
Susidomėjimas prasidėjo 
nuo Alytaus 

Alytaus lankininkų klubo „Ža-
liasis lankas“ direktorius Ugnius 
Timinskas sako, kad neįgalieji 
šaudymo rungtyse su kitais gali 
varžytis kaip lygūs. Tai parodo ir 
atvirame Lietuvos čempionate pa-
siekti rezultatai. Vilnietė Anželika 
Molis šaudydama paprastu lanku 
tarp moterų buvo trečia, o mišrių 
porų įskaitoje su komandos drau-
gu Arūnu Gurevičium taip pat pel-
nė trečią vietą. Taip pat rateliuose 
judantys Rolandas Baranauskas ir 
Edgaras Čiaplinskas komandinėje 
vyrų rungtyje šaudydami papras-

tais lankais liko antri. 
Alytiškis R. Baranauskas sa-

ko šaudymu iš lanko susidomė-
jęs prieš keletą metų, pamatęs 
įrašą facebooke. Patraukė pati 
sporto šaka, o kai perskaitė, kad 
lankininkų klubas įsikūręs Alytu-
je, nedvejodamas paskambino ir 
paprašė leisti pabandyti. Sporti-
ninkas sako, kad treniruotės tuo 
metu vyko Alytaus aerodrome, 
todėl nebuvo jokių kliūčių judan-
čiam vežimėlyje sportuoti, o „Ža-
liasis lankas“ jį priėmė labai ge-
ranoriškai. R. Baranauskas susi-
domėjo šaudymu iš lanko, ėmė jį 

Pasijuto nereikalinga 
J. Barkauskienė neištvėrė, kai 

prekybos centre „Ozas“ įsikūru-
siame „Dino parke“ jos 6 metų 
sūnui buvo pasakyta, kad jis ne-
galės pasivažinėti su dinozauro 
mašinėle. Paklausus kodėl, juk 
kiti jo ūgio vaikai važinėja, o ma-
šinėlės valdymas labai paprastas, 

darbuotoja atsakė, kad tai matyti 
iš jo išvaizdos. Pasiteiravus, kuo 
bloga vaiko išvaizda, numykė, jog 
ir taip viskas aišku. 

Jurgai pasipiktinus tokia dis-
kriminacija, darbuotoja pasakė, 
kad sutinka leisti tik tuo atveju, 
jeigu mama visą laiką bus prie 

vaiko (Matas vėliau įrodė, kad va-
žiuoja net geriau už kitus vaikus 
ir gali tai daryti vienas). Pabaigęs 
važinėti mandagus berniukas nu-
bėgo prie darbuotojos jai padėko-
ti. Tačiau išgirdo „Eik iš čia.“ Beli-
ko tik išeiti. Su nuoskauda širdy. 

Kodėl jos vaikui negalima da-
ryti to, ką daro kiti? Be jokių ar-
gumentų, tik todėl, kad kažkam 
nepatiko jo išvaizda? O labiau-
siai Jurgos širdį pervėrė 8-mečio 
sūnaus klausimas: „Mama, kodėl 
Mato nenorėjo priimti?“ Taip, 
brolis turi Dauno sindromą. Ta-
čiau, pasak mamos, šeimoje jis 
auginamas taip, kaip kiti 2 vai-
kai, nėra jokių ypatingų privilegi-
jų ir išskirtinumo. Visur dalyvau-
ja, visur kartu važiuoja, todėl nie-
kas nejaučia, kad jis kitoks. „Kaip 
aš sūnui turiu paaiškinti, kodėl jo 
jaunesnysis brolis kai kuriems 
žmonėms gali nepatikti? Kad jo 
siauresnės akys?“– svarsto mo-

teris. Visa laimė, kad Matas nie-
ko nepajuto. Bet jei būtų 10 me-
tų, jis tikrai suprastų. Ir kaip jaus-
tųsi? Kad šitoje visuomenėje ne-
reikalingas? Vien dėl to, kad šiek 
tiek kitoks? 

Tarsi nieko ypatingo neįvy-
ko – Matas vis dėlto pasivažinėjo 
su mašinyte, vėliau „Dino parko“ 
direktorė Jurgos šeimos nuošir-
džiai atsiprašė, o minėtą darbuo-
toją atleido, tačiau, pasak J. Bar-
kauskienės, šis atvejis parodo ne 
konkrečios įstaigos bėdą, o koks 
yra mūsų visuomenės požiūris į 
negalią turinčius žmones. 

Ypač tai atspindi komentarai 
po straipsniais apie įvykį „Oze“. 
Jos vaikas buvo išvadintas „išga-
ma“, „aborto liekana“, pati mama 
– „narkomane“, „prostitute“ ir ki-
tokiais panašiais epitetais. Tokius 
žmones siūloma „iššaudyti“, „iš-
valyti“ arba „išvežti iš Lietuvos“, 
kad čia būtų tik „sveikų žmonių 

visuomenė“.  Liūdniausia, kad net 
nėra kaip apsiginti... J. Barkaus-
kienė išsiaiškino, kad viešas ty-
čiojamasis iš kitų žmonių nebė-
ra laikoma nusikalstama veikla. 

Darželyje nereikalingas
Moteris į pasitaikančius neto-

lerancijos atvejus skaudžiai rea-
guoja dar ir todėl, kad gali paly-
ginti, kaip gali būti. Šeima 4 me-
tus gyveno Belgijoje. Ten Matas 
gavo visą reikalingą pagalbą, jis 
buvo laikomas pilnateisiu visuo-
menės nariu, visur kviečiamas, 
mylimas, laukiamas. Berniukas 
lankė bendrą darželį, puikiai so-
cializavosi, bendravo su kitais 
vaikais, išmoko kalbėti. Nekilo 
jokių sunkumų. Visai kitokia si-
tuacija laukė grįžus į Lietuvą. Su-
sirasti darželį buvo didžiausias 
iššūkis. Tuo metu dėl galimybės 
lankyti ikimokyklinio ugdymo įs-
taigą tekdavo tartis tiesiogiai su 
įstaigos vadovais. Į eilę įrašyda-
vo, o kai sužinodavo, kad vaikas 
su Dauno sindromu, viskas pa-
sikeisdavo. Nemačius vaiko, ne-
žinant jo istorijos, galimybių iš 
anksto buvo nusprendžiama, kad 
darželis tokio vaiko negali priim-
ti. Paklausus, kodėl, atsakydavo, 
kad neturi padėjėjo, kad baimi-
nasi kitų tėvų reakcijos ir pan. At-
sirasdavo begalės baimių. O juk 
vaikai su Dauno sindromu yra la-
bai skirtingi. Gyvenimas Belgijo-
je parodė, kad toks vaikas sugeba 

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

 rugpjūčio 18 d. – 24 d., Nr. 32 (1321) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur

Neįgalius vaikus auginančios mamos 
kasdien stoja į kovą

Praėjusį savaitgalį Aly-
tuje vyko atviras Lie-
tuvos šaudymo iš lanko 
čempionatas. Jame ly-
giai su kitais varžėsi ir 
neįgalieji, net 5 iš jų – 
judantys neįgaliojo ve-
žimėliu. Sportininkai 
sako, kad ši sporto šaka 
tarp neįgaliųjų sparčiai 
populiarėja. 

Integracijos keliu

Matas su seserim ir broliu. 

Alytuje vykusiame Lietuvos šaudymo iš lanko čempionate dalyvavo  
nemažai neįgaliųjų.

Matas nori bendrauti, žaisti, lankyti darželį.                                                                                                                       „Vaikystės sodo“ nuotr.

(nukelta į 3 psl.)

Vilnietės Jurgos Bar-
kauskienės įrašas so
cialiniame tinkle sulau-
kė neįtikėtinai daug dė-
mesio. Daugelį sujaudi-
no moters aprašyta situ-
acija, kai pramogų par-
ko darbuotoja jos vaikui 
su Dauno sindromu ne-
leido pasivažinėti auto-
mobiliuku. „Bičiulystė-
je“ – atviras J. Barkaus-
kienės pasakojimas apie 
tai, ką tenka patirti ne-
galią turintį vaiką augi-
nančiai mamai. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Automobilio
rankinis valdymas

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Tarp geriausių Lietuvos šaulių – ir neįgalieji 



Rugpjūčio 6–7 d. Visagi-
no miestas šventė savo 

41- ąjį gimtadienį. Miestą 
sveikino ir Neįgaliųjų spor-
to klubas (toliau VNSK) 
„Visaggalis“, surengęs jau 
8-ąsias tarptautines neįga-
liųjų sporto žaidynes mero 
taurei laimėti. Šiais metais 
žaidynėse dalyvavo net 75 
sportininkai iš įvairių Lie-
tuvos miestų, taip pat ir 12 
vaikų, sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos 
„Visagino viltis“ narių. Pas-
tarieji organizavo smagią 
šeimos estafetę ir sulau-
kė bene didžiausio žiūro-
vų palaikymo. 

Į Visaginą atvyko spor-
tininkai iš Alytaus „Alytu-
pio“, Marijampolės „Siekio“, 
Kauno „Santakos“, Rokiš-
kio „Olimpijos“, Ukmergės 
„Vilkmergės“ sporto klu-
bų. Taip pat šventėje akty-
viai dalyvavo Visagino ne-
įgaliųjų draugijos atstovai. 
Gaila, bet šiemet nepavyko 
atvykti Mogiliovo (Baltaru-
sija) sportininkams su ku-
riais VNSK „Visaggalis“ jau 
seniai palaiko draugiškus 
sportinius santykius. Nors 
oras žaidynių dalyvių nele-
pino, sportinio azarto neį-
veikė net periodiškai nuly-
jantis lietus. Sportininkai 
rungėsi šaudymo iš sporti-
nių lankų, peilių svaidymo, 

teniso kamuoliukų mėty-
mo, strėlyčių (smiginis) 
svaidymo, pasagų, baudų 
mėtymo, šaudymo iš pneu-
matinio šautuvo ir, žinoma, 
bočios rungtyse. 

„Visaggalio“ sporti-
ninkai (Vilmantas Juodis, 
Aleksandra Kosova, Vladi-
miras Kosovas ir Algirdas 
Petrauskas) neleido sve-
čiams atsipalaiduoti ir bo-
čios komandiniame žaidi-
me iškovojo trečią vietą, 
Ramutė Belovienė geriau-
siai svaidė peilius ir laimė-
jo pirmąją vietą, Mindau-
gas Navickas šioje rung-
tyje buvo trečias, A. Koso-
va iškovojo treč ią vietą te-
niso kamuoliukų mėtymo 
rungtyje bei antrą vietą 

strėlyčių svaidymo rung-
tyje, Rima Rubinienė lai-
mėjo pirm ą vietą svaidy-
dama strėlytes, antr ą vietą 
šaudydama iš pneumatinio 
šautuvo bei treč ią – šaudy-
dama iš sportinio lanko. 

Dvi žaidynių dienos la-
bai greitai prabėgo. Malo-
niausias varžybų momen-
tas – apdovanojimai, ku-
riuos, su nuoširdžiausiais 
linkėjimais, įteikė Visagi-
no savivaldybės mero pa-
vaduotoja Tamara Gaivo-
ronskaja, Visagino mies-
to savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Sergej 
Mickevič ir olimpinis vice-
čempionas Jevgenijus Šu-
klinas. Gerų žodžių sporti-
ninkams ir VNSK „Visagga-

lis“ klubo prezidentui Mo-
destui Baltakiui negailėjo 
ir atvykęs į šventę Lietu-
vos neįgaliųjų sporto fede-
racijos prezidentas Anato-
lijus Čiupkovas bei ilgame-
tis Ukmergės „Vilkmergės“ 
pirmininkas Anatolijus Ku-
prijaškinas, kuris, beje, yra 
bočios žaidimo tarp neį-
galiųjų pradininkas Lie-
tuvoje. 

„Visaggalis“ dėkoja pa-
dėjusiems surengti 8-ąsias 
tarptautines neįgaliųjų 
sporto žaidynes mero tau-
rei laimėti. Taip pat dėkingi 
visiems atvykusiems spor-
tininkams už gerą nuotai-
ką, už azartą ir atsisveikina 
iki kitų, 2017, metų.

„Bičiulystės“ inf. 

Pasvalys: 

 Vilius Grabskis dalija-
si sporto šventės įspūdžiais. 
Nors šiuometinis rugpjūtis 
nepagailėjo lietaus, trylik-
tus metus iš eilės gražiame 
Pasvalio kultūros ir poil-
sio parko sporto stadione 
vyko Pasvalio rajono neį-
galiųjų draugijos,  sergan-
čių cukriniu diabetu drau-
gijos „Sveikata“ bei Pasva-
lio sporto mokyklos orga-
nizuota neįgaliųjų sporto 
šventė.

Šventėje dalyvavo ne-
įgalūs sporto mėgėjai iš 
Bauskės (Latvija), Kauno, 
Panevėžio miestų, Biržų, 
Radviliškio, Ignalinos, Pa-
kruojo, Panevėžio, Rokiš-
kio, Ukmergės ir Pasvalio 
rajonų neįgaliųjų draugi-
jų, Pasvalio rajono sergan-
čių cukriniu diabetu drau-
gijos „Sveikata“, iš viso – 13 
komandų. 

Komandoms išsirikia-
vus, šventę pradėjo Pasva-
lio rajono neįgaliųjų drau-
gijos sveikatinimo būrelio 
„Purienos“ moterys ir vo-
kalinio ansamblio „Žals-
vasis šaltinis“ dainininkai.

Seimo narys Antanas 
Matulas šventės dalyviams 
palinkėjo sėkmės sportuo-
jant. Pasvalio rajono me-
ras Gintautas Gegužins-
kas palinkėjo į šį stadioną 
susirinkti ir kitais metais. 
Šventės dalyvius šiltai pa-
sveikino Pasvalio sporto 

mokyklos direktorė Euge-
nija Butrimienė, svečių de-
legacijų vadovai. 

