 1 psl.)

Galimybė pradėti skraidyti D. Liaugaudui buvo labai svarbi. 

Loreta Jurkuviene su savo  
augintine Marsele

Pradedamos teikti konsul-
tacijos gestų kalbos klausimais 
kurtiesiems ir klausos negalią 
turintiems asmenims bei girdin-
tiesiems visuomenės nariams.

Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjai, kurtieji ir girdintieji ben-
druomenės nariai, savo klausi-
mus Surdologijos centrui gali 
teikti šiais būdais: 
l  rašyti elektroniniu paštu  
surdo.info@gmail.com; 
l skambinti ar siųsti SMS žinutes 
numeriu 8 613 05 011; 
l skambinti vaizdo skambučiu 
per „Skype“ programą (VšĮ „Sur-
dologijos centras“ „Skype“ kon-
takto naudotojo vardas – surdo-
logijos.centras).

Visi atsakymai ir konsultaci-
jos į pateiktus klausimus bus pa-
teikiami VšĮ „Surdologijos cen-

tras“ internetiniame puslapyje 
per dešimt darbo dienų. Inter-
netinio puslapio adresas: http://
www.lkd.lt/enews/id-surdolo-
gijos_centro_konsultacijos_vi-
deo.html

VšĮ Surdologijos centras – 
tai ilgametę darbo patirtį turin-
ti Lietuvos kurčiųjų draugijos 
įstaiga, atsakinga už metodinės 
medžiagos gestų kalba rengi-
mą, gestų kalbos puoselėjimą ir 
jos mokymą. Konsultacijos ges-
tų kalbos klausimais teikiamos 
bendradarbiaujant su Vilniaus 
Kolegija ir UAB „DIZI“, įgyvendi-
nant „Lietuvių gestų kalbos mo-
kymo programų rengimo, ges-
tų kalbos mokymo bei švietimo 
gestų kalbos klausimais paslau-
gų“ projektą.

„Bičiulystės“ inf.

Į redakcija paskambinusi 
skaitytoja domisi, kokio dy-
džio priežiūros (pagalbos) iš-
laidų tikslinė kompensacija 
jai priklauso. „Bičiulystėje“ 
išspausdintame straipsnyje 
„Klysti mėgstantys medikai 
gali netekti gydytojo licenci-
jos“ moteris perskaitė, kad as-
meniui, kuriam nustatytas 35 
proc. Bartelio indeksas, nu-
statomas specialusis nuolati-
nės priežiūros (pagalbos) po-
reikis ir mokama 108 eurų iš-
moka. Skaitytoja gauna tik 56 
eur. Moteris pensinio amžiaus, 
jai nustatytas 35 proc. Bartelio 
indeksas. Skaitytoja domisi, ar 
verta kreiptis dėl neteisingai 

apskaičiuotos išmokos.

Į klausimą atsako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Valstybinių pensijų skyriaus vedė-
jo pavaduotoja Inga Barauskaitė. 

Vadovaujantis Valstybinių 
šalpos išmokų įstatymu sena-
tvės pensijos amžių sukaku-
siems asmenims, kuriems nu-
statytas specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) porei-
kis, skiriama 0,5 bazinės pen-
sijos dydžio tikslinė kompensa-
cija (šiuo metu – 56 Eur). Tai-
gi, skaitytojai mokama tikslinė 
kompensacija yra apskaičiuota 
teisingai.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija jau skyrė lėšas 45 
savivaldybėms naujų socialinio 
būsto pastatų statybai arba esa-
mų pastatų ar patalpų pritaiky-
mui socialinio būsto paskirčiai, 
taip pat gyvenamųjų namų, bu-
tų pirkimui, jų pritaikymui neį-
galiųjų poreikiams. Sprendimą 
skirti lėšas dar 13 savivaldy-
bių ministerija priims artimiau-
si metu.

„Turime užtikrinti, kad kuo 
daugiau į socialinį būstą pre-
tenduojančių šeimų gautų jį ko-
kybišką ir laiku, todėl siekdami 
mažinti socialinę atskirtį ir kovo-
ti su skurdu, numatėme dalį Eu-
ropos Sąjungos fondų investici-
jų nukreipti būtent savivaldybių 
socialinio būsto fondui padidin-

ti“, – teigia socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė.

20142020 metų Europos Są-
jungos fondų investicijų veiksmų 
programos priemone „Socialinio 
būsto fondo plėtra“ gali naudo-
tis visos (60) šalies savivaldy-
bių. Iki 2016 m. birželio 1 d. 58 
savivaldybės pateikė paraiškas 
ES struktūrinių fondų finansa-
vimui gauti, dvi savivaldybės pa-
prašė paraiškos pateikimo ter-
miną atidėti.

Iš viso šiai priemonei įgy-
vendinti skirta 49,9 mln. eurų 
ES fondų lėšų. Dar ne mažiau 
kaip 8,8 mln. eurų projektams 
įgyvendinti turės skirti savival-
dybės.

„Bičiulystės“ inf. 

Pradedamos teikti konsultacijos gestų 
kalbos klausimais

Pensinio amžiaus asmenų 
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė 
kompensacija – dvigubai mažesnė 

Daugiau šeimų bus aprūpinta 
socialiniu būstu

Aktualijos

Klausėte-atsakome

Savanorystės projektą laimėti padėjo šuo
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Daktaras
Aiskauda

Vidurių (pilvo) pūtimas atsi-
randa dėl dujų pertekliaus, 

susidariusio žarnyne ir iš dalies 
skrandyje. Dujos paprastai atsi-
randa sustiprėjus rūgimo, puvi-
mo procesams bei per daug pri-
rijus oro (šis reiškinys medici-
noje vadinamas aerofagija). Be-
je, nurytas oras po 20 minučių 
pasiekia storąjį žarnyną ir, susi-
maišęs su jo skystąja dalimi, „pa-
gamina“ putas (jas sudaro oro 
burbulai), kurios ištempia žar-
nų sieneles ir padidina žarny-
no apimtį, sukeldamos vidurių 
pūtimui būdingų nemalonumų. 
Paprastai daugiau oro nuryjama 
šiais atvejais: kai ryjamos vien 
tik seilės, kramtoma kramtomoji 
guma, čiulpiami ledinukai, geria-
ma skysčių. Be to, oro rijimas ga-
li būti susijęs su burnos ertmės, 
stemplės ir kitomis ligomis, kai 
kurių vaistų vartojimu (visa tai 
aptariama su gydytoju).
Pastabos

1. Rūgimas, skatinantis du-
jų perteklių žarnyne, atsiranda 
tuomet, kai plonosiose žarnose 
esantis nepakankamai suvirš-
kintas maistas, daugiausia tu-
rintis įvairių cukrų ir krakmolo, 
patenka į storąjį žarnyną.

2. Valgydami, gerdami, kalbė-
dami vienu metu nuryjame vidu-
tiniškai 2–3 mililitrus (1 mililit
ras = 1/1000 litro) oro. 

Priežastys
Vidurių pūtimą gali lemti 

įgimtas polinkis, alergija kai ku-
riems maisto produktams, nu-
tukimas, nesubalansuota mity-
ba, neįprasto maisto (alyvuo-
gių, retesnių rūšių žuvies, net-
gi sūrio) valgymas dideliais kie-
kiais, mažas fizinis aktyvumas, 
nervinė įtampa, stresas, isterija 
(sumažėja žarnų lygiųjų raume-
nų tonusas), širdies nepakanka-

Akių sveikata dažniausiai 
susirūpiname tik pajutę rimtų 
ligų simptomus. UAB „Optikos 
pasaulis“ specialistai pataria, 
kaip prižiūrėti akis, kad iš-
vengtume akių ligų ir džiaug-
tumėmės puikiu regėjimu.

Labiausiai mūsų akims ken-
kiantys veiksniai, be abejonės – 
išmanieji įrenginiai, kuriais 
mes dirbame kasdien. Ilgas žiū-
rėjimas į kompiuterio monito-
rių, planšetės ar telefono ekra-
ną sutrikdo akių drėgmę, tad 
jas peršti, akys sausėja, ašaroja. 
„Optikos pasaulio“ akių priežiū-
ros specialistės Lilijos Rudienės 
teigimu, dėl skaitymo ar rašy-
mo prieblandoje gali sutrikti re-

gėjimas, tai gali būtų tiek trum-
palaikis nuovargis, tiek ilgalai-
kė pasekmė.

Paraudusios akys gali įspėti, 
kad akims trūksta drėgmės,  pa-
raudimą gali sukelti ir uždegimas 
ar alergija, kraujagyslės išryškėja 
esant aukštam kraujo spaudimui.

Sausos akys įspėja apie hor-
moninius sutrikimus, skydliau-
kės ligas, tai gali būti ir ilgo dar-
bo kompiuteriu pasekmė.

Ašarojančios akys – daž-
niausiai sausų akių sindromo 
priežastis, ašarojimą gali sukel-
ti ir uždegimas, ašarų latakų ne-
praeinamumas, peršalimo ligos.

Jausmas, kad akys lyg „smė-
lio pripiltos“, rodo akių nuovar-

gį ar infekciją.
Simptomai, įspėjantys apie 

ligą
Jei dažnai jaučiate akių nuo-

vargį, vertėtų atkreipti dėme-
sį, ar nėra papildomų simpto-
mų: paraudimo, akių sausumo, 
blyksnių, staigaus regėjimo pa-
blogėjimo. Pajutus šiuos simpto-
mus, reikėtų nedelsiant kreiptis 
į specialistą, mat jie gali prana-
šauti sunkią ligą.

Dažniausios akių ligos:
Katarakta (kai akies lęšiu-

kas laikui bėgant drumstėja). Ge-
netinis polinkis kai kuriais atve-
jais gali nulemti kataraktą ir jau-
nesniems žmonėms. Ultraviole-
tiniai spinduliai ir jų poveikis pa-

greitina kataraktos vystymąsi.
Glaukoma atsiranda padidė-

jus akių spaudimui, negydant li-
ga gali sukelti negrįžtamą aklu-
mą. Glaukomos vystymuisi įtaką 
turi paveldimumas, cukrinis di-
abetas, trumparegystė, traumos, 
todėl labai svarbu laiku nustatyti 
šią ligą ir pradėti ją gydyti.

Sausų akių sindromas atsi-
randa dėl ašarų sutrikimo, žmo-
nėms, kurie daug dirba kom-
piuteriais, daug lemia aplinka – 
karštas oras, dulkės. Pacientai 
skundžiasi nuolatiniu akių su-
dirgimu, perštėjimu, deginimu, 
sausumo jausmu. Sunkiais atve-
jais šie simptomai vargina nuo-
lat, lengvesniais – gali pasireikš-
ti atsibudus ryte ar po įtempto 
darbo ypač sausoje aplinkoje.

Konjunktyvitas  –  bakteri-
jų sukeltas junginės uždegimas, 
kuriam būdingas junginės krau-
jagyslių išsiplėtimas. Pacien tai 
skundžiasi ašarojimu, svetim-
kūnio jutimu, deginimu, akių 
paraudimu.

Kad akys nevargtų, būtina 
pasirūpinti geru apšvietimu bei 
taisyklinga laikysena, daryti per-
traukas, mirksėti.

