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Seime – 
dar kartą 

apie 
švietimo 

problemas 

Neįgaliųjų organizaci-
jų, atsakingų institucijų 
atstovai susirinko Seime 
dar kartą pakalbėti apie 
neįgaliųjų švietimo prob-
lemas, atkreipti į jas val-
džios institucijų dėmesį, 
paklausyti jų paaiškini-
mų, ką žadama artimiau-
siu metu daryti.

Sostinės Rotušės aikštėje Sveikatos žurnalistų asociacijos, 
Vilniaus neįgaliųjų dienos centro bei VšĮ „Inkocentras“ pa-
kviesti į renginį „Tai mūsų gyvenimai!“ rinkosi neįgalieji, 
jų artimieji, pasidomėti, kas čia vyksta, stabtelėdavo praei-
viai. Scenoje vienas spalvingas neįgaliųjų kolektyvas keitė 
kitą, grojo smagi muzika, o aikštėje įsikūrusiose pavėsinė-
se buvo pristatomi įvairūs rankdarbiai, dalinami informa-
ciniai leidinukai, vyko smiginio varžybos, buvo atsakinėja-
ma į klausimus sveikatos, o ypač inkontinencijos tema.

„Tai mūsų gyvenimai!“ 
Nebūkime jiems abejingi

Valstybė turi užtikrinti 
neįgaliųjų ugdymą

Pokalbį Seime inicijavo Lietu-
vos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos vadovė Dana 
Migaliova, kuri šiuo metu yra ir 
Neįgaliųjų reikalų tarybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos pirmininkė. Ji pristatė 
esamą situaciją švietimo srityje 
ir iškėlė pagrindines problemas, 
susijusias su specialiuoju moks-
leivių ugdymu.

JT Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos 24 str. numato, jog „valstybės, 
šios Konvencijos Šalys, užtikrina, 
kad „neįgalieji turėtų galimybę 
įgyti visiems tinkamą, kokybiš-
ką ir nemokamą pradinį išsila-
vinimą ir vidurinį išsilavinimą 
lygiai su kitais asmenimis tose 
bendruomenėse, kur jie gyvena.“ 

D.Migaliovos teigimu, re-
miantis Konvencijos nuostato-
mis ir Lietuvos įstatymais, ne-
įgalių vaikų ugdymas turi būti 
organizuojamas vaiko gyvena-
moje vietoje, jiems turi būti su-
daryta galimybė lankyti ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigas, mo-
kyklas ar ugdymo centrus. Taip 
pat jiems turi būti organizuoja-
mas pavėžėjimas, užtikrinamos 
reikiamos sveikatos paslaugos. 
Deja, dar ne visada yra taip. Ne-
retoje savivaldybėje nėra sudaro-
mos geros sąlygos neįgaliesiems 
gauti kvalifikuotą išsilavinimą ir 
pagalbą. 

D.Migaliova pabrėžė, kad 
apie 1000 specialiųjų poreikių tu-
rinčių vaikų gyvena globos ins-
titucijose. 3,5 tūkst. yra ugdomi 
specialiojo ugdymo įstaigose. Pa-

Renginio tikslas – pasakyti  
abejingumui „ne“  

Rotušės aikštėje vykusio ren-
ginio „Tai mūsų gyvenimai!“ su-
manytojai ir organizatoriai išsi-
kėlė ambicingą tikslą – atkreipti 
visuomenės ir valdžios dėmesį į 
dažnai nutylimą medicininę pro-
blemą – inkontinenciją (šlapimo 
nelaikymą), reikalaujančią neati-
dėliotinų sprendimų aukščiausiu 
lygmeniu. Dėl abejingo požiūrio į 
šią sveikatos problemą nukenčia 
daugelio sergančiųjų ir neįgaliųjų 
gyvenimo kokybė – žmonės užsi-
daro namuose, vengia bendrauti. 

sak D.Migaliovos, tokia situacija 
nėra gera – reikia siekti ko dides-
nės vaikų integracijos, ieškoti ge-
riausių, konkrečiam vaikui tinka-
mų ugdymo būdų. 

D.Migaliova siūlė plėtoti ug-
dymo ir dienos užimtumo pas-
laugų sistemą, planuoti vietų po-
reikį nedidelėse globos įstaigose, 
tobulinti paslaugų kokybę – t.y. 
organizuoti kokybišką ugdymą 
neįgaliesiems. 

Siūlymas – sugrąžinti 
buvusį finansavimą

Susitikime kalbėjusieji neįga-
liųjų organizacijų atstovai pabrė-
žė, jog vis dar didelė problema – 
vaikų ugdymas namuose, kuris 
ne tik brangiai kainuoja, bet savo 
kokybe gerokai atsilieka nuo la-
vinimo įstaigoje. Taip pat stringa 
specialistų rengimas. Mokytojai 
yra nepasirengę priimti specia-
liųjų poreikių vaikų, trūksta ges-
tų kalbą ar Brailio raštą mokan-
čių pedagogų. O specialistų pa-
ruošiama labai mažai – netgi ne-
surenkamos norinčiųjų studijuo-
ti specialiąją pedagogiką grupės. 

D.Migaliova pabrėžė, kad 
geresniam neįgaliųjų ugdymui 
trukdo sumažintos mokinio 
krepšelio lėšos. Specialiųjų porei-
kių turintiesiems skirtas finansa-
vimas sumažėjo itin ryškiai. Jos 
teigimu, kalbant su mokyklų, ku-
riose mokosi daug neįgalių vai-
kų, vadovais, aiškėja, kad ugdyti 
vaikus bendrojo lavinimo klasė-
se kartu su kitais yra nuostolin-
ga. Situaciją pagerintų krepšelio 
lėšų atstatymas į iki 2009 m. bu-
vusį lygį. 

Šiaulių universiteto dėstyto-
jas Algirdas Ališauskas paste-
bėjo, kad krepšelio didinimas 
savaime nereiškia, kad pagerės 
neįgaliųjų ugdymas. Jų vykdy-
ta apklausa parodė, kad nere-
tai specialiųjų poreikių moks-
leiviui skirtos didesnės lėšos 

Todėl renginio organizatoriai vi-
sus su inkontinencija susidurian-
čius žmones ragino garsiai tarti: 
„Tai mūsų gyvenimai! Ir mes ne-
norime, kad valdžios abejingu-
mas darytų jiems įtaką!“

Sveikatos žurnalistų asocia-
cijos pirmininkė Daiva Ausėnai-
tė pasakojo, kad šio renginio idė-
ja brendo beveik metus. Susipaži-
nusi su Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro vadove Nijole Zenkevičiū-
te, ji išgirdo daugybę pasakojimų, 
kaip šlapimo nelaikymo proble-
mą turintys žmonės vargsta dėl 
šlapimą sugeriančių priemonių 

stokos, kaip gėdijasi apie tai kal-
bėti, kaip vengia išeiti iš namų, 
dalyvauti renginiuose, nes nesi-
jaučia saugūs ir pan. VšĮ „Inko-
centras“ vadovė Jurga Misevičie-
nė atskleidė dar platesnį inkonti-
nencijos problemos lauką – val-
džios atstovai to nelaiko gyvybiš-
kai svarbiu dalyku, neskiria jam 
dėmesio, o vis daugiau žmonių 
šlapimo nelaikymas trukdo ko-
kybiškai gyventi. 

D.Ausėnaitė neabejoja, kad 
neįgaliųjų integracija į visuome-
nę tiesiogiai susijusi su šia svei-
katos problema. Todėl kilo min-
tis suorganizuoti tokį renginį, ku-
ris atkreiptų visuomenės dėmesį, 
o ne tik vaikščioti, skųstis ir verk-
ti Sveikatos apsaugos ministerijos 
koridoriuose, juolab kad ten ne-
sulaukia reikiamo dėmesio. Beje, 
tai patvirtino ir faktas, kad į ren-
ginį neatvyko nei Sveikatos ap-
saugos, nei Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijų, nei sostinės 
savivaldybės atstovai. Vienintelė 
į neįgaliųjų bei sergančiųjų kvie-
timą atsiliepusi Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkė Kristina Miškinienė rengi-
nio dalyviams žadėjo įsigilinti į 
problemą ir bandyti ieškoti būdų 
jai spręsti.  

Apklausa įvardijo 
pagrindines problemas

D.Ausėnaitė pasakojo, kad 
siekiant surinkti kuo daugiau 
informacijos apie inkotencijos 
varginamus žmones, buvo nu-
spręsta atlikti apklausą. Apie 50-
čiai Vilniaus neįgaliųjų dienos 
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Neįgaliųjų problemas padėjo paviešinti bendram tikslui susitelkę jų užimtu-
mu besirūpinantys specialistai, žurnalistai, medikai. 

Neįgalieji ne tik kalbėjo apie savo rūpesčius, bet ir demonstravo talentus (šoka kurtieji).                Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tau galiukas,  
man visa...

Vaikystės prisiminimai iš atminties neišsitrina, jie 
nemirtingi. Kartą mūsų gyvenvietėje stipri vėtra pa-
guldė ant žemės seną galingą uosį. Gaila medžio, prie 
jo šniokštimo ir teikiamo pavėsio visi aplinkiniai buvo 
įpratę. Iš šaknų išvirtusiu medžiu pirmiausia susidomė-
jo vaikai. Linksmai šūkaudami subėgę aplinkinių namų 
paaugliai laipiojo jo šakomis, suposi. Visų balsingiau-
sias ir judriausias Gvidas netvėrė džiaugsmu, jautėsi di-
dvyriu. Juk dar vakar galingos, į saulę besistiepiančios 
šakos jam buvo neprieinamos, o dabar jis, tarsi nugalė-
tojas, jas trypia, ant jų, vaidindamas beždžionę, laipioja. 
Džiaugsmas tryško daina: ,,Ucha, kilbasa, tau galiukas, 
man visa!“ Didelis linksmumas, kaip paprastai, silpni-
na budrumą ir kai Gvidas, supainiojęs žodžius, uždai-
navo: ,,Man galiukas, tau visa“, vaikai pratrūko juoktis. 

Dar prieš mūsų erą gyvenęs kinų filosofas Kung 
sun Jangas rašė: ,,Žmogaus prigimtis yra tokia, kad 
kai kas nors matuojama, kiekvienas nori ilgiausio ga-
balo, o kai kas nors sveriama, – sunkiausio.“ Godu-
mas – nesaikingas noras turėti ar vartoti. Tokio žmo-
gaus akis visur mato, ką dar būtų galima įsigyti. Go-
dumas nuodija žmonių santykius, tampa pragaištingu 
mūsų būties priešu. 

Kaip atskirti taupų nuo godaus? Taupus nelinkęs 
išlaidauti be reikalo, kvailai leisti pinigus, o godus ne-
pajėgia atsisakyti į jo kišenę atėjusio lito. Tuo, anot vie-
no pastabaus žmogaus, goduoliai panašūs į kempi-
nes, kurios godžiai sugeria vandenį, bet atiduoda tik 
paspaustos. Belgų rašytojas Žiuljenas Falkenare rašė: 
,,Padovanok jam visą pasaulį ir jis dar pareikalaus pa-
kuotės popieriaus.“

Apie tai, kaip gobšuoliai nusiskriaudžia patys save, 
įdomią pasakaitę pasakoja japonai. Kartą vienoje kai-
mo užeigoje apsistojo keliaujantis pirklys. Ant nuga-
ros jam pūpsojo kuprinė su prekėmis. Užeigos šeimi-
ninkė buvo labai godi. Ji panoro kuprinę pasiglemžti. 
Nuvedusi pirklį į jam skirtą kambarį, gobšuolė nubė-
go pas vyrą pasitarti.

– Tai padaryti lengva, – tarė vyras. – Nueik į pa-
miškę, priskink mėlynžiedžių žolių, ir išvirus sumai-
tink jam per vakarienę. Nuo šios žolės pirklys praras 
atmintį ir išeidamas užmirš kuprinę. 

Šeimininkė taip ir padarė. Po vakarienės pirklį ap-
ėmė snaudulys ir jis nuėjo į savo kambarį pamiegoti. 
Dar prieš saulėtekį pakirdęs svečias iškeliavo savo ke-
liais. Šeimininkė greitai įsmuko į pirklio kambarį kup-
rinės ieškoti, bet jos niekur nesimatė. Kambarys buvo 
išraustas net kelis kartus. Kuprinė ne adata, kur ji galė-
jo pasidėti? Sutrikusi ir susierzinusi ji nubėgo pas vyrą: 

– Tavo žolė nepadėjo, be reikalo aš ją viriau, pirklys 
išėjo ir nieko neužmiršo.

– Negali būti, kas užvalgo šios žolės būtinai ką nors 
pamiršta.

Šeimininkė vėl įlėkė į kambarį, kuriame nakvo-
jo pirklys ir dar kartą viską perrausė. Vėliau ji atsi-
stojo viduryje kambario ir sutrikusi apsidairė. Staiga 
pliaukštelėjo sau per galvą ir garsiai sušuko:

– Užmiršo! Užmiršo!
– Na, ką, ką užmiršo?
– Užsimokėti užmiršo!
Dažnai girdime sakant: lietuviai pavydūs, šykštūs, 

godūs. Labai norisi prieštarauti, tą mūsų vargšą žmo-
gų užstoti. Juk daug kas priklauso nuo gyvenimo są-
lygų. Godumas – galimo skurdo baimė. Žmogus kau-
pia materialines gėrybes norėdamas apsidrausti, jaus-
tis saugiu. Siekiant, kad krašte būtų mažiau godžių ir 
pavydžių žmonių, turime atkreipti dėmesį į socialinės 
apsaugos įstatymus, juos tobulinti. Kai žmogus tvirtai 
žinos, kad jis nebus bėdoje paliktas vienas, kad juo bus 
laiku ir tinkamai pasirūpinta, silpnės motyvai būti go-
džiam ir šalyje vis daugiau rasis geranoriškų, dosnių, 
mylinčių savo artimą žmonių.

Pasvalys:

Dainų supynėm pynę

Elektrėnai: Pasisėmė teigiamos energijos 
 Elektrėniškis Sta-

sys Sabinas „Bičiulystei“ at-
siųstame laiškelyje pasidali-
jo įspūdžiais iš įdomios eks-
kursijos Dzūkijon. 

Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos savitarpio pa-
galbos grupės nariai lan-
kėsi Merkinės piramidė-
je ir Pilnų namų bendruo-
menės centre. Išvykoje 
dalyvavo 18 žmonių, dau-
guma iš jų į tokią kelionę 
vyko pirmą kartą. 

Susitikome su Pirami-
dės įkūrėju Povilu, kuris 
papasakojo, kaip buvo 
statomas šis unikalus ir 
originalus architektūrinis 
statinys. Dabar čia gausiai 
lankosi ne tik Lietuvos 
gyventojai, bet ir svečiai 
iš užsienio. Pasisėmėme 
teigiamos dvasinės ener-
gijos, padėkojome Povi-
lui, įteikėme suvenyrų 

nuo elektrėniškių. 
Merkinės seniūnijos 

Panaros kaime įsikūru-
siame Pilnų namų ben-
druomenės centre mūsų 
jau laukė vienuolis My-
kolas, kuris papasakojo, 
kaip buvo įkurtas nuo 
narkotikų ir alkoholio 
priklausomiems žmo-
nėms skirtas centras. Ža-
lingų įpročių atsikraty-
ti norintys asmenys čia 
dirba, ekologinėmis są-
lygomis augina įvairiau-
sias vaistažoles. Su šiais 
žmonėmis dirba 2 vie-
nuoliai. Centre pastatyta 
medinė bažnytėlė, kurios 
statyboms lėšas suauko-
jo tikintieji, bendruome-
nę palaikantys asmenys. 
Religinių švenčių metu 
čia apsilanko iki tūkstan-
čio žmonių. 

