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Kariais tapę neįgalieji laužo stereotipus: ginti 
Tėvynę gali kiekvienas

„Ypatingas būrys“ – taip va-
dinasi bendras LRT, Krašto 
apsaugos ministerijos ir ne-
seniai įkurto judėjimo Pa
rateam Lietuva projektas. 
Ypatingą būrį sudaro būre-
lis negalią turinčių žmonių, 
tarp kurių daugiausiai para-
limpiečų ir sužeistų karių. Jie 
išbando, ką reiškia tarnauti 
Lietuvos kariuomenėje. 

Integracijos keliu

Tolerancijos link

Vita (vardas pakeistas, re-
dakcijai žinomas) serga itin 
reta liga – jai nustatytas su-
stingusio žmogaus sindro-
mas. Moteris pasakoja, kad 
jos gyvenimas pastaruoju 
metu sudėtingas. Ji nelydi-
ma kito žmogaus nesiryžta 
išeiti iš namų – nuolat griū-
va, be to, kenčia skausmus. 
Tačiau liūdniausia, kad jai 
nepriklauso jokia pagalba ir 
išgyventi tenka iš minimalios 
neįgalumo išmokos.
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Sieks laužyti stereotipus
„Bandome sulaužyti tam 

tik rus stereotipus ne tik apie 
paralimpiečius, bet ir apie ka
riuomenę. Kariuomenė gali bū
ti atviresnė nei buvo anksčiau – 
turime priimti visai kitokių fi
zinių standartų žmones, – pro
jekto pristatyme sakė krašto ap
saugos viceministras Giedrimas 
Jeglinskas. – Priimdami juos 
mes keičiamės ir keičiame vi
suomenę.“ 

Jam pritarė ir LRT genera
linės direktorės pavaduotojas 
Gytis Oganauskas: „Naciona
linis transliuotojas turi skatin
ti visų visuomenės grupių dia
logą. Lietuvoje yra beveik 250 
tūkst. su skirtinga negalia gy
venančių žmonių ir dažniausiai 
žiniasklaidoje jie matomi dviem 
aspektais – pasakojama apie jų 

Nustatė retą  
sindromą

Moteris pasakoja, kad jos li
gos pradžia pernelyg negąsdino 
– tiesiog kartkartėmis tarsi su
spazmuodavo judesius, iš rankų 
krisdavo daiktai ir pan. Gydy
tojai atliko labai daug tyrimų, 
tačiau tiksliai negalėjo pasaky

problemas, tai yra reikalinga, ar
ba jie yra parodomi per drama
tizmo ir liūdesio akinius. Norė
tųsi tą požiūrį pakeisti.“

R.Oganausko teigimu, šiame 
projekte susiduria 2 stereotipiš
kai skirtingi pasauliai: kariuome

nė, kuri paprastai yra įsivaizduo
jama kaip prieinama tik patiems 
stipriausiems ir ištvermingiau
siems, ir žmonės su negalia, kurie 
stereotipiškai įsivaizduojami kaip 
užsidarę tarp 4 sienų, niekur nei
nantys, nieko negalintys. „Žmo

gaus ribos ir galimybės yra bega
linės ir tie žmonės savo ryžtu ir 
drąsa tai parodo kasdien. Tai yra 
dar vienas pavyzdys, kuris paro
do, kad ginti tėvynę gali visi“, – 
teigia LRT generalinės direktorės 
pavaduotojas.

Iniciatyva pasidžiaugė ir Lie
tuvos paralimpinio komiteto pre
zidentas bei judėjimo Parateam 
Lietuva iniciatorius Mindaugas 
Bilius. Jo teigimu, tai pirmas toks 
projektas pasaulyje, kai neįgalieji 
dirba kartu su kariais. 

Išbandė daug naujų dalykų 
Entuziazmo neslėpė ir pro

jekto dalyviai. Didžiausias iš
šūkis buvo ulonų trasa, kurią 
įveikti nelengva net vadinamie
siems sveikiems kariams. Pasak 
lengvaat lečio Egidijaus Valčiu
ko, įveikus sudėtingą trasą api
ma labai geras jausmas. Jam pri
tarė ir šaulė Raimeda Bučinsky
tė. Jos teigimu, buvo tokių trasų, 
kurių, atrodo, sėdint neįgalio
jo vežimėlyje niekaip nepavyks 
įveikti, tačiau veikiant kartu tai 
pavyko padaryti. Jai daugiausiai 
džiaugsmo suteikė šaudymas – 
nors ginklai ne sportiniai, daug 
sunkesni, jų veikimo principas 
panašus, tad Raimeda ne vieną 
patyrusį karį nustebino taiklu
mu. Aušrinei Packevičiūtei be
ne didžiausią įspūdį paliko nu
sileidimas virve nuo aukščiau
sio Lietuvos tilto – pasirodo, ir 
tai įmanoma, tik reikia žinoti, 
kaip. Paralimpiečius maloniai 
nuteikė tai, kad šarvuočiai, pa
sirodo, pritaikyti judantiems ne
įgaliųjų vežimėliais. Per pirmąją 
pratybų savaitę negalią turintys 

Tapai neįgaliu? Toliau kapstykis kaip nori 
ti, kas jai yra. Moteris anks
čiau nesirgo jokiomis ligomis – 
buvo judri, aktyvi. „Galvojau, 
kad gyvensiu 100 metų ir nie
ko man negali atsitikti“, – sako 
Vita. Vis dėlto situacija tik blo
gėjo – sąstingiai darėsi vis sti
presni, vis labiau vargino neti
kėti griuvimai. 

Kartą, netyčia kažkur išgirdu
si apie sustingusio žmogaus sin
dromą, paskui pasidomėjusi in
ternete, Vita pagalvojo, kad visi 
ligos požymiai atitinka jos situa
ciją. Užsiminė apie tai gydytojai. 
Ji kiek padvejojusi nusiuntė krau
jo tyrimus į Vokietiją. Po kurio 
laiko atėjo atsakymas – taip, mo
terį ištiko itin retai pasitaikantis 
sustingusio žmogaus sindromas. 
Pasak Vitos, viena vertus, tarsi at
sirado aiškumas, tačiau, kita ver
tus, žinojimas situaciją tik pablo
gino – sužinojo, kad realios pa
galbos nėra... Vaistai tik šiek tiek 

Būrys negalią turinčiųjų išbandė kario duoną.

koreguoja situaciją. O kaip gy
venti toliau? Niekas nepasakė, 
nepatarė, nepasiūlė jokios pagal
bos. Moteris liko viena su sun
kiomis mintimis. Ji sako sunkiai 
kalbanti apie savo ligą – vien nuo 
minčių apie ją stingdo, persmel
kia bloga emocija. Vita dar turi 
vilties – o gal tai ne tas sindro
mas, gal yra kažkoks nežinomas 
gydymo būdas... 

Tenka gyventi iš menkos 
išmokos

Vitą pastaruoju metu labiau
sia gąsdina nuolatiniai griuvi
mai – net šaukštelio nukritimas 
gali tai išprovokuoti. Ir griūva ji 
kaip kūdikis – visu ūgiu. Blo
giausia, kad tokių kritimų pase
kmės būna gana rimtos – jau pa
tyrė ne vieną lūžį, daug kitų trau
mų. Apie save primena ir iš anks
čiau kryžkaulio trauma, nugaros 
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Irena Sabataitytė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi smagios 
šventės įspūdžiais. 

Prieš aštuonerius metus su
siformavo graži tradicija rengti 
Jurbarko rajono neįgaliųjų vasa
ros šventes. Susibūrimai keliau
ja iš vienos seniūnijos į kitą. Šie
met tradicinę Jurbarko neįgalių
jų draugijos vasaros šventę „Pa
būkime kartu“ nuspręsta rengti 
Jurbarkų seniūnijoje. Šios vasa
ros stotelė – Vertimai, kuriame 
senojo Lietuvos kaimo tradicijas 
puoselėja draugiška bendruome
nė. Pasiruošimo darbų būta daug, 
nes įnoringi šios vasaros orai ver
čia akimirksniu keisti planus. 

Bet net ir toks oras šventės da
lyvių neišblaškė. Iš visų rajono se
niūnijų pabūti kartu norintys neį
galieji gausiai rinkosi Vertimų Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčion, kur 
šventas Mišias aukojo klebonas 
Darius Auglys. 

Gausus būrys neįgaliųjų at
vyko iš Smalininkų seniūnijos, 
švente džiaugėsi visada aktyviai 
draugijos renginiuose dalyvau
jantys Girdžių, Raudonės, Eržvil
ko, Šimkaičių, Skirsnemunės, 
Veliuonos seniūnijų neįgalieji. 
Malonu, kad kartu su savo seniū
nijos žmonėmis šventėje dalyva
vo Smalininkų seniūnas Ramū
nas Alminas.

Jurbarkų seniūnas Audronis 
Kačiušis daug prisidėjo, kad su
sibūrimas vyktų sklandžiai. Nuo 

Jurbarkas: Neįgaliųjų sielas gydo dėmesys ir bendravimas

�� Marius Glinskas informuo-
ja apie Jonavoje vykusias sporto 
varžybas. 

Jonavos miesto įkūrimo 
269-ųjų metinių proga, pas jo
naviečius atvyko Kėdainių ir 
Elektrėnų draugijų sportinin
kai. Buvo susitarta pasivaržyti 
smiginio, baudų metimų, šaškių 
bei šachmatų rungtyse. 

Po kelių valandų paaiškėjo, 
kad geriausiai baudas mėtyti se
kasi elektrėniškiams. Čia prizi
ninkais tapo Ramūnas Stasionis 
ir Artūras Ivoška, leidę šalia įsi
terpti tik nuo vaikystės sportavu
siam jonaviečiui Zbignevui Nar
vydui. Smiginio strėlytes taik-
liausiai mėtė kėdainietis Vasilijus 
Aleinikovas, prie kurio artėjo, bet 
taip ir nepriartėjo elektrėniškiai 

Jonava: 

�� Ona Trečiokienė laiške „Bi-
čiulystei“ rašo apie kelionę į Telšius. 

Ach, ta Žemaitija! Tokia vi
liojanti ir tolima, mums, gy
venantiems Kalvarijos savival
dybėje, Sangrūdos seniūnijo
je. Šalia – ranka pasiekiamas 
Punskas, o Žemaitija tik girdi
ma iš žemaičių lūpų ir matoma 
iš jų darbų. Taigi, mes, Kalva
rijos savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos Sangrūdos seniūnijos 
nariai, nusprendėme susipažin
ti su Žemaitijos sostine Telšiais. 
Kelionė ilga, bet tikslas kon
kretus. Ir štai – mes Telšiuose.

Mūsų laukė ekskursija su 
žemaitiškai kalbančiu gidu po 
senamiestį. Ji mums, suvalkie
čiams, buvo išskirtinė – sužino
jome daug įdomių faktų, pramo
kome kalbėti ne tik žemaitiškai, 
bet ir kiniškai. Buvo įdomu pa
matyti miestą ant septynių kal
vų, kurį, kaip porina legenda, 
įkūrė žemaičių didvyris Džiu
gas Telšys. Keliavome po Telšių 
miesto centrą, gatveles, kuriose 
kadaise šurmuliavo žydų krau
tuvėlės, o Turgaus aikštėje bu
vo kepyklos, restoranai ir kar
čiamos. Žemaičius ir žydus, ku
rių vienu metu Telšiuose gyve
no 68 procentai, siejo bendrys
tė. Tai liudija istorija ir istori
niai pastatai. Žymiausias iš jų – 
Telšių ješibotas, aukštoji rabinų 
mokykla. Keliaudami ieškojome 
žydo atvaizdo, nes norime bū
ti protingi, kaip ši tauta, ir Tel
šių simbolio – meškos pėdsa
kų, nes norime būti stip rūs, kaip 
šie gyvūnai. Ėjome, klausėmės, 

Kalvarija: Maršrutas – Telšee 
Miesto gimtadienio  

proga – varžybos 

Bronislovas Tarulis ir Anatoli
jus Šugajevas. Šachmatų kombi
nacijas tiksliausiai numatė jona
viečiai, o šaškių labirintuose aky
liausiai žvalgėsi to paties A. Šuga
jevo vadovaujami galvočiai. 

Po varžybų šio susitikimo 
prasmę apibūdino projekto vado
vė Ingrida Kisielienė, o Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugijos pir
mininkė Valerija Lopetienė, įtei
kusi svečiams padėkas ir dailius 
medalius, išreiškė viltį, kad ki
tais metais, miesto 270-ųjų me
tinių proga, galėtų įvykti dar di
desnės, turiningesnės varžytuvės.

Grįžę iš svetingos Justino Va
reikio progimnazijos salės, Neį
galiųjų draugijoje visi pasistipri
no kava, arbata, paragavo drau
gijos moterų keptų skanumynų.

stebėjomės ir aikčiojome ,,Kaip 
gražu!“ Taip, žemaičiai myli sa
vo Žemaitiją, išlaiko prigimtinę 
savastį, kalbą, papročius, tradici
jas ir savitą krašto istoriją. 2019 
metais minimos Žemaitijos var
do paminėjimo rašytiniuose šal
tiniuose 800-osios metinės, to
dėl šie metai paskelbti Žemai
tijos metais. Tuo žemaičiai di
džiuojasi ir visur matyti šios su
kakties ženklai.