Vyriausias šventės tei-
sėjas Vidas Kazlauskas iš-
rikiavo sportininkų ko-
mandas varžyboms. Būre-
liai šventės dalyvių būria-
vosi prie šaškių lentų, kiti 
rinkosi krepšinio ir futbo-
lo aikštelėse. Didžiulė eilė 
sustojo prie smiginio len-
tos. Sportininkai išban-
dė ir naujas sporto šakas: 
žvejybą sausumoje ir fut-
bolo baudų mušimą. Dau-
gelį sportininkų sudomino 
žaidimas „Kopėčios“ – tai 
draugijos nario Mariaus 
Aglinsko pagamintas ir į 
šventės programą pasiūly-
tas įtraukti žaidimas. Daug 
emocijų sukėlė rankų len-
kimo rungtis. Kaip niekad 

daug komandų susirinko 
žaisti bočios. 

Niekur neteko sutikti 
nusiminusių ar nuliūdu-
sių. Išeikvojusieji daugiau-
siai jėgų galėjo gauti ir pa-
pildomą porciją skanios 
košės, kurią šventės daly-
viams dovanojo mūsų rė-
mėjas verslininkas Rimas 
Želvys. 

Rungčių nugalėtojams 
ir prizininkams Pasvalio 
savivaldybės mero pava-
duotojas Povilas Balčiūnas 
įteikė po žvilgantį meda-
lį, o viena šventės rengėjų 
Pasvalio rajono sergančių 
cukriniu diabetu draugijos 
pirmininkė Vida Vegienė – 
po malonią padėką ir atmi-
nimo dovaną. 

Negavusiems prizų tai 
tegu būna paskata atkak-

liau ruoštis kitoms varžy-
boms ir treniruojantis ge-
rinti savo fizinę būklę, o 
tuo pačiu ir sveikatą. Dau-
giausiai svečių šias me-
tais į mūsų šventę atvyko 
iš Biržų – net 28 žmonės. 
Įdomiausiai į mūsų šven-
tę atvažiavo sportininkai 
iš Ukmergės – sugedus už-
sakytai transporto prie-
monei, jie sėdo į maršruti-
nį autobusą ir taip pasiekė 
Pasvalį. Visos komandos, 
kovojusios Pasvalio sporto 
šventėje, į namus išsivežė 
po gražuolę taurę – drau-
gystės ir bendradarbiavi-
mo simbolį. Išvada viena – 
 tokių švenčių reikia kuo 
daugiau. Nors bene dau-
giausiai medalių išsivežė 
kaimynai iš Bauskės, pra-
laimėjusių čia nebuvo. 

Lietaus grėsmė neužgesino 
neįgaliųjų sporto šventės ryžto

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Miesto gimtadienis paminėtas ir 
neįgaliųjų sporto žaidynėmis 

Daugiausia palaikymo sulaukė bendrijos „Visagino  viltis“ komanda.

Su bočios rungties nugalėtojais.                                                                                     Viliaus Grabskio nuotr. 

Žiūriu į mūsų krašto simbolį – Rūpintojėlį. Jis susirū-
pinęs, liūdnas, viena ranka remia svyrančią galvą, 

kita nuvargusi ir nusvirusi ant kelio. Giliomis raukšlė-
mis išvagotame veide rūpestis, nerimas ir godos. Ban-
dau atspėti, dėl ko jis turėtų sielotis šiandien...

Dabar jis kentėtų dėl neaiškios, labai painios, sun-
kiai nuspėjamos pasaulio ateities, dėl žmonių likimų. 
Jam keltų rūpestį tai, kad Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje skelbiamos teisės dažnai lieka neįgy-
vendintos. Ypač tai pasakytina apie ekonominių ir so-
cialinių teisių apsaugą. Turtingi kraštai toliau turtėja, 
o skurdūs – grimzta į skurdą. Net 54 pasaulio valsty-
bės dabar yra skurdesnės nei prieš dešimtmetį. Šian-
dien 1 milijardas mūsų planetos bendrapiliečių gyve-
na mažiau nei už 1 dolerį per dieną. Už tokius pinigus 
Vakarų Europos restoranuose nenusipirksi nė puode-
lio kavos. Nėra nieko baisiau, kai vaikas miršta badu, 
o motina neturi kuo jį pamaitinti. O turtingose šalyse 
pastebėta, kad turtai žmonėms laimės jau nesugeba 
suteikti. Prog nozuojama, kad iki šio amžiaus vidurio 
mūsų planetos gyventojų skaičius išaugs iki 9 milijar-
dų. Kuo daugiau gyventojų, tuo didesnis poveikis eko-
loginiams ištekliams. Jei turto paskirstymas pasaulyje 
liks toks pat iškreiptas, skurdo turėsime dar daugiau. 
Skurdo jūra neišvengiamai gimdo žmonių migracijos 
bangas, terorizmą, karus. Tačiau socialinei gerovei ne 
mažiau svarbūs ir žmonių savitarpio santykiai, ben-
drystės jausmas. Kai to nėra, žmonės kenčia fiziškai 
ir dvasiškai.

Rūpintojėliui keltų didelį rūpestį gamtos turtų iš-
sekimas. Esant dabartiniams vartojimo tempams, kai 
kurie retieji žemės metalai išseks per dvidešimtį me-
tų. Jį baugintų klimato kaita dėl deginamo iškastinio 
kuro. Kaip gali nejaudinti bioįvairovės mažėjimas, ne-
valdomas miškų kirtimas, žuvų išteklių nykimas, dir-
vožemio degradavimas. Akivaizdu, kad Žemės gebėji-
mas priešintis žalingam poveikiui silpsta.

Žmonės Žemėje prisidirbo, prisiišdykavo lyg ne-
klaužados vaikai. Visuotinis atšilimas taip perskirsto 
kritulius, kad kai kuriose vietose stoja neįprastos saus-
ros, plečiasi dykumos. Atkreipkime dėmesį: gyvūnai ir 
augalai dykumoje vandens gauna ėsdami vienas kitą... 
Didėjant anglies dvideginio koncentracijai ore ir augant 
temperatūrai išaugs alerginių ligų tikimybė ir mastas. 
Neišvengiamai silpnės žmonių imuninė sistema, lau-
kiama užkrečiamųjų ligų plitimo. Taip pat didės debe-
suotumas, santykinė oro drėgmė. Vidutinė oro tempe-
ratūra žiemą mūsų šalyje bus artima nuliui, o tai bio-
loginiu požiūriu žmogaus organizmui itin nepalankios 
sąlygos. Kils pavojus žmogaus sveikatai ir dėl padidė-
jusios oro taršos.

Rūpintojėlis mąstytų apie žmonių laimę. Sielotųsi, 
kad tiek daug žmonių jaučiasi nelaimingi. Jei žmogus 
norėtų būti laimingas, tai būtų lengvai pasiekiama. Ta-
čiau jis nori būti laimingesnis už kitus, o tai visada yra 
sudėtinga, nes kitus laikome laimingesniais negu jie 
yra iš tikrųjų. Ir kada žmogus supras, kad turtas nėra 
pats didžiausias laimės šaltinis? Jei žmonės sutelktų 
dėmesį į tai, ką turi, o ne į tai, ko neturi, juos pradžiu-
gintų daugelis dalykų. Žmonės bijo mirties, bet dauge-
lis nesupranta, kad gyvenimą labiausiai trumpina bai-
mė, liūdesys, nusiminimas, ilgesys, silpnadvasiškumas, 
pavydas, neapykanta.

Senovės pranašai kalbėjo, kad ateis laikas, kai visi 
kovos prieš visus. Liūdna, bet panašu, kad pasaulis jau 
žengia į šį baisų apokalipsės periodą. Kokios to prie-
žastys? Kaip to išvengti? Kaip patekti į taikią ir drau-
gišką ramaus darbo ir bendradarbiavimo atmosferą? 
Privalome atlikti didžiulį žygdarbį – pakeisti gyveni-
mo būdą. Rūpintojėlis suprastų, kad dar nėra vėlu. Te-
reikia, kad žmogus atsikratytų pragaištingo egoizmo 
ir suprastų savo atsakomybę už Žemės išsaugojimą 
ateities kartoms. 

Rūpintojėlio godos

Apie tai,
kas

jaudina
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Kėdainių rajono paraplegikų 
asociacijos pirmininkė Alma Mar-
gevičienė „Bičiulystei“ parašė 
apie neseniai vykusią abilimpiadą. 

Kėdainių rajono paraplegikų 
asociacija įgyvendina projektą 
„Mokysimės, dirbsime ir stiprė-
sime“, kurį finansuoja Kėdainių 
rajono savivaldybė, o dalyvau-
ja skirtingos negalios asmenims 
atstovaujančios organizacijos: 
Kėdainių r. paraplegikų asocia-
cija, VŠĮ Kauno ir Marijampolės 
regionų aklųjų centro LASS Kė-
dainių r. filialas, Lietuvos kur-
čiųjų draugijos Kauno teritori-
nės valdybos Kėdainių kurčiųjų 
pirminė organizacija ir Kėdainių 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Viltis“. Su kiekvie-
na paminėta neįgaliųjų organi-
zacija sudarytos bendradarbia-
vimo sutartys.

Viena iš projekto dalių – ne-
įgaliųjų abilimpiada. Tai nega-

lią turinčių žmonių profesinių 
įgūdžių, lygių galimybių olimpi-
ada, kurios metu asmenys var-
žosi įvairiose profesinės veiklos 
srityse. 

Abilimpiados darbotvarkę 
sudarė 5 rungtys: stiklinio in-
do dekoravimas, mezgimas vir-
balais, dekupažas, eilėraščio kū-
rimas, tapyba ant šilko. Džiu-
gu, kad į konkursą įsijungė ne 
tik visos minėtos organizacijos, 
bet ir Kėdainių rajono neįgalių-
jų draugija. Kiekvienos organiza-
cijos komandą sudarė 6 dalyviai, 
konkurse iš viso dalyvavo 30 ne-
įgaliųjų. Kiekviena rungtis turėjo 
koordinatorių (paraplegikų aso-
ciacijos narį), kuris supažindino 
dalyvius su taisyklėmis. Mezgi-
mo virbalais rungtį koordinavo 
Elena Stagniūnienė, tapybos ant 
šilko – Danguolė Šablevičienė, 
dekupažo – Milda Verkauskie-
nė, stiklinio indo dekoravimo – 

Regina Būklienė, eilėraščio kū-
rimui vadovavo Vidas Lesmonas. 

Konkurso nugalėtojams išaiš-
kinti buvo pakviesta kompeten-
tinga, nešališka komisija: Kėdai-
nių rajono savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja Jū-
ratė Blinstrubaitė, dailės moky-
toja dailininkė-dekoratorė Aušra 
Žemaitienė ir gydytojas, krašto 
garbės pilietis rašytojas Vitolis 
Laumakys.

Paskatinimo dovanėles abi-
limpiados dalyviams darė visų 
organizacijų auksarankiai. Orga-
nizatoriai siekė apdovanoti kiek-
vieną dalyvį, nes visi konkursan-
tai atsakingai ruošėsi ir rodė sa-
vo meistriškumą.

Stiklinio indo dekoravimo 
rungtyje geriausiai pasisekė 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
atstovei Nijolei Sungailienei, 
mezgimo virbalais rungtyje – 
kurčiųjų organizacijos narei Onai 
Barbačkovai, medines pjaustymo 
lenteles dekupažo būdu gražiau-
siai papuošė Kėdainių rajono pa-
raplegikų asociacijos narys Alijus 
Čistovas, eilėraštį geriausiai pa-
vyko sukurti taip pat paraplegi-
kų asociacijos narei Rasai Stan-
kevičienei, o tapyti ant šilko – tai 
pačiai asociacijai atstovusiai Ie-
vai Gaučaitei.

Abilimpiados prizininkus 
sveikino ir pirmąsias vietas už-
ėmusiems dalyviams atminimo 

dovanėles įteikė Kėdainių rajo-
no savivaldybės meras Saulius 
Grinkevičius.

Šio projekto tikslas – stiprinti 
neįgaliųjų bendruomenę, užtik-
rinti jų aktyvų įsitraukimą į pras-
mingą veiklą, atrasti save ir jaus-
tis pilnaverčiu žmogumi. Projek-
tą sudaro trys dalys. Be abilim-
piados, dar numatyta rengti sa-

vipagalbos grupių susitikimus. 
9 savipagalbos grupių susitiki-
muose jau dalyvavo 104 žmo-
nės. Grupėms vadovavo psicho-
logė Snieguolė Cėgienė.

Dar šiemet visi rajono neįga-
lieji bus pakviesti į šventę „Pa-
būkime visi kartu“, kurios metu 
veiks neįgaliųjų darbų parodos ir 
koncertuos neįgaliųjų kolektyvai. 

 

puikiai socializuotis, jei tik prii-
mi jį tokį, koks jis yra. Šeima atra-
do darželį, kuris sutiko juos pri-
imti. Deja, tai nebuvo valstybinė 
ugdymo įstaiga. 

Mokyklos taip pat 
nelinkusios priimti

Kitas iššūkis kilo, kai atėjo lai-
kas lankyti priešmokyklinę kla-
sę. Šeima manė, kad Matui ge-
riausiai tiktų jauki darželio tipo 
pradinė mokykla. Lankėsi ne vie-
noje tokioje įstaigoje ir visur gau-
davo neigiamą atsakymą. Viena 
mokykla sutiko priimti Matą sa-
vaitei pabandyti, kaip seksis. Ma-
mos įsitikinimu, sekėsi puikiai. 
Vaikai berniuką priėmė fantas-
tiškai, jis susikaupęs dirbo. Vis 
dėlto po kurio laiko sulaukė at-
sakymo, kad Matą gali priimti tik 
tokiu atveju, jei jie kasdien sam-
dys korepetitorių... O tai didžiu-
liai pinigai. Šeima sprendimą vis 

dėlto rado – vasarą atsidarė nau-
ja privati mokykla, ji nusiteikusi 
Matą priimti. 