Laukams pasipuošus 
melsva rugiagėlių spalva, 
Pasvalio rajono neįgalių-
jų draugijos vokalinio an-
samblio ,,Žalsvasis šalti-
nis“ dainininkų grupė su-
siruošė aplankyti ežerin-
gojo krašto – Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos dainos 
mėgėjus. Ansamblio mote-
rims kilo mintis, kad Zarasų 
dainininkėms būtų malonu 
gauti Pasvalio krašto lauko 
gėlių, tad pastebėję melsva 
spalva pasidabinusi kviečių 
lauką, pririnkome jų nema-
žą glėbį.

Pailsėti ir parepetuo-
ti prieš susitikimą susto-
jome vaizdingame Anta-
zavės dvaro rūmų parke 
prie gražuolio Zalvės eže-
ro. Ansamblio dainų pasi-
klausyti sustojo net Anta-
zavės vaikų globos namų 
auklėtinių būrelis, skubė-
jęs į ežerą maudytis. Koks 
žavus Zarasų kraštas, įsi-
tikinome apžiūrėję gražiai 
tvarkomą Antazavės mo-
kyklą ir medinės architek-
tūros bažnyčias. 

Atvykus į draugiją Da-
nutės Alaunienės vado-
vaujamas zarasiškių voka-
linis ansamblis susirinku-
siems padainavo daug įvai-
rių dainų. Dainos estafetę iš 
šeimininkų perėmė Pasva-
lio rajono neįgaliųjų drau-

gijos vokalinio ansamblio 
,,Žalsvasis šaltinis“ daini-
ninkų grupė, vadovauja-
ma Jono Vaitekūno. Skam-
bios dainos nepaliko abe-
jingų. Koncertą paįvairino 
instrumentinės muzikos at-
likėjai: akordeonistas iš Za-
rasų Salvijus Aukštuolis bei 

,,Žalsvojo šaltinio“ kapela, 
privertusi žiūrovus prisi-
minti trankius šokius. Za-
rasų neįgaliųjų vokalinio 
ansamblio solistės Audro-
nė ir Danutė sulaukė gau-
sių aplodismentų. Skambė-
jo dainos, Bronislavo Bar-
tašiūno eilės, apžiūrėjome 

susitikimo salę puošusius 
rankdarbių būrelio sukur-
tus darbus. 

Negalėjome išvažiuoti 
iš Zarasų neaplankę apž-
valgos rato, nepamatę gra-
žuolio Zaraso ežero.

Vilius GRABSKIS 
Autoriaus nuotr. 

,,Žalsvojo šaltinio“ dainininkai nepraleido progos nusifotografuoti prie Zaraso ežero. 

 Su „Bičiulystės“ skai-
tytojais šventiniais įspū-
džiais panoro pasidalinti 
laiškelį į redakciją atsiun-
tusi Nijolė Michalina Sen-
kuvienė.

Šiemet Suvalkijos sos-
tinė Marijampolė į tradici-
nę miesto dienų šventę vi-
sus sukvietė birželio vidu-
ryje. Renginiai paliko pa-
čių gražiausių įspūdžių ir 
prisiminimų. 

Rekonstruota J.Basa-

navičiaus aikštė buvo pil-
na liaudies meistrų, žo-
lininkų ir kitų prekei-
vių palapinių. Mes, Ma-
rijampolės I grupės neį-
galiųjų draugijos nariai, 
irgi džiaugėmės įsilie-
ję į bendrą šurmulį. Or-
ganizacijos pirminin-
kė Irma Kavaliauskie-
nė pasirūpino gera vie-
ta mūsų rankdarbiams. 

Marijampolė: Miesto dienose –  
ir neįgaliųjų išradingumas

Negalim džiaugtis gau-
siu pirkimu (dabar dau-
guma perka tik tai, ko la-
biausiai reikia), bet sau-
lėtą dieną didelę paklau-
są turėjo Reginos Kauši-
lienės megztos skrybėlės. 
Šventės dalyviai džiau-
gėsi mūsų darbų gausa, 
išradingumu bei stebė-
josi, kaip sėdėdamos ne-
įgaliųjų vežimėliuose, tu-

rėdamos silpnas rankas, 
sukuriame gėles iš dro-
bės, žvakides iš nudaužto 
butelio, o muilo gabaliu-
ką paslepiame veltoje or-
namentuotoje plaušinėje. 
Už tai galime padėkoti iš-
radingai ir darbščiai mo-
kytojai Jovitai Valaitienei, 
kuri sugeba kiekvienam 
surasti užsiėmimą pagal 
jo galimybes.

Elektrėnų neįgalieji išvykoje. 

Visi kartu pietavome 
miško aikštelėje, kepėme 
dešreles, linksmai dalino-
mės ekskursijos metu pa-

tirtais įspūdžiais. Dėko-
jame draugijai už suteik-
tą galimybę aktyviai pail-
sėti gamtoje.
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Skuodo „Carito“ patalpose įvy-
ko socialinė akcija „Aplinka vi-
siems“. Joje dalyvavo rajono socia-
linių įstaigų atstovai. Akcija vyk-
doma įgyvendinant Latvijos ir Lie-
tuvos bendradarbiavimo per sie-
ną projektą „Mano socialinė atsa-
komybė“. Su skuodiškiais susitiko 
vienas iš akcijos organizatorių Vin-
cas Zdanys.

Viena opiausių problemų, truk-
dančių neįgaliesiems integruotis į vi-
suomenę Lietuvoje, yra fizinės urba-
nistinės aplinkos ir transporto infras-
truktūros neprieinamumas. Demo-
kratinėse Vakarų šalyse ši problema 
geriau sprendžiama, todėl ten žmo-
gus turintis negalią matomas ir sutin-
kamas visur. Lietuvoje neįgalieji vis 
dar jaučiasi socialiai atskirti.

Socialiniams darbuotojams –  
apie universalų dizainą

Seime – dar kartą apie 
švietimo problemas  

Universalus dizainas yra toks 
aplinkos ir gaminių kūrimas, kad 
jais be specialaus pritaikymo ga-
lėtų naudotis visi žmonės. Pasak 
V.Zdanio, neturi būti takoskyros 
tarp sveikų ir neįgalių visuomenės 
narių. Pavyzdžiui įlipti į autobusą su 
žema platforma yra vienodai patogu 
ir tėvams su vaikais, ir žmonėms, tu-
rintiems judėjimo sutrikimų. Aplin-
ka turi būti pritaikyta ne vien tik de-
šiniarankiams, bet ir kairiarankiams. 
Ne vienas pirkėjas skundžiasi, kad, 
norėdamas nusipirkti prekę, negali 
įskaityti mikroskopinėmis raidėmis 
užrašytų užrašų. V.Zdanio nuomo-
ne, prekybos centruose turėtų būti 
didinamieji stiklai. „Kas tinka silp-
nam – tiks ir stipriam“, – teigė jis.

Rūta RONKAUSKIENĖ

 Lietuvos neįgaliųjų ir pen-
sininkų bendrijos, veikiančios Tel-
šiuose, prezidentas Antanas Griga-
lis papasakojo apie organizacijos 
veiklą prasidėjus vasarai. 

Birželio 7 dieną buvome pak-
viesti į Lietuvos televiziją, į muzi-
kinio projekto „Mes-Europa“ fil-
mavimą, kurį tiesiogiai translia-
vo LNK televizija.

Išvykdami iš Telšių, pakeliui 
užsukome į „Lopaičių“ piliakal-
nį, prie žinomo visoje Lietuvoje 
šaltinėlio. Ten apžiūrėjome, kaip 
gražiai įrengti, restauruoti take-
liai, suolai atsisėsti, iki pat gydo-
mojo šaltinėlio veda takas, ku-

Telšiškių vasara prasidėjo 
turiningomis šventėmis

dalyvavo ir pamaldose. Buvo ir 
tokių, kurie važiuodavo papra-
mogauti į Palangą. Pailsėję vėl 
galėsime dirbti įprastus darbus.

Birželio 18 dieną Telšių cen-
tre Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos nariai rinkosi 
švęsti Antaninių. Bendrijoje yra 
3 Antanai, todėl ši diena – gera 
proga visiems susirinkti, paben-
drauti prie kavos ar arbatos puo-
delio ir susineštų vaišių stalo bei 
pasveikinti varduvininkus. 

Bendrijos prezidentas prista-
tė organizacijos veiklos naujie-
nas, informavo jos narius, kad 
Telšių rajono savivaldybės soci-
alinė komisija patvirtino 600 litų 
finansavimą organizacijos pro-
jektui. Bendrijos narius links-
mino mūsų jos narys Alfonsas 
Karalius. 

riuo gali važiuoti ir neįgalieji su 
vežimėliais. 

Koncertas truko apie tris va-
landas, dainavo žinomi atlikė-
jai: Žilvinas Žvagulis, Irena Sta-
rošaitė ir kiti. 

Birželio 10 dieną, Telšių ra-
jono savivaldybei skyrus auto-
busą, nemažas Lietuvos neįga-
liųjų ir pensininkų bendrijos bū-
rys vyko į Šventąją pailsėti 5 die-
noms. Poilsiaudami vaikščiojo-
me po pušyną, paplūdimyje prie 
jūros, kiek kam sveikata leido de-
ginomės saulėje.

Apžiūrėjome Šventosios baž-
nyčią, kai kurie bendrijos nariai 

Ne vienus metus bendrauda-
ma su Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugijos (LSKD) „Gubo-
ja“ nariais ir kitais įvairią nega-
lią turinčiais asmenimis, gavau 
apsčiai tikrų žmogiškųjų dova-
nų. Tai patyriau ir šiemet gegu-
žės–birželio mėnesiais dalyvau-
dama LSKD „Guboja“ ir šios or-
ganizacijos Druskininkų sky-
riaus vykdyto projekto „Rengi-
nių ciklas žmonėms su negalia“ 
kūrybinėse laboratorijose.

Kūrybinės laboratorijos 
buvo suskirstytos į dvi dalis. 
Pirmąją – „Iliustracijų kūrimas 
karpiniais“ – vedė LSKD „Gubo-
ja“ Druskininkų skyriaus socia-
linė darbuotoja, tautodailininkė, 
karpinių meistrė Diana Lukošiū-
naitė. Kūrybinėje laboratorijoje 
dalyvavo gubojiečiai iš Vilniaus, 
Alytaus ir Druskininkų, taip pat 
Druskininkų neįgaliųjų draugi-
jos ir Šeimos paramos centro na-
riai. D.Lukošiūnaitė, pernai ga-
vusi meno kūrėjo statusą ir nese-
niai Druskininkuose pristačiusi 
personalinę karpinių parodą, su 
meile ir dideliu profesionalumu 
dalijo savo patirtį renginio daly-
viams. Po bendrų apmokymų 
visiems buvo suteikta kūrybos 
laisvė, galimybė pasijusti meno 
kūrėjais. Dauguma kūrybinėje la-
boratorijoje dalyvavusių druski-
ninkiečių yra Dianos ugdytiniai, 
mokiniai. Ne vienam iš jų kar-
piniai jau tapo pomėgiu, netgi 
gyvenimo dalimi. Diana mokė, 
kaip laikyti žirklutes, kad nesu-
sižalotų, kad jos paklustų ran-
kos pirštams. Paskui kartu at-
sargiai glaudė karpinį prie bal-
to lapo, klijavo. Užsiėmimų da-
lyviai mokėsi ne tik iškarpyti si-
luetus, iliustracijas, bet ir sukur-
ti gražų paveiksliuką ar sveiki-
nimo atviruką. Atsirado daug 
norinčių pabandyti pasidaryti 
langų užuolaidėles. Nors iš kar-
to atrodė, kad tai lengva užduo-
tis, tačiau iš tiesų teko paplu-
šėt iš peties... Daug kam ir pirš-
tus nuskaudo nuo karpymo – 
juk kiekvienas amatas reikalau-
ja įgudimo ir ištvermės. O kiek 
džiaugsmo žiburiukų spindėjo 
vaikų ir jaunimo, rimtų suaugu-
siųjų akyse! Druskininkų neįga-

Mokėsi karpinių ir  
tapybos ant šilko meno

liųjų draugijos narė Gema Vaiš-
norienė pasakojo, jog meno te-
rapijos užsiėmimuose kūrė at-
virukus, bet didelio susidomė-
jimo nepajuto. Tik sudalyvavusi 
Dianos karpinių parodoje „Gy-
vybės medis“ ir išvydusi seri-
ją spalvingų paveikslų, ne juo-
kais susidomėjo. Šiame rengi-
nyje pati panoro išgauti spalvų 
žaismą, išmokti šešėlinių karpi-
nių paslapčių.

Kūrybinės laboratorijos an-
troji dalis – „Tapymas ant šil-
ko“. Šios technikos subtilybes 
perteikė LSKD „Guboja“ Drus-
kininkų skyriaus pirmininkė, 
dailininkė Jūratė Kazakevičiū-
tė. Renginyje dalyvavo Drus-
kininkų gubojiečiai, Neįgaliųjų 
draugijos nariai, diabeto klubo 
„Atgaja“ vadovė Jelena Šimo-
nienė, Vaikų reabilitacijos sky-
riaus Druskininkų „Saulutė“ 
vaikai, Elektrėnų vaikų dienos 
centro paramos šeimai tarny-
bos „Guboja“ jaunimas su va-
dove Gražina Palidauskiene. 
Jau per dešimtį metų magišką 
tapybą ant šilko praktikuojan-
ti menininkė Jūratė supažindi-

Mokymų dalyviai džiaugėsi savo karpiniais.

Karpinius darantiems teko paplušėti iš peties.

atitenka kitoms reikmėms – mo-
kyklos vadovų atlyginimams di-
dinti, o ne jų ugdymo kokybei ge-
rinti. A.Ališausko manymu, rei-
kėtų numatyti atsiskaitymo už 
krepšelio lėšų paskirstymą būdą.  

Svarbu suteikti pagalbą 
kuo ankstyvesniame 

amžiuje
Daugelis kalbėjusiųjų pabrė-

žė, kad šlubuoja bendradarbia-
vimas tarp atsakingų už neįga-
liųjų ugdymą institucijų (Švieti-
mo ir mokslo (ŠMM), Socialinės 
apsaugos ir darbo bei Sveikatos 
apsaugos ministerijų), be to, 2010 
metais ŠMM panaikinus Specia-
liojo ugdymo skyrių trūksta di-
alogo tarp NVO ir ŠMM spren-
džiant įvairius su neįgaliųjų ug-
dymu susijusius klausimus. Ne-
įgaliųjų organizacijos siūlo at-
kurti Specialiojo ugdymo skyrių. 