Ant Insulos kalvos stovi Šv. 
Antano Paduviečio katedra. Nė 
viena pasaulio bažnyčia netu
ri tokių reljefinių durų, kaip ši. 
Šios durys – tai meistro darbas, 
kurio mintis ir rankos vedžiojo 
Dievo apvaizda. Ant šių durų 
mes ieškojome ir suradome žydo 
ir meškos atvaizdus ir esame ti

kri, kad išminties ir stiprybės pa
sisėmėme visam laikui. Ekskur
siją baigėme prie Masčio ežero ir 
prie jo prisiglaudusio amfiteatro. 

Žemaitėjės suostėnė, mies
tas prie Masčio ir Durbinio 
upelio, mus sužavėjo. O štai 
ir žemaičių kalba kiniškai: ,,A 
ka-tu-ka a-ta-ka?“ (Ar katukai 
atako?). Girdėjome ir prancū
ziškai, ir japoniškai, bet, mums 
suvalkiečiams, tai įsiminti buvo 
jau per sunku. Švelniai patrynę 
meškai – Žemaitėjės motinai – 
nosį, tikėdamiesi gerų norų iš
sipildymo, palikome Telšius. Su 
džiugia nuotaika ir ,,Džiugo“ 
sūriu lauktuvėms grįžome į sa
vo gimtąją Sangrūdą. Žemai
tijai sakome: ,,Ačiū ir iki pasi
matymo“.

Į jurbarkiečių surengtą šventę atvažiavo neįgalieji ne tik iš skirtingų seniūnijų, bet ir iš gretimų rajonų.

ankstyvo ryto bendruomenės sa
lėje ir poilsiavietėje sukiojosi ir 
Žindaičių bendruomenės pirmi
ninkė Vaida Soročkienė.

Su pirmais akordais šventės 
„Pabūkime kartu“ dalyvius pa
kilia nuotaika užkrėtė Jurbarko 
kultūros centro Žindaičių sky
riaus moterų vokalinis ansamblis 
„Raskila“, vadovaujamas Silvijos 
Pužeckaitės. Tikra bičiulystė Jur
barko neįgaliuosius sieja su liki
mo broliais iš Raseinių. Neseniai 
mūsų rajono neįgalieji koncerta
vo kaimynams, o jie į Vertimus 
atvyko su savo draugijos meno 
kolektyvu „Gaja“.

Jurbarko neįgaliųjų vasa
ros šventės dalyvių pasveikin
ti atvykęs LR Seimo narys Ri

čardas Juška visiems nuoširdžiai 
linkėjo sveikatos ir optimizmo, 
pasidžiaugė klestinčia draugi
jos veikla. 

Aktyvi draugijos veikla, įdo
mūs renginiai, pasak Seimo na
rio, atsispindi žmonių nuotaikose.

Onutė Čirvinskienė, Jurbar
ko rajono neįgaliųjų draugijos li
teratų klubo pirmininkė, ne tik 
sveikino vasaros šventės daly
vius, bet ir padėkojo draugijos 
pirmininkei V. Pieniutienei už 
geranoriškumą, pagalbą ren
giant literatų šventes, pasidžiau
gė, kad neįgaliesiems sudaromos 
galimybės lengvatinėmis sąly
gomis naudotis transporto pas
laugomis. Daug gražių minčių 
pasakė renginyje viešėjusi neį

galiųjų klubo „Svaja“ pirminin
kė Rada Alijošienė. 

Pačios gražiausios ir malo
niausios šventės akimirkos širdį 
šildė sveikinant jubiliatus. Petru
tę Stasiūnaitienę, sulaukusią gra
žaus  90-ojo jubiliejaus, sveikino 
LR Seimo narys R. Juška ir Jur
barko neįgaliųjų draugijos pirmi
ninkė V. Pieniutienė. Glausdama 
prie krūtinės rožių žiedus, jubi
liatė džiaugėsi, kad sveikata dar 
leidžia aktyviai dalyvauti drau
gijos renginiuose, sutikti bran
gius jai žmones.

Petrutė kiekvieną savaitę at
eina į Neįgaliųjų draugijoje vyks
tančius rankdarbių būrelio užsiė
mimus, neria servetėles, mezga, 
o labiausiai mėgsta prie arbatos 

puodelio pasišnekučiuoti su drau
gėmis. Po tokių išėjimų iš namų, 
neslepia jubiliatė, gyvenimas tarsi 
prašviesėja, atsiranda daugiau jė
gų, net sveikata pasitaiso.

Sveikinimai buvo skirti ir su
laukusiems 80-ies, 70-ies, 60-ies, 
50-ies metų. Visi jubiliatai pra
džiuginti gėlėmis, visus sušildė 
draugiški rankų paspaudimai ir 
apkabinimai, stiprino dvasią nuo
širdūs linkėjimai būti sveikiems, 
ištvermingiems ir aktyviems.

Permainingi orai leido lauke 
užbaigti gražiausią šventės dalį, 
ir tik tada, kai baigė kunkuliuoti 
katile verdama sriuba, lietus su
ginė neįgaliuosius į pavėsines ir 
bendruomenės namų salę. Gardi 
sriuba padėjo sušilti ir pasotino. 
Netrūko ir kitokių vaišių. Stalai 
buvo gausiai apkrauti suneštinė
mis vaišėmis.

Jurbarko neįgaliųjų draugi
jos nariai nuoširdžiai rėmėjams. 
Šventę finansiškai parėmė ir Jur
barko savivaldybės administra
cija, tik gaila, kad nė vieno savi
valdybės darbuotojo taip ir ne
sulaukėme. 

Smagiai bendraudami ne
pajutome, kaip prabėgo laikas. 
Nors atsisveikinti buvo liūdna, 
guodė viltis, kad ir po metų ir 
vėl. O dešimtąją, jubiliejinę, Jur
barko neįgaliųjų draugijos va
saros šventę rengs Girdžių se
niūnija.

Suvalkiečius sužavėjo Telšių grožis.Šachmatų rungtyje laimėjo jonaviečiai.



2019 m. rugpjūčio 15–21 d., Nr. 32 (1471), „Bičiulystė“3 psl.

Per pustrečio mėnesio buvo 
ne tik nutiestas patogus, neįga
liojo vežimėliu judėti pritaiky
tas takas per kopas, bet ir įreng
ta jį užbaigianti erdvi apžvalgos 
aikštelė kopose, iš kurios atsi
veria puikus vaizdas į jūrą. Ren
giant šį taką, didelis dėmesys bu

Monciškėse – takas per kopas 
ir erdvi apžvalgos aikštelė

�� Rokiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Algis Veik-
šys dalijasi neseniai prabėgusios 
šventės įspūdžiais. 

Kavoliškyje (Rokiškio kai
miškoje seniūnijoje) vyko Lie
tuvos neįgaliųjų draugijų tradi
cinis sąskrydis „Pabūkim lai
mingi“, kurį rengia Rokiškio 
rajono neįgaliųjų draugija. Tai 
jau ketvirtus metus vykstan
ti neįgaliųjų šventė, į kurią šie
met suvažiavo rekordinis daly
vių skaičius – susirinko 320 sve
čių iš 17-os rajonų. Dar pridėjus 
rokiškėnus (jų šventėje dalyvavo 
140), sąskrydžio dalyvių skai
čius viršijo 450. 

Šventėje koncertavo Rokiš
kio rajono neįgaliųjų draugijos 
vokalinis ansamblis „Laukuva“, 
ansambliai iš Prienų, Širvintų, 
Panevėžio r., Visagino, Ignali
nos, kapelos iš Pasvalio, Utenos, 
Zarasų, taip pat choristai ir lite
ratai iš Kėdainių, pasirodė meno 
kolektyvas iš Vievio. Organiza
toriai pasikvietė ir Rokiškio ko
lektyvus, gerus draugijos drau
gus – Rokiškio kultūros centro 
folkloro ansamblį „Saulala“, bei 
Juodupės (Rokiškio r.) kultūros 
centro kapelą „Jadupėla“. Po pa
sirodymų kiekvieno kolektyvo 
narius Rokiškio rajono neįga
liųjų draugijos pirmininkas, šių 
eilučių autorius, A. Veikšys ly
dėjo į garsiąją kazliškėnų „Ža
lalių pirtelę“.

Gražiame Kavoliškio par
ke įsikūrė neįgaliųjų rankdar
bių turgelis, kuriame savo dir
biniais grožėtis, juos įsigyti siū
lė 11 draugijų nariai. Kol vieni 
grojo, dainavo, šoko ar plojo, ki
ti, išsisklaidę po parką, grožėjosi 
rankų darbo paveikslais, papuo

Rokiškis: 

Sukvietė žmones iš visos 
Lietuvos

Šventėje netrūko padėkų ir sveikinimų.

Sąskrydyje „Pabūkime kartu“ skambėjo dainos, sukosi poros.

šalais, drožiniais ir kitais kūri
niais, dalijosi įspūdžiais.

Džiugu, kad nė vieno iš at
vykusių draugijų pirmininko 
nereikėjo įtikinėti, kad atvyk
tų. Užteko bendro pakvietimo. 
Ši šventė nėra įpareigojanti, o 
skirta pabendrauti, pabūti lai
mingiems. Atvyko net iš toli
mų Rokiškiui rajonų – Kretin
gos, Kėdainių, Prienų... 

Linksmybės tęsėsi nuo vidur
dienio iki pavakario. Visi išvažia
vo ne tik laimingi, bet ir sotūs. 
Šaltais užkandžiais ir šaulių vir
ta daržovių šiupinine vaišino Ro
kiškio rajono neįgaliųjų draugijos 
kolektyvas, „Henretos“ kavinukė 
kepė bulvinius blynus, dešreles, 
šašlykus, kurių galima buvo įsi
gyti už gan nedidelę kainą, taip 
pat sąskrydžio dalyviai ragavo 
Nerijaus naminių ledų. 

Į sąskrydį žmonės rinkosi ne 
tiek save parodyti, bet sutikti se
nus draugus, susipažinti su nau
jais, tarpusavyje pabendrauti.

Šventė vyko ir, regis, pavy
ko. Iki kitų šiltų, malonių susi
tikimų, mielieji !!!

kariai susipažino ir su teoriniais 
dalykais, mokėsi naudotis ryšio 
priemonėmis, išbandė naktinio 
matymo prietaisus ir pan. 

Triatloninkinkas Ernestas 
Česonis įpratęs įveikti ištvermės 
reikalaujančias trasas: jis kasdien 
bėgioja, keletą kilometrų plaukia, 
po to 50 km nuvažiuoja dviračiu, 
tačiau ir jam kariuomenėje nebu
vo paprasta. „Galbūt žmonės pa
matys, ką mes įveikėm ir pagal
vos: „Jeigu jie gali, gal ir aš ne 
prastesnis, gal ir aš daugiau ga
liu“, – linki triatlonininkas. 

Savo galimybes projekto da
lyviai parodė ir Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akade
mijoje surengtame projekto pri
statyme – jie turėjo perlipti sieną, 
šliaužti pažeme pro tinką. Turint 
omeny, kad didžioji dalis jų arba 
neturi kojų ar rankų arba jas sil
pniau valdo, tai buvo nelengva 
užduotis. Tačiau visa tai pavy
ko tik dirbant darnioje koman
doje, padedant draugui ten, kur 
jis negali. 

Ginti tėvynę gali visi 
Šio projekto iniciatorius žur

nalistas Edmundas Jakilaitis, 
kuris taip pat yra šaulys ir ka
rys savanoris, gyrė kario duoną 
išbandžiusius neįgaliuosius: „Jų 
komandiniai įgūdžiai nepalieka 
abejingų.“ 

„Manau, kad abejingų šiam 
projektų nebus – bus tokių, ku
riuos atstums, kuriems nemalo
nu matyti žmones kariuomenėje, 
kitiems galbūt tai bus stereotipų 
laužymas, kad žmones su nega
lia kažko negali. Jie viską gali, 
tik kitaip. Jie veikia kartu. Tas, 
kuris neturi kojų ir tas, kuris ne
turi rankų, tampa vos ne vienu 
žmogumi“, – įžvalgomis dalijosi 
E. Jakilaitis. Jo teigimu, dar nėra 
įprasta matyti žmones su aiškiai 
matoma fizine negalia vilkinčius 
uniformą – to Lietuvoje tiesiog 
nėra. Ir visame pasaulyje tas pats. 

„Šiame projekte kalbame ne 
tik apie neįgaliuosius, bet apie vi
suomenės ir kariuomenės suarti
nimą. Kita vertus, ko verti mū
sų kasdieniai sunkumai, kai mes 

Kariais tapę neįgalieji laužo 
stereotipus: ginti Tėvynę gali 

kiekvienas

matome žmones, kurie neval
do rankų ir kojų arba jų tiesiog 
neturi, įveikiančius pačius su
dėtingiausius fizinius iššūkius 
tam, kad būtų pasirengę tarnau
ti Tėvynei, – sako žurnalistas. – 
Koks sveikas 19-metis turi teisę 
pasakyti, kad jis nenori tarnauti 
Lietuvos kariuomenėje, kai mes 
matome, kad tai daro žmonės, 
neturėdami kojų ir rankų.“ 

E. Jakilaičio manymu, šiuo
laikiniuose karuose fizinė jėga 
nėra tokia reikšminga – svarbu 
technologijos, propaganda, ki
bernetinis saugumas, logistika, 
administravimas, ryšiai, daugybė 
įvairiausių dalykų, kuriuos norint 
įveikti nebūtinai turi turėti kojas 
ir rankas – svarbu, kad turi dide
lę širdį ir galvą ant pečių. 

