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Apniukęs ir lietingas 
sekmadienis dviračių 
sporto mėgėjų neišgąs-
dino. Į sostinėje sureng-
tą 8-ąjį velomaratoną 
susirinko apie 10 tūkst. 
dviratininkų, riedučių ir 
paspirtukų mėgėjų, neį-
galiųjų vežimėliais ju-
dančių šio sporto entu-
ziastų.  Antrą kartą velo-
maratone dalyvavusiai 
neįgaliųjų komandai šį-
kart atstovavo 12 rate-
liais judėjusių ir 4 dvira-
čiais juos lydėję žmonės. 

Integracijos keliu

Nuo rugpjūčio 18-osios 
po orlaivių kilimo ir tūpi-
mo tako rekonstrukcijos 
vėl atidarytas Vilniaus 
oro uostas. Tačiau termi-
nalo aplinkos pertvarky-
mo darbai vyks iki spalio. 
Kad terminalo ir jo pri-
eigų infrastruktūra būtų 
tinkamai pritaikyta žmo-
nėms, turintiems įvairias 
negalias, oro uosto dar-
buotojai nuolat konsul-
tuojasi su neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovais. 

Aplinka visiems

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Vilniaus oro uostas taps geriau 
pritaikytas neįgaliesiems

Bendradarbiauja nuolat
Vilniaus oro uosto Komuni-

kacijos ir rinkodaros skyriaus 
vadovės Indrės Baltrušaitienės 
teigimu, tokie susitikimai vyks-
ta bent kartą per metus. Šiemet 

neįgaliųjų organizacijų atstovai 
į oro uostą pakviesti jau antrą 
kartą. „Vilniaus oro uostas pri-
taikytas neįgaliesiems, jiems vi-
sada skiriame ypatingą dėmesį, 
ieškome įvairių sprendimų kar-

tu su jais. Šįkart kalbėjome apie 
terminalo rekonstrukcijos dar-
bus, kuriuos norime suderinti 
su neįgaliaisiais, kad jiems pas 
mus būtų kuo patogiau“, – sakė 
I. Baltrušaitienė. 

Su šiuo metu vykstančiais 
terminalo rekonstrukcijos dar-
bais susipažino Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos projek-
tų koordinatorė Ramunė Šid-
lauskaitė ir Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos informa-
cinės aplinkos specialistas Ge-
diminas Jonikaitis. 

„Šaunu, kad į oro uostą bu-
vome pakviesti dabar, kai darbai 
dar tik prasidėję, kad oro uosto 
darbuotojai tariasi su mumis, 
kaip geriau pritaikyti aplinką 
žmonėms su įvairiomis negalio-
mis. Tai reiškia, kad mūsų gerovė 
jiems tikrai rūpi“, – pasidžiaugė  
G. Jonikaitis. 

Pasak R. Šidlauskaitės, ne-
retai projektuotojai, statybinin-
kai bei architektai kviečiasi neį- 
galiuosius tada, kai darbai jau 

būna baigti. „Tokiu atveju tenka 
tik pripažinti, kad nieko pakeis-
ti nebeįmanoma, lėšos sumestos 
tarsi į balą. Gerai, kad Vilniaus 
oro uosto darbuotojai mus kvie-
čiasi laiku, paiso mūsų pastabų, 
stengiasi ištaisyti trūkumus.“ 

Neseniai neįgalieji apžiūrėjo 
terminalo vidaus patalpas. Kaip 
teigia R. Šidlauskaitė, čia, kaip ir 
daugelyje kitų objektų, esama 
tam tikrų trūkumų. Tačiau infor-
maciją teikiantys oro uosto dar-
buotojai visada pasitinka neįga-
lius žmones ir padeda jiems su-
siorientuoti. 

Bus pasikeitimų
I. Baltrušaitienės teigimu, 

terminalo prieigose bus net ke-
letas naujovių. Pradės veikti  

Į velomaratoną –  
su daugeliui nematytais 

varytuvais 
Į „Ergo mėgėjų“ grupę įsi-

lieję neįgaliųjų komandos na-
riai gerokai išsiskyrė iš kitų ve-
lomaratono dalyvių. Jie į 10 ki-
lometrų sostinės gatvėmis nu-
sidriekusią trasą leidosi neįga-
liųjų vežimėliais su prie jų pri-
tvirtintais varytuvais. „Jei ne ši 
rateliams riedėti palengvinanti 
priemonė, tokiuose renginiuo-
se neįgalieji negalėtų dalyvau-
ti“, – sako į šį renginį likimo bi-
čiulius sukvietusi Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos (LŽNS) 
projektų koordinatorė Ginta Že-
maitaitytė. 

Didelius atstumus be var-
go įveikti padedantys varytu-
vai jau išbandyti LŽNS rengia-
muose maratonuose „Nugalėk 

vyriškis pasakoja kurį laiką labai 
domėjęsis disko metimu. Ir ne-
blogų rezultatų buvo pasiekęs. 
Yra mėginęs ir rutulį stumti, ir 
ietį mesti, vežimėliu įvairias dis-
tancijas įveikti. Jeigu neįgaliuo-
sius profesionalumo siekti ska-
tinantis sporto klubas „Šiaulie-
tis“ būtų įsikūręs bent prieš 15 
metų, Jonas tikrai būtų bandęs į 
jį įstoti, mėginęs siekti geresnių 
rezultatų. Dabar, pasak vyriškio, 
jau per vėlu. Profesionalus spor-
tas – jaunimo privilegija. 

save“. Techninės pagalbos neį-
galiesiems centras VšĮ „Retenė“ 
pagamintais varytuvais kasmet 
aprūpina po 10–15 judėjimo ne-
galią turinčių žmonių. 

Daugeliui ši techninės pagal-
bos priemonė vis dar kelia nuos-
tabą. G. Žemaitaitytė pasakoja, 
kad su varytuvais į gatves (ypač 
Palangoje) išvažiavę neįgalieji 
gana neretai sulaukia klausimų, 
kur tokį „triratį“ būtų galima iš-
sinuomoti, juo pasivažinėti. Prie 
tradicinio neįgaliojo vežimėlio 
žmonės jau pripratę, o rateliai 
su varytuvais vis dar sulaukia iš-
skirtinio dėmesio. Tačiau, pasak 
G. Žemaitaitytės, neįgalieji dėl 
to nepyksta. Atvirkščiai – kiek-
vienas su negalios neturinčiais 
žmonėmis užsimezgęs pokalbis 
padeda geriau vieniems kitus 
pažinti, mažina atskirtį, leidžia 
pasijusti lygiaverčiais visuome-
nės nariais. To dalyvaudami ben-
druose renginiuose neįgalieji la-
biausiai ir siekia. 

Pirmajame velomaratone 
jėgų netausojo

27-erius metus neįgaliojo 
vežimėliu judantis šiaulietis Jo-
nas Dumša į velomaratoną atvy-
ko pirmą kartą. Ištvermės reika-
laujantį sportą mėgstantis vyras 
dalyvavo didžiojoje daugumoje 
žygių „Nugalėk save“, priklauso 
Šiauliuose veikiančiam neįgalių-
jų sporto klubui „Entuziastas“. 
Lengvajai atletikai neabejingas 

Į velomaratoną – su žinia:  
„Ką galit jūs, galim ir mes!“

Startas duotas...

B. Vanagas dėkojo neįgaliesiems už aktyvumą.

Neįgaliųjų organizacijų atstovai – geriausi patarėjai.
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Šeduva: 
�� „Bičiulystei“ laiškelį at-

siuntusi Šeduvos m. neįga-
liųjų draugijos narė Irmi-
na Beneševičiūtė pasi-
dalijo įspūdžiais iš Žolinės 
šventės. 

Vasarai perkopus į an-
trąją pusę, rugpjūčio 15 d. 
Šeduva šventė kasmetinę 
Žolinės šventę. Tai seniau-
sia ir garbingiausia Švč. 
Mergelės Marijos garbini-
mo šventė. Miestas pagy-
vėja, kai į gimtuosius na-
mus grįžta kraštiečiai, su-
sitinka giminės.

Šventės organizatoriai 
pasistengė, kad visi jos da-
lyviai, atvykę svečiai iš-
sineštų geriausius įspū-
džius. Šventė prasidėjo 
tradiciniais Žolinės atlai-
dais Šeduvos Šv. Kryžiaus 
atradimo bažnyčioje. Pa-
rapijiečiai rinkosi nešini 

„Nuausta“ floristinė tautinė juosta 

derliaus gėrybėmis ir žo-
lynais, kurie buvo pašven-
tinti. Nuo seno tikėta, kad 
padėti prie šventųjų pa-
veikslų jie sergėdavo na-
mus nuo gaisro. 

Po šv. Mišių miesto gy-
ventojai ir svečiai rinkosi į 
Laisvės aikštę, kur išvydo 

tradicinį ir labiausiai visų 
laukiamą šventės akcen- 
tą – „Žolinės vainiką“. Šį-
met miestelis pasipuošė 
floristinėmis tautinėmis 
juostomis. Pagrindinis flo-
ristinės juostos akcentas – 
iš javų varpų nupintas vai-
nikas, žymintis amžinybę, 

nesibaigiantį ratą, pagarbą 
ir padėką Žemei už šieme-
tį derlių. Vieną floristinę 
juostą šventei padovano-
jo ir Šeduvos m. neįgalių-
jų draugija. Ją „nuaudė“ N. 
Balkienė, A. Kulbeckienė, 
G. Kvitniskienė, V. Sliekai-
tė, N. Markulienė, A. Kut-
rienė, L. Senulienė, R. Že-
maitis ir kiti savo idėjomis 
ir savanorišku darbu prisi-
dėję aktyvistai. Šeduvos m. 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Romualda Pranskie-
tienė visiems padėkojo už 
nuoširdų darbą. 

Vakarop į Laisvės aikš-
tę sugužėjo daugybė žmo-
nių, nuaidėjo kapelų mu-
zikinis pasisveikinimas. 
Šventė tęsėsi miesto par-
ke. Ją vainikavo įspūdin-
gi fejerverkai ir Žolinės 
laužas. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Šeduvos m. neįgaliųjų draugijos nariai prie savo pačių „nuaus-
tos“ floristinės juostos.

Vilkaviškis: Turininga diena Dzūkijoje

�� Onutė Liukinevičienė 
redakcijai atsiųstame laiš-
ke papasakojo apie įdomią 
išvyką į Dzūkiją. 

Vilkaviškio krašto ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
buvo išvykę pasižvalgyti 
po Dzūkiją. Vienas iš ke-
lionės tikslų – Druskinin-
kai, ten vykęs sūrių festi-
valis. Pakeliui stabtelėjo-
me, aplankėme daug įdo-
mių ir gražių vietų. 

Pirmiausia pasigėrė-
jome gražiai tvarkomais, 
gėlynais išpuoštais Laz-
dijais. Paskui grožėjomės 
Merkinės piliakalniu, ko-
pėme į 25 metrų aukščio 

apžvalgos bokštą. Tiesa, jo 
viršūnę pasiekė tik ištver-
mingiausieji. Iš čia atsivė-
rė nepakartojama pano-
rama, įspūdinga Merkio ir 
Nemuno santaka. Merkinė-
je aplankėme Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčią,  Viešpaties Kry-
žiaus cerkvę. 

Toliau mūsų laukė gar-
sioji Merkinės piramidė. 
Ją 2002 m. pastatė Povilas 
Žėkas. Mums atvykus Po-
vilas giedojo giesmę, jauni-
mas grupelėmis meditavo. 
Norėjosi kuo daugiau suži-
noti apie piramidės įkūrė-
ją ir pačią piramidę. Skaitė-

Telšiai: 
�� Laiškelį „Bičiulystei“ 

atsiuntęs Lietuvos neįga-
liųjų ir pensininkų bendri-
jos prezidentas Antanas 
Grigalis papasakojo apie 
prasmingą išvyką, organi-
zacijos narių susibūrimą.

Būrelis Lietuvos neį-
galiųjų ir pensininkų ben-
drijos narių buvo išvykę į 
Pakutuvėnus (Plungės r.). 
Ten dalyvavome šv. Mišio-
se, kurias aukojo Gedimi-
nas Numgaudis. Jis – bro-
lis pranciškonas, kunigas, 
Pakutuvėnų parapijos kle-

Pasisėmėme dvasios stiprybės
bonas, garsus pamoksli-
ninkas, „Susitaikinimo so-
dybos“ įkūrėjas ir vado-
vas. Čia prieglobstį randa 
besigydantys nuo narko-
tikų priklausomybės. Pa-
sibaigus mišioms buvome 
pakviesti paragauti žirnių 
košės. Sustiprėję dvasiš-
kai, pasisėmę Dievo malo-
nių, grįžome į Telšius.

O kitądien atšventėme 
Žolinę. Susirinkę užsidegė-
me žvakutes, pasimeldė-
me prašydami, kad Šven-
čiausioji Mergelė Marija 

Telšiškiai išsiruošė kelionėn į Pakutuvėnus.

mus stiprintų ir vienytų.
Paskui pasveikinome 

bendrijos buhalterę Jurgi-
tą su jaunatvišku jubilie-

jumi. Smagiomis dainomis 
visus linksmino bendrijos 
ansamblis ,,Atgaiva“ (vado-
vė Janina Fabijonavičienė).                                                    

Įtampa, arba kitaip stresas, kaip rašo medicinos en-
ciklopedijos, tai psichinės ir fiziologinės traumos 

būsena, kurią sukelia pernelyg didelis jėgų ir dėme-
sio sutelkimas dirbant, netekus darbo, patyrus ne-
laimę, konfliktą, ligą.

Stresas suaktyvina mūsų organizmo sistemą, iš-
skiriami hormonai, dėl kurių padažnėja kvėpavimas, 
širdies ritmas, pakyla kraujospūdis. Jei dirginimas ne-
siliauja, žmogus jaučia nuolatinį nerimą, nelyginant 
automobilis, kurio variklio apsukos vis didinamos. 
Todėl, sako psichoterapeutai, svarbu išmokti atsipa-
laiduoti tiek dėl fizinės, tiek dėl emocinės sveikatos.