Švietimo ir mokslo vicemi-
nistrė Edita Tamošiūnaitė prita-
rė, kad Specialiojo ugdymo sky-
rius reikalingas ir pažadėjo inici-
juoti jo atstatymą. 

ŠMM specialistė Teresė Ai-
dukienė pabrėžė, kad labai svar-
bi pedagoginė pagalba moky-
klai, mokytojui ir tėvams. Vai-
kas turi gauti pagalbą kuo anks-
tyvesnėj vaikystėje, kad jis būtų 
kuo laimingesnis vėliau. Specia-
listės teigimu, kaip organizuoja-
mas ugdymo procesas, labai pri-
klauso nuo dirbančių žmonių. 
Šalyje veikia 55 pedagoginės psi-
chologinės tarnybos, kiekvieno-
je savivaldybėje – vaiko gerovės 
komisija, nuo kurios darbo tie-
siogiai priklauso, kaip organi-
zuojamas moksleivio ugdymas. 
T.Aidukienė išvardino ŠMM pa-
rengtų priemonių planą, siekiant 
gerinti šią pagalbą. Vienas iš siū-
lymų – moksleivio krepšelyje at-
skirti valdymo ir pagalbos lėšas, 
kad pastarosios tikrai atitektų 
moksleivio ugdymui.

Pasinaudojama  
neįgaliųjų vardu

„Vilties“ bendrijos teisininkė 
Diana Riabcova pastebėjo, kad 
padėtis neįgaliųjų ugdymo sri-
tyje ne visur yra gera, parodo ir 
pastarojo meto pavyzdžiai – Pa-

nevėžyje ketinama iškeldinti neį-
galiuosius iš specialiojo ugdymo 
centro, Kaune planuojama užda-
ryti abilitacijos centrą, nes jis esą 
yra nerentabilus, Šiauliuose pasi-
naudojus neįgaliųjų vardu buvo 
renovuotas pastatas, kuris da-
bar nėra naudojamas pagal pa-
skirtį ir pan. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis pastebėjo, kad trūksta 
neįgaliųjų ugdymo sistemišku-
mo, neužtikrinamas mokymo 
tęstinumas, nepakankama pagal-
ba jiems ugdymo procese. Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
prezidentė Rasa Kavaliauskai-
tė pabrėžė atsainų požiūrį į ne-
įgaliųjų integraciją – yra pritai-
kytų mokyklų, tačiau jose – vos 
keli neįgalūs vaikai. Neįgaliųjų 
reikalų departamento prie So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos direktorė Genovaitė 
Paliušienė priminė faktą, kad 
mokyklos renovuojamos, tačiau 
nepritaikomos neįgaliųjų porei-
kiams. Tokių pastaruoju metu 
buvo 280.

Aplinkos pritaikymo asocia-
cijos vadovė Nijolė Milkevičienė 
sakė, kad šiuo metu modernizuo-
jama 17 mokyklų, kurios bus vi-
siškai pritaikytos neįgaliųjų po-
reikiams: sutvarkyti įvažiavimai, 
tualetai, durys, įrengti keltuvai. 

Seimo narė  
pažadėjo padėti

Į posėdį sukvietusi Seimo So-
cialinių reikalų ir darbo komite-
to pirminė Kristina Miškinienė 
teigė, kad yra pasiryžusi padėti 
neįgaliesiems. Jos teigimu, padė-
tį pagerinti kažkiek galėtų ir pla-
nuojama keisti socialinių išmo-
kų mokėjimo tvarka – sutaupy-
tos lėšos bus nukreipiamos so-
cialinėms reikmėms. Kad šioje 
srityje yra negerai, rodo ir toks 
faktas, jog išmokoms skiriami 
didžiuliai pinigai, o pvz., katilo 
globos namuose nėra iš ko pirk-
ti. K.Miškinienė dar kartą pa-
ragino neįgaliųjų organizacijas 
teikti savo pastabas su pasiūly-
mais, kaip galima taisyti vieną ar 
kitą susidariusią situaciją, ir pa-
žadėjo padėti spręsti konkrečias 
problemas. 

Aurelija BABINSKIENĖ

no su jos technologija, piešinio 
kūrimo paslaptimis, čia pat pa-
demonstravo savo kūrybinius 
sugebėjimus. Neįgalieji nutapė 
nuostabių kūrinėlių. Po to džiu-
giai žvalgėsi vienas į kitą ir jautė-
si tokie laimingi, atsipalaidavę... 
Dauguma iš jų pirmą kartą tapė 
ant šilko. Dalyvių atsiliepimai 
apie mokymus – patys geriausi. 
Gražinai nors rankos ir sudre-
bėjo, bet tai buvo nepakartoja-
ma, nuostabu! „Saulutės“ vai-
kus atlydėjusiai studentei prak-
tikantei Inetai tai – tarsi medita-
cija. Šie komentarai atspindėjo 
daugumos dalyvių nuotaiką ir 
jausmus. Tiesa, tapyba ant šilko 
yra brangus užsiėmimas. Tačiau 
kartu, bendroje kūrybinėje labo-
ratorijoje, draugijų būrelių užsi-
ėmimuose tai galima išbandyti. 

Neįgalieji džiaugėsi ne tik 
sukurtais darbeliais, bet ir nau-
jomis pažintimis, bendryste, 
pasidalijo patirtimi. Jie dova-
nojo vienas kitam gerą nuotai-
ką, kantrybę, meilę, viltį. Čia tos 
tikrosios dovanos, kuriomis gali-
me dalintis.

Alvyra GRĖBlIūNIENĖ
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Vasarą daugiau atosto-
gaujančių, keliaujančių, 
daugelis vyksta į Euro-
pos šalis. Kelionės metu 
pasitaiko ir susirgti, ir pa-
tirti traumų. Jei esate ap-
draustas privalomuo-
ju sveikatos draudimu 
ir kelionėje turite Euro-
pos sveikatos draudimo 
kortelę (ESDK), jaučiatės 
saugesnis. Į dažniausiai 
užduodamus klausimus 
apie ESDK atsako Valsty-
binės ligonių kasos Tarp-
tautinių ryšių skyriaus 
vyriausioji specialistė Ne-
ringa Šafranavičienė. 

Kas yra Europos sveikatos 
draudimo kortelė (ESDK)? 

Europos sveikatos draudimo 
kortelė yra dokumentas, patvir-
tinantis apdraustojo teisę gauti 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis apmoka-
mas būtinosios medicinos pagal-
bos paslaugas būnant Europos 
Sąjungos (ES), Europos ekono-
minės erdvės (EEE) šalyse (Lich-
tenšteine, Islandijoje, Norvegi-
joje) ir Šveicarijoje. Kitur ESDK 
negalioja. 

Kaip ir kur gauti ESDK? Ar ji iš-
duodama vaikams? Kiek kainuo-
ja ir kiek laiko galioja? 

ESDK galima gauti pateikus 
prašymą teritorinei ligonių ka-
sai (TLK), žinoma, jei esate ap-
draustas. Prašymą galima pa-

Su Europos sveikatos draudimo kortele 
keliauti visada saugiau

teikti ir paštu, faksu, internetu 
bei elektroniniu paštu. Prašymo 
blanką bei elektroninį jo varian-
tą galima rasti VLK ir TLK inter-
neto svetainėse. 

ESDK išduodamos ir vai-
kams. Vaiko iki 16 metų prašy-
mą pildo ir TLK pateikia vienas 
iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpin-
tojas), socialinės globos įstaigos 
atstovas, kartu pateikdamas pa-
skyrimą globėju (rūpintoju) ar 
atstovavimą patvirtinančius do-
kumentus arba šių dokumentų 
oficialias kopijas ir savo asmens 
dokumentą. 

Kortelė išduodama nemoka-
mai, pateikus asmens tapatybę 
patvirtinantį apdraustojo doku-
mentą. ESDK galioja nuo 1 mė-
nesio iki 6 metų, atsižvelgiant į 
tai, kokiai apdraustųjų kategori-
jai asmuo priklauso (pvz., pensi-
ninkams išduodama 6 metų lai-
kotarpiui, dirbantiesiems išduota 
kortelė galioja iki 2 metų, moks-
leiviams ir studentams – viene-
rius mokslo metus ir pan.). Ta-
čiau nurodytą laiką kortelė ga-
lios tik tuomet, jei nesikeis jos tu-
rėtojo draustumo statusas, t. y. jei 
visą nurodytą laikotarpį asmuo 
Lietuvoje bus apdraustas. 

Ar susirgus ir pateikus ESDK 
užsienio šalyje (vienoje iš išvar-
dintų) visos paslaugos teikia-
mos nemokamai? Kaip sumoka-
ma gydymo įstaigai, suteikusiai 
pagalbą? 

Lietuvos apdraustajam ke-

liaujant užsienyje susirgus, bū-
tinoji medicinos pagalba sutei-
kiama pagal toje šalyje nustaty-
tas pagalbos apimtis ir už ją su-
mokama tos šalies teisės aktais 
nustatyta tvarka ir įkainiais. Tai 
reiškia, kad ligonių kasos ap-
moka ne už visas suteiktas pas-
laugas, o tik už toje šalyje apmo-
kamas valstybinio (privalomo-
jo) sveikatos draudimo lėšomis 
paslaugas. 

Pavyzdžiui, jei toje šalyje nu-
statyta, kad pacientams taiko-
mos priemokos (mokesčiai), tai ir 
ESDK turėtojas turės primokėti. 
Daugelyje ES šalių ligonių kasos 
negali apmokėti transportavimo 
išlaidų, jei dėl nelaimingo atsiti-
kimo ar ligos tenka vykti namo. 
Už užsienio (vienos iš išvardintų 
šalių) gydymo įstaigoje Lietuvos 
apdraustajam, turinčiam ESDK, 
suteiktas būtinosios medicinos 
pagalbos paslaugas gali būti ap-
mokama šiais būdais: 

◄ užsienio šalies ligonių kasa 
ar kita atitinkama tos šalies ins-
titucija apmoka gydymo įstaigai 
už Lietuvos apdraustiesiems, pa-
teikusiems ESDK, suteiktas būti-
nosios medicinos pagalbos pas-
laugas, o vėliau kreipiasi į VLK 
dėl išlaidų kompensavimo pa-
teikdamos sąskaitas; 

◄ kai kuriose šalyse (pvz., 
Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicari-
joje) už suteiktą būtinąją ambu-
latorinę medicinos pagalbą net ir 
pateikus ESDK gydymo įstaigo-

je už paslaugas reikia sumokėti, 
o vėliau Lietuvos apdraustasis 
pats turi kreiptis į tos šalies ati-
tinkamą draudimo įstaigą kom-
pensacijos; 

◄ nepateikus ESDK kreipian-
tis į gydymo įstaigą, už būtino-
sios medicinos pagalbos paslau-
gas reikės sumokėti visą kainą; 
grįžus į Lietuvą, kreiptis į terito-
rinę ligonių kasą pagal gyvena-
mąją vietą ir pateikti prašymą dėl 
išlaidų būtinajai medicinos pa-
galbai kompensavimo bei mokė-
jimus patvirtinančių dokumentų 
originalus ir išrašus iš medicini-
nių dokumentų. Ligonių kasa 
susisieks su ES šalies atitinkama 
institucija, kuri nurodys, kokią 
dalį Lietuvos apdraustojo išlaidų 
ligonių kasa gali kompensuoti. 

Būtinosios medicinos pagal-
bos mastai Europos šalyse skir-
tingi, todėl verta pagalvoti apie 
papildomą draudimą.  

Ar norint gauti nemokamą 
būtinąją pagalbą užsienyje ga-
lima kreiptis į bet kurią gydymo 
įstaigą? 

Teisės aktai suteikia teisę gau-
ti PSDF biudžeto lėšomis apmo-
kamą būtinąją medicinos pagal-
bą tik tose gydymo įstaigose, ku-
rios dalyvauja tos šalies valstybi-
nėje sveikatos sistemoje, t.y. turi 
sutartį dėl tokių paslaugų teiki-
mo su tos šalies ligonių kasa ar 
kita atitinkama įstaiga. Valstybi-
nėje sistemoje veikia tiek viešo-
sios, tiek privačios gydymo įs-

taigos, todėl atvykus pravartu 
pasiklausti, ar gydymo įstaiga 
priklauso nacionalinei sveika-
tos sistemai. 

Ligonių kasos taip pat ne-
kompensuoja paciento priemokų 
ir gydymo paslaugų, kurios pa-
gal užsienio šalies (pagal sąrašą) 
nacionalinius teisės aktus nėra 
apmokamos valstybinio sveika-
tos draudimo lėšomis. Išvykstan-
tiems į kelionę patariame pasido-
mėti, kokios paciento priemokos 
ir mokesčiai taikomi konkrečioje 
ES šalyje – ši informacija skelbia-
ma VLK ir TLK interneto svetai-
nėse, galima sužinoti ir teritori-
nėse ligonių kasose. 

Kaip elgtis praradus ESDK? 
Jei kortelę praradote (ją pa-

metėte ar pavogė), kreipkitės į 
policiją, kur gausite pažymą apie 
dokumento praradimą. Pametus 
galiojančią kortelę ir neturint po-
licijos išduotos pažymos apie šio 
dokumento praradimą, nauja 
kortelė išduodama tik sumokė-
jus 50 Lt už prarastos (arba su-
gadintos) kortelės keitimą. 

pę asmenys, turintys silpną imu-
ninę sistemą,

– asmenys, kurių organizme 
trūksta vieno ar kelių vitaminų,

– nėščiosios,
– maži vaikai,
– žmonės, turintys paveldėtą 

alergiją saulės spinduliams,
– piktnaudžiaujantys solia-

riumu,
– naudojantys eterinius alie-

jus, odos kremus, kurių sudėty-
je yra benzofenonų, salicilatų, 
cinamatų, meksenono, oksiben-
zono ir kitų medžiagų, žymimų 
PABA ir PSBA,

– atliekantys kosmetines pro-
cedūras, kurioms naudojamos 
kadmio druskos,

– naudojantys efektyvias 
odos šveitimo procedūras, 

– besimaudantys baseine, 
kurio vandenyje yra per didelis 
chloro kiekis, 

– asmenys su mechaninė-
mis ar kitokios kilmės odos trau-
momis,

– vartojantys aspiriną, šla-
pimo išsiskyrimą skatinančius 
vaistus, antidepresantus (šie 
vaistai aktyvina psichikos veik-
lą, gydo depresiją), trankvilian-
tus (ramina centrinę nervų sis-
temą), kai kuriuos nuskausmi-
namuosius preparatus, vaistus, 
pasižyminčius antiuždegiminiu 
efektu (tetraciklinas, amiodaro-

Šiltojo metų laiko problemos:  
alergija saulės spinduliams

nas, chinidinas, sulfanilamidas 
ir kt.), preparatus nuo pastojimo, 
turinčius didelį kiekį estrogeno, 
širdies ir kraujagyslių vaistus.