Jei esi bailus –  
eik į kariuomenę 

Negalią turinčių karių bū
riui vadovavo Algimantas Va
laitis, buvęs specialiųjų pajėgų 

karys. Jis tarnaudamas Afganis
tane buvo sunkiai sužeistas, ne
teko dešinės kojos. Po ilgo gy
dymo ir reabilitacijos Amerikoje 
sugrįžęs į Lietuvą jis įkūrė Su
žeistų karių asociaciją. „Būda
mas šalia tokios komandos, ša
lia tokių žmonių tu visą laiką sa
ve motyvuoji. Labai džiaugiuosi 
galimybe prisijungti prie jų vi
sų“, – projekto pristatyme sakė 
A. Valaitis.

Eduardas Strašunskas, šio 
projekto dėka įgyvendinęs vi
so gyvenimo svajonę tarnauti 
kariuomenėje, neslėpė savo po
žiūrio: „Jei esi kvailas ir bailus, 
eik į kariuomenę, būsi protin
gas ir drąsus. 

Realybės dokumentikos pro-
jektas „Ypatingas būrys“ per LRT 
televiziją bu transliuojamas nuo 
rugp jūčio 28 d. kiekvieną tre-
čiadienį po „Panoramos“ 21 val. 
30 min. 

Aurelija BABiNsKiENė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

vo skiriamas jo ilgiui bei nuoly
džiams, kad apžvalgos aikštelę 
būtų patogu pasiekti neįgalio
jo vežimėliu be kitų žmonių pa
galbos.

Tai ypač džiugina judėjimo 
negalią turinčius gyventojus. 
„Džiaugiuosi, kad Monciškėse 
poilsiaujantys neįgalieji turi ga
limybę patogiai pasiekti paplū
dimį ir pasigrožėti jūra“, – sakė 
Lietuvos paraplegikų asociacijos 
prezidentas Juozas Bernatavičius.

Miesto meras Šarūnas Vait
kus pabrėžė, jog dedamos pa
stangos, kad kurorto infrastruk

tūra būtų pritaikyta visiems gy
ventojams, tad atsižvelgiama ir į 
neįgaliųjų poreikius. „Todėl labai 
svarbu ir džiugu, kad Monciškėse 
apsistoję neįgalieji jau gali pato
giai naudotis būtent jiems skirta 
infrastruktūra“, – sakė Š. Vaitkus.

Beje, šį taką su apžvalgos 
aikštele jau spėjo pamėgti ne tik 
neįgalieji, bet ir jaunos šeimos, 
prie jūros atvykstančios su dar 
nevaikštančiais ar tik pradedan
čiais vaikščioti, taigi – vaikiš
kuose vežimėliuose sėdinčiais 
mažyliais.

„Bičiulystės“ inf. 

Monciškėse esančiame Lie-
tuvos paraplegikų asociaci-
jos Landšafto terapijos ir re-
kreacijos centre apsistoję neį-
galieji jau gali naudotis nau-
ju bei patogiu taku per kopas. 
Jį asociacijos prašymu įren-
gė „Palangos komunalinio 
ūkio“ specialistai.

Aplinka visiems

Rokiškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Algis Veikšys.

Kario uniforma tinka ir sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje.
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Konsultuojame, komentuojame

Daktaras
Aiskauda

Šis kvapus daugiametis žoli
nis augalas (žr. pieš.) priski

riamas lūpažiedžių šeimai. Pi
pirmėtės stiebas (vienas arba ke
li) tiesus, keturbriaunis, šakotas 
nuo 30 cm iki 1 m aukščio. La
pai priešiniai, kotuoti, danty
tais kraštais, jų viršutinė pusė 
tamsiai žalia, apatinė švieses
nė. Žiedai maži, melsvai viole
tiniai, auga stiebo ir šakų vir
šūnėse. Vaisius susideda iš ke
turių tamsiai rudų riešutėlių. 
Lietuvoje pipirmėtė (sinonimai: 
mėta, šaltmėtė, šaltmėtrė) augi
nama darželiuose, specialiuose 
ūkiuose. Žydi liepos – rugsėjo 
mėn. Šakniastiebis horizonta
lus, šakotas, apaugęs kuokšti
nėmis šaknimis.

Pastaruoju metu pasaulyje 
priskaičiuojama apie 300 šio au
galo veislių, taikoma įvairioms 
reikmėms apie 25, tačiau di
džiausio populiarumo susilau
kė tik pipirmėtė.

Vaistinė žaliava
Vaistinė žaliava – augalo la

pai – pjaunami augalui žydint 
pirmoje dienos pusėje. Džio
vinama pavėsyje, palėpėje ar
ba gerai vėdinamoje patalpoje. 
Išdžiūvusi žaliava turi būti sti
praus, malonaus kvapo, degin-
ančiai šaldančio skonio.

Beje, ilgai pipirmėtė buvo 
vartota kaip maistinis augalas, 
svarbia vaistažole tapo maždaug 
prieš 300 metų, kai buvo pradė
ta auginti. 

Pastaba: yra ne viena, o ke
lios pipirmėtės veislės, jų mais
tinė ir vaistinė vertė priklauso 
nuo juose esančio eterinio alie
jaus, kurio svarbiausia dalis – 
mentolis.

Paaiškinimas: mentolis – or
ganinis junginys, gaminamas iš 
pipirmėtės eterinio aliejaus (pi
pirmėtės lapuose yra apie 5 % 
mentolio aliejaus, žiedynuose – 
apie 6 %) arba gaunamas sinteti
niu būdu; bespalviai pipirmėtės 
kvapo kristalai, gerai tirpstantys 
organiniuose tirpikliuose, pras
tai vandenyje; vartojamas parfu
merijoje, kosmetikoje ir maisto 
pramonėje.

Pastabos: 
1) 5–6 % mentolio koncen

tracija yra laikoma gana aukšta, 
ir jeigu augalo augimo sąlygos 
būna geros, tai šie procentai ga
li būti žymiai didesni;

Tai numatyta sveikatos ap
saugos ministro įsakyme. 

Šie pokyčiai palengvins są
lygas pacientams, kurie turėda
mi sveikatos sunkumų kas antrą 
kartą prireikus medicinos pagal
bos priemonių turėdavo keliauti 
pas šeimos gydytoją. 

Nuotolinių paslaugų plėtra 

ir medicinos darbuotojų funk
cijų išplėtimas didina paslaugų 
prieinamumą, taupo gydytojų 
ir pacien tų laiką, kuris skiria
mas apsilankymui pas gydytoją, 
o visa tai palengvina pacientų 
ir jais besirūpinančių artimųjų 
kasdienybę.

Iki šiol kompensuojamuo

Medicinos pagalbos priemones bus skiriamos ir nuotoliniu būdu
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atnaujino tvarką ir nuo 
šiol pacientams kompensuojamų medicinos pagalbos priemo-
nių (MPP) skyrimas gali būti nuolat pratęsiamas be apsilan-
kymo pas šeimos gydytoją, kol pacientui bus reikalingos MPP.

sius vaistus ir medicinos pagal
bos priemones (MPP) nuotoli
niu būdu t.y. paskambinęs šei
mos gydytojui, pacientas galė
jo išsirašyti tik kas antrą kartą. 
Nuo šiol šeimos gydytojas arba 
slaugytojas galės išrašyti pacien
tui anksčiau gydytojo paskirtas 
kompensuojamąsias MPP dau
giau nei keletą kartų iš eilės.

Tikimasi, jog atnaujinta 
tvarka pagerins priemonių priei
namumą sveikatos problemų tu
rintiems pacientams, palengvins 
medicinos darbuotojų darbą ir 

leis pacientų artimiesiems pa
togiau pasirūpinti sergančiais 
artimaisiais.

Valstybinės ligonių kasos 
(VLK) duomenimis, pernai MPP 
naudojo apie 150 tūkst. pacien
tų ir tam prireikė 15,8 mln. eurų 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto lėšų. Per 
pirmuosius šešis šių metų mėne
sius MPP naudojo apie 133 tūkst. 
pacientų, kurių išlaidoms kom
pensuoti išleista 9,6 mln. eurų iš 
PSDF biudžeto.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Pipirmėtė: mažina nervinę 
įtampą, gerina smegenų 

darbą, gerina miegą
2) kiekvienoje šio augalo da

lyje yra mentolio, tačiau lapuo
se ir žiedynuose šios medžiagos 
yra daugiau negu stiebe.

Naudojimas kulinarijoje
Pipirmėtės lapai ir žiedai ku

linarijoje vartojami kaip pries
konis salotoms, sūriams, sriu
boms, mėsos, vaisių, daržovių 
patiekalams. Švieži žalumynai 
smulkiau supjaustomi, iš džio
vintos žaliavos daromi milteliai.

Pipirmėtė suteikia maistui 
gaivinantį skonį ir malonų kvapą. 
Ypač dažnai žalumynų dedama į 
įvairius nacionalinius patiekalus 
– ukrainietiškus, azerbaidžanie
tiškus, armėniškus ir t. t.  Pipir
mėtės taip pat dedama į miltinius 
kepinius ir duonos girą. Pipirmė
tė neleidžia pienui rūgti.

Eterinis aliejus gaminamas 
distiliuojant vandens garais, 
vartojamas konditerijos ir like
rių degtinės pramonėje, parfu
merijoje, dedama į dantų milte
lius ir pastas. Šiuose gaminiuose 
esantis mentolis ne tik gaivina, 
bet ir dezinfekuoja.

Cheminė sudėtis
100 g pipirmėtės turi 70 ki

lokalorijų, maistinė vertė: bal
tymų – 3,75 g, riebalų – 0,94 g, 
angliavandenių – 6,89 g, mais
tinių skaidulų – 8 g, vandens – 
78,65 g, sočiųjų riebalų rūgš
čių – 0,246 g.

Vitaminai: A – 212 mkg, 
B1 – 0,082 mg, B2 – 0,266 mg, 
B3 – 0,338 mg, B6 – 0,129 mg, 
B9 – 114 mkg, C – 31,8 mg, 
PP – 1,706 mg.

Mineralai: kalcis – 243 mg, 
magnis – 80 mg, natris – 31 mg, 
kalis – 569 mg, fosforas – 73 mg, 
geležis – 5,08 mg, cinkas – 1,11 
mg, varis – 329 mkg, manga
nas – 1,176 mg.

Komentaras
Pipirmėtės veikliosios da

lys yra eterinis aliejus, rauginės 
ir karčiosios medžiagos. Ete
riniame aliejuje yra ne mažiau 
kaip 4,5 ir ne daugiau kaip 10 
% esterio, apie 44 % mentolio ir 
15 – 32 ketono (mentono). Są
veikaudama su kitais augaliniais 
preparatais žaliava nesukelia pa
šalinių reiškinių.

Paaiškinimas: mg (miligra
mas) = 1/1000 g (gramo); mkg 
(mikrogramas) = 1/1000 mg.

Pipirmėtės nauda sveikatai
 ramina nervų sistemą, 
  gerina galvos smegenų 

darbą, stimuliuoja atminties 
skyriaus veiklą,
 didina dėmesingumą ir 

padeda susikaupti,
 pasižymi antiuždegimi

niu poveikiu, 
 mažina arba net visai pa

šalina skausmo priepuolius,
 plečia kraujagysles (tuo 

pačiu žeminamas pakilęs arte
rinis kraujospūdis),
 stimuliuoja nepriekaištin

gą tulžies nutekėjimą, 
 gerina visos virškinimo 

sistemos veiklą, padeda atstaty
ti žarnyno funkcijas ir norma
lizuoti jo judesius,
 turi kai kurių antivėžinių 

savybių,
 padeda gydant herpesą 

(pūslelinę),
 atstato organizmo jėgas, 

nualintas tuberkuliozės,
  veiksminga papildoma 

priemonė gydant plaučių už
degimą,
 švelnina arba net visai pa

šalina ūmius klimakso požy
mius bei nemalonius pojūčius 
prieš mėnesines, 

 silpnina arba net panaiki
na pykinimo priepuolius, žarny
no spazmus, rėmenį,
 efektyviai gydo meteoriz

mą (pilvo išsipūtimas nuo dujų, 
esančių skrandyje ir žarnose),
 tinka gydant kvėpavimo 

takų infekcijas (kaip papildoma 
priemonė),
 daro teigiamą poveikį šir

dies raumeniui, apskritai gerina 
organizme kraujotaką,
 mažina odos audinių už

degiminius procesus, niežėjimą, 
traukulių intensyvumą, artrito 
skausmus,
 skatina prakaitavimą, 
 padeda atsikosėti esant 

sausam (neproduktyviam) ko
suliui,
 tinka inhaliacijoms, kai 

sergama angina, faringitu (ry
klės gleivinės uždegimu), la
ringitu (gerklų uždegimu) ir 
tracheitu (trachėjos uždegimu).

Atvejai, kai pipirmėtė 
nevartotina

Žemas arterinis kraujospū
dis, mazginis venų išsiplėtimas, 
tulžies pūslės akmenligė, aler
gija šiam augalui (netgi jo kva
pui), darbas, susijęs su manipu
liacijų tikslumu ir greita reakci
ja (pavyzdžiui, automobilio vai
ravimas), nėštumas (gali sukelti 
persileidimą, paankstinti gim
dymą). Be to, pipirmėtė nevar
totina vaikams iki 3 metų, vy
resniems dozės ribojamos.

Pastaba: per dieną leidžia
ma išgerti ne daugiau kaip vieną 
puoduką pipirmėtės arbatos; jei
gu skrandžio rūgštingumo lygis 
yra stipriai padidėjęs, pipirmėtės 
geriau visai atsisakyti.