Ugdymo įstaigos lankymas, 
Jurgos įsitikinimu, – didžiausia 
problema neįgalius vaikus augi-
nančioms šeimoms. Švietimo ir 
mokslo ministerija deklaruoja, 
kad visi vaikai turi teisę lanky-
ti bendrojo lavinimo mokyklas, 
kad valstybė suteikia privalomą 
išsilavinimą, tačiau realybėje yra 
kitaip. „Vilniuje dar turime pasi-
rinkimą – viena mokykla nepriė-
mė, einame į kitą, o provincijoje? 
Šnekantis, socialus, puikiai prie 
aplinkos prisitaikantis vaikas 
dažniausiai yra priverstas rink-
tis specialiąją mokyklą vien dėl 
to, kad visuomenė nėra pasiruo-
šusi jo priimti“, – svarsto mama. 

Kasdien – lyg į kovą 
Kai trečias Jurgos vaikas gimė 

su Dauno sindromu, galvoje su-
kosi daugybė klausimų: kas da-
bar bus? Kas bus su mūsų šeima? 
Kaip tai atsilieps broliui ir sesei? 
Kodėl mums? Juk turim susikū-
rę tokį gražų gyvenimą... Tokio-
mis silpnumo akimirkomis viską 
į vietas sustatydavo vyro atsa-
kymas: „Čia juk irgi vaikas. Ir jis 
tau skirtas dėl to, kad susitvarky-
tum su savo vidiniais iššūkiais.“ 
Pasak moters, mamoms tokio-
je situacijoje iš tiesų pirmiausia 
pačioms tenka perlipti per save, 
per savo susikurtus stereotipus, 
baimes, perkratyti save iš naujo. 
Ir gyventi. 

Tada, kai sau atsakai į kylan-
čius klausimus, eini į kovą. Ban-
dai įrodyti visam pasauliui tai, 
ką įrodei sau: šitas vaikas taip 

pat yra visuomenės dalis. O ta 
kova vyksta beveik kasdien. Ne-
galią turinčioms šeimoms, pasak 
Jurgos, labai dažnai tenka susi-
durti su diskriminacija ir neto-
lerancija. 

Ji kartais neregima, neišreikš-
ta, tačiau situacijų, kai pasijunti 
autsaideris, neatitinkantis stan-
dartų, pasitaiko neretai. Moteris 
sako besistengianti kitus paveik-
ti teigiamomis emocijomis ir at-
verta širdimi. Ir tai neretai duo-
da rezultatų. 

Nuostabiausia, kad vaikai 
Matą visur puikiai priima, ne-
mato jo negalios. Tik suaugusie-
ji jiems primeta savo sukurtus 
stereotipus, suformuodami vaiz-
dinį, kad vaiko kitoniškumas yra 
kažkas blogo, nepriimtino. 

Nori pakeisti visuomenę 
J. Barkauskienė sako sulau-

kusi „Dino parko“ vadovės pasiū-
lymo nemokamai lankytis šioje 
pramogų vietoje. Moteris atsi-
sakė – savigarba nenuperkama. 
Vietoj kompensacijos Jurga pa-
siūlė surengti akciją, kuri paska-
tintų keisti visuomenės požiūrį 
į negalią turinčiuosius. Tai būtų 
didžiausia kompensacija. Pra-
mogų parko vadovė pažadėjo tai 
padaryti, surengti darbuotojams 
mokymus apie tai, kaip elgtis su 
skirtingais vaikais. 

Pasak J. Barkauskienės, tai, 
kad situacija nėra išskirtinė, pa-
rodo ir panašus atvejis, neseniai 
nutikęs „Kristianoje“. „Turime 
įsisąmoninti, kad įmonės pres-
tižas kuriamas ne parduodamų 

prekių skaičiumi, o požiūriu į 
žmogų. Kai kurios įmonės tai jau 
suprato“, – svarsto mama. 

Ji džiaugiasi, kad netoleranci-
jos atvejų pasitaiko vis mažiau. 
Šeima lankydamasi kavinėse, 
pramogų vietose vis mažiau su-
tinka keistų žvilgsnių ar nema-
lonių replikų. 

„Viskas priklauso nuo mūsų 
pačių, nuo to, su kokia nuosta-
ta ateiname į visuomenę: ar su 
verkšlenimu, ar nusiteikę, kad 
norime draugauti. Antrasis va-
riantas yra kur kas efektyves-
nis. Mylim Lietuvą, norim čia 
gyventi ir norim ją keisti, o ne 
pabėgti iš jos“, – sako J. Bar-
kauskienė. 

Aurelija BABinskienė 
J. Barkauskienės asmeninio albumo 

nuotr. 

Išmėgino gebėjimus abilimpiadoje 

Neįgalius vaikus auginančios mamos kasdien stoja į kovą
(atkelta iš 1 psl.)

„Mylim Lietuvą, norim čia gyventi ir norim ją keisti...“, – sako Barkauskų šeima.

Matui patinka gimnastika.

Meras S. Grinkevičius sveikina dekupažo rungties nugalėtoją A. Čistovą.

Stiklinio indo dekoravimas – meninių gebėjimų reikalaujanti rungtis. Abilimpiada sulaukė didelio susidomėjimo.
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Daktaras
Aiskauda

Kai kalbama apie raumenų 
sveikatą, paprastai pataria-

ma juos fiziškai treniruoti (ži-
noma, tai labai svarbu) ir varto-
ti maistą, kuriame netrūktų kal-
cio, magnio ir vitamino D. Jei rau-
menims ir apskritai organizmui 
trūksta energijos, vartotinų vita-
minų ir mineralinių medžiagų są-
rašas bus kur kas ilgesnis. Taigi, 
teks vartoti vitaminus B6, B12, C, 
H (biotiną), mineralus geležį, jo-
dą, manganą, varį ir jau minėtą 
magnį. Tačiau ir tai dar ne viskas.

Perkopus 20 metų 
slenkstį

Nustatyta, kad kiekvienas 
žmogus, perkopęs 20 metų 
slenkstį, kas dešimtmetį neten-
ka nuo 3 iki 5 % raumenų masės. 
Nesunku paskaičiuoti, kiek rau-
menų masės netenka šešiasde-
šimtmečiai, septyniasdešimtme-
čiai ir dar vyresni žmonės. Pasta-
rosios amžiaus grupės asmenys 
dėl raumenų nykimo tampa sil-
pnesni, pablogėja jų pusiausvy-
ra, sulėtėja medžiagų apykaita. 
Neretai šie žmonės dėl prastos 
savijautos bando gelbėtis žen-
šenio ir panašių augalų prepa-
ratais, kofeino turinčiais gėri-
mais, alkoholiu, bet tai nepade-
da išsaugoti raumenų masės.  
Tai ką daryti? Įsidėmėkime vi-
sam laikui: didžiausias baltymų 
privalumas yra tas, kad juose 
esančios aminorūgštys leucinas, 
izoleucinas ir valinas padeda iš-
saugoti raumenų masę. 

Paaiškinimai
1. Baltymai – visuose gyvuose 

organizmuose esantys stambia-
molekuliniai azoto turintys jun-
giniai, sudaryti iš aminorūgščių. 

2. Žmogaus raumenyse bal-
tymų yrà apie 21 %, kepenyse – 
apie 18 %, širdyje – apie 17 %.

3. Baltymai organizme yra 
antra pagal kiekį medžiaga (dau-
giausia yra vandens – apie 70 %).

Apskritai apie 
aminorūgštis

Aminorūgštys – smulkiau-
sios organizmo „statybinės“ da-
lelės, kurios tarpusavyje jungiasi 
griežta tvarka į grandinėles pep-
tidus (pastarieji ir sudaro balty-
mus). Aminorūgštys būna pakei-
čiamosios (alaninas, glicinas, cis-
teinas, tirozinas, prolinas, seri-
nas, asparaginas, gliutaminas ir 
kitos; organizmas, negaudamas 
šių rūgščių su maistu, kurį laiką 
sugeba jas pats sintetinti, panau-
dodamas kitas aminorūgštis) ir 
nepakeičiamosios (leucinas, izo-
leucinas, lizinas, metioninas, fe-
nilalaninas, treoninas, triptofa-
nas, valinas, histidinas; jų orga-
nizmas negali sintetinti arba sin-
tetinami nepakankami jų kiekiai; 
šių rūgščių turi būti gaunama su 
maistu).

Leucinui reikalingi B 
grupės vitaminai

Aminorūgštis leucinas pa-
deda susidaryti naujiems balty-
mams ir – svarbiausia – saugo ir 

padeda atsistatyti ne tik raume-
nims (35 % raumenų skaidulų 
sudaro iš leucino), bet taip pat 
kaulams bei odai. Beje, įsisavin-
ti leuciną organizmui padeda B 
grupės vitaminai (ypač B5 ir B6). 
Vitamino B5 (pantoteno rūgšties) 
yra visuose gyvūniniuose ir au-
galiniuose maisto produktuo-
se. Ypač daug šio vitamino ran-
dama mielėse ir avių kepenyse. 
Nemaži kiekiai randami kiauši-
niuose, žaliuosiuose žirneliuo-
se, ruginėje duonoje, jautieno-
je, piene, bulvėse, baravykuose, 
pievagrybiuose, manguose, pu-
pelėse, virtuose brokoliuose. Šio 
vitamino paros poreikis suau-
gusiam žmogui – 6 miligramai. 
Vitamino B6 (piridoksino) rasta 
mielėse, visose daržovėse, žu-
vies, mėsos, pieno produktuose, 
kiaušiniuose, miltuose, kepeny-
se. Šio vitamino paros poreikis 
suaugusiam žmogui – 1–1,4 mi-
ligramo.

Pastaba: nepasitarus su gydy-
toju rizikinga savarankiškai var-
toti leucino turinčius papildus, 
nes jo perteklius gali padidinti 
organizme amoniako kiekį; be-
je, šios aminorūgšties gaunant su 
maistu, amoniako nepadaugėja. 

Įvairiapusis leucino povei-
kis organizmui: 
– stimuliuoja raumenų masės 
didėjimą (kartu stabdoma rau-
menų masės netektis), 
– aprūpina organizmą energija, 
– stiprina imunitetą, 
– normalizuoja medžiagų apy-
kaitą, 
– šalina nuovargį ir didina dar-
bingumą, 
– greitina žaizdų gijimo ir lūžu-
sių kaulų suaugimo procesus, 
– kraujyje mažina cukraus lygį 
ir kartu stimuliuoja insulino iš-
skyrimą, 
– padeda įveikti toksikozę.

Paaiškinimai: 
1. Toksikozė – toksinų suke-

liama liga (pavyzdžiui, nėštumo 
toksikozė).

2. Toksinai (graikiškai toxi-
kon – nuodai) – biologinės kil-
mės nuodai: nuodingos medžia-
gos, slopinančios organizmo fizi-
ologines funkcijas, susidarančios 
daugelyje bakterijų, nuodinguo-

se augaluose, kai kuriuose gry-
beliuose.

Pagrindiniai leucino šal-
tiniai:
– riešutai, 
– rudieji ryžiai, 
– avižos, 
– kukurūzai, 
– sojų ir kvietiniai miltai, 
– mėsa.

Antroji raumenims 
svarbi aminorūgštis – 

izoleucinas
Įvairiapusė izoleucino 

nauda sveikatai: 
– padeda atsistatyti raumenų 
audiniui, 
– didina ištvermingumą, 
–aprūpina organizmą energija, 
– dalyvauja hemoglobino sin-
tezėje, 
–reguliuoja ir stabilizuoja cuk-
raus lygį kraujyje, 
– stiprina imunitetą, 
– greitina pažeistų audinių giji-
mo procesą.

Pastabos: 
1. Esant izoleucino stygiui at-

siranda nervinis dirglumas, grei-
tas nuovargis, galvos svaigimas ir 
skausmas.

2. Šios aminorūgšties pertek-
lius (kai vartojami papildai su 
šia medžiaga) didina organiz-
me laisvųjų radikalų bei amo-
niako koncentraciją (pastarasis 
dalykas gali sukelti rimtą apsi-
nuodijimą).

Pagrindiniai izoleucino 
šaltiniai: 
– riešutai, 
– kieti sūriai, 
– varškė, 
– pienas, 
– vištiena, 
– gyvulių kepenys, 
– kiaušiniai, 
– žuvys, 
– saulėgrąžos, 
– sojų produktai, 
– raudonieji ir juodieji ikrai, 
– jūros produktai, 
– varpinės kultūros, 
– kruopos, 
– makaronų gaminiai. 
Pastaba: izoleucino paros nor-
ma suaugusiam žmogui – 3–4 
gramai.

Trečioji raumenų 
„draugė“ – aminorūgštis 

valinas
Įvairiapusė valino nauda 

sveikatai: 
– aktyviai dalyvauja raumenų 
medžiagų apykaitoje, 
– padeda atsistatyti pažeis-
tiems audiniams, 
– palaiko normalią azoto apy-
kaitą, 
– neleidžia sumažėti serotoni-
no lygiui, 
– reguliuoja nervų sistemos 
funkcijas, 
– stabilizuoja hormoninį foną. 
Pastabos:

1. Stingant valino (viduti-
nė valino paros norma suaugu-
siam žmogui – 3–4 gramai) la-
bai sustiprėja jautrumas skaus-
mui, taip pat šalčiui ir karščiui. 
Be to, padidėja rizika susirg-
ti depresija ir išsėtine skleroze. 
2. Vartojant pernelyg daug vali-
no (kalbama apie šios medžiagos 
turinčių maisto papildų vartoji-
mą) atsiranda pojūtis, kad odos 
paviršiuje „bėgioja skruzdės“. 
Sunkesniais atvejais gali prasi-
dėti haliucinacijos.

Paaiškinimai:
Serotoninas – audinių hor-

monas; jis svarbus nervinių im-
pulsų sklidimui, kraujo krešė-
jimui, reguliuoja kraujagyslių 
traukimąsi ir plėtimąsi, mažina 
kapiliarų pralaidumą, skatina 
žarnų judesius.

Pagrindiniai valino šalti-
niai: 
– riešutai, 
– grybai, 
– mėsa, 
– grūdinės kultūros,  
– pupos, pupelės,  
– soja,  
– ryžiai, 
– pieno produktai, 
– salotos, 
– saulėgrąžos, 
– žuvys (ypač tunas, silkė, dids-
tintė), 
– kiaušiniai, 
– vištiena, 
– kukurūzų miltai, 
– kakava (milteliai), 
– džiovintos petražolės, 
– lęšiai.