Pastabos. Saulėtą dieną lie-
čiant artišokus, datules, dobi-
lus, juoduosius serbentus, kra-
pus, morkų lapus, narcizus, pa-
kalnutes, pastarnokus, petražo-
les, pomidorus, pupeles, rūtas, 
salierus, Sosnovskio barščius (šis 
augalas sukelia labai stiprią aler-
ginę reakciją, primenančią nude-
ginimą ugnimi; žymės gali išlik-
ti net keletą savaičių), tikrąsias ir 
žaliąsias citri-nas bei kai kuriuos 
kitus augalus, odoje gali atsirasti 
niežtinčių bėrimų, kuriuos žmo-
nės klaidingai sieja vien tik su aler-
gija saulės spinduliams. Šiuo atve-
ju odą veikia ir augalai, ir saulės 
spinduliai.

požymiai
– odos pleiskanojimas, pa-

raudimas,
– niežėjimas arba skausmas,
– nedideli odos nelygumai, 

kurie gali susilieti į labiau paste-
bimus iškilimus,

– mažesnės ar didesnės pūs-
lės (kartais primenančios nude-
gimus),

– kūno temperatūros padi-
dėjimas,

– bronchų spazmai (pats sun-
kiausias alergijos laipsnis, pasi-

Šis reiškinys dar vadinamas 
fotodermatitu (saulės dermati-
tas), saulės dilgėline (dilgėlinė – 
liga, pasireiškianti odos niežė-
jimu, pūkšliniu odos [kartais ir 
gleivinių] išbėrimu, primenan-
čiu sudilginimą dilgėle), saulės 
alergija ir dar kitaip. Šio reiški-
nio apibūdinime esantis žodis 
alergija, mokslininkų nuomone, 
nėra visiškai tikslus, tačiau jis 
labiau suprantamas daugumai 
žmonių. Mat saulės spinduliai 
dėl alergijos niekuo dėti, nes juo-
se nėra alergenų, t.y. medžiagų, 
susidedančių iš įvairių baltymų 
ir angliavandenių. Beje, ir alerge-
nai ne visiems žmonėms sukelia 
alergines reakcijas.

Taigi saulės spinduliai tik ak-
tyvina alergenus (alergiškiems 
žmonėms), esančius organizme 
arba ant odos. 

rizikos grupė
– šviesaus gymio žmonės, ru-

daplaukiai, šviesiaakiai,
– turintys pigmentų apykai-

tos sutrikimų,
– turintys daug strazdanų 

arba apgamų,
– sergantys kitomis odos li-

gomis (pavyzdžiui, atopiniu der-
matitu arba kito tipo dermatitu),

– sergantys kepenų, inkstų ir 
antinksčių ligomis,

– turintys hormonų sutri-
kimų,

– dėl įvairių priežasčių nusil-

taiko retai; pasireiškia labai stip-
riu dusinimu),

– žymus arterinio kraujospū-
džio sumažėjimas (pasitaiko la-
bai jautriems saulei žmonėms; 
tais atvejais gali būti praranda-
ma sąmonė).

Pastabos. Pirmieji nemalonūs 
reiškiniai gali atsirasti pabuvojus 
saulėje valandą kitą arba praėjus 
18–72 valandoms. Jei odos bėri-
mas ir kiti nepageidautini reiški-
niai išlieka 1–3 paras, galima įtar-
ti, jog tai ne alergija saulės spin-
duliams, o polimorfinė šviesos der-
matozė (abi šias ligas gali nustaty-
ti ir skirti vaistus tik gydytojas). 
Alergijos saulės spinduliams gy-
dymas paprastai trunka nuo ke-
lių dienų iki kelių savaičių.

pirmoji pagalba 
Jei žmogus dėl alergijos sau-

lės spinduliams dūsta arba pra-
rado sąmonę, būtina kviesti grei-
tąją medicinos pagalbą. Kol ši pa-
galba atvyks, ligonis turi būti pa-
guldytas vėsioje vietoje (šešėly-
je), atlaisvinti drabužiai (atlais-
vinama apykaklė, diržas ir t.t.). 
Jei padidėjusi kūno temperatūra, 
reiktų dėti šaltus drėgnus rankš-
luosčius ant kaktos, pažastyse, 
blauzdų, kelių, kirkšnių srity-
je. Kai žmogus sąmoningas, turi 
gerti pakankamai vandens. Jei li-
gonis pradeda vemti, jį reikia pa-

guldyti ant šono. Kai ligonis be 
sąmonės, negalima jo priversti-
nai girdyti, nes gali užspringti.  

profilaktika
1. Per pirmąsias 3 dienas sau-

lėje patartina būti ne ilgiau kaip 
5 minutes, po to kasdien šis lai-
kas ilginamas 5 minutėms. Jeigu 
jūsų šviesi oda, venkite tiesio-
ginių saulės spindulių, – rinki-
tės pavėsį (pavėsyje taip pat pa-
sinaudosite saulės vonių teigia-
mais dalykais), tik viskas (pavyz-
džiui įdegis) vyks lėčiau. Kaitin-
tis saulėje geriausia iki 10 valan-
dos ryto ir po 16 valandos. 

2. Reikia sumažinti iki mini-
mumo visas kosmetikos ir parfu-
merijos priemones. Ypač svarbu 
kuo mažiau naudoti ar visai ap-
seiti be dezodorantų, kvepalų ir 
įvairių kremų, neturinčių ultra-
violetinių spindulių filtrų.

3. Pageidautina per dieną iš-
gerti ne mažiau kaip 2 litrus van-
dens (vanduo šalina iš organizmo 
alergenus ir toksines medžiagas).

4. Drabužiai turi būti iš natū-
ralių medžiagų, laisvi, maksima-
liai uždengiantys kūną nuo sau-
lės spindulių (ypač svarbu nuo 
saulės spindulių saugoti veidą).

5. Pasitarti su gydytoju dėl 
vaistų, kurie gali sukelti alergiją 
būnant saulėje.
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„Tai mūsų gyvenimai!“ 
Nebūkime jiems abejingi 

Šilutės socialinių paslaugų 
centras laukia pirmųjų gyventojų

„Šilutės naujienose“ išspausdintas Vilijos Budrikienės 
straipsnis apie naują socialinių paslaugų centrą Šilutėje. 

Prieš Nakvynės namus –  
su plakatais 

Inga Kontrimavičiūtė „Sekundės“ laikraštyje pasakoja 
apie Panevėžio savivaldybėje kilusį konfliktą, nes žadama 
iškeldinti neįgaliuosius iš dabartinių Specialiojo ugdymo 
centro patalpų, o ten įkurti Nakvynės namus.

Prie Savivaldybės į piketą su-
sirinko kelios dešimtys panevėžie-
čių – tėvai su vežimėliuose sėdin-
čiais fizinę ir protinę negalią turin-
čiais vaikais, daugiabučių gyven-
tojai. Iškėlę plakatus būrys pane-
vėžiečių, nuo pensininkų iki tėvų 
atvežtų neįgalių mažųjų, reika-
lavo Specialiojo ugdymo centro 
neiškelti į Kranto gatvėje esančią 
Specialiąją mokyklą, o į neįgalių-
jų vietą neįleisti benamių.

„Kranto g. tokiems kaip 
mūsų vaikams visiškai nepritai-
kytos sąlygos. Jiems reikia lovų, 
o ten įrengtos klasės. Vien iš fi-
nansinės pusės šita idėja nelo-
giška“, – mano Regimantas Ta-
rabas, auginantis septynerių ir 
20-ies metų vaikus, turinčius vi-
sišką negalią.

Specialiojo ugdymo centrą 
lanko 31 auklėtinis nuo 1,5 iki 
21-erių metų. Visi jie – turintie-
ji kompleksinę, fizinę ir protinę, 
negalią. Čia jie gauna visapusiš-
ką priežiūrą – mokosi, kiek lei-
džia jėgos, būti savarankiški, ug-
domi ir nuolatos apsupti jų po-
reikiais besirūpinančių kvalifi-
kuotų specialistų.

„Tarybos nariai, Savivaldy-
bės darbuotojai neturi tokios bė-
dos, todėl nesupranta šitų šeimų 
problemų“, – mano prie piketuo-

tojų prisijungusi Specialiojo ug-
dymo centro darbuotoja Vitalija 
Dubikaltienė.

Anot jos, žmonėms, turin-
tiems sunkią negalią, reikia 
specialiai pritaikytų patalpų. 
V.Dubikaltienei sunku įsivaiz-
duoti, kad dėl perkraustomų ne-
įgaliųjų Savivaldybė rastų lėšų 
įrengti papildomiems higienos 
kambariams Kranto g.

Su Savivaldybe dėl išlikimo 
neįgaliesiems pritaikytose pa-
talpose priverstas kovoti Specia-
liojo ugdymo centras turi viltį, 
kad ateityje galės pasirūpinti ir 
vyresniais nei 21-erių negalios 
kamuojamais žmonėmis. Įstai-
gos direktorės pavaduotojos Ge-
novaitės Vaicekauskienės teigi-
mu, centras jau dabar pajėgus 
be papildomo finansavimo ati-
daryti bent 8-ių suaugusių žmo-
nių grupę. 

Šiuo metu visišką negalią tu-
rintys vyresni nei 21-erių metų 
panevėžiečiai palikti likimo va-
liai. Pasak G.Vaicekauskienės, 
jiems paslaugas teikiantis Jau-
nuolių dienos centras perpil-
dytas.

Savivaldybės Taryba galuti-
nį sprendimą dėl naujos vietos 
Nakvynės namams turės pri-
imti dar šį mėnesį. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Socialinių paslaugų centre 
įsikurs laikini namai, skirti ne-
turintiems kur apsistoti naš-
laičiams ir neįgaliesiems, nuo 
smurtaujančių vyrų iš namų pa-
bėgusioms moterims su vaikais, 
tiesiog namus praradusiems, 
priklausomybių turintiems žmo-
nėms ir kitiems. 

Visi rajone socialinį dar-
bą dirbantys specialistai jau se-
niai kalbėjo, kad rajonui būti-
nai reikia tokių namų. Galimy-
bė juos turėti atsirado tada, kai 
savivaldybė parengė projektą, 
finansuojamą Europos Sąjun-
gos lėšomis. Už gautus 2 mln. 
Lt 2010-asiais buvo pradėtas re-
novuoti seniai nebenaudojamas 
buvusios Dezinfekcijos stoties 
pastatas.

Šiai įstaigai vadovauti pati-
kėta socialinio darbo magistro 
laipsnį turinčiai Rasai Jakienei. 
Direktorė ir vyr. socialinė dar-
buotoja Ona Klasauskienė gyve-
na paskutiniaisiais įkurtuvių rū-
pesčiais. 14-oje kambarių įreng-
tos 36 gyvenamosios vietos: 12 
vietų – vadinamojoje nakvynės 
namų zonoje, 18 vietų – savaran-
kiško gyvenimo namų zonoje ir 
6 – krizių įveikimo zonoje.

Viename kambaryje darbo 
laukia ir 17 tūkstančių litų kai-
navęs kopiklis, kuriuo bus len-
gva į antrąjį aukštą užkelti neį-
galiuosius su vežimėliais. 

Įrengtas bendras erdvus po-
ilsio kambarys ir salė, kurioje – 
daugiau nei 100 vietų. 

Šilutės socialinių paslau-
gų centras apjungs ir kelias iki 
šiol rajone veikusias socialinių 
paslaugų įstaigas: Šilutės die-
nos paslaugų centrą, Socialinių 
paslaugų tarnybą ir Juknaičių 
savarankiško gyvenimo namus. 

Pačiame centre bus teikia-
mos nakvynės, krizių įveikimo, 
savarankiško gyvenimo namų 
paslaugos socialinės rizikos su-
augusiems asmenims, kuriems 
nereikalinga nuolatinė, intensy-
vi specialistų priežiūra.

Iš viso šioje įstaigoje ir jos 
padaliniuose dirbs apie 60 žmo-
nių. 

Planuojama, kad per metus 
šio centro paslaugomis pasinau-
dos apie 90 žmonių. 

Mokestis už centro teikia-
mas paslaugas kiekvienam žmo-
gui bus nustatomas individua-
liai, atsižvelgus į paslaugos kai-
ną bei asmens pajamas.

centro lankytojų buvo išdalin-
tos anketos, kuriose prašyta atsa-
kyti į klausimus, ar žmogus turi 
šlapimo nelaikymo problemų, ar 
gauna kompensuojamas sugeria-
mąsias priemones, ar jų pakanka, 
kiek pinigų išleidžia joms įsigy-
ti, kokių rūpesčių patiria dėl šios 
problemos ir pan. 

Centro vadovė N.Zenkevi-
čiūtė pasakojo, kad pradėjus vyk-
dyti apklausą, nemažai žmonių 
atsisakė pildyti anketą, teigda-
mi, kad šios problemos jiems ne-
aktualios. Tik vėliau, atvirai pa-
sikalbėjus, paaiškėjo, kad žmo-
nės gerai nesupranta inkontinen-
cijos masto, kad daugelis ją sieja 
vien tik su sauskelnių naudoji-
mu. O juk kasdieninių įklotų ne-
šiojimas – jau šlapimo nelaikymo 
pradžia. Didžiausias apklausos 
dalyvių įvardytas rūpestis – ri-
botos galimybės išeiti iš namų. 
Į klausimą, ko labiausiai trūks-
ta, kad jaustųsi saugiai ir pato-
giai, 99 proc. apklaustųjų nuro-
dė – viešųjų tualetų.

Gydytojai nežino ar 
nenori žinoti?

Į renginį su nuo gimimo ce-
rebrinio paralyžiaus kamuoja-
mu sūnumi atėjusi Galina Jure-
vič guodėsi, kad 19-mečiui visiš-
kos negalios vaikinui išsiversti su 
vienomis sauskelnėmis (tiek ski-
riama parai) – didžiulis iššūkis. 
Danielius kiekvieną rytą važiuoja 
į „Atgajos“ mokyklą, kurioje pra-
leidžia visą dieną. Išruošdama jį 
iš namų motina ir uždeda tas vie-
ninteles sauskelnes. Namo vaiki-
ną parveža permirkusį. Mokyklo-
je niekas nenori keisti sauskelnių, 
o ir atsarginių Danielius neturi. 

Išgirdusi šį pasakojimą, „In-
kocentro“ vadovė J.Misevičienė 
labai nustebo. Cerebrinis paraly-
žius nuo vaikystės, visiška nega-
lia ir tik 30 sauskelnių per parą? 
Taip negali būti. Pasak jos, su to-
kia diagnoze iki 18 metų Danie-
liui turėjo būti skiriama 60 saus-
kelnių per mėnesį, dabar – 45. 
Gal šeimos gydytoja nežino, kiek 
skirtingomis ligomis sergantiems 
žmonėms šių medicinos pagal-
bos priemonių priklauso? 

Danieliaus motina pasakojo 
prieš kurį laiką „Vilties“ žurnale 
radusi straipsnį, kuriame išskai-
tė, kad jos sūnui turėtų priklausy-
ti daugiau sauskelnių nei jis gau-

na. Tą straipsnį nunešė šeimos 
gydytojai, tačiau išrašomuose re-
ceptuose sauskelnių skaičius ne-
padidėjo. J.Misevičienė ir dabar 
įdavė moteriai lankstinuką, ku-
riame išvardinta ne tik kiek ko-
kiomis ligomis sergantiems žmo-
nėms sugeriančių medicinos pa-
galbos priemonių valstybė kom-
pensuoja, bet ir kokie konkre-
tūs įstatymai tai numato. „In-
kocentro“ vadovė apgailestavo, 
kad uždraudus vaistų ir medi-
cinos pagalbos priemonių tie-
kimu užsiimančioms įmonėms 
lankytis poliklinikose, gydytojų 
informuotumas gerokai suma-
žėjo. Todėl pacientai turi patys 
kuo daugiau išmanyti, kad galė-
tų apginti savo teises. 