Paruošimo formos
Dažniausiai vartojama pi

pirmėčių lapų arbata viena arba 
derinyje su kitais gydomaisiais 
augalais. Pipirmėčių arbata: 1–2 
šaukšteliai sausos žaliavos užpli
komi karštu (bet ne verdančiu) 
puodeliu vandens, uždengus pa
laikoma 10 –15 min., nukošiama 
per dvigubą marlę (arba specia
lų sietelį). Arbata geriama šilta, 
mažais gurkšneliais, geriausiai 
valgant arba po valgio.

Romualdas OGiNsKAs

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras (ULAC), remda

masis Europos ligų prevencijos 
ir kontrolės centro duomenimis, 
informuoja, kad per paskutinius 
penkerius metus (2013–2017) 
ES/EEE šalyse sergamumas er
kiniu encefalitu išlieka stabilus 
(0,4-0,6 atv./100 tūkst. gyv.).

Daugiausia atvejų 2017 m. 
buvo užregistruota Čekijoje 
(677), Vokietijoje (485) ir Lie
tuvoje (474). Didžiausias serga
mumo erkiniu encefalitu rodi
klis buvo Lietuvoje (16,6 atv./ 
100 tūkst. gyv.), Čekijoje ir Esti
joje (po 6,4 atv./ 100 tūkst. gyv.). 
Erkiniu encefalitu dažniausiai 
sirgo 45–64 metų žmonės (ser
gamumo rodiklis 0,7 atv./ 100 
tūkst. gyv.), mažiausias rodiklis 
buvo stebimas 0–4 metų vaikų 
grupėje (0,1 atv./ 100 tūkst. gyv.). 

Dauguma (98 proc.) susir
gusiųjų 2017 m. nebuvo pasi
skiepiję.

Erkiniu encefalito inku
bacinis periodas trunka 2–28 
dienas, vidutiniškai 7–14 die
nų. Pradžioje liga pasireiškia  
karščiavimu, kaulų, raumenų, 
galvos skausmais, nuovargiu, 
silpnumu.  Vėliau vystosi me
ningitas, meningoencefalitas 
(stiprus galvos skausmas, py
kinimas ir/ ar vėmimas, spran
do raumenų sąstingis). Miršta
mumas nuo erkinio encefalito 
siekia 0,5–4 proc.

ULAC medikai primena, 
kad patikimiausia apsauga 
nuo erkinio encefalito – skie
pai. Erkinio encefalito vakci
na, kurios patikimumas iki 98 
proc., vaikus galima skiepyti 
nuo metų.

Siekiant išvengti užsikrėti
mo, ULAC medikai rekomen
duoja:

• labai patikimas apsisaugoji
mo nuo erkių įkandimo būdas – 
tinkami drabužiai ir repelentai 
(erkes atbaidančios medžiagos);

• grįžus iš miško, kūną būti
na gerai apžiūrėti. Vilkėtus dra
bužius reikėtų pakabinti negy
venamoje patalpoje arba saulė
toje vietoje (sausame ore erkės 
išgyvena labai trumpai);

• vartoti tik pasterizuotą ar
ba virintą karvių, ožkų pieną ar 
jo produktus;

• svarbios ir erkių gausą 
mažinančios priemonės. Jų es
mė – sudaryti nepalankias są
lygas erkių gyvenimui ir vys
tymuisi. Tai parkų, miškų va
lymas ir priežiūra: sanitarinis 
miško kirtimas, beverčių krū
mų naikinimas, žolės pjovimas 
nuo ankstyvo pavasario ir au
galinių šiukšlių išvežimas. Šis 
metodas ypač taikytinas mies
tų parkams, poilsio, stovyklų, 
kempingų, motelių ir kitoms 
žmonių poilsio teritorijoms.

ULAC ir „Bičiulystės“ inf. 

Lietuvoje 
sergamumas 

erkiniu 
encefalitu – 
didžiausias 
Europoje
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Viena populiariausių vasa
ros poilsio ir pramogų vie

tų sostinėje – Balžio ežeras – jau 
kitąmet vilniečius ir miesto sve
čius pasitiks atsinaujinęs. Šiuo 
metu savivaldybės įmonė „Vil
niaus planas“ projektuoja naują 
paplūdimį,  kuris bus pritaikytas 
ir neįgaliųjų poilsiui bei patogu
mui. Tai bus pirmoji tokia po
ilsio zona Vilniuje su specialiu 
mediniu taku, vedančiu iki pat 
tilto ir nuovaža (pandusu), skir
ta saugiai nusileisti į vandenį. 
Drauge aptarti parengtus pro
jektinius pasiūlymus buvo pa
kviesti vilniečiai. Projektiniuo
se siūlymuose „Vilniaus planas“ 
vilniečiams siūlo paplūdimy
je įrengti universalaus dizaino 
medinę dangą, skirtą patogiam 
saugiam nusileidimui prie Bal
žio ežero. Įvairiems poreikiams 
pritaikyta nuovaža padės len
gviau nusileisti medine danga 
link vandens, taip pat nuo til
to į ežerą. Pasak miesto tarybos 
narės Monikos  Ošmianskie
nės, labai sveikintina, kad pro
jektuodama paplūdimį savival
dybė pasikvietė ir pačius neįga
liuosius – drauge ieškojo geriau
sių sprendimų.

„Paplūdimiai prieinami ir 
žmonėms su negalia turėtų bū
ti savaime suprantamas daly
kas. Buvimas gamtoje, vanduo 

labai teigiamai veikia žmonių 
savijautą, sveikatą. Džiaugiuo
si, kad šiandienis Vilnius tai su
pranta ir imasi veiksmų. Ateityje 
labai tikiuosi, kad neįgaliesiems 
prieinamas paplūdimys atsiras ir 
Pilaitėje, kur gyvena ypač daug 
vežimėliais judančių žmonių. 
Projektuojant dalyvavo ir Lietu
vos žmonių su negalia sąjungos 
bei asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ atstovai. Projek
tuotojai išgirdo ir priėmė visas 
pastabas, atitinkamai koregavo 
projektą, tad, tikimės, turėsim 
tikrai puikų, patogų visiems pa
plūdimį sostinėje“, – sako savi
valdybės Neįgaliųjų reikalų ko
misijos pirmininko pavaduotoja 
M. Ošmianskienė. Iki šiol spe
cialiųjų poreikių bei negalią tu
rintiems žmonėms reikiama inf
rastruktūra buvo tik Monciškių 
paplūdimyje, nuo kitų  metų vil
niečiams taip toli vykti poilsiau
ti nebeprireiks. Balžio ežero te
ritorijoje ateityje dar planuojama 
įrengti ir lauko kavinę bei dau
giau vandens pramogų įrengi
nių. Po viešo pasiūlymų aptari
mo rugpjūčio 8 d., projektuoto
jas per keletą dienų parengs su
sirinkimo metu aptartų ar raštu 
gautų vilniečių pasiūlymų įver
tinimą su paaiškinimais, kaip 
bus į juos atsižvelgta.

„Bičiulystės“ inf. 

Klaipėdos rajono savivaldy
bės meras Bronius Markauskas 
džiaugėsi, kad bendru savival
dybės ir stovyklos „Pasaka“ va
dovų sutarimu šioje teritorijoje 
atsirado negalią turinčių žmonių 
transportui statyti skirta aikšte
lė. Mero pavaduotoja Audronė 

Balnionienė informavo, kad su 
Lietuvos automobilių kelių di
rekcija jau tariamasi ir dėl pės
čiųjų perėjos įrengimo, kad bū
tų galima saugiai pasiekti pajū
rį. Vasaros pradžioje ties vaikų 
poilsio stovykla „Pasaka“ bei 
„Memel Nord“ baterija įreng

Aplinka visiems
Neįgaliesiems pritaikytas 
paplūdimys – ir VilniujePrie paplūdimio – stovėjimo aikštelė 

neįgaliųjų automobiliams

išvaržos. Sunku ne tik vaikščio
ti, bet ir ilgai sėdėti. Ji dažnai net 
valgo arba stovėdama arba klūpė
dama. Stipriau susijaudinus gali 
iš ir iš viso surakinti. 

Dabar Vita neįsikibusi kitam 
žmogui į parankę net į gatvę neiš
eina – bijo, kad bet kur ir bet ka
da gali nugriūti. Kartais, kai ge
riau jaučiasi, išeina eina su laz
doms, bet saugiai nesijaučia – 
juk jei grius, lazdos neišgelbės. 
Viena šiek tiek paeina nebent 
ant minkšto pagrindo, ant žolės. 

Moteris anksčiau dirbo par
duotuvėje, tačiau iš darbo tu
rėjo išeiti. „Pardavėjas yra vis
kas – ir nešikas, ir valytojas. Aš 
daug dalykų negalėjau padaryti. 
Tai koks iš manęs darbuotojas? 
Nepatogu prieš kitus“, – atvirau
ja Vita. Dabar jai tenka gyventi 
iš menkos neįgalumo išmokos – 
mat nustatyta vos 50 proc. dar
bingumo. Moteris niekaip nesu
pranta, dėl ko jai nustatytas bū
tent toks neįgalumo lygis – juk 
ji visiškai priklausoma nuo kitų. 
Pasak Vitos, jai buvo keista, kad 
atsakinėjant į klausimyno klau
simus reikėjo atsakyti tik „taip“ 
arba „ne“. Nebuvo jokio tarpinio 
varianto. Pavyzdžiui, kaip atsa
kyti į klausimą „Ar vaikštai?“ 
„Na, taip, aš vaikštau, bet tik ki
to vedama. Be pagalbos nieko ne
galiu – net šiukšlių išnešti. Ban
džiau paaiškinti, bet pasakė, kad 
reikia konkretaus atsakymo. At
sakiau „taip“. Tai taip išeina, kad 

Tapai neįgaliu? Toliau 
kapstykis kaip nori Vaikų retų ligų asociacijos pre-

zidentas Danas Čeilitka sako, kad 
žmonės, kuriems diagnozuotos retos 
ar labai retos ligos, dažnai susidu-
ria su sunkumais. Nieko keisto, kad 
gydytojai nesuteikia daug informa-
cijos – juk tokios ligos sutinkamos 
labai retai. Taip pat ir dėl neįgalu-
mo nustatymo – pasitaiko ne vienas 
atvejis, kai nustatytas neįgalumo ly-
gis neatitinka realios žmogaus situ-
acijos, nes tokios ligos nėra sąraše. 

D. Čeilitka prisipažįsta apie su-
stingusio žmogaus sindromą išgir-
dęs pirmą kartą. Jo teigimu, patar-
ti ką nors būtų labai sunku – pir-
miausia reikia žinoti, ar viskas bu-
vo padaryta iš medicininės pusės, ar 
yra dar kokia nors pagalba. 

***
Sveikatos apsaugos ministerijos 

Labai retų žmogaus sveikatos bū-
klių gydymo išlaidų kompensavi-
mo komisijos pirmininkas Tomas 
Alonderis komentuoja apie gydy-
mo galimybes. 

Kalbant apie Sustingusio 
žmogaus sindromą, išties ši liga 
priskiriama labai retoms ligoms. 
Labai retų žmogaus sveikatos bū
klių gydymo išlaidų kompensa
vimo komisijai buvo pateikti pra
šymai dėl su šia diagnoze susiju
sių išlaidų kompensavimo Priva
lomojo sveikatos draudimo fon
do biudžeto lėšomis ir buvo pri
imti teigiami sprendimai, tačiau 
kiekvienu atveju jie individua
lūs. Pavyzdžiui, 2017 m. rugsė
jo mėnesį svarstytas prašymas 
kompensuoti gydymą intrave
niniu imunoglobulinu, kai buvo 
pateiktos specialistų išvados, kad 

juo gydant sustingusio žmogaus 
sindromu sergančiuosius pasi
reiškia ženklus klinikinis efektas.

Norint komentuoti konkretų 
atvejį, reikėtų įsigilinti į situaciją, 
susipažinti su medikų išvadomis, 
skirtu gydymu, efektyvumo ver
tinimu ir pan.

Iš esmės, visais atvejais dėl 
gydymo taktikos, reikalingų me
dikamentų, procedūrų, priemo
nių tikslingumo ir pan. sprendžia 
gydantis gydytojas ar gydytojų 
konsiliumas, t. y., tie specialis
tai, kurie teikia pagalbą konkre
čiam pacientui ir, įvertinę tyri
mų rezultatus, ligos dinamiką ir 
kitus aspektus, gali nustatyti, ko 
kiekvienu konkrečiu atveju rei
kia pacientui.  

Jei paciento liga yra labai re
ta, kaip apibrėžiama Farmacijos 
įstatyme – ne daugiau kaip vie
nas naujai diagnozuotas atvejis 
200 000 Lietuvos Respublikos 
gyventojų per metus, o efekty
vus gydymas tai ligai kitais bū
dais nekompensuojamas, tretinės 
asmens sveikatos priežiūros pas
laugas teikianti gydymo įstaiga 
gali kreiptis dėl gydymo išlaidų 
kompensavimo į Labai retų žmo
gaus sveikatos būklių gydymo iš
laidų kompensavimo komisiją.

Prašymas grindžiamas gy
dytojų konsiliumo išvadomis, 
nurodant, kad paprastai nekom
pensuojami vaistai, medicinos 
pagalbos priemonės ar sveikatos 
priežiūros paslaugos išties gali 
būti reikšmingos gydant su re
tu sveikatos sutrikimu susidū
rusį pacientą.