Romualdas OGinskAs

Ar esate girdėję žodį „cha-
rizma“? Tikriausiai dėl to, 
kad gana retai vartoja-
mas kasdienėje kalboje, 
jis skamba paslaptingai 
ir ypatingai. Jei paprašy-
čiau pasakyti jo apibrė-
žimą, turbūt ne vienas 
susidurtų su keblumais. 
Charizma – tarsi nemato-
ma aura, gaubianti žmo-
gų. O šia nepaprasta ga-
lia apdovanotieji neretai 
įsivaizduojami kaip ypa-
tingi, išskirtiniai žmonės. 
Lyg ir žinome, kaip atro-
do charizmatiškos asme-
nybės, tačiau apjungti jų 

turimas savybes į visumą 
ir aiškiai įvardinti yra ke-
blu. Galbūt dėl to nere-
tai įsivaizduojame, kad 
charizma – tai tarsi ne-
paprastas talentas, kurį 
turi vienetai, o visiems li-
kusiems tiesiog reikia su-
sitaikyti ir gyventi be jos. 
Džiugi žinia ta, kad cha-
rizmatiški žmonės daž-
niausiai pasižymi gana 
konkrečiomis ir aiškiomis 
savybėmis, kurias galima 
išsiugdyti.

Kas yra charizma?
Charizma apibrėžiama kaip 

tam tikra išskirtinė charakte-

rio savybė, kurią dažniausiai tu-
ri lyderiai. Ji padeda sukelti kitų 
žmonių atsidavimą ir entuziaz-
mą. Charizmatiški žmonės įvar-
dijami kaip žavingi, gebantys da-
ryti įtaką didelėms žmonių gru-
pėms, juos įkvėpti. Tai gebėjimas 
priversti kitus jums paklusti nau-
dojantis tik charakterio savybė-
mis, o ne išorinėmis motyvacinė-
mis priemonėmis.

Kokie žmonės dažniausiai 
įvardijami kaip charizmatiški? 
Tai pasaulį keičiantys ir kitus 
įkvepiantys lyderiai: Barakas 
Obama, Mahatma Gandis, Opra 
Vinfri, Martinas Liuteris Kingas, 
Džonas F. Kenedis. Ir nors šie 
žmonės iš gana skirtingų sričių 
bei laikmečių, visi jie sugebėjo 
padaryti įtaką tūkstančiams ki-

tų žmonių visame pasaulyje. Kas 
vienija visus šiuos žmones? Jie 
visi turį „šį tą ypatingo“:

 Emocinis ekspresyvumas. 
Charizmatiški žmonės reiškia sa-
vo jausmus spontaniškai ir nuo-
širdžiai. Tai leidžia jiems paveik-
ti kitų žmonių emocijas ir nuo-
taiką. Charizmatiški žmonės tie-
siog „apšviečia“ aplinką, kurioje 
atsiduria. Dažniausiai jie išreiš-
kia pozityvius jausmus, tačiau 
supykę ar susierzinę taip pat gali 
tai parodyti, jei tokie jausmai 
yra palankūs susiklosčiusioje 
situacijoje.

-Emocinis jautrumas. Tai 
gebėjimas suprasti kitų žmonių 
emocijas. Jis padeda sukurti emo-
cinį ryšį ir teisingai reaguoti į ki-
tų žmonių jausmus. Charizmatiš-

ki žmonės geba savo pašnekovus 
priversti jaustis taip, tarytum tuo 
metu jie būtų patys svarbiausi.

-Emocijų kontrolė. Iš tiesų 
charizmatiški žmonės geba kon-
troliuoti ir reguliuoti savo emoci-
jas priklausomai nuo situacijos, 
kurioje atsiduria. Jie nepratrūks-
ta ir neišlieja susikaupusių emo-
cijų. Charizmatiški žmonės geba 
manipuliuoti savo emocijomis ir 
pasitelkia savo žavesį tuomet, kai 
jo labiausiai reikia. 

-Socialinis ekspresyvumas. 
Tai verbalinės (kalbinės) komu-
nikacijos įgūdis, kitaip tariant, 
gebėjimas įtraukti kitus į socia-
linę sąveiką. Charizmatiški žmo-
nės yra įgudę pradėti ir palaiky-
ti pokalbį. Jie paveikia pašneko-
vus ne tik savo emocijomis, ta-
čiau ne mažesnę įtaką daro ir žo-
džiais. Dauguma charizmatiškų 
 

Stebuklingoji charizma

Aminorūgštys: leucinas, izoleucinas ir valinas 
padeda išsaugoti raumenų masę  

Pagrindiniai aminorūgščių šaltiniai.

(nukelta į 5 psl.)

Psichologo 
patarimai
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Aktyvios Lietuvos pacientų 
organizacijos atkreipia dėmesį, 
kad šiuo metu nekompensuo-
jamiems receptiniams vaistams 
yra taikomas 21 proc. pridėti-
nės vertės mokesčio (PVM) ta-
rifas, kuris didina galutinę vais-
to kainą, tą, kurią sumoka recep-
tą vaistinėje pateikęs pacientas. 
Negalėdami įsigyti brangių gy-
dytojo paskirtų vaistų, Lietuvos 
pacientai yra priversti gydytis 
senesnės kartos, pigesniais vais-
tais, kurių veiksmingumas ne-
retai yra žymiai mažesnis, ar-
ba apskritai atsisakyti reikalin-
go gydymo. 

„Lengvatinis 5 proc. PVM pa-
naikintų nekompensuojamus 
vaistus vartojančių pacientų dis-
kriminavimą. Šiuo metu galio-
jantis Pridėtinės vertės mokes-
čio įstatymas numato, kad vals-
tybė (ligoninė), iš PSDF biudže-
to kompensuodama vaistų įsi-
gijimo išlaidas, sumoka už juos 
lengvatinį 5 proc. PVM tarifą, o 
pacientas, vaistinėje įsigyjantis 
nekompensuojamąjį vaistą, mo-
ka standartinį 21 proc. PVM. Ma-
nome, kad toks teisinis regulia-
vimas nėra sąžiningas atsižvel-
giant į valstybės ir pavienio pa-
ciento galimybes. Receptinis ne-
kompensuojamas vaistas kon-
krečiam pacientui būtinas lygiai 
tiek pat, kiek kompensuojamasis 
vaistas“, – kalbėjo „Paguoda“ va-
dovė Daiva Žaromskienė. 

Kaip teigė kraujo ligomis ser-
gančiuosius vienijančios bendri-
jos „Kraujas“ pirmininkė Ieva 
Drėgvienė, vaistų prieinamumas 
ir kaina yra svarbus klausimas 
didelei ir pažeidžiamai Lietuvos 
visuomenės daliai – pacientams: 
„Gydymo, įskaitant vaistais, pri-
einamumas yra konstitucinė 
žmogaus teisė, įtvirtina Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje. Aiš-
kindamas šią nuostatą, Konstitu-
cinis Teismas yra pripažinęs, kad 
„valstybės sveikatos politiką for-
muojančios ir įgyvendinančios 
valstybės institucijos, be kita ko, 
turi <...> sukurti tokią sveikatos 
priežiūros finansavimo sistemą, 

kuri užtikrintų reikiamų sveika-
tos priežiūros paslaugų ir būti-
nų vaistų finansinį prieinamu-
mą (įperkamumą).“ 

Pacientams atstovaujančios 
organizacijos, vienijančios tūks-
tančius sunkiomis ligomis ser-
gančių Lietuvos piliečių, nuo-
lat gauna pacientų, neišgalinčių 
vaistinėse nusipirkti nekompen-
suojamų receptinių vaistų, pra-
šymus paremti konkrečiais vais-
tais arba piniginėmis lėšomis 
jiems įsigyti.

Huntingtono ligos asociacija, 
onkohematologinių ligonių ben-
drija „Kraujas“, Lietuvos sergan-
čiųjų genetinėmis nervų –rau-
menų ligomis asociacija „Srauni-
ja“, Lietuvos vaikų vėžio asociaci-
ja „Paguoda“ – šių asociacijų at-
stovai yra įsitikinę, kad siekiant 
didinti vaistų prieinamumą ma-
žesnes pajamas gaunantiems pa-
cientams, būtina keisti Pridėti-
nės vertės mokesčio įstatymą ir 
numatyti  lengvatinį 5 proc. PVM 
tarifą nekompensuojamiems re-
ceptiniams vaistams. Jos sukūrė 
peticiją, kurią visus Lietuvos pi-
liečius kviečia pasirašyti tinkla-
lapyje www.peticijos.com.

Anot pacientų organizaci-
jų, valstybės, kurių ekonominis 
išsivystymas artimas Lietuvai, 
(Estija, Čekija, Latvija, Lenkija, 
Slovakija, Vengrija) sudaro są-
lygas savo gyventojams prieina-
momis kainomis įsigyti vaistus, 
kurie nėra kompensuojami vals-
tybės lėšomis. 

„Bičiulystės“ inf. 

populiarinti savo vadovaujama-
me „Alytupio“ klube, įtraukdavo 
šią sporto šaką į rengiamų var-
žybų programą. 

Netruko susidomėti ir neį-
galieji iš kitų miestų. Dabar ju-
dantys rateliais sportuoja ne 
tik Alytuje, bet ir Vilniuje, gali-
mybėmis domisi šiauliečiai, vi-
saginiečiai. 

Nėra galimybių dalyvauti 
varžybose 

Šaudymas iš lanko – paro-
limpinė sporto šaka, pasaulyje 
gana populiari tarp neįgaliųjų. 
Tačiau norint patekti į tarptau-
tinius reitingus, neužtenka po-
ros treniruočių. Pirmiausia rei-
kia išmokti gerai šaudyti olim-
piniu arba skriemuliniu lanku, 
dalyvauti varžybose. Ką tik pa-
sibaigusiose varžybose tokiu iš 
neįgaliųjų šaudė vienintelis Li-
nas Vengelis. Jau vien tai, pasak 
U. Timinsko, yra neblogas pasie-
kimas. Skriemulinis lankas kai-
nuoja apie 1000 eur, todėl spor-
tininkas džiaugiasi, kad savival-
dybė jį nupirko „Alytupio“ spor-
to klubui. Juo pirmiausia šaudė  
R. Baranauskas. Tačiau neseniai 
jį užklupo alkūnės sąnario užde-
gimas, todėl teko į rankas paim-
ti paprastą lanką. Na, o skriemu-
linį „prisijaukino“ L. Vengelis. R. 
Baranauskas sako, kad savival-
dybė žada nupirkti dar vieną to-
kį lanką, kuriuo šaudys ir R. Ba-

ranauskas. 
Jis džiaugiasi, kad „Žaliasis 

lankas“ sudaro galimybes neį-
galiesiems treniruotis nemoka-
mai, turi  ir trenerius. Tačiau da-
lyvauti varžybose užsienyje dar 
nėra galimybių. Tai labai bran-
giai kainuoja: reikia susimokėti 
už viešbutį, nemažas ir startinis 
mokestis. 

R. Baranauskas pasidžiaugė, 
kad latviai lankininkai pateko į 
parolimpines žaidynes. Jie treni-
ruojasi kur kas seniau, todėl tu-
ri daugiau patirties ir yra pasie-
kę gerų rezultatų. 

Beje, kaimynai žadėjo da-
lyvauti ir savaitgalį vykusiame 
turnyre, tačiau Alytuje neatsira-
do nė vieno tinkamai pritaikyto 
viešbučio. 

Neįgalieji gali varžytis 
kaip lygūs

R. Baranauskas sako, kad tai, 
jog sėdi vežimėlyje, nėra jokia 
kliūtis varžytis kartu su vaikštan-
čiais. Juk ir neįgalieji krepšinin-
kai žaidžia tokiomis pat sąlygo-
mis, kaip kiti, mėto į tokio paties 
aukščio krepšį. „Nebijom mes tų 
sveikųjų, – juokauja R. Baranaus-
kas, – norint pasiekti gerą rezul-
tatą reikia tik meilės šiam spor-
tui ir noro.“ 

Tam pritaria ir U. Timinskas: 
pasaulinė praktika rodo, kad ne-
įgalieji gali varžytis su negalios 
neturinčiaisiais kaip lygūs su ly-
giais ir užimti prizines vietas. Ne-
galia rezultatui neturi esminės 
reikšmės. Ir lankai tie patys, iš-
skyrus tuos atvejus, kai žmogus 
neturi rankos. Tiesa, net ir netu-
rint abiejų rankų įmanoma šau-
dyti iš lanko – tokie žmonės pa-
sitelkia kojas. 

„Žaliojo lanko“ direktorius pa-
sakoja, kad šaudymas iš lanko – 
toks pat sportas, kaip ir kiti, no-
rint pasiekti gerų rezultatų, rei-
kia tiesiog daug treniruotis. Ne-
įgalieji šiame sporte dar labai 
neilgai – tik 3 metus. U. Timins-
kas optimistiškai svarsto, kad 
iki 2020 m. parolimpinių žaidy-
nių Tokijuje atsiras sportinin-
kas, įveiksiantis normatyvus ir 
galėsiantis jose dalyvauti. R. Ba-
ranauskas kur kas atsargesnis – 
kad nors būtų priartėta prie to, 
reikia įdėti labai daug darbo. Ta-
čiau svajonė visada veda į priekį. 

emilija stOnkutė

lyderių yra puikūs viešojo kalbė-
jimo meistrai.

-Socialinis jautrumas. Tai 
gebėjimas suprasti ir interpre-
tuoti įvairias socialines situaci-
jas, gebėjimas ne tik klausyti, ką 
sako kiti, bet iš tiesų išgirsti, ką 
žmogus nori pasakyti. Tai pade-
da charizmatiškiems žmonėms 
išlikti taktiškiems ir jautriems 
aplinkai.

-Socialinė kontrolė. Gebėji-
mas susitvardyti ir išlikti malo-
niu nepriklausomai nuo situaci-
jos. Šis gebėjimas padeda pritap-
ti prie skirtingų žmonių grupių ir 
sustiprinti emocinius bei sociali-
nius tarpusavio ryšius.

