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Vidurvasaris – metas, kai visos Lietuvos neįgalieji su-
sitinka Talačkoniuose. Prieš daugelį metų šio atokaus 
kaimo Pasvalio rajone kultūros namai priglaudė neįga-
liųjų judėjimo iniciatorius ir tapo jų kasmetinio susibū-
rimo vieta. Prieš 5-erius metus iš kasmet vis gausesnio 
būrio į Talačkonius suvažiuojančių likimo bičiulių su-
talpinti nepajėgiančių kultūros namų tradicinis rengi-
nys persikėlė į netoliese gražiame gamtos kampelyje įsi-
kūrusio Balsių malūno teritoriją. Šią vasarą neįgaliųjų 
pamėgta šventė surengta jau 44-ąjį kartą. 

Integracijos keliu

Aplinka visiems
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(nukelta į 3 psl.)

Nuvažiuoti iki ligoninės, 
universiteto, bibliotekos 
ar parduotuvės. Apsilan-
kyti patikusiame rengi-
nyje, koncerte, spekta-
klyje ar tiesiog išgerti 
puodelį arbatos su drau-
gais. Atrodo, tai savaime 
suprantama, bet ne vi-
siems lengvai pasiekia-
ma. Judėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms norint 
nukeliauti iš vienos vietos 
į kitą neretai tenka susi-
durti su nemažai kliūčių: 
statūs laiptai, aptrupė-
ję šaligatviai, neįgaliųjų 
poreikiams nepritaiky-
tas transportas. Siekiant, 
kad kuo daugiau tokių 
žmonių galėtų laisvai ir 
savarankiškai judėti, už-
siimti mėgstama veikla, 
jau treji metai Lietuvo-
je vykdomas „Socialinio 
taksi“ projektas.

Galite pasirinkti vieną iš 30 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlinin-
ko, manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafi-
kos, maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas. 
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras  
kviečia neįgaliuosius, turinčius 0–45 % darbingumo lygį ir 
šiuo metu nedirbančius, registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Socialinis 
taksi – 

iniciatyva, 
skatinanti 

ne tik 
keliauti, bet 
ir bendrauti Socialinis taksi – 

platesnės galimybės
Socialinis taksi – tai paslau-

ga, skirta neįgaliojo vežimėlyje 
judantiems žmonėms. Internetu 
ar telefonu užsiregistravus, užsi-
sakius socialinio taksi paslaugas, 
keleivis ne tik saugiai nuvežamas 
į norimą vietą. Vairuotojas-asis-
tentas gali padėti nusileisti laip-
tais, įlipti ir išlipti į neįgaliųjų po-
reikiams pritaikytą automobilį, 
panešti krepšius. 

Nacionalinio socialinės inte-
gracijos centro iniciatyva 2012 
m. sostinėje startavęs projektas 
sulaukė didelio susidomėjimo, 
todėl vėliau tokia paslauga atsi-
rado ir keliuose kituose miestuo-
se: Klaipėdoje, Kaune, Zarasuose, 
Visagine. Sostinėje šiuo metu va-
žinėja du taksi automobiliai, kitur 
jų yra po vieną. 

Judėjimo negalią turinčiam 
užsiregistravusiam asmeniui ne 
ilgesnė kaip 15 km kelionė į vieną 
pusę šiuo metu kainuoja 1,50 eu-
ro. Jei važiuojama toliau, papildo-
mai už kilometrą mokama 10 cen-
tų. Kartu su neįgaliuoju nemoka-
mai gali keliauti vienas palydovas. 

(nukelta į 5 psl.)

Vilniuje važinėja du socialinio taksi automobiliai.               Egidijaus Skipario nuotr.

Talačkoniai: susitikimo 
vietos pakeisti negalima

Nuo pabendravimo prie 
laužo –  

iki tūkstantinio renginio 
Tradicinis neįgaliųjų susitiki-

mas – Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos organizuojamas renginys. Tai 
tarsi moralinis įsipareigojimas, 
padėka žmonėms, beveik prieš 
pusę amžiaus subūrusiems akty-
viausius likimo bičiulius, pirmie-
siems prabilusiems apie jų gyve-
nimo skaudulius, inicijavusiems 
judėjimą už lygias neįgaliųjų tei-
ses. Tai jie įkūrė į Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmtaku tapu-
sį „Draugystės“ būrelį, impulsą 
neįgaliųjų spaudai davusį ranka 
rašytą laikraštėlį „Draugo žodis“. 
Didžiulis rateliais judėjusių, be 
ramentų paeiti negalėjusių en-
tuziastų noras susitikti, ištrūkti 
iš namų aplinkos, pabendrauti, 
pasikalbėti prie rusenančio lau-
žo išaugo į daugiau nei tūkstantį 
iš tolimiausių šalies vietovių ne-
įgaliuosius kasmet sukviečian-
tį  renginį. 

„Talačkonių vardas neįgaliųjų 
gyvenime yra daug daugiau nei 
negalios paliesto žmogaus fizinis 
kūno skausmas. Talačkoniai – tai 

Šventės dalyvius vaišina Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė.                                                                              Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Sunkias traumas patyrę žmonės turi teisę į sveika-
tą atstatančią reabilitaciją. Deja, po 3 metų lieka tik 

palaikomoji (dėl kurios tikslingumo kai kuriems gydy-
tojams bei administracijos atstovams irgi kyla klausi-
mų). Pastarąją gydytojai dažnai visiškai ignoruoja arba 
skiria tik ambulatorines paslaugas. 

Jau daug metų svajoju Lietuvoje surasti sanato-
riją, kurioje būtų galima tiesiog paplaukioti baseine. 
Už tokią paslaugą esu pasiryžusi net mokėti pinigus, 
nes sunkią judėjimo negalią turintiems žmonėms li-
gonių kasos nefinansuoja jokių vandens procedūrų. 
Šis apribojimas, mano manymu, visiškai nelogiškas. 
Kur kitur, jei ne vandenyje, toks pacientas gali pail-
sėti nuo vežimėlio, higienos priemonių bei drabu-
žių poveikio jo paralyžiuotam kūnui ir pasinaudo-
damas pagalbinėmis priemonėmis tiesiog leisti savo 
raumenims bei sausgyslėms sušilti, atsipalaiduoti. 
Susidaro įspūdis, kad tai savotiška sąmokslo teori-
ja: vandens procedūros nefinansuojamos, todėl sa-
natorijoms nereikia įsigyti keltuvų į vonias bei ba-
seinus. Tiesa, ,,Eglės“ sanatorijoje tam reikalui buvo 
įdarbintas vyriškis, kuris kelis metus padirbęs ,,kel-
tuvu“ jau susižalojo stuburą ir patyrė operaciją. Da-
bar norint patekti į purvo vonias ,,keltuvo“ funkciją 
turi atlikti ten dirbančios... moterys. 

Na, bala nematė tų vonių, jau pripratome apsiei-
ti ir be jų, bet grįžkime prie baseino. Apvažiavus be-
veik visas sanatorijas Lietuvoje (neteko būti tik Likė-
nuose ir Valakupių reabilitacijos centre, kurie dekla-
ruoja prie baseinų keltuvus turintys, bet prie vonių – 
ne) be konflikto išsimaudyti baseine man nepavyko, 
net jei „keltuvu“ sutikdavo pabūti praktiką atliekan-
tys studentai. ,,Eglės“ sanatorijoje triukšmingai man 
paaiškino, kad mano, cituoju: ,,estetinis vaizdas ga-
li nepatikti kitiems pacientams“. ,,Lino“ sanatorijoje 
pasiteiravus, ar nesirengia įsigyti keltuvo į vonias ir 
baseiną, man buvo trumpai atsakyta: ,,Neišsigalvokit“. 

Kai kartu su Lietuvos žmonių su negalia sąjun-
gos prezidente į „Eglės“ sanatorijos už mediciną at-
sakingą administratorių dėl šios problemos krei-
pėmės raštu, mums buvo papasakota istorija apie 
prieš 20 metų čia įvykusį incidentą, kai paralyžiuo-
tas žmogus nevalingai užteršė baseiną. (Jau sukur-
tos neperšlampamos sauskelnės ir daug kitų pagal-
binių priemonių panašioms problemoms išvengti, 
ir sanatorijose dirbantys medikai puikiai apie jas 
žino.) Sulaukėme arogantiško atsakymo: ,,Aš to-
kioms smulkmenoms neturiu laiko“... Pabandžiau 
pajuokauti sakydama, kad toks draudimas pana-
šus į atvejį, kai vienas žmogus kaime vairuodamas 
automobilį padarė avariją, todėl dabar viso kaimo 
žmonėms policija neleidžia vairuoti automobilio, 
administratorius nesusimąstęs atrėžė: ,,Tai visiš-
kai skirtinga situacija.“ Taigi neįgaliesiems lieka tik 
Monciškių pajūris arba baseinas savo kieme. Pui-
ku, kad Landšafto terapijos ir rekreacijos centre yra 
specialus vežimėlis, kuriuo, keliems žmonėms pa-
dedant, galima ,,nuplaukti“ į Baltijos jūrą. Deja, ne 
visi neįgalieji gali tai patirti dėl sveikatos proble-
mų, nes Baltijos vanduo net vidurvasarį labai šaltas.

Socialiniame tinkle „Facebook“ mačiau vaizde-
lį iš Barselonos pajūrio. Ten savanoriai padeda (su 
specialiu vežimėliu) visiems neįgaliesiems, norin-
tiems paplaukioti Viduržemio jūroje. Jėga! Na, o 
dabar pasvajokime, kad po kiek nors metų ir mes 
sulauksime palaikomosios reabilitacijos... Barselo-
nos pajūryje. O buvo laikas, kai apie kompensuoja-
mą užsieninį vežimėlį galėjome tik pasvajoti. Šian-
dien ne tik galime, bet ir vežimėlio tipą renkamės...

Sanatorijose – 
sąmokslo teorija?

Apie tai,
kas

jaudina
Pakruojis:

  „Bičiulystei“ parašiusi 
Vida Grigaliūnienė pasi-
dalijo įspūdžiais iš tradi-
cinės pakruojiškių rengia-
mos neįgaliųjų sporto šven-
tės, sutraukiančios ir greti-
mų rajonų neįgalius sporto 
entuziastus.

Pakruojo neįgaliųjų 
draugija turi gražią tradi-
ciją kasmet rengti sporto 
šventę negalią turintiems 
žmonėms. Šią tradiciją pa-
laiko ir aplinkinių rajonų 
neįgaliųjų draugijos. Į šių-
metę, 21-ąją sporto šventę 
atvyko Kuršėnų „Atgaiva“, 
Šiaulių, Pasvalio neįgaliųjų 
draugijų atstovai, koman-
dą subūrė VšĮ „Retenė“. 
Ypač susikrimtę paskam-
bino šeduviškiai – pakeliui 
sugedo autobusas...

O šventė vyko Triško-
niuose. Atvykstančias ko-
mandas pasitiko linksmi 
Sigutėnų kapelos maršo 
akordai... Triškonių ben-
druomenės kolektyvas su 
pirmininke Janina Ramo-
niene priešakyje atvyks-
tantiems svečiams negai-
lėjo šiltų žodžių ir dalijo 
dalyvių korteles.

Susibūrę prie akmens, 
įamžinančio kaimo įkū-
rimą, po trumpų sveiki-
nimo žodžių dalyviai pa-
suko stadiono link... Nors 
alinantis karštis vertė bū-
riuotis šešėlyje, varžybos 
vyko itin azartiškai. 

Pirmoji rungtis – slalo-
mas vežimėliais. Greičiau-
siai ją įveikė Egidijus Ga-
briūnas, atstovavęs „Rete-
nei“, keliomis sekundėmis 
atsiliko pasvalietis Marius 
Aglinskas, trečią vietą iš-

Sportas draugėn suburia, 
pasivaržyti paskatina 

Kaišiadorys:

Mėgstamas sportas  – krepšinis.

kovojo pakruojiškis Ra-
mūnas Gudonis.

Baudų metimo rung-
čiai užsiregistravo 30 da-
lyvių. Moterų grupėje, po 
pakartotinių metimų ge-
riausiai sekėsi Lijanai Aš-
menavičienei („Retenė“), 
kitas dvi prizines vietas 
iškovojo kuršėniškės An-
gelė Lydeikienė (II vieta), 
Elena Bartaševičienė (III 
vieta). Vyrų grupėje dau-
giausia baudų įmetė Zeno-
nas Kartavičius iš Kuršė-
nų, pakruojiškis Ričardas 
Vladička – antras, o trečią-
ja vieta tenkinosi pasvalie-
tis M. Aglinskas.

Dar daugiau dalyvių 
sulaukė rungtis „Taiklio-
ji ranka“. Iš šalies žiūrint 
atrodė, kad užduotis labai 
lengva – į ant žemės pa-
dėtus lankus įmesti rutu-
lį. Tačiau tas rutulys sve-

ria ne mažiau 700 gramų, 
o ir lankai suguldyti už 5, 
8 ir 10 metrų... Žinoma, 
ir taškų atitinkamai dau-
gėja... Vyrų grupėje lyde-
riu vėl tapo M. Aglinskas 
(Pasvalys), antras liko Z. 
Kartavičius (Kuršėnai), 
trečiosios vietos laimėto-
jas –  Vidmantas Pučkus 
(Pakruojis). Moterų gru-
pėje visas prizines vietas 
iškovojo pakruojiškės: Ir-
ta Pocienė (I vieta), Dai-
va Gabriūnienė (II vieta), 
Regina Bučienė (III vieta).  