Pati įtampa, anot neurozės specialistų, nebūtinai 
žalinga. Štai Amerikos psichologų asociacija teigia: 
„Įtampa žmogų veikia panašiai kaip smuiko styga: 
įtempsi per mažai, garsas bus prislopintas ir džerž-
giantis; įtempsi per daug – spiegiantis, arba styga 
nutruks. Stresas gali būti tiek mirties bučinys, tiek 
gyvenimo prieskonis. Esmė ta, kaip gebate jį įveikti.“ 

Kad būtų lengviau atsikratyti nuolatinės įtam-
pos, kai kurie griebiasi svaigalų, narkotikų, tabako. 
Kiti valandų valandas sėdi prie televizoriaus ar kom-
piuterio. Tokie įpročiai problemos ne tik nepadeda 
išspręsti, bet ją dar paaštrina.

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomeni-
mis, per 65 metus (skaičiuojant nuo XX a. pradžios 
iki 1975 m.) sergamumas neurozėmis padidėjo 24 
kartus. Nors statistika senstelėjusi (naujesnės užtik-
ti nepavyko), nėra abejonės, kad net išsivysčiusiose 
šalyse šie sveikatos pavojai nesumenkėjo. Tai lemia 
klestintis skurdas, dažni karai, baimė dėl galimų te-
rorizmo aktų, karinių agresijų, nesuvaldomų pabė-
gėlių antplūdžio. O kur dar darbo vadovų valdingu-
mas, nepakeliamas jų reiklumas, galop darbo prara-
dimas dėl gamybos technologijų įdiegimo. Atsiranda 
bejėgiškumo jausmas – universali įtampos priežastis.

Šitos negandos neaplenkia ir mūsų, Nemuno kraš-
to. Žinoma, kartu su lietuviška „specifika“.

Pernai iš Lietuvos emigravo 50 tūkst. žmonių. Šie-
met per penkis mėnesius – 32 tūkst. Iš viso per be-
veik tris pastaruosius dešimtmečius iš šalies išvyko 
apie milijoną gyventojų – daugiausia Europoje. Tė-
vynė paliekama ne tik dėl prastų gyvenimo sąlygų, 
mažų algų, utopinių kainų. Daugelis, ypač pastaruoju 
metu, pasigenda pagarbos, teisingumo, paprasčiau-
sio žmoniškumo ir bendravimo su valdžia. Be dvejo-
nių galima pasakyti, kad kiekvienas emigruojantis su 
širdgėla palieka gimtinę ir žino, jog svetur nei laimės 
už pinigus nusipirksi, nei streso parduosi.

Žmonės grimzta į neviltį, jausdami, kaip metai iš 
metų valdžia juos mausto. Kasdien gali išgirsti, kaip 
bene geriausiai Europos Sąjungoje tvarkoma mūsų 
ekonomika, kyla bendrasis vidaus produktas, nuolat 
gerėja gyvenimas. Tačiau kam? Kodėl močiutė, pirk-
dama duonelės, skaičiuoja paskutinius rudus cen-
tukus, tyliai burbėdama, kad euras jau susilygino su 
litu, o jos pensijos padidėjimas tik svajonių pasauly-
je. Vyriausybei kalbant apie kitų metų gyventojų pa-
jamas – vėl tik panegirika. Vėl išloš turtingieji – apie 
40 mln. eurų, nes jiems mažiau reikės mokėti mo-
kesčių. O apie pensijas, neįgaliųjų išmokas – nė žo-
džio. Tarsi tie 800 tūkst. bėdulių iškeliavo į kitą pla-
netą, kur pinigais lyja.

Popiežius Pranciškus kalbėjo: „Skirtumas tarp to, 
ką dvasininkai bei tikintieji sako ir ką daro, tarp jų 
žodžių ir darbų, griauna Bažnyčios autoritetą.“ Argi 
mūsų valdantieji politikai kitaip elgiasi? 

Pasak psichiatro M. Marcinkevičiaus, Lietuvoje 
unikalu tai, kad mes suvartojame nepaprastai daug 
raminamųjų vaistų. Nuo depresijos. Tačiau jie ligos 
negydo. Ji tik progresuoja, sunkėja ir reikia vis di-
desnės raminamųjų dozės. Dozės, kol pertempta 
styga nutruks. 

Spiegianti styga

Apie tai,
kas

jaudina

me nuorodas, pasisėmėme 
gydomojo vandens.

Dalydamiesi patirtais 
įspūdžiais, vykome į Drus-
kininkus. Pakeliui aplankė-
me A. Česnulio, vieno ge-
riausių Dzūkijos skulpto-
rių, sodybą, kurioje esan-
tys medžio drožiniai ir 
kompozicijos – tai tik da-
lis per 30 metų autoriaus 
sukurtų darbų. Kieme sto-
vi šeimininko suręstas vė-
jo malūnas. Keturiuose jo 
aukštuose išdėstyta A. Čes-
nulio drožinių ekspozicija. 
Nuo malūno leidomės Rat- 
nyčėlės upelio link, kur 
driekiasi unikali Rūpinto-
jėlių siena. Upelio pakran-
tėje eksponuojama kom-
pozicija „Žmogaus ir me-
džio gyvenimas“. Visi auto-
riaus darbai yra unikalūs, 
skirtingi, gyvybingi. 

Toliau kelias vedė į 
Druskininkus. Mus pasi-
tiko Druskonio ežeras su 
jame trykštančiu fontanu. 
Vilniaus alėjoje šurmulia-
vo mugė, sūrių festivalis. 
Apžiūrėjome gaminius, da-
lyvavome sūrio gaminimo 
procese, ragavome ir nu-
sipirkome įvairių tautybių 
sūrdarių pagamintų sūrių. 
Bevaikštinėdami alėja iš-

vydome ir „aukštyn kojom“ 
pastatytą namą. Vaizdas 
buvo tikrai keistas. Eks-
kursiją organizavusi drau-
gijos pirmininkė Valė Ma-
siliūnienė supažindino su 
kurorto gydyklomis, neto-
liese esančiu fontanu, ku-
ris vakarais, grojant mu-
zikai, suspindi įvairiomis 
spalvomis.

Eidami panemune, gro-
žėjomės įspūdingu gam-
tovaizdžiu. Atsigaivinome 
kurorte trykštančiu gydo-
muoju mineraliniu vande-
niu „Hermis“. Keletas ke-
liauninkų susigundė pa-
plaukioti laivu Nemuno 
vingiais. 

Pavakariop visi pakilo-
me į ledo areną. Daugelis 
nė nežinojo, kad ir vasarą 
Lietuvoje galima rasti snie-
go, paslidinėti. 

Važiuodami namo dar  
stabtelėjome apžvalgos aikš-
telėje, aptarėme kelionės 
įspūdžius. Pirmininkė V. Ma-
siliūnienė pakvietė rugpjū-
čio 26 d. važiuoti į Jurbarke 
vyksiančią neįgaliųjų ben-
druomenės mugę-koncer-
tą „Būkime kartu!“, kur kon-
certuos mūsų draugijos an-
samblis, o savo rankdarbius 
pristatys užimtumo klubas. 

Vilkaviškio neįgalieji prie Merkinės apžvalgos rato.
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Mažeikiai: 

Kartu mes stipresni

�� Mažeikių cerebrinio paraly-
žiaus asociacijos pirmininkė Zo-
fija Valatkienė „Bičiulystei“ at-
siųstame laiške papasakojo apie 
smagią sporto šventę.  

Mažeikių cerebrinio paraly-
žiaus asociacija antrą kartą or-
ganizavo rajono neįgaliųjų spor-
to šventę „Kartu mes stipresni“. 
Dalyviai jėgas išbandė bėgimo 
triračiu, smiginio, šachmatų, 
rankų lenkimo, krepšinio, bokš-
tų statymo, bočios, integruoto 
futbolo rungtyse.

Šventėje dalyvavo Vilniaus, 
Kauno, Mažeikių, Plungės, Akme-
nės, Šiaulių neįgaliųjų organizaci-
jos, vienijančios žmones, sergan-
čius cerebriniu paralyžiumi, Ma-
žeikių rajono seniūnijų ir ben-
druomenių neįgalieji, juos lydin-
tys asmenys. Mūsų organizacija 
aktyviai bendrauja su Lietuvos 
neįgaliųjų sporto federacija, jos 
prezidentu Anatolijumi Čupkovu. 
Jo dėka šiais metais į neįgaliųjų 
sporto šventę atvyko Kauno kraš-
to neįgaliųjų sporto klubo „Santa-
ka“ pirmininkė Irena Sadauskie-
nė ir narys Ovidijus Bartninkas, 
Kauno kolegijos Sporto vadybos 
katedros vedėjas dr. Andrius Bru-
sokas (jis yra projekto „Integruo-
tas futbolas“ koordinatorius Lie-
tuvoje) ir katedros lektorė Jūra-
tė Martinonytė. Jie surengė inte-
gruoto futbolo varžybas, kuriose 
neįgalieji dalyvavo kartu su nega-
lios neturinčiaisiais. 

Integruoto futbolo taisyklės 
yra kitokios nei įprasto futbolo. 
Kiekvienas futbolininkas aikš-
tėje turi individualų vaidmenį, 
kuris priklauso nuo sportininko 
neįgalumo ir judesių koordinaci-
jos lygio, todėl didesnes galimy-
bes turintys žaidėjai gali būti ko-
mandos draugų pagalbininkai ir 
atlikti jų veiksmus atitinkamo-
se situacijose. Šios varžybos su-
kėlė didžiulį susidomėjimą, nes 
niekas iš neįgaliųjų negalėjo pa-
tikėti, kad jie gali žaisti futbolą. 

VšĮ centro „Eik“ direktorė 
Aušra Kriškoviecienė iš Vilniaus 
su savo komanda profesionaliai 

Vilkaviškis: Mezgasi draugystės gijos

Rankdarbių būrelio „Kamanės“ na-
rių dirbiniai. 

�� Redakcijai atsiųstame laiš-
ke Daivas Mickevičius „Bičiu-
lystės“ skaitytojams papasako-
jo įspūdžius iš susitikimo su jo-
niškiečiais.

Užmegzti partnerystės ryšių 
su Vilkaviškio rajono savivaldy-
bės teritorijoje veikiančiomis 
nevyriausybinėmis organizaci-
jomis ir artimiau susipažinti su 
šiuo kraštu atvyko gausus būrys 
Kunigaikščio Vykinto Žemaičių 
kultūros draugijos Joniškio sky-
riaus narių.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
žmonių sąjungos kvietimu kar-
tu su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis šiame susitiki-
me dalyvavo ir Vilkaviškio rajo-
no neįgaliųjų draugija. Rankdar-
bių būrelio „Kamanės“ narės pa-
rengė ir pristatė svečiams gau-
sią bei spalvingą savo rankdar-
bių parodą. 

Susitikimas vyko labai drau-
giškoje aplinkoje. Atrodė, lyg 
būtume susitikę seni draugai ir 
pažįstami: pasakojome vieni ki-

tiems apie savo veiklą, pasieki-
mus, rodėme vaizdinę medžiagą 
(skaidres), apsikeitėme atmini-
mo dovanomis. Svečius priėmė-
me skambiomis dainomis ir ei-
lėmis, taip pat klausėmės jų dai-
nos, himno, poezijos. Sustoję į 
glaudų ratą ir susikibę ranko-
mis, sudainavome visus vieni-
jančią dainą „Giminės“, fotogra-
favomės atminimui. Visi šiltai ir 
maloniai pasibuvome, paben-
dravome. Tikimės, kad užmegzti 
ryšiai nenutrūks.

vedė bėgimo triračiais „Race-
Runner“ varžybas. RaceRunning – 
inovatyvi, atskira neįgaliųjų spor-
to šaka, sujungianti bėgimą ir 
važiavimą dviračiu, buvo pradė-
ta plėtoti 1991 m. Pirmas „Race-
Runner“ (bėgimo triratis) buvo 
sukonstruotas 1989 m. Danijo-
je. Šis triratis yra specialiai pri-
taikytas žmonėms, sergantiems 
cerebriniu paralyžiumi, ir leidžia 
neįgaliajam judėti be jokių kitų 
pagalbinių priemonių. Dėl to šis 
triratis teikia galimybę dalyvau-
ti varžybose neįgaliesiems, kurie 
turi ir pusiausvyros sutrikimų. 

Valerijus Denisovas (VšĮ cen-
tras „Eik“ treneris, UAB „Vildo-
ma“ konstruktorius – įrangos 
EIK kūrėjas) pristatė neįgalie-
siems pritaikytą reabilitacijos 
treniruoklį EIK. Lietuvos moksli-
ninkų sukurtas treniruoklis skir-
tas asmenims, patiriantiems pu-
siausvyros laikymo ir judėjimo 
sunkumų po operacijų, insultų, 
patyrusiems stuburo traumas, 
sergantiems cerebriniu paraly-
žiumi ir kenčiantiems nuo kitų 
sveikatos sutrikimų.  

Visi šventės dalyviai buvo 
geranoriškai, draugiškai ir la-
bai sportiškai nusiteikę. Rankų 
lenkimo, bočios, smiginio, krep-
šinio, bokštų statymo, jėgos vir-
vės traukimo varžybas padė-
jo vesti profesionalai iš sporto 
klubų „Mažeikių švyturys“, Šiau-
lių „Entuziastas“, Sedos „Sedula“. 
Mažiausieji džiaugėsi „Burbu-
liatoriaus“ muilo burbulais, visi 
šventės dalyviai vaišinosi Ma-
žeikių šaulių kuopos virta koše 
ir arbata. Sportininkus ir jų pa-
laikymo komandas pasveikino 
šventės globėja Mažeikių rajo-
no savivaldybės mero pavaduo-
toja Irena Macijauskienė ir įteikė 
didžiulį skanumynų krepšį. Neį-
galiųjų sporto federacijos prezi-
dentas A. Čupkovas ir Mažeikių 
cerebrinio paralyžiaus asociaci-
jos pirmininkė Zofija Valatkienė 
visus prisidėjusius prie šios gra-
žios šventės apdovanojo padė-
kos raštais. 

nauja automobilių stovėjimo 
aikštelė A. Gustaičio gatvės kam-
pe. Nuo dešinėje terminalo pu-
sėje esančios automobilių sto-
vėjimo aikštelės neįgalieji prie 
pastato galės privažiuoti tiesiai, 
anksčiau jiems tekdavo apsuk-
ti nemenką ratą aplink viešo-
jo transporto stotelę. Dabar čia 
jiems bus įrengta nuovaža. R. Šid- 
lauskaitė priminė, kokio aukš-
čio ji turėtų būti, kad ties iškilia 
taktiline juosta neturi būti jokių 
kliūčių, kurios kliudytų orientuo-
tis regos negalią turintiems žmo-
nėms. Greta nuovažos ketinama 
įrengti ir specialias neįgaliesiems 
pasistatyti automobiliams skir-
tas vietas. 