Šios šešios savybės iš-
skiriamos kaip pagrindinės, 
būdingos charizmatiškiems 
žmonėms. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kad čia taip pat 
reikalingas balansas, kaip ir vi-

sur gyvenime. Pernelyg stipriai 
išreikšta viena ar kita savybė ar 
negebėjimas jos pritaikyti reikia-
moje situacijoje gali akimirks-
niu nubraukti visą asmenybės 
žavesį.

Kaip išsiugdyti charizmą?
Norint išsiugdyti šį gebėji-

mą, reikia atkreipti dėmesį, kaip 
elgiatės su kitais žmonėmis. Po-
zityvios ir kitiems priimtinos 
jūsų charakterio savybės pa-
dės jus pamėgti. Charizmatiški 
žmonės dažniausiai pasitelkia 
savo žavesį stengdamiesi pada-
ryti įtaką kitiems, patraukti juos 
į savo pusę. Tai praverčia ne tik 
profesinėje srityje, bet ir kasdien 
bendraujant su aplinkiniais. Ypač 
svarbi charizma yra tuomet, kai 
siekiama tapti lyderiu. Ką ben-
dro turi charizmatiški žmonės 
ir ką vertėtų ugdyti norint išla-
vinti šį bruožą?

Pasitikėjimas savimi
Ugdykite pasitikėjimą savi-

mi, o jei nepavyksta, tiesiog ap-
simeskite, kad toks esate. Dau-
gelis žmonių patiria sunkumų 
ne tik kalbėdami didelėms žmo-
nių grupėms, bet ir smulkesniuo-
se, intymesniuose pokalbiuose. 
Charizmatiški žmonės tokiose 
situacijose pasitiki savimi, o ir 
aplinkiniai šalia jų gerai jaučia-
si, sustiprėja jų pasitikėjimas 
bendraujant.

Optimizmas
Būkite nusiteikęs optimistiš-

kai, dažniau įvairiose situacijose 
įžvelkite pozityvius dalykus, 
pasistenkite savo gera nuotaika 
užkrėsti ir aplinkinius.

Emocijų valdymas
Tai gebėjimas atrodyti pa-

sitikinčiu ir gerai nusiteikusiu 
net tuomet, kai iš tiesų jaučia-
tės priešingai. Nors charizmatiš-

ki žmonės nepaprastai gerai iš-
reiškia savo tikras emocijas, vis 
dėlto, jei situacija yra netinkama 
parodyti neigiamus jausmus, jie 
geba puikiai juos paslėpti. Ne-
verskite aplinkinių jūsų gailėtis, 
verčiau šypsokitės ir skleiskite 
gerą nuotaiką.

Įdomūs ir besidomintys
Pasidalinkite su aplinkiniais 

savo žiniomis, patyrimais, išmo-
kykite juos naujų dalykų. Pasi-
stenkite aiškiai dėstyti savo min-
tis. Bendraudami domėkitės pa-
šnekovu, nevenkite šypsenos ir 
akių kontakto, užduokite rūpi-
mus klausimus. Humoras ir tin-
kama kūno kalba taip pat daro 
stebuklus!

Išsilavinimas
Domėkitės pasauliu, naujie-

nomis ir naujovėmis, gilinkitės 
į jums įdomiausią sritį. Chariz-
matiški žmonės dažniausiai yra 

išsilavinę, bet kartu neatsilieka 
nuo naujausių įvykių. Tai padeda 
jiems būti puikiais pašnekovais.

Dėmesys detalėms
Bendraudami kreipkite dė-

mesį į detales. Būti charizma-
tiškam – tai gebėti išlaikyti 
pokalbio dinamiką, išreikšti 
aistrą ir entuziazmą, naudoti 
pozityvią kūno kalbą bei reaguoti 
į pašnekovą. 

Taigi charizma nėra dovana, 
suteikta tik išrinktiesiems. Nė 
vienas pasaulio lyderis negimė 
apdovanotas ypatingomis galio-
mis. Dauguma jų turėjo ilgai mo-
kytis kūno kalbos, oratorystės 
meno. Kiekvienas galime išmok-
ti būti charizmatiškas, jei tik rai 
to norime. Kol nesiruošiame pa-
keisti pasaulio, tam užteks ugdy-
ti minėtus socialinius įgūdžius ir 
nuolat praktikuotis.

Parengė Miglė LeVinienė

Tarp geriausių Lietuvos šaulių – ir neįgalieji 
(atkelta iš 1 psl.)

Rolandas Baranauskas ir Edgaras Čiaplinskas labai susidomėjo šaudymu 
iš lanko.

Anželika Molis užėmė trečią vietą.                                   Klubo „Žaliasis lankas“ nuotr. 

(atkelta iš 4 psl.)

Pacientų organizacijos reikalauja 
lengvatinio 5 proc. PVM  
receptiniams vaistams

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 22 d. 
09:15 Mūsų kaimynai marsupila-

miai 3. 2012 m. 3/4 s. 09:40 Lesė. 2013 
m. 13 s. 10:05 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/9 s. (kart.). 10:55 Džesika Flečer 
3. N-7. 3/7 s. 11:45 Mūsų gyvūnai. 12:15 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:15 Nuo gamyklos konvejerio 1. Doku-
mentinis serialas. 1 s. 16:45 Komisaras 
Reksas 15. N-7. 15/10 s. 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 Nacionalinė ekspe-
dicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:10 Trum-
posios žinios. 22:15 Įvykis. Dokumentinis 
filmas. N-14. 23:30 Trumposios žinios. 
23:35 Purvini žaidimai. N-14. 01:15 Sti-
lius. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Gyvenimas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 2/17, 2/18 s. 
2013 m. (kart.). 

Antradienis, rugpjūčio 23 d. 
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 

3. 2012 m. 3/5 s. 09:40 Lesė. 2013 m. 
14 s. 10:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/10 s. (kart.). 10:55 Džesika Flečer 3. 
N-7. 3/8 s. 11:45 Nuo gamyklos konveje-
rio 1. Dokumentinis serialas. 1 s. (kart.). 
12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Istorijos detek-
tyvai. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:15 Nuo gamyklos konvejerio 1. 
Dokumentinis serialas. 2 s. 16:45 Komisa-
ras Reksas 15. N-7. 15/11 s. 17:35 Lūžis 
prie Baltijos: tęsiame darbą. Dokumentinis 
filmas. 18:30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Visuo-
menės priešai.Kriminalinė drama. N-14. 
Rež. 01:15 Trumposios žinios. 01:20 Pur-
vini žaidimai. N-14. Rež. George Clooney. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Isto-
rijos detektyvai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Lūžis prie Baltijos: tęsiame 
darbą. Dokumentinis filmas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 
2/19, 2/20 s. 2013 m. (kart.). 

trečiadienis rugpjūčio 24 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupila-

miai 3. 2012 m. 3/6 s. 09:40 Lesė. 2013 
m. 15 s. 10:05 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/11 s. (kart.). 10:55 Džesika Fle-
čer 3. N-7. 3/9 s. 11:45 Nuo gamyklos 
konvejerio 1. Dokumentinis serialas. 2 
s. (kart.). 12:15 Specialus tyrimas. 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:15 Nuo gamyklos 
konvejerio 1. Dokumentinis serialas. 3 s. 
16:45 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/12 
s. 17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
18:30 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 Auksinis 
protas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Aktualus interviu. 21:03 
Sportas. 21:08 Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 
21:15 Muzikinis žaidimas „Atspėk dainą“. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Kietas fa-
ras N-7. 01:00 Trumposios žinios. 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Emigrantai. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. 
Nemunėlio Radviliškis. 2 d. (kart.). 

ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
09:15 Mūsų kaimynai marsupila-

miai 3. 2012 m. 3/7 s. 09:40 Lesė. 2013 
m. 16 s. 10:05 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/12 s. (kart.). 10:55 Džesika Fle-
čer 3. N-7. 3/10 s. 11:45 Nuo gamyklos 
konvejerio 1. Dokumentinis serialas. 3 s. 
(kart.). 12:15 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:15 
Nuo gamyklos konvejerio 1. Dokumenti-
nis serialas. 4 s. 16:45 Komisaras Rek-
sas 16. N-7. 16/1 s. 17:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-

norama. 20:55 Aktualus interviu. 21:03 
Sportas. 21:08 Orai. 21:10 Loterija „Jė-
ga“. 21:15 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“. . 22:05 Trumposios žinios. 22:10 
Diplomatija. Istorinė drama. 2014 m. N-7. 
23:35 Trumposios žinios. 23:40 Žaibas – 
Dzūkijos legenda. Dokumentinis filmas. 
. 01:00 Kietas faras N-7. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Kelionės su „Istorijos detektyvais“. . (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 26 d. 
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai 

3. 2012 m. 3/8 s. 09:40 Lesė. 2013 m. 
17 s. 10:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 
16/1 s. (kart.). 10:55 Džesika Flečer 3. 
N-7. 3/11 s. 11:45 Nuo gamyklos konve-
jerio 1. Dokumentinis serialas. 4 s. (kart.). 
12:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. 
. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:15 
Mūsų gyvūnai. 16:45 Komisaras Reksas 
16. N-7. 16/2 s. 17:35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 18:30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Trumposios žinios. 22:45 Kaip išmatuo-
ti pasaulį. Drama. 2012 m. N-14. 00:45 
Trumposios žinios. 00:50 Badas. Do-
kumentinis filmas. 01:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 
legendų“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 LRT 90-mečiui skirtas projektas 
„90 dainų – 90 legendų“. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis rugpjūčio 27 d.
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu. (subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 
2/21, 2/22 s. 2013 m. 07:30 Mūsų mies-
teliai. Meteliai. I dalis. 08:30 Girių hori-
zontai. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija. 3 d. Nuo-
latinė kova. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Nenuspėjama Patagonijos 
gamta. 2 d. Kaitra ir dulkės. (subtitruota). 
13:50 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 13 
s. 14:45 Sveikinimų koncertas. 16:00 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:12 
Sveikinimų koncertas. 17:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Grupės „Pelenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies paliesti. 20 metų kar-
tu“. 22:40 Trumposios žinios. 22:50 Kirpė-
jos vyras. Romantinė drama. Prancūzija. 
1990 m. N-14. (subtitruota). 00:15 Trum-
posios žinios. 00:20 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 3  d. 
Nuolatinė kova. (subtitruota, kart.). 01:15 
Pasaulio dokumentika. Nenuspėjama 
Patagonijos gamta. 2 d. Kaitra ir dulkės. 
(subtitruota, kart.). 02:10 Šerloko Holm-
so nuotykiai . N-7. 13 s. (kart.). 03:05 
Klausimėlis.lt. (kart.). 03:30 Emigrantai. 
(kart.). 04:20 Muzikinis žaidimas „Atspėk 
dainą“. (kart.). 

Sekmadienis rugpjūčio 28 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 

06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 2/23, 
2/24 s. 2013 m. 07:30 Šventadienio min-
tys. 08:00 Gimtoji žemė. Laida žemdir-
biams ir apie juos. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 17 s. 09:25 Zoro kronikos. 
Prancūzija. 2015 m. 21 s. 09:50 Aviukas 
Šonas 3-4. 4/20 s. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. 10:30 Muzikinis projektas „Va-
rio audra“. 12:05 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė karalystė. 3 d. Vasara. (subtitruo-
ta). 13:00 Pasaulio dokumentika. Kerin-
ti Prancūzijos gamta. 2 s. (subtitruota). 
13:50 Puaro. Detektyvas. N-7. 3/5, 3/6 
s. 15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
17:15 Klausimėlis.lt. 17:45 Bėdų turgus. 
(subtitruota). 18:30 Šiandien . (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Pučinis. Bio-
grafinė drama. N-7. 2 s. 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė karalystė. 3 d. Vasara. (subtitruo-
ta, kart.). 23:40 Trumposios žinios. 23:45 
Pasaulio dokumentika. Kerinti Prancūzi-
jos gamta. 2 s. (subtitruota, kart.). 00:35 
Puaro. Detektyvas. N-7. 3/5, 3/6 s. (kart.). 
02:20 Muzikinis projektas „Vario audra“. 
(kart.). 03:55 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:10 
Emigrantai. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.). 

Pirmadienis, rugpjūčio 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė . 06:25 

Nindžago: Spinjitzu meistrai (3) . N-7. 
06:55 Simpsonai (15, 14) N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (6) N-7. 
08:25 Monsunas (19) N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2409) N-7. 10:00 2 Barai. Išli-
kimo kovos N-7. 11:35 Kung Fu Panda 
(14) N-7. 12:00 Slibinų dresuotojai (19-
20) N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (7) N-7. 13:30 Simpsonai (16, 15) 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (564-565) 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (133) N-7. 
16:30 TV Pagalba N-7. 18:30 TV3 ži-
nios . 19:20 TV3 sportas . 19:25 TV3 
orai . 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(28) N-7. 20:00 Svotai (11) N-7. 21:00 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje N-14. 
21:30 TV3 vakaro žinios . 22:15 TV3 
sportas . 22:25 TV3 orai . 22:30 Kar-
tą Romoje N-7. 00:15 Kaulai (20-21) 
N-7. 02:10 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje N-14. 02:40 Programos pabaiga .