Prie bendruomenės 
namų rinkosi smiginio 
mėgėjai. Mėtyti strėlytes 
į taikinį panoro ne tik ne-
įgaliųjų draugijų atstovai, 
bet ir vietinis jaunimas. 
Rezultatai tokie: I vietos 
– Jūrui Grigaliūnui (102 
taškai, Pakruojis) ir Dija-
nai Pučkuvienei (109 taš-

kai, Pakruojis), antrosios 
– M. Aglinskui (98 taškai, 
Pasvalys) ir Rimai Tama-
šauskienei (104 taškai, 
Pakruojis), trečios – Ro-
bertui Meškiui (92 taškai, 
Pasvalys) ir Vilijai Eidinin-
kytei (100 taškų, Šiauliai). 
O iš Triškonių jaunimo ge-
riausiai strėlytes sumėtė 
Lukas Malinauskas (125), 
Žygimantas Bertulis (104) 
ir Tadas Kriščiūnas.

Rankų lenkimo varžy-
bose nepralenkiamas bu-
vo Ričardas Vladička, an-
troje vietoje – J. Grigaliū-
nas, trečias – Ramūnas Gu-
donis. Vyrai atstovavo Pa-
kruojo rajono neįgaliųjų 
draugijai. Moterų grupėje 
nugalėtojos vardą iškovo-
jo R. Bučienė (Pakruojis), 
prizininkėmis tapo kuršė-
nietės Elena Adomaitienė 
ir A. Lydeikienė. 

Vidos Grigaliūnienės nuotr.

Draugijoje veiklos netrūksta
 „Bičiulystei“ parašiusi 
Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijos būrelio va-
dovė Dalia Sinkevičienė 
papasakojo apie organi-
zacijos nuveiktus darbus.

Nors finansavimo dar 
nebuvome gavę, darbai 
prasidėjo nuo pirmųjų 
sausio dienų: vyko anks-
tesnės veiklos, Bendra-
minčių svetainėje prasidė-
jo naujo – literatūros mė-
gėjų būrelio veikla. Dau-
giausia dėmesio šiemet 
skyrėme lietuvių literatū-
ros klasikai. Užsiėmimuo-
se klausome narių kūry-
bos, ruošiame kūrinių po-
puri metų laikų tema, o 
paskutinis mėnesio užsi-
ėmimas skirtas Kaišiado-
rių rajono istorijai. 

Draugijos taryba skati-
na būrelių veiklą ekskursi-
jomis: literatų keliai pasu-
ko į Pažaislio vienuolyną, 
Kauno senamiestį, aplan-
kė Kauno zoologijos sodą, 
kur buvo edukacinis užsi-
ėmimas. „Bitutės“ būrelio 
narės jau dalyvavo ne vie-

name renginyje, parodo-
je, susitiko su Kaišiadorių 
kurčiųjų draugijos rank-
darbių bei kulinarijos bū-
relių nariais.

Pavasarį atgijo darži-
ninkų sekcijos darbas. Jai 
vietoj anapilin iškeliavusio 
ilgamečio aktyvaus Neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rio J. Andziulaičio pradėjo 

vadovauti R. Linkevičienė. 
Pirmasis derlius jau puika-
vosi birželio pabaigoje įvy-
kusioje kasmetėje parodo-
je. Ji rengiama lauke, kad 
mūsų išaugintu derliumi 
galėtų pasigėrėti miesto 
gyventojai ir svečiai. Ren-
ginyje savo darbus de-
monstravo ir skiautinin-
kė L. Zdanevičienė. 

Salėje vyko paskaita 
„Sąnarių ligos ir jų gydy-
mas“, pranešimą skaitė iš 
Šiaulių atvykęs gydytojas. 
Po paskaitos visi vaišino-
si skania gira, bandelėmis, 
sausainiais ir savo dar-
žuose užaugintomis braš-
kėmis. Renginio dalyviai 
skirstėsi linksmi, praturtė-
ję naujomis žiniomis.

Draugijos pirmininkė E. Varkalienė (pirmoje eilėje viduryje) su „Bitutės“ būrelio narėmis. 

2 psl.2015 m. liepos 23–29 d., Nr. 29 (1268), „Bičiulystė“



(atkelta iš 1 psl.)

neįgaliųjų, kaip atskiros sociali-
nės žmonių grupės, įteisinimo 
pradžia, tai vieta, kuri daugeliui 
likimo draugų padėjo užsiaugin-
ti sparnus skrydžiui į pripažini-
mą, būti visateisiais visuomenės 
nariais“, – šventiniame renginyje 
sakė LND pirmininkas Zigman-
tas Jančauskis. 

Biržietis Egidijus Šatas sten-
giasi nepraleisti nė vieno susiti-
kimo Talačkoniuose. Neįgaliųjų 
judėjimo veteranui tai viena iš 
nedaugelio progų pasimatyti su 
po visą Lietuvą pasklidusiais bi-
čiuliais. Deja, neslepia Egidijus, 
veteranų veidų Talačkoniuose 
vis mažiau beišvysta.  Ne vien 
dėl to, kad nemažai jų jau iške-
liavę Anapilin. Likusiųjų sveikata 
silpna, jiems reikia daugiau dė-
mesio, rūpesčio, pagalbos. Patys 
atvykti jie nebeturi jėgų, o dažnu 
nėra kam pasirūpinti. Netgi įlipti 
į rajono savivaldybės skirtą au-
tobusą jiems – didžiulis iššūkis. 
Dėl šios priežasties, pasak jur-
barkietės Janinos Pranaitienės, 
šiemet į Talačkonius neatvažia-
vo ir šiame krašte gyvenanti ne-
įgaliųjų judėjimo veteranė Jani-
na Papšienė. 

Metai bėga, buvę bičiuliai 
persikelia kitur gyventi – šian-
dien sunku pasakyti, kiek jų iš vi-
so belikę. E. Šatas kreipėsi pagal-
bos į LND pirmininką Z. Jančaus-
kį – perdavė jam savo sudarytą 
daugiau kaip 100 neįgaliųjų ju-
dėjimo veteranų sąrašą. Gal pa-
gal draugijų pateiktus savo narių 
sąrašus pavyks patikslinti, kas 
kur gyvena, kaip su tais žmonė-
mis būtų galima susisiekti. Gru-
pelė veteranų turi ir kitą suma-
nymą – vieni per kitus, kaip ka-
daise platinat „Draugo žodžio“ 
laikraštėlį, išsiuntinėti anketas, 
kad, pasak E. Šato, „išsiaiškintu-
me, kiek mūsų dar yra, ar norė-
tų susitikti, kas trukdo atvykti.“

Šventiniame renginyje – 
ir pažįstami atlikėjai,  

ir savi dainininkai
Neatsiejama Talačkonių ren-

ginio dalis – šventinė programa. 
Kaskart ji vis kitokia, pateikian-
ti naujų staigmenų. Šiemet „va-
džias“ į rankas paėmusi Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Zita Kviklienė visų 
dėmesį prikaustė šmaikščiu ren-
ginio vedimu, linksmais jo daly-
vių pristatymais. O prie Talačko-
nių šventės prisidėjusieji buvo 
apdovanoti netikėtomis dova-
nomis: ukmergiškių suspaustu 
sūriu, trilitriniu stiklainiu pieno, 
kraitele pelenais apipiltų kiauši-
nių, mėlynių krepšeliu ar kiek-
vienam gyvenimo atvejui tin-
kančių žolelių ryšulėliu.

Šiemetinio renginio progra-
ma buvo skirta etnografiniams 
regionų metams. Renginio ve-
dėjos Adeliukė ir Kastutė pri-
minė, kaip kokiame krašte svei-
kinamasi, o Marijampolės sa-
vivaldybės, Alytaus, Ukmergės, 
Šiaulių rajonų neįgaliųjų draugi-
jų ansambliai ir pasakoriai įdo-
miai pristatė jų atstovaujamus 
Lietuvos regionus. 

Jau tapo gražia tradicija į 
Talačkonius pakviesti ir profe- 
sionalius kolektyvus, atlikėjus. 
Daugeliui neįgaliųjų tai reta pro-
ga iš arti pamatyti savo mėgsta-

mus dainininkus, jų pasiklausy-
ti, kartu padainuoti. Šiemet su 
jais labai nuoširdžiai ir betar-
piškai bendravo Liveta, Ingrida 
ir Petras Kazlauskai. Nemažai 
jų atliekamų populiarių dainų 
skambėjo ne tik nuo scenos, bet 
ir iš šventės dalyvių lūpų. Links-
mos melodijos į prieš sceną tik 
pernai įrengtą betoninę aikšte-
lę ir kojas pamiklinti panorusius 
neįgaliuosius išviliojo. Sukosi 
poros, žmonės šoko ratelį, daina-
vo – visiems buvo smagu ir gera. 

Skaidria šventės dalyvių nuo-
taika, jų šypsenomis džiaugėsi ir 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
direktorė Asta Kandratavičienė. 
Pasak jos, per porą dešimtmečių 
neįgaliųjų organizacijos labai 
pasikeitė – nuo deficitinių pre-
kių dalintojų tapo projektus ren-
giančiomis, neįgaliesiems svar-
bią infrastruktūrą plėtojančio-
mis organizacijomis. Pasikeitė 
ir jų rengiamos šventės. Į vieną 
vietą suburti tiek gyvenimu be-
sidžiaugiančių žmonių, suteikti 
jiems galimybę susitikti, paben-
drauti, pasilinksminti – išties 
sektinas pavyzdys.

Šventiniame šurmulyje – 
ir galimybė  

lauktuvių įsigyti 
Tradicinei šventei persikėlus 

į Balsių malūną, gimė dar viena 
graži iniciatyva – pasigrožėti ne-
įgaliųjų sukurtais rankdarbiais, 

jų lauktuvėms įsigyti. Jau kele-
rius metus spontaniškai susiku-
riančioje nedidelėje mugėje šie-
met tikrai buvo ir kur akis paga-
nyti, ir piniginę patuštinti.

Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos narys Alvidas Svilis 
pirmą kartą šventės dalyviams 
pasiūlė įvairiausių iš uosio te-
kintų medinių indelių: cukrui, 
arbatai, kruopoms, net česna-
kams laikyti. Jau apie trejus 
metus daugiabučio namo rūsy-
je įsikurtose dirbtuvėlėse vy-
riškis praleidžia didžiąją die-
nos dalį. Medžio darbai – sena 
Alvido svajonė.  „Medis man vi-
sada kvepėjo“, – pasakojo kaime 
užaugęs meistras. Bet rimtai šio 
darbo ėmėsi tik Valakupių rea-
bilitacijos centre baigęs profe-
sinės reabilitacijos programą. 8 
mėnesius ten praleido, nemažai 
sužinojo, įgūdžių įgijo. Grįžęs 
namo iš pradžių ėmė drožinėti, 
bet vis rūpėjo ką nors rimtesnio 
padaryti. Juolab kad senas teki-
nimo stakles turėjo. Pirmieji ga-
miniai nelabai pavyko, bet kai 
nusipirko naujas stakles, reika-
lai iš karto  pagerėjo. Tūkstantį 
litų kainavusi įranga per žiemą 
atsipirko – kokybiškai nutekin-
ti Alvido indeliai žmonėms pa-
tiko. „Dieną naktį galiu dirbti. 
Radau savo vietą „po saule“ ir 
tuo džiaugiuosi“, – sako A. Svilis.  

O štai be Kėdainių rajono 
neįgaliųjų draugijos darbščiųjų 

rankų būrelio narių dirbinių, ko 
gero, neapsieina joks didesnis 
renginys. Justina Asanovienė  
Talačkonių šventės dalyviams 
siūlė įsigyti odos dirbinių. Pieš-
tukinės, šukinės, vazelės, dėžu-
tės – subtiliai dekupažo techni-
ka pagražintą plačios paskirties 
dirbinį tikrai kiekvienas ras kur 
pritaikyti. 8-erius metus būrelį 
lankanti moteris pasakoja daug 
įvairių rankdarbių ten išmoku-
si. Tačiau į kiekvieną darbelį ir 
savo fantaziją įterpia. Kartais 
net per naktį mintyse raštus ar 
naują riešinių mezgimo tech-
niką kuria. „Viena tarp keturių 
sienų išprotėčiau. Gerai, kad 
renkamės draugijoje. Užsiėmi-
mas, darbas – geriausi vaistai 
nuo visų ligų“, – sako J. Asano-
vienė. Jai pritaria ir bičiulė Ja-
dvyga Ambraškienė. „Aš viską 
moku: siuvu, iš odos dirbinius 
darau, karoliukus veriu, veliu...“ 
– vardijo prieš 10 metų rank-
darbių būrelį lankyti pradėjusi 
moteris. Trečią kartą Balsiuo-
se  susirenkančius likimo bičiu-
lius ji stebino iš skiaučių siūto-
mis pagalvėlėmis, kurios, pasak 
Jadvygos, pasklidusios po visą 
pasaulį, itin dailiais papuošalais 
iš karoliukų. 

Sutažo ir akmenėlių deriniais 

Talačkoniai: susitikimo vietos 
pakeisti negalima

šventės dalyvius viliojo ir Šven-
čionių rajono neįgaliųjų draugi-
jos rankdarbių būrelio vadovė 
Giedra Kaminskienė. 15 metų 
rankdarbių neįgaliuosius mo-
kanti moteris naujos papuošalų 
kūrimo technikos išmoko iš duk-
ters. Žinoma, prireikė ir daug sa-
vos išmonės, kruopštaus darbo. 
Kai po 5-erių savarankiško dar-
bo su sutažu metų dovanų gavo 
šių papuošalų kūrimą pristatan-
čią knygą, nelabai berado, ko dar 
nemokėtų. 

Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos narė Regina Len-
gvinienė iš lininių siūlų prikū-
rė ažūrinių vazelių džiovintoms 
gėlėms „pamerkti“. Draugijoje 
išmoko ir kitokius darbelius iš 
reklaminių lankstinukų kurti – 
nežinodamas nė nepasakytum, 
iš ko jie padaryti. Neišmeta Re-
gina ir senų knygų – iš jų puikūs 
suvenyrai įvairioms progoms 
skirtiems sveikinimams išeina. 
Pernykštėje šventėje gana ne-
mažai jų pardavė.