„Svarbiausi akių priežiūros 
principai: daryti pertraukas dir-
bant kompiuteriu, drėkinti akis 
lašais, įsigyti akinius su apsau-
ga, mažinančius akių nuovargį 
ir saugoti akis nuo UV spindulių, 
tačiau vertėtų ir kartą per metus 
profilaktiškai pasitikrinti akis“, – 
patarė L. Rudienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Akys – įvairių ligų pranašės

Vidurių pūtimas – vienas dažniausių 
virškinimo sistemos negalavimų

mumas, stambiųjų kraujagyslių 
sklerozė, plaučių emfizema, ka-
sos funkcijos sutrikimas, tulžies 
latakų veiklos sutrikimas, lėtinis 
cholecistitas (tulžies pūslės už-
degimas), lėtinis kolitas (storo-
sios žarnos uždegimas), žarny-
no susiaurėjimas arba jo nepra-
einamumas, pilvo sienelės rau-
menų nusilpimas (taikoma spe-
ciali mankšta, vandens procedū-
ros), pilvo organų kraujotakos 
sutrikimas, ūmios skrandžio ar 
žarnyno bakterinės ar virusinės 
infekcinės ligos, apsinuodijimas 
maistu (gali pykinti, vemiama), 
gydymas antibiotikais, dirbti-
nių saldiklių (sorbitolio, mani-
tolio ir kt.) vartojimas, kai kurie 
kiti faktoriai. 

Kai organizme trūksta 
laktazės 

Nemažai žmonių vargsta 
dar ir dėl to, kad žarnynas ne-
gali skaidyti tam tikro piene 
esančio angliavandenio, va-
dinamo laktoze, nes organiz-
me trūksta (ar yra nepakan-
kamai) fermento laktazės.  
Kuo tai pasireiškia? Atsiranda 
nemalonus burnos kvapas (žar-
nyne susidariusios dujos per 
kraują patenka į plaučius ir išsis
kiria su iškvepiamu oru), kartu 
viduriuojama, pučia vidurius. 
Beje, laktazės stygius pasireiš-
kia 75 % visų žmonių. Tokio trū-
kumo neturi tik naujagimiai, jei 
jie gimę išnešioti. Per anksti gi-
musiems kartais pasitaiko lai-
kinų šios ligos priepuolių. Su-
augusiems žmonėms be aukš-
čiau minėtų priežasčių laktazės 
trūkumas (medicinoje dažniau 
vadinamas laktozės netoleravi-
mu) atsiranda dėl alkoholizmo, 
radia cijos, skrandžio ar žarnyno 
chirurginių operacijų, kai kurių 
antiartritinių vaistų. 

Pastabos
1. Laktazė padeda įsisavin-

ti ne vien tik pieną, bet taip pat 
pieno kokteilius, valgomuosius 
ledus ir grietinėlę. 

2. Atsiradus laktazės stygiui 
galima vartoti jogurtą, rūgpie-
nį bei kefyrą. Tačiau ir šių pro-
duktų kai kam nedera suvarto-
ti per daug.

Skaidulinės medžiagos
Valgant daugiausia daržoves, 

vaisius, grūdus, sėlenas (taip pat 
košes, bandeles su sėlenomis) 
ir kitus maisto produktus, tu-
rinčius pakankamai skaidulinių 
maisto medžiagų, taip pat gali 
pūsti vidurius, ypač kai nesilai-
koma elementarių reikalavimų. 
Jų nėra daug: per dieną valgoma 
ne 3, o 5–6 kartus ir po nedaug, 
kandama nedideliais kąsniais, 
kramtoma ilgai ir lėtai, valgio 
metu nedirbama, nesikalbama, 
neskaitoma ir pan. Tiek vegeta-
rams, tiek kitokį maistą varto-
jantiems žmonėms reiktų įsidė-
mėti, nuo kokio maisto labiau-
siai kenčia viduriai, ir stengtis 
tokio maisto arba visai nevartoti, 
arba vartoti nedaug, retkarčiais, 
arba jį kokiu nors būdu apdoro-
ti (kad mažiau susidarytų dujų).  
Paaiškinimas: Skaidulinėmis 
maisto medžiagomis vadinami 
angliavandeniai, kurių neskai-
do virškinimo fermentai. Brink-
damos žarnyne, šios medžia-
gos sugeria vandenį, kai kurias 
organines medžiagas, tulžies 
rūgštis, skatina žarnyno jude-
sius (esant skaidulinių medžia-
gų stygiui, užkietėja viduriai).  
Jei pučia vidurius, reiktų 
vengti (arba vartoti rečiau ir 
ne po daug): rupios kvietinės 
duonos; abrikosų; bananų; bro-
kolių, briuselinių, žiedinių ko-
pūstų; visų rūšių raugintų ko-
pūstų; lęšių; razinų; riestainių; 
ridikėlių; džiovintų slyvų; slyvų 
sulčių; česnakų; svogūnų; žir-
nių; bet kokio šaldyto ir riebaus 
maisto; gazuotų gėrimų; gėrimų 
su soda; alaus; pupų, pupelių.
Pastabos

1. Kai per dieną suvalgoma 
daugiau kaip 3 česnakų galvutės, 
gali ne tik pūsti vidurius, bet taip 
pat prasidėti viduriavimas, padi-
dėti kūno temperatūra. 

2. Pupos ir pupelės perpus 

mažiau „gamins“ dujų, jei prieš 
ruošdami jas valgiui, pamirkysi-
te vandenyje ne trumpiau kaip 
12 val. Jeigu po to pupos arba 
pupelės bus 30 min. verdamos 
greitpuodyje (jame pasiekiamas 
2,5 kg/cm2 slėgis), dujų susida-
rymas sumažės iki 90 %.

Liaudies medicinos 
patarimai

Pereinamosios grandies augalai 
užima tarpinę vietą tarp vaisti-
nių ir prieskoninių augalų. Vi-
durių pūtimo gydymas jais, Vo-
kietijos ir kai kurių kitų Vakarų 
Europos šalių gydytojų nuomo-
ne, yra gana perspektyvus. Šiai 
grandžiai priklauso, pavyzdžiui, 
paprastasis kmynas, paprastasis 
pankolis, anyžinė ožiažolė (any-
žius) ir kai kurie kiti augalai. Tai-
gi pereinamosios grandies au-
galai ne vien tik gardina mais-
tą, skatina apetitą, bet taip pat 
daro teigiamą poveikį žarnyno 
peristaltikai, arteriniam krau-
jospūdžiui bei širdies veiklai. 
Kmynų nuoviras. Šio augalo (tu-
rimas omenyje tik sukultūrin-
tas kmynas, laukinis kmynas vi-
durių pūtimo gydymui nevarto-
jamas) preparatai (užpilai, nuo-
virai, arbatos, aliejus) veikia pa-
lyginti švelniai, tinka vartoti visų 
amžiaus grupių žmonėms, išsky-
rus atvejus, kai nelaikomas šlapi-
mas, sergama atonija (audinių ir 
organų tonuso nusilpimas), yra 
sumažėjęs arterinis kraujospū-
dis (ypač apkūniems žmonėms).  
Nuoviras: 2 šaukštai šviežiai su-
grūstų kmynų vaisių užpilami 
stikline vandens, 15 min. pavi-
rinama; nukėlus nuo ugnies, po 
45 min. perkošiama per dvigubą 
marlę (ar specialų sietelį), pri-
pilama vėsaus virinto vandens 
vietoj nugaravusio (kad būtų 
pilna stiklinė). Geriama po 1/2 
stiklinės 3–4 kartus per dieną. 
Be to, patartina 10 % kmynų alie-
jumi įtrinti pilvo odą (teigiamo 
poveikio netenka ilgai laukti).  
Ir dar. Naudinga kmynų vai-
sių dėti į duonos, pyrago gami-
nius, rauginamus kopūstus, gi-
ras. Jauni lapai turėtų būti nau-
dojami salotoms ir sriuboms. 
Pastaba: šis nuoviras taip pat 
tiks sergant dispepsija (sutri-
kus virškinimui), enteritu (plo-
nosios žarnos uždegimu), gas-

tritu, cholecistitu (tulžies pūslės 
uždegimu), pankreatitu (kasos 
uždegimu), kvėpavimo takų už-
degimu (lengvina atsikosėjimą). 
Pankolio vaisių arbata. Šaukšte-
lis šviežiai susmulkintų vaisių 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, uždengus indą palai-
koma 5 min., perkošiama įpras-
tu būdu. Geriama 3 kartus per 
dieną po stiklinę.
Pastabos:

1. Pankolio vaisių prepara-
tai taip pat tinka gydant tulžies 
ir inkstų akmenligę, lengvina at-
sikosėjimą (veikia stipriau negu 
krapas), kai sergama kvėpavimo 
takų uždegimu.

2. Pankoliu gardinami mė-
sos ir daržovių valgiai, sriu-
bos, aromatizuojamos arba-
tos, vynai, likeriai, kondite-
rijos ir parfumerijos gami-
niai, dedama į rauginamus 
agurkus (naudojami stiebai). 
Anyžinės ožiažolės vaisių arba-
ta. Šaukštelis sutrintos žaliavos 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, uždengus palaikoma 
10–15 min., po to perkošiama 
įprastu būdu. Geriama po 1/4–
1/3 stiklinės 30 min. prieš valgį 
3 kartus per dieną.

Pastabos:
1. Šio augalo eteriniu alieju-

mi lengvinamas atsikosėjimas, 
juo patepus veidą, rankas ir ki-
tas nepridengtas kūno vietas, 
apsisaugoma nuo uodų. Be to, 
anyžių eterinio aliejaus dedama 
į anyžių lašus (parduodami vais-
tinėse), kuriais gydomas viršuti-
nių kvėpavimo takų uždegimas, 
ypač bronchitas. 

2. Kai kada liaudies medici-
nos literatūroje klaidingai nu-
rodoma, kad šio augalo vai-
sių arbata – puiki prakaitavi-
mą skatinanti priemonė. De-
ja, vien tik anyžinės ožiažolės 
vaisių arbata jokio prakaita-
vimo nesukelsime. Tam reika-
lui teks pasinaudoti vaistinių 
augalų mišiniu, kuriame esa-
ma ir anyžinės ožiažolės vaisių.  
Receptas: sumaišoma lygiomis 
dalimis: susmulkintos gluosnio 
žievės, šalpusnio lapų, liepžie-
džių, aviečių uogų, susmulkintų 
anyžiaus vaisių; šaukštas miši-
nio užplikomas 2 stiklinėm ver-
dančio vandens, pavirinama 5 
min. ant silpnos ugnies, perko-
šiama įprastu būdu. Arbata ge-
riama karšta prieš pat miegą, 
tuoj pat atsigulama, šiltai apsi-
klojama.

Romualdas OGINSKAS 
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neįgaliesiems užsiėmimai nekai-
nuotų, nebent reikia kokių nors 
medžiagų, – sako studijos vado-
vė.– Pavyzdžiui, drobės, alieji-
niai dažai brangiai kainuoja, ta-
čiau visada stengiamės ieškoti 
rėmėjų. Pasak Ž. Duobaitės, tai 
įmanoma tik todėl, kad į pagalbą 
ateina daug savanorių: tai ir stu-
dentai, ir tie, kurie yra dirbę su 
neįgaliaisiais, žino, kaip su jais 
bendrauti. Žiedūnė pasidžiau-
gė, kad praėjusiais metais užsi-
mezgė šilti ryšiai su Dailės aka-
demijos dailės terapijos studen-
tais ir tikisi, kad tie ryšiai išliks 
ir šiemet. Bendradarbiaujama ir 
su „A. C. Patria“, „Hope for foot-
ball“, kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų centru, Kauno technologijos 
universitetu. 