Bene svarbiausias pokytis, ku-
ris lauks keliautojų nuo spalio, bus 
kitoje vietoje – greta centrinio įė-
jimo į terminalą – įrengta viešojo 
transporto stotelė. Dėl to į pastatą 
bus patogiau patekti ir įvairias ne-
galias turintiems žmonėms. 

Šalia stotelės bus ir speciali 
juosta oro uosto taksi automo-
biliams, taksi įlipimo zona. Oro 
uosto darbuotojai teiravosi – 
kaip neregiams derėtų pažymė-
ti taksi stovėjimo vietą. Pasak  
G. Jonikaičio, tokio žymėjimo tar-
si ir nėra. Tačiau jis pažadėjo pa-
galvoti, kaip geriau tai būtų gali-
ma padaryti. 

Oro uosto darbuotojai su neį-
galiaisiais aptarė ir kaip turės at-
rodyti iškili link viešojo transpor-
to stotelės vedanti taktilinė juos-
ta. „Ši linija turi driektis tiek link 
stotelės paviljono, tiek aplink ją, 
kad stotelę galėtų saugiai apeiti ir 
nematantys keleiviai, kurie neke-
tina važiuoti autobusu“, – aiškino 
G. Jonikaitis. 

Neįgaliųjų organizacijų ir oro 
uosto atstovai drauge aiškinosi, 
kurioje vietoje viešojo transpor-
to stotelės teritorijoje būtų gali-
ma įrengti informacinius sten-
dus, taip pat – specialiai neįga-
liesiems viešojo transporto laukti 

Paslaugas žmonėms, turin-
tiems įvairias negalias, Vilniaus 
oro uoste teikia antžeminio ap-
tarnavimo kompanija „Litcar-
gus“. Jų atstovai pasitinka kelei-
vį pagalbos iškvietimo vietoje, 
pasirūpina jo bagažu ir išvyki-
mo procedūromis. Neįgalus ke-
leivis taip pat pasitinkamas lėk-
tuvo salone, atskridęs į oro uos-
tą, palydimas iki automobilio, 
taksi ar autobuso stotelės, jei to 
pageidauja. 

Pasak I. Baltrušaitienės, rei-
kiama pagalba suteikiama bet 
kuriam žmogui, kuris jos papra-
šo, nebūtinai tik neįgaliajam. Net 
ir tuo atveju, kai specialiųjų po-
reikių turintysis apie skrydį ne-
praneša iš anksto, oro uosto dar-
buotojai deda visas pastangas, 
kad jo kelionė būtų patogi. 

Negalią turintiems žmonėms 
oro uosto terminale pritaikyti 
tualetai, atvykimo bei išvykimo 
terminaluose įrengti liftai. Kelei-
viams nuvežti iki orlaivio naudo-
jama speciali transporto priemo-
nė „Ambulift“. 

Pasak oro uosto darbuoto-
jų, visą oro uosto infrastruktū-
rą ketinama pertvarkyti per ket- 
verius metus. Tada ji bus dar ge-
riau pritaikyta žmonėms, turin-
tiems įvairias negalias. 

Lina Jakubauskienė
Autorės nuotr.

Vilniaus oro uostas taps geriau 
pritaikytas neįgaliesiems

skirtą vietą. Ji turėtų būti su sto-
geliu, apsaugota nuo lietaus, pa-
togi tiek turintiems judėjimo, tiek 
regos negalią. Čia atsiras ir spe-
cialus mygtukas, kuriuo neįgalie-
ji prireikus galėtų išsikviesti oro 
uosto darbuotojus. 

Pasak R. Šidlauskaitės, spe-
cialiai neįgaliesiems skirtos vie-
tos kol kas nėra nė vienoje sos-
tinės viešojo transporto stotelė-
je. „Tai būtų naujovė mūsų mies-
te. Puiku, kad Vilniaus oro uosto 
darbuotojai apgalvoja kiekvieną 
smulkmeną“, – sako projektų ko-
ordinatorė. 

Teikia įvairias paslaugas
Pasak R. Šidlauskaitės, kuriai 

nesyk teko naudotis Vilniaus oro 
uosto teikiamomis paslaugomis, 
čia žmonėmis, turinčiais įvairias 
negalias, rūpinamasi ne žodžiais, 
o realiai. Kituose Europos oro 
uostuose jai tekę susidurti ir su 
kitokia situacija, kai sunku rasti 
informacijos, išsikviesti ir gauti 
neįgaliajam reikalingą pagalbą. 

„Įsigyjant bilietą skrydžiui, te-
reikia nurodyti, kokios specialios 
pagalbos reikia. Jei prieš dešim-
tį metų į lėktuvą neįgaliuosius 
dar įnešdavo ant rankų, tai da-
bar yra specialūs keltuvai, kuriais 
žmonės neįgaliojo vežimėliuo-
se saugiai ir patogiai įkeliami 
į orlaivį“, – pasakoja Ramunė. 

Svečiai skubėjo pamatyti vie-
tas, kuriomis didžiuojasi Suval-
kija. Jų laukė dar ilga kelionė, bet 
prieš juos išlydėdami prisėdo-
me arbatos puodelio. Ragavome 
ir svečių lauktuves – labai gar-
dų naminį varškės sūrį. Svečiai 
grožėjosi mūsų darbščiųjų „Ka-
manių“ rankdarbiais, o susiža-
vėję ir įsigijo kas šiltas vilnones 
kojines, kas skraistę, kas krep-
šį-rankinę... Juk tai – kruopščiai 
pagaminti unikalūs dirbiniai. Ne 
kartą Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugijos rankdarbių bū-
relio narės savo kūrinius prista-
tė įvairiuose renginiuose, paro-
dose. Ir dabar būrelio moterys 
rengiasi rugsėjo 3 dieną sosti-
nėje vyksiančiai neįgaliųjų mu-
gei „Tau, Vilniau“.

Kviečiame apsilankyti mu-
gėje, pasižmonėti, pasigrožėti ir 
įsigyti tai, kas džiugintų širdį ar 
pamalonintų akį. Bendraukime 
ir draugaukime, mokykimės vie-
ni iš kitų. Juk galime būti vieni 
kitiems mieli ir reikalingi.

(atkelta iš 1 psl.)

Sporto šventės „Kartu mes stipresni“ akimirkos.

Neįgaliesiems patogios automobilių stovėjimo aikštelės.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo patarimaiEgzema – viena iš 
sunkesnių ir dažniausiai 
pasitaikančių odos ligųEgzema (graikiškai (toliau – 

gr.) exēma, kilęs iš ekzeō – 
užverdu) – neužkrečiamas, daž-
nai pasikartojantis (trunka kele-
tą mėnesių ar metų) paviršuti-
nių odos sluoksnių alerginis už-
degimas (būna ūminis ir chro-
niškas), kuriam būdinga odos 
paraudimas, sausumas, šiurkš-
tumas, pleiskanojimas, niežėji-
mas, pūslelės, mazgeliai, šašai. 

Kas serga dažniau?
Nors dar nėra iki galo išaiš-

kintos egzemos priežastys, dau-
guma mokslininkų mano, kad šia 
liga dažniausiai serga tie žmonės, 
kurių endokrininės liaukos, ner-
vų bei imuninė sistema yra išba-
lansuotos. Beje, egzema suserga-
ma kur kas dažniau, kai yra labai 
aktyvi imuninė sistema, kuri per-
nelyg agresyviai reaguoja į dirgik- 
lius. Galimybė susirgti egzema 
atsiranda ir kai sergama angina, 
dantų ėduonimi, cukriniu diabe-
tu, tirotoksikoze, antinksčių iš-
skiriamų hormonų nepakanka-
mumu, cholecistitu, enteroko-
litu, gastritu, kai pakitęs skran-
džio sulčių rūgštingumas, chro-
nišku vidurių užkietėjimu ir turi-
ma kirminų. 

Paaiškinimai:
1. Endokrininės liaukos (ki-

taip – vidaus sekrecijos liaukos, 
belatakės liaukos) neturi išteka-
mųjų latakų, jų gaminami hormo-
nai patenka tiesiai į kraują arba 
limfą. Beje, sudurtinis žodis „en-
dokrininis“ sudarytas iš gr. endon 
– viduje + krinō – išskiriu.

2. Tirotoksikozė (kitaip – Ba-
zedovo liga, difuzinis toksinis gū-
žys) – liga, kai dėl sustiprėjusios 
skydliaukės funkcijos organizmas 
apnuodijamas jos gaminamu hor-
monu – tiroksinu. Gali sirgti įvai-
raus amžiaus žmonės, net vaikai, 
bet dažniausiai serga 16–20 ir 
40–50 m. moterys. Ligą sukelia 
sunki psichikos trauma, infekci-
nė liga (reumatas, tuberkuliozė), 
imuninių procesų sutrikimai.

3. Cholecistitas (gr. cholē – tul-
žis + kystis – pūslė) – tulžies pūs-
lės uždegimas.

Pastabos:
a) Nuo egzemos dažniausiai 

nukenčia rankų, alkūnių vidinių 
pusių, kelių, galvos plaukuotosios 
dalies ir skruostų oda. Kur kas re-
čiau ši liga susargdina pilvo ir nu-
garos sričių odą. 

b) Sergančių egzema žmo-
nių grupėje rankų egzema suda-
ro net apie 25 %. Rankų egzema 
gali pažeisti vieną ar keletą pirš-
tų, tarpupirščius ar visą plaštaką. 
Atskirai išskiriamos tokios egze-
mos rūšys: rankų egzema nėštu-
mo metu, rankų egzema po gim-
dymo, vaikų rankų egzema. Beje, 
pirštų ir rankų egzema būna sau-
sa arba šlapiuojanti.

Išorinės egzemos 
priežastys

• cheminiai ir augaliniai dra-
bužių dažai,

• maistą konservuojančios 
medžiagos,

• buitinės chemijos polimeri-
nės medžiagos ir aromatizuojan-
tys priedai,

• gumos gaminiai (pirštinės, 
avalynė),

Dėmesingo įsisąmoninimo 
praktika – būdas gyventi 

sąmoningiau

Greičiausiai esate pastebė-
ję, kad dažnai kasdienybėje bū-
na sunku įžvelgti pozityvius daly-
kus. Tarsi tik ir norisi savo aplin-
koje esančius žmones, santykius 
sukritikuoti, kuo nors nusivilti ar 
jaustis nelaimingam, baimintis ar 
įžvelgti grėsmę net ten, kur jos nė-
ra. Deja, mūsų smegenys taip jau 
sutvarkytos, kad pirmiausia dė-
mesį atkreipiame būtent į grės-
mingas ir neigiamas aplinkos de-
tales. Ir tai galima paaiškinti evo-
liuciškai. Būtent neigiamų ir grės-
mingų aplinkos detalių pastebė-
jimas mums padėjo išlikti pavojų 
pilname pasaulyje. Tačiau šiais 
laikais pavojų kur kas mažiau – 
nebegyvename olose ir mums ne-
gresia būti sumedžiotiems plėšrių 
gyvūnų. Ir vis dėlto mūsų smege-
nys tebeveikia panašiai – pirmiau-
sia į akiratį patenka būtent nega-
tyvūs ir pavojingi supančio pasau-
lio elementai. Tai išties gali apsun-
kinti gyvenimą. Toks būdas gyven-
ti ima varginti, lemia prastą nuo-
taiką, mus gaubia įvairios baimės 
ir nerimas. Kad gyventume sąmo-
ningiau ir objektyviau, labai pade-
da moksliškai pagrįstos dėmesin-
go įsisąmoninimo (angl. mindful-
ness) praktikos.

Kas yra dėmesingas įsisą-
moninimas?

Dėmesingas įsisąmonini- 
mas – tai gebėjimas atkreipti dė-
mesį į dabarties momentą, jo ne-
vertinant ir taip suvokiant rea-
lybę visapusiškiau, nesikoncen-
truojant tik į neigiamas jos ypa-
tybes. Dėmesingo įsisąmoninimo 
metu galime geriau suvokti savo 
jausmus, emocijas ir mintis kon-
krečiose situacijose, atsieję jas 
nuo vertinimų. Mūsų protas daž-
nai linkęs iškraipyti realybę. Taip 
pat greičiausiai sutiksite, kad ne-
mažai laiko praleidžiame gyven-
dami „autopilotu“. Juk kiek kartų 
nuėjote iš namų į darbą ir nepri-
siminėte paties ėjimo proceso – 
ką matėte savo aplinkoje, kokius 
garsus girdėjote, ką jautėte. Esa-
me įpratę gyventi ne „čia ir da-
bar“, bet svarstydami apie atei-
tį ir dėl jos nerimaudami. Mūsų 
protas yra linkęs kliautis anks-
tesne patirtimi, aplinką vertinti 
kaip juodą arba baltą ir numa-
tyti ateitį, dažnai katastrofišką. 
Tad gebėjimas sugrąžinti save į 
dabarties momentą gali apsau-
goti nuo daugybės nereikalingų 
frustracijų. 

Kad galėtume išvengti gyve-
nimo „autopilotu“, reikia ugdytis 
realesnį pasaulio matymo ir su-

vokimo gebėjimą – kitaip tariant, 
išmokti įsijungti „naujoko pro-
tą“ ir į mus supančią aplinką pa-
sižiūrėti naujai, tarsi pirmą kar-
tą. Puikus pavyzdys, atspindintis 
mūsų inertišką būdą gyventi, yra 
maisto valgymas. Kada paskutinį 
kartą iš tiesų sutelkėte dėmesį į 
maistą, kurį valgote? Kada galvo-
jote, koks yra kramtomo maisto 
skonis, tekstūra, kvapas, spalva? 
Greičiausiai tai darėte labai se-
niai – ragaudami kažką naujo. Iš-
mėginkite paprastą pratimą – su-
valgykite gerai pažįstamo maisto, 
pavyzdžiui, duonos, gabalėlį ir 
patyrinėkite pojūčius, kylančius 
kai ją valgote. Taip ir kasdieny-
bėje – pasistenkite nesivadovauti 
vien savo patirtimi, o pamėginki-
te realybę pajausti iš naujo. 

Daugybę laiko praleidžiame 
gyvendami inertiškai, nesigilin-
dami į mus supančią aplinką. To-
kie, kad ir labai paprasti, pratimai 
mums padeda grįžti į dabarties 
momentą ir moko gyventi są-
moningiau.

Kuo naudingas dėmesingas 
įsisąmoninimas?