Susitikimai Talačkoniuose – 
išties puiki vieta geriau vieniems 
kitus pažinti, sykiu pabūti, pa-
bendrauti, skaidrios nuotaikos 
ir gerų emocijų pasisemti.  

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Šventės organizatoriai ir svečiai (iš dešinės): LND pirmininkas Z. Jančauskis, 
Pasvalio meras G. Gegužinskas, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ve-
dėja R. Ožalinskienė, Balsių malūno savininkas R. Želvys, Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorė A. Kandratavičienė.

Pasvalietis A. Svilis į šventę atvežė iš uosio tekintų dirbinių.

Talačkoniuose visiems buvo smagu ir linksma.
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Aktualijos Daktaras
Aiskauda

Taigi nuo ko pradėti? Nuo 
pusryčių. Niekada neatsi-

sakykite pusryčių, antraip išba-
lansuosite medžiagų apykaitos 
sistemą ir pradėsite kaupti rie-
balus. Tačiau nepiktnaudžiau-
kite tais patiekalais, kuriuose 
daug cukraus ir riebalų (pyra-
gaičiai, tortai...). 

Bent tris kartus per savaitę 
prisiverskime suvalgyti aviži-
nių dribsnių, padedančių pas-
tebimai lieknėti. Juose be kitų 
medžiagų esama pakankamai 
vitamino B1. Jis stabdo rieba-
lų kaupimąsi viduriuose, ge-
rina nervų sistemą, virškini-
mą, padeda išvengti vidurių 
užkietėjimo, stiprina atmintį 
ir kt. Skrandis avižinius dribs-
nius lėtai virškina, todėl jūs il-
gai nejausite alkio. Jei mėgsta-
te makaronus, neatsisakykite 
ir jų. Tik reikėtų juos valgyti be 
mėsos, grybų. Vietoj pastarųjų 
produktų galima įdėti šiek tiek 
sūrio ir daržovių.

Taip pat pravartu (jei no-
rime, kad puikiai funkcionuo-
tų žarnynas) išsivirti grikių ar 
perlinių kruopų košės.

Sotumo pojūtis  
atsiranda po 20 minučių

Sumuštiniams tiks rupių 
miltų ruginė ir kvietinė duo-
na, turinti daug vitamino B1 
ir skaidulinių maisto medžia-
gų (jos padeda išvengti vidu-
rių užkietėjimo, nutukimo, di-
abeto, išeminės širdies ligos ir 
vėžio), tik svarbu netepti sto-
rai nei sviestu, nei margarinu. 

Pavalgę (pusryčius, pietus 
ir t.t.) neužsisėdėkite užstalė-
je, nors tuo momentu dar no-
rėtųsi ko nors užkąsti. Žinoti-
na, jog sotumo pojūtis atsiran-
da ne iš karto, o praėjus maž-
daug 20 min. 

Per dieną maitinkimės 
5–6 kartus

Pernelyg didelį apetitą tu-
rintiems žmonėms reikėtų ne 
retkarčiais, o kasdien valgyti 
produktų, nurodytų šio raši-
nio skyrelyje „Maisto produk-
tai, mažinantys apetitą“. Dau-
guma pastarųjų gerina virš-
kinimą, greitai sukelia sotu-
mo pojūtį.

Tiems žmonėms, kurie per 
dieną maitinasi tik 2 ar 3 kar-
tus ir linkę ne tik persivalgy-
ti, bet ir prisiauginti riebalų, 
būtina maitintis 5 arba net 6 
kartus. Net jei nėra apetito, 
vis vien privalu valgyti daug 
kartų (daugiausia reikia suval-
gyti maisto iš ryto ir per pie-
tus, minimaliai – antroje die-
nos pusėje).

Pažabokime alkio pojūtį 
Atsiradus nenumaldomam 

alkio pojūčiui nepanikuokite, 
o tuoj pat suvalgykite obuo-
lį, išgerkite stiklinę kefyro 
ar jogurto. Beje, kai valgysite 
obuolį, neužmirškite suvalgy-
ti ir jo sėklų (vidutiniškai vie-
no obuolio sėklose yra jodo 
dienos norma); tai mažina al-
kio pojūtį. 

Jeigu dirbate, mokotės, esa-

te kelionėje, visada turėkite su 
savimi obuolių, kopūstų lapų 
(tinka visų rūšių šviežių ko-
pūstų lapai; jie sukelia sotumo 
pojūtį ir padeda iš organizmo 
šalinti net cholesterolio per-
teklių), morkų. Jei šiuos pro-
duktus valgysime neskubėda-
mi ir ypač gerai sukramtysi-
me, tai ir pagrindinio maisto 
suvalgysime kur kas mažiau. 
Jei esame namuose, pravartu 
apgauti apetitą džiovintomis 
figomis ar slyvomis (ypač tin-
ka džiovintos slyvos). Daro-
ma taip: 0,5 kg žaliavos užpi-
lama 3 litrais vandens, virina-
ma, kol lieka 2,5 litro. Nuovi-
ras geriamas po 0,5 stiklinės 
prieš valgį (kartu valgomos fi-
gos ar slyvos).

Kiti produktai, mažinan-
tys apetitą:

– vaisiai ir uogos: apelsi-
nai, ananasai, juodieji serben-
tai, vynuogės, vyšnios, mėly-
nės, greipfrutai (šioje grupėje 
– patys efektyviausi), citrinos;

Pastabos:
1. Saldžiųjų rūšių vynuogės 

nevartotinos sergant cukralige, 
ūmia dizenterija, viduriuojant, 
padidėjus arteriniam kraujos-
pūdžiui. Taip pat visų rūšių vy-
nuogės nevartotinos kartu su 
pienu, agurkais, moliūgais, rie-
biu maistu, mineraliniais van-
denimis, žuvimi, nes gali sukel-
ti skrandžio sutrikimų.

2. Greipfrutai (ir jų sultys) 
nevartotini, kai geriami antibi-
otikai, vartojami hormonai, šir-
džiai bei hipertoninei ligai gy-
dyti skirti vaistai ir kai kurie ki-
ti preparatai (tai reikia aptarti 
su gydytoju), nes gali sukelti jų 
perdozavimą.

– daržovės: juodosios pu-
pelės, aguročiai, baklažanai, 
svogūnai, česnakai, agurkai, 
pomidorai; 

Pastaba. Didesni kiekiai 
šviežių česnakų nevartotini 
paūmėjus hemorojui, sergant 
nefritu (inkstų uždegimu) ir 
nefroze (lėtine inkstų liga, dėl 
kurios aptinsta veidas ir ran-
kos, kraujyje atsiranda rieba-
lų; šią ligą sukelia infekcinės 

ligos ar apsinuodijimas);
– jūros žuvys, jūros dum-

bliai ir kiti jūros produktai 
(juose esantis didelis kiekis 
jodo suaktyvina skydliaukę, o 
tai savo ruožtu sukelia rieba-
lų irimą);

– žalioji arbata (išgėrus jos 
prieš valgį sumažėja potraukis 
tukinantiems maisto produk-
tams; beje, žaliosios arbatos 
rekomenduojama per dieną iš-
gerti bent 3 puodelius);

Pastabos. Nerekomenduo-
jama gerti stiprios žaliosios 
arbatos prieš miegą (gali su-
kelti nemigą). Taip pat stipri 
žalioji arbata nevartotina pa-
didėjus skydliaukės funkcijai, 
sergant gastritu (kai padidė-
jęs skrandžio sulčių rūgštingu-

mas), skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige.

– linų sėmenų aliejus (juo 
pagardinamos košės ir salo-
tos);

– kiaušinienė (pagamin-
ta pusryčiams iš dviejų kiauši-
nių, visai dienai suteikia sotu-
mo pojūtį, todėl kitokio maisto 
per dieną suvalgoma mažiau).

Kai tuščias skrandis, 
nevartokime  
nei cukraus,  

nei jo pakaitalų
Yra nemaža dalis žmonių, 

kuriems netikrą alkio jausmą 
sukelia cukrus (kai sakome „cu-
krus“, turime omenyje visus sal-
dumynus, netgi saldžias uogas, 
vaisius ir t. t.), ypač kai „pasal-
dinamas“ tuščias skrandis. Be-
je, ši nuoroda taikytina visų am-
žiaus grupių žmonėms. 

Gal vietoje cukraus vartoti 
cukraus pakaitalus? Deja, var-
tojant cukraus pakaitalus – sa-
chariną ir jo natrio druską, sor-
bitą, ksilitą, fruktozę, asparta-
mą, ciklamatus, manitą irgi at-
siranda netikras alkio pojūtis. 

Gal organizmui trūksta 
ne maisto, o vandens

Kartais labai norisi valgyti, 
o iš tikrųjų organizmui trūks-
ta... vandens (ne kavos, arba-
tos, gaivinamųjų gėrimų). Išger-
kite stiklinę vandens, palaukite 

15–20 min. Jei nebejausite al-
kio, vadinasi, organizmui rei-
kėjo tik vandens. Jei geriama, 
kai troškina, organizmas aprū-
pinamas tik maždaug 50 % van-
dens. Optimalus skysčio kiekis 
nustatomas pagal šlapimą, – jis 
turi būti skaidrus. 

Ir dar. Jeigu prieš valgį išger-
sime stiklinę pomidorų sulčių, 
būtiną alkiui numalšinti valgio 
porciją sumažinsime net treč-
daliu! 

Įsidėmėtina, jog piktnau-
džiavimas kava sukelia alkį. Per 
dieną išgeriamų kavos puodu-
kų skaičių apribokime iki dvie-
jų (ir dar be cukraus!).

Riebalinės ląstelės 
sugeba „gintis“

Dar ne taip seniai „dieta“ bu-
vo vadinamas mažai kaloringas 
maistas, t. y. kai su maistu gau-
nama mažiau kalorijų, negu jų 
reikia normaliam organizmo 
funkcionavimui. Pavyzdžiui, 
organizmui žalingiau per die-
ną gauti 800 negu 1200 kalo-
rijų. Užtenka bent 72 valandų 
nevisavertės dietos, kad rieba-
linės ląstelės pradėtų „gintis“ ir 
mažėtų raumenų masė. Valgant 
nevisavertį maistą, stokojant 
kalorijų, net ir tuomet, kai kū-
no svoris nesikeičia, raumenų 
ir riebalų masės santykis kinta 
į blogąją pusę. 

Badavimas riebalinių 
ląstelių neįveikia

Beje, ne tik nevisavertės die-
tos, bet ir badavimas nesunai-
kina riebalinių ląstelių. Kodėl? 
Riebalinis audinys turi gerą at-
mintį: po alinančios dietos ar 
badavimo atsiranda vis dau-
giau riebalus sudarančių fer-
mentų.

Užsikraunant nevisaverčių 
dietų naštą paprastai galvoja-
ma ne apie sveikatą, bet apie 
kūno išorę. Kur kas geriau turė-
ti nekintantį pakenčiamą ants-
vorį, negu nuolatos būti stre-
so būsenos, tai prarandant, tai 
priaugant riebalų. Tokie nevykę 
eksperimentai gali papildomai 
susargdinti įvairiomis ligomis.

Liaudies medicinos 
receptai apetitui mažinti

1) Šaukštelis susmulkintų 
kukurūzų purkų (purka – pies-
telės dalis, ant kurios prilimpa 
žiedadulkės) užplikomas stikli-
ne verdančio vandens, palaiko-
ma 20 min., po to nukošiama 
per 2 sluoksnių marlę (ar spe-
cialų sietelį). Geriama po šaukš-
tą 3 kartus per dieną 20 minu-
čių prieš valgį.

Pastabos: a) nors ir labai re-
tai, tačiau kai kam šis prepara-
tas gali sukelti alerginę reakci-
ją; b) kukurūzų purkos nevar-
totinos, kai yra padidėjęs krau-
jo krešumas.

2) Susmulkinamos trys čes-
nako skiltelės, užpilamos stikli-
ne atvėsinto virinto vandens, 
palaikoma parą. Po to nukošia-
ma įprastu būdu ir geriama po 
šaukštą prieš miegą.

P. S. Taikant šiuos receptus 
ir laikantis aukščiau esančių 
nuorodų, organizmas pradeda 
mažiau reikalauti maisto maž-
daug po dviejų mėnesių.

Romualdas OGINSKAS
Nuotrauka iš interneto

Daktaras
Aiskauda

Atmintinė  
apsisprendusiems 

sulieknėti
Onkologinėmis 

ligomis 
sergančiųjų 
darbingumo 

lygis bus 
vertinamas 

objektyviau ir 
individualiau
Nuo šių metų liepos 8 d. įsi-

galiojo Darbingumo lygio nu-
statymo kriterijų aprašo pa-
keitimai – kriterijai papildyti 
nauju skyriumi „Onkologinės 
ligos“. Juos parengė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
jos, Sveikatos apsaugos minis-
terijos bei Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos spe-
cialistai, konsultuodamiesi su 
onkologais praktikais.

„Onkologinės ligos – neti-
kėtos ir klastingos. Jos sutrik-
do ne tik pažeistų organų ir jų 
sistemų funkcijas, bet sukelia 
ir psichologinę įtampą, pažei-
džia žmogaus gyvenimo ko-
kybę“, – pristatydamas naujus 
onkologinėmis ligomis sergan-
čių asmenų darbingumo lygio 
vertinimo kriterijus kalbėjo 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas Alvidas Garšva.

Iki šiol minėtomis ligomis 
sergančių asmenų darbingu-
mo lygis buvo vertinamas pa-
gal bendrus kitoms ligoms ir 
pažeidimams vertinti skirtus 
kriterijus. Jų bazinis (t. y. me-
dicininis) darbingumo lygis 
vertinamas keturiomis pro-
centinėmis vertėmis – 80, 55, 
40 ir 20 proc.