Kūrybiškumas padeda 
rasti sprendimus 

Ž. Duobaitė sako pastebėju-
si, kad mokyklose nėra ugdo-
mas kūrybiškumas. Negalią tu-
rintiems vaikams labai sunku 
adaptuotis, jie jaučia įtampą. 
Mokytojai pavargę – net jei kla-
sėje mokosi negalią turintis vai-
kas, asmeninio asistento daž-
niausiai nėra. Apie tai, kad būtų 
ugdomas kūrybiškumas, nėra nė 
kalbos. Net specialiosiose moky-
klose pedagogai neturi galimy-
bių skirti vaikui individualaus 
dėmesio. Dažnai proto negalią 

turintys vaikai nurašomi kaip 
nieko negalintys. Paprastai visas 
dėmesys skiriamas konkretiems 
dalykams mokyti: skaityti, rašy-
ti, o kūrybiškumas nustumiamas 
į šoną, bet jis kaip tik gali padėti 
geriau suprasti kad ir matema-
tiką: spalvomis, žaidimu galima 
padėti išmokti skaičiuoti. Dau-
guma tėvų, kurie reiklesni, pa-
tys kūrybiškai ugdo savo vaikus. 

Žiedūnė pasakoja, kad stu-
diją „Menų kambarys“ lankė au-
tizmo spektro sutrikimą turin-
tis berniukas, kurį atsivedė jo 
sesuo, studijoje dirbusi savano-
re. Ji su broliu labai daug dirbo: 
įtraukdavo į menines veiklas, 
bendravo, kartu leisdavo daug 
laiko. Po kurio laiko pastebėjo, 
kad sumažėjo agresija, brolis pa-
sidarė ramesnis, ilgesniam lai-
kui susikaupia. Pasak Ž. Duobai-
tės, proto negalią turintieji daž-
nai nekalba, bet per piešinį ga-
li išreikšti savo jausmus, norus, 
kūryba padeda jiems bendrau-
ti. „Šie vaikai niekada neišmoks 
rašyti, bet piešti gali kiekvienas, 
taip jie gali pasijausti reikalingi, 
o ir tėvai jaučiasi laimingesni“, – 
sako studijos vadovė.

Studijoje stengiamasi paro-
dyti vaikams, kaip galima panau-
doti skirtingas technikas. Pavyz-
džiui, tą patį piešinį suklijuoja iš 
makaronų, o paskui nutapo. Taip 
ir gyvenime iš įvairių situacijų 
galima ieškoti išeičių. 

Meninė veikla skatina eiti 
į priekį 

Pasitaiko atvejų, kad ir tėvai 
būna nusivylę ir praradę viltį, 
kad menas gali padėti jų vaikui 
tobulėti. „Gali, tik reikia laiko, – 
įsitikinusi Žiedūnė. – Reikia ne 
vieno, kartais ne dviejų mėne-
sių. Tenka apsišarvuoti kantrybe. 
Žinoma, tai nėra gydymas, – tuoj 
pat priduria studijos vadovė, – 
tačiau jau vien tai, kad vaikas pa-
tiria gerų emocijų, yra nemažai.“

Pasak Žiedūnės, ir jos sesuo 
susidomėjusi menu labai pažen-
gė į priekį. Monika anksčiau ne-
mokėjo parašyti savo vardo, ne-
pažino nei raidžių, nei skaičių, o 
kūryba padėjo jai šiuos dalykus 
po truputį atrasti. Susidomėju-
si menu ji atrado kompiuterį – 
ėmė internete ieškoti įvairių dar-
bų pavyzdžių. Ją sudomino žo-
džiai, pradėjo domėtis, kokia yra 
jų reikšmė. Kai kuriuos užrašy-
tus žodžius jau atpažįsta. Be to, 
Monika pradėjo domėtis rusų 
kalbą, mokytis jos. Žiedūnė sako 
pastebėjusi, kad padidėjo sesers 
savarankiškumas. Ji pradėjo pati 
tapyti, derina spalvas, sugalvoja 
pavadinimus, pasakoja, ką nupie-
šė, komentuoja. Pati pasirenka ir 
pasiruošia priemones. Ji lengviau 
priima sprendimus, netgi pasiū-
lo užsiėmimo temas. Tai – žings-
nelis į priekį, bet labai svarbus. 
Monika – įvairių užsiėmimų ini-
ciatorė, labai jų laukia, pati piešia 
kiek vieną dieną, visą laiką būna 
paruošusi krūvą piešinių. „Man 
pačiai reikia pasimokyti, kaip 
kryptingai sesuo daro tai, kas jai 
patinka“, – sako Ž. Duobaitė. 

Galerijoje – ir neįgaliųjų 
darbai 

Žiedūnė pasakoja, kad šiemet 
studija išsiplėtė – vos prieš mė-
nesį atidarė galeriją „MK“, kurioje 
eksponuojami „Menų kambario“ 
dalyvių ir kitų menininkų sukurti 
darbai. Čia siekiama eksponuoti 
tik draugišką aplinkai, socialinį 
meną, įtraukti kuo daugiau žmo-
nių į kultūrinį gyvenimą. Viena 
iš galerijos vizijų –  eksponuoti 
žmonių su negalia ir garsių me-
nininkų darbus vienoje erdvė-

je. Tam, kad darbus būtų galima 
eksponuoti ar net parduoti, ne-
užtenka juos padaryti bet kaip. 
Reikia žinoti, kokią techniką pa-
sirinkti, kaip darbą pateikti. „Ta-
čiau tam ir esame mes“, – teigia 
galerijos vadovė. Ji tiki savo idėja, 
tiki, kad atsiras talentingų neįga-
lių žmonių ir yra pasiryžusi pa-
dėti jiems parodyti savo gebėji-
mus. Jau dabar galerijoje yra eks-
ponuojami judėjimo negalią tu-
rinčio Kęstučio Kasparavičiaus 
piešiniai ir Žiedūnės sesers Mo-
nikos darbai. Rudenį žadama pri-
statyti klausos negalią turinčių-
jų kūrinius. Netrukus planuoja-
ma darbus sukelti į tinklalapį su 
išsamiais aprašymais, autoriaus 
nuotrauka. 

Žiedūnė džiaugiasi, kad į ga-
leriją darbus atneša ir žinomi 

menininkai. Pardavus piešinius 
gauti procentai skiriami galeri-
jos veiklai – dažniausiai įsigyti 
priemonėms, reikalingoms dar-
bui su neįgaliaisiais. 

Ž. Duobaitė pasakoja, kad su-
sidomėti dailės terapija, darbu 
su negalią turinčiaisiais paska-
tino gyvenimas, sesers situaci-
ja. Mergina yra baigusi Vilniaus 
dailės akademijos Kauno filialą, 
tačiau ne dailės, o architektūros 
studijas. Ji taip pat veda laidą „So-
cialinis menas ir integracija“ per 
radiją „Pūkas“. Šioje laidoje kal-
bama apie tai, kaip ugdyti nega-
lią turinčių kūrybiškumą. „Nori-
si, kad žmonės daugiau sužinotų, 
kad neįgalieji yra kūrybiški, kad 
visuomenė juos priimtų tokius, 
kokie jie yra“, – sako Ž.Duobaitė.  

Emilija Stonkutė 

„Menų kambarys“ – vieta, kur neįgalieji laukiami
(atkelta iš 1 psl.)

VUL Santariškių klinikose 
įdiegtas naujas molekulinės ge-
netikos neinvazinis prenatalinis 
tyrimas (NIPT), leisiantis iš krau-
jo jau nuo 8 nėštumo savaitės nu-
statyti vaisiaus apsigimimo riziką.

Labai jautriu ir tiksliu nau-
jos kartos sekoskaitos moleku-
linės genetikos metodu yra ti-
riamas nėščiosios moters krau-
jas, kuriame nustatoma vaisiaus 
kraujo genetinė medžiaga (lais-
vai cirkuliuojanti vaisiaus DNR). 
Iš motinos kraujo išskyrus šiuos 
laisvai cirkuliuojančius vaisiaus 
DNR fragmentus, galima įvertin-
ti, ar vaisius neturi dažniausiai 
pasitaikančių chromosomų skai-
čiaus pakitimų – Dauno (papil-
domos 21os chromosomos) li-
gos, Edvardso (papildomos 18
tos chromosomos) bei Patau sin-
dormo (papildomos 13tos chro-
mosomos) – rizikos.

Anot Santariškių klinikų Me-
dicininės genetikos centro Pre-
natalinės diagnostikos skyriaus 
doc. dr. Eglės Benušienės, šiuo 
metu minėtų genetinių ligų rizi-
kai nustatyti yra taikomi mažiau 
tikslūs biocheminiai tyrimai. Šie 
tyrimai gali būti atliekami nuo 
9tos nėštumo savaitės, tačiau 
norint juos įvertinti tenka lauk-
ti 11 nėštumo savaičių. Jei bio-
cheminiai tyrimai nurodo padi-
dintą chromosominių ligų rizi-
ką, moteriai rekomenduojama 
atlikti choriono gaurelių ar vai-
siaus vandenų tyrimą. Pastarie-
ji tyrimai nėra saugūs ir gali su-
kelti persileidimą.

Naujojo NIPT tyrimo nauda 
yra trejopa: jis atliekamas iš mo-
tinos kraujo ėminio, jo tikslumas 
siekia 99%, be to, jį galima atlikti 
labai anksti, t. y., nuo 8 nėštumo 
svaitės. Taigi, NIPT tyrimas turi 

daug privalumų prieš šiuo metu 
taikomus diagnostikos metodus: 
yra saugus, patikimas, greitas, 
ankstyvas, leidžiantis pašalinti 
psichologinę įtampą, kurią jaučia 
nėščiosios dėl po šiuo metu tai-
komų invazinių procedūrų gali-
mos persileidimo rizikos, kaip ir 
nerimą dėl rizikos, kad nėštumas 
gali būti nenormalus, nors mote-
ris ir nepriklauso padidintos rizi-
kos grupei. Šis tyrimas gali būti 
taikomas visoms nėščiosioms, o 
ne tik toms, kurios priklauso di-
delės genetinės rizikos grupei.

Kiekvienas kraujo ėminys yra 
tiriamas naudojant dvigubą ko-
kybės kontrolės sistemą. Tyrimo 
rezultatas pateikiamas per 5 dar-
bo dienas, o galutinį atsakymą 
nėščiajai pateikia Santariškių kli-
nikų Medicininės genetikos cen-
tro gydytojas genetikas.

„Bičiulystės“ inf. 

Naujas tyrimas labai anksti padės nustatyti 
įgimtas vaisiaus ligas

Kmynų arbata
Atmintyje iškyla ne vienas 

žmogus, kuris dosniai dalijosi 
neišmatuojamu gerumu, kurio 
buvimas šalia šildė aplinkinius. 
Be jokio išskaičiavimo. Matyt, 
toks buvo jų gyvenimo credo.

Viena iš tokių buvo mano 
draugės Danutės motina. Dos-
ni, supratinga, spinduliuojanti 
gerumu moteris. Kaip grįžusiai 
po darbų, išvargintai dienos rū-
pesčių, praversdavo jos kmynų 
arbata. Toji arbata visada atgai-
vindavo grįžus iš tolimesnės ke-
lionės. Persikėlus gyventi kitur 
dažnai norėdavosi nuvažiuoti at-
sigerti tos gardžios kmynų arba-
tos, kurios priedas visada būda-
vo močiutės šypsena, jos supra-
tingas žvilgsnis.

Prisimenu, kaip toji aštuo-
niasdešimtmetė moteris su-
tramdė įsisiautėjusį alkoholio 
padauginusį kaimyną, kuris ne-
pakluso vyrų bandymams jį nu-

raminti. Kaimyną sustabdė mo-
ters ištarti žodžiai: „Vaikeli, ką tu 
darai? Geriau eime išgerti arba-
tos.“ Smarkuolis sukluso ir nuė-
jo su močiute. 