Specialistų komentarai

Penktadienį Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Mar-
kauskas, jo pavaduotoja Audronė Balnionienė ir Kretingalės se-
niūnijos seniūnas Žigintas Narmontas lankėsi Kukuliškių kaime, 
kur susitiko su vaikų poilsio stovyklos „Pasaka“ vadove Da-
lia Paulauskiene. Nuo šiol pajūrį negalią turintys asmenys gali 
pasiekti patogiau – aikštelėje šalia stovyklos „Pasaka“ įreng-
tos tik neįgaliųjų transporto priemonėms stovėti skirtos vietos.

tas ir naujas per kopas jūros link 
vedantis takas, kuriuo naudojasi 
neįgalieji, mamos su vaikų ve
žimėliais, senyvo amžiaus žmo
nės, dviratininkai.

Gyventojai raginami bū
ti atidūs ir aikštelėje nepalik
ti transporto priemonių, kurios 
nėra pažymėtos Kelių eismo tai
syklėse nustatytu skiriamuoju 
ženklu „Neįgalusis“ arba neįga
lių asmenų automobilių statymo 
kortele. Automobilių be atitin
kamo leidimo statymas vairuo
tojams užtraukia baudą nuo 30 
iki 90 eurų.

„Bičiulystės“ inf. 

esu savarankiška, viską galiu. Kas 
gudresni, visur atsakė „ne“, – da
lijasi įžvalgomis moteris.

Pasigenda dėmesio
Vita domėjosi, gal savivaldy

bė suteiktų kokią pagalbą – nors 
kartą per savaitę ateitų žmogus 
ar palydėti, ar šunį pavedžio
ti, kad nereikėtų artimiesiems. 
Deja, ši pagalba mokama. O iš 
ko mokėti? Jau vien už vaistus, 
kurie nekompensuojami, tenka 
atskaičiuoti 16 eurų. Tai mote
riai yra labai daug. Reikėtų ir 
kvalifikuotos psichologo pagal
bos, kuri padėtų sumažinti griu
vimo baimę. 

Be to, dėl šalutinio vaistų po
veikio nyksta Vitos raumenys – 
vienu metu ji svėrė vos 46 kilo
gramus. Padėjo procedūros su 
specialiu aparatu, baltymų dieta. 
Deja, šios pagalbos reikėjo ieškoti 
pačiai ir tai jai kainavo mažiau
siai 300 eurų per mėnesį. Mote
ris neslepia, kad jai labai padeda 
mama – ji yra ne tik jos pagalbi
ninkė, bet ir rėmėja. Kitaip neiš
gyventų ir už tokias procedūras 
neišgalėtų susimokėti. 

Vita sako pasigedusi didesnio 
dėmesio žmogui – kad užklupus 
ligai ar negaliai jis nebūtų palie
kamas vienas, kad kažkas suteik
tų informaciją, kur galima kreip
tis, kokios pagalbos tikėtis. Pa
galiau kad būtų su kuo pasitarti, 
paklausti... Kompleksinio požiū
rio norėtųsi ir medicinoje – pa
prastai gydoma viena liga, o juk 

žmogus paprastai turi visą kalną 
problemų. Labai trūksta informa
cijos apie jos sindromą – kaip ga
lima sau padėti. 

Ieško gyvenime džiaugsmų
„Nežinau, kur man kreip

tis, kas man gali padėti? Gal yra 
žmonių, sergančių ta pačia liga, 
kurie galėtų pasidalinti savo pa
tirtimi, papasakotų, kaip gyvena. 
Gal yra kokia nors pasaulio prak
tika?“, – svarsto Vita. Moters ži
niomis, sustingusio žmogaus sin
dromas nustatytas vos 1 žmogui 
iš 1000 000, taigi tikimybė nėra 
labai didelė.

„Nesinori užsidaryti namuo
se ir tik laukti, kol vėl pablogės. 
Kai pradedi galvoti, pasijauti di
džiausias ligonis, matai tik juo
dą visko pusę. Tokioje situacijo
je save gali labai lengvai nurašy
ti, pradėti mąstyti, kad gyvenime 
jau nieko gero nebelaukia, – dali
jasi išgyvenimais moteris. – Sė
di tarp 4 sienų kaip kalėjime, esi 
priklausomas nuo kitų, pinigų 
nėra, perspektyvų nėra.“ Tačiau 
Vita nori gyventi, ne vegetuoti. Ji 
sako net pasvajojanti – gal būtų 
darbas, kurį galėtų atlikti iš na
mų, ilgai nesėdėdama? Moteris 
sako girdėjusi, kad gali gauti pa
galbos Neįgaliųjų draugijoje – gal 
nors pabendrautų, blogas mintis 
nustumtų, patarimų sulauktų... 
„Ieškau kuo dar pasidžiaugti ir tų 
džiaugsmų randu labai daug“, – 
nevilčiai nepasiduoda moteris. 

Emilija stONKUtė 

(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
09:20 Senis. N-7. 310 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/15 s.  
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 2 s. 12:00 
Beatos virtuvė.. 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Ponių rojus. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Baltijos keliui – 30. Te-
gul žydi laisvė. Tiesioginė transliacija 
iš Katedros aikštės (su vertimu į ges-
tų k.). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-
pru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Kostiumuotieji 5. N-7. 5/6, 
5/7 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Savaitė. Visuome-
nės aktualijų laida. Ved. Nemira Pum-
prickaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas. N-7. 2 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 20 d.  
09:20 Senis. N-7. 311 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/16 
s. HD. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 3 
s. 12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žur-
nalas. 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Ponių rojus. N-7. 133 s. HD. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Baltijos 
keliui – 30. Tegul žydi laisvė. Tiesiogi-
nė transliacija iš Katedros aikštės (su 
vertimu į gestų k.). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 
5. N-7. 5/8, 5/9 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos 
detektyvai. Istorinė publicistika. (sub-
titruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvira-
čio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas. N-7. 3 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 133 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 21 d.
09:20 Senis. N-7. 312 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/17 s.  11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
4 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Ponių rojus. N-7. 
134 s. HD. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Baltijos keliui – 30. Te-
gul žydi laisvė. Tiesioginė transliacija 
iš Katedros aikštės (su vertimu į ges-
tų k.). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-
pru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Kostiumuotieji 5. N-7. 5/10, 
5/11 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas. 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas. N-7. 4 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios.

ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d.
09:20 Senis. N-7. 313 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/18 
s. HD. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 5 
s. 12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (subtitruota). 13:00 Klauski-
te daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Prezidento Valdo 
Adamkaus tarptautinė konferencija. 

Tiesioginė transliacija iš prezidentū-
ros (su vertimu į gestų k.). 17:10 Laba 
diena, Lietuva. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Baltijos keliui – 30. 
Tegul žydi laisvė. Tiesioginė translia-
cija iš Katedros aikštės (su vertimu į 
gestų k.). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Daiktų istorijos. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 5. 
N-7. 5/12, 5/13 s.  00:30 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras 
su Edita ir Vytautas Rumšas (jaunes-
nysis) (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvira-
čio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas. N-7. 5 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 

Penktadienis, rugpjūčio 23 d.
09:20 Senis. N-7. 314 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/19 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 6 s. 
12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 
13:00 Vartotojų kontrolė.  13:58 Lote-
rija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:35 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 17:00 Premjera. Nepakar-
tojamas Baltijos kelias. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Premjera. Kelias, nuvilnijęs į lais-
vę.  19:00 Vienybės banga. Koncertas, 
skirtas Baltijos kelio 30-mečiui. Tiesio-
ginė transliacija iš Katedros aikštės (su 
vertimu į gestų k.). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
23:00 Premjera. Pelėdų kalnas. (S). 
01:15 Greiti ir įsiutę 6. N-14. 03:30 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Komisaras 
Reksas. N-7. 6 s. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Kelias, nuvilnijęs į 
laisvę. (kart.). 

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d.
06:05 Gyvenimas. Gyvenimo bū-

do žurnalas. (subtitruota, kart.). 07:00 
Klausimėlis.lt. 07:30 Pinokis ir Nakties 
valdovas . 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje . 2 d. Kova dėl išgyveni-
mo (subtitruota). 12:55 Pasaulio do-
kumentika. Įstabiausios Indonezijos 
salos 4 d. Paslaptingi pasauliai (sub-
titruota). 13:50 Džesika Flečer 8 . N-7. 
8/15, 8/16 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurna-
las.  20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Gražiausios poetų dainos.  
22:40 Be abejo, turbūt. N-7. 00:30 Šla-
gerių festivalis „Palanga 2019“. 02:45 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“.  03:10 Pasaulio dokumenti-
ka. Įstabiausios Indonezijos salos 4 
d. Paslaptingi pasauliai (subtitruota, 
kart.). 04:00 Nepakartojamas Baltijos 
kelias. (kart.). 04:30 Džesika Flečer 8. 
N-7. 8/15, 8/16 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. 
06:05 Beatos virtuvė. 07:00 Šven-

tadienio mintys.  07:30 Klausimėlis.lt. 
08:00 Gyventi kaime gera.  08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 30 s. Kaip jau-
nikaitis baimės ieškojo.  10:00 Gusta-
vo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.  11:30 
Mūsų gyvūnai.  12:00 Pasaulio doku-
mentika. Mėlynoji planeta. 5 d. Ža-
liuojančios jūros (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Šokiai lauki-
nėje gamtoje 2 d. Išlikimo šokis subtit-
ruota). 13:50 Mis Marpl 5/1 s. Mėlyno-
ji pelargonija N-7. 5/1 s.  15:28 Loterija 
„Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 15:45 Istorijos de-
tektyvai. Istorinė publicistika. (subtit-
ruota). 16:30 Neužmiršti. 9 d. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Duokim garo!  19:30 Savaitė.  
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.  
21:30 Bloga mergaitė. 1, 2 s. (su garsi-
niu vaizdavimu). 22:30 Karštos gaudy-
nės. N-14. 24:00 Undinė. N-14. (subtit-
ruota). 01:50 Pasaulio dokumentika. 
Baltieji liūtai. Gimę laisvėje. 2 d. Kova 
dėl išgyvenimo (subtitruota, kart.). 
02:45 Pasaulio dokumentika. Mėly-
noji planeta 2. 5 d. Žaliuojančios jūros 
(subtitruota, kart.). 03:35 Pasaulio do-
kumentika. Šokiai laukinėje gamtoje. 
2 d. Išlikimo šokis (subtitruota, kart.). 

tV3
Pirmadienis, rugpjūčio 19 d.
00:10 Iksmenai. Pirma klasė 

(kart.). 02:35 Išlikęs gyvas (kart.). 04:45 
Greislendas 3, 11. 06:10 Televitrina 36. 
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3, 4 
6.06:55 Simpsonai (kart.) 23, 7. 07:25 
Simpsonai (kart.) 23, 8.07:55 Ūkio 
šefas (kart.) 1, 12. 08:20 Maisto ke-
lias (kart.) 2, 8.08:55 Meilės sūkuryje 
3130.10:00 Paslaptingas gyvenimas 
1, 33. 11:00 Svotai 10. 12:00 Svotai 11. 
13:00 Pažadėtoji 7, 1978. 13:30 Paža-
dėtoji 7, 1979. 14:00 Pažadėtoji 7, 1980. 
14:30 Pažadėtoji 7, 1981. 15:00 Simp-
sonai 23, 9. 15:30 Simpsonai 23, 10. 
16:00 TV3 žinios 164. 16:25 TV3 orai 
164. 16:30 TV Pagalba 13, 39. 18:30 
TV3 žinios 231. 19:22 TV3 sportas 1. 
19:27 TV3 orai 231. 19:30 Atsargiai! 
Merginos 4, 80. 20:00 Atsargiai! Mer-
ginos 4, 81. 20:30 Kam ta meilė? 2, 27. 
21:00 TV3 vakaro žinios 131. 21:52 TV3 
sportas 1. 21:57 TV3 orai 131. 22:00 Su-
mokėti vaiduokliui. 23:50 Kaulai 12, 9

Antradienis, rugpjūčio 20 d.
00:55 Nuodėmių daktaras 1, 103. 

01:45 Raitelis be galvos 2, 10. 02:30 
Greislendas 3, 12. 03:20 Kaulai (kart.) 
12, 9. 04:10 Naujakuriai 3, 5. 04:35 
Naujakuriai 3, 6. 05:00 Svotai (kart.) 
10. 06:10 Televitrina 36. 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3, 47. 06:55 Simp-
sonai (kart.) 23, 9. 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23, 10. 07:55 Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 80. 08:25 Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4, 81. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3131. 10:00 Nuo meilės nepabėg-
si 1, 1. 11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1, 
2. 12:00 Svotai 12. 13:00 Pažadėtoji 7, 
1982. 13:30 Pažadėtoji 7, 1983. 14:00 
Pažadėtoji 7, 1984. 14:30 Pažadėtoji 
7, 1985. 15:00 Simpsonai 23, 11. 15:30 
Simpsonai 23, 12. 16:00 TV3 žinios 165. 
16:25 TV3 orai 165. 16:30 TV Pagalba 
13, 41. 18:30 TV3 žinios 232. 19:22 TV3 
sportas 1. 19:27 TV3 orai 232. 19:30 
Atsargiai! Merginos 4, 82. 20:00 At-
sargiai! Merginos 4, 83. 20:30 Kam ta 
meilė? 2, 28. 21:00 TV3 vakaro žinios 
132. 21:52 TV3 sportas 1. 21:57 TV3 
orai 132. 22:00 Įkalintos po vandeniu 
(47) . 23:50 Kaulai 12, 10

trečiadienis, rugpjūčio 21 d.
00:45 Nuodėmių daktaras 1, 104. 