Kadangi onkologiniai su-
sirgimai ir jų gydymas yra spe-
cifiniai, naujuose kriterijuose 
vietoj minėtų 4 išskirtos 7 me-
dicininio vertinimo procentais 
grupės (100, 80, 50, 35, 25, 
15 ir 5 proc.). 100 proc. verti-
nimo kriterijus taikomas, kai 
po gydymo nėra likę liekamų-
jų reiškinių arba komplikacijų, 
asmens sveikatos būklės pro-
gnozė gera, jis gali tęsti įpras-
tą veiklą ir darbą. Mažiausiai 
procentų – 5 – nustatomi tada, 
kai onkologinė liga išplitusi, 
progresuoja, organizmo funk-
cijos yra sutrikusios ir žmogus 
pats negali apsitarnauti, jam 
taikoma paliatyvioji pagalba.

Naujieji onkologinėmis li-
gomis sergančių asmenų dar-
bingumo lygio vertinimo kri-
terijai aiškesni, jie leis objek-
tyviau ir individualiau įvertin-
ti kiekvieno šia liga sergančio 
asmens darbingumo lygį, at-
sižvelgti į ligos stadiją, lokali-
zaciją, išplitimą, jos sukeltus 
funkcijų sutrikimus, įvertinti 
žmogaus gyvenimo kokybės 
pakitimus.

NDNT inf.
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Socialinis taksi – iniciatyva, 
skatinanti ne tik keliauti,  

bet ir bendrauti
Kaip teigė projekto „Sociali-

nis taksi“ vadovas Jonas Mulevi-
čius, pagrindinis jų tikslas – ska-
tinti lygybę ir įkvėpti kitas orga-
nizacijas imtis panašios veiklos. 
„Nors pavadinimas „taksi“ lyg 
ir nurodo, kad orientuojamės į 
pervežimą, bet pati idėja – daug 
platesnė. Mes siekiame, kad kie-
kvienas žmogus jaustųsi visa-
vertis. Kad sėdintysis vežimėly-
je, kaip ir visi kiti, galėtų patekti 
į bet kurią instituciją, įsitraukti 
į įvairias veiklas, tapti savanoriu 
ir pan. Rodydami iniciatyvą, sa-
vo pavyzdžiu norime užkrėsti ir 
kitas organizacijas – neįgaliųjų 
bendrijas, draugijas, paskatinti 
jas inicijuoti ir vykdyti įvaires-
nius projektus“, – mintimis da-
lijosi J. Mulevičius.

Projekto vadovas teigė, kad 
apsidžiaugtų, jei atsirastų dau-
giau bendrovių, norinčių užsi-
imti panašia veikla. Pasak jo, 
socialinio taksi sumanytojai ne-
siekia monopolizuoti visos Lie-
tuvos neįgaliųjų pavėžėjimo rin-
kos. Tai gali daryti ir kiti. „Viena 
organizacija niekada nepadarys 
tiek, kiek būtų galima bendrai 
padaryti. Mes norėtume skleisti 
šią idėją, kad žmonės su mumis 
bendrautų, susisiektų – galime 
parodyti, kaip pas mus viskas at-
rodo, kokiu principu veikia siste-
ma, kaip teikiamos paslaugos“, – 
sakė J. Mulevičius. 

Sunkumų neišvengiama
Pasak projekto organiza-

torių, pasirūpinti, kad sociali-
nis taksi pradėtų veikti, nebu-
vo lengva. Didžiausia problema 
– finansinių išteklių trūkumas. 
„Mašinos brangios. Kainuoja ir jų 
pritaikymas, išlaikymas, proceso 
koordinavimas. Iš pradžių dau-
giausia padėjo rėmėjai, dabar 
mūsų veiklą iš dalies finansuo-
ja valstybė, gauname programi-
nių lėšų. Neįgaliųjų už paslaugą 
mokami pinigai išlaidų niekada 
nepadengs – paslauga nebrangi, 
nes turi būti įperkama“, – aiški-
no J. Mulevičius. 

Rūpesčių kyla ir dabar. No-
rinčiųjų naudotis socialiniu tak-
si – labai daug. Visų neįmanoma 
aptarnauti. „Mes esame ganėti-
nai liberalūs – neskirstome, ar 
žmogui reikia į bažnyčią, cerkvę, 
kitus maldos namus, ar į vyriau-
sybę, savivaldybę, teatrą, ar jis 
tiesiog nori su draugu susitikti 
kavinėje. Tačiau, deja, mūsų iš-
tekliai riboti. Kartais būna situ-
acijų, kai tenka rinktis. Tarkim, 
vienam žmogui reikia į dializę 
ar į ligoninę, o kitam tuo pačiu 
metu – į parduotuvę. Žinoma, tai, 
kas susiję su sveikata, svarbiau. 
Kartais esame priversti spręsti, 
kam teikti pirmenybę“, – aiškino 
pašnekovas. 

Socialinio taksi vairuotojas-
asistentas Romanas Achrano-
vičius šią paslaugą pataria užsi-
sakyti kuo anksčiau. „Anksčiau 
rekomenduodavome taksi už-
sisakyti prieš dieną ar dvi, o da-

bar sakome, kad jeigu žmogus 
iš anksto žino, kur ir kada norės 
važiuoti, turėtų užsiregistruoti 
bent jau prieš 5–6 dienas ar net 
prieš savaitę“, – teigė vaikinas.

Socialinio taksi darbą kar-
tais apsunkina piktnaudžiau-
tojai. Susivilioję nedidelėmis 
kainomis negalios neturintys 
gudruoliai bando pasinaudoti 
galimybe pigiai keliauti. Pasak 
R. Achranovičiaus, tokiais atve-
jais ramiai ir kultūringai sten-
giamasi paaiškinti, kad čia ap-
tarnaujami tik judėjimo negalią 
turintys klientai.

Norint, kad socialinis taksi 
funkcionuotų efektyviau, reikia 
ne tik pasiruošusių padėti ir dar-
bui atsidavusių vairuotojų-asis-
tentų, bet ir savanorių.  „Žinoma, 
mes laukiame savanorių, kurie 
bendrautų ir padėtų žmonėms. 
Tačiau, kad galėtume atlikti vi-
sas savo funkcijas, reikalingi ir 
tokie savanoriai, kurie galėtų pa-
sidalyti savo kompetencija. Kal-
bu apie teisės išmanymą, valdy-
mą, administravimą, buhalteri-
jos, dizaino, rinkodaros sritis. 
Viskas yra susiję“, – pabrėžė pro-
jekto vadovas.

Klientai vertina teigiamai
Per dieną vienu socialinio 

taksi automobiliu sostinėje ap-
tarnaujama 7–10 klientų. Nors 
kartais grafikas būna toks užim-
tas, kad vėliau užsiregistravu-
siems nebelieka laiko, R. Ach-
ranovičiaus teigimu, socialinio 
taksi klientai dažniausiai būna 
itin supratingi. „Buvo toks atve-
jis – vienam vaikinui, dažnai va-
žiuojančiam į dienos centrą, te-
ko skambinti ir pranešti, kad tą 
dieną atvažiuoti negalėsiu. Jis 
man labai gražiai pasakė: „O ko-
dėl tu jaudiniesi, dėl to, kad ne-
galėsi pas mane atvažiuoti? Aš 6 

metus iš namų niekur neišėjau... 
Jeigu šiandien nenuvažiuosiu, 
nuvažiuosiu poryt, nesirūpink.“ 

Judėjimo negalią turinčią 
žmoną lydintis socialinio taksi 
keleivis Gintaras Lazickas pasa-
kojo, kad šios paslaugos kartais 
prireikia net kelis kartus per 
savaitę, mat žmona dalyvauja 
neįgaliųjų organizacijų veiklo-
je. Ne visada paprasta į jas nu-
vykti. „Kai tik įsikūrė socialinis 
taksi, iškart užsiregistravome. 
Tokia paslauga ypač reikalinga 
didmiesčiuose. Sostinės infras-
truktūra, pats miestas dar nėra 
pritaikytas neįgaliesiems“, – kal-
bėjo vyras.

Pasak Gintaro, nemažai sun-
kumų kyla bandant pasinaudo-
ti viešuoju transportu. „Autobu-
sai turėtų būti geriau pritaikyti. 
Nors ir žemagrindžiai, bet kar-
tais rampos neveikia, vairuoto-
jai ne visi mandagūs, norintys 
padėti. Tenka žmonių pagalbos 
prašyti. Todėl toks taksi – labai 
reikalingas. Norėtųsi, kad atsi-
rastų daugiau tokių mašinų ir 
kad tos geros iniciatyvos ne nu-
mirtų, o plėstųsi.“

2–3 kartus per savaitę socia-
linio taksi paslaugomis besinau-
dojantis 29-erių Andrejus Novi-
kovas dažniausiai važiuoja spor-
tuoti į Neįgaliųjų dienos centrą. 
Vyras ne tik nevaikšto, bet dar ir 
sunkiai valdo kairę ranką – vie-
šuoju transportu be pagalbos 
niekaip negalėtų pasinaudoti.  
„Susiplanuoju keliones, iš anks-
to užsisakau socialinį taksi, su 
vairuotojais susiderinu, jei rei-
kia jų pagalbos. Šita paslauga ti-
krai reikalinga. Yra žmonių, ku-
rie gyvena daugiabučio namo 
penktame aukšte be lifto. Jiems 
galimybė išeiti pasižmonėti – di-
delis palengvinimas.“

Kristina USCILAITĖ

Sąskrydis sukvietė  
likimo draugus

Skuodo r., Šaukliuose, prie 
lelijų tvenkinio, surengtas aklų-
jų ir silpnaregių sąskrydis „Ke-
lias į sveikatą ir pažinimą“, ku-
riame dalyvavo 9 rajonų ir mies-
tų atstovai. Sąskrydyje skambė-
jo muzikos garsai, liejosi dainos, 
buvo šokami šokiai. 

Šventės dalyvius pasveiki-
no Skuodo rajono savivaldybės 
meras Petras Pušinskas, vice-
merė Daiva Budrienė. 

Renginio vedėja Laima Gie-
draitienė iš Gargždų į visus su-
sirinkusiuosius prabilo žemai-
tiškai: „Kadangi esame žemai-
čiai, paskaitysiu Ambroziejaus 
Jankaus eilėraštį „Žemaitėjė“. 
Sudainavus bendrą dainą „Liob 
šuokt, liob dainiout“, padėkota 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos (LASS) Skuodo rajo-
no filialo vadovui Mykolui Lu-
kui už puikiai suorganizuotą 
šventę, apdovanoti nuolatiniai 
neįgaliųjų rėmėjai. Padėkota ir 
visiems LASS filialų kolekty-

vams, atvykusiems koncertuo-
ti, svečiams, draugams. „Ačiū 
už norą pabūti kartu dainoje, 
ačiū, kad galime pabendrauti, 
pasidžiaugti šia diena“, – sakė 
renginio vedėja.

Sąskrydyje dalyvavo LASS 
Tauragės, Klaipėdos miesto bei 
rajono, Gargždų, Telšių, Kretin-
gos, Mažeikių, Plungės, Skuodo 
filialų atstovai, skambėjo kape-
lų, mišrių vokalinių ansamblių 
atliekama muzika, dainos, eiles 
skaitė Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijai atstovavusi Danu-
tė Lekniuvienė. Renginį apvai-
nikavo Gargždų filialo ansam-
blio atliktas muzikinis kūrinys.

Kitų metų sąskrydžio or-
ganizatoriaus titulas atiteko 
Telšiams. 

Gamtos prieglobstyje dar 
ilgai skambėjo muzika ir dai-
nos, žmonės bendravo, turi-
ningai leido laiką, save paro-
dė ir kitus pamatė.

Rūta RONKAUSKIENĖ

Į sąskrydį susirinko atstovai iš 9 rajonų ir miestų.         Rūtos Ronkauskienės nuotr.

Klientai teigiamai vertina socialinį taksi.                              Egidijaus Skipario nuotr.

Kelionių 
vasara 

 „Bičiulystei“ atsiųstame laiške-
lyje Šiaulių Parkinsono draugijos 
pirmininkė Zita Vaidilienė pasi-
dalijo įspūdžiais iš įdomių orga-
nizacijos narių išvykų. 

Šiaulių Parkinsono draugijos 
nariai neseniai aplankė kolegas 
– Jurbarko Parkinsono draugijos 
Smalininkų skyriaus narius. Ten 
nuvykę susipažinome su Mažo-
sios Lietuvos istorija, etnografija, 
dailininkės L. Meškaitytės gimti-
ne ir kūryba, apsilankėme seno-
vinės technikos muziejuje. Susi-
tikimą vainikavo puikus koncer-
tas. Džiaugiamės įdomiais įspū-
džiais ir užsimezgusia draugyste. 

Nuvykę į Šiaulių rajone esan-
čius Naisius norėjome savo aki-

mis pamatyti vienintelį Lietuvo-
je Baltų dievų muziejų, kuriame 
yra daugiau kaip 50 ąžuolinių 
skulptūrų. Mus pasitikusi gidė 
nuvedė į Saulės ir Ugnies aikš-
tes. Neįgalieji susidomėję apžiū-
rinėjo deivių Saulės, Aušrinės, 
Vakarės ir Šiaurinės skulptūras. 
Ugnies aikštėje du kartus tylomis 
apėjome aukurą – sakoma, kad 
tada išsipildo didžiausias noras. 
Paskui Baltų dievų takais nuėjo-
me iki Alkos kalno. Čia apžiūrė-
jome Perkūno ir Velnio stulpus, 
prisilietėme prie 7 stulpų, ku-
rie padeda išlaikyti savyje geru-
mą, tikėjimą, ramybę. Draugijos 
nariai apžiūrėjo inkilus, skirtus 
įvairiems paukšteliams. Labiau-
siai sudomino inkilėlis boružė-
lėms. Išvyka baigėsi apsilankymu 
žirgyne, kuriame auginami lietu-
viškos veislės žirgai žemaitukai. 