Jau senokai mano draugė ir 
jos mama išėjo į amžinybę, jų 
paduotas arbatos puodelis, ku-
ris anuo metu buvo toks reika-
lingas, šildo ir dabar, tarsi geru-
mo simbolis. 

Kalbėdama apie gerumą ne-
galiu nepadėkoti geriesiems 
žmonėms, kurie niekada neat-
sisako pavėžėti pas gydytoją ar 
sutvarkyti buitinius reiklaus, 
neįveikiamus neįgaliam žmogui. 
J. Marcinkevičius rašė, kad tik ge-
rumu matuojamas ir sveriamas 
mūsų gyvenimas. Atėjo laikas jį 
iškelti aukščiau visko. 

Būkime geri! Žmogui ir su-
grįžusiai kregždutei! Pražydusiai 
gamtai! 

Janina Ožalinskaitė 

Studijos lankytojai pamėgo piešti ant kūno.

Vaikai noriai leidžiasi į kūrybinius ieškojimus. „Menų kambarys“ organizuoja įvairius renginius.
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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 15 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:30 
Delfinai ir žvaigždės. 08:15 Bethove-
nas. Komedija. 1992 m. 09:45 Gra-
žuolė. Drama. 1969 m. 10:50 Riešu-
tų duona. Vaidybinis filmas. 1977 m. 
12:00 Žolinės atlaidai Krekenavoje. 
Šv. Mišių tiesioginė transliacija. 13:50 
Tilis Ulenšpygelis. 1, 2 s. 15:55 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2. 7, 8 s. 17:25 
Rūta žalioji. Dainuoja Veronika Povilio-
nienė. 18:30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:00 Sportas. Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“. 23:05 Čarlio Vilsono karas. 
N-14. 00:45 Hirošimos tragedijos pa-
mokos. Dokumentinis filmas. 01:30 
Didysis Gregas 4. N-7. 4/9 s. 02:20 
Stilius. 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Laumės juosta 2016. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Laumės juos-
ta 2016. (tęsinys, kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 2/13, 
2/14 s. (kart.). 

Antradienis, rugpjūčio 16 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2 Animacinis serialas. 2/26 s. 09:40 
Lesė. Animacinis serialas. 9 s. 10:05 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/5 s. 
(kart.). 10:55 Džesika Flečer 3. N-7. 3/3 
s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:55 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2. 9 s. 16:45 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/6 s. 
17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 
Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:55 Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 
Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Gorilos rūke. N-7. 01:10 Trum-
posios žinios. 01:15 Didysis Gregas 4 
N-7. 4/10 s. 02:05 Emigrantai. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietu-
voj. 2/15, 2/16 s. (kart.). 

trečiadienis rugpjūčio 17 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupi-

lamiai 3. Animacinis serialas. 3/1 s. 
09:40 Lesė. Animacinis serialas. 10 s. 
10:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/6 
s. (kart.). 10:55 Džesika Flečer 3. N-7. 
3/4 s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 12:15 Specialus tyrimas. 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 15:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 10 s. 16:45 Komisaras Rek-
sas 15. N-7. 15/7 s. 17:35 Gyvenimas. 
18:30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:00 Sportas. Orai. 19:10 Auksi-
nis protas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. Orai. 21:10 Lo-
terija „Jėga“. 21:15 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. 22:55 Trumposios ži-
nios. 23:00 Kvailių vakarienė Komedija. 
Prancūzija. 1998 m. N-14. 00:20 Trum-
posios žinios. 00:25 Didysis Gregas 4 
N-7. 4/11 s. 01:15 Bėdų turgus. (Sub-
titruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Emigrantai. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Gyvenimas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Mūsų miesteliai. Nemunėlio 
Radviliškis. 1 d. (kart.). 

ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupi-

lamiai 3. Animacinis serialas. 3/2 s. 
09:40 Lesė. Animacinis serialas. 11 
s. 10:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/7 s. (kart.). 10:55 Džesika Flečer 3 
N-7. 3/5 s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 12:15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:55 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2. 11 s. 16:45 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/8 s. 
17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus 
interviu. 21:03 Sportas. Orai. 21:10 Lo-
terija „Jėga“. 21:15 Kelionės su „Istori-

jos detektyvais“. 22:05 Trumposios ži-
nios. 22:10 Gaudynės. Karinė drama. 
Prancūzija, Vokietija, Vengrija. 2010 m. 
N-14. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 
Didysis Gregas 4 N-7. 4/12 s. 01:10 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Gyvenimas. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 19 d. 
09:15 Mūsų kaimynai marsupi-

lamiai 3. Animacinis serialas. 3/3 s. 
09:40 Lesė. Animacinis serialas. 12 s. 
10:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/8 
s. (kart.). 10:55 Džesika Flečer 3. N-7. 
3/6 s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 12:15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“. (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:55 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2. 12 s. 16:45 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/9 s. 
17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
18:30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Auksinis krantas. 
Drama. Vokietija. N-7. 00:30 Trumpo-
sios žinios. 00:35 Didysis Gregas 4 N-7. 
4/13 s. 01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05, 05:05 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
(tęsinys, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 

Šeštadienis rugpjūčio 20 d.
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 06:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 2/17, 2/18 s. 07:30 Mūsų miesteliai. 
Nemunėlio Radviliškis. 2 d. 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 2 d. 
Rūpinimasis palikuoniais (subtitruota). 
12:55 Nenuspėjama Patagonijos gam-
ta. 1 d. Ugnis ir ledas. (subtitruota). 
13:50 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 
11, 12 s. 15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Sveikinimų koncertas. 17:35 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Klausimė-
lis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Irenos Sta-
rošaitės koncertas „Dvylika meilės aki-
mirkų“. 22:05 Trumposios žinios. 22:10 
Ivon kvapas. N-14. (subtitruota). 23:40 
Trumposios žinios. 23:45 Pasaulio do-
kumentika. Gyvūnų išgyvenimo stra-
tegija 2 d. Rūpinimasis palikuoniais 
(subtitruota, kart.). 00:40 Pasaulio do-
kumentika. Nenuspėjama Patagonijos 
gamta. 1 d. Ugnis ir ledas (subtitruota, 
kart.). 01:35 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7. 11, 12 s. (kart.). 03:20 Stilius. 
(kart.). 04:00 Klausimėlis.lt. 04:20 Mu-
zikinis žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 

Sekmadienis rugpjūčio 21 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 06:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lie-
tuvoj. 2/19, 2/20 s. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Nauji 
Piterio Peno nuotykiai. Animacinis se-
rialas. 16 s. 09:25 Zoro kronikos. Ani-
macinis serialas. 20 s. 09:50 Aviukas 
Šonas 4. Animacinis serialas. 4/19 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:30 Muzikinis projektas „Vario 
audra“. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė karalystė. 2 d. Pavasaris. (sub-
titruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta. 1 s. (subti-
truota). 13:50 Puaro. Detektyvas. N-7. 
3/3, 3/4 s. 15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
17:45 Bėdų turgus. (subtitruota). 18:30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Pučinis. N-7. 1 s. 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Laukinė karalystė. 2 d. Pavasaris. 
(subtitruota, kart.). 23:40 Trumposios 
žinios. 23:45 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta. 1 s. (subti-
truota, kart.). 00:35 Puaro. Detektyvas. 
N-7. 3/3, 3/4 s. (kart.). 02:20 Muzikinis 
projektas „Vario audra“. (kart.). 03:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 04:10 Emigrantai. 
(kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, rugpjūčio 15 d. 
06:35 Teleparduotuvė. 06:50 

Simpsonai (10). N-7. 07:20 Monstrų vi-
durinė. N-7. 08:50 Ruonis N-7. 10:40 
Mažylio atostogos. N-7. 12:40 Naktis 
muziejuje 2. N-7. 14:45 Audros karys. 
N-7. 16:35 Kosmoso kariai. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (24). N-7. 20:10 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Nigerija – Brazili-
ja.Tiesioginė transliacija. 22:05 2 Barai. 
Gyvenimas greitkelyje. N-14. 22:35 Dvi 
motinos. N-14. 01:00 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Ispanija – Argen-
tina. Tiesioginė transliacija. 02:50 Kaulai 
(13). N-7. 03:45 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 04:15 Speciali lai-
da „Rio 2016". 04:20 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Lietuva - Kroati-
ja. Tiesioginė transliacija. 05:20 Rung-
tynių pertraukoje - Speciali laida „Rio 
2016. 05:30 Rio 2016. Olimpinis krep-
šinio turnyras. Lietuva - Kroatija. Tie-
sioginė transliacija. 06:15 Speciali laida 
„Rio 2016". 06:20 Programos pabaiga. 

Antradienis, rugpjūčio 16 d. 
06:35 Teleparduotuvė (14). 06:50 

Monstrų vidurinė. N-7. 08:25 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (24). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2405). N-7. 10:00 TV Pa-
galba (2404). N-7. 12:00 Slibinų dresuo-
tojai (15),(16). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 Simpsonai 
(15), (11). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(556), (557). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (129). N-7. 16:30 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Lietuva - Kroatija. 
Vaizdo įrašas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (25). N-7. 20:00 
Svotai (9). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Belaisvė. N-14. 00:50 Kau-
lai (14), (15). N-7. 02:35 2 Barai. Gyve-
nimas greitkelyje. N-14. 03:00 Progra-
mos pabaiga.  

trečiadienis rugpjūčio 17 d.
 06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Kung Fu Panda (13). N-7. 06:55 Simp-
sonai (11), (12). N-7. 07:55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3). N-7. 08:25 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (25). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2406). N-7. 10:00 TV Pa-
galba (13).  N-7. 12:00 Svotai (9). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (4). N-7. 
13:30 Simpsonai (13), (12). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (558), Mažoji nuotaka 
(559). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (130). 
N-7. 16:30 TV Pagalba (4).  N-7. 18:30 
TV3 žinios (16). 19:20 TV3 sportas (12). 
19:25 TV3 orai (558). 19:30 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (26). N-7. 20:00 2 Ba-
rai. Gyvenimas greitkelyje (130). N-14. 
20:20 Rio 2016. Olimpinis krepšinio tur-
nyras. Ketvirtfinalio rungtynės (127). Tie-
sioginė transliacija. 22:25 Vikingų loto. 
22:30 Transo būsena. N-14. 00:35 Rio 
2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė trans-
liacija. 02:40 Kaulai (16). N-7. 03:35 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 04:05 Rio 2016. Olimpinis krepšinio 
turnyras. Ketvirtfinalio rungtynės (11). 
Tiesioginė transliacija. 06:14 Progra-
mos pabaiga..

ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.
06:40 Teleparduotuvė (14). 06:55 

Simpsonai (13),(12). N-7. 07:55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (4). N-7. 08:25 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (26). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2407). N-7. 10:00 TV 
Pagalba (2404).  N-7. 12:00 Slibinų 
dresuotojai (17), (18). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 13:30 
Simpsonai (14), (13). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (560), (561). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (131). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (27). N-7. 20:00 
Svotai (10). N-7. 21:00 2 Barai. Gyve-
nimas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Skundikas. N-14. 00:50 
Kaulai (18), (19). N-7. 02:30 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje. N-14. 03:00 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:15 Teleparduotuvė (14). 06:30 

Slibinų dresuotojai (17). N-7. 06:55 
Simpsonai (14), (13). N-7. 07:55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 08:25 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (27). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2408). N-7. 10:00 TV 
Pagalba (2404).  N-7. 12:00 Svotai (10). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(6). N-7. 13:30 Simpsonai (15), (14). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (562), Ma-
žoji nuotaka (563). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (132). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rio. N-7. 21:20 

Pirmadienis, rugpjūčio 15 d. 
 06:10 Dienos programa. 06:15 

Peliuko Perio nuotykiai 08:05 "Na, pa-
lauk!" (11) 08:15 Viščiukų maištas 09:50 
Gepardas, vardu Duma 11:45 Auksinis 
kompasas 13:55 Šnipė Harieta 15:55 
Grafas Montekristas N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mar-
lis ir aš. N-7. 21:45 PREMJERA Pagrei-
tis. N14. 23:35 Pasižadėjęs kitai. N14. 
01:35 Bėgančios kortos (kart.). N14. 
03:10 Programos pabaiga.