Dėmesingo įsisąmoninimo 
praktikavimas padeda geriau 
suvokti savo mintis, jausmus ir 
emocijas, kūno pojūčius – o tai 
aprūpina itin svarbia informaci-
ja apie mūsų poreikius bei norus. 
Dėmesingo įsisąmoninimo prak-
tikavimas išmoko būti dabarty-
je – kaip greičiausiai žinote, ne-
rimas niekuomet nekyla dėl da-
barties, mes visuomet nerimau-
jame galvodami apie ateitį. Tad 
kam nerimauti dėl to, kas bus ir 
ko nežinome, kai galima gyventi 
dabartyje. 

Moksliniai tyrimai pagrin-
džia, kad dėmesingo įsisąmoni-
nimo praktikavimas mažina ne-
rimo lygį. Šios praktikos padeda 
priimti realybę jos nevertinant – 
negalvojant, ar patirtis gera, ar 
bloga, tiesiog ją išbūnant ir pa-
matant, kokia ji yra iš tiesų. Pasak 
mokslinių tyrimų, dėmesingo įsi-
sąmoninimo praktikos teigiamai 
veikia nuotaiką, tad padeda de-
presiškumo simptomus jaučian-
tiems žmonėms. Taip pat įrodyta, 
kad dėmesingo įsisąmoninimo 
praktikavimas gerina pažintinius 
gebėjimus – atliekant pratimus 
gerėja darbinė atmintis, dėmesio 
koncentracija, mažėja nuovargis. 
Šios praktikos gali pagerinti lėti-
nėmis ligomis sergančiųjų savi-
jautą, nes mažina streso lygį, ke-
lia nuotaiką, padeda susitvarkyti 
su skausmo pojūčiu. 

• odos gaminiai, kuriuose yra 
gumos,

• kosmetika, kurioje yra kon-
servuojančių medžiagų ir dažik-
lių (ypač svarbu atkreipti dėme-
sį į plaukų ir nagų laką),

• parafenilendiaminas – kom-
ponentas, įeinantis į plaukų dažų 
sudėtį (dėl šios medžiagos daž-
niausiai susergama galvos odos 
egzema),

• juvelyriniai dirbiniai,
• bižuterija ir aksesuarai (laik- 

rodžiai, akiniai ir kt.),
• vaistai,
• augalai,
• naminių gyvūnų vilna,
• dulkės,
• vabzdžių įgėlimai,
• grybelinės infekcijos,
• maisto produktai,
• lakai, dažai, 
• statybinės medžiagos,
• saulės spinduliai (reakcija į 

tai pasitaiko labai retai).
Pastabos: 
1. Vaikų egzema dažniausiai 

atsiranda dėl išorinių veiksnių. 
Tai siejama su silpnu imunitetu, 
taip pat didelę įtaką daro pavel-
dėjimas.

2.  Jeigu bent vienas iš tėvų 
sirgo ar serga alerginėmis ligo-
mis, tikimybė, kad ir jų vaikai 
sirgs, pavyzdžiui, egzema, siekia 
50 %. Nežiūrint į tai, panikuoti 
neverta – reikia tik rasti faktorių, 
kuris sukėlė alerginę ligą.

Egzemos paūmėjimo 
priežastys

• staigus drėgmės sumažė-
jimas,

• pakilusi kūno temperatūra,
• aplinkos temperatūros po-

kyčiai,
• padidėjęs prakaitavimas,
• odą džiovinančios cheminės 

medžiagos (esančios plovikliuo-
se ir valikliuose),

• sintetiniai drabužiai, pataly-
nė, diržai, avalynė ir t. t.,  

• vilnoniai ir kitokie šiurkš-
tūs audiniai,

• stresai,
• alergija maistui,
• gyvūnų pleiskanos,
• viršutinių kvėpavimo takų 

infekcinės ligos,
• stiprūs kvepalai.

Sergant egzema 
nepatartina vartoti

• citrusinių vaisių,
• saldumynų,
• gaminių iš aukščiausios rū-

šies miltų (galima vartoti tik viso 
grūdo duoną),

• riebios mėsos (kiaulienos, 
avienos),

• pusgaminių,
• konservuotų produktų,
• braškių,
• bananų,
• krabų,

• pipirų,
• žemuogių, 
• kukurūzų,
• kavos.
Pastaba. Egzemos paūmė-

jimo metu nerekomenduojama 
valgyti sūraus, aštraus ir rūky-
to maisto. Taip pat reikėtų atsi-
sakyti svogūnų, česnakų, kiauši-
nių, pieno, alkoholinių gėrimų, 
kavos, arbatos.

Naudinga vartoti:
• morkas,
• burokėlius,
• ropes,
• griežčius,
• krapus,
• šaltalankių uogas,
• avietes,
• juoduosius serbentus,
• mėlynes,
• vaivorus,
• arbūzus,
• aguročius,
• melionus,
• moliūgus.
Pastabos:
a) Nesvarbu, ar egzema ūmi, 

ar chroniška, būtina gerti papras-
tą vandenį (koks konkrečiai tin-
ka mineralinis, būtina pasitarti 
su gydytoju) ir šviežiai išspaus-
tas morkų sultis.

b) Egzemos paūmėjimo metu 
ne tik galima, bet ir būtina varto-
ti rauginto pieno produktus, ypač 
jei liga atsirado dėl skrandžio ir 
žarnyno sutrikimų.

c) Chroniškos egzemos atve-
ju galima vartoti vaisius, jeigu jie 
nėra sukėlę alerginės reakcijos.

d) Paūmėjimo metu, kai eg-
zema pradeda šlapiuoti (iš pūs-
lelių teka skystis, atsiranda išo-
pėjimų), reikėtų valgyti daržovių 
sriubas, košes (virtas vandenyje, 
o ne piene), virtą žuvį arba vištą.

Pagrindiniai profilaktikos 
elementai

• vengtinos fizinio aktyvu-
mo formos, galinčios pakelti kū-
no temperatūrą ir skatinti pra-
kaitavimą,

• pageidautina maudytis ne 
per dažnai ir tik šiltame, bet ne 
karštame vandenyje,

• nenaudoti aštriai veikian-
čių prausimosi priemonių (šam-
pūno, muilo, putų),

• kad oda neišsausėtų, ją rei-
kėtų dažnai tepti (ypač po prau-
simosi) gydytojo paskirtais te-
palais, kremais,

• privalu dėvėti neaptemp-
tus, odos nedirginančius dra-
bužius,

• pagal galimybę reikėtų 
vengti ir nesureikšminti stresi-
nių situacijų, 

• esant sausam patalpų orui, 
naudotinas oro drėkintuvas,

• miegui geriausiai tinka vė-
sios patalpos; svarbu ir pakan-
kama miego trukmė,

• kontaktuojant su cheminė-
mis medžiagomis, turi būti mū-
vimos apsauginės neperšlam-
pančios pirštinės,

• esant niežėjimui, veng-
ti kasytis, ant odos dėti vėsius 
kompresus (kokius, patars gy-
dytojas).

Romualdas OGinskas
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Kaip praktikuoti dėmesingą 

įsisąmoninimą?
Kad dėmesingo įsisąmonini-

mo praktika duotų kokios nors 
naudos, svarbu šios praktikos 
imtis kiekvieną dieną bent po ke-
lias minutes. Yra nemažai skirtin-
gų pratimų, kurie padeda didin-
ti dėmesingumą. Čia pristatysiu 
vieną iš jų – kūno skenavimą. 

Šio pratimo esmė – tam tikra 
tvarka valingai nukreipti dėmesį į 
vis kitas savo kūno vietas ir įsisą-
moninti pojūčius toje kūno vieto-
je arba tai, kad jokių pojūčių šioje 
vietoje nejaučiame. Kartodami šį 
pratimą galime išmokti būti savo 
dėmesio šeimininkais, t. y. sutelk-
ti dėmesį į norimus dalykus. At-
rodo paprasta? Tačiau taip nėra, 
nes, norint išlaikyti dėmesį nori-
moje vietoje, reikia atsižvelgti į 
keletą dalykų:

Pirmas žingsnis – įsisąmo-
ninti, kur norime, kad mūsų dė-
mesys būtų, į ką norime žiūrėti 
ir kur būti susikoncentravę. Šis 
žingsnis labai svarbus, nes jis re-
miasi taisykle „Į ką žiūri, tą ir ma-
tai“. Susikoncentravę į neigiamus 
dalykus, matysime tamsiąją rea-
lybės pusę, tačiau atkreipę dėme-
sį į kitą pusę pamatysime daug 
šviesių ir teigiamų dalykų net ten, 
kur, atrodė, karaliauja tamsa. Kur 
vieni mato problemas, kiti mato 
galimybes. Ir to verta pasimoky-
ti. Paprasčiausias būdas – vis ge-
riau valdyti savo dėmesį.

Antras žingsnis. Įsisąmonin-
kime, kur šiuo metu yra mūsų 
dėmesys. Supraskime, į ką esa-
me susikoncentravę dabar. Arba 
supraskime, kad mūsų dėmesys 
klaidžioja nuo dirgiklio prie dir-
giklio. Paskirkime tam keletą aki-
mirkų ir įsisąmoninkime savo dė-
mesio kryptį šiuo metu. Puiku. 
Dabar jau žinome, kur norėtume, 
kad dėmesys būtų, ir kur jis šiuo 
metu yra. Ženkime trečią žingsnį.

Trečias žingsnis yra sąmo-
ningas dėmesio perkėlimas iš tos 
vietos, kur jis yra, į vietą, kur no-
rėtume, kad jis būtų. Atrodytų, 
belieka menkniekis – tik sutelkti 
dėmesį toje naujoje, norimoje vie-
toje. Deja, tai nėra paprasta. Žmo-
gaus smegenys dėmesį vienoje 
vietoje sugeba išlaikyti tik apie 8 
sekundes. Todėl ketvirtas žings-
nis yra šiek tiek sudėtingesnis ir 
reikalauja daugiau pastangų.

Ketvirtas žingsnis yra išlai-
kyti dėmesį norimoje vietoje nuo-
lat pastebint, kai jis nuklysta, ir 
grąžinant jį prie pasirinktos vie-
tos. Jeigu norime išlikti susikon-
centravę, teks tai daryti daugybę 
kartų. Nuolat pastebėti savo dė-
mesio klaidžiojimus, kai mūsų 
mintys pasigauna dėmesį ir nuke-
lia jį, pavyzdžiui, į ateitį ar praei-
tį, ir sąmoningai, valingai grąžinti 
jį prie norimo objekto. (Šis prati-
mas paimtas iš „Geros nuotaikos 
link“ pagalbos sau programos.)

Remdamiesi išvardytais žings-
niais pamėginkite peržvelgti vi-
są savo kūną: kojų pirštus, pėdas, 
blauzdas, šlaunis, pilvą, krūtinę, 
rankas, kaklą, galvą. Patyrinėkite 
pojūčius, kuriuos jaučiate atskirose 
kūno dalyse. Kasdienis dėmesingo 
įsisąmoninimo praktikų atlikimas 
išmokys geriau pajausti savo kūną, 
suvokti savo jausmus bei emocijas 
ir suprasti tikruosius savo norus. 

Parengė psichologė  
Milda ViCkuTė

Į velomaratoną – su žinia: „Ką galit jūs, galim ir mes!“
Pirmą kartą į velomarato-

ną atvažiavo ir Stasys Dadura 
su broliu Pauliumi. Neįgaliojo 
vežimėliu Stasys juda daugiau 
kaip 10-metį. 2004-aisiais pa-
teko į avariją, susilaužė stubu-
rą – 5–6–7 krūtinės srities stu-
buro slankstelius. Trejus ketve-
rius metus dar bandė intensy-
viomis mankštomis, sportu su-
sigrąžinti sveikatą, vis dėlto ant 
kojų taip ir neatsistojo. Tada su-
sitaikė ir... ėmė gyventi nepaisy-
damas negalios. Dirba, susirado 
merginą, augina sūnų. „Jeigu iš 
tikrųjų nori, ir rateliuose sėdė-
damas viską gali, – atvirai sako 
Stasys. – Vežimėlis – tik judėji-
mo priemonė.“ 

Vykti į Vilnių, išmėginti velo-
maratono trasą S. Dadura kvietė 
ir kitus Tauragės ratukų sąjun-
gos narius. Pasak jo, tokia puiki 
proga nedažnai pasitaiko. Deja, 
nė vienas nepasiryžo. 

O štai iš Kauno neįgalaus jau-
nimo rekreacijos ir sporto klu-
bo „RSK“ pirmąkart velomara-
tone save išbandyti panoro net 
trys rateliais judantys neįgalieji: 
Aušrinė Packevičiūtė, Jurijus Sa-
vickis ir Darius Čirvinskas. Juri-
jus į maratono trasą leidosi ne su 
varytuvu, kaip kiti, o su specialiu 
sportiniu vežimėliu. Bene prieš 
pusmetį jį atradęs 25-metis vai-
kinas labai susidomėjo šio veži-
mėlio galimybėmis, treniruoja-
si, kaupia patirtį, nori dalyvau-
ti lenktynėse. Juolab kad šalia – 
padrąsinantys pavyzdžiai. Paty-
ręs sportininkas, klubo treneris 
Kęstutis Skučas su tokiu vežimė-
liu net parolimpinėse žaidynėse 
dalyvavo. Gerokai šiame sporte 
pažengęs ir klubo bičiulis Min-
daugas Baltuška. Jėgų velomara-
tone netausojo ir Jurijus – kartu 
su S. Dadura jiedu 10 kilometrų 
trasą įveikė dusyk. 

Sportinis azartas, adre-
nalino antplūdis nesvetimi ir  
D. Čirvinskui. Darius – moto-
sporto mėgėjas. Dar visai ne-
seniai važinėjimas keturračiais 
buvo svarbi jo gyvenimo dalis. 
Deja, sutapus kelioms nepalan-
kioms aplinkybėms, 2014 m. 
Pabradėje vykęs „Enduro ralis“ 
virto lemtingu gyvenimo posū-
kiu. Keturratis vertėsi, lūžo stu-
buras. „Bet gyvenimas aukštyn 
kojom neapsivertė“, – šypsosi 
vyras. Labai palaikė šeima (Da-
rius turi žmoną, 17-metę dukte-
rį, 9-metį sūnų), draugai. Ir dar-
bą išsaugojo, ir pomėgį sportui. 