Šiaulių Parkinsono draugijos nariai noriai leidžiasi į įvairias keliones. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 
– Labas rytas, Lietuva, 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30. 9.00 – ži-
nios, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.05– orai, 7.07, 7.37 , 8.37, 9.07 
–sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 27 d. 
09.15 Komisaras Reksas. 10/7 

s. 10.05 Senis. 248 s. 11.05 Pasaulio 
dokumentika. Šunų ABC. 8 s. (Kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Paslap-
tingoji Afrika 2. JAV. 2011 m. 2/1 d. 
Nilas. Afrikietiška odisėja. (Subtitruo-
ta, kart.). 13.00 Pasaulio panorama. 
(Kart.). 13.30 Savaitė. (Kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Naisių vasara. 6 sezonas. 47, 
48 s. 15.50 Puaro. N-7. 6/3 s. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į 
gestų k.). 19.05 Auksinis protas. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 20.59 Perlas. 
21.00 Teisė žinoti. 21.50 Premjera. 
Šlovės dienosN-7. 21 s. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.00 Apokalipsė. II pasau-
linis karas. N-7. 6 s. 24.00 Tikri vyrai. 
00.45 Puaro. N-7. 6/3 s. (Kart.). 02.30 
Laba diena, Lietuva. (Kart.). 03.25 
Naisių vasara. 6 sezonas. 47, 48 s. 
(Kart.). 04.15 Auksinis protas. (Kart.). 
05.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota, kart.).

Antradienis, liepos 28 d.
09.15 Komisaras Reksas. 10/8 

s. 10.05 Senis. 249 s. 11.05 Šlovės 
dienosN-7. 21 s. (Kart.). 11.55 Apo-
kalipsė. II pasaulinis karas. N-7. 6 
s. (Kart.). 12.55 Bėdų turgus. 13.45 
Klausimėlis.lt. 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 Naisių vasa-
ra. 6 sezonas. 49, 50 s. 15.50 Puaro. 
N-7. 6/4 s. 17.35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 18.30 Šiandien (su verti-
mu į gestų k.). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 20.59 
Perlas. 21.00 Stilius. 21.50 Premjera. 
Šlovės dienosN-7. 22 s. 22.45 Vakaro 
žinios. 23.00 Frankenšteinas. Fantas-
tinis mini serialas. JAV, Slovakija, Vo-
kietija. 2004 m. N-7. 1 s. 00.30 Puaro. 
N-7. 6/4 s. (Kart.). 02.15 Laba diena, 
Lietuva. (Kart.). 03.10 Naisių vasa-
ra. 6 sezonas. 49, 50 s. (Kart.). 04.00 
Auksinis protas. (Kart.). 05.15 Teisė 
žinoti. (Kart.).

Trečiadienis, liepos 29 d.
09.15 Komisaras Reksas. 10/9 

s. 10.05 Senis. 250 s. 11.05 Šlovės 
dienosN-7. 22 s. (Kart.). 11.55 Stilius. 
(Kart.). 12.45 Specialus tyrimas. 13.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 Naisių vasa-
ra. 6 sezonas. 51, 52 s. 15.50 Puaro. 
N-7. 7/1 s. 17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų k.). 19.05 Auksinis protas. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 20.59 Per-
las. 21.00 Gyvenimas. 21.50 Prem-
jera. Šlovės dienos. N-7. 23 s. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Frankenšteinas. 
Fantastinis mini serialas. JAV, Slova-
kija, Vokietija. 2004 m. N-7. 2 s. 00.30 
Puaro. N-7. 7/1 s. (Kart.). 02.15 Laba 
diena, Lietuva. (Kart.). 03.10 Naisių 
vasara. 6 sezonas. 51, 52 s. (Kart.). 
04.00 Auksinis protas. (Kart.). 05.15 
Stilius. (Kart.).

Ketvirtadienis, liepos 30 d.
09.15 Komisaras Reksas. 10/10 

s. 10.05 Senis. 1 s. 11.05 Šlovės die-
nosN-7. 23 s. (Kart.). 11.55 Emigran-
tai. 12.45 Gyvenimas. (Kart.). 13.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 Naisių vasa-
ra. 6 sezonas. 53, 54 s. 15.50 Puaro. 
N-7. 17.35 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 19.05 Auksinis protas. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 20.59 Perlas. 
21.00 Adlono viešbutis. Šeimos isto-
rija. Drama. Vokietija. 2013 m. N-7. 3 
s. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 Laiškas 
Evai. Biografinis mini serialas. Ispa-
nija. 2012 m. N-7. 1 s. 00.30 Puaro. 
N-7. (Kart.). 02.15 Laba diena, Lie-
tuva. (Kart.). 03.10 Naisių vasara. 6 
sezonas. 53, 54 s. (Kart.). 04.00 Auk-
sinis protas. (Kart.). 05.15 Gyveni-
mas. (Kart.). 

Penktadienis, liepos 31 d.
09.15 Komisaras Reksas. 10/11 

s. 10.05 Senis. 252 s. 11.05 Laiškas 
Evai. Biografinis mini serialas. Ispa-
nija. 2012 m. N-7. 1 s. (Kart.). 12.30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(Kart.). 13.30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (Kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Naisių vasara. 6 

sezonas. 55, 56 s. 15.50 Puaro. N-7. 
8/1 s. 17.35 Kelias į laimę 1. N-7. 1/5 
s. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 19.20 Kelias į laimę 1. N-7. 1/6 s. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 20.59 
Perlas. 21.00 Duokim garo! 22.40 
Klausimėlis.lt. 23.00 Tamsioji pusė. 
Siaubo trileris. JAV. 1993 m. S. 01.00 
Auksinis balsas. 02.00 Puaro. N-7. 8/1 
s. (Kart.). 03.40 Naisių vasara. 6 sezo-
nas. 55, 56 s. (Kart.). 04.25 Delfinai ir 
žvaigždės. (Kart.).

Šeštadienis, , rugpjūčio 1 d.
06.05 Stilius. (Kart.). 06.55 Gy-

venimas. (Kart.). 07.40 Rojus Lietu-
voj. 2/10, 2/11 s. 2013 m. 08.30 Gim-
toji žemė. 09.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 2/1 s. 09.25 Prem-
jera. Animalija. 30 s. 09.50 Čia mūsų 
namai. 3 d. 11.05 Mūsų miesteliai. Ra-
mygala. II d. 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Šunų ABC. 9 s. 12.50 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 11 s. 
13.45 Užrašai apie Šerloką Holmsą. 
N-7. 1 s. 14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 15.05 Istorijos 
detektyvai. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 16.15 Sveikinimų koncer-
tas. 18.45 Delfinai ir žvaigždės. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Jūros 
šventė 2015. 22.45 Dama išnyksta. 
Trileris. Didžioji Britanija. 2013 . N-7. 
(Subtitruota). 00.15 Benai, plaukiam į 
Nidą 2013. Valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis „Lietuva“. 01.15 Istorijos de-
tektyvai. (Kart.). 02.00 Šerloko Holm-
so sugrįžimas. N-7. 11 s. (Kart.). 02.55 
Užrašai apie Šerloką Holmsą. N-7. 1 
s. (Kart.). 03.45 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 04.15 
Jūros šventė 2015. (Kart.). 

Sekmadienis, rugpjūčio 2 d.
06.05 Klausimėlis.lt. 06.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 07.15 
Šventadienio mintys. 07.40 Rojus Lie-
tuvoj. 2/12, 2/13, 2/14 s. 09.00 Prem-
jera. Padūkėliai marsupilamiai 2. 2/2 
s. 09.30 Pasaulio plaukimo čempio-
natas 2015. Atrankos plaukimai. Tie-
sioginė transliacija iš Kazanės. 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl 4. N-7. 4/4 s. Tai daroma su 
veidrodžiais. 14.40 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota). 15.05 
Gyvenimas. (Kart.). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 16.15 Kaukazo le-
gendos. 17.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 17.30 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas 2015. Pusfinaliai, finalai. Tie-
sioginė transliacija iš Kazanės. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 21.00 Giminės po 
20 metų. 17 s. 21.50 Lietuviško kino 
vakaras. Kolekcionierė. Drama. 2008 
m. Lietuva. N-14. 23.20 Akacijų alėja 
2014. Koncertuoja Andrei Makarevič 
(Rusija). 24.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 4. N-7. 4/4 s. Tai 
daroma su veidrodžiais. (Kart.). 01.35 
Kaukazo legendos. (Kart.). 02.20 Auk-
sinis balsas. (Kart.). 03.20 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. (Kart.). 04.10 
Mūsų miesteliai. Ramygala. (Kart.). 
05.05 Pasaulio panorama. (Kart.). 
05.30 Savaitė. (Kart.). 

į pagalbą (15). 13.30 Simpsonai (22). 
N-7. 14.00 Simpsonai (23). N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (79). N-7. 15.00 Mažoji 
nuotaka (80). N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (109). N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (32). N-7. 20.00 Ta proga!. (9). 
N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (26). N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 Super 
8. JAV, trileris, 2011 N-14. 00.55 Išda-
vystė (4). N-14. 01.45 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (1). N-14. 

Trečiadienis, liepos 29 d. 
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 Šei-

mos reikalai (26). 07.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (15). 07.55 Simpso-
nai (22). (Kart.) N-7. 08.25 Simpsonai 
(23). (Kart.) N-7. 08.55 Meilės sūku-
ryje (2149). 10.00 Paskutinis iš Ma-
gikianų (39). N-7. 10.30 Paskutinis iš 
Magikianų (40). N-7. 11.00 Ta proga!.. 
(9). N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (26). 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(17). N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (16). 13.30 Simpsonai (24). 
N-7. 14.00 Simpsonai (25). N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (81). N-7. 15.00 Mažoji 
nuotaka (82). N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (110). N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Draugiš-
kos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva 
– Australija. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto. 22.30 Komandinis 
darbas. JAV, trileris, 2009 N-14. 00.20 
Išdavystė (5). N-14. 01.20 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (2). N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 30 d. 
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Ponas Jangas (1). Kanada, komedi-
ja, 2010. 07.25 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (16). 07.55 Simpsonai (24). 
N-7. 08.25 Simpsonai (25). N-7. 08.55 
Meilės sūkuryje (2150). 10.00 Virtuvė 3 
(1). N-7. 10.30 Virtuvė 3 (2). N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 13.00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (17). 13.30 Simpso-
nai (1). N-7. 14.00 Simpsonai (2). N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (83). N-7. 15.00 
Mažoji nuotaka (84). N-7. 15.30 Lau-
kinė Esmeralda (111). N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (33). N-7. 20.00 Banzai 
(3). Lietuva, kelionių nuotykių dieno-
raščiai, 2015 21.00 Drąsios ir žavios 
(27). N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Bangų medžiotoja. JAV, biogra-
finė drama, 2011 N-7. 00.40 Išdavystė 
(6). N-14. 01.35 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (3). Ser. N-14. 

Penktadienis, liepos 31 d. 
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Ponas Jangas (2). 07.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (17). 07.55 Simp-
sonai (1). N-7. 08.25 Simpsonai (2). 
N-7. 08.55 Meilės sūkuryje (2151). 
10.00 Virtuvė 3 (3). N-7. 10.30 Virtu-
vė 3 (4). N-7. 11.00 Banzai (3). Lie-
tuva, kelionių nuotykių dienoraščiai, 
2015 12.00 Drąsios ir žavios (27). 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(18). N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (18). 13.30 Simpsonai (3). 
N-7. 14.00 Simpsonai (4). N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (85). N-7. 15.00 Ma-
žoji nuotaka (86). N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (112). N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. 
Lietuva – Australija. 21.30 Žvaigždžių 
kelias. JAV, Vokietija, mokslinės fan-
tastikos f., 2009 N-7. 00.00 Nekviesti 
svečiai. JAV, Kanada, mistinė drama, 
2009 N-14. 01.40 Labas rytas, žudike. 
JAV, trileris, 2011. N-14. .

Šeštadienis, rugpjūčio 1 d. 
06.45 Teleparduotuvė. 07.00 

Monsunas (7). N-7. 07.30 LOL (Daug 
juoko). (11). N-7. 08.00 Bailus vove-
riukas (26). 08.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 09.00 Gelbėtojai. 
JAV, animacinis f., 1977 10.35 Bepro-
tiškai įsimylėję. Miuziklas. JAV, muziki-
nis f., 2012 12.20 Spąstai tėvams. Me-
daus mėnuo Havajuose. JAV, komedi-
ja, 1989 14.15 Gyvenimo bangos (6). 
N-7. 16.45 Ekstrasensų mūšis (12). 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Spaider-
vikų kronikos. JAV, fantastinis nuoty-
kių f., 2008 N-7. 19.30 Filmo pertrau-
koje - Eurojackpot. 20.55 Užburtoji Ela. 
JAV, Airija, romantinė komedija, 2004 
22.50 Mergina iš Džersio. JAV, kome-
dija, 2004 N-7. 01.00 Nėra ko praras-
ti. JAV, nuotykių komedija, 1997 N-7.

Sekmadienis, rugpjūčio 2 d. 
06.45 Teleparduotuvė. 07.00 

Monsunas (8). N-7. 07.30 LOL (Daug 
juoko). (12). N-7. 08.00 Didvyrių drau-
gužiai (1). 08.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 09.00 Statybų 
TV. 09.30 Magiška vidurinė moky-
kla. Sosto šventė. JAV, animacinis 
f., 2014 10.30 Gelbėtojai Australijoje. 
JAV, animacinis f., 1990. 12.00 Galak-

Pirmadienis, liepos 27 d. 
06.35 Sveikatos ABC televitrina. 