Antradienis, rugpjūčio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Stebuklingi vaikai" (26) 07:00 "Džiu-
mandži" (21) 07:25 "Įspūdingasis Žmo-
gus-voras" (12) 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (90),(91) N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7.  11:45 Ant liežuvio galo. 12:45 Mikė 
Pūkuotukas eina į svečius 12:55 Maša 
jau nebe tinginė. 13:05 "Svajonių prin-
cas" (190),(191) 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (32) 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7.  18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
20:00 "Gyvenimo receptai 2" (10). N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Tamsos baikeris. N14. 00:15 
"Judantis objektas" (5) . N-7. 01:05 "Vi-
sa menanti" (11). N-7. 01:50 "Grubus 
žaidimas" (6) . N14. 02:35 Programos 
pabaiga. 

trečiadienis rugpjūčio 17 d.
 06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (1) 07:00 "Džiumandži" 
(22) 07:25 "Įspūdingasis Žmogus-voras" 
(13) 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (92), (93) N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7.  
11:50 Ant liežuvio galo. 12:35 Pingviniu-
ko Lolo nuotykiai 13:05 "Svajonių prin-
cas" (192),(193) 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (33) 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7.  18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
20:00 "Gyvenimo receptai 2" (11). N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Miesto teisingumas. N14. 
00:05 "Judantis objektas" (6). N-7. 00:55 
"Visa menanti" (12) . N-7. 01:40 "Gru-
bus žaidimas" (7) . N14. 02:25 Progra-
mos pabaiga. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.
 06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (2) 07:00 "Džiumandži" 
(23) 07:25 "Įspūdingasis Žmogus-voras" 
(14) 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (94), (95) N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7.  
11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Pingvi-
niuko Lolo nuotykiai 2. 13:05 "Svajonių 

princas" (194), (195), (196) 14:30 "Tur-
tuolė vargšė" (34) 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7.  18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Trigubas X. Aukštesnis ly-
gis . N-7. 00:05 "Judantis objektas" (7) 
. N-7. 00:55 "Visa menanti" (13) . N-7. 
01:40 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:05 Programos pabaiga. 

Penktadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Didy-
sis žvejys" (3) 07:00 "Džiumandži" (24) 
07:25 "Įspūdingasis Žmogus-voras" (15) 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(96), (97) N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 24 valandos (kart.). N-7.  11:45 
Bus visko. 12:35 Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai 3. 13:05 "Svajonių princas" (197), 
(198) 14:05 "Turtuolė vargšė" (35) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7.  18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Policijos akademija 
6. Miesto apgultis . 21:05 Nepataiso-
mas. N-7. . 23:05 Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas. N14. 00:45 Miesto tei-
singumas (kart.) . N14. . 02:25 Progra-
mos pabaiga. 

Šeštadienis rugpjūčio 20 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (14) (kart.) 
06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Ark-
tyje" (8-11) 07:20 ""Nickelodeon" valan-
da. Linksmieji detektyvai" (6) . 07:45 
"Kung Fu Panda" 08:10 "Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys" (18) . 08:35 "Links-
mieji Tomas ir Džeris" (6) 09:00 "Ponas 
Bynas" (11) 09:30 "Rožinė pantera" 
(22) 10:00 "Na, palauk!" (12) 10:10 KI-
NO PUSRYČIAI Džesis ir Petas 12:00 
Nakties žirgas 13:55 Mikio Metsono nuo-
tykiai . N-7. 16:00 Pričiupom!. N-7. 16:30 
"Gyvenimo šukės"). N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Jau baigėm? 21:15 Nuoty-
kiai su Diku ir Džeine. N-7. 23:00 Bal-
suok už mane. N14. 00:40 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis (kart.) . N-7. 02:20 Pro-
gramos pabaiga. 

Sekmadienis rugpjūčio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (15) (kart.) 
06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Ark-
tyje" (12-15) 07:20 ""Nickelodeon" va-
landa. Linksmieji detektyvai" (7) . 07:45 
"Kung Fu Panda" (22). 08:10 "Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys" (19) . 08:35 
"Linksmieji Tomas ir Džeris" (7) 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 "Ro-
žinė pantera" (23) 09:50 KINO PUS-
RYČIAI Trys nindzės imasi veikti. N-7. 
11:30 Artūras ir minimukai. 13:25 Poli-
cijos akademija 6. Miesto apgultis (kart.) 
. 15:05 Nortas. 1994 m. 16:45 Nuotykiai 
su Diku ir Džeine (kart.). N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Teleloto. TV žaidimas. 20:35 Operacija 
"Anekdotai" ir kiti balandžio 1-osios nuo-
tykiai. 22:55 Troja. N14. 01:50 Rio 2016 
Olimpinės vasaros žaidynės. Uždarymo 
ceremonija. 2016 m. Tiesioginė translia-
cija 04:20 Programos pabaiga.

Pirmadienis, rugpjūčio 15 d. 
 06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Rizikingas žygis Ramiajame van-
denyne. Polinezijos paslaptys (kart.) 
07:55 "Tokia tarnyba" (51) (kart.) 08:50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 09:45 "Mis-
tinės istorijos" (56) 10:45 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (33) (kart.) 11:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (310) (kart.) 12:55 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (19) 14:50 "Tokia 
tarnyba" (52) 15:50 "Prokurorų patikrini-
mas" (311) 17:00 Muchtaro sugrįžimas 
18:00 Pavariau (4) (kart.) 18:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (34) 19:30 Pričiu-
pom!. N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Medalio-
nas. N-7. 23:10 Amerikietiški kalneliai 
(kart.) N14. 02:00 "Sostų karai" (2) (kart.) 
02:55 "Kalbame ir rodome" (353). N-7. 
03:40 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
04:20 Farai (kart.). N14. 04:45 "Kalba-
me ir rodome" (353) (kart.). N-7. 05:30 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 16 d. 
 06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55 

"Tokia tarnyba" (52) (kart.) 08:50 Much-
taro sugrįžimas (kart.) 09:45 "Mistinės 
istorijos" (57) 10:45 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (34) (kart.) 11:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (311) (kart.) 12:55 Much-
taro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (20) 14:50 "Tokia tarny-
ba" (53) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(312) 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (35) 19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Kitoks parodijų filmas. N14. 
23:10 Medalionas (kart.). N-7. 00:45 
"Mistinės istorijos" (3) (kart.) N-7. 01:35 
"Gyvi numirėliai" (2). N14. 02:20 "Kalba-

me ir rodome" (354). N-7. 03:05 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 03:50 Farai 
(kart.). N14. 04:10 "Kalbame ir rodome" 
(354) (kart.). N-7. 04:55 "Mistinės istori-
jos" (4) (kart.) N-7.

trečiadienis rugpjūčio 17 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55 

"Tokia tarnyba" (53) (kart.) 08:50 "44-
as skyrius" (40) (kart.). N-7. 09:45 "Mis-
tinės istorijos" (58) 10:45 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (35) (kart.) 11:45 "Prokuro-
rų patikrinimas" (312) (kart.) 12:55 Much-
taro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (21) 14:50 "Tokia tarny-
ba" (54) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(313) 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (36) 19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 "Pava-
riau" (4). N-7. 21:30 Monikos Veliūr sugrį-
žimas. N14. 23:15 Kitoks parodijų filmas 
(kart.). N14. 00:45 "Mistinės istorijos" 
(56) (kart.) 01:35 "Gyvi numirėliai" (3). 
N14. 02:20 "Kalbame ir rodome" (355). 
N-7. 03:05 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 03:45 "Pavariau" (4) (kart.). N-7. 
04:10 "Kalbame ir rodome" (355) (kart.). 
N-7. 04:55 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(19) (kart.) 05:40 Pričiupom! (kart.). N-7. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55 

"Tokia tarnyba" (54) (kart.) 08:50 "44-
as skyrius" (41) (kart.). N-7. 09:45 "Mis-
tinės istorijos" (59) 10:45 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (36) (kart.) 11:45 "Prokuro-
rų patikrinimas" (313) (kart.) 12:55 Much-
taro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (22) 14:50 "Tokia tarny-
ba" (55) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(314) 17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (1) 19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Derybininkas. 
N14. 00:05 Monikos Veliūr sugrįžimas 
(kart.). N14. 01:45 "Mistinės istorijos" 
(57) (kart.) 02:30 "Gyvi numirėliai" (4). 
N14. 03:15 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(20, (21) (kart.) 04:45 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 05:10 "Mistinės istori-
jos" (58) (kart.) 

Penktadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas 07:55 

"Tokia tarnyba" (55) (kart.) 08:50 "Lau-
kinis" (29), (30). N-7. 10:45 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (1) (kart.) 11:45 "Prokuro-
rų patikrinimas" (314) (kart.) 12:55 Much-
taro sugrįžimas (kart.) 13:55 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (23) 14:50 "Tokia tarnyba" 
(56) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" (315) 
17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(2) 19:30, 20:30 "Amerikietiškos imtynės" 
(32). N-7. 21:30 Išminuotojas. N14. 1998 
m. 23:15 Derybininkas (kart.). N14. 01:35 
"Mistinės istorijos" (59) (kart.) 02:30 "Gy-
vi numirėliai" (5). N14. 03:15 Išminuoto-
jas (kart.). N14. 1998 m. 04:50 "Ameri-
kietiškos imtynės" (32) (kart.). N-7. 05:40 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 

Šeštadienis rugpjūčio 20 d.
 06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:50 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:40 
"Diagnozė - žmogžudystė" (22), (23) 
(kart.) 09:30 Apie žūklę. 10:00, 10:30 
Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Baltijos 
galiūnų čempionatas. II etapas. Tauragė. 
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 
FAILAI X. Nusikaltimo vieta Oilau. Tryli-
kos griaučių paslaptis. 14:00, 15:00 "Mis-
tinės istorijos" (6) N-7. 16:00 "Kas žudi-
kas? Baudžiamosios bylos" (25). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas 18:00 "44-
as skyrius" (42). N-7. 19:00 Už vaikys-
tę. 19:30 Muzikinė kaukė. 21:55 MANO 
HEROJUS Laikrodinis mechanizmas. 
N14. 23:40 AŠTRUS KINAS Bepročiai 
(Crazies). S. 01:20 "Gyvi numirėliai" (4) 
(kart.). N14. 02:05 "Gyvi numirėliai" (5) 
(kart.). N14. 02:50 "Kas žudikas? Bau-
džiamosios bylos" (25) (kart.). N-7. 03:40 
Muzikinė kaukė (kart.). 