Antradienis, rugpjūčio 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė . 06:25 Sli-

binų dresuotojai (19) N-7. 06:55 Simp-
sonai (16, 15) N-7. 07:55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (7) N-7. 08:25 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (28) N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2410) N-7. 10:00 TV Pagalba 
N-7. 12:00 Svotai (11) N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (8) N-7. 13:30 
Simpsonai (17, 16) N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (566-567) N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (134) N-7. 16:30 TV Pagal-
ba N-7. 18:30 TV3 žinios . 19:20 TV3 
sportas . 19:25 TV3 orai . 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (29) N-7. 20:00 
Svotai (12) N-7. 21:00 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje N-14. 21:30 TV3 
vakaro žinios . 22:15 TV3 sportas . 
22:25 TV3 orai . 22:30 Apgaulės meis-
trai N-7. 00:50 Kaulai (22) N-7. 01:40 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje N-14. 
02:10 Šėtonas manyje  S. 03:40 Pro-
gramos pabaiga .

trečiadienis rugpjūčio 24 d.
06:10 Teleparduotuvė . 06:25 Sli-

binų dresuotojai (20) N-7. 06:55 Simp-
sonai (17, 16) N-7. 07:55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (8) N-7. 08:25 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (29) N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2411) N-7. 10:00 TV Pa-
galba N-7. 12:00 Svotai (12) N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9) N-7. 
13:30 Simpsonai (18, 17) N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (568, 569) N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (135) N-7. 16:30 TV 
Pagalba N-7. 18:30 TV3 žinios . 19:20 
TV3 sportas . 19:25 TV3 orai . 19:30 
Naisių vasara. Sugrįžimas (30) N-7. 
20:00 Svotai (13) N-7. 21:00 2 Barai. 
Gyvenimas greitkelyje N-14. 21:30 
TV3 vakaro žinios . 22:10 TV3 sportas 
. 22:20 TV3 orai . 22:25 Vikingų loto . 
22:30 Vaizduotės žaidimas N-14. 00:55 
Kaulai (23) N-7. 01:45 2 Barai. Gyve-
nimas greitkelyje N-14. 02:15 Progra-
mos pabaiga .

ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
06:10 Teleparduotuvė . 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (26) . N-7. 06:55 
Simpsonai (18, 17) N-7. 07:55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9) N-7. 08:25 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (30) N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2412) N-7. 10:00 TV 
Pagalba N-7. 12:00 Svotai (13) N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (10) 
N-7. 13:30 Simpsonai (19, 18) N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (570, 571) N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (136) N-7. 16:30 
TV Pagalba N-7. 18:30 TV3 žinios . 
19:20 TV3 sportas . 19:25 TV3 orai . 
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas (31) 
N-7. 20:00 Svotai (14) N-7. 21:00 2 Ba-
rai. Gyvenimas greitkelyje  N-14. 21:30 
TV3 vakaro žinios . 22:15 TV3 sportas 
. 22:25 TV3 orai . 22:30 Nutildyti šau-
klį N-14. 00:50 Kaulai (24) N-7. 01:40 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje N-14. 
02:10 Programos pabaiga . 

Penktadienis, rugpjūčio 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė . 06:25 

Monsunas (19) N-7. 06:55 Simpsonai 
(19, 18) N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (10) N-7. 08:25 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (31) N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2413) N-7. 10:00 TV Pagalba 
N-7. 12:00 Svotai (14) N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (11) N-7. 13:30 
Simpsonai (20, 19) N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (572) N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (573) N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(137) N-7. 16:30 TV Pagalba N-7. 18:30 
TV3 žinios . 19:20 TV3 sportas . 19:25 
TV3 orai . 19:30 Kaip prisijaukinti slibi-
ną . ( N-7. 21:20 Paskutinis tamplierius 
. N-7. 01:00 Visai ne mergišius N-14. 
02:40 Programos pabaiga .

Šeštadienis rugpjūčio 27 d.
06:15 Teleparduotuvė . 06:30 An-

čiukų istorijos (41) . 07:00 Transforme-
riai. Praimas (5) N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (4) . N-7. 08:00 An-

Pirmadienis, rugpjūčio 22 d. 
 Dienos programa. 06:30 "Didy-

sis žvejys" (4) 07:00 "Džiumandži" (25) 
07:25 "Įspūdingasis Žmogus-voras" (16) 
. 07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(98, 99) N-7 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 24 valandos (kart). N-7. 11:45 Bus 
visko. 12:45 Trejetas iš Rūgpienių kai-
mo 13:05 "Svajonių princas" (199) 13:35 
"Svajonių princas" (200) 14:05 "Turtuolė 
vargšė" (36) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Rio 2016 Olimpinės vasaros žaidynės. 
Uždarymo ceremonija. 2016 m. 22:30 
Žinios. 23:09 Sportas. 23:13 Orai. 23:15 
Mylimųjų žiedas N14. 01:20 "Judantis 
objektas" (8) N-7. 02:10 "Visa menan-
ti" (1) N-7. 02:55 "Grubus žaidimas" (8) 
N14. 03:40 Programos pabaiga. 

Antradienis, rugpjūčio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (5) 07:00 "Džiuman-
dži" (26) 07:25 "Įspūdingasis Žmogus-
voras" (17) . 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (100) N-7 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (101) N-7 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 24 valandos 
(kart). N-7. 11:45 Bus visko. 12:45 Atos-
togos Rūgpienių kaime. 13:05 "Svajonių 
princas" (201) 13:35 "Svajonių princas" 
(202) 14:05 "Turtuolė vargšė" (37) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 
"Gyvenimo receptai 2" (12). N-7. 21:00 
Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Maksimali bausmė. N14. 00:10 "Judan-
tis objektas" (9) N-7. 01:00 "Visa menan-
ti" (2) N-7. 01:45 "Grubus žaidimas" (9) 
N14. 02:30 Programos pabaiga. 

trečiadienis rugpjūčio 24 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (6) 07:00 "Džiuman-
dži" (27) 07:25 "Įspūdingasis Žmogus-
voras" (18) . 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (102) N-7 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (103) N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 24 valandos 
(kart). N-7. 11:45 Bus visko. 12:45 Ma-
žylis ir Karlsonas. 13:05 "Svajonių prin-
cas" (203) 13:35 "Svajonių princas" 
(204) 14:05 "Turtuolė vargšė" (38) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 
"Gyvenimo receptai 2" (13). N-7. 21:00 
Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Tamsos pakraštys N14. 00:35 "Judan-
tis objektas" (10) N-7. 01:25 "Visa me-
nanti" (3) N-7. 02:10 "Grubus žaidimas" 
(10) N14. 02:55 Programos pabaiga. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys" (7) 07:00 "Džiumandži" 
(28) 07:25 "Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras" (19) . 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (104,105) N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:40 24 valandos (kart). N-7. 
11:45 Bus visko. 12:45 Žiema Rūgpie-
nių kaime 13:05 "Svajonių princas" (205, 
206) 14:05 "Turtuolė vargšė" (39) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Prisiminti pa-
vojinga. N14. 00:35 "Judantis objektas" 
(11) N-7. 01:25 "Visa menanti" (4) N-7. 
02:15 Sveikatos ABC televitrina (kart). 
02:40 Programos pabaiga. 

Penktadienis, rugpjūčio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys" (8) 07:00 "Džiumandži" 
(29) 07:25 "Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras" (20) . 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (106, 107) N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:40 24 valandos (kart). N-7. 
11:45 Bus visko. 12:45 Senelis Šaltis ir 
vasara. 13:05 "Svajonių princas" (207, 
208) 14:05 "Turtuolė vargšė" (40) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Policijos akademija 
7. Misija Maskvoje N-7. 21:10 Nepri-
lygstamasis. N-7. 23:00 Tikras teisin-
gumas. Mirtina sankryža. N14. . 00:40 
Tamsos pakraštys (kart). N14. 02:45 
Programos pabaiga. 

Šeštadienis rugpjūčio 27 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (19) 
(kart.). . 06:55 "Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje" (14-16). 07:20 ""Nickelo-
deon" valanda. Linksmieji detektyvai" 
(8) 07:45 "Kung Fu Panda" (23) 08:10 
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys" (20) 
08:35 "Linksmieji Tomas ir Džeris" (8) 
09:00 "Ponas Bynas" (12)  09:30 "Ro-
žinė pantera" (24) 09:55 "Na, palauk!" 
(13) 10:05 "Na, palauk!" (14) 10:15 KI-
NO PUSRYČIAI. PREMJERA Pūkuo-
ti ir dantyti. 12:00 Linksmuolė Momo. 
13:45 Pričiupom!. N-7. 14:45 Policijos 
akademija 7. Misija Maskvoje (kart.). 
N-7. 16:30 "Gyvenimo šukės" (89) N-7. 
2014 m. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Įsi-
vaizduok tai 21:40 Bėgimas džiunglėse. 
N-7. 23:45 Projektas X. S. 01:15 Prisi-
minti pavojinga (kart.). N14. 03:15 Pro-
gramos pabaiga. 

Sekmadienis rugpjūčio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (20) 
(kart.). . 06:55 "Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje" (17-19). 07:20 ""Nickelo-
deon" valanda. Linksmieji detektyvai" 
(9) 07:45 "Kung Fu Panda" (24) 08:10 
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys" 
(21) 08:35 "Linksmieji Tomas ir Dže-
ris" (9) 09:00 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:30 "Rožinė pantera" (25) 10:00 
"Na, palauk!" (15). 10:10 KINO PUSRY-
ČIAI Trys nindzės. Pusdienis pramogų 
parke. 12:00 Keturkojai didvyriai. 13:40 
Bėgimas džiunglėse (kart.). N-7. 15:40 
Pričiupom!. N-7. 16:10 Pričiupom!. N-7. 
16:40 Jokio supratimo N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Tele-
loto. 20:35 Prašau, pasilik.... 2016 m. 
Irūnos Puzaraitės ir Mariaus Jampols-
kio koncertas. Svečiai: I.Valinskienė, 
K.Zvonkuvienė, D.Zvonkus, Ž.Žvagulis, 
I.Starošaitė, Radži, B.Dambrauskaitė, 
R.Cicinas ir kt. 22:30 Eilinis Džo. Ko-
bros prisikėlimas N-7. 00:50 Juodojo 
ežero paslaptis. Pabaiga N14. 02:25 
Programos pabaiga. 

Pirmadienis, rugpjūčio 22 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Nusikaltimo vieta Oilau. Trylikos 
griaučių paslaptis (kart.) Dokumentinis 
filmas. 07:55 "Tokia tarnyba" (56) (kart.). 
N-7. 08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:45 "Mistinės istorijos" (60). N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (2) 
(kart.) 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(315) (kart.). N-7. 2011 m. 12:55 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (24). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (57). N-7. 15:50 "Pro-
kurorų patikrinimas" (316). N-7. 2011 m. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (3) 19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Pragaras rojuje. N-7. 23:40 
Užgavėnės Naujajame Orleane (kart.) 
S. 01:20 "Sostų karai" (3-4) (kart.). N14. 
03:10 "Kalbame ir rodome" (356). N-7. 
03:55 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
04:35 Farai (kart.). N14. 04:55 "Kalba-
me ir rodome" (356) (kart.). N-7. 05:40 
Pričiupom! (kart.). N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 23 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (57) (kart.). N-7. 
08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (61). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (3) (kart.) 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (316) 
(kart.). N-7. 2011 m. 12:55 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (25). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (58). N-7. 15:50 "Prokurorų 
patikrinimas" (317). N-7. 2011 m. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(4) 19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 
21:30 Saulėlydis. Brėkštantis vėjas. N14. 
23:05 Pragaras rojuje (kart.). N-7. 01:05 
"Mistinės istorijos" (5) (kart.) N-7. 01:55 
"Gyvi numirėliai" (6) N14. 02:40 "Kalba-
me ir rodome" (357). N-7. 03:25 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 04:10 Farai 

(kart.). N14. 04:35 "Kalbame ir rodome" 
(357) (kart.). N-7.  

trečiadienis rugpjūčio 24 d.
 06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (58) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (42) (kart.) N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (62). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (4) (kart.) 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (317) 
(kart.). N-7. 2011 m. 12:55 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (1) N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (59). N-7. 15:50 "Prokurorų 
patikrinimas" (318). N-7. 2011 m. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(5) 19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:00 "Pavariau" (5) 
N-7. 21:30 Mergina iš Džersio. N-7. 23:35 
Saulėlydis. Brėkštantis vėjas (kart.) . N14. 
01:10 "Mistinės istorijos" (6) (kart.) N-7. 
02:00 "Gyvi numirėliai" (7) N14. 02:45 
"Kalbame ir rodome" (358). N-7. 03:30 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 04:10 
"Pavariau" (5) (kart.) N-7. 04:35 "Kalba-
me ir rodome" (358) (kart.). N-7. 05:20 
Pričiupom! (kart.). N-7. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
 06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (59) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (43) (kart.) N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (64). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (5) (kart.) 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (318) 
(kart.). N-7. 2011 m. 12:55 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (2) N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (60). N-7. 15:50 "Prokurorų 
patikrinimas" (319). N-7. 2011 m. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (6) 
19:30 Pričiupom!. N-7. 20:00 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21:30 Paskutinis kartas. N14. 
23:20 Mergina iš Džersio (kart.). N-7. 
01:15 "Mistinės istorijos" (60) (kart.). N-7. 
02:00 "Gyvi numirėliai" (8) N14. 02:45 
"Diagnozė - žmogžudystė" (25) (kart.). 
N-7. 03:30 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(1) (kart.) N-7. 04:15 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 04:40 "Mistinės istorijos" (61) 
(kart.). N-7. 05:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 26 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (60) (kart.). N-7. 
08:50 "Laukinis" (31). N-7. 09:45 "Lauki-
nis" (32). N-7. 10:45 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (6) (kart.) 11:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (319) (kart.). N-7. 2011 m. 
12:55 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (3) N-7. 
14:50 "Tokia tarnyba" (61). N-7. 15:50 
"Prokurorų patikrinimas" (320). N-7. 
2011 m. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (7) 19:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (33) N-7. 21:30 Bebaimis vairuotojas 
Dekeris. N-7. Veiksmo trileris. 23:35 Pa-
skutinis kartas (kart.). N14. 01:20 "Mis-
tinės istorijos" (62) (kart.). N-7. 02:05 
"Gyvi numirėliai" (9) N14. 02:45 Bebai-
mis vairuotojas Dekeris (kart.) N-7. 04:20 
"Amerikietiškos imtynės" (33) (kart.). N-7. 

Šeštadienis rugpjūčio 27 d.
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:50 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:40 
"Diagnozė - žmogžudystė" (2-3) (kart.) 
N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! (kart.). N-7. 
11:00 Baltijos galiūnų čempionato III eta-
pas. Telšiai. 12:00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 13:00 FAILAI X. Rapa Nujo paslap-
tys. Dokumentinis filmas. . 14:00 "Mis-
tinės istorijos" (7) N-7. 15:00 "Mistinės 
istorijos" (8) N-7. 16:00 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (26). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-
as skyrius" (44) N-7. 19:00 Už vaikystę. 
19:30 Muzikinė kaukė. 21:55 MANO HE-
ROJUS Šešios kulkos. N14. 00:10 AŠ-
TRUS KINAS Velnio ašara. N14. 01:45 
"Gyvi numirėliai" (8-9) (kart.) N14. 03:15 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" (26) 
(kart.) N-7. 04:00 Muzikinė kaukė (kart.). 