Tačiau J.Misevičienė neabe-
joja, kad netgi gydytojams ski-
riant sugeriamąsias priemones 
griežtai laikantis teisės aktuose 
nurodytų kiekių, tai negarantuo-
ja žmogui kokybiško gyvenimo. 
Vokietijoje skiriama 120 sauskel-
nių per mėnesį, Rusijoje – 90, Es-
tijoje – 60. Danijoje, Švedijoje aps-
kritai nėra nustatytų normų, o 
išrašoma tiek, kiek žmogui rei-
kia – gali būti ir 3, ir 5 sauskel-
nės per parą. 

Raginama keisti 
kompensavimo tvarką

Su šlapimo nelaikymu susi-
duria apie 300 tūkst. įvairaus am-
žiaus lietuvių. Klaidinga manyti, 
jog tai tėra natūrali senėjimo pro-
ceso dalis. Tyrimai rodo, kad šių 
problemų patiria kas šešta gim-
džiusi 30-metė ir kas antra 50-
metė. „Inkocentro“ vadovė įsi-
tikinusi, kad sauskelnių ir kitų 
sausumą užtikrinančių priemo-
nių kompensavimo sistema yra 
ydinga, todėl apie 10 proc. šalies 
gyventojų (viena iš 4 moterų ir 

vienas iš 10 vyrų), sergančių in-
kontinencija, negali gyventi oriai. 
Tai paskatino inicijuoti parašų rin-
kimų akciją, kad būtų pakeista 
šlapimą sugeriančių priemonių 
kompensavimo tvarka. 

Pirmiausia, J.Misevičienės įsi-
tikinimu, turėtų būti padidintas 
kompensuojamų sausumą užti-
krinančių priemonių kiekis. Pa-
saulinės sveikatos organizacijos 
duomenimis, kad šlapimo nelai-
kantis pacientas jaustųsi patogiai, 
jam per parą reikia 3 vnt. šlapimą 
sugeriančių priemonių. G.Jurevič 
nuomone, jos sūnaus gyvenimo 
kokybė žymiai pagerėtų, jeigu 
jam būtų skirtos bent 2 sauskel-
nės. Deja, Lietuvoje dauguma te-
gauna vos 1 vnt. parai.

Daug nepatogumų bei rūpes-
čių kelia ir tai, kad šios priemonės 
kompensuojamos ne visiems šla-
pimo nelaikantiems pacientams. 
Valstybė jų nekompensuoja pa-
cientams, kuriems yra nustaty-
ta gerybinė prostatos hiperpla-
zija, prostatos vėžys, Alzheime-
rio liga, įtampos šlapimo nelaiky-
mas, dirglioji šlapimo pūslė, Par-
kinsono liga, nors vienas iš šias li-
gas lydinčių simptomų yra šlapi-
mo nelaikymas. 

Peticiją už geresnę šlapimo ne-
laikančių žmonių gyvenimo ko-
kybę jau pasirašė beveik tūkstan-
tis žmonių. Pasak J.Misevičienės, 
reikėtų, kad tam pritartų penkis-
kart daugiau dėl šių problemų 
diskriminuojamų žmonių, nes 
kiekvienas balsas, kiekviena nuo-
monė – vertingas argumentas de-
rybose su valdžia.

Renginys „Tai mūsų gyveni-
mas!“ – taip pat įrodymas, kokia 
aktuali inkontinencijos problema, 
kaip svarbu apie ją kalbėti.  

Aldona MIlIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

30 sauskelnių, įklotų arba vienkartinių paklo-
džių (arba 15 vnt. sauskelnių ir 15 vnt. įklotų, arba 15 vnt. sauskel-
nių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vnt. įklotų arba 15 vienkar-
tinių paklodžių) per mėnesį gali būti išrašoma esant šlapimo arba iš-
matų nelaikymui:

•   dėl CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padarinių (T90.5, T91.3)
•  dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškinių
•  dėl galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų (I61–64, 

I69, G95.1)
•  dėl išsėtinės sklerozės (G35)
•  dėl galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05)
•  asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška ne-

galia ir galiojimas nėra pasibaigęs
• asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialu-

sis nuolatinės slaugos poreikis
45 sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės (arba 

30 vnt. sauskelnių ir 15 vnt. įklotų, arba 30 vnt. sauskelnių ir 15 vienkar-

tinių paklodžių, arba 30 vnt. įklotų ir 15 vienkartinių paklodžių) – išrašomas 
pacientams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir ga-
liojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nu-
statytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kai nustatyti šie susirgimai:

•  liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai
•  išsėtinė sklerozė (G35)
•  galvos ar nugaros smegenų displazijos
60 sauskelnių, įklotų arba vienkartinių paklodžių (arba 

30 vnt. sauskelnių ir 30 vnt. įklotų, arba 30 vnt. sauskelnių ir 30 vienkarti-
nių paklodžių, arba 30 vnt. įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių) išrašoma 
vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galio-
jimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nu-
statytas sunkaus neįgalumo lygis.

Šaltiniai: 
LR sveikatos apsaugos ministro 2002 03 08 įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų ra-

šymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“; www.vlk.lt
LR sveikatos apsaugos ministro 2000 10 06 įsakymas Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų 

medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“; www.vlk.lt. 

kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimas pacientams pagal nustatytų 
būklių sąrašą, esant šlapimo (r32) ar išmatų (r15) nelaikymui 

Renginio  organizatorės Nijolė Zenkevičiūtė ir Daiva Ausėnaitė (dešinėje). 
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 8 d.
9.00 Emigrantai (kart.). 10.00 Sti-

lius. Gyvenimas (kart.). 11.00 LRT va-
saros studija. 12.00 Namelis prerijose. 
91 s. 13.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo 
žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro. N-7. 6/2 s. 17.15 Prem-
jera. Kobra 11. N-7. 166 s. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Lon-
gino ietis. N-7. 4 s. 19.45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Rojus Lietuvoj. 4 s. 
21.30 Emigrantai. Pertraukoje - 22.00 
„Perlas“. 22.30 Dokumentinio kino va-
karas. Apokalipsė. Antrasis pasaulinis 
karas. N-7. 6 s. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro. N-7. 6/2 s. (kart.). 

Antradienis, liepos 9 d. 
9.00 Kobra 11. N-7. 166 s. (kart.). 

10.00 Longino ietis. N-7. 4 s. (kart.). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose . 92 s. 13.00 Bėdų tur-
gus. (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.10 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro. N-7. 6/3 s. 17.15 Prem-
jera. Kobra 11. N-7. 167 s. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Lon-
gino ietis. N-7. 5 s. 19.45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Rojus Lietuvoj. 5 s. 
21.30 Emigrantai. Pertrauka - 22.00 
„Perlas“. 22.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 23.45 Vakaro žinios. 0.00 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Puaro. N-7. 
6/3 s. (kart.). 

Trečiadienis, liepos 10 d. 
9.00 Kobra 11. N-7. 167 s. (kart.). 

10.00 Longino ietis. N-7. 5 s. (kart.). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose . 93 s. 13.00 Bėdų tur-
gus. (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro. N-7. 6/4 s. 17.15 Premjera. Ko-
bra 11. N-7. 168 s. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų k.). 18.45 Longino ietis. 
N-7. 6 s. 19.45 Stilius. Namai. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Ro-
jus Lietuvoj. 6 s. 21.30 Įžvalgos. Per-
traukoje - 22.00 „Perlas“. 22.30 KINFO. 
Informacinė kino naujienų laida. 23.00 Į 
gamtą. 3 s. 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro. 
N-7. 6/4 s. (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 11 d. 
9.00 Kobra 11. N-7. 168 s. (kart.). 

10.00 Longino ietis. N-7. 6 s. (kart.). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose . 94 s. 13.00 Emigran-
tai (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro. N-7. 7/1 s. 17.15 Premjera. 
Kobra 11. N-7. 169 s. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 
18.25 Orai. 18.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Mūsų 
dienos - kaip šventė. Estrados klasi-
kos vakaras. Pertraukoje - 22.00 „Per-
las“. 22.30 Legendos. Dokumentinių 
apybraižų ciklas. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
N-7. 7/1 s. (kart.). 

Penktadienis, liepos 12 d. 
9.00 Kobra 11. N-7. 169 s. (kart.). 

10.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose . 95 s. 13.00 
Emigrantai (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo 
žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro. N-7. 7/2 s. 17.15 Prem-
jera. Kobra 11. N-7. 170 s. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų k.). 18.45 De-
tektyvo meistrai. Frosto prisilietimas. 
N-7. 30 s. 20.25 „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertrauko-
je - 22.00 „Perlas“. 23.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro. N-7. 7/2 s. 
(kart.). 1.00 Alinos Orlovos koncertas 
Kotrynos bažnyčioje.

Šeštadienis, liepos 13 d. 
6.00 Stilius. Namai (kart.). 6.35 

Stilius. Veidai (kart.). 7.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas. 
32 s. 9.25 Džeronimas. 2/19 s. 9.50 
Aviukas Šonas m. 2/10 s. 10.00 Gus-

tavo enciklopedija. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Mūsų mies-
teliai. Naujamiestis. 1 d. 12.30 Keliau-
jantiems lėtai su Martynu Starkumi. 
13.00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Pienas. Dok. f. Kanada, JAV. 2012 
m. 14.00 Detektyvo klasika. Mis Mar-
pl. Paskelbta žmogžudystė. N-7. 1/4 
s. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. 18.30 Detektyvo meistrai. Frosto 
prisilietimas. N-7. 31 s. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Festivalis "Be-
nai, plaukiam į Nidą". Antra diena. 3 d. 
23.00 Premjera. Raudonoji uola. Ka-
rinis veiksmo f. Kinija. 2008 m. N-14. 

Sekmadienis, liepos 14 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių ho-
rizontai. 8.30 Kaimo akademija. Švie-
čiamoji laida kaimui. 9.00 Tara Dan-
kan. Animac. ser. 22 s. 9.25 Džeroni-
mas. Animac. ser. 2/20 s. 9.50 Aviu-
kas Šonas. Animac. ser. 2/11 s. 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
10.30 XI vaikų ir jaunimo muzikos fes-
tivalis "Mes - pasaulis". 5 d. 12.30 Pa-
saulio dokumentika. Šiaurietiškas bū-
das. Latvija. 3 d. 13.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Australija. Keliau-
tojo laiku vadovas. Pirmieji žingsniai. 
2 d. 14.00 Detektyvo klasika. Prisimi-
nimai apie Šerloką Holmsą. N-7. 5, 6 
s. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Klausi-
mėlis.lt 17.00 Atviras Lietuvos konkū-
rų čempionatas. VMG taurė. 18.30 Sti-
lius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 
20.30 Panorama. 20.45 Europos bal-
sas. 20.50 Savaitė. 21.15 Vizas. No-
jaus Arkos paslaptis. Fantastinis nuo-
tykių f. Vokietija. 2011 m. N-7. (Subti-
truota). 23.45 Festivalis "Benai, plau-
kiam į Nidą". Antra diena. 3 d. (kart.). 

Pirmadienis, liepos 8 d.  
6.45 Teleparduotuvė.  7.00 

Kempiniukas Plačiakelnis (1). (R). 
JAV, animac. Ser., 2009. 7.30 Simp-
sonai (15). (R). N-7. 8.00 Meilės tri-
umfas (35). N-7. 9.00 Meilės sūkury-
je (1683). 10.05 Be namų (46). N-7. 
10.55 Audros karys. JAV, nuotykių 
filmas, 2006. N-7. 12.40 Transforme-
riai. Praimas (5). N-7. 13.10 Nepa-
prastas pasaulis (9). N-7. 13.40 Dra-
konų medžiotojai (26). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (2). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2). 15.10 Simpso-
nai (16). N-7. 15.40 Natalija (111). 
N-7. 16.40 Ašarų karalienė (61). N-7. 
17.40 Stebuklų šalis. N-7. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (16). N-7. 19.50 
Žiūrėk! Geras! N-7. 21.00 Meilės tri-
kampis (9). N-7. 21.40 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Vestuvių muzikantai 
(2). N-7. 23.00 Likimo skirtoji JAV, 
romantinė komedija, 2000. N-7. 0.55 
Eureka (7). N-7. 1.50 Choras (21). 
2.40 Penktadienio vakaro žiburiai 
(43). N-7. 3.30 Firma (21). N-14.

Antradienis, liepos 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2). (R). 7.30 
Simpsonai (16). (R). N-7. 8.00 Meilės 
triumfas (36). N-7. 9.00 Meilės sūku-
ryje (1684). 10.05 Be namų (47). N-7. 
10.55 Virtuvė (16). (R). N-7. 11.30 Žiū-
rėk! Geras! N-7. 12.35 Transformeriai. 
Praimas (6). N-7. 13.10 Nepaprastas 
pasaulis (10). N-7. 13.40 Drakonų me-
džiotojai (27). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(3). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(3). 15.10 Simpsonai (17). N-7. 15.40 
Natalija (112). N-7. 16.40 Ašarų ka-
ralienė (62). N-7. 17.40 Stebuklų ša-
lis. N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Vir-
tuvė (17). N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
N-7. 21.00 Meilės trikampis (10). N-7. 
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Pa-
bėgimo karaliai (4). N-14. 23.00 Bai-
mės sala. JAV, siaubo filmas, 2009. 
S 0.55 Eureka (8). N-7. 1.50 Choras 
(22). 2.40 Penktadienio vakaro žibu-
riai (44). N-7. 3.30 Firma (22). N-14. 

Trečiadienis, liepos 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3). (R). 7.30 
Simpsonai (17). (R). N-7. 8.00 Meilės 
triumfas (37). N-7. 9.00 Meilės sūku-
ryje (1685). 10.05 Be namų (48). N-7. 
10.55 Virtuvė (17). (R). N-7. 11.30 Žiū-

rėk! Geras! N-7. 12.35 Transformeriai. 
Praimas (7). N-7. 13.10 Nepaprastas 
pasaulis (11). N-7. 13.40 Drakonų me-
džiotojai (28). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (4). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (4). 15.10 Simpsonai (18). N-7. 
15.40 Natalija (113). N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (63). N-7. 17.40 Stebuklų 
šalis N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Vir-
tuvė (18). N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
N-7. 21.00 Meilės trikampis (11). N-7. 
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikin-
gų loto. 22.05 Ryšys (10). N-7. 23.05 
Paslaptingi ryšiai. JAV, trileris, 2013. 
N-14. 1.00 Eureka (9). N-7. 1.55 Kal-
tės kaina (1). JAV, kriminalinė drama, 
2009. N-14. 2.50 Penktadienio vakaro 
žiburiai (45). N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4). (R). 7.30 
Simpsonai (18). (R). N-7. 8.00 Meilės 
triumfas (38). N-7. 9.00 Meilės sūku-
ryje (1686). 10.05 Be namų (49). N-7. 
10.55 Virtuvė (18). (R). N-7. 11.30 Žiū-
rėk! Geras! N-7. 12.35 Transformeriai. 
Praimas (8). N-7. 13.10 Nepaprastas 
pasaulis (12). N-7. 13.40 Drakonų me-
džiotojai (29). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (5). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 15.10 Simpsonai (19). N-7. 
15.40 Natalija (114). N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (64). N-7. 17.40 Stebuklų 
šalis N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Vir-
tuvė (19). N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
N-7. 21.00 Meilės trikampis (12). N-7.   
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Afe-
ristas (8). N-7. 23.00 Ugnikalnio išsi-
veržimas. JAV, veiksmo filmas, 2011. 
N-7. 0.50 Eureka (10). N-7. 1.45 Kal-
tės kaina (2). (Damages). JAV, krimi-
nalinė drama, 2009. N-14. 2.35 Penk-
tadienio vakaro žiburiai (46). N-7. 3.25 
Programos pabaiga. 