Sekmadienis rugpjūčio 21 d. 
Sekmadienis rugpjūčio 21 d. 06:00 

"Pasaulio profesionalų imtynės" (17) N-7. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
07:30 Baltijos galiūnų čempionatas. II 
etapas. Tauragė (kart.). 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 "Viena už visus" (61), 
(62) N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 11:00 
"BBC dokumentika. Žavūs ir pavojingi" 
(1), (2) N-7. 13:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 13:30 Už vaikystę (kart.). 
14:00 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali. 16:50 Muchtaro sugrįžimas 17:50 
"44-as skyrius" (43). N-7. 18:50 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 19:15 Tėčio dienos sto-
vykla 21:00 "Sostų karai" (3), (4) 23:05 
Užgavėnės Naujajame Orleane. S. Ko-
medija. 00:35 Laikrodinis mechanizmas 
(kart.). N14. 02:15 Bepročiai (kart.) S. 
03:50 Tėčio dienos stovykla (kart.) 05:15 
"Žavūs ir pavojingi" (2) (kart.) N-7. 

TV3

LNK

BTV

Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. 
Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė trans-
liacija. 23:20 2 Barai. Speciali laida. 
N-14. 00:50 Rio 2016. Olimpinis krepši-
nio turnyras. Pusfinalio rungtynės. Tie-
sioginė transliacija. 02:50 Kaulai (17). 
N-7. 03:40 Programos pabaiga. 

Šeštadienis rugpjūčio 20 d.
06:20 Teleparduotuvė (51). 06:35 

Ančiukų istorijos (39). 07:00 Transfor-
meriai. Praimas (3). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (2). N-7. 08:00 An-
čiukų istorijos (40). 08:30 Madagaskaro 
pingvinai (26). N-7. 09:00 Kung Fu Pan-
da (14). N-7. 09:30 Mes pačios. Vasa-
ra (39). 10:00 Pavasaris magiškoje vi-
durinėje mokykloje. 11:00 Karštos gal-
vos!. N-7. 12:40 Spąstai tėvams II. (Pa-
rent Trap II). 14:15 Pluto Nešo nuoty-
kiai. N-7. 16:10 Naisių vasaros festivalis 
2016. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. Loterija. 19:30 Karibų ratai (4). N-7. 
20:30 Sunkus vaikas 2. N-7. 22:15 Skor-
pionų karalius. N-7. 00:05 Pamišęs dėl 
tavęs. N-14. 01:50 Paranormalūs reiš-
kiniai 2. S. 03:30 Programos pabaiga. 

Sekmadienis rugpjūčio 21 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (40). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (4).  N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (3).  N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (41). 08:30 D‘Artanja-
nas ir trys muškietininkai (2). N-7. 10:35 
Karštos galvos! 2. 12:10 Spąstai tėvams 
3. 14:05 Undinė. U. 16:10 Ekstrasensai 
tiria (55). N-7. 17:20 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Rungtynės dėl 
3 vietos. Tiesioginė transliacija. 19:20 
TV3 žinios (312). 19:50 TV3 sportas. 
19:55 TV3 orai. 20:00 2 Barai. Išlikimo 
kovos. . Vedėjai Vaida Skaisgirė ir Jus-
tinas Jankevičius. Tiesioginė transliaci-
ja. N-7. 21:30 Speciali laida „Rio 2016". . 
21:35 Rio 2016. Olimpinis krepšinio tur-
nyras. Rungtynės dėl 1 vietos. Tiesiogi-
nė transliacija. 23:45 Arvydas Sabonis. 
11. Lietuva, dokumentinis filmas, 2014. 
01:50 Programos pabaiga.   
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Susirado keistą darbą
28erių E. Arnold atrodo bent 

keleriais metais jaunesnė ir visai 
nepanaši į sekso bombą. Laisva-
laikiu susipažindama su vyrais ji 
prisistato taip: turiu šunį, mėgs-
tu kavą, plaukioju baidare, dirbu 
sekso palydove. Jei ką nors šoki-
ruoja toks jos darbas, daugiau 
nebendrauja.

Artimi draugai ir tėvai laiko 
jos profesiją gera. Edita atvirai 
atsako į jų klausimus apie dar-
bą, klientus – ir jokių paslapčių 
nebelieka. 

Iš tikrųjų ji turi siuvėjos dip–
lomą. Dar bandė studijuoti di-
zainą, bet nepatiko. Tada persi-
kėlė iš Kaselio į Hamburgą, savo 
svajonių miestą. Kartą per tele-
vizorių pamatė dokumentinį fil-
mą apie tai, kaip teikiamos inty-
mios paslaugos neįgaliesiems ir 
labai susidomėjo. Neįgaliųjų te-
ma jai buvo artima. Vaikystėje 
lankė darželį, kur kartu buvo ir 
neįgalūs vaikai, dar turėjo tetą 
su proto negalia. Susirado dau-
giau informacijos, sutvarkė do-
kumentus ir.. pradėjo dirbti. Ji 
suteikia neįgaliems vyrams tai, 
ko visuomenė negali duoti – ly-
tinį pasitenkinimą.

Nuolatinis klientas  
iš Kelno

30metis Michaelas gyvena 
su tėvais ir dviem jaunesniais 
broliais. Jau visą pusmetį Edita 
nuolat jį lanko.

Vyriškis nuo gimimo serga 
raumenų distrofija, tad laiką lei-
džia vežimėlyje arba lovoje. Ant 
veido – deguonies kaukė. Jis gali 
kalbėti, šiek tiek pajudina galvą 
ir dešinę ranką. Michaelo būklė 
tokia, kad šeši vyrai ir moterys 
nuo ryto iki vakaro pasikeisdami 
nuolat būna su juo. Padeda apsi-
ruošti, nueiti į tualetą, kur nors 
nuvažiuoti, pavalgyti ir kt.

Michaelas apsiskaitęs, baigęs 
aukštąją mokyklą, dirba vieno-
je agentūroje įvaizdžio kūrimo 
srityje. Mėgsta eiti į kiną, įvai-
rius renginius, apsipirkti. Vyriš-
kis sako: „Gyvenu gana normalų 
turiningą gyvenimą, tik kartais 
norisi intymaus artumo.“

Tai, ko trūksta, jam suteikia 
Edita. Vokietijoje legaliai veikia 
bordeliai, bet Michaelas neno-
rėtų prasidėti su prostitutėmis. 
Sekso palydovė turi būti išmin-
tinga. Juk neįgalūs vyrai gali per-
nelyg prisirišti. Edita brėžia sto-
rą liniją tarp darbo ir asmeninio 
gyvenimo: darbe ji teikia paslau-
gas, asmeniniame gyvenime yra 
kartu su savo mylimuoju.

Michaelas džiaugiasi išvydęs 
Editą, apsirengusią paprastai ir 
patogiai, beveik jokio makiažo. 
Džinsai, vasariniai marškinėliai, 
įsispiriami bateliai. Michaelas 
namuose vienas. Jis kiek užtam-
sino kambarį, paleido muziką, at-
sigulė į lovą. Dabar viskas – Edi-
tos rankose.

Gėda ar negėda?
Michaelas nepasakojo savo 

draugams, kad turi bičiulę, kuri 
už pinigus jį patenkina. Micha-
elas užmoka. Tarsi ir nepatogu, 
gėda, bet Michaelas nenorėtų 

grįžti į ankstesnį gyvenimą – be 
apsikabinimų, be švelnumo.

Kiekvienam neįgaliajam sek-
so tema yra labai jautri. Michae-
las ir jo broliai su mama kartais 
pasikalba apie tai, o tėvas šios te-
mos nemėgsta ir vengia. Bet ir iš-
mintingoji mama nežinojo, kaip 
galėtų padėti savo neįgaliam sū-
nui. Michaelas pats susirado Edi-
tą internete.

Ir Editos paslaugos kaina – 
jokia paslaptis. 1 valanda – 120 
eurų, 12 valandų – 940 eurų. 
Taip, įkainiai nemenki, ne kiek
vienas neįgalusis ras tiek atlie-
kamų eurų. Štai Nyderlanduo-
se, Švedijoje neįgalūs vyrai gali 
kreiptis į Ligonių kasą ir prašyti 
apmokėti šias paslaugas. Vokie-
čiai moka patys.

Edita dirba tris dienas per 
savaitę. Bijodama apsišaukėlių, 
iškrypėlių, atsiliepia tik į tuos 
skambučius, kai aparatas rodo 
skambinančiojo numerį. Papil-
domai susiekiama ir elektroni-
niu paštu, žinutėmis.

Moteris nemano daranti kaž-
ką gėdinga, todėl duodama in-
terviu spaudai nedangsto veido. 
Priešingai, įkelia interviu į savo 
facebook paskyrą ir laukia ko-
mentarų. Paprastai jie būna la-
bai teigiami, na, o jei kitokie, tai 
galima tiesiog ištrinti.. Nors pa-
ti Edita tikina, kad ji labai lau-
kia įvairių komentarų. Ji mielai 
atsako į visus besikreipiančių 
klausimus, išskyrus apie priva-
tų gyvenimą. O merginoms, su-
sidomėjusioms šia profesija, nu-
rodo tinklalapius, kur ieškoti in-
formacijos.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikiEnė

Neįgalieji  
pasaulyje

Hamburgietė Edita Ar-
nold dirba sekso palydo-
ve. Neįgalūs vyrai randa 
jos kontaktus internete, 
asmeniniame tinklaraš-
tyje. Sutartu laiku Edita 
skambina į duris. Šeimos 
nariai paprastai būna iš-
ėję. O klientas, neįgalusis, 
pagal savo išgales suku-
ria jaukią atmosferą ir.. 
laukia. Intymi paslauga, 
nors ir teikiama oficia-
liai, vis dėlto ne visiems 
priimtina. 

Antanas pasakoja apie sep-
tynerius metus trukusią savo 
ir mylimosios Henrietos, ku-
rią prieš pusantrų metų pakir-
to vėžys, meilės istoriją. 40 kg 
sveriantis vyras nuo dešimties 
metų prikaustytas prie lovos. 
Dėl žvynelinės komplikacijų su-
stingo kauniečio sąnariai, jis ne-
ištiesia rankų ir kojų. 45erių IT 
specialistas dvidešimt paauglys-
tės ir jaunystės metų praleido 
tarp keturių sienų. Henrieta bu-
vo tapusi jo gyvenimo džiaugs-
mu ir kelionių drauge. Dabar, kai 
vyras vėl vienas, jis ieško naujų 
bičiulysčių – žmonių, kurie bent 
valandai ar dviems sutiktų palai-
kyti jam kompaniją prie kavos ar 
arbatos puodelio.

A. Simončikas su Henrie-
ta susipažino internetinėje pa-
žinčių svetainėje. Draugystė su 
A. Simončiku labai pakeitė jos 
požiūrį į neįgaliuosius. Iš pra-
džių jiedu bendravo retai. Hen-
rieta dirbo socialine darbuoto-
ja, neturėjo daug laiko susitiki-
mams. Po metų abu pajuto, kad 
susitikinėja kasdien. Kaunie-
čiai lankė įvairias Kauno vietas, 
Kauno marių pakrantes, važiuo-
davo prie jūros. Po kelerių me-
tų jiedu apsigyveno kartu. An-
tano motina iš pradžių į Hen-
rietą žiūrėjo įtariai. Ji stebėjo, 
ar naujoji sūnaus draugė jo ne-
įskaudins. Tačiau greitai įsitiki-
no, kad Henrieta yra ir bus Anta-
nui džiaugsmo šaltinis. Henrie-
tos tėvai ir brolis taip pat labai 
šiltai priėmė A. Simončiką. An-
tanas mylimosios tėvus vadina 
puikiais žmonėmis. Po Henrie-
tos mirties praėjo pusantrų me-
tų ir iki šiol nėra savaitės, kai jie 
nepaskambina ir nepasiteirauja, 
kaip jam sekasi. 

Pora nesipurtė santuokos ir 
vaikų. Buvo kalbėjęsi apie tai. 