Sekmadienis rugpjūčio 28 d. 
 06:00 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (18) N-7. 07:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 07:30 Baltijos galiūnų čem-
pionato III etapas. Telšiai (kart.). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už visus" 
(63) N-7. 09:30 "Viena už visus" (64). N-7. 
10:05 Beatos virtuvė. 11:00 "BBC doku-
mentika. Žavūs ir pavojingi" (3-4). N-7. 
13:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
13:30 Už vaikystę (kart.). 14:00 Svei-
kinimai. 16:00 Išgyvenk, jei gali. 16:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 17:50 "44-
as skyrius" (45) N-7. 18:45 Žmogus-vo-
ras. N-7. 21:00 "Sostų karai" (5-6). N14. 
23:00 Atremti ataką. N14. Veiksmo ko-
medija. 00:35 Šešios kulkos (kart.) N14. 
02:25 Velnio ašara (kart.). N14. . 03:50 
Atremti ataką (kart.). N14. 05:10 "Žavūs 
ir pavojingi" (4) (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

čiukų istorijos (42) . 08:30 Legenda apie 
Korą (1) N-7. 09:00 Kung Fu Panda (15) 
N-7. 09:30 Mes pačios. Vasara . 10:00 
Urmu pigiau N-7. 12:05 Veiverlio pilies 
burtininkai N-7. 14:00 Mėnulio prince-
sė N-7. 16:10 Ekstrasensai tiria (56, 57) 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312) . 19:15 TV3 
sportas . 19:20 TV3 orai . 19:25 Euro-
jackpot . Loterija. 19:30 Karibų ratai (5) 
N-7. 20:30 Karaliaus Tuto prakeiksmas 
N-7. 00:00 Paranormalūs reiškiniai 4 . 
S. 01:40 Choras. Koncertas . 03:20 Pro-
gramos pabaiga . 

Sekmadienis rugpjūčio 28 d. 
06:15 Teleparduotuvė . 06:30 An-

čiukų istorijos (42) . 07:00 Transforme-
riai. Praimas (6) N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (5) N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (43) . 08:30 D‘Artanjanas ir 
trys muškietininkai (3)  N-7. 10:05 Ur-
mu pigiau 2 N-7. 12:00 Negražios įse-
serės išpažintys N-7. 14:00 Eragonas 
N-7. 16:10 Ekstrasensai tiria (58) N-7. 
18:30 TV3 žinios (312) . 19:20 TV3 
sportas . 19:25 TV3 orai . 19:30 2 Ba-
rai. Išlikimo kovos .  Tiesioginė translia-
cija N-7. 21:30 Pabėgimo planas N-14. 
23:50 Margareta N-14. . 02:40 Progra-
mos pabaiga .   

LRT
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Laimės kūdikis
2015-ųjų vasarį Rytų Ukrai-

ną kaustė stiprus šaltis. Po spro-
gimų stojusioje tyloje niekas ne-
atsiliepė į V. Sviridenkos riksmą – 
visi žuvo.

Tik po dviejų dienų į tą ke-
lio ruožą užklydo separatistai 
ir po sumaitotu automobiliu ra-
do Vadimą. Paėmė į nelaisvę, ta-
čiau netrukus perdavė ukrainie-
čiams. Jo būklė buvo tokia sun-
ki, kad priešams netiko nei kaip 
prekė, nei kaip belaisvis.

Gydytojai Kijeve buvo bejė-
giai. Visos galūnės buvo nuša-
lusios, jas teko amputuoti – vy-
riškis neteko ir kojų, ir rankų. 
Ir vis tiek Vadimas gavo laimės 
kūdikio vardą. Išgyventi Debal-
cevo katile pavyko nedaugeliui.

Reabilitacija Ukrainoje: 
teko raminti psichologę

„Mūsiškiai nedaug man galė-
jo padėti, – pasakoja Vadimas. – 
Atėjo vyrukas, kuris Afganista-
ne kadaise neteko kojos, ir pa-
sisiūlė pagelbėti, pamokyti. Gy-
dytojai irgi – su dėmesiu ir pa-
tarimais. Pirmomis savaitėmis 
mane ant tokio masažinio stalo 
diržais užkeldavo, bet po truputį 
stiprėjau, treniruotės buvo efek-
tyvios. Labai norėjau kuo grei-
čiau išmokti eiti su protezais, 
nes su žmona laukėme kūdikio, 
pirmagimio, nenorėjau tapti 
našta šeimai.“

Vis dėlto Vadimas suprato, 
kad tai, kas Ukrainoje vadina-
ma reabilitacija, tai lyg sanato-
rinis gydymas. Buvęs karys taip 
ir nesutiko tikro profesionalaus 
reabilitologo. Gydytojai daro ką 
gali, tačiau nėra techninių gali-
mybių. Štai jis pasakoja psicho-
logei, ką teko patirti per tas dvi 
šaltas vienišas dienas, kai gulėjo 

tarp žuvusių draugų, o psicholo-
gė – verkia...

Reabilitacija pagal 
Pentagono programą
Jam dar kartą pasisekė – bu-

vo išsiųstas reabilituotis į Jung-
tines Valstijas. Jau buvo sustiprė-
jęs, į karinį lėktuvą įžengė pats.

Smalsiam vyriškiui buvo la-
bai įdomu, kaip vyksta amerikie-
čių karių reabilitacija. „Ten buvo 
visai kitas lygis, – sako ukrainie-
tis. – Kitokie protezai, kitoks gy-
dymas. Stengiamasi visapusiš-
kai atstatyti karį – psichologiš-
kai, fiziškai, rūpinamasi, kaip jis 
gyvens savarankiškai. Tai – šalis, 
kuri moka pakelti iš lovos savo 
sužeistuosius.“ Amerikiečiai ap-
mokėjo Vadimo gydymą, išlaidas 
už viešbutį, maistą.

Stebuklų ir ten nebuvo, rei-
kėjo daug ir sunkiai dirbti. Vadi-
mui patiko ypatingas bėgimo ta-
kelis. Tekdavo mautis specialias 
trumpikes, tada tokį lyg kupolą 
kompiuteris pripildydavo oro ir 
žmogus šiek tiek pakildavo nuo 
žemės. Tada bėgti buvo lengva... 
Tačiau pamažu oras iš kupolo bū-
davo išleidžiamas ir tekdavo pa-
čiam išsilaikyti.

Baseine Vadimas įstengdavo 
nuplaukti kilometrą, o su specia-
liais, bėgimui pritaikytais prote-
zais nubėgdavo net 5 kilometrus. 

Labai greitai jis suvokė, kad 
porai savaičių į JAV atvykstan-
tys pasipraktikuoti Ukrainos gy-
dytojai nieko gero nespės išmok-
ti, nes reabilitacija – tai didžiulis 
mokslas ir menas, reikia moky-
tis ne vienus metus, jei nori tap-
ti geru specialistu.

„JAV pirmiausia viską išsi-
aiškina apie žmogų, ką jis gali, 
ko negali, – pasakoja įspūdžius. 
– O svarbiausia jiems yra suvok-
ti, ko norėtum ateityje. Kai pasa-
kai, jiems atsiranda tikslas, ima 
galvoti, kaip tau padėti tą tikslą 
pasiekti. Jei buvau išvykęs į eks-
kursiją, grįžusį išklausinėja, kaip 
sekėsi, kas gąsdino, kaip jaučiau-
si. Dirba su tavim tol, kol pajus, 
kad tu jautiesi visiškai ramus ir 
pasiruošęs gyventi. Išmokė ir 
visokių buities gudrybių – kaip 
su protezais įsukti varžtą ar ati-
daryti alaus butelį. Tiesa, jie tu-
ri labai daug pritaikytų prietai-
sų ir įrankių, kuriais paprasta 
ir patogu naudotis. O kai karys 
pamato, kad su protezais galės 
visai normaliai gyventi, jam gali 
pavykti išvengti ir tokio siaubo 
kaip depresija.“

Grįžusieji iš fronto visi – 
sužeisti

Vadimas dabar dirba visuo-
meninėje organizacijoje, kuri 
rūpinasi iš Rytų fronto grįžu-
siais kariais. Daug „popierizmo“, 
taip, bet be to neapsieisi. Kartais 
aptinka dokumentuose įrašy-
tą kario pavardę, o niekas neži-
no jo likimo, ieško adresų, tele-
fonų, skambina. Ir randa lovoje 
gulintį ir nebenorintį su niekuo 
bendrauti jaunuolį, kuris palūžo 
nuo patirto košmaro.

„Iš fronto niekas negrįž-
ta sveikas, – teigia Vadimas. – 
Ukraina vis geriau rūpinasi tais 
kariais, kurių sužeidimai aki-
vaizdūs, bet kitaip yra su kontū-
zija. Jei vyrukas stovi prieš tave 
ir į nieką nereaguoja, net jei mo-
suoji prieš jį rankomis, tada aiš-
ku – diagnozė bus nustatyta. Bet 
dažnai kontūzija tarsi pasislėpu-
si, o po kelių mėnesių sprogsta 
nežmoniškais galvos skausmais 
ir įvairiomis ligomis. Dažnai tik 
po kurio laiko pablogėja rega, 
klausa, užpuola skrandžio su-
trikimai. Jei tokiam kariui nesu-
teiksime pagalbos, kentės visa jo 
šeima. Žinau tai iš savo patirties. 
Būtų idealu, jei kiekvieno grįžu-
sio kario sveikata būtų išsamiai 
patikrinta. Bet dabar bent jau 
padedame rasti pagalbą tiems, 
kuriems labiausiai reikia.“

Ukrainos galimybės ribotos 
ir jokiam kariui, kurio visos ga-
lūnės amputuotos, niekas nepa-
siūlys, kaip JAV, kelių rūšių pro-
tezų (bėgimui, plaukimui ir kt.), 
bet Vadimas siekia, kad valstybė 
nepamirštų savo gynėjų.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLikienė

Neįgalieji  
pasaulyje

Ukrainietis Vadimas Svi-
ridenka tarnavo felče-
riu 128ojoje kalnų pės-
tininkų brigadoje. 2015 
metų vasarį buvo sun-
kiai sužeistas apsupty-
je prie Debalcevo. Maši-
na, kuria bandyta išvežti 
sužeistuosius, užvažiavo 
ant minos. Likusius gy-
vus perkėlė į kitą mašiną, 
šiek tiek pavažiavo – vėl 
mina... Tame kelio ruože 
jau nebeliko gyvų karių, 
išskyrus vieną – Vadimą.

Kelios dešimtys vieno liki-
mo brolių ir sesių, būrelis jiems 
geriausius draugus atstojančių 
savanorių ir visa tai jungianti 
krikščioniška bendruomeniš-
kumo dvasia. Šitaip jau šeštus 
metus gyvuoja Kauno „Arkos“ 
bendruomenė, savo pavyzdžiu 
griaunanti visuomenėje nusi-
stovėjusius stereotipus apie ne-
įgaliuosius.

„Čia nėra neįgalių asmenų. 
Tai mūsų bičiuliai, o mes jiems – 
draugai, – pasakojo Kauno „Ar-
kos“ bendruomenės vadovas dr. 
Gedas Malinauskas. – Visi esame 
tokie patys. Mūsų vienas pagrin-
dinių tikslų – parodyti, kad jie vi-
sų pirma yra žmonės, kurie išties 
daug ką gali, tik toje kasdienybė-
je reikia šiek tiek padėti. Pavyz-
džiui, bičiuliai sėkmingai dar-
buojasi ir su nedidele pagalba 
susitvarko virtuvėje. Jų gaminti 
pietūs būna tiesiog puikūs.“

Prieš kelerius metus Sargė-
nuose susibūrusi Kauno „Arkos“ 
bendruomenė ėmėsi nekasdie-
niškos misijos – pakeisti visuo-
menės požiūrį į asmenis, turin-
čius proto negalią.

G. Malinauskas teigė vis dar 
pastebintis įtarius aplinkinių 
žvilgsnius, tarsi slapčia klausian-
čius, ar tie neįgalieji nėra pavo-
jingi, agresyvūs. Jei šį mitą pa-
vyksta greitai sudoroti, tada dau-
geliui kyla kitas klausimas: o ką 
jie gali ir sugeba?

Dalyvaudama programo-
je „Iniciatyvos Kaunui“, ši ben-
druomenė įgyvendina projektą 
„Kokią šviesą slepia negalia: vie-
tos bendruomenės sutelktumo ir 
solidarumo didinimas“. Savival-
dybė prie šio projekto prisidėjo 
4,5 tūkst. eurų.

Pasak G. Malinausko, eidami 
į vietos bendruomenes, savano-
riai kvies žmones ne tik pasi-
klausyti, bet ir prisiliesti prie to, 
apie ką pasakos: „Vien tik neįpa-
reigojančio pokalbio nepakanka, 
tad kviesime savanoriauti – pa-

bendrauti su bičiuliais, pabūti jų 
draugijoje. Jiems tikrai neužten-
ka bendrauti tik tarpusavyje su 
to paties likimo broliais – reikia 
žmonių, draugystės.

Organizuodami renginius ir 
susitikimus, Kauno „Arkos“ at-
stovai taikosi ne vien į jaunimą, 
bet ir į vyresnio amžiaus žmo-
nes. Jie jau turi pavyzdžių, kai 
prie savanorių jungiasi senjorai.

„Netoliese gyvena kelios mo-
čiutės, vis ateinančios mums į 
pagalbą. Viena jų – gėlininkė, 
padedanti puoselėti aplinką. Ka-
daise ji lankydavo šio namo šei-
mininkę, kuri būstą padovano-
jo jėzuitams ir sykiu čia įsileido 
mus. Pernai ji iškeliavo anapi-
lin“, – prisiminė G. Malinauskas.