07.00 Muchtaro sugrįžimas (Kart.). 
N-7. Ser. 07.55 Ekstrasensų mūšis 
(28) (Kart.). N-7. 08.55 Žurovas (3) 
(Kart.). N-7. 09.50 Žurovas (4) (Kart.). 
N-7. 10.45 Kalbame ir rodome (227). 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas (39) 
(Kart.). N-7. 12.50 Muchtaro sugrįži-
mas (Kart.). N-7. Ser. 13.50 Runkelių 
sala (5). N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (37). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(40). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. Ser. 18.00 Info diena. 18.25 Men-
talistas (24). N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(14). N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21.30 Užpuolikai. N-14. 2010 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 23.40 Taikinys 
(4). N-7. 00.35 Mentalistas (24) (Kart.). 
N-7. 01.30 Prokurorų patikrinimas (40) 
(Kart.). N-7. 02.35 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 28 d. 
06.00 Policija ir Ko (49). N-7. 07.00 

Muchtaro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 
07.55 Policija ir Ko (14) (Kart.). N-7. 
08.55 Džiunglių princesė Šina (28) 
(Kart.). N-7. 09.50 Džiunglių princesė 
Šina (29) (Kart.). N-7. 10.45 Kalbame ir 
rodome (228). N-7. 11.40 Prokurorų pa-
tikrinimas (40) (Kart.). N-7. 12.50 Much-
taro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 13.50 
Runkelių sala (6). N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (38). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (41). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. Ser. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (1). N-7. 2012 m. Detekty-
vinis ser. JAV. 19.25 Policija ir Ko (15). 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Hazardo ketvertukas. N-7. 2005 

m. Nuotykių komedija. Australija, JAV. 
23.40 Taikinys (5). N-7. 00.35 Menta-
listas (1) (Kart.). N-7. 01.30 Prokuro-
rų patikrinimas (41) (Kart.). N-7. 02.35 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 29 d. 
06.00 Policija ir Ko (50). N-7. 07.00 

Muchtaro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 
07.55 Policija ir Ko (15) (Kart.). N-7. 
08.55 Laukinis (14). N-7. 09.50 Lau-
kinis (15). N-7. 10.45 Kalbame ir rodo-
me (229). N-7. 11.40 Prokurorų patikri-
nimas (41) (Kart.). N-7. 12.50 Muchta-
ro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 13.50 
Runkelių sala (7). N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (39). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (42). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. Ser. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (2). N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (16). N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Demaskavimas. N-14. 
1994 m. Veiksmo f. JAV. 00.10 Men-
talistas (2) (Kart.). N-7. 01.05 Prokuro-
rų patikrinimas (42) (Kart.). N-7. 02.10 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 30 d. 
06.00 Policija ir Ko (51). N-7. 07.00 

Muchtaro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 
07.55 Policija ir Ko (16) (Kart.). N-7. 
08.55 Laukinis (16). N-7. 09.50 Lau-
kinis (17). N-7. 10.45 Kalbame ir rodo-
me (230). N-7. 11.40 Prokurorų patikri-
nimas (42) (Kart.). N-7. 12.50 Muchta-
ro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 13.50 
Runkelių sala (8). N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (40). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (43). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. Ser. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (3). N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(1). N-7. 2015 m. Detektyvinis ser. Vo-
kietija. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Tarp jaunų ir karštų. N-7. 2005 m. 
Veiksmo komedija. JAV. 23.30 Taikinys 
(6). N-7. 00.25 Mentalistas (3) (Kart.). 
N-7. 01.20 Prokurorų patikrinimas (43) 
(Kart.). N-7. 02.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 31 d. 
06.00 Policija ir Ko (52). N-7. 07.00 

Muchtaro sugrįžimas (Kart.). N-7. Ser. 
07.55 Policija ir Ko (1) (Kart.). N-7. 2015 
m. Detektyvinis ser. Vokietija. 08.50 
Tarp jaunų ir karštų (Kart.). N-7. 2005 
m. Veiksmo komedija. JAV. 10.45 Kal-
bame ir rodome (231). N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (43) (Kart.). N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (Kart.). N-7. 
Ser. 13.50 Runkelių sala (9). N-7. 14.45 
Amerikos talentai (41). 15.45 Prokurorų 
patikrinimas (44). N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. Ser. 18.00 Info diena. 
18.25 Patrulis. N-7. 19.00 Amerikietiš-
kos imtynės (24). N-7. 21.00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21.30 Misija. Marsas. 
N-7. 2000 m. Trileris. JAV. 23.40 Bor-
džijos (7). N-14. 00.40 Bordžijos (8). 
N-14. 01.40 Prokurorų patikrinimas 
(44) (Kart.). N-7. 02.45 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 1 d. 
06.50 Amerikos talentai (40) 

(Kart.). 07.40 Amerikos talentai (41) 
(Kart.). 08.30 Tauro ragas. N-7. 09.00 
Savaitės kriminalai (Kart.). N-7. 09.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara. 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų ly-
gos etapas Estijoje. 12.00 Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių monstrų me-
džiotojas (5). N-7. 13.00 Muzikinė kau-
kė. Ukraina (8). 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. Ser. 17.00 Žurovas. Senos 
lentos. I dalis. N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis (29). N-7. 19.00 Dainuok mano 
dainą. 21.00 MANO HEROJUS. Gel-
bėjimo misija. N-7. 2006 m. Veiksmo f. 
JAV. 22.45 AŠTRUS KINAS. Paskuti-
nė žmonijos viltis. N-14. 2009 m. Siaubo 
trileris. JAV, Rumunija. 00.35 Amerikie-
tiškos imtynės (24). (Kart.). N-7. 02.50 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 2 d. 
07.00 Ekstrasensų mūšis (29). 

(Kart.). N-7. 08.00 Skonis. 10.00 FAILAI 
X. Metrinės sistemos pradžia. 2011 m. 
Dok. f. Vokietija. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Nacionalinė Geografija. Gėlavan-
denių monstrų medžiotojas (6). N-7. 
2011 m. Dok. f. 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (30). N-7. 14.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. Ser. 17.00 Žurovas. Senos len-
tos. II dalis. N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis (30). N-7. 19.00 ROMANTIKA. 
Inga Lindstrom. Mano tėvo širdis (31). 
N-7. 2009 m. Romantinė drama. Vo-
kietija. 21.00 Kultas (7). N-14. 22.00 
Kultas (8). N-14. 23.00 Kelly gauja. 
N-7. 2003 m. Biografinė drama. Aus-
tralija, Didžioji Britanija, Prancūzija. 
01.00 Penktoji pavara. (Kart.) 02.00 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

tikos gelbėtojai. JAV, komedija, 1999 
N-7. 14.10 Gyvenimo bangos (7). N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis (13). N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Gilus sukrėti-
mas. JAV, veiksmo f., 1998 N-7. 21.20 
Apgaulinga aistra. JAV, trileris, 2012 
N-14. 23.45 Pavojinga aistra. JAV, tri-
leris, 2012 N-14. 02.25 Geras patari-
mas. JAV, komedija, 2001 N-14. 

Pirmadienis, liepos 27 d. 
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 Šei-

mos reikalai (24). 07.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (13). 07.55 Simpso-
nai (18). (Kart.) N-7. 08.25 Simpsonai 
(19). (Kart.) N-7. 08.55 Meilės sūkury-
je (2147). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (35). N-7. 10.30 Paskutinis iš Magi-
kianų (36). N-7. 11.00 Diena po ryto-
jaus. JAV, veiksmo f., 2004 N-7. 13.30 
Simpsonai (20). N-7. 14.00 Simpsonai 
(21). N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (77). 
N-7. 15.00 Mažoji nuotaka (78). N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (108). N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Moterų laimė (31). N-7. 
20.00 Aklos vestuvės (3). N-7. 21.00 
Drąsios ir žavios (25). N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.30 Viena diena. JAV, 
romantinė drama, 2011 N-7. 00.40 Iš-
davystė (3). N-14. 01.35 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (138). N-14. 

Antradienis, liepos 28 d. 
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 Šei-

mos reikalai (25). 07.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (14). 07.55 Simp-
sonai (20). 1996 N-7. 08.25 Simpso-
nai (21). N-7. 08.55 Meilės sūkuryje 
(2148). 10.00 Paskutinis iš Magikianų 
(37). N-7. 10.30 Paskutinis iš Magi-
kianų (38). N-7. 11.00 Aklos vestuvės 
(3). N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (25). 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(16). N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba 

Pirmadienis, liepos 27 d. 
06.20 Dienos programa. 06.25 

Garfildas (27). 06.40 Garfildas (28). 
06.55 Monstrai prieš ateivius (7) (k). 
07.25 Kung Fu Panda (5) (k). 07.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (51) N-7. 
08.50 Narsusis riteris. Meluzinos pa-
slaptis (Kart.). 2012 m. Nuotykių f. šei-
mai. Liuksemburgas, Vokietija.10.55 
Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis 
(Kart.). N-7. 1985 m. Komedija. JAV. 
12.35 Na, palauk! (3). 12.50 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (15) (Kart.). 13.15 
Monstrai prieš ateivius (8). 13.45 Kung 
Fu Panda (6). 14.10 Bėgantis laikas 
(118) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Išgel-
bėti žmogų. 20.30 Tikras gyvenimas. 
Pirmoji meilė. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS. Karštis. N-14. 1995 
m. Veiksmo trileris. JAV. 01.30 Juo-
dasis sąrašas (8). N-7. 02.25 Užribis 
(6).N-7. 03.20 Programos pabaiga. 
03.25 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, liepos 28 d. 
06.20 Dienos programa. 06.25 

Garfildas (29). 06.40 Garfildas (30). 
06.55 Monstrai prieš ateivius (8) (k). 
07.25 Kung Fu Panda (6) (k). 07.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (52) N-7. 
08.50 Provincialai Niujorke (Kart.). 
N-7. 1999 m. Komedija. JAV. 10.35 
Trumano šou (Kart.). N-7. 1998 m. 
Drama. JAV. 12.40 Na, palauk! (4). 
12.50 Tomo ir Džerio nuotykiai (16) 
(Kart.). 13.15 Monstrai prieš ateivius 
(9). 13.45 Kung Fu Panda (7). 14.10 
Bėgantis laikas (119) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 24 valan-
dos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Nenupirkta meilė. 20.30 
Tikras gyvenimas. Žilė galvon. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA. Šešėliai Rojuje. N-14. 
2010 m. Veiksmo f. JAV, Rusija. 23.50 
Visa menanti (8). N-700.45 Juodasis 
sąrašas (9). N-7. 01.40 Užribis (7).N-
7. 02.35 Programos pabaiga. 02.40 
Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, liepos 29 d. 
06.20 Dienos programa. 06.25 

Garfildas (31). 06.40 Garfildas (32). 
06.55 Monstrai prieš ateivius (9) (k). 
07.25 Kung Fu Panda (7) (k). 07.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (53) N-7. 
08.50 Mano vyras gali. 10.15 Norim 
dar! Su Radistais. N-7. 12.20 Oplia!. 
N-7. 12.48 Oplia!. N-7. 13.15 Mons-
trai prieš ateivius (10). 13.45 Kung 
Fu Panda (8). 14.10 Bėgantis laikas 
(120) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Su-
keitimas. 20.30 Tikras gyvenimas. Bu-
merangas. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS. Sunku nužudyti. N-14. 
1990 m. Veiksmo f. JAV. 00.10 Visa 
menanti (9). N-7. 01.05 Juodasis są-
rašas (10). N-7. 02.00 Užribis (8).N-7. 
02.55 Programos pabaiga. 03.00 Lie-
tuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, liepos 30 d. 
06.20 Dienos programa. 06.25 

Garfildas (33). 06.40 Garfildas (34). 
06.55 Monstrai prieš ateivius (10) (k). 
07.25 Kung Fu Panda (8) (k). 07.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (54) N-7. 
08.50 Mano vyras gali. 10.15 Norim 
dar! Su Radistais. N-7. 12.00 Oplia!. 
N-7. 13.15 Monstrai prieš ateivius 
(11). 13.45 Kung Fu Panda (9). 14.10 
PREMJERA. Ponia Dila (1). N-7. 2013 
m. Daugiaserijinis f. Turkija. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 24 valan-
dos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Buvęs vyras. 20.30 Ti-
kras gyvenimas. Nekviestas svečias. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS. Apalūza. N-14. 2008 m. Veiks-
mo f. JAV. 00.30 Visa menanti (10). 
N-7. 01.25 Juodasis sąrašas (11). 
N-7. 02.20 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 02.55 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, liepos 31 d. 
06.20 Dienos programa. 06.25 

Garfildas (35). 06.40 Garfildas (36). 
06.55 Monstrai prieš ateivius (11) 
(k). 07.25 Kung Fu Panda (9) (k). 
07.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 

(55) N-7. 08.50 KK2 vasara (k). N-7. 
10.15 Lietuvos supermiestas. 12.50 
Oplia!. N-7. 13.15 Monstrai prieš atei-
vius (12). 13.45 Kung Fu Panda (10). 
14.10 PREMJERA. Ponia Dila (2). N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Policijos akademija 3. Vėl apmoky-
muose. N-7. 1986 m. Komedija. JAV. 
21.10 PREMJERA. Operacija Žaidimo 
pabaiga. N-14. 2010 m. Veiksmo ko-
medija. JAV. 22.50 Juodojo ežero pa-
slaptis. Pabaiga. N-14. 2012 m. Siau-
bo trileris. JAV. 00.30 Sunku nužudyti 
(Kart.). N-14. 1990 m. Veiksmo f. JAV. 
02.25 Programos pabaiga. 02.30 Lie-
tuva Tavo delne. 

Šeštadienis, rugpjūčio 1 d. 
06.25 Dienos programa. 06.30 

Superdidvyrių komanda (14). 06.55 
Zoro (15). 07.20 Nickelodeon valan-
da. Smalsutė Dora (9). 07.45 Keista 
šeimynėlė (1). 2014 m. Animac. ser. 
JAV. 08.10 Ančiukai Duoniukai (3). 
08.35 Tomo ir Džerio pasakos (1) Ser. 
09.00 Ponas Bynas (5) Ser. 09.30 Ly-
dekai paliepus, man panorėjus. 1957 
m. Animac. f. Rusija. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. Trys didvyriai. Tolimi kraš-
tai. 2012 m. Animac. f. Rusija. 11.25 
PREMJERA. Džekas milžinų nugalėto-
jas. N-7. 2013 m. Fantastinis nuotykių f. 
JAV. 13.10 Keliaujančių kelnių seserija 
2. N-7. 2008 m. Nuotykių f. šeimai. JAV. 
15.35 Pričiupom! N-7. 16.05 Pričiupom! 
N-7. 16.35 Toledas (5). N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS. Naujokė. 
N-7. 2004 m. Komedija. JAV, Kanada. 
21.00 PREMJERA. Išbadėjusių žaidy-
nės. N-14. 2013 m. Parodijų komedija. 
JAV. 22.40 Galingasis Stenas. N-14. 
2007 m. Komedija. JAV. 00.50 Ope-
racija Žaidimo pabaiga (Kart.). N-14. 
2010 m. Veiksmo komedija. JAV. 
02.30 Programos pabaiga. 