„Atrodė, kad mes jauni, dar vis-
ką gyvenime spėsim“, – sakė An-
tanas. Kai jiedu susipažino, jam 
buvo 36, Henrietai – 34 metai. 
Tačiau visus šiuos svarstymus 
nutraukė moters liga. A. Simon-
čikas žavėjosi Henrietos stipry-
be. „Grįždavome iš chemotera-
pijos, o ji mane ir nurengia, ir 
pamaitina, ir sutvarko“, – stebė-
josi mažai judantis neįgalusis. 
A. Simončikas į kiekvieną che-
moterapijos seansą važiuodavo 
kartu su ja. Prie kabineto žmo-
nės nesuprasdavo, kad Henrie-
ta serga. Aplinkiniai manė, kad 
vėžiu serga A. Simončikas, kar-
tais pareikšdavo jam užuojau-
tą. Kovojant su vėžiu poros gy-
venimą praskaidrino gautas so-
cialinis būstas. Džiaugsmą tei-
kė kiekviena namams nupirkta 
smulkmena. Kova su liga truko 
penkerius metus. Paskutiniais 
metais vėžiui išplitus, gydymas 
nebepadėjo. Paskutinį mėnesį 
Henrieta beveik nebepaėjo, jai 
pačiai reikėjo priežiūros. Anta-
nas grįžo gyventi pas motiną, 
Henrieta – pas savo artimuosius. 
Tačiau jiedu iki paskutinės die-
nos nuolat susitikdavo ligoninė-
je. Paskutinę savaitę Henrieta te-
svėrė 47 kilogramus, gulėjo ligo-
ninėje. Mylimoji mirė naktį, vy-
ras negalėjo būti šalia jos. Sun-
kiausias buvo pirmas mėnuo. 
Vyras ėmė domėtis rytų kultū-
ra, ieškoti tikėjimo. Mirus myli-
majai, A. Simončikas pasijuto la-
bai vienišas. Nors facebooke jis 
turi 2 tūkstančius draugų, nėra 
su kuo išeiti į miestą, išgerti ka-
vos, prasiblaškyti. Kartą vyras 
pakvietė visus, kas gali, susitik-
ti su juo. Įrašą „palaikino“ apie 
šimtas žmonių, tačiau nė vienas 
neskyrė jam laiko. A. Simončikas 
neprieštarautų susitikti ir su vi-
sai nepažįstamais žmonėmis.

Iš kauniečio žiaurus likimas išplėšė 
viską, kas brangiausia

Interneto portale lrytas.lt Sigita Pūrytė rašo apie tai, kad daugiau 
nei 30 metų prie lovos prikaustytas kaunietis Antanas Simončikas 
ieško pašnekovų. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

22ejus metus neįgaliojo ve-
žimėlyje sėdintis klaipėdietis 
Gintas privažiuoja prie taros su-
pirktuvės. Aiškėja, kad grąžinti 
tarą neįgaliajam – misija neįma-
noma. Jei žmonės ir užkels ve-
žimėlį laipteliais, jis netilps pro 
duris, o ir patekus vidun pasiek-
ti angą tarai įmesti labai sunku, 
ji tiesiog per aukštai.

„Aš jau geriau išmetu į kon-
teinerį, negu čia taip vargti. Tuo 
labiau, kad čia laipteliai, o tarai 
paimti yra nusileidimas“, – sako 
klaipėdietis.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
reikalų taryba įsitikinusi – taro-
matai nepritaikyti judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms. Gin-
taras Varnas, taromatus įrengu-

sios įstaigos „Užstato sistemos 
administratoriaus“ direktorius, 
nemano, kad neįgalieji diskri-
minuojami. Mat taromatai Lie-
tuvoje tokie pat, kaip ir Europo-
je, o specialių su angomis žemiau 
net nėra. Be to, statant taros su-
pirktuves buvo tartasi su neįga-
liųjų organizacijomis ir nuspręs-
ta, kad šie pagalbos gali kreiptis į 
parduotuvių darbuotojus. Tokia 
siūloma pagalba neįgalieji nepa-
tenkinti, nes ji netinkama, be to 
ir neveikia.

Neįgaliųjų skundą pradė-
jusi nagrinėti lygių galimybių 
kontrolierė antrina, kad pasiū-
lymas prašyti parduotuvių dar-
buotojų pagalbos neišsprendžia 
problemos. 

Taromatų sistema nepritaikyta 
neįgaliesiems?

Portalas www.alfa.lt parengė vaizdo reportažą apie tai, kad nega-
lią turintieji klaipėdiečiai neturi galimybių pasinaudoti taromatų 
paslaugomis. 

Kauno mokslo ir technolo-
gijų parke įsikūrusi įmonė „Fi-
dens“ kartu su Kauno technolo-
gijos universiteto (KTU) studen-
tais kuria rankų drebėjimą ma-
žinantį aparatą, skirtą sergan-
tiems Parkinsono liga. Inovaty-
vių sprendimų sveikatinimo sri-
tyje veikianti lietuvių įmonė da-
lyvavo „Demola Vilnius“ studen-
tų verslumo skatinimo progra-
moje, kuri leido suburti „Shake-
NoMore“ pasivadinusią koman-
dą ir idėją paversti prototipu.

Anot įmonės „Fidens“ vado-
vo, KTU Mechatronikos institu-
to Biomechatronikos laboratori-
jos mokslo darbuotojo dr. Manto 
Venslausko, pavyko sukonstruo-
ti prietaisą, gebantį rankų drebė-
jimą sumažinti apie 20 procentų.

„Pasibaigus programai, to-
liau tobuliname prototipą ir šių 

metų pabaigoje tikimės, kad 
prietaisas galės rankų drebėji-
mą sumažinti dar labiau, iki 80 
procentų. Tai leis sergantiems 
Parkinsono liga atlikti kasdie-
nius darbus, pasirūpinti savimi 
savarankiškai“, – sako M. Vens-
lauskas.

Prototipo technologija pa-
remta išoriniais mechaniniais 
virpesiais, kurie kuriami prie-
šinga kryptimi nei rankų virpe-
siai ir taip sumažina rankų dre-
bėjimą. Žmogus tampa pajėgus 
atlikti įprastus judesius – valgy-
ti, rašyti, naudotis telefonu. Skai-
čiuojama, kad atsidūręs rinkoje 
toks įrenginys gali kainuoti iki 
300 eurų.

Įmonės vadovas pastebi, kad 
pasaulyje trūksta medicininių 
įrenginių, kurie sumažintų ran-
kų drebėjimą, vos keli esantys – 

vis dar tobulinami prototipai, tu-
rintys savų trūkumų. Pavyzdžiui, 
amerikiečių sukurti „Liftware“ 
šaukštai sprendžia tik valgy-
mo patogumo problemą. Anglai 
konstruoja prototipą „GyroGlo-
ve“, kuriam naudojami girosko-
pai, slopinantys ne tik plaštakų 
drebėjimą, bet ir apskritai ap-
sunkinantys bet kokį judesį, to-
dėl ilgainiui pacientui gali sukel-
ti diskomfortą. Be to, skelbiama, 
kad šio prietaiso kaina gali siek-
ti 400600 svarų sterlingų (apie 
475713 eurų).

Pasak M. Venslausko, lietu-
vių kuriamas prietaisas bus ne 
tik pigesnis, bet ir mažesnių ma-
tmenų bei slopins tik plaštakų 
drebėjimą, todėl nesukels nepa-
togumų pacientui atliekant kitus 
įprastus judesius.

Bičiulystės“ inf.

Jauna moteris padeda neįgaliems 
vyrams patirti sekso malonumus

Edita Arnold dirba sekso palydove.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Lietuvių kuriama technologija padės 
mažinti Parkinsono ligos simptomus

Praduodu mažai naudotą skuterį LEO. 
Viešvilė, Jurbarko r., tel. +370 681 55826 
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Alfiuko sparnai
Vėjas blaško liaunas pušaites, 

berželiai baltais kamienais ma-
žais žaliais lapeliais šlama apie 
tas dienas, kai aš buvau mergai-
čiukė juodomis it smala ir sto-
romis kaip kaimynų Magdusės 
kasomis. 

Kryžius, kuris stovi šilo pra-
džioje, visada papuoštas gėlių 
vainikėliu ir iš popieriaus iš-
lankstytais lėktuvėliais. Ilgai ne-
žinojau, kam skirtas šis kryžius ir 
kodėl prikabinta popierinių lėk-
tuvėlių. Mažytę mergaičiukę ma-
ma dažnai vesdavosi prie šio kry-
žiaus ir pamiršusi, kad ne viena 
atėjo, gailiai iš visos širdies rau-
dodavo. Nežinojau, kodėl ji taip 
skaudžiai verkia. Rodos, niekuo 
nenusikaltau. Na, nieko ir ne-
klausinėjau, bijodama, kad ne-
paliktų manęs saugoti popierinių 
lėktuvėlių, gėlių vainiko, o gal ir 
paties kryžiaus, nes mama baigu-
si verkti pyko, barėsi, kam rankos 
niežti, kas paėmė sūnelio lėktu-
vėlius. Sakydavo, kad jam rankos 
nudžiūtų už tokius darbus. Neži-
nojau nei kas tas sūnelis, nei kam 
turi rankos nudžiūti. 

Tik atgavus nepriklausomy-
bę susirinkusi giminė pradėjo 
garsiau kalbėti apie brolį Alfiu-
ką ir jo norą skraidyti kaip Da-
rius ir Girėnas.

Gamindavo Alfiukas didelius 
sparnus, lipdavo į aukštą Orijos 
kalną ir bėgdamas bandė kojo-
mis neliesti žemės. Grįždavo na-
mo mėlynėmis nusėtu kūnu ir su-
draskytais rūbais. Mama barda-
vosi, bet ar tai rūpėjo Alfiukui. O 
kaip jam pasisekė, kai pamiškėje 
rado lėktuvą. Na ir kas, kad su vo-
kiškomis svastikomis. Alfas taip 
norėjo skristi, kad jam nesvarbu 
buvo, kam priklausė šis metalo 
gabalas. Ilgai dirbo prie šio lėk-
tuvo ir pagaliau, pradėjus veikti 
motorui, džiaugsmu dalijosi su 
kaimynų Magduse.

Tai buvo meilė iš pirmo 
žvilgsnio. Nežinia, kada ji prasi-
dėjo, bet ir nesvarbu. Alfiuko tė-
velis sukirto rankomis su Magdu-
sės tėveliu, kad kai užaugs vaikai, 
suženys ir sujungs ūkius. Bus jie 
tada stambiausi ūkininkai savo 
kaime. Net ir krikštijo juos vie-
nu metu pasikeisdami – Alfiu-
kui krikštatėviais tapo Magdu-
sės tėveliai, o Magdusei – Alfiu-
ko tėveliai. 

Dar mažas būdamas, bėgda-
vo per laukus. Kitoj pusėj Šešu-
pės upelio Magdusės tėvų kie-
me žaisdavo slėpynėmis arba 
klausydavo senelio Prano pasa-
kojimų. Jis buvo kaimo šviesuo-
lis, vienas iš nedaugelio mokėjo 

skaityti ir rašyti. Eidavo moterys 
su trikampiu sulankstytais laiš-
kais pas senelį Praną, o jis per-
skaitęs atsidusdavo ir sakydavo: 
„Neturi, kaimyne, tu savo sūne-
lio, žuvo kare.“

Alfiukas nutarė paskraidinti 
Magdusę virš jų šilelio, aprodyti 
apylinkes, kaip gražiai atrodo Še-
šupės vingis ties jų sodyba.