Kartą išmėginęs,  
negali sustoti 

Keletas neįgaliųjų komandos 
narių velomaratono trasoje save 
išbandė jau antrąsyk. Nors, pa-
sak linkuviškio Sigito Žvaigždės, 
prieš penkerius metus vykusio 
maratono įspūdžiai jau šiek tiek 
prisimiršo, visi vieningai prita-
rė pakruojiškiui Robertui Ašma-
navičiui: svarbiausia – startuoti 
ir sėkmingai finišuoti. Pirmaja-
me maratone du komandos na-
riai trasos neįveikė – vežimė-
liams apvirtus jiedu susilaužė 
kojas. Ir šiemetiniame veloma-
ratone pavojinguose posūkiuo-
se ne vienas sportininkas krito 
nuo dviračio, bet neįgalieji tokių 
nesėkmių išvengė. Finišą pasie-

kusieji juokavo, kad juos nuo to-
kios lemties apsaugojo trečia- 
sis – varytuvo – ratas. O ir pati 
trasa nebuvo sudėtinga, išsky-
rus vieną jos atkarpą – akme-
ninį grindinį. Jeigu ne ji, antrą-
kart įveikti 10 kilometrų atstu-
mą būtų pasiryžę ir daugiau neį-
galiųjų. Nepasitaikė ir rimtesnių 
įkalnių. Po vasaros „krikšto“ Pla-
teliuose, kur žygio „Nugalėk sa-
ve“ dalyviams teko įveikti net 7 
proc. statumo kalniuką, Vilniaus 
kraštovaizdžio nelygumai neį-
galiesiems buvo tik juokai. 

Nors S. Žvaigždė velomara-
tone taip pat dalyvavo jau antrą 
kartą, vis tiek sakė besijaučiąs 
kaip naujokas. 15 metų varytu-
vus gaminančioje „Retenėje“ iš-
dirbęs Sigitas anąkart startavo 
su pirmuoju įmonėje pagamin-
tu varytuvu. O štai neseniai įsi-
gyto patobulinto naujausio mo-
delio dar nespėjo „prisijaukinti“. 
„Prie kiekvienos technikos rei-
kia priprasti“, – sakė jis. 

Tačiau velomaratonas – ren-
ginys, kuriame dviratininkams 
mėgėjams nereikia devynių pra-

kaitų braukti, sekundžių skai-
čiuoti. Svarbiausia yra patirti 
kuo daugiau gerų emocijų, pasi-
mėgauti tuo, kad į trasą gali leis-
tis kartu su visais dviračių spor-
to mėgėjais, nepaisant amžiaus, 
sveikatos ar fizinio pasirengimo. 

„Velomaratoniškos“ patirties 
jau irgi turėjęs, 19 metų po pa-
tirtos avarijos rateliais judantis 
joniškietis Gintaras Balčiūnas 
nei laisvadienių, nei atostogų to-
kiems renginiams negaili. Pasak 
jo, kur daugiau su po visą Lietu-
vą pasklidusiais bičiuliais susi-
tiksi, kūną pamankštinsi, laiką 
gerai praleisi. Tokių renginių 
reikėtų dar daugiau.

G. Žemaitaitytė atvira: aš-
tuntą kartą vykstančiame ve-
lomaratone neįgalieji tik antrą 
kartą dalyvauja dėl... lėšų sto-
kos. Šiemet iš Joniškio, Šiaulių, 
Tauragės, Kauno, Pakruojo, Ra-
dviliškio, kitų šalies miestų su-
važiavusiems komandos na-
riams kompensuoti kuro išlai-

das, organizuoti maitinimą pa-
dėjo iš Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos ir Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos gau-
tos lėšos. 

Sušildė Benedikto 
Vanago dėmesys 

Velomaratonas – garsaus 
lenktynininko Benedikto Va-
nago sumanytas ir inicijuotas 
renginys. Aštuntą kartą sureng-
tą sporto šventę šiemet papildė 
riedučiais, paspirtukais judan-
čių vaikų startai. Lenktyninin-
kas džiaugėsi ir į velomarato-
ną įsitraukusiais neįgaliaisiais, 
jų iniciatyvumu, naujų potyrių 
paieškomis. 

Tačiau patys neįgaliųjų ko-
mandos nariai neslėpė norintys 
tapti dar aktyvesniais šio rengi-
nio dalyviais – pavyzdžiui, įsi-
traukti į kokias nors varžybas. 
B. Vanagas pritarė tokiam jų no-
rui ir pažadėjo drauge aptarti, 
kokios tai galėtų būti varžybos, 
kokie turėtų būti jų vertinimo 
kriterijai ir pan. 

Su velomaratono organiza-
torių komandos nariu Ramūnu 
Kliunka pabendravę neįgalieji 
išgirdo ir dar vieną pažadą – ki-
tąmet vyksiančio maratono in-
formacinį paketą papildyti ne-
įgaliesiems skirta skiltimi. Šie-
met oficialiame velomaratono 
tinklalapyje neįgalieji neaptiko 
jokių žinių nei apie jiems skir-
tas automobilių statymo vietas, 
nei apie galimybes privažiuoti 
kuo arčiau starto linijos ar pri-
taikytus tualetus. G. Žemaitai-
tytės teigimu, tik susisiekus su 
R. Kliunka, jiems buvo suteikta 
visa rūpima informacija. Orga-
nizatorių komandos narys sa-
ko, kad velomaratonas – visiems 
atviras renginys, todėl nuo pat 
pradžių buvo pagalvota apie są-
lygas jame dalyvauti visiems no-
rintiesiems. Vis dėlto R. Kliun-
ka sutiko, kad atskiroje skiltyje 
pateikta konkreti neįgaliesiems 
aktuali informacija paskatin-
tų dar daugiau jų įsitraukti į šį 
nuotaikingą ir gerų emocijų ku-
piną renginį.

aldona MiLieškienė
Autorės nuotr.Robertas Ašmanavičius.

Darius Čirvinskas.

Stasys Dadura su broliu Pauliumi – velomaratono naujokai.

Neįgaliųjų komanda pasiruošusi išbandyti jėgas.
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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 – žinios. 6.35, 
7:35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
8.05, 8:35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 28 d.
09:05 Senis. N-7. 133 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas N-7. 6/6 s. (44 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/7 s. HD (kart.). 11:50 Savaitė. (kart.). 
12:45 Klausimėlis.lt. 13:10 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys N-7. 
121 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Premjera. Emilija iš Lais-
vės alėjos. 23:35 Modernus serialas. 
Premjera. Jaunasis Popiežius. N-14. 1 
s. 00:30 Kelias į namus. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Specialus tyrimas. 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Savaitė. 05:00 Seserys N-7. 
121 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 29 d. 
09:05 Senis. N-7. 134 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 6/7 s. (45 s.). 
11:05 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 3. N-7. 3/8 s. 11:50 Gimę tą pačią 
dieną.  (kart.). 12:45 Klausimėlis.lt. 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 122 s. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas.17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro.19:30 „25-asis kadras. 
Terra incognita“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 „LRT – atkurtos 
Lietuvos šimtmečio transliuotojas“. Nau-
jas sezonas. Transliacija iš Valdovų rū-
mų. 23:10 Modernus serialas. Premje-
ra. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/1 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 
4/1 s. 01:00 LRT radijo žinios.01:05 Bal-
tijos kelias. Dokumentinis filmas. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios.04:05 „25-asis 
kadras. Terra incognita“. Dokumentinė 
apybraiža. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
122 s. HD (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 30 d.
09:05 Senis. N-7. 135 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 6/8 s. (46 s.). 
11:05 Premjera. Aukštuomenės daktaras 
3. N-7. 3/9 s. 11:50 „25-asis kadras. Ter-
ra incognita“. Dokumentinė apybraiža.  
(kart.). 12:45 Klausimėlis.lt. 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
123 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:15 
Premjera. Vokietija 1983-iaisiais. N-14. 1 
s. 00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
4. N-7. 4/2 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Misija Sibiras’16: dvi savaitės, 
trukusios vieną poliarinę dieną. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apy-
braiža. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 123 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 31 d.
09:05 Senis. N-7. 136 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 7/1 s. (47 s.). 
11:05 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 3. N-7. 3/10 s. 11:50 Gyvenimas. 
(kart.). 12:45 Klausimėlis.lt. 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva.  16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
124 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai.18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre.  21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. 22:30 Premjera. Sangailės vasa-

ra. N-14. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7. 4/3 s. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 „LRT – atkurtos Lietuvos 
šimtmečio transliuotojas“. Naujas se-
zonas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 „LRT – atkurtos Lietuvos šim-
tmečio transliuotojas“. Naujas sezonas. 
(kart.). 04:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 124 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 1 d. 
09:05 Senis. N-7. 137 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 7/2 s. (48 s.). 
11:05 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 3. N-7. 3/11 s. 11:50 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 12:45 
Klausimėlis.lt.  13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
125 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro.19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Sportas. 21:05 Orai. 21:10 Lote-
rija „Jėga“. 21:15 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. Lietuva 
– Škotija. Tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus. 23:55 Fantastiškas penktadienis. 
Premjera. Mumija. N-14. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Dokumenti-
nė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 125 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 2 d.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Džiunglių knyga  2. 2/47, 2/48 s. 07:25 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 1. 27 s. 07:35 Šervudo padauža Ro-
binas Hudas. 2014 m. 38 s. 07:50 Prem-
jera. Džeronimas 3. 2016 m. 3/1 s. 08:15 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasau-
lio dokumentika. Įstabūs laukinio pasau-
lio gyventojai (subtitruota).12:50 Pasau-
lio dokumentika. Erdvės. Pasaulio ža-
vesys (subtitruota). 13:45 Paryžiaus pa-
slaptys. 1 s. Mulen Ružo paslaptis. N-7. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncer-
tas.17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Teisė 
žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Folkšokas 
2017. 1 d. 22:20 Mėlynakis Mikis. N-7. 
(subtitruota). 24:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 00:25 „25-asis 
kadras. Terra incognita“. (kart.). 01:20 
Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio 
pasaulio gyventojai. 5 d. Mažieji Afrikos 
gyvūnai (subtitruota, kart.). 02:15 Pa-
saulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio 
žavesys. 9 d. Tokijas. Miestas feniksas 
(subtitruota, kart.). 03:05 Teisė žinoti.  
(kart.). 03:30 Stambiu planu. 04:00 Ka-
rinės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksinis 
protas. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. 07:00 

Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.). 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. Ma-
žasis princas 3. 3/1 s. 09:25 Džiunglių 
knyga  2 2/49 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 45 s. 09:45 Premjera. Šikšnospar-
nis Patas. 39 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Brolių Grimų 
pasakos. 5 s. Narsus siuvėjas. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Premjera. Šunų 
ABC 3. 3/5 d. 12:45 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnai nepritapėliai (subtitruota). 
13:40 Mis Marpl 3/3 s. Nekaltumo įrody-
mas. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 
Premjera. Audrys. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 
9 s. 22:00 Premjera. Labas, čia aš. N-7.  
23:25 Mumija. N-14. (kart.). 01:30 Šunų 
ABC 3. 3/5 d. (kart.). 02:15 Pasaulio do-
kumentika. Gyvūnai nepritapėliai (subti-
truota, kart.). 03:10 Klausimėlis.lt. (kart.). 
03:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 03:50 Savaitė. (kart.). 04:45 Folk-
šokas 2017. 1 d. (kart.).

Pirmadienis, rugpjūčio 28 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25  Didvy-

rių draugužiai (8). 06:55 Simpsonai (14). 

Pirmadienis, rugpjūčio 28 d.
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (29). 07:05 „Kaukė“ (7). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (9). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (17). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (18). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (k). N-7. 
12:35 Nuo... Iki.... 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (11). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (147). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (82). N-7. 20:30 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (83). N-7. 21:00 
„Vaikai šėlsta“ (35). 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 Žaidimas be 
taisyklių. N-7. 00:25 „Juodasis sąrašas“ 
(1). N-7. 01:20 „Judantis objektas“ (21). 
N-7. 02:10 Gili žydra jūra (k). N14.

Antradienis, rugpjūčio 29 d.
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (30). 07:05 „Kaukė“ (8). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (10). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (19). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (20). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 va-
landos (k). N-7. 12:35 Bus visko. 13:30 
„Gyvenimo šukės“ (12). N-7. 15:30 „Dvi 
širdys“ (148). 16:00 „Dvi širdys“ (149).  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (84). N-7. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (85). N-7. 
21:00 „Vaikai šėlsta“ (36). 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS. Išlikimo žaidimas. N14. 
00:05 „Juodasis sąrašas“ (2). N-7. 01:00 
„Judantis objektas“ (22). N-7.01:50 Žai-
dimas be taisyklių (k). N-7. 

trečiadienis, rugpjūčio 30 d.
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (31). 07:05 „Kaukė“ (9). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (11). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (21). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (22). N-7. 09:45 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 va-
landos (k). N-7. 12:35 Bus visko. 13:30 
„Gyvenimo šukės“ (13). N-7. 15:30 „Dvi 
širdys“ (150). 16:00 „Dvi širdys“ (151). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (86). N-7. 

20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (87). N-7. 
21:00 „Vaikai šėlsta“ (37). 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Tamsi tiesa. N14.  00:25 
„Juodasis sąrašas“ (3). N-7. 01:20 „Ju-
dantis objektas“ (1). N-7. 02:10 Išlikimo 
žaidimas (k). N14. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 31 d.
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (32). 07:05 „Kaukė“ (10).  
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (12). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (23). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (24). N-7.  09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 va-
landos (k). N-7. 12:35 Bus visko. 13:30 
„Gyvenimo šukės“ (14). N-7. 15:30 „Dvi 
širdys“ (152). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7.  18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(88). N-7.  20:30 „Vaikai šėlsta“ (38).  
21:00 „Vaikai šėlsta“ (39).  21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Tuk tuk. N14. 00:20 „Juo-
dasis sąrašas“ (4). N-7. 01:15 „Judan-
tis objektas“ (2). N-7. 02:05 Alchemija. 
VDU karta. 2014 m. Kultūrinė publicis-
tika. 02:35 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Autoriai Juozas Ma-
tonis ir Vytautas Damaševičius. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 1 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (33). 07:05 „Kaukė“ (11). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (13). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (25). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (26). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (k). N-7. 
12:35 Nuo... Iki.... 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (15). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (153).  
16:00 „Dvi širdys“ (154). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Prekybos centro kietuolis. N-7. 
21:20 PREMJERA Kaip atsikratyti boso 
2. N14. 23:40 Piktosios dvasios sugrįži-
mas. S. 01:25 Tuk tuk (k). N14.  