Penktadienis, liepos 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). (R). 7.30 
Simpsonai (19). (R). N-7. 8.00 Meilės 
triumfas (39). N-7. 9.00 Meilės sūku-
ryje (1687). 10.05 Be namų (50). N-7. 
10.55 Virtuvė (19). (R). N-7. 11.30 Žiū-
rėk! Geras! N-7. 12.35 Transformeriai. 
Praimas (9). N-7. 13.10 Nepaprastas 
pasaulis (13). N-7. 13.40 Drakonų me-
džiotojai (30). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(6). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(6). 15.10 Simpsonai (20). N-7. 15.40 
Natalija (115). N-7. 16.40 Ašarų kara-
lienė (65). N-7. 17.40 Stebuklų šalis 
N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Kelionė 
į Raganų kalną. JAV, trileris, 2009. 
N-7. 21.15 Majoras Peinas. JAV, ko-
medija, 1995. N-7. 23.15 Gelbstint eili-
nį Rajaną. JAV, veiksmo filmas, 1998. 
N-14. 2.30 Baimės sala. JAV, siaubo 
filmas, 2009. S 

Šeštadienis, liepos 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (24). 7.30 Ant bangos 
(33). 8.00 Skunk Fu (45). 8.15 Skunk 
Fu (46). 8.30 Moderni šeima (14). 
N-7. 9.00 Statybų TV 9.30 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai Juo-
kingų situacijų šou. 10.00 Keistuolis ir 
gražuolė. JAV, komedija, 2011. 12.00 
Narsusis princas. D. Britanija, Vokieti-
ja, nuotykių filmas, 1997. N-7. 13.50 
Policininkas su puse. JAV, komedija, 
1993. 15.35 X Faktorius. 18.35 Euro-
jackpot 18.45 TV3 žinios. 19.00 Gam-
tos jėgos. JAV, romantinė komedija, 
1999. N-7. 21.05 Juokdarių vakarie-
nė. JAV, komedija, 2010. N-14. 23.25 
Genialus tėtis. JAV, komedija, 2010. 
N-7. 1.20 Likimo skirtoji. JAV, roman-
tinė komedija, 2000. N-7. 

Sekmadienis, liepos 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (25). 7.30 Ant bangos 
(34). 8.00 Skunk Fu (47). 8.15 Skunk 
Fu (48). 8.30 Moderni šeima (15). N-7. 
9.00 Begalinė istorija (7). N-7. 10.00 
Finas ir Ferbis paraleliniame pasauly-
je . JAV, animac. f., 2011. 11.40 Ava-
lono mokykla). JAV, fantastinė drama, 
2010. 13.25 Indėnas spintelėje. JAV, 
filmas šeimai, 1995. 15.20 Paukšteli, 
spruk. JAV, nuotykių komedija, 1990. 
N-7. 17.35 Kobra 11 (5). N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Burtininko moki-
nys. JAV, fantastinis nuotykių filmas, 
2010. N-7. 21.10 Advokatas iš Lin-
kolno. JAV, kriminalinė drama, 2011. 
N-14. 23.40 Pašėlusi širdis. JAV, mu-
zikinė drama, 2009. N-14. 1.45 Ugni-
kalnio išsiveržimas. JAV, veiksmo fil-
mas, 2011. N-7. 

Pirmadienis, liepos 8 d. 
6.25 "Na, palauk!" (11, 12) (k) . 6.50 

"Nickelodeon" pristato. Žuviukai burbuliukai" 
(19) . 7.20 "Auklė" (34) (k) . 7.50 "Farų šeima" 
(12). N-7. 8.50 Nuo... Iki.... 9.45 "Havajai 5.0" 
(5) (k). N-7. 10.45 "Didžiosios motušės na-
mai" (k) .N-7. 12.55 "Nickelodeon" valanda. 
Dreikas ir Džošas" (3). 13.25 "Madagaskaro 
pingvinai" (8). 13.55 "Mažieji Tomas ir Džeris 
II" (18). 14.25 "Auklė" (35) . 15.00 "Tūkstantis 
ir viena naktis" (68). N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. 19.20 "Namai, kur širdis" (20). 20.05 
Tikras gyvenimas. "Kebli situacija". 2013 m. 
Šeimų dramas pristato Dalius Mertinas 21.00 
Farai. N14. 22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė 
Lietuva. N-7. 22.35 VAKARO SEANSAS 
"Epidemija". N-7. 1995 m. Veiksmo filmas. 
JAV. 1.10 "Farų šeima" (12) (k). N-7. 2.05 
"Vampyro dienoraščiai" (5). N14. 

Antradienis, liepos 9 d. 
6.10 "Namai, kur širdis" (20) (k). 6.50 

"Nickelodeon" pristato. Žuviukai burbuliukai" 
(20) . 7.20 "Auklė" (35) (k) . 7.50 "Farų šeima" 
(13). N-7. 8.50 Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyve-
nimas. "Kebli situacija" (k). 2013 m. Šeimų 
dramas pristato Dalius Mertinas 10.45 "Šo-
kis hiphopo ritmu 3" (k). N-7. 2010 m. Muziki-
nis f. 12.55 "Nickelodeon" valanda. Dreikas ir 
Džošas" (4). 13.25 "Madagaskaro pingvinai" 
(9). 13.55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (19). 
14.25 "Auklė" (36) . 15.00 "Tūkstantis ir viena 
naktis" (69). N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Žinios. 
19.20 "Namai, kur širdis" (21). 20.05 Tikras 
gyvenimas. "Kieno vaikas?". 2013 m. Šeimų 
dramas pristato Dalius Mertinas 21.00 Farai. 
N14. 22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė Lietu-
va. N-7. 22.35 VAKARO SEANSAS "Maja-
mio karaliai". N14. 2007 m. Veiksmo trileris. 
JAV. 0.30 "Farų šeima" (13) (k). N-7. 1.25 
"Vampyro dienoraščiai" (6). N14. 

Trečiadienis, liepos 10 d. 
6.10 "Namai, kur širdis" (21) (k). 6.50 

"Nickelodeon" pristato. Žuviukai burbuliukai" 
(21) . 7.20 "Auklė" (36) (k) . 7.50 "Farų šeima" 
(14). N-7. 8.50 Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyve-
nimas. "Kieno vaikas?" (k). 2013 m. Šeimų 
dramas pristato Dalius Mertinas 10.45 "Saldi 
nuodėmė" (9, 10). N-7. 11.40 Plikis ir ponia. 
N-7. 12.55 "Nickelodeon" valanda. Dreikas ir 
Džošas" (5). 13.25 "Madagaskaro pingvinai" 
(10). 13.55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (20). 
14.25 "Auklė" (37) . 15.00 "Tūkstantis ir viena 
naktis" (70). N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Žinios. 
19.20 "Namai, kur širdis" (22). 20.05 Tikras 
gyvenimas. "Netikra meilė". 2013 m. Šeimų 
dramas pristato Dalius Mertinas 21.00 Farai. 
N14. 22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė Lietu-
va. N-7. 22.35 VAKARO SEANSAS "Sma-
gus pasivažinėjimas“. N14. 2001 m. Krimi-
nalinis trileris. JAV. 0.40 "Farų šeima" (14) (k). 
N-7. 1.35 "Vampyro dienoraščiai" (7). N14. 

Ketvirtadienis, liepos 11 d. 
6.10 "Namai, kur širdis" (22) (k). 6.50 

"Nickelodeon" pristato. Žuviukai burbuliukai" 
(22) . 7.20 "Auklė" (37) (k) . 7.50 "Farų šeima" 
(15). N-7. 8.50 Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyve-
nimas. "Netikra meilė" (k). 2013 m. Šeimų 
dramas pristato Dalius Mertinas 10.45 Re-
natos ir Deivio vestuvės. Meilės nublokšti (k). 
12.55 "Nickelodeon" valanda. Dreikas ir Džo-
šas" (6). 13.25 "Madagaskaro pingvinai" (11). 
13.55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (21). 14.25 
"Auklė" (38) . 15.00 "Tūkstantis ir viena nak-
tis" (71). N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Žinios. 19.20 
"Namai, kur širdis" (23). 20.05 Tikras gyve-
nimas. "Ne šio pasaulio žmogus". 2013 m. 
Šeimų dramas pristato Dalius Mertinas 21.00 
Farai. N14. 22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė 
Lietuva. N-7. . 22.35 "Mentalistas" (20). N-7. 
23.35 "Ties riba" (8). N14. 0.30 "Farų šei-
ma" (15) (k). N-7. 1.25 Sveikatos ABC (k). 

Penktadienis, liepos 12 d. 
6.10 "Namai, kur širdis" (23) (k). 6.50 

"Nickelodeon" pristato. Žuviukai burbuliu-
kai" (23) . 7.20 "Auklė" (38) (k) . 7.50 "Farų 
šeima" (16). N-7. 8.50 Nuo... Iki.... . 9.45 Ti-
kras gyvenimas. "Ne šio pasaulio žmogus" 
(k). 2013 m. Šeimų dramas pristato Dalius 
Mertinas 10.45 Mano didelės storos čigoniš-
kos vestuvės (k). Koncertas. 12.55 "Nickelo-
deon" valanda. Dreikas ir Džošas" (7). 13.25 
"Madagaskaro pingvinai" (12). 13.55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris II" (22). 14.25 "Auklė" (39) 
. 15.00 "Tūkstantis ir viena naktis" (72). N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos. N-7. 18.45 Žinios. 19.15 "Viešbu-
tis "Grand Hotel" (9). N-7. 21.00 "Kriminalis-
tai" (4). N-7. 22.00 PENKTADIENIO BOM-
BA. PREMJERA "Konspiracija". N14. 2008 
m. Veiksmo trileris. JAV. 23.55 PREMJE-

RA "Poilsio vieta. Neatsigręžk". N14. 2008 
m. Siaubo trileris. JAV. 1.45 "Mentalistas" 
(20) (k). N-7. 

Šeštadienis, liepos 13 d. 
6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 

"Garfildas" (53, 54). 7.45 "Superdidvyrių ko-
manda" (5). 8.10 "Ogis ir tarakonai" (56). 
8.35 "Benas Tenas prieš ateivius" (10). 9.00 
"Tomo ir Džerio pasakos" (9). 9.30 "Na, pa-
lauk!" (13, 14) . 10.00 KINO PUSRYČIAI 
"Kelionė į Vakarus. Laimingojo Luko nuoty-
kiai". 2007 m. Animacš f. Prancūzija. 11.50 
1000 km lenktynių startas. 12.50 Press ra-
lis 2013. 13.20 "Mažieji lakūnai". N-7. 2008 
m. Nuotykių f. JAV. 15.25 1000 km lenkty-
nės. 15.55 Slavianski bazar 2012. Koncer-
tas. 17.45 "Havajai 5.0" (6). N-7. 18.45 Ži-
nios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 1000 
km lenktynių finišas ir finalinis koncertas. 
22.00 SUPERKINAS. PREMJERA "Statyk 
už mėgstamiausią". N-7. 2012 m. Komedi-
ja. Didžioji Britanija, JAV. 23.55 "Bruno". S. 
2009 m. Komedija. JAV. 1.35 Farai (k). N14. 

Sekmadienis, liepos 14 d. 
6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 

"Garfildas" (55, 56). 7.45 "Superdidvyrių ko-
manda" (6). 8.10 "Ogis ir tarakonai" (57). 
8.35 "Benas Tenas prieš ateivius" (11) (. 
9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA "Ka-
ribų auksas". N-7. 2012 m. Nuotykių filmas. 
Vokietija. 11.55 "Sutrikusi mafija". N-7. 2002 
m. Komedija. JAV. 13.55 "Mirtina banga". 
N-7. 1997 m. Drama. JAV. 15.45 Radži su-
žadėtuvės. N-7. 2013 m. 17.45 Ateities Lie-
tuva. 2013 m. 18.45 Žinios. 19.00 Teleloto. 
20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS. 
PREMJERA "Tas pats Karlsonas". 2012 m. 
Nuotykių komedija. Rusija. 21.45 "Mylėti(s) 
smagu". N-7. 2003 m. Romantinė komedi-
ja. JAV. 0.15 "Nakties paukščiai". N14. 1981 
m. Veiksmo trileris. JAV. 

Pirmadienis, liepos 8 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.05 "Muchtaro su-
grįžimas" (N-7). (kart.) 8.00 Atsar-
giai - moterys! (kart.) 8.30 Tauro ra-
gas (N-7).  (kart.) 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Turkija (N-7). Ekstremalūs iš-
bandymai. 10.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). (kart.) 11.00 "Pasiklydusi šir-
dis" (N-7). 12.00 Kalbame ir rodo-
me (N-7).  13.00 "Muchtaro sugrįži-
mas" (N-7). (kart.) 14.00 "Liejyklos 
gatvė" (N-7). (kart.) 15.00 "Mentai" 
(N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7). 17.00 "Muchtaro sugrįžimas" (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 "Liejyklos ga-
tvė" (N-7). 19.25 "Milijonieriai". Ser. 
20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spal-
vos. 21.25 "Maiklo Kleitono sukur-
toji tiesa" (N-14)7 Kriminalinis, dra-
ma. JAV, 2007 m. 23.35 "Karo vilkai. 
Žudikų karta". (N-14). 0.35 "Sausas 
įstatymas: Mafijos gimimas". (N-14) 
1.35 "Tikras kraujas" (N-14). 2.35 - 
5.59 Bamba (S). 