Netoli Kriauščiūnų namų pa-
matė padvadą ir vyrus su dvi-
vamzdžiais šautuvais. Alfui pa-
kirto kojas, raudonis išmušė kak-
tą, širdis pradėjo smarkiau plak-
ti. Prisėlinęs arčiau namų girdė-
jo nežmonišką Magdusės riks-
mą, jos motinos aimanas: „Už 
ką?“ Netoli trobos gulėjo be gy-
vybės ženklų senelis Pranas ir 
Magdusės tėvelis Jonas. Už ka-
sų pačiupęs stribas Šalniauskas, 
kuris kažkada mergino Magdusę, 
bet nesėkmingai, ištempė į kie-
mą Alfiuko pirmąją ir vieninte-
lę mylimąją.

„Sakyk, kur tėvas laiko ban-
ditusmiškinius paslėpęs“, – rė-
kė Šalniauskas.

Magdusė jo negirdėjo, tik 
verkė ir prašė nežudyti mamy-
tės. Negana to, visi septyni (tiek 
jų suskaitė Alfiukas) gyvuliškai 
prievartavo jo mylimąją. Išnieki-
nę kūną ir sielą, be jokio gailes-
čio motinai matant nužudė Mag-
dusę. Atlikę savo purviną darbą, 
jie dar ilgai lėbavo Kriauščiūnų 
sodyboje. Girti stribų veidai ir 
baltos it išprotėjusio žmogaus 

jų akys džiaugėsi, kad sunaikino 
tėvynės išdavikus. 

Išvedę iš tvarto arklį ir kar-
vutę, pasisotinę nekaltų žmonių 
krauju, jie pasitraukė iš Kriauš-
čiūnų sodybos. Magdusės ma-
ma jau neberaudojo, tik praži-
lusi it obelis pavasarį vis karto-
jo: „Už ką?“

Alfiukas nedrįso artintis, o gal 
ir nenorėjo matyti nukankintos 
savo mylimosios. Grįžo prie lėk-
tuvo. Įjungęs motorą, persiže-
gnojo ir pakilo aukštai aukštai 
virš debesų. Suko ir suko ratus 
ieškodamas septynių girtų vel-
nių, nes žmonėmis neapsivertė 
liežuvis juos pavadinti. Vežimas 
riedėjo miško pakraščiu, paskui 
tipeno išsigandusi žalmargė ir 
bėras arklys. Alfui užvirė krau-
jas, dar kartelį persižegnojo, min-
timis atsisveikino su namiškiais 
ir nukreipė lėktuvo šturvalą tie-
siai į girtų vyrų vežimą. Didelio 
būta sprogimo, ugnis matėsi už 
gerų poros kilometrų.

Alfiuko nesulaukusi mama nė 
neįtarė, kas įvyko. Tik kaimynų 
Vincukas atėjęs papasakojo, kad 
tetulė Uršulė (Magdusės mama) 
pamišo ir kad Kriauščiūnų Mag-
dusė išniekinta ir nužudyta kaip 
ir jos tėvelis su seneliu. Alfiu-
ko motinai širdis ėmė smarkiau 

plakti krūtinėje, vis labiau trūko 
oro. Apsigaubė ji balta skarele ir 
išėjo ieškoti savo vyresnėlio.

Neradus įprastoje vietoje lėk-
tuvo Alfiuko mama Katerina vis-
ką suprato be žodžių. Neskraidys 
sūnus kaip Darius ir Girėnas. Pa-
laužė sūnaus sparnus girti stri-
bai. O labiausiai pyko ant kaimy-
no Šalniauskų Petro. Kiek kartų 
lankėsi jos kieme, buvo pamai-
tintas ir nakvynei priimtas, kai 
jo tėveliai naminę ragaudavo. 
Juk jų šeimoje trylika galvų, bet 
ir jis, Petras, išsitekdavo, o dabar 
su savo bendraamže Magduse 
taip pasielgė. 

Kol buvo gyva mama, kiekvie-
ną dieną ji ėjo į pamiškę ir nešė 
ne tik gėles, bet ir iš popieriaus 
išlankstytus lėktuvėlius.

Po vienos nakties toje vie-
toje, kur žuvo Alfiukas atsirado 
kryžius. Kas jį pastatė? Vieni pa-
sakoja, kad Alfiuko draugai, kiti 
– kad mama Katerina, bet tikros 
tiesos niekas nežino ir šiandien.

Kai buvo slepiama ši istorija, 
mes, vaikai, spėliodavome, kur 
tas vienuoliktas mamos vaikas, 
mūsų brolis ar sesė gyvena, o jei 
miręs, tai kur jo kapelis.

Paklausus mamos, ji atsaky-
davo: „Mano sūnelį Alfiuką spar-
nai pražudė.“

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Prie kūrybos 
šaltinio

Sparnai 
kiekvienam 
dovanoti..

Politiniai 
nusikaltėliai

Per laukus ir klonius buvo 
nuvilnijęs 1953 metų pavasa-
ris. Kovas džiugino savo šilu-
ma, nors pakrūmėse dar bolavo 
sniego kauburėliai. Pašalas dar 
nebuvo paleidęs iš savo gniauž-
tų. Telkšojo balos, kuriose žaidė 
pavasario saulė. 

Kiauklių bažnytkaimio sep-
tynmetėje mokykloje mokiausi 
ketvirtoje klasėje. Buvo eilinė pa-
moka. Tik staiga kaip perkūnas iš 
giedro dangaus žinia – mirė Stali-
nas. Direktorius, atėjęs į klasę, su 
giliu liūdesiu pranešė šia žinią ir 
įsakė lygiai vienuoliktą valandą 
šią netektį pagerbti tylos minute, 
o gal ir penkiaminute, stovint nu-
leidus galvą ir rankas.

Kadangi buvau pionierė, 
pasitaisiau kaklaraištį ir pagal 
komandą atsistojau. Buvo la-
bai graudu, nes per auklėtojos 
skruostą riedėjo ašaros.

Tuo pat metu kur buvusios 
kur nebuvusios į mokyklos kie-
mą atskubėjo būrelis kaimyno 
Kajotos vištų pasikapstyti po 
akcijų krūmais. Mandagiai ap-
ėjusios didžiulę balą po klasės 

langais, ėmėsi darbo. Jų vadas, 
didžiulis geltonplunksnis gai-
dys, trumpindamas kelią, nuta-
rė perbristi per balą. 

Po raibuliuojančiu vandeniu 
baloje dar laikėsi klastingas ir 
slidus ledas. Vidury balos gai-
dys staiga paslydo. Keik įmany-
damas stengėsi atsistoti, bet aš-
trūs nagai tik braižė ledą. Plak-
damas sparnais yrėsi per balą 
lyg su pačiūžomis.

Kadangi stovėjau pirmame 
suole prie lango, turbūt pirmo-
ji ir pastebėjau tą neapsako-
mai juokingą reginį. Pasisukusi 
mirktelėjau draugams. Aišku, 
tokią rimtą minutę buvo neįma-
noma nesusijuokti.. 

Įvyko tragedija. Nusikalti-
mas buvo staigiai paviešintas, 
po pusvalandžio penkiese sto-
vėdami mokytojų kambaryje 
išklausėme direktoriaus nuos-
prendį. Man, kaip nusikaltimo 
iniciatorei, elgesio pažymys su-
mažintas iki dvejeto, kitiems iki 
trejeto, o kitą dieną be tėvų mo-
kykloje liepta nesirodyti.

Grįžusi namo nuoširdžiai 
papasakojau mamai apie plau-
kiantį gaidį ir savo nusikaltimą. 
Iš mamos žvilgsnio supratau, 
kad mano išdaigoms pabaigos 
nematyti. Tyla buvo baisesnė 
už bausmę. 

Rytojaus dieną, po mamos 
pokalbio su direktorium, mano 
ir draugų elgesio pažymys buvo 
ištaisyti, kadangi nebuvom pri-
pažinti politiniais nusikaltėliais.

Vilija 
VilkEliEnė

kalvarija

Realybė
Tamsą glamonėja lietaus 
   širdis
Skausmas dėl žmonių  
  abejingumo
Supurto vėtra

Mūsų egoizmas
Neperšokama duobė

Pilka kasdienybės žiurkė
Graužia vidų

Mes stengiamės
Dienas paversti ypatingomis
Sparnai kiekvienam dovanoti 

Eglė
 BARAnAUSkAiTė 

Palanga 

Šiaurės pašvaistė.. 
Juos iš barakų išstūmė pa-

ryčiais, nespėjusius pilnai apsi-
rengti. Poliarinė naktis, besitę-
sianti tuose kraštuose tris mė-
nesius, buvo pasibaigusi. Kelias 
dienas saulė trumpam išlįsdavo 
iš už horizonto. Sniegas, užvertęs 
visą to krašto augmeniją, banga-
vo aplink baltomis kopomis. Nuo 
drėgmės veidrodžiu virtęs jų pa-
viršius skaidė šviesą saulės zui-
kučiais į atokiausius kampelius. 
Jie žinojo, kad eina į mirtį. Per 
tris mėnesius alinantis darbas 
ir nežmoniškos sąlygos paver-
tė juos šešėliais. Vakar naktį per 
sniegus atklampojo jaunų vyrų 
būrys, kuriems jie suspėjo pa-
statyti barakus. 

Slinko po du greta, aplojami 
įtūžusių vilkšunių ir spardomi 
neišsimiegojusių kareivių. Slin-
ko tylūs, – apie viską jau buvo 
išsikalbėję naktimis barakuose. 
Kolona buvo ypatinga, joje vos 
kojas vilkdami ėjo kunigai, vys-
kupai, diakonai bei seminaris-
tai.. ,,Šventieji“, – taip juos šau-
tuvų buožėmis mušdami pra-
vardžiavo lagerių prižiūrėtojai. 
Vieno išsitaršiusiais plaukais 

ir barzda senolio dešinėje su-
spaudęs kumščius stypčiojo se-
minaristas.

– Tėve, galima Jūsų paklaus-
ti? Tuoj prieš mus atsivers ro-
jaus vartai. Koks Jūsų paskuti-
nis noras?

Senolis pravirko. Sušalusios 
ašaros stingo blakstienose, lū-
pos vos krutėjo. Kareiviai dau-
žė buožėmis paskutinius kolo-
noje, šunys draskė parkritusius 
ant sniego. 

– Sūnau, gerai, kad mes ne-
vedę, – atsiduso senolis. – Keista 
– šventasis Dominykas basomis 
vaikščiojo per tokius speigus, o 
mums net apsirengusiems šalta. 
Santa Maria, gracia plena.., – tę-
sė savo maldą.

– Tėve, aš laukiu, na, greičiau. 
Ar tai ne egzaminas visiems die-
vams?

– Sūnau, – sunkiai atsiduso 
senolis, – šautuvo, bent vieno, 
bent vieno..

– Teisingai, Tėve, teisingai. 
Amen.

Prieš sušaudant juos išrengė 
nuogus – lageryje net jų nunešio-
tus drabužius buvo galima išmai-
nyti. Šiaurės pašvaistė melsvai 
žalsvomis girliandomis šokinė-
jo horizontu iš vieno krašto į ki-
tą. Jaunėlį kulka pasiekė vėliau. 
Jo kūnas lyg norėdamas nuo vi-
sų negandų apsaugoti savo Pa-
ter gulėjo viršuje. Ant aukštyn 
kaip paukščio sparnai išmestų jo 
rankų netirpdamos leidosi žals-
vos snaigės.. 

Angelė 
RUDŽiAnSkAiTė 

kaunas 

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

Veronika 
MASiUkiEnė

Širvintos 

(Tęsinys – kitame numeryje)              Aldonos Milieškienės nuotr.
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