Savanoriai imasi ir originalių 
būdų savo gretoms plėsti. Vienas 
tokių – obuolių dalybos. Prie var-
tų padėtas krepšys su savame so-
de užaugintais vaisiais kaipmat 
patraukia praeivių dėmesį. Pasi-
vaišinusieji paprastai ima klausi-
nėti, kas ir kodėl už dyką dalijasi 
obuoliais. Tai tampa puikia pro-
ga „Arkos“ bendruomenei prisi-
statyti ir pakviesti žmones pasi-
svečiuoti.

Šiuo metu Kauno „Arkos“ 
bendruomenėje – 22 bičiuliai. 
Tai mokyklas baigę suaugusieji 
nuo 21 metų amžiaus. Krikščio-
niška pasaulėžiūra besivadovau-
jančioje organizacijoje kiekviena 
diena prasideda rytine arbata ir 
pamaldomis, po kurių visi stoja 
prie savo darbų.

Čia pat veikia dirbtuvėlės, 
kuriose bičiuliai gamina žvakes, 
muilą, veltinukus, keramikos 
dirbinius, o šaltuoju metų laiku, 
ypač prieš Kalėdas, – atvirukus. 
Kieme esančiame darže jie augi-
na daržoves kasdieniam stalui.

Pagamintus suvenyrus Kau-
no „Arkos“ bendruomenė par-
duoda savo interneto svetainėje 
esančioje elektroninėje parduo-
tuvėje. Dalį suvenyrų dovanoms 
įsigyja įvairios organizacijos.

Kauniečių iniciatyva – draugyste 
užgožti negalią

Portalas kaunodiena.lt rašo apie negalią turinčiuosius subūrusią 
„Arkos“ bendruomenę. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tokios rekomendacijos buvo 
paskelbtos naujoje Civilinės avia-
cijos (CAA) tarnybos ataskaitoje. 
Joje buvo analizuojama 30 Jung-
tinės Karalystės didžiausio užim-
tumo oro uostų, juos vertinant 
pagal tokius veiksnius, kaip lau-
kimo eilėse laikas ir keliautojų 
pasitenkinimas. Visi 30 oro uos-
tų buvo suskirstyti į keturias ka-
tegorijas: labai gerai, gerai, gerė-
ja, prastai. Hitrou ir Londono City 
oro uostai pateko į trečiąją – „ge-
rėja“ – kategoriją. 9 Jungtinės Ka-
ralystės oro uostai buvo įvertinti 
„labai gerai“,  Edinburgo oro uos-
tas pateko į „prastai“ kategoriją.

Hitrou oro uoste neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos asmenų ap-
tarnavimas buvo vertinamas že-

miau vidutinio lygmens. Kai ku-
riuose atsiliepimuose įvardinta, 
kad darbuotojai prastai suvokia 
neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 
asmenų reikmes. Teigiama, kad 
oro uostas yra pasiruošęs gerin-
ti savo paslaugas.

Londono  City oro uosto at-
stovas taip pat tikino, kad sie-
kiama siūlyti tik aukščiausio ly-
gio paslaugas ir teikti patikimą 
pagalbą. 

„Neįgalieji arba ribotos judė-
senos keleiviai pasitiki, kad oro 
uostų darbuotojai suteiks tinka-
mą priežiūrą ir aptarnavimą, to-
dėl šių paslaugų kokybė turėtų 
būti oro uostų vadovų svarbiau-
sias prioritetas,“ – Sakė CAA at-
stovas Metjus Bufis.  

Oro uostai gerins neįgaliųjų  
aptarnavimą

Portalas www.anglija.lt skelbia žinutę, kad Londono Hitrou 
ir City oro uostams buvo įsakyta pagerinti neįgaliųjų ir ribotos ju-
dėsenos keleivių aptarnavimą. 

„The Independent“ skelbia 
apie Brazilijos San Paulo mies-
to mokslininkų vystomą projek-
tą „Vėl eik“ (angl. „Walk Again“). 
Jie įsitikinę galintys paralyžiuo-
tiems asmenims grąžinti judėji-
mą džiaugsmą.

Mokslininkai naudojosi spe-
cialia virtualios realybės sistema, 
kuria buvo stimuliuojama paci-
entų smegenų veikla, o tai pa-
spartino galūnių valdymo pro-
cesus. Naudodamiesi specialiu 

mintimis kontroliuojamu egzos-
keletu tokie pacientai gali judin-
ti kojas ir jas jausti. Pranešama, 
kad vienas ligonis netgi pajėgė 
pasiremdamas dviem ramentais 
eiti be medikų pagalbos. 

Mokslininkus nustebino tai, 
kad eksperimento metu net aš-
tuoni pacientai, paralyžiuoti 
po stuburo traumų, vėl pradė-
jo jausti kūną žemiau juosmens. 
Iki tol manyta, kad septynių šių 
žmonių stuburas buvo negrįž-

tamai pažeistas. Dabar eksper-
tai mano, kad dalis nervų visgi 
išliko, o mokslinio eksperimen-
to metu juos pavyko atgaivinti. 
Vienas iš projektą vykdančių 
mokslininkų Migelis Nikolelis sa-
ko, kad šiuo metu sunkią stuburo 
traumą patyrusių pacientų rea-
bilitacija apsiriboja pratinimusi 
naudotis neįgaliųjų vežimėliu. Jo 
teigimu, pasiekti rezultatai jiems 
suteikia vilčių.

„Bičiulystės“ inf. 

Gyvenimas po mirties

Vadimas Sviridenka

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Ant kojų pastatė paralyžiuotą 
pacientą
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Prie kūrybos 
šaltinio Sparnai kiekvienam 

dovanoti..

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

(Tęsinys – kitame numeryje)   Aldonos Milieškienės nuotr.

Kas man mintis  
pasėjo?

Kas man mintis pasėjo?
Kas žodį pakuždėjo?
Kodėl šiandien svajoju
Ir sau eiles dėlioju?
O kaip norėčiau skristi,
Su mintimis pranykti,
Slapta kažką stebėti
Ir nieko negirdėti.

Regina Mineikienė 
Vilkaviškio r. 

Skrydis
Gelsvus sparnus dangun  
              pakėlęs drąsiai
Galvoju kilt aukščiau virš debesų
Ir niekados manęs jau neberasit
Nei danguje, nei tarp šaltų  
       žvaigždžių.

Pakilęs skrisiu aš nežinomybėn
Virš nuoskaudų, kančių ir  
            nevilties,
Atvėręs taką nuoširdžiai  
            ramybei,
Ieškodamas stiprybės, išminties.

Bet gal nėra idealių svajonių.
Gal tik troškimai, kupini vilties?
Gal Žemėje gyvena ne tik žmonės, 
Kuriuos tik Angelas sparnu  
                palies.

Ir skrisiu toliuos vienišos  
           ramybės.
Mane tik debesys jausmų lydės.
Ir nežinau, ar tik užteks  
         kantrybės
Sugrįžti, kai jausmai žydės.

egidijus sALDYs 
Biržų r. 

Pasimatymas 
Kelionę lydi plunksnuoti 

debesų ledkalniai. Kopiu į juos 
akimis. Natikėtai mano ledkal-
niai pasislepia anapus mėlynai 
pilkos dangaus scenos užuolai-
dos. „Spektaklio nebus“, – atsi-
dūstu, tačiau saulei atodūsiai 
nepatinka. Įkaitusia nuo vasa-
ros ranka ji užuolaidą stumia 
tolyn, ledkalniai dar bando ke-
denti plunksnas, bet jos tirps-

ta, tirpsta...
Dabar už autobuso užuolai-

dos pasislepiu aš.
Žinau – ji laukia.
Žino – aš ilgėjaus.
Pėduoto smėlio. Keistuolės 

atsiskyrėles pušies. Prikimusio 
žuvėdros juoko. Laiko ir erdvės 
susiliejimo sidabro juosta ties 
horizontu. 

Skubu pasimatyman. Mintys 
pralenkia žingsnius, jos skrenda 
link tolumoje stūksančio sve-
timos šalies laivo, pasveikina 
pavargusią burę, slysteli seno-
jo tilto akmenimis. Ir tik tada 
sutirpusio dangaus ledkalnio 
plunksnuotu sparnu ji glusteli 
prie pavargusių mano kojų. 

Vitalija LiŽAitienė
Šakių r. 

Amžinas keleivis
Eini ir eini 
atmuštom kruvinom kojom – 
ne smėlio takas – 
gruodas ir akmenys.
Už kalno – kalnas, 
žemyn – pakalnė...
Tu – akmenėlis
ant žemės delno.

Atrodo, skristum,
o vis ant vietos.
Debesys – šilkas.
Akmuo gi – kietas.
Neskirta buvo 
po šilką vaikščiot,
besparni paukšti,
kirminu šliauši.

Tik nesuklyski,
tik nepaslyski.
Sparnus auginki – 
galėsi skristi.
Sparnai užauga – 
didingi siekiai 
į priekį veda, 
vilioja, kviečia. 

Danutė kuLiAVienė 
Jonava

Greitai
Meilės trikampio sparnai
Nepatvarūs
Greitai susinešioja
Nusipleiskanoja
Mat 
Patys sau
Pakiša koją. 

Zinaida JuRėnienė 
Panevėžio r. 

Skrydis 
Miško kirtavietės pakrašty-

je buvo paliktas galingas ąžuo-
las. Reproduktoriumi įvardin-
tas kirtėjų. Kiaurą parą sarga-
vo medis, įvairindamas tuščios 
laukymės monotoniškumą. Jo 
šakose tūpdavo ilsėtis spar-
nuočiai, keliaujantys iš laukų į 
mišką ir atgal. Tačiau dažniau-
sios laukymės vienišiaus lanky-
tojos buvo varnos. Patiko joms 
medis. Iš ąžuolo aukštumų var-

nos stebėjo viso miško plikę ir 
savaip kontroliavo joje verdan-
čią smulkesnių gyvūnų veiklą.

Eidamas per proskyną kir-
tavietėje, išgirdau čaižų varnos 
„kar“. Paukštis plasnojo ąžuo-
lo link. Iš miško pusės atklydo 
atsakas. Pasirodė ir gentainė – 
medžio link karksėdama skrido 
kita varna. Jų keliami pavojaus 
signalai į laukymę traukė ir ki-
tas giminaites, buvusias miš-
ko toliuose. Apsidairiau – va-
nago padangėje nesimatė. Ke-
lios varnos jau suko ratus virš 
ąžuolo. Priėjęs arčiau įsižiūrė-
jau: medžio viršūnėje – lizdas. 
Prie jo lėtai sliuogė rausvamar-
gis padaras. Keliančių alasą var-
nų pulkas didėjo. Plėšikas, pri-
artėjęs prie lizdo apačios, dai-
rėsi į šalis. Paskui stryktelėjo 
ant kitos šakos ir palypėjęs at-

sidūrė jau virš lizdo. Išrietė nu-
garą ir... ruošėsi šuoliui. Tačiau 
tą pat akimirką dvi varnos pi-
kiruodamos smigo ant katino. 
Gyvasis kamuolys pradėjo ris-
tis šakomis žemyn. Viena varna 
atsiskyrė ir nuskrido. Kita plas-
nojo sparnais. Katinas, įsikibęs 
antrai varnai į pilvo plunksnas, 
leidosi žemyn. Atsidūrę žemė-
je, gyviai atsiskyrė. Varna, per-
sivertusi kūlio, suplakė sparnais 
ir nuskrido. Katinas pradėjo lai-
žytis nugarą.

– Svetimais sparnais toli ne-
nuskrisi, – priėjęs moralizavau 
katinui. Pamatęs mane, jis su-
sigūžęs prisiplojo prie žemės, 
paskui stryktelėjo ir nulindo į 
aviečių sąžalyną, kerojusį aplink 
ąžuolo kamieną.

Antanas kARMOnAs 
ignalina

Svajonės
Pakėlęs į dangų sparnus, 

palikęs šioj žemėj draugus, 
džiaugsmus ir vargus, skrai-
džiau po padangę, ilgai svajoda-
mas, ar nepavargs sparnai, kol 
durys atvertos man bus į aukš-
tus rojaus vartus. Skraidyda-
mas galvojau: „O kam man tas 
rojus, tas amžinas dangus, juk 
pekloj visos gražuolės bus.“ Ten 

tęsis žemiškas dangus. Kilda-
mas į padanges baltu balandžiu 
skridau, nukritęs į peklą juodu 
varnu tapau. Sparnai jau sma-
luoti, paskristi nebegaliu, e pe-
kloj gražuolės juokiasi, siunčia 
mane eiti prie velnių. Eik, derė-
kis, kokį darbą gausi, tokį turė-
si. Čia tau ne rojus, ne amžinas 
dangus, ne iškart malonumai 
bus. Puoliau valyti smaluotus 
sparnus. Bevalydamas pavar-
gau, prisnūdau, pabudęs nei 
dangaus, nei peklos nebera-
dau. Guliu gimtosios žemelės 
nuosavoj lovelėj, liko neišsipil-
džiusios svajonės. Tai būta tik 
sapno nuostabaus.

Jonas BALtuŠis
Biržai

Fantastikos lašai
Iš seno dviračio ir skėčių
Sumeistravau skraidyklę.
Pasiekti pajūrį galėčiau 
Su skrendančia baidykle.

Lengvai kilau į aukštį
Virš medžių, be takelio.
Skridau tarytum paukštė,
Link jūros radus kelią.

Sukau virš kopų pamažu,
Norėjau gerą vietą rasti.
Išvydę paukštę virš galvų,
Saldžios porelės išsilakstė.

Pakeičiau kryptį link pušynėlio
Pro poilsiautojų stovyklą.
Jūros paplūdimy ant smėlio
Dar užtikau ruonių gulyklą.

„Iš kur čia ruoniai? – nustebau. –  
Akyse gal miražas?“
Apsukęs ratą supratau:
Tenai – nudistų pliažas.

Gal jiems kaitresnė saulė šildo?
Gali be rūbo gulinėti.
Ar iš legendų deivė Milda 
Kai kam padės pasimylėti...

Mykolas kRuČAs 
Jonavos r. 
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