Sekmadienis, rugpjūčio 2 d. 
06.25 Dienos programa. 06.30 

Superdidvyrių komanda (15). 06.55 
Zoro (16). 07.20 Nickelodeon valan-
da. Smalsutė Dora (10). 07.45 Keista 
šeimynėlė (2). 08.10 Ančiukai Duoniu-
kai (4). 08.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(2). 09.00 Sveikatos ABC televitrina. 
09.30 Grąžinkite Reksą. 1975 m. Ani-
mac. f. Rusija. 09.45 Mikė Pūkuotukas. 
1969 m. Animac. f. Rusija. 10.00 KI-
NO PUSRYČIAI. Beverli Hilso nindzė. 
N-7. 1997 m. Veiksmo komedija. JAV. 
11.45 Heraklis (1). N-7. 2004 m. Fan-
tastinis nuotykių f. JAV. 13.25 Heraklis 
(2). N-7. 15.10 Pričiupom! N-7. 15.40 
Pričiupom! N-7. 16.10 Pričiupom! N-7. 
16.40 Toledas (6). N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto. 20.30 KK2 vasara. N-7. 
21.55 16 kvartalų. N-7. 2006 m. Veiks-
mo f. JAV, Vokietija. 00.00 Laris Krau-
nas. N-7. 2011 m. Romantinė kome-
dija. JAV. 01.55 Išbadėjusių žaidynės 
(Kart.). N-14. 2013 m. Parodijų kome-
dija. JAV. 03.30 Programos pabaiga.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji 
pasaulyje

Kelmės rajono būsto nuo-
latinės priežiūros reikalaujan-
tiems neįgaliesiems nebeteks 
glaustis, kur papuola, jei Kel-
mės rajono savivaldybei pa-
vyks įgyvendinti Europos Są-
jungos lėšomis finansuojamą 
projektą, kurį neseniai buvo 
palaidojusi Kelmės rajono sa-
vivaldybės taryba.

Kasmet kitoms rajono įstai-
goms tenka priglausti kelias-
dešimt Kelmės rajono neįgalių-
jų. Už tokių asmenų globą Kel-
mės rajono savivaldybė šioms 
įstaigoms turi atseikėti beveik 
200 tūkst. eurų. Pastebima, 
kad pastaruoju metu pagalbos 
neįgaliesiems vis dažniau pri-
reikia. „Sensta savo neįgalius 
vaikus prižiūrėję tėvai, neįga-
lieji vis dažniau lieka vieniši, 
jie vis dažniau pereina insti-
tucijų globon“, – mini Kelmės 
rajono savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Rasa 
Každailienė.

Kad neįgalieji būtų paten-
kinti, o Savivaldybė sutaupy-
tų, sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Kelmės viltis“ 
buvo užsimojusi įgyvendinti 
projektą, pagal kurį Paprūdžio 
kaime turėjo būti pastatyti ne-
įgaliesiems skirti grupinio gy-
venimo namai. Juose būtų nu-
matytos ilgalaikės socialinės 
globos paslaugos sunkią pro-
to ir kompleksinę negalią tu-
rintiems žmonėms, o visiškai 
nesavarankiški žmonės galė-
tų sulaukti reikiamos specia-
listų pagalbos. Deja, konkur-
są laimėjusi įmonė nesugebė-
jo visko įgyvendinti taip, kaip 
derėjo pagal sutartį, ir ji buvo 
nutraukta. Kelmės rajono savi-
valdybės taryba, užuot skyrusi 

papildomų lėšų, buvo nuspren-
dusi numoti ranka į jau spėtas 
„įsisavinti“ mokesčių mokėto-
jų lėšas ir pradėtas pastato sta-
tybas palaidoti, bet Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
nusprendė kitaip.

„Projekto vykdytojo teisės 
perleistos Kelmės rajono sa-
vivaldybės administracijai“, – 
teigia Kelmės rajono savival-
dybės Strateginio planavimo ir 
projektų valdymo skyriaus vy-
riausioji specialistė Dalia Skar-
džiuvienė.

Grupinio gyvenimo namai 
turėtų būti įkurti naujame, 
šiuolaikiškame, ekologiškame, 
ekonomiškai pasyviame pasta-
te.„Čia bus galima teikti aukš-
tos kokybės socialinės globos 
paslaugas ir apgyvendinti 20 
asmenų, turinčių sutrikusio 
intelekto negalią. Projekto me-
tu numatoma įsigyti baldus, 
tikslinę transporto priemonę, 
kompiuterinę techniką ir kitą 
įrangą, kuri būtina siekiant už-
tikrinti geras gyvenimo sąlygas 
ir gerą paslaugų kokybę grupi-
nio gyvenimo namų gyvento-
jams“, – mini D. Skardžiuvienė.
Bendras projekto biudžetas – 
1 094 186,49 Eur. Projektas fi-
nansuotas Europos regioninės 
plėtros fondo ir valstybės biu-
džeto lėšomis. Projektas turėtų 
būti įgyvendintas iki lapkričio 
15-osios. Savivaldybės atstovai 
pripažįsta, kad nustatytas ter-
minas – nemenkas iššūkis Sa-
vivaldybės darbuotojams.

Skaičiuojama, kad pagalbos 
neįgaliesiems teikimas stato-
muose grupiniuose namuose 
atsieis gerokai pigiau nei pa-
slaugos teikimas kitų rajonų 
globos namuose.

Žiebiama viltis

Iki pat rugpjūčio 5 d. kau-
niečiai ir miesto svečiai turi 
galimybę apžiūrėti fotografijų 
ciklą, kuriame jaunimas sten-
giasi atskleisti savo požiūrį ne 
tik į meną, bet ir į jautriausias 
visuomenės socialines grupes 
bei jų gyvenimą tarp mūsų.

Fotografijų paroda – vie-
nas iš tarptautinio socialinio 
projekto „Menas visiems“ vai-
sių. Gegužės mėnesį dešimčiai 
dienų susirinkę 35 jaunuoliai 
iš Slovėnijos, Rumunijos, Aus-
trijos, Ispanijos ir Lietuvos bu-
vo susiskirstę į keturias meni-
nes grupeles: kino, šokio, mu-
zikos ir fotografijos. 

Per dešimt dienų jauni-
mas taip pat sukūrė trumpa-
metražį filmą „Kelias“ („The 
Path“), dainą ir šokį, kurie 

kauniečiams buvo demons-
truojami per miesto gimtadie-
nio šventę.

Anot vienos iš projekto or-
ganizatorių Živilės Danipai-
tės, pagrindinis projekto tiks-
las – sujungti neįgaliuosius ir 
sveikuosius bendrai meninei 
veiklai.

„Norėjome parodyti, kad 
negalia nėra kliūtis augti, to-
bulėti, ir kartu siekėme pa-
skatinti tarpusavio bendrys-
tę“, – projekto idėja dalijosi 
Ž.Danipaitė.

Fotografijų paroda „Me-
nas visiems“ jau eksponuota 
Šiaulių miesto savivaldybės 
biblio-tekoje. Iš Kauno ji kel-
sis į Klaipėdą, o nuo rugsėjo 
projekto vaisius galės išvysti 
ir vilniečiai. 

Neįgaliuosius ir sveikuosius 
jungia fotografija

„Kauno dienoje“ Rokas Rudzinskas rašo apie Kauno apskri-
ties viešojoje bibliotekoje atidarytą jaunųjų fotografų parodą 
„Menas visiems“. Šiame projekte dalyvauja ir neįgalieji.

Olia
Peterburgietė Olia – sava-

norė. Ji jau kelerius metus pa-
deda vėžiu susirgusiems suau-
gusiesiems ir vaikams. Kalba-
si, piešia su jais, juokina, atne-
ša reikalingų daiktų. Per tuos 
metus Olia labai daug sužino-
jo apie vėžį, jo gydymo būdus.

Išgirdusi, kad Raisos Gor-
bačiovos vaikų onkologijos, 
hematologijos ir transplanto-
logijos mokslo tiriamojo insti-
tuto gydytojai ėmė kurti uni-
versitetinį kaulų čiulpų do-
norų registrą, ji viena pirmų-
jų davė kraujo tyrimams. Gal 
kam nors tiks?

Praėjo treji metai. Olia pa-
miršo apie savo bandymą tapti 
donore. Bet kartą... ji ryte pa-
budo išpilta prakaito. „Taigi aš 
prieš pusmetį pakeičiau tele-
fono numerį! – jau įsivaizda-
vo dėl jos kaltės mirštančius 
žmones. – O gal kas nors ma-
nęs ieškojo ir nerado?“ Tuoj 
pat paskambino į donorų ban-
ką ir paprašė užrašyti naują te-
lefono numerį.

Po 2 savaičių Olia sulaukė 
skambučio: „Jūs tinkate kaip 
kaulų čiulpų donoras. Recipien-
tas – jauna moteris, jūsų am-
žiaus. Daugiau pasakyti ne-
galime.“

Tokia laiminga Olia dar nie-
kada nebuvo. Ji – išskirtinė, iš-
gelbės žmogų. Žino, kaip vis-
kas bus: paguldys ant opera-
cinio stalo, užmigdys ir iš du-
bens kaulų ištrauks šiek tiek 
skysčio. Paketą su tuo skysčiu 
nuneš į kitą operacinę ir sula-
šins į jos bendraamžės veną.

Prieš ir po transplantacijos 
Oliai rūpėjo tik vienas klausi-
mas: gal ji gali dar kaip nors 
padėti tai moteriai? Deja, į šį 
klausimą niekas neturėjo tei-
sės atsakyti.  

Vera
Ji visą gyvenimą svajojo 

gyventi Sankt Peterburge, o į 
šį miestą pateko tik susirgusi. 
Vyras kurį laiką buvo su ja, bet 
kai suprato, kad jokie medika-
mentai žmonos neišgelbės, iš-
sikraustė pas kitą. Vera liko su 
dukrele. Vienintelė viltis buvo 
kaulų čiulpų transplantacija.

„Neturiu artimųjų, kurie 
galėtų tapti donorais, – pasa-
koja 33 metų moteris. – Sausį 
gydytojai man sakė, kad dide-
liame Europos donorų banke 
yra tik 6 žmonės, kurie teoriš-
kai galėtų būti mano donorais. 
Bet aš jau žinojau, kad 6 – per 
mažai, jokio pasirinkimo.“

Kovą (kaip tik tada, kai ne-
aiškaus košmaro pažadinta 
Olia puolė pranešti savo nau-
jo telefono numerio!) gydyto-
jai nutarė dar kartą panaršyti 
R. Gorbačiovos instituto regis-
trą ir aptiko Olios kraujo pa-
vyzdį. Identiškumas – 90 pro-
centų. Donorė – čia pat, Sankt 
Peterburge. Ko benorėti? Imta 
ruoštis operacijai.

Vera laiką leidžia itin steri-
lioje palatoje. Kas užeina – visi 
su kaukėm, apsivilkę net porą 
chalatų. Tokios taisyklės. Ve-

Tik susirgęs 
kraujo vėžiu rasi 

savo antrą puselę. 
Galbūt...

Organų donorams ir recipientams draudžiama ben-
drauti. Įvairiose šalyse griežtomis ir dar griežtesnė-
mis taisyklėmis reguliuojama ši jautri sritis, tad ir 
numatytos išimtys – labai retos, nes bijoma sujau-
dinti, pakenkti, vengiama teikti bet kokią informa-
ciją. Kita vertus, kaip dar, jei ne jaudinančiomis, už 
širdies griebiančiomis istorijomis, galima būtų pa-
skatinti žmones tapti donorais? Priminti, kad pa-
prastai, be jokių pasekmių, jie gali tapti kito žmo-
gaus gelbėtojais.

ra visai viena. Dukrelę nuve-
žė pas senelius, o mama, jos 
didžioji rėmėja, neseniai pati 
pateko į ligoninę.

Katerina
Katerina – žurnalistė. Jai 

buvo leista pabendrauti su 
Olia ir Vera dar prieš trans-
plantaciją. Daug kalbėjo su 
jomis – palatoje, koridoriuje. 
Katerina negali moterims pa-
pasakoti apie jųdviejų gyve-
nimus, negali jų supažindinti, 
nors supranta, kaip joms rei-
kia vienai kitos.

Kai Olia itin primygtinai klau-
sinėja, ar donorai ir recipientai 
yra bent kiek panašūs, Katerina 
pasakoja jai apie savo koman-
diruotę į Vokietiją, Birkenfel-
dą, kur veikia vienas seniausių 
Europoje kaulų čiulpų centras. 
Ten, vietos ligoninėje, pirmą 
kartą buvo organizuotas reci-
pientų iš Rusijos (vaikų) susi-
tikimas su donorais iš įvairių 
Europos šalių. Po transplanta-
cijos jau buvo praėję 2–3 me-
tai. Pasveikę po sunkių ligų 
vaikai atvyko susitikti su sa-
vo donorais.

Renginys vyko ligoninės 
valgykloje. Vaikai laikė įsikibę 
mamų ir močiučių rankų, žval-
gėsi į virtuvę – ten skaniai kve-
pėjo obuolių pyragai.