Antradienis, liepos 9 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 "Much-
taro sugrįžimas" (N-7). (kart.) 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Belizo džiunglės (N-7). Ekstre-
malūs išbandymai. 10.00 Mistinės is-
torijos (N-7). (kart.) 11.00 "Pasiklydu-
si širdis" (N-7). 12.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7).  13.00 "Muchtaro sugrįži-
mas" (N-7). (kart.) 14.00 "Liejyklos ga-
tvė" (N-7). (kart.) 15.00 "Mentai" (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
"Muchtaro sugrįžimas" (N-7). 18.00 
Žinios. 18.25 "Liejyklos gatvė" (N-7). 
19.25 "Milijonieriai". Ser. 20.00 Žinios. 
20.25 Žvaigždutės (N-7). 21.25 "Ilgas 
savaitgalis"(N-14). Komedija. JAV, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, 2005 m. 
22.55 "Karo vilkai. Žudikų karta". (N-
14). 23.55 "Sausas įstatymas: Mafijos 
gimimas". (N-14) 0.55 "Tikras kraujas" 
(N-14). 1.55 - 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, liepos 10 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 "Much-
taro sugrįžimas" (N-7). (kart.) 8.00 
Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmo-
gus prieš gamtą. Dominikos respu-
blika (N-7). Ekstremalūs išbandymai. 
10.00 "Svotai" (N-7). (kart.) 11.00 "Pa-
siklydusi širdis" (N-7). 12.00 Kalbame 
ir rodome (N-7).  13.00 "Muchtaro su-
grįžimas" (N-7). (kart.) 14.00 "Liejy-
klos gatvė" (N-7). (kart.) 15.00 "Men-
tai" (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7). 17.00 "Muchtaro sugrįžimas" 
(N-7). 18.00 Žinios. 18.25 "Liejyklos 
gatvė" (N-7). 19.25 "Milijonieriai". Ser. 
20.00 Žinios. 20.25 Užkalnio 5 (N-7). 
Pokalbių laida. Ved. Andrius Užkalnis. 
21.25 "Mergina, kusi žaidė su ugnimi" 
(N-14). Kriminalinis, drama. Švedija, 
Danija, Vokietija,2009 m. 23.45 Sau-
sas įstatymas: Mafijos gimimas". (N-
14) 0.45 "Tikras kraujas" (N-14). 1.45 
- 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, liepos 11 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.05 "Muchtaro sugrįžimas" 
(N-7). (kart.) 8.00 Prajuokink mane (N-
7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Pragaro 
kanjonas (N-7). Ekstremalūs išbandy-
mai. 10.00 Naujakuriai (N-7). Komedi-
jinis , 2012 m. 11.00 "Pasiklydusi šir-
dis" (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).  13.00 "Muchtaro sugrįžimas" 
(N-7). (kart.) 14.00 "Liejyklos gatvė" 
(N-7). (kart.) 15.00 "Mentai" (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
"Muchtaro sugrįžimas" (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 
"Liejyklos gatvė" (N-7). 19.25 Atsargiai 
- moterys! 20.00 Žinios. 20.25 Muziki-
nė kaukė”. 22.10 "Vienintelis kelias" 
(N-14). Trileris, drama. Vokietija, 2006 
m. 0.15 Sausas įstatymas: Mafijos gi-
mimas". (N-14) 1.15 "Tikras kraujas" 
(N-14). 2.15 - 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, liepos 12 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.05 "Muchtaro sugrįži-
mas" (N-7). (kart.) 8.00 Prajuokink 
mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gam-
tą. Geriausi epizodai (N-7). Ekstrema-
lūs išbandymai. 10.00 "Daktaras Tyr-
sa" (N-7). , 2012 m. (kart.) 11.00 "Pa-
siklydusi širdis" (N-7). 12.00 Kalbame 
ir rodome (N-7).  13.00 "Muchtaro su-
grįžimas" (N-7). (kart.) 14.00 "Liejyklos 
gatvė" (N-7). (kart.) 15.00 "Mentai" 
(N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7). 17.00 "Muchtaro sugrįžimas" (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 "Liejyklos ga-
tvė" (N-7). 19.25 Atsargiai - moterys! 
20.00 Žinios. 20.25 "Pristatyti bet ko-
kia kaina" (N-7). 21.25 RUSŲ KINAS. 
"Meilė Niujorke 2" (N-7). Komedija, ro-
mantinis. Rusija, 2010 m. 23.10 Ameri-
kietiškos imtynės (N-14). 0.10 "Dažas-
vydis" (S). Veiksmo,trileris. JAV, Ispa-
nija, 2009 m. 1.45 - 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, liepos 13 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitar-

kime (N-7). 8.00 Gyvenimo spalvos. 
(kart.) 9.00 Brydės.. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 "Skanus pokalbis". 11.00 Lie-
tuvos galiūnų čempionato II etapas. 
12.00 Žvaigždutės (N-7). (kart.) 13.00 
VRS kamera. 13.30 "Milijonieriai". Ser. 
14.00 Prajuokink mane" (N-7). 15.00 
"Svotai" (N-7). 16.00 "Muchtaro sugrį-
žimas" (N-7). 17.00 "Pragaro virtuvė" 
(N-7).. 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7). 19.00 "Vervolfo medžioklė". (N-
7). 20.00 Žinios. 20.20 Komikų klu-
bas (N-7).. 21.20 MANO HEROJUS. 
"Slapta grėsmė" (N-14). Kriminalinis, 
trileris. JAV, 2001 m. 23.00 AŠTRUS 
KINAS. "Palikti vandenyne 2: Drei-
fas” (N-14). Trileris, siaubo. Vokie-
tija, 2006 m. 0.40 "Pristatyti bet ko-
kia kaina" (N-7). (kart.) 1.40 - 5.59 
Bamba (S). 

Sekmadienis, liepos 14 d. 
6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 
7.00 Užkalnio 5 (N-7). (kart.) 8.00 
Duok labas. 8.30 Tauro ragas (N-7).  
9.00 Autopilotas. 9.30 Liutauro vir-
tuvė. 10.00 "Galileo: norintiems ži-
noti". 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Plėšrūnai. Milžiniška Raja (N-7). Do-
kumentika. 13.00 Nacionalinė lote-
rija. 13.30 "Milijonieriai". Ser. 14.00 
Sveikinimai.. 16.00 "Muchtaro sugrį-
žimas" (N-7). 17.00 "Daktaras Tyrsa" 
(N-7). , 2012 m. 18.00 Mistinės isto-
rijos (N-7). 19.00 Naujakuriai (N-7). 
20.00 Žinios. 20.20 MEILĖS ISTORI-
JOS. "Rosamunde Pilcher. Abejojant 
meile" (N-7). Romantinis, drama. Vo-
kietija, 2010 m. 22.10 "Pagrindinis 
įtariamasis" (N-14).  JAV, 2011 m. 
23.10 "Ilgas savaitgalis"(N-14). Ko-
medija. JAV, Kanada, Jungtinė Ka-
ralystė, 2005 m. (kart.) 0.40 - 5.59 
Bamba (S). 
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Įvairenybės

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

europos sąjungoje – 
ir kroatija 

Pirmadienį, liepos 1-ąją, arti 
penkių milijonų gyventojų turin-
ti Kroatija, Vidurio Europos ir Balka-
nų kryžkelėje, prie Adrijos jūros, įsi-
kūrusi valstybė, tapo 28-ąja Europos 
Sąjungos (ES) nare. Tai antroji buvu-
sios Jugoslavijos respublika, įstojusi į 
Europos valstybių bendriją po kaimy-
nės Slovėnijos. Ta proga sekmadienį 
Kroatijos sostinėje Zagrebe sureng-
tas didžiulis koncertas. Sekmadienio 
vidurnaktį Kroatijos pasienio su Slo-
vėnija perėjoje buvo nuimti ženklai 
„Muitinė“. Tuo pačiu metu prie sau-
sumos sienos su Serbija atsirado žen-
klai „ES“. ES lyderiai praėjusią savaitę 
nusprendė pradėti diskusijas su Ser-
bija dėl narystės bendrijoje. Bet kada 
jos prasidės, dar nežinoma.

Vestuvėse  
sulaukė lokio

Vieną sekmadienio vakarą Azer-
baidžane, apie 120 kilometrų į va-
karus nuo Baku, iš miško lokys atėjo 
į Galaderesio kaimą, kur vyko vestu-
vės. Čia jis užpuolė ir sunkiai sužeidė 
18-metę kaimo gyventoją. Nuo žvė-
ries dantų ir nagų nukentėjusi mergi-
na nugabenta į ligoninę. Pabėgęs lo-
kys gretimame Češmedilo kaime už-
puolė 49 metų amžiaus vyrą. Sunkiai 
sužeistas žmogus taip pat nugaben-
tas į ligoninę.

JaV alina karščiai
JAV Vakarų valstijose tęsiasi di-

delis karštis. Kai kuriuose Kalifornijos 
regionuose termometro stulpelis pa-
siekė 50-54 laipsnius. Kalifornijos, Ne-
vados ir Arizonos valstijose įkurti oro 
kondicionieriais aušinami „specialieji 
centrai“, o pareigūnai įspėja, kad karš-
čiai gali būti pavojingi gyvybei, be to, 
gali kilti gaisrų. Iš Las Vegase vykusio 
koncerto į ligoninę išvežti 34 asmenys, 
be to, pranešama, kad nuo karščio su-
keltos ligos šiame mieste mirė vyras. 
Los Andžele dešimtys žmonių gydomi 
nuo šilumos smūgių ir dehidracijos.

Išbandė  
naują marsaeigį
Atakamos dykumoje Čilėje iš-

bandytas naujas zondas, kurį JAV Na-
cionalinės aeronautikos ir kosmoso 
agentūra (NASA) ketina į Marsą paleis-
ti 2020 metais. Raudonosios planetos 
dykumoje mėgins rasti mikroorganiz-
mų pėdsakų. Pasak šio projekto orga-
nizatorių, Atakamos dykuma tokiems 
bandymas labai tinka, nes yra sausiau-
sia vieta mūsų planetoje, labai pana-
ši į Marso aplinką, kur numatoma eks-
pedicija. Saulės energijos maitinama-
me beveik 800 kilogramų svorio zon-
de yra fotoaparatai ir grunto grąžtas, 
galintis įsiskverbti iki vieno metro gy-
lio ir iš ten paimti mėginius. Šiuo metu 
Marsą tyrinėja amerikiečių marsaeigis 
„Curiosity“.

bailus vagis
Naujojoje Zelandijoje, Hamilto-

no priemiestyje, ilgapirštis įsigavo į 
namą manydamas, kad jame nieko 
nėra. Patekęs į vidų, jis aptiko pasiko-
rusio vyro lavoną. Šaukdamas iš siau-
bo, vagišius išlėkė į gatvę, o po to iš-
kvietė policininkus. Atskubėję parei-
gūnai nustatė, kad vyras nusižudė tik 
prieš kelias valandas.  Nors jaunuolis 
jau ne kartą buvo patekęs į teisėsau-
gos akiratį, šįkart nuspręsta nepateik-
ti jam kaltinimų. Pasak policijos atsto-
vės, jeigu ne šis atsitikimas, tai vieni-
šo savižudžio lavonas galėjo būti ras-
tas tik po kelių dienų. 

Neįgalieji pasaulyje

Nelaimė tykojo  
vos gimusio

Silvestras Stalonė – greitai 67-
ąjį gimtadienį švęsiantis dauge-
liui mūsų gerai pažįstamas ame-
rikiečių  aktorius, įkūnijęs tokius 
personažus kaip Rokis, Rembo. 
Tai – įspūdingą karjerą padaręs 
žmogus, kurio pasiekimai kelia 
susižavėjimą ir verti pagarbos. 
Tačiau nesėkmės ir jo neaplenkė.

Nuo pat gimimo Silvestro gy-
venimas buvo sudėtingas. Gim-
dymas buvo komplikuotas ir me-
dikams kūdikį teko traukti rep-
lėmis. Šių veiksmų pėdsakas ak-
torių lydi visą gyvenimą – jo vei-
das asimetriškas, mat kairioji ap-
atinė jo dalis paralyžiuota nuo 
gimimo.

Įtarė autizmą
Silvestrui paaugus medikai 

įtarė, jog jis – autistas. Kurį laiką 
jis net mokėsi specialiojoje mo-
kykloje, dėl veido traumos turėjo 
dikcijos sutrikimų. Silvestras ne-
abejojo, jog nori būti aktorius, ta-
čiau jam teko gerokai pasisteng-
ti siekiant tuo įtikinti kitus. Ne-
paisant visų sunkumų, kuriuos 
S.Stalonė patyrė dėl kitokios iš-
vaizdos ir jam bandyto „prira-
šyti“ autizmo, jis visgi sugebė-
jo Šveicarijoje baigti aktorių mo-
kyklą. Mokydamasis jis prisidur-
davo dirbdamas bokso treneriu 
ir imdavosi bet kokio jam pasiū-
lyto vaidmens.

Įkūnijo paties sukurtą 
personažą

Kelias į didįjį ekraną prasi-
dėjo nuo daugybės peržiūrų. 
Pertraukėlėse tarp jų Silvestras 
nuolat rašė scenarijų savo filmui 
„Rokis“. Jį būsimas aktorius par-
davė pusvelčiui, bet iškėlė vie-
ną sąlygą: pagrindinis vaidmuo 
turi atitekti jam. Filmas sulaukė 
milžiniško susidomėjimo, buvo 
nominuotas Oskarui, Silvestras 
pagaliau buvo pastebėtas, jį pra-
dėjo kviesti į kitus filmus.

lyg perkūnas iš giedro 
dangaus

Po trečiosios legendinio „Ro-
kio“ dalies Stalonės žvaigždė 
priblėso ir ryškiau nesutviskėjo 
apie dešimtmetį. Per tą laiką ak-
torius sukūrė šeimą ir su žmona 
Saša Zak susilaukė dviejų sūnų. 
Jauna šeima džiaugėsi atžalomis 
ir gyveno dalydamasi maloniais 
tėvystės rūpesčiais. Silvestras 
neslėpė, jog didžiuojasi laimin-
ga šeima ir net pozavo populia-
raus Amerikoje žurnalo „Peo-

Šlovės užkulisiai, arba nelaimės turtų nepaiso

ple“ viršeliui kartu su savo jau-
nesniuoju sūnumi Serdžio. Vis-
kas buvo puiku, kol vieną kartą 
per eilinę vaikų sveikatos apžiū-
rą Silvestras ir Saša išgirdo ne-
gailestingą diagnozę – jų jaunė-
liui nustatytas autizmas.

Mažasis Serdžio sunkiai 
rado kalbą su aplinkiniais, net 
su artimaisiais. Likimo ironija: 
vaikystėje pats Silvestras buvo 
laikomas autistu, nors ši diagno-
zė ir nepasitvirtino, o štai nie-
kam įtarimų nekėlęs jo mažasis 
sūnus iš tikrųjų kentėjo nuo šio 
sindromo. Šią žinią Silvestras, 
pažįstamas kaip stiprus ir tvir-
tas filmų veikėjas, priėmė labai 
skausmingai – iš pradžių puolė 
į neviltį, bet tuoj pat ėmė ieško-
ti galimybių padėti sūnui. Saša 
pasakoja suvokusi, jog Silves-
tras neturės pakankamai laiko 
rūpintis Serdžio. Tad sutuokti-
niai sutarė, kad Stalonė uždirbs 
pinigus ir rūpinsis materiali-
ne šeimos gerove, o Saša darys 
viską, kas įmanoma, kad padė-

tų sūnui. Pasak Silvestro, tuo 
metu jo žmona elgėsi kaip tikra 
kovotoja – nepasidavė sunkios 
ligos akivaizdoje ir stengėsi pa-
dėti sūnui. 