01:35 Raitelis be galvos 2, 11. 02:25 
Greislendas 3, 13. 03:15 Kaulai (kart.) 
12, 10. 04:05 Naujakuriai 3, 7. 04:30 
Naujakuriai 3, 8. 04:55 Svotai (kart.) 
12. 06:10 Televitrina 36. 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3, 48. 06:55 Simp-
sonai (kart.) 23, 11. 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23, 12. 07:55 Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 82. 08:25 Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4, 83. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3132. 10:00 Nuo meilės nepabėg-
si 1, 3. 11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1, 
4. 12:00 Svotai 1. 13:00 Pažadėtoji 7, 
1986. 13:30 Pažadėtoji 7, 1987. 14:00 
Pažadėtoji 7, 1988. 14:30 Pažadė-
toji 7, 1989. 15:00 Simpsonai 23, 13. 
15:30 Simpsonai 23, 14. 16:00 TV3 ži-
nios 166. 16:25 TV3 orai 166. 16:30 TV 
Pagalba 13, 45. 18:30 TV3 žinios 233. 
19:22 TV3 sportas 1. 19:27 TV3 orai 
233. 19:30 Atsargiai! Merginos 4, 84. 
20:00 Atsargiai! Merginos 4, 85. 20:30 
Kam ta meilė? 2, 29. 21:00 TV3 vakaro 
žinios 133. 21:52 TV3 sportas 1. 21:57 
TV3 orai 133. 22:00 Nusikaltėli . 22:25 
Vikinglotto 34. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d.
00:20 Kaulai 12, 11. 01:15 Nuo-

dėmių daktaras 1, 105. 02:05 Raite-
lis be galvos 2, 12. 02:55 Rouzvudas 
1, 1. 03:50 Kaulai (kart.) 12, 11. 04:40 
Naujakuriai 3, 9. 05:05 Svotai (kart.) 1. 
06:10 Televitrina 36. 06:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 108. 06:55 Simp-
sonai (kart.) 23, 13. 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23, 14. 07:55 Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 84. 08:25 Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4, 85. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3133. 10:00 Nuo meilės nepabėg-
si 1, 5. 11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1, 
6. 12:00 Svotai 4, 2. 13:00 Pažadėtoji 
7, 1990. 13:30 Pažadėtoji 7, 1991. 14:00 
Pažadėtoji 7, 1992. 14:30 Pažadėtoji 
7, 1993. 15:00 Simpsonai 23, 15. 15:30 
Simpsonai 23, 16. 16:00 TV3 žinios 167. 
16:25 TV3 orai 167. 16:30 TV Pagalba 
13, 47. 18:30 TV3 žinios 234. 19:22 TV3 
sportas 1. 19:27 TV3 orai 234. 19:30  
Baltijos kelias. 30 metų. 20:30 Kam 
ta meilė? 2, 30. 21:00 TV3 vakaro ži-
nios 134. 21:52 TV3 sportas 1. 21:57 
TV3 orai 134. 22:00 Žudymo žaidimai

Penktadienis, rugpjūčio 23 d.
00:05 Kaulai 12, 12. 01:05 Nuo-

dėmių daktaras 1, 106. 01:55 Raitelis 
be galvos 2, 13. 02:45 Rouzvudas 1, 2. 
03:30 Kaulai (kart.) 12, 12. 04:25 Nau-
jakuriai 3, 10. 04:50 Svotai (kart.) 4, 2. 
06:10 Televitrina 36. 06:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 109. 06:55 Simp-
sonai (kart.) 23, 15. 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23, 16. 07:55 Baltijos kelias. 30 
metų (kart.). 08:55 Aš matau tave 1, 12. 

Lnk
Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1006). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1007). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1008). N-7. 07:30 
„Tomas ir Džeris“ (82). 07:40 „Tomas 
ir Džeris“ (83). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(84). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (144). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (145). N-7. 09:50 „Mir-
tis rojuje“ (3). N-7. 10:55 „Kandisė Re-
nuar“ (2). N-7. 12:00 „Neklausk meilės 
vardo“ (104). 12:30 „Neklausk meilės 
vardo“ (105). 13:00 „Paskolinta mei-
lė“ (22). 14:00 „Našlaitės“ (54). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (54). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Bjaurusis ančiu-
kas Niujorke“ (15). N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Valanda 
su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 
1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Bloga 
kompanija. N-14. 00:50 „Juodasis są-
rašas“ (13). N-7. 01:45 Gangsterių me-
džiotojai (k). N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 20 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1009). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1010). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1011). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (85). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(86). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (87). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (146). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (147). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (4). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (3). N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (106). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (107). 
13:00 „Paskolinta meilė“ (23). 14:00 
„Našlaitės“ (55). N-7. 15:00 „Svajoklė“ 
(55). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ 
(16). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... 
Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Saugotojas. N-14. 
00:25 „Juodasis sąrašas“ (14). N-7. 
01:20 Bloga kompanija (k). N-14.

trečiadienis, rugpjūčio 21 d.
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1012). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1013). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1014). N-7. 07:30 
„Tomas ir Džeris“ (88). 07:40 „Tomas 
ir Džeris“ (89). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(90). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (148). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (149). N-7. 09:50 „Mirtis ro-
juje“ (5). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ 
(4). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ 
(108). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ 
(109). 13:00 „Paskolinta meilė“ (24). 
14:00 „Našlaitės“ (56). N-7. 15:00 „Sva-
joklė“ (56). 16:00 Labas vakaras, Lietu-

va. 17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ 
(17). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... 
Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Po saulėlydžio. 
N-7. 00:25 „Juodasis sąrašas“ (15). N-7. 
01:20 Saugotojas (k). N-14. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d.
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1015). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1016). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1017). N-7. 07:30 
„Tomas ir Džeris“ (91). 07:40 „Tomas 
ir Džeris“ (92). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(93). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (150). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (151). N-7. 09:50 „Mirtis ro-
juje“ (6). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ 
(5). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (110). 12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (111). 13:00 „Paskolinta meilė“ (25). 
14:00 „Našlaitės“ (57). N-7. 15:00 „Sva-
joklė“ (57). 16:00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:30 „Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke“ (18). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo.. Iki.. 20:30 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Kruvini 
pinigai. N-14. 00:15 „Juodasis sąrašas“ 
(16). N-7. 01:10 Po saulėlydžio (k). N-7. 
02:45 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė do-
kumentika. 03:40 Programos pabaiga. 

Penktadienis, rugpjūčio 23 d.
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1018). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1019). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1020). N-7. 07:30 
„Tomas ir Džeris“ (94). 07:40 „Tomas 
ir Džeris“ (95). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(96). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (152). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (153). N-7. 09:50 „Mirtis ro-
juje“ (7). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ 
(6). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (112).12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (113).13:00 „Paskolinta meilė“ (26). 
14:00 „Našlaitės“ (58). N-7. 15:00 „Sva-
joklė“ (58).16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke“ (19). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA 
Mina. N-14.23:15 Sargybinis. N-7. 01:20 
Sukrečiantis skrydis. N-7. 03:00 Kruvi-
ni pinigai (k). N-14.

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d.
06:30 „Tomas ir Džeris“ (91) (k). 

06:40 „Tomas ir Džeris“ (92) (k). 06:50 
„Tomas ir Džeris“ (93) (k). 07:00 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(5). 07:15 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (6). 07:30 „“Nickelode-
on“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ 
(11). 07:55 „Riterių princesė Nela“ (17). 
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“ (8). 
08:50 KINO PUSRYČIAI Olis ir piratų 
lobis. 10:30 Tėčio dienos rūpestis . 
12:25 Didelis vaikas (Big Baby). 14:05 
Geras vyrukas. N-7. 16:00 Hugo išra-
dimas. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kung 
Fu Panda 2 21:20 Blondinė ieško vy-
ro. N-14. 23:30 Madėjos liudytojų ap-
sauga. N-7. 01:45 Sargybinis (k). N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d.
06:40 „Tomas ir Džeris“ (94) (k). 

06:50 „Tomas ir Džeris“ (95) (k). 07:00 
„Tomas ir Džeris“ (96) (k). 07:10 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(7). 07:25 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (8). 07:40 „“Nickelode-
on“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ 
(12). 08:10 „Riterių princesė Nela“ 
(18). 08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(9). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (4). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (5). 09:30 „Ogis ir 
tarakonai“ (6). 09:40 KINO PUSRYČIAI 
Romos gladiatorių nuotykiai. 11:35 
Troškimų akmuo. 13:25 Vyrai juodais 
drabužiais 2. N-7. 15:10 Įsivaizduok tai-
di. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Žmogus iš 
plieno. N-7. 22:25 PREMJERA Čapis. 
N-14. 00:45 Bijok jo vardo. (S). 02:25 
Blondinė ieško vyro (k). N-14.

btV

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:05 „Pragaro virtuvė“ (1) (k). 

N-7. 07:00 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(32) (k). N-7. 08:00 „Teisingumo agen-
tai“ (35) (k). N-7. 09:00 „Kobra 11“ (6) 
(k). N-7. 11:00 „Ekstrasensų mūšis“ (3) 
(k). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (2). 
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(33). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(36). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (7). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(16). N-7. 19:30 „Akloji zona“ (11). N-7. 
20:30 „Kvailiai šėlsta“ (15) . N-7. 21:00 
Mergina traukiny. N-14. 23:15 Pavojai 

10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1, 7. 11:00 
Nuo meilės nepabėgsi 1, 8. 12:00 Svo-
tai 4, 3. 13:00 Pažadėtoji 7, 1994. 13:30 
Pažadėtoji 7, 1995. 14:00 Pažadėtoji 7, 
1996. 14:30 Pažadėtoji 7, 1997. 15:00 
Simpsonai 23, 17. 15:30 Simpsonai 
23, 18. 16:00 TV3 žinios 168. 16:25 TV3 
orai 168. 16:30 TV Pagalba 13, 49. 18:30 
TV3 žinios 235. 19:22 TV3 sportas 1. 
19:27 TV3 orai 235. 19:30 Ledynme-
tis 2. Eros pabaiga. 21:15 Vienas šūvis. 
Dvi kulkos. 23:45 Lemtingas posūkis 5 

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d.
01:25 Greitis (kart.). 03:25 Nusi-

kaltėlis (kart.). 06:15 Televitrina 36. 
06:30 Elena iš Avaloro (kart.) 1, 9. 07:00 
Bakuganas. Kovos planeta 1, 1. 07:30 
Aladinas 1, 114. 08:00 Elena iš Avaloro 
1, 10. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
1, 110. 09:00 Krepšinis: Kontrolinės vy-
rų krepšinio rungtynės. Lietuva - Pietų 
Korėja. 11:00 Maisto kelias 2, 9. 11:30 
Baltuolė ir Rožytė. 13:00 Stebuklinga 
žaislų krautuvėlė. 14:50 Jaunavedžiai. 
16:45 Ekstrasensų mūšis 13. 18:30 TV3 
žinios 236. 19:17 TV3 sportas 1. 19:22 
TV3 orai 236. 19:25 Eurojackpot 34. 
19:30 Garfildas. 21:05 Iksmenai. Pra-
ėjusios ateities dienos. 23:45 Nuodė-
minga aistra 

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. 
01:45 Aš - robotas (kart.) . 03:40 

Žudymo žaidimai (kart.). 06:15 Televi-
trina 36. 06:30 Elena iš Avaloro (kart.) 
1, 10. 07:00 Bakuganas. Kovos planeta 
1, 2. 07:30 Aladinas 1, 115. 08:00 Ele-
na iš Avaloro 1, 11. 08:30 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 111. 09:00 Simpso-
nai 12, 20. 09:30 Ūkio šefas 1, 13. 10:00 
Keliauk išmaniai 1, 9. 10:30 Biblioteki-
ninkai 4, 8. 11:30  Krepšinis: Kontroli-
nės vyrų krepšinio rungtynės. Lietu-
va – Angola. 13:30 Sužvejok dingusią 
žuvį. 15:40 Čihuahua iš Beverli Hilso . 
17:25 Už Kaukazo 1, 4. 18:30 TV3 ži-
nios 237. 19:22 TV3 sportas 1. 19:27 
TV3 orai 237. 19:30 Greitis 2: laivo už-
grobimas . 22:00 Parkeris. 

Lrt
gelmėse (k) (. N-14. 01:25 „Juodasis są-
rašas“ (10) (k). N-7. 02:15 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“ (9) (k). N-14s. 03:05 
„Akloji zona“ (11) (k). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 20 d.
06:25 „Mentalistas“ (16) (k). N-7. 

07:20 „Pragaro virtuvė“ (2) (k). N-7. 
08:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (33) 
(k). N-7. 09:15 „Teisingumo agentai“ 
(36) (k). N-7. 10:15 „Kobra 11“ (7) (k). 
N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“ (4) (k). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (3). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34). 
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (37). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(8). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (17). N-7. 
19:30 „Akloji zona“ (12). N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (16) . N-7. 21:00 Apsup-
tyje. N-14. 23:10 Mergina traukiny (k). 
N-14. 01:20 „Akloji zona“ (12) (k). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 21 d.
06:35 „Mentalistas“ (17) (k). N-7. 

07:30 „Pragaro virtuvė“ (3) (k). N-7. 
08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34) 
(k). N-7. 09:25 „Teisingumo agentai“ 
(37) (k). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (8) (k). 
N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7. 
13:50 „Pragaro virtuvė“ (4). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (35). N-7. 
15:55 „Teisingumo agentai“ (38). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (9). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (18). N-7. 19:30 
„Akloji zona“ (13). N-7. 20:30 „Kvailiai 
šėlsta“ (17) . N-7. 21:00 Mirties apsup-
tyje 2. N-14. 22:50 Apsuptyje (k). N-14. 
00:55 „Akloji zona“ (13) (k). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d.
06:40 „Mentalistas“ (18) (k). N-7. 