Visi jaudinosi. Į susitikimą 

atvykę medikai vis ėjo į lauką 
parūkyti. Mamos ir močiutės 
šluostėsi ašaras. Čia pat stovė-
jo savanoriai, kurie turėjo pa-
dėti donorams atsisėsti šalia 
recipientų, supažindinti. Štai 
jau atvyko donorai. Neprirei-
kė nei savanorių pagalbos, nie-
kas nesižvalgė ir į ant stalų pa-
dėtas korteles su pavardėmis. 
Donorai ir recipientai be var-
go atpažino vieni kitus, puolė 
į glėbį, visi kūkčiojo.

Jau visi bendrauja, juokia-
si – laimingi. Tik penkiametis 
Vadimas vis dar vienas. Jo ma-
ma tarė: „Va taip visada su vy-
rais. Negalima jais pasitikėti.“

Vadimo tėvas paliko šeimą 
vos sužinojęs apie sūnelio li-
gą. Trys vilties ir nevilties me-
tai, visuomet tik dviese – ma-
ma ir sūnelis. Dabar jie stovė-
jo ir laukė savo gelbėtojo, ku-
ris vėlavo.

Atsidaro durys. Visi nuščiū-
va ir žiūri į įėjusį jauną vyrą. 
„Tėveli!“ – staiga sušunka Va-
dimas ir puola prie savo dono-
ro. Vyras ir berniukas panašūs 
kaip du vandens lašai. Tą mi-
nutę pravirko ir iki tol dar san-
tūriai elgęsi medikai.

Jūs gal nepatikėsite, bet Va-
dimo mama ir donoras po ku-
rio laiko susituokė. 

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete

www.biciulyste.lt

Kelmės rajono būsto nuolatinės priežiūros reikalaujančius ne-
įgaliuosius prieš pat šv. Kalėdas tikimasi apgyvendinti specia-
liai pritaikytuose grupinio gyvenimo namuose, savaitraštyje 
„Šiauliai plius“ informavo Asta Volkovaitė.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Požiūrio lūžis  – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos
šaltinio Žemė. Kas ji kiekvienam iš mūsų?

Žemė  –  tokia buvo šių 
metų literatų semina-

ro Šventojoje kūrybos te-
ma. Sąvoka labai plati, bet 
kartu suteikianti galimybę 
pažvelgti į ją iš įvairiausių 
pusių, rasti savą sprendi-
mo būdą, pateikti origi-
nalų kūrinį. Gausiame su-
sirinkusiųjų būryje bu-
vo daug, kaip jau įprasta, 
rašančių poeziją, netrū-
ko prozininkų, buvo kele-
tas, mėginančių rašyti vai-
kams, kurti satyrą, dramą 
ar savo eiles padainuoti.

Galima pasidžiaugti iš-
augusių literatų kūrybin-
gumu, sugebėjimu įsiklau-
syti į save, rasti tinkamą 
formą ir taip pateikti už-
tektinai gero lygio kūrinių. 
Nenuvylė ir dauguma šių 
metų naujokų, o kai kurie 
tapo maloniu atradimu. 

Į pateiktą kūrybos už-
duotį dauguma seminaro 
dalyvių pažvelgė iš savų 
pozicijų, savos patirties,  
išgyvenimų, jausmų, ne-
vengdami autobiografijos 
faktų, originalių prisimi-
nimų, ir tai suteikė jų kū-
rybai autentikos, o kon-
krečiam kūrinėliui ‒ nere-
tai ir meninės vertės. Vie-
nam žemė – tai visas jos 
rutulys, planeta, kitam – 
tėviškės laukai, dar kitam 
– vaikystės žaidimų plote-
lis ar sauja mazgelyje, ve-
žamame į tolimą tremtį. 

Žemė žydi, žemė mai-
tina, augina, žemė užpi-
la. O kokia ji Šventosios 
literatų seminaro dalyvių 
kūriniuose, siūlome susi-
pažinti.

Paulina Žemgulytė
Literatų seminaro vadovė

Ji pulsuoja 
gyvybe

Žemės simbolis yra apskriti-
mo viduje nubraižytas lygiakraš-
tis kryžius. Simbolis turi centrą ir 
keturias simetrines ašis, kurios 
simbolizuoja keturis metų lai-
kus. Kartu tai yra gėrybių ir gy-
venimo nepastovumo ženklas. 
Akimis nuo apačios į viršų sek-
dami vertikaliąja ašimi galime 
nutiesti ryšį tarp žemės ir dan-
gaus, žvelgdami horizontaliąja 
ašimi galime rasti ryšį tarp dva-
sinio ir materialaus prado. Na, o 
pats apskritimas primena mums 
pradžių pradžią – Didįjį sprogimą 
– nuo kurio prasidėjo Visatos, o 
vėliau ‒ ir planetos Žemės evo-
liucija. Apie žemę galime kalbė-
ti įvairiais aspektais: pradedant 
nuo mažo žemės grumsto, kon-
krečios žemės ploto ar plotelio, 
iki iš didžiosios raidės rašomos 
Žemės, kaip Saulės sistemos pla-
netos, pavadinimo. Ir jei mažame 
grumste knibždėte knibžda gyvy-
bė, tai apie visos planetos gyvybę 
sunku net kalbėti. Bet ir pati pla-
neta nėra vien tik materialus da-
rinys – ji pulsuoja gyvybe ir tur-
būt turi kaip ir mes... savo sielą.

Mėlynoji planeta – taip Že-
mę švelniai pavadino pirmasis į 
kosmosą 1961 metais nuskridęs 
žmogus Jurijus Gagarinas. Sunku 
suvokti, kad tokia kieta planetos 
Žemės pluta, sudaryta iš tekto-
ninių plokščių, plaukioja Žemės 
rutulio paviršiuje ant klampiu 
skysčiu virtusios mantijos. Ban-
dant vizualizuoti tokius moksli-
niais tyrimais pagrįstus faktus tu-
rėtume grįžti į tuos laikus (prieš 
200 milijonų metų), kuomet virš 
klampios mantijos plaukiojo vie-
nas žemynas, suskilęs vėliau į ke-
lis. Ir šis procesas nėra pasibai-
gęs: Šiaurės Amerika tolsta nuo 
Europos, o Pietų Amerika – nuo 
Afrikos po kelis centimetrus per 
metus ir t. t.  Neseniai ir patys bu-
vome tektoninių plokščių pasis-
linkimo Indijos vandenyne netie-
sioginiai liudininkai. Per šį smūgį 
šiek tiek pakrypo žemės ašis ir... 
keliais centimetrais sumažėjo že-
mės pakaušiu vadinamas Everes-
to kalnas (buvo 8848 m). Dabar 
tie alpinistai, kurie buvo įkopę 
į Everestą anksčiau, įskaitant ir 

Rotuliai
Pirmos žibuoklės –
Rotuliuos.
Pirmasis vasaros šokis –
Rotuliuos.
Ilgos pradalgės.
Baltos ramunės.
Jono šventės ir laužo paslaptys.
Pirmas skrydis nuo žirgo –
Rotuliuos.
Ir pirma lydeka Nemuno potvyniuos
Rotuliuos.
Mano gentys čia gyvenimus lipdė –
Supo vyges ir ėjo į karą.
Ir žinojo –
Čia šaknys...
Amžiams šioje žemėje liksim.
Dar menu baltą sodą ir pienes,
Vakarienei – bulvių šutienę,
Kvapnią duoną –

***
Murkšloja dangus
 Ir oras.
Nusviro jurginas,
pritvinkęs vidurvasario baimės.
Gal ašarų?
Kokius burtus lemia
ši Joninių žemė? 

Elena GRINCEvIčIENĖ

Elena Grincevičienė ir Egidijus Šatas Šventojoje susitiko pirmą kartą. 

lietuvį Vladą Vitkauską, taps al-
pinizmo legendomis, nes niekas 
jau negalės pakartoti jų rekordo...

Lietuva žaliu kilimu driekiasi 
Europos viduryje, todėl mes ne 
visuomet pastebime, kaip kei-
čiasi mūsų planetos veidas. Deja, 
žmonės, kurie gyvena vandenynų 
pakrantėse ar apsupti didelių le-
dynų, šiuos ženklus stebi kasdien. 
Stebėdama NASA prieš 30 metų 
iš kosmoso darytas nuotraukas, 
net išsigąstu: išdžiūvusios upės, 
naujai susidariusios deltos.

Lietuvos knygnešiai turėjo la-
bai gražų eilėraštį apie virš mū-
sų krašto skrendantį tėviškėn 
grįžusį gandrą: ,,Aš už jūrų žie-
mavojau ir šaltos žiemos nebo-
jau, o pavasario sulaukęs, links-
mas vėl namo aš traukiu“. Tiesa, 
tas tėviškėn grįžęs gandras tuo-
met žvelgdamas žemyn į pasiilg-
tą žemę matė tik svetimšalių en-
giamus žmones, kuriems buvo 
uždrausta mokytis net savo gim-
to rašto. Laikai pasikeitė ir dabar 
gandras iš paukščio skrydžio ma-
to laisvą mūsų šalį, bet tapę laisvi 
mes agresyviai puolėme eksploa-
tuoti visus savo krašto gamtos re-
sursus, teršti vandenis, naikinti 
miškus bei jų gyvybę. 

Pagal Indijos vedų rankraš-
čius (A.Stulginskis ,,Kosminės le-
gendos“) esame jau devinta Mė-
lynojoje Planetoje gyvenanti ci-
vilizacija. Prieš mus gyvenusios 
civilizacijos dėl ne visai mums 
aiškių priežasčių išnyko (susidū-
rus tektoninėms plokštėms, o gal 
net ir dėl atominių karų...), bet li-
ko vėliausių civilizacijų pėdsakų 
ne tik apleistuose žemynų vieto-
se, bet ir po vandeniu. Hidroar-
cheologai Indijos bei Atlanto van-
denynuose aptinka buvusių mil-
žiniškų statinių liekanų. Tad Že-
mės veidas keitėsi, keičiasi ir kei-
sis, bet mes, devintos civilizacijos 
gyventojai, savo agresyvia veikla 
jau ritamės į pražūtį, sąmoningai 
užleisdami vietą būsimai dešim-
tajai civilizacijai... O taip norėtų-
si tikėtis, kad pagaliau suprasime, 
kad Žemė nėra mūsų nuosavybė. 
Mes tik laikinai gavome ją iš kos-
moso dovanų, ir tą kosminę do-
vaną turime saugoti su didžiau-
sia atsakomybe... 

Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Ką tik iš krosnies – 
Ir rytais karštą kakavą.
Čia dienų daug prabėgo 
Vaikystės,
Dukros siautė po pievą žalią.
Tik anūkai jau niekad
Nebevaikščios po protėvių žemę...

vilija DOBROvOLSKIENĖ

Žemuogių pieva
Bebaigiančių nužydėti pie-

nių vainikas pakrypo ant galvos, 
kai pasilenkiau rinkti pasišiaušu-
sioje lapų žalumoje pasislėpusių 
dar vos raustančių karoliukų. Ve-
riu ant smilgos vieną, kitą ‒ tarsi 
laiką dėliočiau metų dėlionėj. O 
štai vienas ryškiai raudonas ka-
roliukas, tik su juodais taškeliais. 
Kai paimu jį ant delno, karoliukas 
išskleidžia trapius permatomus 
sparnelius. O aš ne, dar neskri-
siu šiandien. Nes atsigręžiu atgal 
ir tada raudono kamino snapeliu 
mosteli pilko šiferio kepurė, iš-
lindusi virš žalių gluosnių megz-
tinių. Skrisiu mintimis speiguotą 

sausį, kai ant apšalusio lango ti-
krai rasiu šalčio atsiųstą laišką iš 
žemuogių pievos, kai gerdama ry-
to arbatą mėgausiuos jų aromatu. 
Tada, sausį, aš vėl klaidžiosiu po 
savo žemuogių pievą.

O gal ji ne tik mano, bet ir ta-
vo?

vitalija LIŽAITIENĖ

Žemės šaknys
Įleidau šaknis į šią žemę
kaip tie medžiai –
 eglės ar uosiai –
ne akimirkai vienai,
 o šimtmečiams,
kad stovėčiau, siūruočiau,
 linguočiau,
kad šaknim žemės pėdą
 apglėbus,
skaidrų vandenį gerčiau
 lyg pieną,
mano gyslom tekėtų jo
 jėgos,
ir krūtinė skambėtų
 kaip plienas.
Neišrausit – 
 šioj žemėj paliksiu:
šaknys tvirtos –
 štai atžalos auga,

šakose – pulkai giesmininkų, – 
 atžalynas –
jį mylim ir saugom.
Kas žeme šia praėjo,
 pėdsakai liko – 
neišnyksi be ženklo, kad buvęs...
Mes – lyg medžiai –
 beržai arba liepos –
ąžuolai arba uosiai –
 lietuviai.

Danutė KULIAvIENĖ

Beržas
Pavasarinės saulės paglostyta 

žemė skuba žadinti visus augaliu-
kus, miegojusius po storu sniego 
apklotu. Ji skuba pamaitinti juos 
savo sultimis lyg motina kūdikius 
pienu, kad greičiau sustiprėtų, 
augtų, žydėtų, skleistų grožį. Svy-
ruoklis beržas savo šaknimis ir-
gi godžiai siurbia žemės sultis. Jo 
šakos greit pasipuoš žaluma,prie 
jo kamieno galbūt priglus pore-

lė, šnibždėdama gražiausius žo-
delius, išsakydama didžiausias 
svajones. Bet kol lapeliai dar tik 
skleidžiasi, dar negarina daug pa-
imtų iš žemės gėrybių, beržas lyg 
donoras dalijasi stiprybės eliksy-
ru su žmonėmis. Mažais lašeliais 
pripildo žmogaus padėtą indą 
saldžios sulos, kuri žmogų gai-
vins prie sunkių vasaros darbų. 

Egidijus ŠATAS
Aldonos Milieškienės nuotr.

(Tęsinys – kitame numeryje)
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