Dar viena sunkumų 
banga

Didelis gyvenimo tempas, 
poilsio stoka nualino Silvestro or-
ganizmą ir širdies smūgis pakirto 
jį tiesiog ketvirtosios populiario-
jo „Rokio“ dalies filmavimo aikš-
telėje. Sunkumų netrukus kilo ir 
Stalonės šeimoje – išsiskyrė jo ir 
žmonos keliai. Pasak aktoriaus, 
jis pasinėrė į vaidybą, o žmona ir 
toliau iš visų jėgų stengėsi padė-
ti sūnui bei kitiems nuo autizmo 
kenčiantiems žmonėms.

Dėl didelio darbų tempo Sil-
vestras vis mažiau laiko praleis-
davo su sūnumi ir labai dėl to iš-
gyveno. Pasak jo, tokiomis sąly-
gomis užmegzti kontaktą su Ser-
džio buvo dar sunkiau, mat nuo 
autizmo kenčiantis sūnus nepri-
sileido aplinkinių, o pelnyti jo pa-

Susitelkę ties savo gy-
venimo džiaugsmais ir 
spręsdami iškylančius 
sunkumus neretai pa-
burnojame ant laurus 
skinančių žmonių ir jiems 
šiek tiek pavydime. Mato-
me juos besišypsančius 
per televizorių, jų nuot-
raukų apstu žurnaluo-
se. Atrodytų, kas gi blo-
go gali jiems nutikti – juk 
sunkumai patys iš kelio 
traukiasi. Neapsirikime.

Aktorius Silvestras Stalonė gyvenime turėjo daug išbandymų. 

sitikėjimą buvo ne taip paprasta. 
Bendravimą su sūnumi jis lygi-
no su radijo imtuvu, kuris vienu 
metu tarsi pagauna tinkamą daž-
nį, bet po akimirkos jį vėl pameta.

Didžiausias turtas – šeima
Nors Serdžio smegenys nebu-

vo pažeistos, didelių laimėjimų jį 
lavinant visgi nepavyko pasiekti. 
Jis taip ir liko savo pasaulyje, bet 
išmoko pasakyti paprastas fra-
zes ir paprašyti, ko nori. Silves-
tras sako besididžiuojantis sūnu-
mi, mat nors jis ir yra kitoks, savo 
užsispyrimu įrodė esantis tikras 
Stalonė – stengėsi įveikti autizmą 
ir kovojo iš visų jėgų. 

Aktoriaus teigimu, gyveni-
mas – šis tas daugiau nei akiniai 
nuo saulės ir sėkmingi filmai. 
Jam gyvenimas – vaikai. Deja, 
S.Stalonė gali džiaugtis tik vieno 
iš jų, jaunėlio Serdžio, draugija, 
mat pernai vyresnįjį sūnų ištiko 
netikėtas širdies smūgis.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

Kryžiažodis „Stelmužės ąžuolas“
Vertikaliai: 1. Susilaikymas nuo kai 

kurių valgių (mėsos, pieno). 2. Islamo pa-
saulyje mėnuo, skirtas kūno ir sielos apva-
lymui. 3. Graižažiedžių šeimos dygi piktžo-
lė. 4. Styginis muzikos instrumentas. 5. ... 
norai. 6. Ilgio matas, lygus 25,4 mm. 7. Ara-
bų autonomija, pastoviai konfliktuojanti 
su Izraeliu. 8. Trijų spalvų vėliava. 16. Mė-
nuo. 17. Stelmužės ... 20. Organizmas, ku-
ris maitinasi kito organizmo medžiagomis. 
21. Karvedys, karo veiksmų, stambių kari-
nių operacijų vadovas, karo meno žinovas. 
22. Miestelis Švenčionių rajone prie Laba-
noro ežero. 23. Žmogėdra. 28. Italijos gy-
ventojai. 29. Afrikos valstybė. 31. ... Sruo-
ga. 32. Rusijos upė. 

Horizontaliai: 9. Kauno miesto dalis, 
garsi baroko stiliaus vienuolynu. 10. Egip-
to valdovė. 11. Anksčiau – iš dalies netekęs 
darbingumo žmogus. 12. Aš tau taip trenk-
siu, kad tu ... aukštyn kojom. 13. Indėnų gen-
tis, gyvenusi Peru. 14. Vyro vardas. 15. Gar-
sus estų dainininkas Georgas ... 18. Fantas-
tinis literatūros kūrinys, skirtas vaikams. 19. 
Šveicarijos miestas. 24. Ežeras Rokiškio ir 
Zarasų rajonuose, ant kurio ledo nuo seno 
vyksta žirgų lenktynės. 25. Minkštas sidabri-
nės spalvos metalas. 26. Užburtas ... 27. Iš 
naftos gaunamas skystis, vartojamas lem-
poms žibinti ir kitur. 30. „... kelio karčema“. 
33. Žmogus, dirbantis literatūros darbą. 34. 
Žemdirbystės specialistas. 35. Grybas. 36. 
Svetimo autorystės pasisavinimas. 

Sudarė 

Henrikas PUSKUNIGIS 
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Miniatiūros

Prie kūrybos šaltinio

nuotraukų konkursui 
„Laiko ženklai“ 

Stebuklingieji akmenys. 
Stichijų akmenys

Šeimynėlė. Reginos Slabadienės nuotr. 

skirsnemunei
(miestelio 720-ies metų jubiliejui)
Bažnyčios bokštuos rytą saulė dega,
Didžiulės liepos kvepia saldžiu medumi,
Myliu kiekvieną tavo kertę, gatvę, namą
Ir nesiskirsiu niekados su tavimi.

Esi gražiausias Lietuvos miestelis,
Tas, kuriame gyventi noriu aš,
Matyt kasdien, kaip saulė auštant kelias,
O vakarais panirt į Nemuno bangas.

Šventai tikiu, kad Skirsnemunės vardo
Užklydęs svečias niekad nepamirš.
Tegul kiekvienas kelią čia suranda,
O tavo vardą lai visa šalis išgirs.

Kasdieną, Skirsnemune, auki ir klestėki,
Lai visad šviečia saulė danguje,
Grožiu kiekvieną svečią sužavėki
Ir saugoki mūs meilę širdyse.

pražydo liepos
Kai lyja liepos medumi,
Taip norisi pabūt pavėsy –
Stovėsime po liepų lietumi,
Ką aš mąstau, gal tu atspėsi...

Pažvelk, kokios apsunkę šakos,
Nusvirę nuo gausos žiedų,
Juose bitelės dūzgia, spiečiais supas,
Gaivinasi kvapniuoju nektaru.

Kai kvepia liepos, medum lyja,
Gyventi žemėj nuostabu.
Tada širdis džiaugsmu prabyla,
Atrodo viskas taip žavu.

 tikiu savo  keliu
Buvo vakaras šiltas
Ir kvepėjo laukai,
Man gyvenimą skirtą 
Sutikau palankiai.

Nebandžiau nieko keisti,
Tik ėjau vis pirmyn,
Stengiau kliūtis įveikti
Ir svajones pavyt.

Jaučiau žemę po kojom
Ir to kelio laikiaus,
Nenuklydau į šoną –
Man ir čia neblogai.

Ir kitiems aš patarsiu –
Reik brangint, ką turi,
Neieškok žemėj rojaus,
O gyvenk kaip gali.
Julija GAlBUOGIENĖ       
                                              Jurbarkas

Liepos žavesys
Atkeliavo žemėn 

liepa. Pats vidurvasaris. 
Kvepia žydinčios gėlės. 
Skraido paukščiai, nuo 
žiedo prie žiedo dūzgia 
bitės. Kartais nugriau-
dėja perkūnija ir pasi-
pila žemėn sidabriniai 
lietaus lašai, atgaivin-
dami žemę ir gaivos iš-
troškusį žmogų. Liepa 
– pats vidurvasaris. Pa-
sidžiaukim saulės spin-
duliu ar gėlės stiebeliu 
keliaujančia boruže, 
nes iš tų mielų nedide-
lių staigmenų suside-
da mūsų dienų tėkmė.

 medus
Koks kvapnus me-

dus, darbščiųjų bitučių 

surinktas iš liepų žiedų. 
Įsidedi jo mažą šaukš-
telį arbaton ir pakvim-
pa liepžiedžiais, ramu-
nių pieva bei malonia 
liepos mėnesio sau-
lės šiluma ir gaiviu lie-
taus lašu. 

traukiniai
Visada šiltai prisi-

menu valandas, praleis-
tas pievelėje prie gele-
žinkelio ir bėgiais dun-
dančius traukinius. At-
rodė, kad jie veža kažką 
gražaus, paslaptingo, 
nepakartojamo. Ir pa-
juodę nuo suodžių gar-
vežių mašinistų veidai 
nuteikdavo pakiliai. Jie 
nepatingėdavo į mostą 
pamojuoti ir nusišypso-
ti, lyg su savim nusivež-

dami dalelę džiaugs-
mo ir tos svajonės, ku-
rios išsipildymo taip il-
gai negali sulaukti. Jau 
kiti traukiniai dunda 
geležinkelio bėgiais, bet 
gal ir jie veža mūsų no-
rus bei neišsipildžiusias 
svajones per kvapnią, 
pasidabinusią žiedais 
vidurvasario žemę.

Laukimas 
Jau noksta obuo-

liai. Saulė ir gaivus va-
saros vėjas, lydimas lie-
taus lašų, juos nokina. 
O žmogus kantriai dir-
ba savo vasariškus dar-
bus ir laukia, kada galės 
paragauti to gardaus 
saulės ir lietaus nokinto 
obuolio. Nebeilgai jau 
liko laukti, kad atsigai-

vintume ta malonia vai-
siaus rūgštele, sėdėda-
mi obelų šakų pavėsyje.

balos
Nulijo griaustinio ly-

dimas vidurvasario lie-
tus. Aplink telkšo balos 
ir suaugusiam žmogui, 
lyg jaunam berniukui, 
užeina toks šelmiškas 
noras nusiauti batus ir 
pabraidyti po balas. Vi-
sai nesvarbu, kad aplin-
kiniams toks šėliojimas 
atrodys keistokas. Žmo-
gus viską pamiršęs bris 
per balas ir jausis pats 
laimingiausias, nusime-
tęs metų naštą ir minti-
mi sugrįžęs vaikystėn. 

Aušra 
VERBlIUDAVIČIūTĖ

Šeduva

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Žmonės nuo senų senovės 
mėgsta puoštis. Iš pradžių norė-
jau pasakyti, kad puoštis mėgs-
ta moterys, tačiau tai būtų tikrai 
netiesa.

Senų seniausias būdas puoš-
tis– dabintis brangakmeniais. Jais 
puošėsi pirmieji žmonės, juos 
mėgo karaliai ir didikai, o kuo pra-
bangesnis akmuo, tuo galinges-
nis valdovas. 

Brangakmeniais buvo išpuoš-
tas pirmojo žydų kunigo antkrū-
tinis – efodas, ant jo buvo dvy-
lika brangakmenių (kaip dvyli-
ka Izraelio sūnų). Visa tai aprašo-

Žydėjimas
Žydi liepos. Ir snaigėm geltonom
Nusagstyti vainikai žali.
Žydi liepos, ir liepžiedžių kekės
Kvepia saule, dangum, medumi.

Pailsės čia ir jaunas, ir senas,
Ir nuo skausmo pavargus širdis.
Diena saulę į vakarą gena, 
O po liepom bičių avilys. 

Regina KAJUTIENĖ
Plungė

ma Senajame Testamente Išėjimo 
knygoje. Visus šiuos brangakme-
nius savo knygoje „stebuklin-
gieji akmenys“ ir aptaria mokslų 
daktarė chemikė Marytė Kuodytė. 
Taip pat autorė į šią knygą įtraukė 
visų kitų „stebuklingųjų“ akmenų, 
paminėtų Biblijoje, aprašymus. 

Knyga gausiai iliustruota Lie-
tuvos muziejų, bažnyčių, privačių 
kolekcijų akmenų vaizdais, taip 
pat joje rasite lietuvių juvelyrų su-
kurtų papuošalų nuotraukų.

M.Kuodytė tiksliai nurodo 
brangakmenio cheminę sudė-
tį, radimvietes, vertingas savy-
bes, na, ir galimybes pritaikyti ne 
tik pramonėje, bet ir buityje. Su-
žinosite, koks akmuo labiausiai 
tinkamas jums puoštis, nes neša 
sėkmę, koks padeda apsisaugoti 
nuo ligų, o kokį tiesiog dėl vienų 
ar kitų priežasčių reikėtų nešiotis 
kišenėje arba piniginėje.

„stichijų akmenys“ – tai kny-
ga apie pačius prabangiausius 
akmenis, kurie atsirado veikiant 

gamtos stichijoms – orui, žemei, 
ugniai ir vandeniui. Tai deiman-
tai, obsidianai, perlai, koralai, 
gintaras. Šie brangakmeniai la-
bai svarbūs žmogaus gyvenime, 
jie naudojami pramonėje, medi-
cinoje, buityje ir, žinoma, jais la-
bai mėgstama puoštis. Koks gi 
sužadėtuvių žiedas be deiman-
čiuko? O tarkim, gintaras. Dabar 
jau ir medikai pripažįsta jo gy-
domąsias savybes bei rekomen-
duoja net kūdikiams nešioti gin-
taro karolius.

Rita KUBIlIENĖ

Knygos   
„Bičiulystės“ bičiuliams

Neįgalių literatų 
dėmesiui! 

Lietuvos neįgaliųjų draugija rengia tradicinę literatų kū-
rybinę stovyklą. Ji vyks Šventosios mokymo ir reabilitacijos 
centre. Stovyklos laikas – rugpjūčio 24–29 dienos. Norinčius 
dalyvauti kūrėjus kviečiame registruotis. Jūsų užpildytų an-
ketų laukiama iki rugpjūčio 9 d. Jas siųskite elektroniniu paš-
tu: saule@draugija.lt.

Daugiau informacijos apie stovyklą (nuostatus, dalyvio 
anketą) rasite Lietuvos neįgaliųjų draugijos interneto svetai-
nėje www.draugija.lt.

pienės šaknis
Pro baltus protėvių
Kaulus,
Auga, kalasi laikas
Ir balta
Pienės šaknis.
Beieškodama savo gelmės
Ir prasmės,
Vis aiškiau 
Žemės pulsą užčiuopia,
Kad jos vaikas – 
Lengvas liepsnojantis pūkas
Nei audroj, nei laike 
Nepaklystų...

girdžiu 
Už lango naktį aš girdžiu, 
Kaip krykščia vasara žalia,
Kaip šnara našlaitėlės žiedas...
Už lango naktį aš girdžiu 
Ir jaučiu, kaip nuo lakštingalų  giesmės
Rasos pirmoji ašara nurieda.
Už lango naktį aš girdžiu,
Kaip krykščia vasara žalia.

einu…
Likimas man skyrė 
Eiti per gyvenimą
Kaip per tamsią girią.
Žengiu į ją kas rytą.
Randu naują vingį, 
Bet ir čia dunkso 
Keisti stuobriai mįslingi.
Tenka pereiti kalvą ir griovį.
Už jų tolydžio eglynas stovi.
Jame ir vėlei žagarai trapūs.
Ir aš spėlioju, kas bus anapus.
Ogi anapus – neaiškūs toliai.
Niekur nedingsi – einu ten uoliai...

Adelė MAKNAVIČIENĖ
Kaunas
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