07:35 „Pragaro virtuvė“ (4) (k). N-7. 
08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (35) 
(k). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ 
(38) (k). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (9) (k). 
N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (2). N-7. 
13:50 „Pragaro virtuvė“ (5). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (36). N-7. 
15:55 „Teisingumo agentai“ (39). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11. N-7. 
. 18:30 „Mentalistas“ (19)). N-7. 19:30 
„Akloji zona“ (14) N-7.. 20:30 „Kvai-
liai šėlsta“ (18). N-7.  21:00 Pažymėtas 
žmogus. N-14. 1996 m. 23:05 Mirties 
apsuptyje 2. N-14. . 00:55 „Akloji zo-
na“ (14) (k). N-7. 2018 m.

Penktadienis, rugpjūčio 23 d.
06:40 „Mentalistas“ (19) (k). N-7. 

07:35 „Pragaro virtuvė“ (5) (k). N-7. 
08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(36) (k). N-7. 09:30 „Teisingumo agen-
tai“ (39) (k). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (10) 
(k). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (3). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (6). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (37). 
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (40). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(11). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (20). N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (32). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(32). N-7. 21:30 Stebėtojų lyga. N-14. 
00:40 Pažymėtas žmogus (k). N-14fe.

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d.
06:05 „Kvailiai šėlsta“ (15) (k) . 

N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (16) (k) . 
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (17) (k) . N-7. 
07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (33). 
N-7. 08:30 „Kvailiai šėlsta“ (18) (k) . N-7. 
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempio-
natas. 2018 m. Sporto laida. 10:00 „Au-
gintinių talentų šou“ (2) . 10:30 Koko - 
kalbanti gorila. 11:40 „Ekstremalūs iš-
bandymai“ (9) . 12:10 „Būk ekstrema-
las“ (17). N-7. 12:40 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“ (9). 13:40 „Policijos 
akademija“ (23). N-7. 14:40 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (5). N-7. 17:05 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (22). N-7. 
18:00 „Nusikaltimų miestas“ (18). N-7. 
18:30 „Pavojingi kaimynai“ (1) (F. N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou. 
22:05 MANO HEROJUS Saldus kerštas. 
N-14. 00:00 AŠTRUS KINAS Legio nas. 
(S). 2010 m.

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. 
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čem-

pionatas (k). 2018 m. Sporto laida. 
07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (34). 
N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. Aktualijų 
laida medžiotojams. Laidos vedėjas 
Osvaldas Čalutka 09:00 „Geriau vė-
liau, negu niekada“ (7). N-7. 10:00 „Au-
gintinių talentų šou“ (3) . 10:30 Rykliai. 
Ne vien tik grobuonys. 11:40 „Ekstre-
malūs išbandymai“ (10) . 12:10 „Būk 
ekstremalas“ (18). N-7. 12:40 „Gordo-
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“ (10). 
13:40 „Policijos akademija“ (24). N-7. 
14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 
17:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (23). N-7. 18:00 „Nusikalti-
mų miestas“ (19). N-7. 18:30 „Pavojingi 
kaimynai“ (2) (F. N-7. 19:30 „Šuo“ (19). 
N-7. 20:45 „Šuo“ (20). N-7. 21:50 „Juo-
dasis sąrašas“ (11). N-7. 22:50 „Karo vil-
kai. Likvidatoriai VI“ (10). N-14s. 00:00 
Stebėtojų lyga (k). N-14. 02:50 Legio-
nas (k). (S). 2010 m.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Nenumirti, sulaukti kito 
festivalio

Neįgalieji  
pasaulyje

Bendradarbiavimo tikslas –  ser
tifikuoti nuotykių parkus ir suda
ryti galimybę pramogauti autiz
mo ar kitų sensorinių sutrikimų 
turintiems žmonėms. Beveik 20 
metų IBCCES yra sveikatos prie
žiūros, švietimo ir verslo specia
listų autizmo mokymo srityje vi
same pasaulyje lyderė. IBCCES 
pripažino, kad daugelis pažini
mo sutrikimų turinčių asmenų 
turi ribotas galimybes keliauti ir 
mėgautis laisvalaikio pramogo
mis. Organizacija sukūrė moks
liniais tyrimais pagrįstas, indivi
dualiems poreikiams pritaikytas 
mokymo ir sertifikavimo pro
gramas. Pirmasis parkų sertifi
kavimo procesas Lietuvoje pra
dėtas „UNO Park Vilnius“ nuo
tykių parke. Ši vilniečių ir mies
to svečių pamėgta pramogų vie
ta jungiasi į tarptautinę pramo

gų parkų, viešbučių ir lankytinų 
vietų „Certified Autism Center“ 
(CAC) grupę. „UNO Park“ taps 
pirmuoju IBCCES organizacijos 
sertifikuotu parku Europoje, ku
riame autistiškiems ar kitų senso
rinių sutrikimų turintiems žmo
nėms bus užtikrinta jų poreikius 
atitinkanti paslauga.  

„Autizmo diagnozių kasmet 
daugėja, o tėvams, auginantiems 
šį sindromą turinčius vaikus, 
sunku rasti vietų, kuriose būtų iš
manomi vaikų poreikiai, mitybos 
apribojimai. Dažnai tenka spręsti 
ir saugumo užtikrinimo iššūkius, 
todėl matome žinių ir praktikos 
svarbą, norint suteikti kokybišką 
paslaugą specialių poreikių turin
tiems vaikams ir jų šeimoms“, – 
pasakojo Deimantė Tarvydienė, 
„UNO Parks“ verslo plėtros di
rektoriaus pavaduotoja Lietuvoje. 

Pramogų parke – paslaugos autizmo 
sindromą turintiems asmenims 

Naujienų portale madeinvilnius.lt skaitome Evaldo Čingos 
straipsnį apie tai, kad nuotykių parkų medžiuose šeima „UNO 
Parks“, pastačiusi daugiau nei 40 parkų visame pasaulyje, taip 
pat ir Vilniuje, Kaune, Druskininkuose ir Šiauliuose, pradeda 
bendradarbiauti su autizmo ir kitų sensorinių sutrikimų moky-
mų pramonės lydere „International Board of Credentialing and 
Continuing Education Standards“ (IBCCES).  

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vieni senoliai laukia ryto, 
kiti – pavasarinio žydėji-
mo... Pensionato „Namas 
miške“ gyventojai tikisi su-
laukti sunkiojo metalo fes-
tivalio Wacken Open Air, 
kuris jau 30 metų rengia-
mas rugpjūčio pradžioje vos 
už 50 km esančiame Va-
keno miestelyje. Visus me-
tus – daug kalbos apie pra-
ėjusį festivalį ir pasiruošimo 
būsimajam. Juk reikia ir kiek 
smagesnės, ne senatviškos 
aprangos, skrybėlės ar apy-
rankių ir... gerai jaustis fiziš-
kai, kad slaugės neuždraustų 
važiuoti. Kartą važiuodami 
išgėrė alaus!

Tradicijos šaknys
Kaip tai prasidėjo? Kas pir

mas sugalvojo vežti senelius į 
sužvėrėjusių metalistų festiva
lį? Pensionato vadovė Susana 
Kros pasakoja: „Ruedigeris Pah
las (jam dabar 59) yra didžiulis 
AC/DC gerbėjas. Jis serga išsėti
ne skleroze, daug ko jau neįsten
gia daryti, tačiau meilės sunkia
jam metalui iš jo neatimsi. Aiš
ku, jis negalėjo ramiai gyventi 
žinodamas, kad visai netolie
se ūžia metalistai. Prieš 6 me
tus surengėme jam staigmeną – 
nuvežėme į festivalį. Pasikvietė
me ir jo draugų. Taip ir paskli
do metalo bacila po pensioną.“

Pensiono gyventojai ir prieš 
gimtadienį žinojo apie šį festiva
lį. Juk daugelis kilę iš šio regio
no, festivalis – tradicinis ir jau 
daugybę metų labai populiarus. 
O kai kurių vaikai ir anūkai pri
sideda jį organizuojant ar daly
vauja kaip žiūrovai.

Beje, S. Kros ir pati yra fes
tivalio gerbėja, turi sukaupusi 
firminių marškinėlių, kurie pri
mena smagias išvykas.

Su niekuo nepalyginsi
Be abejo, kiekvienas sene

lis turi maišą ligų ir galėtų va
landas apie jas pasakoti. Tačiau 
kiekvienas nori pamiršti savo 
artritus, spaudimus, depresijas, 
alzheimerius ir dar pasidžiaugti 
gyvenimu. Šį kartą į festivalį vy
ko 13 senelių, jie patogiai įsitai
sė dviejuose mikroautobusuose. 
Be abejo, kartu važiavo ir pora 
pagalbininkų, nes kai kurie se
neliai sunkiai vaikšto.

Ilzė Šafer pirmą kartą pateko 
į festivalį, kai jai buvo 90. Tie
są pasakius, vyko ten skeptiškai 

Daliai Kaišiadorių rajone įsikū
rusio miestelio gyventojų vie
šai pareiškus nepasitenkinimą 
būsima kaimynyste su protinę 
negalia turinčiais globos namų 
auklėtiniais, į vietos savivaldy
bę vyko centrinės valdžios at
stovai. Kai kurie žiežmariečiai 
teigė bijantys neįgaliųjų kaimy
nystės dėl savo ir vaikų saugu
mo, taip pat kritikavo vietos 
valdžią, kad ši su jais nesitarė.

Bendruomeninius namus 
planuojama statyti dešimties 
arų sklype. Neįgalieji bus čia 
perkelti iš uždaresnių Strėvi
ninkų globos namų, įsikūrusių 
Žiežmarių apylinkėse.

Už socialinę apsaugą atsa
kingi politikai, vietos savival
dybės vadovai atmetė priekaiš
tus dėl informacijos stokos ir 
siekė įtikinti gyventojus, kad 
atsikraustę neįgalieji bus visa
verčiais bendruomenės nariais. 
„Visada atrodo, kad per mažai 
informacijos, kai kažkoks klau
simas paliečia mus asmeniš
kai“, – teigė socialinės apsau
gos ir darbo viceministrė Vil
ma Augienė.

Pasak jos, tarp sveikųjų pa
sirengę gyventi neįgalieji atren
kami kruopščiai, o patys ben
druomeniniai namai turėtų bū
ti pastatyti kitų metų viduryje. 
„Tai nėra procesas urmu, – sa
kė viceministrė. – Tai yra ilgas 
procesas, pradžioje įvertinant 
poreikius, galimybes ir gebė
jimus.“

Jai antrino Kaišiadorių ra
jono mero pavaduotojas Darius 
Vilimas. „Tiktai būdami tarp 
mūsų, o ne atstumti tie žmonės 
galės grįžti į pilnavertį gyveni
mą“, – kalbėjo politikas.

Strėvininkų socialinės globos 
namų direktoriaus pavaduotoja 
Danguolė Petrylienė sakė, kad 
socialiniuose tinkluose sulaukė 
grasinimų, kad neįgalieji bus ap
mėtyti akmenimis ir nufilmuo
ti, o pastarųjų dienų žiniasklai
dos antraštės įžeidė globos namų 
gyventojus.

36 metų projektine veikla už
siimantis žiežmarietis Aivaras Jo
nika sako, kad padės rengti ben
drus susibūrimus tarp vietinių ir 
neįgaliųjų – piknikus, kultūri
nius renginius ar išvykas. „Baimė 
visada kyla tada, kai yra daug ne
žinios, kai yra išankstinis įsivaiz
davimas. Po truputį, manau, tas 
išsisklaidys“, – tvirtino jis.

Planuojami pokyčiai Žiež
mariuose yra dalis vadinamosios 
institucinės globos sistemos per
tvarkos, vykstančios nuo 2014 
metų. Nuo pertvarkos pradžios 
į bendruomenines šeimas buvo 
iškelti beveik 500 vaikų, 38 ne
įgalūs vaikai ir 174 neįgalių su
augusiųjų. 

Dėl situacijos Biržuose ir 
Žiežmariuose pasipiktinimą reiš
kė ir ministras pirmininkas Sau
lius Skvernelis. Prezidentas Gi
tanas Nausėda pareiškė, kad si
tuacija šiuose miestuose tiesio
giai iliustruoja socialinę atskirtį.

Valdžia bando įtikinti  žiežmariečius 
leisti apgyvendinti neįgaliuosius

Naujienų agentūra BNS skelbia Saulius Jakučionio reportažą apie 
tai, kad dešimties neįgaliųjų apgyvendinimas daugiau nei tris su 
puse tūkstančio gyventojų turinčiuose Žiežmariuose įžiebė diskusijų 
audrą ir tarp vietinių gyventojų, ir tarp aukščiausių šalies politikų.

nusiteikusi, vien dėl kompani
jos, bet jai ten labai patiko. Šie
met vyko trečią kartą. Ilzė iš
moko metalistų pasisveikinimo 
ženklą – nykščiu prispaudi prie 
delno didįjį ir bevardį pirštus, 
iškeli ranką – ir tu jau savas.

„Namo miške“ gyventojai 
festivalyje nelieka nepastebėti. 
Juk pačiam vyriausiam ekskur
santui – net 95. Žurnalistai šne
kina, fotografuoja. Senelių ro
kerių nuotraukos vos prasidėjus 
festivaliui jau puikuojasi laik
raščiuose ir portaluose. Duoda
mi interviu seneliai sako, kad 
čia atvykę pamiršta savo amžių 
ir ligas, svarbiausia, nesijaučia 
kitokie. Juk čia atvyksta ne tik 
jaunuoliai, bet ir žili rokeriai iš 
visos Vokietijos, kitų šalių. Visi 
linksminasi, dūksta. Ei, seni. Tu 
gal kaukę užsidėjęs?.. Ne? O, gee-
eras. Nori alaus?