Šeštadienis, rugsėjo 2 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (10) (k). 06:55 „Linksmieji de-
tektyvai“ (12) (k). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (23). 07:45 „Harvis Biksas“ (24). 
08:10 „Keista šeimynėlė“ (13). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (1). 09:00 
„Ponas Bynas“ (2). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (23). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ (1). 
10:10 KINO PUSRYČIAI Mano mama 
dinozaurė. 11:55 Keturkojis Kupido-
nas. 13:50 „Pričiupom!“ (7). 14:20 „Pri-
čiupom!“ (8). 14:50 „Drakono sūnus“ (1). 
N-7. 16:40 „Drakono sūnus“ (2). N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Le-
go filmas. 21:20 Tūkstantis žodžių. N-7. 
23:10 Uošvio tvirtovė. N14. 01:15 Kaip 
atsikratyti boso 2 (k). N14.

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (11) (k). 1. 06:55 „Linksmieji 
detektyvai“ (13). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (24). 07:45 „Harvis Biksas“ (25). 
08:10 „Keista šeimynėlė“ (14). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (2). 09:00 
„Ponas Bynas“ (3). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (24). 10:00 KINO PUSRYČIAI 16 
norų. 11:50 Ko nori mergina. N-7. 14:00 
Nepėsčias Džo. N-7. 16:05 „Pričiupom!“ 
(9). 16:35 Superaudra Sietle. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Teleloto. 20:35 PREMJERA Nepapras-
tas Žmogus-Voras 2. N-7. 23:25 Per 
plauką nuo pražūties. N14. 01:25 Tūks-
tantis žodžių (k). N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 28 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(5). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (11) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(3) (k) . N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (3) 
(k).  10:35 Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(17) (k) . N-7. 13:45 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (12). N-7. 14:45 „Voratinklis“ 
(4). N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(18). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sa-
vas žmogus“ (66). N-7. 19:30 „Įteisintas 
faras“ (4). 20:30 Farai. N-7.21:00 Prisi-
minti pavojinga. N14. 23:20 Amžinai ta-
vo (k). N14. 01:15 „Kortų namelis“ (1) 
(k). N14. 02:10 „Kortų namelis“ (2) (k). 
N14. 03:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5) 
(k). N-7. 03:45 „Gyvybės galia“ (6) (k). 
04:40 „Gyvybės galia“ (1) (k).

Antradienis, rugpjūčio 29 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(6). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (12) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(4) (k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (4) 
(k).10:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (18) 

TV3

LNK

BTV

LRT
(k) . N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (13). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (5). 
N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (67). N-7. 19:30 „Įteisintas fa-
ras“ (5). 20:30 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Didingiausias filmas. N14. 22:50 
Prisiminti pavojinga (k). N14. 01:05 „Ni-
kita“ (1). N-7. 01:55 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (6) (k). N-7. 02:40 Su cinkeliu. N-7. 
03:15 Su cinkeliu. N-7. 03:45 Su cinke-
liu. N-7. 04:20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.04:45 „Pragaro katytė“ (4) (k).

trečiadienis, rugpjūčio 30 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(7). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (13) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (5) 
(k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (5) (k). 
10:35 „44-as skyrius“ (74) (k). N-7. 11:35 
Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 12:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (19) (k). N-7. 
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (14). 
N-7. 14:45 „Voratinklis“ (6). N-7. 15:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (20). N-7. 18:00 
Info diena.18:30 „Savas žmogus“ (68). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (6). 20:30 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Žmog-
žudysčių sąrašas. N14. 23:00 Didingiau-
sias filmas (k). N14. 00:50 „Nikita“ (2). 
N-7. 01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (7) 
(k). N-7. 02:25 Su cinkeliu. N-7. 03:00 Su 
cinkeliu. N-7. 03:30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 03:50 „Pragaro katytė“ (5) (k).

ketvirtadienis, rugpjūčio 31 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(8). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (14) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(6) (k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (6) 
(k). 10:35 „44-as skyrius“ (75) (k). N-7. 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20) 
(k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (15). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (7). 
N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (21). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (69). N-7. 19:30 „Įteisintas fa-
ras“ (7) 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Drąsiaširdis. N-7. 23:05 Žmog-
žudysčių sąrašas (k). N14. 01:00 „Niki-
ta“ (3). N-7. 01:50 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (8) (k). N-7.  02:40 „Savas žmogus“ 
(67) (k). N-7. 03:25 „Savas žmogus“ (68) 
(k). N-7.04:10 „Savas žmogus“ (69) (k). 
N-7.04:55 Savaitės kriminalai (k). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 1 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(9). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (15) (k). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (7) (k). N-7. 09:35 „Žiniuonis“ (32) 
(k). N-7. 10:35 „Žiniuonis“ (33) (k). N-7. 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (21) 
(k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (16). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (8). 
N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (22). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (70). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (34). N-7.  20:30 „Ameri-
kietiškos imtynės“ (34). N-7. 21:30 Nak-
tinis pasivažinėjimas. N14. 23:25 Drąsi-
aširdis (k). N-7. 2003 m. 01:25 „Nikita“ 
(4). N-7. 02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(9) (k). N-7. 02:55 Naktinis pasivažinėji-
mas (k). N14. 

Šeštadienis, rugsėjo 2 d.
06:30 „Ekstrasensų mūšis“ (4) (k). 

N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su Dže-
fu Korvinu“ (20). 10:35 „Gyvybės galia“ 
(2). 11:50 „Pragaro katytė“ (6). 13:00 „Ži-
niuonis“ (34). N-7. 14:00 „Žiniuonis“ (35). 
N-7. 15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(6). N-7. 16:10 „Kas žudikas?“ (43). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„44-as skyrius“ (76). N-7. 19:30 Muzi-
kinė kaukė. 22:00 Prezidento patikėti-
nis 2. Spąstai teroristams. N-7. 23:50 
Goblinas. N14. 01:30 „Nikita“ (3) (k). 
N-7. 02:15 „Nikita“ (4) (k). N-7. 03:00 
Muzikinė kaukė (k).

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempionato 

finalas Radviliškis (k). 07:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 08:00 Akivaizdu, bet ne-
įtikėtina. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas Kau-
nas. 10:05 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ (21). 10:35 „Gyvybės ga-
lia“ (3) 11:50 „Pragaro katytė“ (1). 13:00 
„Viena už visus“ (152). N-7. 13:35 Svei-
kinimai. 15:40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 16:10 „Kas žudikas?“ (44). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„44-as skyrius“ (77). N-7. 19:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (5). N-7. 21:50 Šeimos 
albumas. Rugpjūtis. N14. 00:10 „Kortų 
namelis“ (3). N14. 01:10 „Kortų name-
lis“ (4). N14. 01:55 Prezidento patikėti-
nis 2. Spąstai teroristams (k). N-7. 03:25 
Goblinas (k). N14. 

N-7. 07:25 Simpsonai (15). N-7. 07:55  
Rezidentai (77). N-7. 08:25 Rezidentai 
(78). N-7. 08:55  Meilės sūkuryje (2662). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėve-
lio dukrytės (1). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (2). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (16). N-7. 13:30  Simpsonai (16). 
N-7. 14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30  
Pažadėtoji (2019). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2020). N-7 15:30  Pamilti vėl (81). N-7. 
16:30  TV Pagalba. N-7. 18:30  TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25  TV3 orai.  19:30  
Tėvelio dukrytės (3). N-7. 20:00 Tėvelio 
dukrytės (4). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės 
(5). N-7. 21:00  2 Barai. N-14. 21:30  TV3 
vakaro žinios. 22:15  TV3 sportas. 22:25  
TV3 orai. 22:30 Popieriniai miestai. N-7. 
00:45  Kastlas (16). N-7. 01:35  Nauja-
kuriai (21). N-7. 02:00  Naujakuriai (22). 
N-7. 02:30 Legendos (4). N-14.03:20  Ti-
ronas (2). N-14. 04:05 Ekstrasensų mū-
šis (27). N-7

Antradienis, rugpjūčio 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (9). 06:55 Simpsonai (16). 
N-7. 07:25 Simpsonai (17). N-7. 07:55  
Rezidentai (79). N-7. 08:25 Rezidentai 
(80). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2663). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėve-
lio dukrytės (4). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (5). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (17). N-7. 13:30 Simpsonai (18). 
N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2021). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2022). N-7. 15:30 Pamilti vėl (82). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30  
Tėvelio dukrytės (6). N-7. 20:00 Tėvelio 
dukrytės (7). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės 
(8). N-7. 21:00 2 Barai. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25  TV3 orai. 
22:30 Dvigubas smūgis. N-14. 00:50 Kas-
tlas (17). N-7. 01:40 Naujakuriai (23). N-7. 
02:05 Naujakuriai (24). N-7. 02:35 Legen-
dos (5). N-14. 03:25 Tironas (3). N-14. 
04:15  Ekstrasensai detektyvai (29). N-7. 

trečiadienis, rugpjūčio 30 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (10). 06:55 Simpsonai (18). 
N-7. 07:25 Simpsonai (19). N-7. 07:55 Re-
zidentai (81) N-7. 08:25 Rezidentai (82) 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2664) N-7. 
10:00 TV Pagalba N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (7) N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(8). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(18). N-7.13:30 Simpsonai (20). N-7.14:00 
Simpsonai (1). N-7.14:30 Pažadėto-
ji (2023). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2024). 
N-7.15:30 Pamilti vėl (83). N-7. 16:30 TV 
Pagalba  N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tė-
velio dukrytės (9). N-7. 20:00 Tėvelio du-
krytės (10). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės 
(11). N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pri-
verstas žudyti. N-14. 00:35 Kastlas (18). 
N-7. 01:30 Naujokė (1). N-7.01:55 Pasku-
tinis iš vyrų (1). N-7.02:20 Legendos (6). 
N-14.03:10 Tironas (4).N-14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 31 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25  Didvy-

rių draugužiai (11). 06:55 Simpsonai (20). 
N-7. 07:25  Simpsonai (1). N-7. 07:55 Re-
zidentai (83). N-7. 08:25 Rezidentai (84). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2665). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00  Tėvelio 
dukrytės (9). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(10). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (19). N-7. 13:30  Simpsonai (2). N-7. 
14:00 Simpsonai (3). N-7. 14:30  Pažadė-
toji (2025). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2026). 
N-7. 15:30  Pamilti vėl (84). N-7. 16:30  
TV Pagalba. N-7. 18:00 TV3 žinios. 18:15  
TV3 sportas. 18:20 TV3 orai.18:25 Tiesiai 
iš EuroBasket 2017. 18:30 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Lietuva - Gruzija. 
Tiesioginė transliacija. 19:20 Rungtynių 
pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
19:35 Europos vyrų krepšinio čempiona-
tas. Lietuva - Gruzija. Tiesioginė translia-
cija. 20:25 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
20:30 Tėvelio dukrytės (12). N-7. 21:00  
2 Barai. N-14.21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15  TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25  
Vikingų loto. 22:30  Rembo. N-14. 00:10  
Europos vyrų krepšinio čempionatas. Itali-
ja - Izraelis. 01:50 Naujokė (2). N-7. 02:15  
Paskutinis iš vyrų (2). N-7. 02:45  Legen-
dos (7). N-14. 03:35 Tironas (5). N-14.

Penktadienis, rugsėjo 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (12). 06:55  Simpsonai 
(2). N-7. 07:25 Simpsonai (3). N-7. 07:55  
Rezidentai (85). N-7. 08:25  Rezidentai 
(86). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2666). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 11:25  Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
12:00  Tėvelio dukrytės (11). N-7. 12:30  
Tėvelio dukrytės (12). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1). N-7. 13:30 Simp-
sonai (4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 
14:30  Pažadėtoji (2027). N-7. 15:00  Pa-
žadėtoji (2028). N-7. 15:30 Pamilti vėl (85). 
N-7.16:30  TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25  TV3 
orai. 19:30 Džiunglių knyga 2  N-7. 20:55  
Tiesiai iš EuroBasket 2017. 21:00 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionatas. Turki-
ja - Rusija. Tiesioginė transliacija. 21:50  
Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš Euro-

Basket 2017. 22:05 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Turkija - Rusija. Tie-
sioginė transliacija. 22:55 Tiesiai iš Eu-
roBasket 2017 23:00 Kodas 999. N-14. 
01:20  Europos vyrų krepšinio čempiona-
tas. Serbija - Latvija. Vaizdo įrašas. 03:00  
Surogatinė motina. 

Šeštadienis, rugsėjo 2 d.
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (55). 07:00 Bailus voveriu-
kas (5). 07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (4). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos 
(56). 08:30 Kung Fu Panda (23). N-7. 
09:00 Kobra 11 (12). N-7. 10:00 Hava-
jai 5.0 (7). N-7. 11:00 Beždžionėlė eks-
tremalė. U. 12:50 Keturkojis hercogas. 
14:40 Marko ir Raselo pašėlęs pasiva-
žinėjimas. N-7.16:30 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Graikija - Prancūzija.
Tiesioginė transliacija. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25  Eurojackpot.19:30 2 Barai. Išliki-
mo kovos. Finalas. N-7. 21:25 Tiesiai iš 
EuroBasket 2017. 21:30 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Izraelis - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija. 22:20  Rungtynių 
pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
22:35 Europos vyrų krepšinio čempiona-
tas. Izraelis - Lietuva. Tiesioginė translia-
cija. 23:25 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
23:30 Kulka. N-14. 01:15 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Latvija - Belgija. 
02:55 Grainderis (1). N-7. 03:20  Grain-
deris (2). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (56). 07:00  Bailus vove-
riukas (6). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (5). N-7. 08:00 Ančiukų 
istorijos (57). 08:30 Kung Fu Panda (24). 
N-7. 09:00 Kobra 11 (13). N-7. 10:00 Ha-
vajai 5.0 (8). N-7. 11:00 Barbė ir slapto-
sios durys. 12:35 Nematoma sesuo. N-7. 
14:10  Žiurkių lenktynės. N-7. 16:30 Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionatas. Slo-
vėnija - Graikija. Tiesioginė transliacija. 
18:25 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 18:30  
Europos vyrų krepšinio čempionatas. Lie-
tuva - Italija. Tiesioginė transliacija. 19:20 
Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš Euro-
Basket 2017. 19:35 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Lietuva - Italija. Tie-
sioginė transliacija. 20:25 Tiesiai iš Eu-
roBasket 2017. 20:30  TV3 žinios (312). 
21:15 TV3 sportas. 21:25 TV3 orai. 21:30  
Karibų piratai. ‘Juodojo perlo’ užkeikimas. 
N-7. 00:20 Europos vyrų krepšinio čempi-
onatas. Vokietija - Izraelis. 02:00  Lemtin-
gas posūkis 5. S.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Vienuolė Malgorzata 
Chmielewska – labai po-
puliari Lenkijoje. Ji su-
maniai globoja pačius 
sunkiausius neįgaliuo-
sius ir net tapo 30-mečio 
Artūro (turinčio proto ir 
autizmo negalią) oficia-
lia globėja. Ji atvirai ir 
be užuolankų kalba apie 
šeimų, auginančių neį-
galius vaikus, problemas, 
negaili kritikos valstybės 
institucijoms, dalijasi sa-
vo vertingu patyrimu.

Tokios durys –  
pasityčiojimas iš neįgaliųjų

Kanojininkui trūksta varžovų ir 
specialios kanojos

Ramunė Ramanauskienė interneto svetainėje kurjeris.lt rašo 
apie būsto pritaikymo neįgaliesiems akibrokštus.

Jurgita Juškevičienė tinklalapyje www.skrastas.lt pasakoja apie 
17-metį Justiną Kazulį iš Pakruojo rajono. Šiuo metu jis – vienin-
telis neįgalus kanojininkas Lietuvoje. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Tauragės kurjeriui“ elektroniniu 
paštu J. Tumo-Vaižganto g. 146 
namo gyventojų atsiųstoje nuo-
traukoje buvo matyti, kaip atro-
do vienoje šio daugiabučio laip-
tinėje įrengtos naujos durys. „Pa-
žiūrėkite, kokias duris įdėjo. Neį-
galiajam nei pačiam įvažiuoti, nei 
kitiems jį įvežti neįmanoma. Da-
bar viskas daroma, kad tik pato-
giau neįgaliems žmonėms būtų, o 
čia tiesiog pasityčiojimas“, – „Tau-
ragės kurjeriui“ kalbėjo nuotrau-
kos autorius. 
Gautą nuotrauką redakcija per-
siuntė šį daugiabutį namą admi-
nistruojančios savivaldybės ben-
drovės „Tauragės butų ūkis“ di-
rektoriaus pavaduotojui Egidijui 
Vaitiekui. Šis reagavo nedelsda-
mas ir pasisiūlė drauge su žur-
naliste ir butų ūkio meistru nu-
važiuoti prie J. Tumo-Vaižganto 
g. 146 namo. 
Butų ūkio atstovai pripažįsta – 
neįgaliajam pačiam nei įvažiuoti, 
nei išvažiuoti pro naująsias du-
ris ir per aukštoką slenkstį ne-
būtų įmanoma. Tačiau patikino, 
kad šioje laiptinėje neįgalių žmo-
nių negyvena. E. Vaitiekus sakė 

susisiekęs su Tauragės neįgalių-
jų draugijos pirmininku Kęstu-
čiu Petkumi, šis sakęs neturįs ži-
nių, kad šioje laiptinėje gyventų 
neįgaliųjų. Tai patvirtino ir pasi-
kalbėti su butų ūkio atstovais bei 
žurnaliste išėjusi šio namo gyven-
toja. Moteris sakė, kad jos vyras 
buvo neįgalus ir nevaikščiojo, ta-
čiau jo jau nebėra.
„Tačiau mes suprantam, kad tai 
nėra argumentas, bet kada žmo-
gus gali tapti neįgalus“, – apžiūri-
nėdamas duris sakė E. Vaitiekus.
Naujas duris šioje laiptinėje pagal 
butų ūkio užsakymą įrengė Kau-
no bendrovė. Darbai dar nebaigti. 
E. Vaitiekaus teigimu, duris būtų 
galima perkelti gilyn į laiptinę ir 
problemos nebeliktų. Tačiau dėl 
to reikėtų apklausti laiptinės gy-
ventojus. Mat naujų durų laipti-
nės gyventojams prireikė, nes po 
jos stogeliu nuolat susirinkdavo 
būrys paauglių. Jaunuoliai čia ne 
tik slėpdavosi nuo lietaus, bet ir 
rūkydavo, išgėrinėdavo, triukš-
maudavo. Dabar, įrengus naujas 
koduotas duris, jie tokios galimy-
bės nebeturi, nes virš laiptų nebe-
liko stogelio. 

Kai Justinui buvo maždaug vie-
neri, gydytojai jam diagnozavo 
cerebrinį paralyžių. Iš pradžių 
kalbėta, kad gal berniukas iš vi-
so negalės vaikščioti, tačiau po 
kojų operacijos ir dėl mamos 
užsispyrimo Justinas, nors ir 
raišuodamas, vaikšto. Kartu su 
draugais 4 kilometrus pėsčio-
mis traukia iki karjerų maudy-
tis, o po maudynių vėl tiek pat 
eina atgal. Ir šį atstumą Justinas 
įveikia nesiilsėdamas. Sako, kad 
anksčiau jausdavo kelių skaus-
mą, tačiau dabar vaikščiojimas 
jokių nepatogumų nesukelia.
Pastaruosius dvejus metus Jus-
tinas mokėsi Šiaulių sanatori-
nėje mokykloje, vakarais daž-
nai nueidavo prie Talšos pasi-
treniruoti ant skersinių. Vieną 
vakarą atletišką vaikiną ten už-
kalbino kanojų irklavimo tre-
neris Artūras Navickas. Pasi-
kalbėjęs pakvietė užsukti į ir-
klavimo bazę, išbandyti irkla-
vimą. Justinas pasitarė su ma-
ma ir ryžosi pabandyti. Tiesa, 
praeitą vasarą buvo padaręs 
pertraukėlę, bet šiemet jau 
rimtai treniruojasi ir kone kie-
kvieną vasaros savaitgalį daly-
vauja varžybose.
Justino kanoja turi plūdurą, kad 
nevirstų ir į ją būtų lengviau 
įlipti. A. Navickas kartu su tal-
kininkais plūdurą sumeistravo 
iš senos baidarės, prijungti jam 
prie kanojos panaudojo senas 
medines slides. 
Žvelgdamas į kanoją A. Navickas 
sako, kad ji dar netobula. Plūdu-
ras turėtų būti daugiau paniręs 

į vandenį, galbūt ir mažesnis. 
Skrodžiant vandenį svarbu kiek-
viena detalė, kad būtų kuo ma-
žesnis pasipriešinimas, tada ir 
rezultatas geresnis.
Justinas su tokia patobulinta ka-
noja treniruojasi ir varžosi tik 
šiemet, pernai irklavo kanoją, 
prie kurios iš abiejų pusių buvo 
pritvirtinti „sparniukai“. A. Na-
vickas viliasi, kad ateityje spor-
tininkas turės profesionalią, ga-
mykloje pagamintą kanoją. Pa-
prasta kanoja kainuoja apie 1,5 
tūkst. eurų, tad neįgaliajam pri-
taikyta, trenerio apskaičiavimu, 
turėtų atsieiti apie 2 tūkst. eurų.
Dar viena problema – trūks-
ta varžovų. „Būtų bent trys, jau 
galėtume rengti Lietuvos čem-
pionatą“, – sako treneris. Dabar 
Justinas pats sau varžovas arba 
plaukia kartu su bendraamžiais 
ar jaunesniais kanojininkais. Ži-
noma, sveikiesiems prilygti sun-
ku, tačiau A. Navickas mato, kad 
jo auklėtinio rezultatas gerėja. 
Jeigu tik bus noro ir pastangų, 
viskas įmanoma. Svajonė – iš-
vykti į Europos ar pasaulio neį-
galiųjų čempionatą. O ten jau 
nemaža konkurencija. Trenerio 
žiniomis, norint būti pirmam, 
200 metrų reikia įveikti per 50 
sekundžių. Kol kas Justinas nuo 
šio geriausio rezultato atsilieka 
visa minute.
Ateitį Justinas sieja su sportu. 
Nuo rugsėjo vaikinas pradės 
mokytis Šiaulių profesinio ren-
gimo centro Buitinių paslaugų 
skyriuje sporto klubo paslaugų 
darbuotojo specialybės.

Sesuo Chmielewska: 
ne jiems, bet su jais

Kas Lenkijoje sunkiausia 
mamoms, auginančioms ne-
įgalius vaikus?

Kai gimsta neįgalus vaikas, 
šeimą, taip pat ir mamą, ištin-
ka didžiulis nusivylimas. Taip 
yra, kad negalia traktuojama 
kaip nepelnyta kančia. Atsiran-
da baimė: ar šeimai pavyks susi-
tvarkyti, ar ištvers? Dar kas nors 
leptels, kad čia bausmė už nuo-
dėmes... Situacija šiek tiek kei-
čiasi, bet per lėtai. Gerai tvarko-
si su iššūkiais tvirtos, apsirūpi-
nusios, išsilavinusių žmonių su-
kurtos šeimos didmiesčiuose. O 
jei neįgalus vaikelis gimsta pro-
vincijoje, kaime, vargšų šeimo-
je? Jo mama tikrai nejaučia jo-
kio visuomenės dėmesio ir pa-
ramos, pas mamą neskuba svei-
katos tarnyba, psichologai ir kt. 
O mamai taip reikia jų pagalbos, 
užtikrinimo, kad neturėtų bijoti 
ateities. Pažįstu mamą, kuri su 
savo neįgaliu vaikeliu važinėja 
160 km iki Krokuvos, nes arčiau 
reabilitacijos galimybių nėra.

Gal padės programa „Už 
gyvenimą“, kuri pradeda-
ma vykdyti šį mėnesį? Šei-
mų asistentai turėtų padėti 
spręsti problemas.

Dar neaišku, kaip veiks ši 
programa. Juk dažnai geri norai 
žlunga dėl pinigų trūkumo. Šiuo 
atveju finansinė našta užkrau-
nama savivaldybėms. Varšuva, 
Gdanskas, be abejo, susitvarkys. 
O provincija? Ir iš kur ten rasis 
žmonių, gebančių dirbti neįga-
liųjų asistentais?

Vis klausimai, problemos, 
kliūtys... Jei vaiko negalia ap-
tinkama dar motinos įsčiose, 
jį galima legaliai nužudyti. Yra 
žmonių, kurie sako: nepasida-
rei aborto, na, tai dabar nešk sa-
vo kryželį. Ir neša. Šeimai labai 

daug kainuoja vaikelio gydymas, 
priežiūra. Ypač kai vaikas paau-
ga, tada prasideda tikrieji finan-
siniai ir psichologiniai vargai. Į 
ką atsiremti? Nuolat tenka pra-
šyti, maldauti, kaulyti pinigų ir 
paslaugų.

Yra įvairių fondų, bendri-
jų, kurie deklaruoja paramą.

Juos steigia patys tėvai, nes 
nebepakelia naštos. Ypač sun-
ku tiems, kurių vaikams būtina 
24 val. priežiūra per parą. Ateis 
asistentas ir paleis tėvus bent 
porai valandų pailsėti? Teoriš-
kai tai įmanoma, o praktiškai – 
ne. Parapijos galėtų padėti suor-
ganizuoti savanorius, paskatinti 
kaimynus padėti vieni kitiems. 
Kai kur tai daroma. Tokia para-
mos sistema tikrai galėtų būti 
plačiau skleidžiama, nes ji re-
ali. Kai mano pažįstama nere-
gė varšuvietė vyksta pas gydy-
toją, ją lydi parapijos savanorė. 
Gaila, tai nėra masinis reiški-
nys, nors tokias paprastas pas-
laugas laisvu laiku galėtų teikti 
bet kas, tereikėtų užsiregistruo-
ti parapijoje.

Dar sunkiau tiems, kurie ne-
įgalūs tapo jau sulaukę 18-os 
ar baigę mokslus. Jie neturi tei-
sės gauti socialinę rentą, kuri ir 
taip yra labai maža! Pabandyk 
išgyventi iš tos rentos, jei esi 
vienišas „ratukininkas“ ir gau-
ni 720 zlotų (170 eurų). Paval-
gyk, nusipirk vaistų. Vadovauju 
fondui, kuris remia jaunus ne-
įgaliuosius, gyvenančius tik iš 
rentos ar pašalpos. Štai jaunas 
šizofrenikas kartą per du mėne-
sius perkasi vaistų už 300 zlotų 
(70 eurų). Jo pašalpa – 604 zlo-
tai (142 eurai). Kilęs iš vargin-
gos šeimos, iki 18 metų niekas 
jo negydė, todėl ir gauna tik pa-
šalpą. Už mūsų fondo stipendiją 

jis nueina į kiną, nusiperka ba-
tus ar megztinį.

Lenkijoje labai prastai fi-
nansuojama protinę nega-
lią turinčių žmonių reabili-
tacija. Jei būtų daugiau pini-
gų, gal pavyktų juos išmokyti 
profesijos?

Ir taip, ir ne. Pripažinkime, 
ne visus įmanoma tinkamai re-
abilituoti ir net paruošti darbo 
rinkai. Štai mano globotinis Ar-
tūras niekada neįstengs gyven-
ti savarankiškai, niekada neį-
stengs dirbti. Taip yra. Neseniai 
buvo vykdoma garsi neįgaliųjų 
įdarbinimo programa. Tik išme-
tė į balą pinigus. Surinko tokius 
kaip mano globotinis. Aišku, jie 
mielai dalyvavo, nes organiza-
toriai apmokėjo kelionę į sto-
vyklą, skaniai vaišino. Ir kas iš 
to? Nieko. Pinigus reikia skai-
čiuoti, taupyti, o leisti – su galva. 
Bent jau mes tikrai apmąstome 
kiekvieną pirkinį. Neseniai nu-
pirkome keltuvą į vonią šeimai, 
kurioje auga du neįgalūs vaikai. 
Ten tikrai palengvėjo kasdie-
nybė, tai nebuvo veiksmas dėl 
paukščiuko.

Vis dėlto Jūs pati kuriate 
darbo vietas neįgaliesiems.

Taip. Tiems, kurie įstengia 
dirbti. Negauname jokių dota-
cijų, tvarkomės patys. Tos vie-
tos – labiau ne darbui, bet gy-
venimui. Turime kaime sody-
bą, priimame ten neįgaliuosius 
ir benamius, bet tik tuos, kurie 
dar įstengia kažką dirbti. Kas 
kiemą pašluoja, kas šieną sugrė-
bia. Kaime visuomet yra darbo. 
Tie žmonės niekam nereikalin-
gi, jie neturi jokių kitų namų. Ir 
mes jiems ne rojų siūlome, jo-
kių algų nemokame. Bet sutei-
kiame jų gyvenimui prasmę. Jie 
su malonumu tvarkosi lyg savo 
tikruose namuose. Nors smulk-
menytę, bet bendram labui, bul-
ves nuplaus ar lėkštes surinks, 
ir jie tikrai laimingesni nei ko-
kiame valstybiniame internate, 
kur globotiniai visą dieną sėdi 
ant suoliuko palei sieną ir ne-
gali net užeiti į virtuvę, nes „sa-
nepid“ draudžia. Kaip pasijusti 
lyg namuose, jei negali užeiti į 
savo virtuvę?..

Padėkime jiems kaip galime. 
Eikime su jais į koncertus, kino 
teatrus, pakvieskime išvykon į 
gamtą, kitaip jie marginalizuo-
sis. Noriu pasakyti: darykime ką 
nors ne jiems, bet su jais. 
Pagal užsienio spaudą parengė 

brigita baLikienėSesuo Chmielewska susitikime su popiežiumi.

Neįgaliųjų  globėja vienuolė Malgorzata Chmielewska.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių  kūrybos

Meilės kelias

Rugpjūtis. Ir vėl rugpjūtis. 
Toks pats šiltas kaip ir tada, 

prieš daugelį metų. 
Angelė paskendo prisimini-

muose. Apie savo jaunas dienas 
ir dėl meilės paaukotą gyvenimą. 
Ir kodėl ji nepaklausė namiškių, 
nesusituokė su Stasiu iš Pūstapė-
džių kaimo. Nesvarbu, kad jis už 
ją trisdešimt metų vyresnis, bet 
būtų gyvenusi jo namuose, bu-
vusi pati sau ponia ir mamulę bei 
brolius su sesėmis lankiusi, kada 
tik panorėjusi.

... Draugavo jiedu su kaimynų 
Jonuku. Pati gražiausia pora sa-
vam kaime buvo. Dailaus būta Jo-
no: aukštas, petingas, didelių ru-
dų akių. O jau barzdos vešlumas! 
Ir plaukai didelėm bangom krito, 
juodi kaip smala buvo. O kaip di-
džiavosi jos tėvai, kai išėjo Jonu-
kas mokytis daktaru! „Va, nors 
viena mano mergelių už protin-
go vyro ištekės“, – vis gyrėsi ma-
ma Katerina. 

Jonuko šeima buvo nepasitu-
rinti, tad neprieštaravo jų drau-
gystei. Tiesa, jie nelabai suprato 
sūnaus pasirinkimą. Jonušienė 
būtų buvusi laimingesnė, jei jos 
jaunėlis būtų pasirinkęs kunigo 
kelią. Tuoktis jie neskubėjo. Abu 
jauni, o ir Jonukas vos du kursus 
baigė, kai prasidėjo karas. Pašau-
kė tarnauti jos meilę į raudonų-
jų armiją. Nesuprato Jonukas nei 
kas ta armija, nei kas tie raudo-
nieji. Turėjo gelbėti nekaltų karių 
gyvybes. Latviai, estai ir lietuviai 
vieningi, duonos plutele dalijo-
si ir keikė, kad turi galvas padėti 
niekam nereikalingame kare. Ru-
seliai – kito kirpimo bernužėliai. 
Jie Stalino vardą šlovino ir sakė, 
kad gyvasties dėl jo nepagailėtų.

Vieną rytą, kai vokiečių ka-
reiviai aršiai puolė jų stovyklą, 
nekreipdami dėmesio, kad virš 
didžiosios palapinės plevėsa-
vo balta vėliava su raudonu kry-
žiumi, Jonas nutarė bėgti. Namo. 
Nesvarbu, kad jie už dviejų tūks-
tančių kilometrų. Buvo gabus 
kalboms, mokėjo rusiškai ir vo-
kiškai. Dar iš medicinos sesutės 
latvės jos kalbos buvo pramokęs, 
tad kelionė jam sekėsi visai ne-
blogai. Rasdavo dienai pastogę 
pas vietinius gyventojus, o naktį 

keliaudavo link Lietuvos. Grįžo 
jis į savo kaimą. Lengviau atsidu-
so, pabučiavo savo krašto žemę. 

Visa laimė, kad ne namo iš 
karto pasuko, bet pas Angelę. Jos 
mama Katerina papasakojo, kad 
jo namuose jau seniai laukė stri-
bai. Tėtį taip kankino, kad pasa-
kytų, kur slepia sūnų, kad tas jau 
visa savaitė negyvas guli vidu-
ry kiemo. Nesitikėjo Jonas, kad 
jį taip pasitiks gimtasis kaimas. 
Pavakarieniavęs ir pasišnekėjęs 
su Angele patraukė į mišką. Taip 
netikėtai Jonas tapo partizanu. 

Tačiau meilė daro savo. Vos 
ne kas naktį ateidavo aplankyti 
mylimosios. 

Išgirdę kalbas apie Kateri-
nos namams gresiančią nelaimę, 
atvažiavo jos brolis Feliksas su 
žmona. Ir įspėjo, kad jei ir toliau 
Jonukas jų namuose lankysis, tai 
vieną dieną gali pasibelsti stribai 
ir, kaip išsivedė, o paskui į Sibirą 
išvežė jos vyrą, taip kaip tėvynės 
išdavikus gali sušaudyti ir liku-
sius šeimos narius. Verkė Kata-
rina, aimanavo, neišmanydama, 
kaip tą meilę uždrausti. Užtat dė-
dienės būta griežto būdo. Ji tvir-
to sudėjimo, aukšta. Baksnojo il-
gu pirštu svainei po nosim ir kal-
bėjo: meilė, Katre, akla, tu prieš ją 
nepakovosi, nebent per prievar-
tą dukterį už vyro išleisi. Bet kur 
taip greitai jaunikį rasti, visi vyrai 
arba kare žuvo, arba partizanauti 
išėjo. Dėdienė pažinojo savo kai-
me Keraičių Stasį. Jo šeima netur-
tinga, daug vaikų. O ir namai su-
degė, bet jis baigia atstatyti. Sta-
sio mama po gaisro tapo neįgali 
ir vyrams reikia moteriškų ran-
kų. Tiesa, dar vienas rimtas daly-
kas, toliau dėstė dėdienė, jis tris-
dešimt metų už Angelę vyresnis. 

Katerinai neteko ilgai galvoti. 
Tą patį vakarą į duris pasibeldė 
stribai ir klausinėjo, ar tik jų duk-
tė su miškiniais nesusidėjo. Visa 
laimė, kad Katerinos brolis Felik-
sas su žmona liko nakvoti, ir, at-
ėjus nekviestiems svečiams, pa-
aiškino, kad jų dukterėčia negali 
bendrauti su vadinamaisiais ban-
ditais, nes ruošiasi tekėti ir jie at-
važiavę aptarti vestuvių reikalų. 

Ilgai prisiėjo įrodinėti, tačiau 
dėdienė buvo apsukri ir mokėjo 

įtikinti. Kitą savaitę atvyko ir jau-
nikis. Angelė pasislėpė kluone ir 
ilgai neatsiliepė motinos šaukia-
ma. Bet kur besidėsi, teko pasiro-
dyti. Stasys nužiūrėjo jaunutę An-
gelę nuo galvos iki kojų, atsisuko į 
dėdienę ir klausia: „Ar ji turės jė-
gų pas mus ūkyje?“

Nepatiko Stasiui, kad jo iš-
rinktoji slėpėsi. Bet dėdienė nu-
ramino, kad viskas gerai: dukte-
rėčia prie ūkio pripratusi, nes, ne-
tekus tėvelio ir brolio, tenka daug 
dirbti pas motinėlę. Viską aptarę 
atsisveikino, o važiuodami namo 
dar užsuko į Kalvarijos bažnytė-
lę dėl užsakų pakalbėti. Klebonui 
nelabai patiko, kad be jaunosios, 
bet kai toks sunkus metas ir kai 
jaunikis paaukojo bažnyčiai pen-
kias auksines monetas, kurias ra-
do po sudegusio namo pamatais, 
nesipriešino. Ilgai nesvarstęs nu-
tarė sutuokti per Žolinę. 

Lengviau atsiduso Katarina 
dėl tolesnio dukters likimo. Bet 
ne Angelė. Ji papasakojo savo my-
limajam, kad ją ištekina už daug 
vyresnio vyro ir dar iš tolimo kai-
mo. Jonas pasiūlė Angelei prisi-
dėti prie partizanų ir taip išsau-
goti savo meilę. O kad tada ji būtų 
geriau pažvelgusi į suskirdusias 
Jono rankas ir purviną jo unifor-
mą. Bet kai myli, argi žiūri, kaip 
atrodo žmogus, kuris brangesnis 
už gyvenimą. Jie susikibo ranko-
mis ir patraukė į mišką. 

Tik čia Angelė suprato, kas 
yra tikrasis partizanų gyvenimas. 
Suskirdusios rankos ir kojos, visi 
purvini ir apžėlę lyg durpės iš ne-
toliese esančio durpyno. Angelė 
niekaip negalėjo prisiminti, kada 
paskutinį kartą maudėsi. Įbristų 
į Gazdų upelį, kur netoli tėvų na-
mų, ir ilgai ilgai taškytųsi jo tyra-
me vandenyje, kol kūnas vėl tap-
tų šviesus. O veidus nurausvintų 
aviečių sultimis. Jų prie namų tiek 
daug, kad užtektų visam jų būriui... 

Angelė labai ilgėjosi mamos 
ir brolių, seserų. Gal tiems, kurie 
suprato, ko atėjo, buvo lengviau. 
Bet ne jai. Ji, jaunutė mergaitė, 
ėjo meilės vedama. Kankino alkis, 
nuolatinė baimė, kad ateis stribai 
ir visus iššaudys. Žeminėje, iškas-
tame dideliame rūsyje, visi gulė-
jo ant gultų, sukaltų iš lietuviškų 

berželių, o užsiklodavo šimtasiū-
lėmis, kurios dėl per storo purvo 
sluoksnio jau nebešildė. 

Meilė nesibaigė. Jonas vis ti-
kėjosi, kad ateis amerikonai ir 
išvaduos iš to žiauraus, niekam 
nereikalingo karo. Atėjo. Bet ne 
amerikonai, o stribai. Tą rytą An-
gelė ruošėsi savo mylimajam pa-
sakyti, kad ji laukiasi kūdikio ir 
dėl jų mažylio saugumo nori grįž-
ti namo pas mamą. Nespėjo. Visi 
miško vyrai buvo sušaudyti vieto-
je, o moterys išvadintos kekšėmis 
ir tąsomos už plaukų, prievartau-
jamos, vėliau ilga virve surištom 
rankom nuvestos į miesto aikštę. 
Angelė verkė ir prašė palikti gyvą 
ją ir jos kūdikį. Gal ir pasigailėjo, 
nes iš viso būrio moterų atrinko 
tris ir išvežė į Sibirą, o visas kitas 
be jokio gailesčio miesto centre 
sušaudė. Ir dar suvežė jų vyrus, 
suguldė su lentelėmis ant krūti-
nės – tėvynės išdavikai.

Sibiras Angelę ir jos miško 
drauges nesvetingai sutiko. Ba-
das ir skurdas lydėjo visus me-
tus, kol išgirdo žinią, kad mirė 
Stalinas. Amnestija. Džiaugsmui 
nebuvo galo. Ji grįš namo su savo 
sūneliu Adomu, kuriam jau grei-
tai sueis penkeri. 

Jei tik būtų paklausiusi tada 
motulės ir ištekėjusi už Stasio, jos 
gyvenimas būtų pasisukęs kita 
linkme. Bet meilė tokia akla, kad 
nemato juodų spalvų.

Sunku buvo augti Angelės 
berniukui. Visi jį vadindavo ban-
dito sūnumi. Net ir mokytis į Kau-
no medicinos institutą buvo pri-
imtas tik iš penkto karto. Nors eg-
zaminus išlaikydavo, per manda-
tinę komisiją jį vis susikirsdavo, 
nes paklaustas, kodėl pasirinko 
gydytojo specialybę, atsakydavo, 
kad nori užbaigti tėčio pradėtus 
darbus. Tada visi susižvalgyda-
vo ir dar kartą paklausdavo: „Ir 
tu nori būti tėvynės išdavikas?“ 

Viskas jau praeityje, tik tas ne-
lemtas rugpjūtis, kai termomet- 
ro stulpelis pakyla iki 35 laips-
nių, Angelei primena tuos laikus, 
sunkiais karo ir pokario metais 
suluošinusius ne vieno jaunuo-
lio gyvenimą.

Vilija ViLkeLienė  
Kalvarija

Novelė

Vytauto Žemaičio nuotr., Senieji Trakai

Tegul
Širdį, lyg gėlę,
Imu ant rankų.
Širdį, lyg gėlę,
Keliu į saulę.
Tegul spalvoti
Sapnai aplanko.
Tegul nebūna 
Tamsaus pasaulio.
Tegul nemiršta 
Paukštis nei medis,
Mintis, svajonė
Kelią suranda.
Tegul kiekvieną 
Gerumas veda
Į laimės uostą, 
Lyg į legendą. 

Beržas
Jis be manęs 
Gal šimtas metų, 
O aš be jo
Dienos anei vienos.
Širdis kasdien
Klausyt įprato
Švelnaus ošimo
Jo dainos.
Ranka pati
Vis tiesias palytėti
Švelnumą baltą 
Jo kamieno.
Ir norisi
Jam patikėti
Slaptas mintis
Ir savo dieną.

Skubėjimas
Per metus, per laiką,
Lyg žaibu į priekį,
Nors žinai, kad laukia
Paskutinis vingis.
Gal ir nereikėtų
Šitaip greit skubėti,
Nes negrįžta dienos,
Praeity pradingę. 

Per metus, per laiką,
Lyg žaibu per dangų,
Meteoro skrydis.
O paskui kritimas...
Kranksi balta varna,
Numeta ant rankų, 
Tartum testamentą,
Pašaipą likimo...

Gal
Kažkur nubluko 
Mano tiesos,
Lyg saulės
Veidas Nemune.
Gal kažkada
Ir aš ilgėsiuos
To veido, 
Apsnigto žeme...
Gal kažkada
Iš drobės lino
Išrinksiu
Skambančias gijas.
Iš savo
Žodžių kapinyno
Prikelsiu
Nuostabias eiles. 
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Pogulio metas...