Iš arti: Wacken Open Air
Pirmame festivalyje Vake

ne, miestelyje tarp Hamburgo ir 
Flensburgo, prieš 30 metų daly
vavo vos šešios grupės, susirin
ko keli šimtai žiūrovų. Koncer
tas vyko pievoje, kurioje ką tik 
ganėsi karvės. Šiaurės Vokietijai 
būdingas kraštovaizdis: užlieja
mos pievos, reti miškeliai.

Dabar Wacken Open Air – di
džiausias sunkiojo metalo festi
valis pasaulyje. Paskaičiuota: vi
dutiniškai susirenka apie 80 tūks
tančių žiūrovų, ateina apie 1800 
vietos gyventojų, 3-4 dienos be 
miego. Čia dažnai lyja, tad žiūro
vai nesistebi, jei tenka kelias die
nas iki kelių braidyti purve. Tai 
jau tapo festivalio ženklu, niekas 
dėl purvo nepyksta ir dušo ne
ieško, nes jo ir nėra. Jei pasitai
ko sausra, tai patinka ne visiems, 
nes – o kur pabraidyti?..

Vis dėlto pastarąjį dešimtmetį 
nemažai pasitvarkyta. Belaukiant 

festivalio 2 savaites vyksta paruo
šiamieji darbai: 250 ha teritorijo
je statomi paviljonai, palapinės, 
scenos, užtvaros, įrengiama vie
ta didžiuliam kempingui. Viskas 
išdėstyta aplink scenas, kur dieną 
naktį siaučia metalistai.

Kasmet kas nors patobulina
ma. Įvairiose vietoje pastatyta 
papildomų garsintuvų, kad vi
sur pasiektų stiprus garsas. Cen
trinėje aikštėje įrengta drenažo 
sistema, nes ne visiems patin
ka kelias dienas minkyti purvą. 
Teritoriją ypač išmaldavo aptar
navimo struktūrų transportas. 
Pastaraisiais metais jo liko kiek 
mažiau. Alus dabar atvežamas 
ne sunkvežimiais. Iš atšaldytų 
cisternų gėrimas teka palapinių 
link vamzdžiais, kurie užkasti į 
žemę 80 cm gylyje.

Gelbėja sunkius ligonius
Nuo 2014 metų festivalyje 

vykdoma labai svarbi akcija, pro
paguojanti kaulų čiulpų dono
rystę. Daug žmonių pareiškė no
rintys tapti donorais, paliko savo 
mėginius, pavardes, kontaktus. 
Iki šiol valią tapti donorais užsi
rašė 7300 metalo gerbėjų. Iš jų 32 
jau paaukojo savo kamienines ląs
teles – vadinasi, tiek žmonių tiko 
jų kraujas, tiek žmonių išgelbėjo.

Šis festivalis jau tapo ypatin
gu, visus dominančiu reiškiniu. 
Čia gali sutikti ne tik 95-metį 
senolį. Šiemet pribloškė vaiz
delis: žiūrovai iškėlę rankas virš 
galvų scenos link nešė ratukus, 
kuriuose sėdėjo džiaugsmingai 
visiems besišypsantis jaunuolis. 
Kaip ir dera didžiuliam festiva
liui, kaskart nutinka ir kas nors 
tragiško. Kas numiršta, kas su
sižaloja. Laimė, iš „Namo miš
ke“ atvykę rokeriai namo grįž
ta sveiki ir laimingi.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALiKiENė
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Paukštele švilpuonėle, 
geltonu snapeliu...

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas

Nerami dvasia
Aidi abejonėmis
Jūsų širdyse...
Ašarų skaistybėje
Skęstanti mintis –
dūžta realybėje
dar viena viltis…

***
Sujaukti sapnai 
Drėgname delne, 
Pakirpti sparnai 
Luošina mane. 
Nematau visai 
Jų akių dugne... 
Pasiklydau aš 
Nebaigtam sapne... 
Pamatysiu dar, 
Visiškoj tamsoj, 
Kur einu dabar 
Per šukes... basom... 

***
Kaip sausio saulė šykšti 

spindulių, 
Taip serganti širdis stokoja 

meilės, 
Taip akys šaukia: „Aš tave myliu“, 
O kitos nuoširdžiai pagaili. 
Kaip sniegas kartais virsta 

balomis, 
Kaip vėjo gūsis veržiasi į gamtą, 
Taip mintys mano virsta eilėmis 
Ir kaip banga atsimuša į krantą... 

***
Šių medžių nuogos šakos 
Apnuogina jausmus... 
Taip norisi ištirpti, 
Nubraukti tai, kas bus, 
Užmiršti tai, kas buvo 
Ir slypi sapnuose, 
Nejausti to, kas skauda 
Ir gęsta akyse... 
Taip norisi suspausti 
Šį jausmą delnuose 
Ir jo daugiau nejausti 
Nei čia, nei svajose...

Marija OLEŠKEViČiENė 
Vilnius

***
Pasauli, tu netikras, tu kaip 

plastikinis
Ir aibėje veidų matau tik vieną 

veidą,
O sielą drasko skausmas 

begalinis…
Nejaugi šias kančias kažkas 

vadina meile?
Pavasario rūke girdžiu tik vieną 

mintį –
Taip norisi pranykt, iš kūno 

išsinerti,
Dvejopą savo sielą be likučio 

išdalinti,
Šešėlyje savam ištirpt ir 

skausmui atsiverti.
Ištrinkite jausmus, suriškit mano 

kūną,
Tą keistą svaigulį norėčiau dar 

patirti. 
Kad kūną kaustytų sunkumo 

liūnas
Ir patale daugiau nebekliedėčiau 

apie mirtį,
O tik stebėčiau lėtą lėtą laiko 

tėkmę,
Suskilusias lubas, seniai nebe 

baltas kaip sniegas,
Puodelyje kavos pajausčiau savo 

sėkmę –
Išsivaduot iš kūną apimančio 

miego…
Ir sugrąžint aną rugpjūčio rytą 

tvankų
Ir saulės kaitrą, spaudžiančią 

prie žemės, 
Ant mano pulso patikimą ranką…
Tada dar nesuvokčiau tos 

sekundės laimės,
Kurios vėliau ilgėsiuos ilgą laiką.

***
Deimantinės ašaros
Stingsta akyse
Amžinoji vasara
Žuvo sapnuose,
Skausmą sulaikydama
Silpstančiam delne...
Lūpomis sakydama
„gelbėkit mane“
Nebūtom svajonėmis

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

„Bičiulystės“ redakciją pa
siekė Utenos krašto tau

todailininkės Genovaitės Adik-
lienės darbų ‒ keramikos ir ta
pybos ‒ knyga. Be pavadinimo, 
pilku viršeliu, ant kurio kukliai 
prisiglaudusi molinė paukštelė 
geltonu snapeliu ir balta skiau
terėle. Nors didžiuotis autorė 
turėtų kuo: ji yra daugybės na
cionalinių konkursų laureatė, 
2013 ir 2015 m. laimėjusi pre
mijas M. Balčiūnienės vardo 
konkurse, 2017 m. III Respubli
kiniame tapybos konkurse „Na
tiurmortas“ apdovanota specia
liu Etninės kultūros globos ta
rybos prie LR Seimo prizu. Kū
riniai saugomi LTS parodinia
me fonde, Nacionaliniame dai
lės muziejuje, Utenos, Raseinių, 
Pasvalio kraštotyros, Rokiškio 
krašto muziejuose, Zyplių dva
ro meno galerijoje. Žinoma, ir 
kataloguose, šalia kitų. O atsi
verti štai šį, 2019-aisiais išleistą 
G. Adiklienės darbų albumą, ir 
akys apraibsta, kiek visko daug: 
molio švilpynės, žaislai, Užga
vienių kaukės, Velykų stalo ir 
namų papuošimai, kalėdiniai 
žaislai, paveikslai... Kai kurie 
jų ‒ lydimi trumpučių eilėraš
čių. Pažvelkime atidžiau.

Genovaitė lipdo paukštukus, 
višteles, gulbes, arkliukus, ože
lius, aveles, žmonių figūrėles... 
Žino saiką, jei margina ‒ tai ne
daug, liaudies ornamentais, juk 
ruda molio spalva jau savaime 
graži, šilta. Štai plunksnose su
tupdyti trys molio paukštukai, 
balta glazūra nuteptais snape
liais-nosytėmis, tiesiai į objek
tyvą žvelgia ausis pastatę kiš
kučiai, šalia vienas kito susta
tyti du žirgeliai ‒ tarsi kalbėtų
si. Nejučia šypteli įsivaizdavęs, 
apie ką galėtų šnekėtis dvi kū
mutės varlytės. O štai ir kipšai 
susėdę, gal kokią klastą žmo
gui rezga?.. Grupėmis sudėlioti 
žmogeliai, kiekvienas vis kitoks, 
su savo charakteriu, rodos, dar 
šiek tiek ‒ ir atgis, ims judėti, 
nematomam žiūrovui šelmiškai 
akį pamerks.

G. Adiklienės, kaip ir dau
gelio kitų primityvistų, arba 
naiviojo meno atstovų, kūry
ba yra pagrįsta nuojauta, atviru 
žvilgsniu į pasaulį, nuoširdumu. 
Darbų autorė puoselėja tradici
jas, tikėdama, kad tai turi išlie
kamąją vertę. Atvertus tapybai 
skirtą knygos dalį pasitinka kai
mo švenčių, liaudiškų linksmy
bių vaizdai, peizažai... Gamtos 
frag mentai paveiksluose kartais 
palydimi eilių. Štai „Lelijų žy
dėjimas“:

Tylu, šviesu, štai meldai  
 meldžiasi palinkę
Balčiausios gulbių plunksnos   
 švelniai plazda
Įsižiūrėkime į ežero ramybę
Vandens lelijos brenda į  
 didžiulę brastą          

Arba ‒ „Taku per kopas“:

Taką per kopas vėjai pramynė
Gilyn nugrimzdo vakaro spalvos
Klykia žuvėdros aukštai pakilę
Kitaip nei vakar, kitaip nei pernai

Žodžiai lyriški, liudijantys 
laiko ir gyvenimo praeinamu
mą, buvimo šiame pasaulyje tra
pumą. Kai kurie paveikslai pava
dinami poetiškai, rodos, tokį iš
taręs ir melodiją išgirsi: „Ar pa
meni, kaip groja smuikais pievoje 
žiogai?“, „Laikas čia sustoja ne
jučia“, „Išblukęs kaimas nuvin
giuoja slėniu“. Tačiau nepaisant 
elegiškos tekstų nuotaikos, dau
gelyje paveikslų karaliauja ryškios 
spalvos, jie persmelkti šviesos ir 
optimizmo. Atrodo, autorė pui
kiai jaučia spalvas ir jų tarpusa
vio dermę.

Įdomūs istorinės tematikos 
paveikslai: „Keliaujantys muzi
kantai Valdovų rūmuose“, „Ka
ralius Mindaugas statys pirmąją 
katedrą Lietuvoje“, „Valdovų rū
mų metraštininkai“. Čia vyrau

ja karališka raudona spalva ir jos 
atspalviai, kaip ir priklauso pra
bangių rūmų interjerams. Tačiau 
svarbiausi ‒ žmonės, jų laikysena. 
Pagauti judesyje jie primena gy
vuosius paveikslus arba ‒ sceną iš 
netikėtai sustabdyto spektaklio. 

Daugiausia turbūt ‒ vaizdų 
iš kaimo gyvenimo, šventadie
nių ir šiokiadienių. Čia ir „Siu
vėjos“, ir „Batsiuviai“, ir „Pin
tinių pynėjas“, ir „Talkininkai 
kaime“ ar „Puodžius keliauja į 
turgų“... Juda kruta tie žmoge
liai po drobę, plasnoja sparnais 
žąselės, vis įžnybti bandydamos, 
kažkas prisėdęs valtį skaptuoja. 
Galbūt tie vaizdai atkeliauja iš 
autorės prisiminimų, o gal tai ‒ 
fantazijos vaisius, tačiau neabe
jotinai liudija drąsą ir kūrybinę 
laisvę, o ne realybės kopijavimą. 

Knygos gale puslapiai pra
žysta gėlių natiurmortais. Akyse 
skleidžiasi puokštės gelsvų ro
žių, baltų ramunių, melsvų ži
buoklių, violetinių lubinų, įvai
riaspalvių našlaičių. Vėlgi pa
veikslus lydi eiliuoti tekstai, ku
rių vieną norisi pacituoti:

Išaušo vaiskus šiltas vasaros rytas
Laumžirgių šokį gėlyne matau
Gausiai pražydusių žiedų  
 margumynu
Džiaugiuosi, grožiuosi, bet  
 vardus pamiršau.     

Taip, ne visus vardus ir pa
vadinimus įmanoma prisiminti. 
Tekstu paveikslo grožio irgi ne
perteiksi. Tad pasidžiaukim, pasi
grožėkim ‒ jei neturite galimybės 
pavartyti autorės knygos, tai bent 
vaizduotėje. Gal ausyse nuskam
bės paukštelės molinukės gelsvu 
snapeliu trelė, kol išdykę vasaros 
vėjai plaukus kedens. 

Nijolė KViEtKAUsKė

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys


