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Velomaratono trasa neįgaliesiems – 
smagus ir nesunkiai įveikiamas iššūkis 

Buvęs specialiųjų operaci-
jų pajėgų karys Algimantas 
Valaitis įkūrė Sužeistų ka-
rių asociaciją tam, kad pa-
dėtų sužeistiems, sveikatos 
tarnyboje netekusiems ka-
riams. Misijoje Afganista-
ne kojos netekęs Algimantas 
įsitikinęs – tiek kariuomenė, 
tiek visa visuomenė turėtų 
daugiau dėmesio skirti į bė-
dą patekusiam žmogui.

Tolerancijos link

Integracijos keliu
Jau tapo tradicija, kad prieš-
paskutinį rugpjūčio sekma-
dienį sostinės gatves užlieja 
spalvinga dviratininkų jūra – 
į ne tik Lietuvoje, bet ir Bal-
tijos šalyse didžiausią velo-
maratoną susirenka tūkstan-
čiai dviračių sporto entuzias-
tų. Į šiemet surengtą 10-ąjį 
velomaratoną užsiregistravo 
daugiau kaip 10 tūkst. dvira-
čiais, riedučiais, riedlentėmis, 
paspirtukais pasiryžusių va-
žiuoti dalyvių. Į velomarato-
no trasą leidosi ir 10 neįgaliųjų 
vežimėliais su vartytuvais ju-
dančių žmonių.

Algimantas Valaitis netekęs kojos įkūrė Sužeistų karių asociaciją.

Neįgaliųjų komandoje –  
ne tik vilniečiai 

Vasaros pabaigoje dviračių 
sporto entuziastus sukviečiantis 
velomaratonas jau tapo ir tradi
ciniu neįgaliųjų renginiu – jie čia 
dalyvavo penktą kartą (tiesa, su 
pertraukomis). Su palaikymo ko
mandomis iš Tauragės į sostinę ne 
pirmą kartą atvyko Petras Kasa
navičius ir Stasys Dadūra, pave
vėžiečiams atstovavo Jonas Dum
ša, iš Radviliškio atvažiavo Liudas 
Barkauskas, o iš Kauno – Aušrinė 
Packevičiūtė ir Raimondas Dabu

žinskas. Neįgaliųjų komandos 
branduolį, kaip ir paprastai, su
darė vilniečiai: Ginta Žemaitai
tytė, Jaroslavas Milevskis, Igoris 
Lavrentjevas ir Genadijus Sako
vič. Neįgaliojo vežimėliais su 

varytuvais startavusioje komando
je buvo ir naujokų, ir prisiekusių šio 
renginio dalyvių. Visi jie sėkmingai 
įveikė velomaratono trasą, sustipri
no ištvermę ir pasitikėjimą savimi 
bei patyrė smagų nuotykį. 

Silpnas rankas kompensuoja 
hibridinis varytuvas 

J. Milevskis stuburo traumą 
patyrė būdamas 16-ikos. Lūžę 
kak lo srities stuburo slanksteliai 
vaikiną ne tik pasodino į neįgalio

jo vežimėlį, bet ir atėmė rankų ga
lią. Didžiulėmis valios pastango
mis, ne vienus metus trukusiomis 
atkakliomis treniruotėmis, akty
vios reabilitacijos užsiėmimais Ja
roslavas pasiekė labai daug – da
bar jis ne tik puikiai juda rateliais, 
bet ir vairuoja automobilį, sukūrė 
šeimą, kartu su žmona susilaukė 
mažylio. Vis dėlto išvysti jį velo
maratone buvo netikėta. Įveikti 
10 kilometrų (mėgėjų grupės da
lyviai galėjo važiuoti 1, 2 arba 3 
ratus po 10 kilometrų) turint to
kias silpnas rankas – ne juokas. 

Vis dėlto pats Jaroslavas bu
vo nusiteikęs gerokai optimistiš
kiau. Ir ne be pagrindo – į ve
lomaratoną jis atriedėjo su prieš 
porą metų įsigytu ir jau įgudu
siai valdomu hibridiniu (pusiau 
elektriniu) varytuvu. „Tik ne
manykit, kad paspausi mygtuką 
ir jis trauks vežimėlį, – šypsojo
si vaikinas. – Jis važiuoja tik ta
da, jeigu suku rankenas. Žino
ma, joms sukti jėgų reikia ma
žiau nei važiuojant su mecha
niniu varytuvu, bet dirbti vis 
tiek reikia.“ 

Sužeistų karių asociacija – tam, kad 
padėtų nukentėjusiems tarnyboje

Pasijuto nereikalingas
2012-aisiais, po 21 metų tar

nybos, būdamas misijoje Afga
nistane, A. Valaitis buvo sun
kiai sužeistas, neteko kojos. Ka
rys buvo gydomas JAV. Kai po 
patirtų traumų šiek tiek susti
prėjęs A. Valaitis grįžo į Lietu
vą, jis pasigedo dėmesio ir pa
garbos sužeistam kariui, susi
dūrė su įvairiais biurokratiniais 
trukdžiais – atrodė, kad karys, 
tiek metų atidavęs Tėvynei, iš
tikus bėdai tampa niekam ne
svarbus. Nusivylęs tuo jis nu
sprendė keisti situaciją – siekia, 
kad būtų sukurta pagalbos su
žeistam kariui sistema. 

A. Valaitis įsitikinęs, kad 
valstybė privalo visiškai pasirū

pinti tarnyboje sužeistu kariu. 
Deja, ne visada taip yra. Dažnai 
įstatymais numatytos karių tei
sės, tačiau jų vykdymas šlubuoja. 
„Pirmiausia reikia pakeisti požiū
rį – karys, kuris buvo sužeistas, 
neturi jaustis nereikalingas. Tu
rime lygiuotis į tokias valstybes, 
kaip JAV, Vokietija, Danija, kur 
yra kitoks požiūris į žmogų“, – 
sako karys. Pavyzdžiui, gydyda
masis JAV jautė didelį medicinos 
personalo dėmesį – slaugytoja, 
apėjusi ligonius, užuot ilsėjusis 
savo poste, sėdėjo prie jo ir glos
tė galvą, kalbėjosi, nes matė, kad 
jam sunku. Ten išvystyta para
mos sužeistam kariui sistema. Ži
noma, JAV geresnis ir finansinis 
aprūpinimas, bet ne visada viskas 
matuojama pinigais. 

Neaiški pagalbos sistema
„Noriu, kad karių aprūpini

mo sistema būtų veikianti. Dir
bu ir su Krašto apsaugos minis
terija (KAM), ir su kariuomene, 
kad tai būtų norma“, – apie savo 
tikslus pasakoja A. Valaitis. Pa
vyzdžiui, kiekvienas karys yra 
draustas. Maksimali išmoka – 10 

tūkst. eurų. Taigi jei kariui nu
traukė ir rankas, ir kojas, jis vis 
tiek gaus tik 10 tūkst. eurų. Ta 
pati suma išmokama ir už men
kesnį sužeidimą. Kompensaciją 
moka ir KAM. Jos dydis svyruoja 
nuo 1 iki 25 tūkst. eurų. Sumos 
ne tokios ir mažos, tačiau norint 
šią išmoką gauti, reikia įveikti la
bai daug biurokratinių kliūčių – 
rinkti krūvas dokumentų, daug 
kartų varstyti ministerijos ir kitų 
institucijų duris. Arba būna taip, 
kad karys komoje, o artimieji 
laksto su popieriais. A. Valaitis 
įsitikinęs, kad taip neturi būti. 
Žmogus tarsi dvigubai baudžia
mas – jam ir taip sunku, o jis 
dar jis turi vargti įrodinėdamas 
tai, kas numatyta teisės aktais. Jo 
teigimu, turi būti aiški sistema – 
nurodytos konkrečios sumos (ar
ba intervalai), kiek kokiu atveju 
išmokama ir atsitikus nelaimei 
tai padaroma vos ne automatiš
kai. „Kariuomenei finansavimas 
kyla – statome namus, perkame 
geresnę techniką, tačiau turime 
atsigręžti į žmogų, užtikrinti ka
rio socialines garantijas. Kartais 

Jubiliejiniam velomaratonui startas duotas. Į trasą išriedėjo ir neįgaliųjų vežimėliais su varytuvais judantys dalyviai.
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Mūsų auksinis pajūris vėl tampa populiaria po-
ilsio vieta lietuviams. Trečiojo tūkstantmečio pirmas 
dešimt metis daugumą poilsiautojų buvo išginęs ieško-
ti laimės kituose kraštuose, bet šiandien prie jūros vėl 
sugrįžo suaugusiųjų bei vaikų klegesys. Pajūrio mies-
tų savivaldybių projektai labai pagerino pajūrio inf-
rastruktūros plėtrą – šieme procese nuoširdus dėme-
sys yra skirtas ir negalią turintiems poilsiautojams. 
Kartais nejučiomis atmintis atgaivina mūsų pirmus 
žingsnius pajūryje, o tai man labai primena astronauto 
N. Armstrongo pirmą žingsnį Mėnulyje. Nesijuokite, 
ne. Įsivaizduokite save vežimėlyje, siauromis sutrešu-
siomis medinėmis lentomis išklotoje pajūrio smėlėtoje 
aikštelėje, kur nėra nei palapinių, nei elektros, nei van-
dentiekio, o jus čia atvežė poilsiauti. Tokį vaizdą 1996 
metais teko pamatyti ir čia visą mėnesį „poilsiauti“ 
atvykusiai ilgametei Lietuvos paraplegikų asociacijos 
(LPA) tarybos narei bei LPA Kauno skyriaus pirmi-
ninkei Gražinai Lekavičienei. „Vos vos prisiprašėme 
ten buvusių darbininkų pastatyti bent vieną palapinę 
ir atvesti elektros laidą. Takeliai buvo siauri, lentos 
lūžinėjo, mes vieni kitus, iškritusius ant žemės, trau-
kėme į vežimėlius atgal“, – prisimena Gražina. Var-
gu ar dabar turėtume tokią pritaikytą infrast ruktūrą 
Monciškėse, jei ne tuometinio prezidento A. Brazausko 
bei LPA įkūrėjo S. Kutkevičiaus bendradarbiavimas. 
1999 metais čia buvo pastatytas centrinis pastatas, o 
vėliau ir patogūs nameliai, takeliai link jūros. Nuties-
ti medinį platų taką virš kopos buvo taip pat šviesaus 
atminimo S. Kutkevičiaus svajonė, kuri jam gyvam 
esant nebuvo įgyvendinta. Norisi padėkoti LPA tary-
bos nariams, kurie nenuleido rankų ir vis prašė besi-
keičiančių Palangos merų pagalbos. Ir pagaliau šiais 
metais stebuklas įvyko – Landšafto terapijos ir rekre-
acijos centre Monciškėse atidarytas ant didžiosios ko-
pos vedantis 100 metrų ilgio medinis takas, populia-
riai pavadintas Soliariumo taku. Tako posūkio vieto-
se įrengtos erdvios aikštelės su poilsiui ir deginimuisi 
skirtais mediniais gultais bei vėją sulaikančia perma-
toma siena. Dabar ir besileidžiančią saulę galima ste-
bėti nebijant šalto vėjo bei jo pustomo smėlio. Važiuo-
jant taku malonu ir žemiau esančią miško paklotę ap-
žiūrėti bei tarp žalių pušų viršūnių pasibūti. 

Pradėjau nuo šio tako, kaip labai vykusio baigtinio 
projekto aprašymo, bet mums vis draugiškesniu tam-
pančiame pajūryje tokių oazių yra ne viena. Štai 2017 
metais buvo rekonstruotas Lino takas, jungiantis Va-
nagupės gatvę su pajūriu Palangoje. Šis takas labai 
populiarus tarp neįgaliųjų, nes šalia yra įrengtos kelios 
reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos. Tako pa-
baigoje pastatytos vandens kolonėlės, du konteineriniai 
tualetai, kuriais patogu naudotis ir neįgaliesiems. Kad 
jiems būtų patogu nukakti ne tik iki kopų, bet ir patek-
ti į paplūdimį, medinis takas veda beveik iki pat jūros. 
Vanagupės gatvėje įrengta apie 18 automobilių stovė-
jimo vietų, kurių didžioji dalis skirta turintiems nega-
lią. Panašūs, nors ne iki jūros vedantys takai neįgalie-
siems jau yra nutiesti Nidoje, Melnragės paplūdimiuo-
se bei Šventojoje. Melnragės I pliaže neįgaliesiems skir-
ta atskira, neįgaliojo ženklu pažymėta erdvė, aprūpinta 
pritaikytais gultais. Šventojoje naujus pėsčiųjų takus, 
patogius ir neįgaliesiems, įrengti planuojama dar šiais 
metais. Miškuose jie bus apšviesti. Žinoma, daugiau-
siai džiaugsmo neįgaliesiems suteikė prieš kelis metus 
rekonstruota pagrindinė Šventosios miestelio gatvė, ku-
ria iš Monciškių patogu susisiekti su miesteliu. 

Mūsų pajūris tampa vis draugiškesnis neįgalie-
siems. Kaip sakoma, svajonės pildosi. Belieka tik 
pradėti svajoti ir apie draugišką neįgaliesiems Balti-
jos jūrą, kurioje specialios įrangos dėka būtų patogu 
išsimaudyti. 

Draugiškas pajūris 

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Kėdainių rajono parap-
legikų asociacijos narė Ra-
sa Stankevičienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dali-
jasi kelionės įspūdžiais. 

Kėdainių rajono para
plegikų asociacijos vadovė 
Alma Margevičienė pasiū
lė asociacijos nariams nu
vykti į Klaipėdą, aplanky
ti delfinariumą. Tad gied-
rą, nelietingą rugpjūčio 
13-osios dieną ir išsiruo
šėme. Ši kelionė buvo uni
kali tuo, kad nusprendėme 
važiuoti ne autobusu, kaip 
įprasta, o traukiniu, ir tarp 
vykstančiųjų buvo net šeši 
sėdintys ratukuose. Malo
niai nustebino geležinke
liečių paslaugumas ir man
dagumas. Nors su ratuotais 
asmenimis vyko ir juos ly
dintys artimieji, dėmesio 
ir paslaugumo niekada ne
būna per daug. Keltu per
sikėlėme irgi be problemų. 
Personalas buvo malonus ir 
dalykiškas. Sėkmingai pa
siekėme delfinariumą, čia 
palaukėme, kol vadovė nu
pirko bilietus į pasirodymą, 

Į Klaipėdą – traukiniu 

ir stebėjome nuostabų del
finų šou. Visus sužavėjo 
šių gyvūnų protingumas 
ir jų dresuotojų profesio
nalumas. Po to, atsigaivinę 
ledais, vėl riedėjome kelto 
link. Mus lydėjo gražuo
liai kirai ir net didelė, ap
šiurusi varna. Pasigrožėję 
vaizdais iš kelto, nuriedė
jome į geležinkelio stotį. 
Tiesa, tas riedėjimas pir
myn ir atgal buvo, švelniai 
tariant, įdomus, nes Klai
pėdos šaligatviai pritaiky
ti tik sveikiesiems. Taip ir 

šnekučiavomės važiuoda
mi: šis pasaulis priklauso 
sveikiesiems, ne mums. 
Lauko kavinės net nevei
kia, o medinės grindys vis 
tiek išneštos ant šaligatvio. 
Tad teko judėti istoriniu, 
labai gražiu, bet akmenuo
tu grindiniu. Pabandyki
te juo pavažiuoti su rate
liais! Mūsų, ratuotų, pa
lydovai gerokai pavargo, 
o mes, sėdintieji, buvome 
pakratyti. Nusprendėme, 
kad Kėdainiuose aplinka 
draugiškesnė. 

Kelionę į geležinkelio 
stotį užbaigėme autobusu. 
Nuogąstavome, kaip įlipsi
me, bet šiaip taip įsiropš
tėme. Mūsų palydovai tu
rėjo paplušėti. Sėkmin
gai ir pačiu laiku pasiekė
me traukinį. Kelionė, nors 
truko tris valandas, nepra
ilgo: kas siurbčiojo kavą, 
kas užkandžiavo, kas kal
bėjosi, žiūrėjo nuotraukas 
ar tiesiog žvalgėsi pro lan
gą. Grįžome kupini gerų 
įspūdžių. Kai kam tai bu
vo pirmoji kelionė trauki
niu. Nuoširdžiai dėkojame 
asociacijos vadovei už šią 
gražią patirtį. Dėkojame ir 
už tai, kad už jos jaučiamės 
kaip už mūro. Ji rūpinosi 
mumis taip, kad net neju
tome, kaip viskas išsispren
dė. Esame dėkingi, paten
kinti ir kupini optimizmo. 
Grįždami planavome nau
jas keliones ir būtinai trau
kiniu. Jei traukiniai tokie, 
kaip šie, kuriais važiavome, 
keliauti nebaisu. Tai buvo 
pirmas kartas, bet tikrai ne 
paskutinis.

Klaipėdą pasiekti traukiniu judantiems neįgaliųjų vežimėliais 
gana patogu.

Kėdainiai:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Eglė Daukaitė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dali-
jasi įdomios kelionės įspū-
džiais. 

Štai ir mūsų karštoji va
sarėlė skaičiuoja paskutines 
dieneles. Raudoniu pasi
puošė šermukšniai, padan
gėse prieš  tolimą kelionę 
rikiuojasi gandrai. 

Mes, Šeduvos neįgalie
ji, gražiai sutikome Žolinių 
šventę: kūrėme kilimą te
ma „Lietus Lietuvoje“ – iš 
žolynėlių išpynėme mūsų 

Šeduva: Sužavėjo Anykščių kraštas
Lietuvėlę, papuošėme ma
žais skėčiais. Kartu dirbti 
buvo smagu. Po apdova
nojimų ėjome į parką, kur 
vyko gražus koncertas, o jį 
vedė mūsų mėgstama Apo
lonija Zizirskienė. 

Kitą dieną susiruošė
me į kelionę. Šį kartą ke
liavome į Anykščius. At
vykę pirmiausia kopėme į 
apžvalgos bokštą, iš kurio 
atsiveria nepaprasto grožio  
gamtos peizažas. Pasigro
žėję, pasidarę daug nuot-

raukų, patraukėme basų 
kojų taku. Žengiant ba
somis buvo daug juoko ir 
įspūdžių – kai kurie iš mū
sų pirmą kartą ėjo be ba
tų tokiu taku. Ne mažes
nio susidomėjimo sulaukė 
ir mūsų aplankytas apvers
tas namas. Norėjome ir va
saros rogutėmis pasivaži
nėti, bet buvo labai daug 
žmonių ir nebeužteko jėgų 
laukti kelias valandas. Vė
liau patraukėme į Anykš
čių bažnyčią. Buvome su

žavėti jos grožio ir didin
gumo. Tapome vestuvių 
ceremonijos liudininkais. 
Vėliau patraukėme į An
gelų muziejų. Kiek čia su
kaupta grožio – stebėjomės 
statulėlėmis, paveikslais. 
Likome  sužavėti. Laimin
gi ir kupini įspūdžių grįžo
me namo.  

Už suorganizuotą ke
lionę ir joje patirtus  įspū
džius dėkojame kelio
nę organizavusiai Birutei 
Vingienei.

�� Laiške „Bičiulystei“ 
Marius Glinskas papa-
sakojo apie jonaviečių ke-
lionę į Nidą. 

Jonavos rajono neįga
liųjų draugijos nariai, po
ilsiaudami Nidoje, kasmet 
šiame krašte randa vis nau
jų įspūdžių, naujų mažų 
stebuklų.

Tik nuvykus jų lau
kė netikėtas baroko muzi
kos koncertas, kurį į vietos 
evangelikų liuteronų baž
nyčią atvežė garsus sostinės 
orkestras „Muzika Huma
na“. Svečių iš užsienio bei 
Neringos miesto gyvento
jų pripildytoje erdvėje nu
skambėjo ir orkestrantų 
eksperimentas – vieną An
tonio Vivaldžio koncertą, 
rašytą obojui, vilniečiai su
mojo pagroti lietuviška bir
byne. Bandymas pavyko, 
muzikos virtuozai sulau
kė audringų aplodismentų. 

Kitą rytą debesis išvai
kiusi saulė paskelbė Žoli
nę. Nusiskynę pievoje po 
keletą gėlyčių, skubėjo

me į Švč. Mergelės Mari
jos Krikščionių Pagalbos 
bažnyčią. Čia mūsų žoly
nėlius pašventinęs kunigas 
Rimvydas Adomavičius 
patikino, koks prasmingas 
Šventame Rašte ir katali
kų liturgijoje pastebimas 
pasaulio pirmavaizdis, ne
nutrūkstantis gamtos ratas. 
O išvykimo dieną spėjome 
tuose pat maldos namuo
se pasiklausyti nepaprasto 
chorinės muzikos koncer
to, kurį į pajūrį atvežė Vil
niaus mokytojų namų mo
terų kolektyvas „Aidas“ ir 
Jungtinėje Karalystėje susi
būrę sakralinių giesmių gie
dotojai. Maloniai nustebino 
tas pats kun. R. Adomavi
čius, užtraukęs Ūdrio ariją iš 
V. Klovos operos „Pilėnai“. 

Kas norėjo, plaukė 
jachtomis į Ventės ragą, 
kiti kopė į Parnidžio ko
pą, papuoštą naujomis, dar 
neregėtomis skulptūromis, 
kur pritariant bangų mūšai 
ilgesingai liejosi smuikelio 
melodija. 

Nuotaiką galėjo suga
dinti tik slogokas sekma
dienio vaizdelis prie per
kėlos į Klaipėdą. Nors čia 
dirba trys keltai, tvan
kiuose automobiliuose te
ko lukterėti pusantros va
landos. Laimei, rankinė

se turėjome mineralinio 
vandens, o atmintyje – 
patrio tinių liaudies dainų. 
Tai ir neleido supykti ant 
vandens transporto orga
nizatorių ar neleistinai eis
mo juostas kertančių kitų 
poilsiautojų. 

Jonava: Ilgos valandos prie kelto neprailgo

Jonavos neįgalieji Nidoje patyrė daug įsimintinų akimirkų. 
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�� Palangos neįgaliųjų draugijos 
narys Valdas Umbrasas laiš-
ke „Bičiulystei“ rašo apie išvyką į 
Šiaulių kraštą.

Vieną gražią vasaros die
ną pilnas autobusas Palangos 
ir Kretingos neįgaliųjų važiavo 
į ekskursiją po Šiaulių kraštą – 
Naisius ir Kryžių kalną. 

Naisiuose mus pasitiko gidė 
Ernesta. Pirmiausia pabuvome 
bendruomenės kultūros rūmuo
se įsikūrusiame Naisių žemės is
torijos muziejuje. Gidė taip pat 
aprodė aikštę, kurios centre pa
statytas saulės laikrodis, o tvir
ti senovės lietuvių raštais iš
marginti vartai žvelgia į ketu
rias pasaulio šalis. Po to pabu
vojome Baltų žolynų muziejuje, 
kuriame auga vaistažolės, pries
koniai ir lietuviškų veislių gėlės. 

Kelionė į Šiaulių kraštą
Palanga:

Taip pat aplankėme natūralioje 
gamtoje esantį pirmąjį Lietuvoje 
inkilų muziejų. Pavaikščiojome 
po Baltų areną, grožėjomės ka
rališkų žalčių šeimyna. Buvome 
prie Alkos kalno. Jo viršūnėje 
įrengtas aukuras, į kurį žvelgia 
Praamžiaus, Perkūno ir velnio 
skulptūros. Tai senojo lietuvių 
tikėjimo šventvietės – alkakal
nio atspindys. 

Apsilankėme Žemaitukų 
žirgyne, kuris užsiima žirgų 
veislininkyste, užtikrinant jų 
išlikimą. 

Buvome ir keramikos dirb
tuvėse, kur sužinojome daugiau 
apie šį amatą, pasiklausėme pa
sakojimo apie keramikos istori
ją. Grįždami užsukome į Kryžių 
kalną, aplankėme šalia jo įsikū
rusį vienuolyną. 

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

�� Staselė Lengvenienė su „Bi-
čiulyste“ pasidalijo maloniomis 
naujienomis iš Šiaulių rajono Kai-
rių miestelio. 

Prieš 30 metų, kaip ir visa 
Lietuva, daugelis Kairių mies
telio neįgaliųjų dalyvavo Bal
tijos kelio rankų pynėje. Buvo
me sveiki, žvalūs, pilni energi
jos, bet bėgančių metų našta, li
gos, nelaimės padarė savo juo
dą darbą. Ir kaip benorėtume, 
ne visi šiuo metu galime daly
vauti organizuojamame Baltijos 
kelio šventiniame renginyje. Vis 
dėlto labai panorėjus išeitį gali
ma rasti. 

Mūsų šventė prasidėjo Kai

rių Švč. Mergelės Marijos baž
nyčioje šventomis mišiomis, 
kur buvo meldžiamasi ir už ne
įgaliuosius. Po mišių vykome į 
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugi
jos Kairių padalinio pirmininkės 
A. Jankauskienės sodybą. Pie
voje iš moterų suneštų gėlių ir 
uogų trispalvės vėliavos spalvo
mis sukūrėme mažytę Lietuvą. 
Susikibę rankomis ją apkabino
me. Nors mūsų susirinko ne tiek 
daug, kaip norėjosi, skambėjo 
dainos, aidėjo juokas, nuotaikos 
buvo puikios. Jautėmės pakylė
tai, širdis džiaugėsi ir plazdėjo, 
lyg būtume kartu su visais lie
tuviais Baltijos kelyje.  

Šiaulių r.:

Ir mes paminėjome Baltijos 
kelio 30-metį

tenka išgirsti – tokie įstatymai. 
Bet juk įstatymus rašome mes, 
žmonės. Jei jie blogi, juos reikia 
pakeisti“, – įsitikinęs A. Valaitis. 

Neturime tenkintis 
pigiausiais protezais 

Vienas iš dalykų, apie kuriuos 
nereikėtų net diskutuoti, pasak 
A. Valaičio, – protezų kompen
savimas. Ligonių kasos kompen
suoja iki 7 tūkst. eurų. A. Valai
čio įsitikinimu, už šią sumą neį
manoma pagaminti gero protezo. 

Jo protezas kainuoja 32 tūkst. 
eurų, už jį sumokėjo KAM, pri
dėjus ligonių kasos kompensaci
ją. Pasak kario, tai yra vidutinio 
lygio protezas, leidžiantis jam 
gana patogiai judėti. „Pasaulyje 
jau yra gaminami protezai, kurie 
kainuoja ir 80 tūkst. eurų, to ne
prašome, tačiau už 7 tūkst. nor
malaus protezo nepadarysi“, – 
įsitikinęs A. Valaitis. Jo manymu, 
už tą sumą įmanoma pagaminti 
tik nepatogų, visiškai mechani
nį, be jokios elektronikos protezą. 

Galūnės netekę kariai turi ga
limybę gauti daug kokybiškes
nius protezus, kurie gaminami 
Austrijoje, nes KAM įsiparei
goja jais rūpintis iki gyvenimo 
pabaigos. A. Valaitis įsitikinęs, 
kad 30 tūkst. eurų už protezą nė
ra daug – juk kalbame apie žmo
gaus gyvenimo kokybę. „Valstybė 
turi suprasti, kad karas kainuoja. 
Tiksliau sakant, taika kainuoja. 
Turime investuoti į žmogų, ku
ris sužalojimus patyrė tarnauda
mas Tėvynei.“

Pasak A. Valaičio, karių re
abilitacijos sistema taip pat nėra 
tokia, kokią matome labiau pa
žengusiose šalyse. Jis džiaugiasi, 
kad pagaliau kariuomenėje atsi
rado socialinių darbuotojų eta
tai, tačiau lėšų šiai sričiai skiria
ma labai mažai.  

Neįgalieji kariuomenėje – 
realu

A. Valaitis džiaugiasi, kad 
2014 metais priimtas įstatymas, 
numatantis, jog kariui, gavusiam 
traumą tarnyboje, sudaroma ga
limybė pasilikti kariuomenėje. 
Yra ne vienas pavyzdys, kai taip 
ir įvyksta. Deja, yra ir ne tokių 

sėk mingų atvejų. Vienas karys, 
kuris dėl traumos negalėjo bėgti, 
išgirdo pasiūlymą pasiremti tabu
rete. „Ir vėl susiduriame su požiū
rio klausimu“, – įsitikinęs karys. 

Vis dėlto kariuomenė keičia
si, darosi vis atviresnė. Šiuo metu 
A. Valaitis vadovauja „Ypatingam 
būriui“ – grupelei negalią turin
čių sportininkų, kurie, dalyvau
dami televizijos projekte, išbando 
kario duoną. Jis labai džiaugia
si šia patirtimi: „Darbas su šiais 
žmonėmis man yra didžiulė mo
tyvacija.“ Karys sako besižavin
tis, kaip jie vežimėliais važinėja 
po tankų mišką, kaip neniurzgė
dami įveikia sunkiausias kliūtis, 
kaip padeda vieni kitiems. Sveikas 
žmogus kartais neina į parduotu
vę, nes jam skauda koją, jaunuo
lis atsisako eiti į kariuomenę dėl 
plokščiapėdystės, o čia žmonės be 
rankų, be kojų, su skausmais įvei
kia sunkiausias kliūtis. 

A. Valaičio manymu, labai re
alu, kad netolimoje ateityje ir ne
galią turintys žmonės bus priima
mi tarnauti kariuomenėje. Ne
būtinai tai turi būti mūšio lau
kas – jie gali būti naudingi ir prie 
kompiuterių ar prie radijo ryšio. 
„Šaliai kilus pavojui būsime vi
si reikalingi“, – svarsto karys. Jo 
manymu, reikėtų vėl susigrąžin
ti alternatyviąją kariuomenę, ku
ri Lietuvoje gyvavo iki 1998 me
tų. Į ją galėtų įsijungti tie piliečiai, 
kurie yra silpnesnės sveikatos, ta
čiau nori tarnauti šaliai. 

Mūsų stiprybė – motyvacija 
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 

100 tarnyboje sužeistų karių, iš 
jų 30 buvo sužaloti tarptautinė
se operacijose. 5 iš jų reikia nuo
latinės pagalbos. Sužeistų karių 
asociacija padeda šiems kariams 

– pagelbsti gauti pašalpą, papil
domą reabilitaciją. Neseniai jis 
sako sutikęs karį, kuris rankos 
neteko tarnyboje statydamas 
pontoninį tiltą, tačiau dėl išmo
kos nesikreipė – patarė būtinai 
tai padaryti.

Vis dėlto A. Valaitis prasitaria 
asociacijos veiklą įsivaizdavęs šiek 
tiek ne taip: „Galvojau, kad da
rysime kariams renginius, orga
nizuosime aktyvią fizinę veiklą, 
kad jie pamirštų savo rūpesčius, 
pamatytų, kad nėra vieni. Tačiau 
įsivėliau į kažkokias biurokrati
nes kovas, aiškinimusis, proble
mų sprendimus.“ Pasak jo, labai 
svarbu kariui padėti susitaikyti su 
netektimi – juk ne mažiau skaudu 
nei netekti kojos yra prarasti dar
bą, socialinius ryšius – tai pavei
kia ir finansiškai, ir moraliai. Jis 
priminė, kad daug kur pasauly
je jau tai seniai suprato – sužeisti 
kariai įtraukiami į sportines ir ki
tokias veiklas. Pavyzdžiui, princo 
Hario fondas remia gerai žinomas 
žaidynes „Invictus“, kurios vyksta 
ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet 
ir JAV, taip pat ir Estijoje. Tai la
bai gražu ir sveikintina. 

„Mūsų stiprybė yra motyva
cija. Esame pavyzdys kitiems ka
riams, kas bus, jei būsi sužeistas – 
norime parodyti, kad karys neliks 
vienas, kad yra pagalbos sistema, 
yra organizacija, kuri gins“, – da
lijasi įžvalgomis A. Valaitis. 

Jis siunčia žinutę ir potenci
aliems rėmėjams: „Kviečiu pri
sidėti prie organizacijos veiklos. 
Mes galime atsidėkoti pasidalin
dami savo patirtimi. Esame vie
na šalis, tad ir būkime kaip vie
na komanda – palaikykime tuos, 
kuriems šiandien sunku.“

Aurelija BABiNsKiENė 
Autorės nuotr.

Sužeistų karių asociacija – tam, kad 
padėtų nukentėjusiems tarnyboje

Š.m. birželio 26 d. „Bičiu
lystėje“ rašėme apie tai, kad neį
galiųjų atstovai Seimo Neįgalių
jų teisių komisijos pirmininkui 
Gediminui Vasiliauskui pade
monstravo, jog Parlamento pri
eigos nėra prieinamos negalią 
turintiems žmonėms. Šią savai
tę G. Vasiliauskas savo facebook 
paskyroje paskelbė, kad jis krei
pėsi į Seimo Pirmininką Vikto
rą Pranckietį ir Seimo kanclerę 
Daivą Raudonienę, siūlydamas 
atsižvelgiant į neįgaliųjų pasta
bas ir pasiūlymus pritaikyti Sei
mo aplinką, kad ji taptų patogi ir 
prieinama kiekvienam. G. Vasi
liausko teigimu, į prašymą buvo 
nedelsiant atsižvelgta – jau vyksta 
Seimo prieigų pritaikymo darbai. 

Po to, kai rašėme

Seimo prieigos – patogesnės 
neįgaliesiems

Moterys iš žolynų sudėliojo trispalvę Lietuvą.

Rankų ir kojų netekę žmonės gali įveikti sudėtingas trasas.
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Spanguolė (sinonimai: spal-
gena, spangėlė, spangė, 
spanguogė) – visžalis pa-
žeme besidriekiantis gležnas 
krūmokšnis, augantis pelkė-
tuose miškuose, aukštapelkė-
se, tarpinio tipo pelkėse, liū-
nuose. Jos uogos būna įvai-
rių formų (dažniausiai ru-
tuliškos), tamsiai raudonos, 
sultingos, malonaus skonio. 

Daktaras
Aiskauda

„Skirti tyrimus medikams 
privalu tais atvejais, kai pacien
tai pagal amžių priklauso gy
ventojų grupėms, galinčioms 
dalyvauti PSDF lėšomis apmo
kamose prevencinėse progra
mose – krūties, gimdos kakle
lio, prostatos, storosios žarnos 
vėžio, širdies ir kraujagyslių li
gų. Dėl visų kitų tyrimų reika
lingumo sprendžia gydytojas“, – 
sako VLK Paslaugų ekspertizės 
ir kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė Oksana Burokienė.

Pasak jos, gydantis gydyto
jas pagal savo kompetenciją turi 
paskirti pacientui tyrimus, jeigu 
to reikia patvirtinti ar paneigti 
diagnozei arba paskirti, pakeisti 
ar nutraukti gydymą. Jei gydy
tojas gali be tyrimų kompeten
tingai įvertinti paciento būklę, 
nustatyti susirgimo priežastį  ir 
prisiima atsakomybę už paciento 
gydymą, tyrimų skirti nėra pri
valoma. Be to, pavienių tyrimų 
neprivaloma atlikti periodiškai.

Na, o jei suaugęs pacientas 
į gydymo įstaigą atėjo profilak
tiškai pasitikrinti sveikatos, kar
tą per metus gydytojas turi skir
ti kompleksines paslaugas: pa
matuoti kraujo spaudimą, svorį, 
ūgį, paskirti elektrokardiogramą, 
ištirti cholesterolio kiekį kraujy
je ir pan. Kartą per dvejus metus 
profilaktiškai suaugusiems gali 
būti atliekamas bendras kraujo ir 
bendras šlapimo tyrimas, regėji
mo aštrumo patikra, nustatomas 
gliukozės kiekis kraujyje. Senjo
rams ši taisyklė negalioja – jiems 
pastarieji tyrimai profilaktiškai 
gali būti atliekami kasmet.

„Kalbant apie pavienius ty
rimus, juos skirdami šeimos gy
dytojai privalo vadovautis Šeimos 
gydytojo medicinos norma ir už
tikrinti, kad privalomuoju sveika
tos draudimu apdraustiems pa
cientams, kurie kreipiasi į gydy
mo įstaigą, prie kurios yra prisi
rašę, būtų suteiktos PSDF lėšo
mis apmokamos paslaugos ir už 
jas nebūtų reikalaujama papildo
mo mokesčio. Tokiu atveju Šei
mos gydytojo normoje nurodyti 
tyrimai, taip pat ir pakartotiniai, 
paskyrus juos šeimos gydytojui, 
yra atliekami nemokamai“, – sa
ko O. Burokienė.

Taigi šeimos gydytojas, jei to 
reikia, gali paskirti nemokamai 
atlikti bendrą kraujo tyrimą, bio
cheminius kraujo tyrimus, t. y li
pidogramą, kalio, natrio, kreati
nino, alanininės aminotransfera
zės, asparagininės aminotransfe
razės, šarminės fosfatazės, biliru
bino, gliukozės, šlapimo rūgšties 
tyrimus. Taip pat jis gali skirti 
bendrą šlapimo tyrimą ir albu

mino / kreatinino santykio šla
pime tyrimą, uždegimo rodiklių 
tyrimus, t. y. C reaktyvinio bal
tymo, eritrocitų nusėdimo greitį 
(ENG) bei skydliaukės funkcijos 
tyrimą (TTH).

Be to, tam tikrais atvejais 
šeimos gydytojas gali skirti at
likti šiuos tyrimus:

• glikolizinto hemoglobino 
tyrimą;

• gliukozės tolerancijos testą;
• kraujo krešumo tyrimus 

(protrombino laiką, tarptautinį 
normalizuotą santykį, aktyvinto 
dalinio tromboplastino laiką);

• prostatos specifinį antige
ną (taip pat ir pacientams po ra
dikalaus priešinės liaukos vėžio 
gydymo);

• kraujo grupės ir Rh fakto
riaus tyrimus;

• sifilio (RPR) ir specifinį 
(treponeminį) tyrimą su T. pal-
lidum antigenų (TPHA) tyrimu;

• tyrimus dėl virusinio hepa
tito B ir C;

• šlapimo pasėlį;
• žmogaus imunodeficito vi

ruso testą;
• A grupės beta hemolizinio 

streptokoko greito nustatymo 
testą;

• slapto kraujavimo išmatose 
testą;

• tuberkulino mėginį;
• onkocitologinį gimdos kak-

lelio tepinėlį;
• koprogramą;
• ginekologinį tepinėlį iš 

makšties ir gimdos kaklelio;
• enterobiozės tyrimą;
• elektrokardiografiją;
• spirometriją maksimalaus 

iškvėpimo srovės greičiui (PEF), 
forsuoto tūrio per pirmą sekun
dę (FEV1) ir forsuotos gyvybi
nės plaučių talpos (FVC) reikš
mėms vertinti;

• pulsoksimetriją.
Svarbu žinoti, kad pacientas 

tyrimus gali pasirinkti ir savo 
iniciatyva, tik tuomet jų fakti
nę kainą apmoka pats. Pasirin
kimas turi būti motyvuotas ir 
konkrečiai įvardytas medicini
niuose dokumentuose įrašant, 
kokie tyrimai pasirinkti, taip pat 
patvirtintas paciento ir gydytojo 
parašais. Už paslaugą mokama 
gydymo įstaigos kasoje.

VLK primena, kad visoms 
gydymo įstaigoms, su kuriomis 
teritorinės ligonių kasos sudaro 
sutartis dėl paslaugų teikimo ir 
jų finansavimo PSDF lėšomis, 
apmokama ne atskirai už atlik
tus tyrimus, bet už visą suteik
tą paslaugą, nes tyrimai yra su
dėtinė sveikatos priežiūros pa
slaugos dalis.

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Uogos renkamos tik visiškai 
sunokusios (turi daugiau veik-
liųjų medžiagų) rugsėjo–lap
kričio mėn. Tiesa, spanguoliau
ti galima ir ankstyvą pavasarį – 
uogos gerai išsilaiko po sniegu. 
Tačiau peržiemojusios spanguo
lės netenka beveik visų vitaminų, 
kitų medžiagų, nors būna saldes
nės (turi daugiau cukrų).

Uogos valgomos šviežios, iš jų 
spaudžiamos sultys, gaminamos 
uogienės, sirupai, kisieliai, mar
meladas, želė, kai kurių kondite
rijos gaminių įdarai. 

Pastaba: Lietuvoje sutinka
mos dvi spanguolės rūšys – pa
prastoji ir smulkiauogė; paprasto
sios spanguolės lapeliai lygiakraš
čiai, siauri, smailūs, blizgantys; 
viršutinė pusė šviesiai žalia, apa
tinė – melsvai žalia; smulkiauo
gės – smulkesni lapeliai ir uogos; 
gydomųjų savybių turi abi span
guolių rūšys.

Gali pakeisti... druską 
Spanguolės – nepakeičiamas 

prieskonis tiems ligoniams, ku
rių dietoje draudžiama druska 
(ji puikiai paskanina maistą). Be 
to, šių uogų dedama į raugiamus 
kopūstus, agurkus. Jos – puikus 
maisto produktų dažiklis. Span
guoles galima laikyti statinėje 
susluoksniuotas su drėgnais ki
minais ir užpiltas vandeniu, taip 
pat sušaldytas. Namų sąlygomis 
galima uogas laikyti medinėje, 
molinėje, stiklinėje taroje užpil
tas vandeniu 0o C temperatūroje.

Paaiškinimas: kiminai – dur
pynų ir pelkių lapuotosios są
manos.

Pastaba: ilgiau išsilaiko (apie 
2 metus) ir nepraranda maistinių 
bei gydomųjų savybių tik nesu
maigytos uogos.

Receptai
Angina 
Į stiklinę spanguolių sulčių 

įmaišomi 3 šaukšteliai medaus. 
Šiuo mišiniu 3 kartus per die
ną po valgio skalaujama gerklė 
(vienai procedūrai reikia 1/3 
stiklinės), mišinys nenuryja
mas. Po procedūros į burną įpi
lamas šaukštas mišinio, palaiko
ma 20–30 sekundžių, paskui nu
ryjama. Šiuo būdu gydomasi tol, 
kol visiškai pasveikstama.

Aterosklerozės, trombozės 
ir tromboflebito profilaktika

Ruošiamas mišinys: česna
kų – 0,5 kg, svogūnų, spanguo
lių ir citrinų – po 1 kg. Visi pro
duktai sumalami mėsmale arba 
susmulkinami virtuviniu kom
bainu, vartojama po 2 šaukštus 3 
kartus per dieną prieš valgį, užsi
geriant nedideliu kiekiu vandens. 
Gydymo kursas – 4–6 savaitės. 

Spanguolės: 
liaudies medicinos 

receptai
Pastaba: jeigu dėl šio mišinio 

pasidaro jautrus skrandis (jaučia
mas deginimas, graužimas, gur
guliavimas ir kt.), mišinys varto
jamas nebe prieš valgį, o tik pra
ėjus pusvalandžiui po valgio ar
ba mažesnėmis dozėmis, pavyz
džiui, po 1 šaukštą (ar net šaukš
telį), arba vartojamas tik kartą per 
dieną, arba kas antrą dieną.

Paaiškinimai: 
1) aterosklerozė – lėtinė 

kraujagyslių liga, dėl kurios, su
mažėjus arterijų sienelių elas
tingumui ir susiaurėjus jų spin
džiui, sutrinka kraujo apytaka; 

2) trombozė – trombo (kre
šulio) susidarymas gyvo orga
nizmo kraujagyslėse ir širdyje; 

3) tromboflebitas – venos 
sienelės uždegimas, kylantis 
dėl to, kad jos spindyje susidaro 
trombas, trikdantis kraujo tėk-
mę; šią ligą sukelia venos siene
lės pažeidimas, padidėjęs krau
jo krešumas; 

Šlapimo pūslės uždegimas
3 kartus per dieną geriama 

30 min. prieš valgį po 2 šaukš
tus šviežiai išspaustų spanguo
lių sulčių. Gydymo kursas – 
10–15 dienų.

Pastaba: žr. „Receptų“ ant-
rosios pastraipos pastabą apie 
skrandžio jautrumą.

Pielonefritas (inksto audi-
nio, geldelių ir taurelių užde-
gimas)

2 šaukštai sutrintų spanguolių 
užplikoma termose 0,5 litro ver
dančio vandens. Termosas už
kemšamas kamščiu, po 1–2 val. 
geriama (kartu su uogų išspau
domis) šilto užpilo po 1/2–2/3 
stiklinės 3–5 kartus per dieną. 
Be to, pageidautina kasdien val
gyti (kiekis neribojamas) po val
gio šviežių spanguolių, sutrintų 
su nedideliu kiekiu medaus. Šiuo 
būdu gydomasi tol, kol pagerėja 
savijauta.

Persirgus gelta 
Sumaišoma lygiomis dalimis 

sutrintos spanguolės ir medus. 
Vartojama 2–3 kartus per die
ną prieš valgį po 2–3 šaukštus 
mišinio, užsigeriant šilta žalią
ja arbata. Gydymo kursas – ne 
mažiau kaip 14 dienų. Beje, dėl 
šio recepto būtina pasitarti su 
gydytoju!

Aukštas arterinis kraujos-
pūdis 

3 kartus per dieną valgoma 
prieš valgį po 2 šaukštus sutrin
tų prinokusių spanguolių. Gy
dymo kurso trukmė nenustaty
ta (dėl šios papildomos gydymo 
priemonės reikalingumo ir gy

dymosi trukmės reiktų pasitarti 
su gydytoju). Be to, žr. „Receptų 
antrosios pastraipos pastabą apie 
skrandžio jautrumą.

Parodontozė 
Sutrintų spanguolių mase 2–3 

kartus per dieną po valgio ma
sažuojamos dantenos, po to šiltu 
vandeniu skalaujama burna. Ši li
ga gali trukti ilgai, todėl gydymo 
kursas nenurodomas.

Strazdanos, pigmentinės 
dėmės 

Probleminės vietos 2 kartus 
per dieną patepamos šviežiomis 
spanguolių sultimis. Beje, prieš 
tai reiktų patepti nedidelį odos 
plotelį, palaukti pusdienį ar il
giau, kad įsitikintume, jog nėra 
alerginės reakcijos. 

Kojų venų opos 
1–2 kartus per dieną plauna

mos nesveikos vietos šviežiomis 
spanguolių sultimis, atskiesto
mis (santykiu 1:1) virintu atvė
sintu vandeniu. Be to, prieš šią 
procedūrą reiktų įsitikinti ar nė
ra alerginės reakcijos (žr. „Straz
danos, pigmentinės dėmės“ an
trąjį sakinį).

Pragulos
Ant nesveikos vietos (vietų) 

uždedamas trintų spanguolių 
masės kompresas, laikoma 15–20 
min. Nuėmus kompresą ta vieta 
(vietos) patepama riebiu kremu.

Beje, prieš šią procedūrą 
reiktų pasitikrinti (žr. pastraipą 
„Strazdanos“...) dėl galimos aler
ginės reakcijos.

Spanguolės nevartotinos:
 sergant gastritu (skrandžio 

uždegimu), kai padidėjęs skran
džio sulčių rūgštingumas), 
 esant skrandžio ir dvylika

pirštės žarnos opaligei, 
 sergant podagra (liga, kurią 

sukelia šlapimo rūgšties apykaitos 
sutrikimas organizme), 
 turint polinkį rėmeniui,
 sergant inkstų akmenlige,
 padidėjus dantų jautrumui 

dėl emalio defektų (tokie dantys 
paprastai reaguoja skausmu į šal
tą ir karštą valgį),
 jei kartu vartojami sulfa

midiniai preparatai.
Pastabos:
a) kad nesumažėtų vitami

nų ir kitų bioaktyvių medžia
gų, pavyzdžiui, ruošiant įvai
rius spanguolių gėrimus gydy
mo tikslu, spanguoles reiktų ne 
virinti, o tik užplikyti verdan
čiu vandeniu;

b) pavartojus spanguolių 
kiekvieną kartą būtina skalau
ti burną.

Romualdas OGiNsKAs

Kokius tyrimus šeimos 
gydytojas gali paskirti 

nemokamai?
Ligonių kasos dažnai sulaukia gyventojų klausimų, kokius ty-
rimus šeimos gydytojas gali skirti pacientui. Taip pat teirauja-
masi, ar konkretus tyrimas turi būti apmokėtas Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, ar už jo 
atlikimą privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudęs žmogus 
turi susimokėti pats. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (VLK) specialistai primena, kad jei tyri-
mas pacientui išties reikalingas ir gydytojas tokį skiria, tuomet 
jis bus apmokėtas PSDF lėšomis.
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Hibridinį varytuvą Jaroslavas 
įsigijo dėl kelių priežasčių. Pasak 
jo, tiems, kieno silpnesnės ran
kos, jis suteikia daugiau laisvės, 
leidžia drąsiau jaustis, būti sava
rankiškesniems – su tokiu vary
tuvu galima įveikti ir didesnius 
atstumus, ir įkalnes. Be to, tai 
savotiškas treniruoklis, sportuo
ti priverčiantis įrenginys. Jaros
lavas šypsosi: išvažiavęs su dvi
ratį minančia žmona jis jaučiasi 
lygiavertis ir netgi nelėtina sma
gaus pasivažinėjimo tempo. Tie
sa, toks savarankiškumas nepigiai 
atsiėjo – už hibridinį varytuvą iš 
savo santaupų teko atseikėti apie 
6 tūkst. eurų, mat tokios priemo
nės į kompensuojamų techninės 
pagalbos priemonių sąrašus pas 
mus neįtrauktos. 

Nors, pasak Jaroslavo, su šiuo 
varytuvu jis yra įveikęs 30 kilo
metrų atstumą, vis dėlto velo
maratone pasirinko 10 kilomet-
rų trasą. „Iš pradžių nuvažiuosiu 
vieną ratą, kitais metais žiūrė
sim“, – prieš startą sakė vaikinas.

Prie vežimėlio prisitvirtinęs 
papildomą elektrinį ratą velo
maratono starto liniją pirmą kar
tą kirto ir I. Lavrentjevas. Vyras 
pasakojo savarankiškai judėti pa
dedantį trečią ratą užsisakęs in
ternetinėje parduotuvėje ir parsi
siuntęs iš Kinijos. 900 eurų (kartu 
su siuntimo išlaidomis) sumokė
jęs vyras sako pirkiniu esąs paten
kintas. „Prietaisas galingas, grei
tas, galiu ir 20 ratų nuvažiuoti, – 
juokavo Igoris. – Su įkrautu aku
muliatoriumi galima leistis ir į 50 
kilometrų kelionę. Bet čia juk ne 
varžybos, o simbolinis važiavi
mas, pramoga. Svarbu ne laimė
ti, o dalyvauti, pabūti kartu su 
visais, pajusti bendrystės dvasią.“

Svarbiausia – psichologinis 
nusiteikimas 

Kartu su neįgaliųjų koman
dos nariais į velomaratono trasą 
dviračiu išriedėjusi Kauno neįga
liųjų rekreacijos ir sporto klubo 
(RSK) prezidentė Vaida Pokvy
tytė finišo liniją kirto kartu su 
šio renginio naujoku Raimondu 
Dabužinsku. Pasak Vaidos, ji bu
vo pasirengusi padėti bet kuriam 

Velomaratono trasa neįgaliesiems – 
smagus ir nesunkiai įveikiamas iššūkis 

pagalbos prireikusiam ratuki
ninkui, bet dažniausiai ilgesnėse 
įkalnėse stumtelėdavo Raimon
do vežimėlį. Prieš 10 metų sun
kią stuburo traumą (lūžo 3 kak-
lo slanksteliai) patyręs vaikinas 
nevaldo ne tik kojų, bet ir rankų 
pirštų. Gerai, kad varytuvo ran
kenos specialiai pritaikytos tokią 
negalią turintiems žmonėms – jų 
nereikia sugriebti, pakanka ran
kas į jas įkišti ir sukti. 

Dar nedažnai į keliones su 
varytuvu išsiruošiantis Rai
mondas įsitikinęs: „Mūsų ko
jos – vežimėlis. Pirmiausia rei
kia jį gerai įvaldyti. O varytuvas 
– labiau pramogai skirtas daly
kas.“ Jį vaikinas dažniausiai ren
kasi prireikus lygiu keliu įveik
ti tolimesnį atstumą. Kaunietis 
sėkmingai įveikė pirmąjį velo
maratoną. 

„Iš tikrųjų tai nelabai galėjau 
į Vilnių važiuoti, reikia ruoštis 
varžyboms, bet klubo preziden
tė V. Pokvytytė paragino ir ne
atsisakiau“, – pasakojo Raimon
das. Po patirtos traumos vaikinas 
kuriam laikui buvo nutolęs nuo 
bet kokios aktyvios veiklos. Vis 
dėlto įveikęs visus psichologinius 
slenksčius, pasiryžo grįžti į visa
vertį gyvenimą. Ir iki traumos 
aktyviai sportavusiam Raimon
dui labai padėjo Kauno neįgalių
jų RSK – jis pradėjo užsiiminėti 
lengvąja atletika, tapo Lietuvoje 
dar naujos sporto rungties – kuo
kelės metimo pradininku. Dabar 
vaikinas kartu su suburta entu
ziastų komanda intensyviai ren
giasi už mėnesio vyksiančioms 
varžyboms. „Svarbiausia – psi
chologinis nusiteikimas, – sako 
jis. – Jeigu stipriai psichologiš

kai „pasikaustai“, persilauži, ta
da jau pats eini, niekam nereikia 
tavęs stumti.“

Aktyvi veikla geriau už 
saugią namų aplinką 

Neįgaliųjų komandos daly
vavimu velomaratone besirūpi
nanti Lietuvos žmonių su nega
lia sąjungos projektų koordina
torė Ginta Žemaitaitytė džiau
giasi, kad kasmet atsiranda vis 

naujų psichologiškai „persilau
žusių“ žmonių, nusprendusių iš
eiti iš saugios namų aplinkos ir 
įsitraukti į aktyvią veiklą. Šie
met labai entuziastingai prie jų 
prisijungė prieš 7-erius metus 
stuburo traumą patyręs G. Sa
kovič. Ilgai niekur nedalyvavęs 
vyriškis prisijungė prie į žygį 
Dzūkijos piliakalnių keliu va
žiavusios komandos, gavo ve
lomaratono „krikštą“, ruošiasi 

„Bičiulystės“ skaitytojai tei-
raujasi, ar įmanoma skristi 
lėktuvu be palydovo, jei judi 
neįgaliojo vežimėliu. 

Pateikiame Vilniaus oro uosto 
informaciją, kokios pagalbos gali 
tikėtis ribotos judėsenos ir negalią 
turintys asmenys. 

Vilniaus oro uostas veikia vi
są parą. Į jį atvykę į ribotos judė
senos ir negalią turintys asmenys 
gali išsikviesti pagalbą – specia
lūs pagalbos iškvietimo mygtu
kai įrengti automobilių stovėjimo 
aikštelėje, prie autobusų sustojimo 
aikštelės ir išvykstančių keleivių 

išlaipinimo vietoje antrame ke
leivių terminalo aukšte.

Antžeminio aptarnavimo 
kom   panijos „Litcargus“ atstovas 
pasitinka keleivį pagalbos iškvie
timo vietoje, priima jo bagažą ir 
pasirūpina išvykimo procedūro
mis – bagažo registravimu, ju
dėjimu po terminalą bei įlaipi
nimu į orlaivį.

Iš Vilniaus oro uosto išvyks
tantiems ar čia atvykstantiems ri
botos judėsenos keleiviams teikia
ma tokia pagalba:

• Keleivio pasitikimas orlai
vyje, palyda iki Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos užkardos pos

to, muitinės procedūrų atlikimas, 
bagažo atsiėmimas.

• Neįgalaus ir ribotos judėse
nos keleivio su bagažu palyda iki 
automobilio, taksi ar autobusų su
stojimo aikštelės, jei to reikalauja 
lydimasis asmuo.

• Keleiviai, kurie yra ribotos 
judėsenos, tačiau nereikalauja pa
galbos (pavyzdžiui, todėl, kad pa
galba suteikiama artimų žmonių), 
gauna neįgaliojo vežimėlį laiki
nam naudojimui oro uosto teri
torijoje.

• Keleivis taip pat gali nau
doti savo neįgaliojo vežimėlį. 
Įsodinant ar išlaipinant iš orlai

Klausėte–atsakome

Oro uoste sulauksite pagalbos vio, neįgaliojo vežimėlis laiko
mas bagažu ir už jo tolimesnį 
transportavimą yra atsakingos 
aviakompanijos.

• Jei keleivis naudoja elektri
nį vežimėlį, aptarnaujantis asmuo 
atjungia ar prijungia elektros ba
teriją. Konsultuojantis su keleiviu 
vežimėlis perduodamas oro lini
jų bendrovėms transportuoti ar
ba keleiviui naudoti tolesnėje ke
lionėje.

• Pagalba neįgaliesiems bei 
ribotos judėsenos asmenims tei
kiama iš anksto pranešus apie 
pagalbos poreikį ir jos pobūdį. 
Iš anksto nepranešus apie pagal
bos poreikį, Vilniaus oro uostas 
dės visas pastangas, kad galėtų 
keleiviui suteikti jam reikiamas 

paslaugas. Pagalba garantuoja
ma tuo atveju, jei ribotos judė
senos ar negalią turintis keleivis 
į oro uostą atvyksta likus bent 
vienai valandai iki numatyto 
skrydžio laiko.

• Vilniaus oro uosto inf
rastruktūra pritaikyta neįgalie
siems bei ribotos judėsenos as
menims – jiems skirti specialūs 
tualetai, atvykimo ir išvykimo 
terminaluose įrengti liftai, pri
taikyti įvažiuoti neįgaliojo ve
žimėliu.

• Tam, kad nereikėtų lū
kuriuoti prie aviacijos saugu
mo patikros, specialiųjų porei
kių turintiems keleiviams su
teikiama pirmenybė – įrengtas 
specialus praėjimas.

dalyvauti nuo Vilniaus iki Ta
lino nusidrieksiančiame Balti
jos kelyje. 

Nors pavojingiausiame ve
lomaratono posūkyje Genadijui 
nepavyko suvaldyti į nuokalnę 
greitį gerokai padidinusio veži
mėlio su varytuvu ir šis virto, vis 
dėlto vyras nesėkmei nepasidavė, 
grįžo į trasą ir sėkmingai įveikė 
10 kilometrų atstumą. 

Sportinis azartas užvaldęs 
ir tauragiškį Petrą Kasanavičių. 
Tik pernai žygiais su varytu
vais rimtai susidomėjęs vaikinas 
velomaratone dalyvavo jau an
trą kartą. Abu kartus Petras sė
kmingai įveikė po du velomara
tono ratus – 20 kilometrų. Pa
sak jo, būtų smagu apsukti dar ir 
trečią ratą, tik laiko trūksta, mat 
po renginio visi komandos nariai 
buvo numatę dar pabendrauti ra
mesnėje aplinkoje. Vaikinas buvo 
patenkintas, kad šiemet pagerino 
laiką, per kurį nuvažiavo porą de
šimčių kilometrų, ir sustiprino 
ištvermę, kurios tikrai prireiks 
jau penktadienį prasidėsiančia
me Baltijos kelio žygyje.

Po finišo su neįgaliaisiais 
bendravęs šio renginio įkvėpėjas 
lenktynininkas Benediktas Vana
gas pasidžiaugė sporto aistruolių 
entuziazmu, jų drąsa stoti prieš 
iššūkius ir juos įveikti. Pasak G. 
Žemaitaitytės, džiugina ir besi
keičiantis velomaratono organi
zatorių požiūris į neįgaliuosius. 
Dabar jau nereikia įtikinėti, kad 
ir jiems leistų dalyvauti renginyje, 
skirtų daugiau vietos neįgaliųjų 
automobiliams privažiuoti arčiau 
starto linijos, kad rateliais judan
tiems dalyviams nereikėtų brautis 
pro žmonių minią. Šiemet nekilo 
jokių rūpesčių ir dėl nemokamos 
registracijos (tai buvo galima pa
daryti iki prasidedant renginiui), 
ir dalyvio numerius buvo galima 
atsiimti vos ne prieš startą, o ne 
gerokai anksčiau, kaip kitais kar
tais. „Anksčiau velomaratono or
ganizatoriai neįgaliųjų tarsi prisi
bijojo – nežinojo, ko iš mūsų tikė
tis. Dabar situacija pasikeitė. Ma
tyt, ir vieni, ir kiti įgijome daugiau 
patirties. Jie mato, kad mes labai 
savarankiškai ir aktyviai dalyvau
jame, nekeliame jokių neįgyven
dinamų reikalavimų, o mes savo 
buvimu įrodome, kad labai natū
ralu, jog esame kartu su visais“, – 
sako G. Žemaitaitytė. 

Aldona MiLiEŠKiENė 
Autorės nuotr.

 

Jaroslavas Milevskis su hibridiniu varytvu jautėsi drąsiai ir saugiai.

Daugiatūkstantiniame velomaratono dalyvių būryje – ir Aušrinė Packevičiūtė bei Ginta Žemaitaitytė.
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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 26 d. 
09:20 Senis. N-7. 315 s 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/19  s. HD 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 7 s 12:00 Beatos virtuvė. 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 135 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Vartotojų kontro-
lė. Publicistinė programa (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 LRT forumas. Diskusijų progra-
ma. 22:30 Dviračio žinios. Humoro 
programa. 23:00 Kostiumuotieji 5. 
N-7. 5/14 s. HD 23:45 Komisaras Rek-
sas. N-7. 7 s. (kart.) 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Savai-
tė. Visuomenės aktualijų laida (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.) 03:30 Dviračio žinios. Humo-
ro programa. (kart.) 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Kostiumuotieji 5. N-7. 
5/14 s. (kart.) 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 135 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 27 d.
09:20 Senis. N-7. 316 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/20 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 8  s. 
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurna-
las. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 136 s. HD. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
(Ne)emigrantai.  (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. Realybės do-
kumentika (subtitruota). 22:30 Dvira-
čio žinios. Humoro programa. 23:00 
Kostiumuotieji 5. N-7. 5/15 s. 23:45 Ko-
misaras Reksas. N-7. 8 s. (kart.). 00:30 
Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 (Ne)emigrantai.  (subtitruota, 
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 Dviračio žinios. 
Humoro programa. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Kostiumuotieji 5. 
N-7. 5/15 s. HD (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 

trečiadienis, rugpjūčio 28 d.
09:20 Senis. N-7. 317 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/21 s. 
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 9 s. 12:00 
Vartotojų kontrolė. Publicistinė pro-
grama (subtitruota, kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro.  13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 
137 s. HD. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-
taro.  19:30 Gyvenimo spalvos. Gyveni-
mo būdo žurnalas. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Ypa-
tingas būrys. Socialinės realybės pro-
grama. 22:30 Dviračio žinios. Humoro 
programa. 23:00 Kostiumuotieji 5. N-7. 
5/16 s. HD. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 
9 s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 1 s. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Sti-
lius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios. Humoro 
programa. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Kostiumuotieji 5. N-7. 5/16 s.  
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 

ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d.
09:20 Senis. N-7. 318 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/22 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
10 s. 12:00 (Ne)emigrantai.  (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro.  13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 

Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 138  . 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro.  19:30 Daiktų 
istorijos. Istorinė publicistika. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonomi-
nė programa. 22:30 Dviračio žinios. 
Humoro programa. 23:00 Istorijos 
detektyvai. Istorinė publicistika (sub-
titruota). 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 
10 s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 2 s. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Gyvenimo spalvos. Gyvenimo būdo 
žurnalas (subtitruota, 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 
Dviračio žinios. Humoro programa. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Istorijos detektyvai. Istorinė publi-
cistika (subtitruota, kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios.

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 
09:20 Senis. N-7. 319 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 8. N-7. 8/23 s. 
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 11 s. 12:00 
Gyvenimo spalvos. Gyvenimo bū-
do žurnalas (subtitruota, kart.). 13:00 
Ypatingas būrys. Socialinės realybės 
programa. (kart.). 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių ro-
jus. N-7. 139 s. HD. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Visi 
kalba. Pokalbių šou . 19:30 Beatos vir-
tuvė (subtitruota). 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. 
Intelektinis žaidimas.  22:55 Greiti ir 
įsiutę 7. N-14. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 11 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Visi kalba. Pokalbių šou . (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:35 Šven-
tadienio mintys. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Beatos virtuvė (sub-
titruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d.
06:05 Daiktų istorijos. Istorinė 

publicistika. (kart.). 07:00 Klausimėlis.
lt. 07:30 Premjera. Pagrobta princesė. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Gibraltaras – laukinių gyvū-
nų namai (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Įstabiausios Indonezi-
jos salos. Roplių rojus. 13:50 Džesika 
Flečer 8. N-7. 8/17, 8/18 s. HD. 15:28 Lo-
terija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 19:30 Stilius. Gyve-
nimo būdo žurnalas.  20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Gražiausios 
poetų dainos. 22:40 Aukšta klasė 2. 
N-14. (subtitruota). 00:35 Greiti ir įsiu-
tę 7. N-14. (kart.). 02:45 Pasaulio do-
kumentika. Gibraltaras – laukinių gy-
vūnų namai (subtitruota, kart.). 03:35 
Pasaulio dokumentika. Įstabiausios 
Indonezijos salos. Roplių rojus (sub-
titruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 8. 
N-7. 8/17, 8/18 s. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 1 d.
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

Realybės dokumentika (subtitruo-
ta, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Premjera. Du ančiukai ir žąsi-
nas. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 31 s. 
Druskos princesė. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Mėlynoji planeta 2. 6 d. Pakrantės 
(subtitruota). 12:55 Pasaulio doku-
mentika. Žirafa. Susipažinkime iš ar-
čiau. 13:50 Mis Marpl 5. N-7. 5/2 s. Pal-
šas žirgas. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 15:45 Premjera. Džimas Saga ir 
mašinistas Lukas. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Šlagerių festivalis „Palanga 2019“. 
19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Savaitė su „Dvira-
čio žiniomis“. 21:30 Bloga mergaitė. 3, 
4 s. 22:30 Premjera. Toks gyvenimas! 
N-14. 00:25 Ani Hol. N-14. (subtitruo-
ta). 02:00 Pasaulio dokumentika. Mė-
lynoji planeta 2. 02:50 Pasaulio doku-
mentika. Žirafa. Susipažinkime iš ar-
čiau (subtitruota, kart.). 03:45 Šven-
tadienio mintys. (kart.). 04:10 Klausi-
mėlis.lt. 04:25 Mis Marpl 5. N-7. (kart.).

tV3
Pirmadienis, rugpjūčio 26 d. 
06:55 Simpsonai (kart.) 23, 17. 

07:25 Simpsonai (kart.) 23, 18. 07:55 
Ūkio šefas (kart.) 1, 13. 08:20 Mais-
to kelias (kart.) 2, 9. 08:55 Meilės sū-
kuryje 3134. 10:00 Nuo meilės nepa-
bėgsi 1, 9. 11:00 Nuo meilės nepabėg-
si 1, 10. 12:00 Svotai 4. 13:00 Pažadė-
toji 7, 1998. 13:30 Pažadėtoji 7, 1999. 
14:00 Pažadėtoji 7, 2000. 14:30 Paža-
dėtoji 7, 2001. 15:00 Simpsonai 23, 19. 
15:30 Simpsonai 23, 20. 16:00 TV3 ži-
nios 169. 16:25 TV3 orai 169. 16:30 TV 
Pagalba 13, 50. 18:30 TV3 žinios 238. 
19:27 TV3 orai 238. 19:30 Atsargiai! 
Merginos 4, 86. 20:00 Atsargiai! Mer-
ginos 4, 87. 20:30 Kam ta meilė? 2, 31. 
21:00 TV3 vakaro žinios 135. 21:57 TV3 
orai 135. 22:00 Visu greičiu pirmyn. 
23:50 Įrodytas nekaltumas 1, 1.

Antradienis, rugpjūčio 27 d.
05:05 Svotai (kart.) 4. 06:10 Tele-

vitrina 36. 06:25 Žvaigždžių karai. Su-
kilėliai 3, 50. 06:55 Simpsonai 23, 19. 
07:25 Simpsonai 23, 20. 07:55 Atsar-
giai! Merginos 4, 86. 08:25 Atsargiai! 
Merginos 4, 87. 08:55 Meilės sūkury-
je 3135. 10:00 Nuo meilės nepabėgsi 
1, 11. 11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1, 
12. 12:00  Krepšinis: Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva – Čeki-
ja. Kontrolinės vyrų krepšinio rung-
tynės. Lietuva – Čekija. 14:00 Pažadė-
toji 7, 2002. 14:30 Pažadėtoji 7, 2003. 
15:00 Simpsonai 23, 21. 15:30 Simpso-
nai 23, 22. 16:00 TV3 žinios 170. 16:25 
TV3 orai 170. 16:30 TV Pagalba 13, 51. 
18:30 TV3 žinios 239. 19:22 TV3 spor-
tas 1. 19:27 TV3 orai 239. 19:30 Atsar-
giai! Merginos 4, 88. 20:00 Atsargiai! 
Merginos 4, 89. 20:30 Kam ta meilė? 2, 
32. 21:00 TV3 vakaro žinios 136. 21:52 
TV3 sportas 1. 21:57 TV3 orai 136. 
22:00 Apgaulinga aistra .

trečiadienis, rugpjūčio 28 d.
04:55 Nuodėmių daktaras 1, 108. 

06:10 Televitrina 36. 06:25 Keršytojų 
komanda 1, 1. 06:55 Simpsonai (kart.) 
23, 21. 07:25 Simpsonai (kart.) 23, 22. 
07:55 Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 88. 
08:25 Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 89. 
08:55 Meilės sūkuryje 3136. 10:00 Nuo 
meilės nepabėgsi 1, 13. 11:00 Nuo 
meilės nepabėgsi 1, 14. 12:00 Svotai 
5. 13:00 Pažadėtoji 7, 2004. 13:30 Pa-
žadėtoji 7, 2005. 14:00 Pažadėtoji 7, 
2006. 14:30 Pažadėtoji 7, 2007. 15:00 
Simpsonai 24, 1. 15:30 Simpsonai 24, 
2. 16:00 TV3 žinios 171. 16:25 TV3 orai 
171. 16:30 TV Pagalba 13, 52. 18:30 TV3 
žinios 240. 19:27 TV3 orai 240. 19:30 
Atsargiai! Merginos 4, 90. 20:00 At-
sargiai! Merginos 4, 91. 20:30 Kam ta 
meilė? 2, 33. 21:00 TV3 vakaro žinios 
137. 21:57 TV3 orai 137. 22:00 Laukinė. 
22:25 Vikinglotto 35.

ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d.
04:45 Naujakuriai 3, 14. 05:10 

Svotai (kart.) 5. 06:10 Televitrina 36. 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 110. 
06:55 Simpsonai (kart.) 24, 1. 07:25 
Simpsonai (kart.) 24, 2. 07:55 Atsar-
giai! Merginos (kart.) 4, 90. 08:25 At-
sargiai! Merginos (kart.) 4, 91. 08:55 
Meilės sūkuryje 3137. 10:00 Nuo mei-
lės nepabėgsi 1, 15. 11:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1, 16. 12:00 Svotai 6. 13:00 
Pažadėtoji 7, 2008. 13:30 Pažadėtoji 7, 
2009. 14:00 Pažadėtoji 7, 2010. 14:30 
Pažadėtoji 7, 2011. 15:00 Simpsonai 24, 
3. 15:30 Simpsonai 24, 4. 16:00 TV3 ži-
nios 172. 16:25 TV3 orai 172. 16:30 TV 
Pagalba 13, 57. 18:30 TV3 žinios 241. 
19:27 TV3 orai 241. 19:30 Atsargiai! 
Merginos 4, 92. 20:00 Atsargiai! Mer-
ginos 4, 93. 20:30 Kam ta meilė? 2, 34. 
21:00 TV3 vakaro žinios 138. 21:57 TV3 
orai 138. 22:00 Komando. 23:50 Įrody-
tas nekaltumas 1, 4.

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 
04:10 Naujakuriai 3, 15. 04:40 

Naujakuriai 3, 16. 05:05 Svotai (kart.) 6. 
06:10 Televitrina 36. 06:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 111. 06:55 Simpso-
nai (kart.) 24, 3. 07:25 Simpsonai (kart.) 
24, 4. 07:55 Atsargiai! Merginos (kart.) 
4, 92. 08:25 Atsargiai! Merginos (kart.) 
4, 93. 08:55 Aš matau tave 1, 13. 10:00 
Nuo meilės nepabėgsi 1, 17. 11:00 Nuo 
meilės nepabėgsi 1, 18. 12:00 Svotai 7. 
13:00 Pažadėtoji 7, 2012. 14:00 Paža-
dėtoji 7, 2013. 14:30 Pažadėtoji 7, 2014. 
15:00 Simpsonai 24, 5. 15:30 Simpso-
nai 24, 6. 16:00 TV3 žinios 173. 16:25 
TV3 orai 173. 16:30 TV Pagalba 13, 58. 
18:30 TV3 žinios 242. 19:27 TV3 orai 
242. 19:30 Ledynmetis 3. 21:20 Piršly-
bos. 23:45 Lemtingas posūkis 6.

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d.
06:15 Televitrina 36. 06:30 Elena 

iš Avaloro (kart.) 1, 11. 07:00 Bakuga-
nas. Kovos planeta 1, 3. 07:30 Aladi-
nas 1, 116. 08:00 Elena iš Avaloro 1, 12. 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 112. 
09:00 Simpsonai 12, 21. 09:30 Simp-
sonai 18, 1. 10:00 Maisto kelias 2, 10. 
10:30  Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio 

Lnk
Pirmadienis, rugpjūčio 26 d. 
07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1023) N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (97). 
07:40 „Tomas ir Džeris“ (98). 07:50 „To-
mas ir Džeris“ (99). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (154). 08:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (155. 09:50 „Mir-
tis rojuje“ (8). 10:55 „Kandisė Renuar“ 
(7). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (114). 12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (115). 13:00 „Paskolinta meilė“ (27). 
14:00 „Našlaitės“ (59). 15:00 „Svajoklė“ 
(59). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Ak-
tualių pokalbių laida. 17:30 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“ (20). 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo 
žurnalas. 20:30 Valanda su Rūta. Po-
kalbių laida. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 
1634. 22:30 VAKARO SEANSAS O, ne! O, 
taip! N-14 00:40 „Juodasis sąrašas“ (17).

Antradienis, rugpjūčio 27 d.
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1025). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (1026). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(100). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (101). 07:50 
„Tomas ir Džeris“ (102). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (156. 08:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (157. 09:50 „Mirtinas 
ginklas“ (1). N-7. 10:50 „Kandisė Renu-
ar“ (8). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (116). 12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (117). 13:00 „Paskolinta meilė“ (28). 
14:00 „Našlaitės“ (60) . 15:00 „Svajoklė“ 
(60). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktu-
alių pokalbių laida. 17:30 „Bjaurusis an-
čiukas Niujorke“ (21). 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... Gyvenimo būdo žurnalas. 
20:30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Aš Žvaigždė. 
N-14. 00:25 „Juodasis sąrašas“ (18). N-7. 
01:20 O, ne! O, taip! (k). N-14. . 

trečiadienis, rugpjūčio 28 d.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1027) N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1028) N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1029) N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (103). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (104). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(105). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (158. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (159. 09:50 „Mirtinas gin-
klas“ (2). N-7. 10:50 „Kandisė Renuar“ 
(9). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (118). 12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (119). 13:00 „Paskolinta meilė“ (29). 
14:00 „Našlaitės“ (61) . 15:00 „Svajoklė“ 
(61). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Ak-
tualių pokalbių laida. 17:30 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“ (22). 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo 
žurnalas. 20:30 Valanda su Rūta. Po-
kalbių laida. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Tarp mūsų, berniukų. N-14. 00:25 
„Juodasis sąrašas“ (19). N-7. 01:20 Aš 
Žvaigždė (k). N-14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1030) N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 

šviesa“ (1031) N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1032) N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (106). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(107). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (108). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(160. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (161. 09:50 „Mirtinas ginklas“ (3) 
(Lethal Weapon I). N-7. 10:50 „Kandi-
sė Renuar“ (10). N-7. 12:00 „Neklausk 
meilės vardo“ (120). 12:30 „Neklausk 
meilės vardo“ (121). 13:00 „Paskolin-
ta meilė“ (30). 14:00 „Našlaitės“ (62) . 
15:00 „Svajoklė“ (62). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. Aktualių pokalbių lai-
da. 17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke“ (23). 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Va-
landa su Rūta. Pokalbių laida.  21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta! N-14 00:30 „Juoda-
sis sąrašas“ (20) . N-7. 01:25 Tarp mū-
sų, berniukų (k). N-14. 03:00 Alchemi-
ja. VDU karta. 2013 m. Kultūrinė publi-
cistika. 03:30 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika.

Penktadienis, rugpjūčio 30 d.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1033). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1034). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1035). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“. (109). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“. (110). 07:50 „Tomas ir Džeris“. 
(111). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. (162. 08:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“. (163. 09:50 „Mirtinas 
ginklas“ (4) (Lethal Weapon I). N-7. 
10:50 „Kandisė Renuar“ (1). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (122). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (123). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (31). 14:00 „Našlai-
tės“ (63) . 15:00 „Svajoklė“ (63). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. Aktualių po-
kalbių laida. 17:30 „Bjaurusis ančiu-
kas Niujorke“ (24). 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias. N-14. 
23:20 Griaustinio dienos. N-14. 01:20 
Baubas 2. (S).  

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. 
06:45 „Tomas ir Džeris“ (106) (k). 

06:55 „Tomas ir Džeris“ (107) (k). 07:05 
„Tomas ir Džeris“ (108) (k). 07:15 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (9). 
07:30 „Broliai meškinai. Nuotykių ieš-
kotojai“ (10). 07:45 „“Nickelodeon“ va-
landa. Monstrai prieš ateivius“. 08:10 
„Riterių princesė Nela“ (19). 08:35 „To-
mo ir Džerio pasakos“. 09:05 „Ogis ir 
tarakonai“ (8). 09:15 „Ogis ir tarako-
nai“ (9). 09:25 „Ogis ir tarakonai“ (10). 
09:35 KINO PUSRYČIAI. Pelėdų kara-
lystės sargai. 11:30 Prakeikimas (. N-7. 
13:05 Aukštyn kojom . N-7. 15:15 Tas 
beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas 
pasaulis. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS. Mons-
trų ratai. 21:30 Paskutinės atostogos. 
N-7. 23:45 PREMJERA. Penkiasdešimt 
tamsesnių atspalvių. (S). 02:00 Pašėlęs 
Maksas. Įtūžio kelias (k). N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 1 d.
06:50 „Tomas ir Džeris“ (109) (k). 

07:00 „Tomas ir Džeris“ (110) (k). 07:10 
„Tomas ir Džeris“ (111) (k). 07:20 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(11). 07:35 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (12). 07:50 „ „Nickelode-
on“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ 
(14). 08:15 „Riterių princesė Nela“ (20). 
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“. 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (11). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (12). 09:30 „Ogis ir tarako-
nai“ (13). 09:40 KINO PUSRYČIAI. Mi-
sija „Karvės“. 11:15 Lesė. 13:10 Keis-
tas penktadienis. 15:05 Artūras, sva-
jonių milijonierius. N-7. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 PREMJERA. Šokio revoliu-
cija. 21:35 PREMJERA. Tarp mūsų, mer-
gaičių. N-14. 23:25 Pinigų monstras. 
N-14. 01:20 Pinigų kalba. N-14. 02:55 
Paskutinės atostogos (k). N-7.

btV
Pirmadienis, rugpjūčio 26 d. 
06:30 „Mentalistas“ (20) (k). N-7. 

07:25 „Pragaro virtuvė“ (6) (k). N-7. 
08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(37) (k). N-7. 09:20 „Teisingumo agen-
tai“ (40) (k). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (11) 
(k). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (5) 
(k). N-7.  13:50 „Pragaro virtuvė“ (7). 
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(38). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(1. N-7. 17:00 Info diena.  17:30 „Kobra 
11“ (12). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (21). 
N-7 19:30 „Akloji zona“ (15) (. N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (19). N-7.  21:00 Bet ko-
kia kaina. N-7. 23:00 Saldus kerštas (k). 
N-14. 00:55 „Juodasis sąrašas“ (11) (k). 
N-7. 01:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
VI“ (10) (k). N-14. 02:35 „Akloji zona“ 
(17) (k) (N-7).

čempionatas 2019. Angola – Serbija. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 
2019. Angola – Serbija. 12:30 Undinė. 
14:40 Netikra vienuolė 2. 16:45 Ekstra-
sensų mūšis 14. 18:30 TV3 žinios 243. 
19:22 TV3 orai 243. 19:25 Eurojackpot 
35. 19:30 Garfildas 2. 21:10 Iksmenai. 
Apokalipsė.

Sekmadienis, rugsėjo 1 d.
06:15 Televitrina 3. 06:30 Elena 

iš Avaloro (kart.) 1, 12. 07:00 Bakuga-
nas. Kovos planeta 1, 4. 07:30 Aladi-
nas 1, 117. 08:00 Elena iš Avaloro 1, 13. 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 113. 
09:00 Simpsonai 24, 6. 09:30 Ūkio še-
fas 1, 14. 10:00 Keliauk išmaniai 1, 10. 
10:25  Krepšinio namai. Pasaulio vy-
rų krepšinio čempionatao apžvalga. 
10:30  Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Kanada - Australija. 
Rungtynių pertraukoje - „Krepšinio na-
mai“. Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
natas 2019. Kanada – Australija. 12:25  
Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatao apžvalga. 12:30 Seni 
vilkai. 14:25  Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionatao apžvalga. 
14:30  Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Senegalas - Lietuva. 
Rungtynių pertraukoje - „Krepšinio na-
mai“. Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
natas 2019. Senegalas – Lietuva. 16:25  
Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatao apžvalga. 16:30 
Havajai 5.0 6, 3. 17:25 Už Kaukazo 1, 5. 
18:30 TV3 žinios 244. 19:22 TV3 spor-
tas 1. 19:27 TV3 orai 244. 19:30 Pane-
lės Peregrinės ypatingų vaikų namai. 
22:00 Kartą Venecijoje. 23:55 Iksme-
nai. Apokalipsė (kart.).

Lrt
Antradienis, rugpjūčio 27 d.
06:40 „Mentalistas“ (21) (k). N-7 

07:35 „Pragaro virtuvė“ (7) (k). N-7. 
08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (38) 
(k). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (1) 
(k. N-7. 10:30 „Kobra 11“ (12) (k). N-7. 
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (6) (k). N-7.  
13:50 „Pragaro virtuvė“ (8). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (39). N-7. 
15:55 „Teisingumo agentai“ (2. N-7. 
17:00 Info diena.  17:30 „Kobra 11“ (13). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (22). N-7 19:30 
„Akloji zona“ (16) (. N-7. 20:30 „Kvailiai 
šėlsta“ (20). N-7.  21:00 Apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija. N-14. 23:00 Bet ko-
kia kaina (k). N-7. 01:00 „Akloji zona“ 
(16) (k) (N-7.)

trečiadienis, rugpjūčio 28 d.
06:45 „Mentalistas“ (22) (k). N-7 

07:40 „Pragaro virtuvė“ (8) (k). N-7. 
08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (39) 
(k). N-7. 09:35 „Teisingumo agentai“ 
(2) (k. N-7. 10:35 „Kobra 11“ (13) (k). 
N-7. 11:35 „Ekstrasensų mūšis“ (4). N-7.  
13:50 „Pragaro virtuvė“ (9). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (40). N-7. 
15:55 „Teisingumo agentai“ (3. N-7. 
17:00 Info diena.  17:30 „Kobra 11“ (14). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (1). N-7. 19:30 
„Akloji zona“ (17) (. N-7. 20:30 „Kvai-
liai šėlsta“ (1). N-7.  21:00 Gatvės rite-
ris . N-14. 22:50 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija (k). N-14. 00:50 „Akloji zona“ 
(17) (k) (N-7).

ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d.
06:40 „Mentalistas“ (1) (k). N-7. 

07:35 „Pragaro virtuvė“ (9) (k). N-7. 
08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(40) (k). N-7. 09:30 „Teisingumo agen-
tai“ (3) (k. N-7. 10:30 „Kobra 11“ (14) 
(k). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(5). N-7.  13:50 „Pragaro virtuvė“ (10). 
N-7. 14:50 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (1). N-7. 15:55 „Teisingumo agen-
tai“ (4. N-7. 17:00 Info diena.  17:30 
„Kobra 11“ (15). N-7. 18:30 „Mentalis-
tas“ (2). N-7. 19:30 „Akloji zona“ (18) 
(N-7). 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (2). N-7.  
21:00 Paskutinis reisas. N-14. 22:55 
Gatvės riteris (k). N-14. 00:45 „Akloji 
zona“ (18) (k) (N-7).

Penktadienis, rugpjūčio 30 d.
06:40 „Mentalistas“ (2) (k). N-7. 

07:35 „Pragaro virtuvė“ (10) (k). N-7. 
08:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(1) (k). N-7. 09:30 „Teisingumo agen-
tai“ (4) (k. N-7. 10:30 „Kobra 11“ (15) 
(k). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (6). 
N-7.  13:50 „Pragaro virtuvė“ (11). N-7. 
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (2). 
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (5. 
N-7. 17:00 Info diena.  17:30 „Kobra 
11“ (1). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (3). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(33. N-7.  20:30 „Amerikietiškos imty-
nės“ (33). N-7.  21:30 Keršto valanda. 
Teisingumas. N-14. 23:25 Paskutinis 
reisas (k). N-14.

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d.
06:05 „Kvailiai šėlsta“ (19) (k). 

N-7.  06:30 „Kvailiai šėlsta“ (20) (k). 
N-7.  07:00 „Kvailiai šėlsta“ (1) (k). N-7.  
07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (35). 
N-7. 08:30 „Kvailiai šėlsta“ (2) (k). N-7.  
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė - Eu-
ropos rinktinė. 2018 m. Sporto laida.  
10:00 „Augintinių talentų šou“ (4).  
10:30 Ginkluoti gyvūnai. 11:40 „Eks-
tremalūs išbandymai“ (11). N-7.  12:10 
„Būk ekstremalas“ (19). N-7.  12:40 
„PREMJERA Džeimis gamina Italijo-
je“ (1).  13:50 „Policijos akademija“ 
(25). N-7. 14:50 „Ekstrasensų mūšis“ 
(7). N-7.  17:05 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (24). N-7. 18:00 „Nu-
sikaltimų miestas“ (20). N-7.  18:30 „Pa-
vojingi kaimynai“ (3). N-7.  19:30 Mu-
zikinė kaukė. Muzikinis šou.  22:05 
MANO HEROJUS Pagirios Las Vega-
se. N-14. 00:15 AŠTRUS KINAS. Sapnų 
demonai. N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 1 d.
06:30 Galiūnai. Lietuvos rink-

tinė  - Europos rinktinė (k). 2018 m. 
Sporto laida.  07:30 „Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas“ (24) (k). N-7. 
08:30 Tauro ragas.. N-7 09:00 „Geriau 
vėliau, negu niekada“ (8). N-7. 10:00 
„Augintinių talentų šou“ (5).  10:30 
Deividas Atenboras. Kiaušinių ste-
buklas. 11:40 „Ekstremalūs išban-
dymai“ (12). N-7.  12:10 „Būk ekstre-
malas“ (20). N-7.  12:40 „PREMJERA 
Džeimis gamina Italijoje“ (2).  13:55 
„Policijos akademija“ (26). N-7. 14:55 
„Ekstrasensų mūšis“ (8). N-7.  17:25 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (25). N-7. 18:25 „Pavojingi kai-
mynai“ (4). N-7.  19:30 „Šuo“ (21. N-7. 
20:35 „Šuo“ (22. N-7. 21:40 „Juodasis 
sąrašas“ (12). N-7. 22:40 „PREMJERA. 
Sostų karai“ (1). N-14. 23:50 Sapnų de-
monai (k). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Negalią turintiems žmonėms, 
kurie ne visada gali pasirūpin
ti savimi ir jų šeimos nariams 
Palangos socialinių paslaugų 
centras (PSPC) siūlo atsikvėpti 
nuo kasdienių rūpesčių ir centre 
naudotis dienos socialinės glo
bos paslauga. Ji veikia paprastai: 
centro automobilis ryte aplanko 
palangiškių, turinčių šeimos na
rių su negalia, namus, padedant 
socialinei darbuotojai, jie saugiai 
atvyksta į centrą, jame bendrau
ja, yra pagal galimybes lavinami, 
užimami, o popiet vėl išvežioja
mi po šeimas. Tokios paslaugos 
gavėjų šiuo metu – 14.

Nors dienos socialinės globos 
nauda tokiems paslaugų gavėjams 
akivaizdi – jie yra išvežami ar iš
lydimi į lauką, pasiekia net jūrą, 
kartu keliauja, vystoma jų mo
torika, net rengiamos kompiute
rinio raštingumo pamokos, fizi
nio lavinimo užsiėmimai, centro 
specia listės apgailestavo, kad to
li gražu ne visos kurorto šeimos, 
turinčios neįgalių šeimos narių, 
naudojasi tokia paslauga.

„Paslauga – labai patogi, ta
čiau ji kainuoja (20 proc. asmens 
pajamų jei suaugęs; jei paslau
ga naudojasi vaikas, mokama 50 
proc. vaiko pajamų), tačiau vis 
dar daug šeimų tradiciškai mie
liau globą teikia patys“, – kalbė
jo Daiva Dekontaitė, Palangos 
socia linių paslaugų centro di
rektorė. 

Paslaugų gavėjams centre 
teikiamos medicininės priežiū
ros, slaugos, kineziterapijos pa
slaugos. Palaikomas ir gydytojų 
skirtas medikamentinis gydy
mas. Tiems, kurie rodo norą už
siimti nors ir ribota darbine vei
kla, tokios galimybės centre yra 
suteikiamos. „Štai turime vieną 
jaunuolį, kuris labai mėgsta dro
žinėti. Jam nupirkome net spe
cialias, tokiam asmeniui pritai
kytas stakles. Jomis pagaliuką jis 
perpjauna per dieną, tačiau dar
bo dienos pabaigoje jis įsivaiz
duoja padaręs labai daug ir dėl 
to yra labai laimingas“, – pasa
kojo socialinė darbuotoja Graži
na Diemintienė.

Dienos socialinės globos galimybės 
Palangoje neišnaudotos

Naujienų portale www.palangostiltas.lt skelbiama informacija 
apie naudingas paslaugas Palangoje. 

Erotiniai nuotykiai. 
Ar padoru apie juos 

pasakoti?

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

44-erių vokietis Gerhardas 
Keberis, sėdintis neįgaliojo ve-
žimėlyje, parašė autobiografi-
nę knygą apie savo aistrą pra-
moginėms imtynėms, mote-
rims ir seksui. Vyriškis nenori, 
kad visuomenė diktuotų, kaip 
jam gyventi, nurodinėtų, kas 
yra padoru, kas – ne.

Jam nuo gimimo teko prisi
taikyti prie gyvenimo su cereb
riniu paralyžiumi. Buvo šešerių, 
kai su mama iš Rumunijos per
sikėlė gyventi į Vokietiją. 21-erių 
pradėjo rašyti poeziją. Miunche
ne studijavo verslo administravi
mą. Tapo žinomas kaip pramogi
nių imtynių organizatorius. Da
bar – atsidavęs literatūrai. Jo teks
tai pasižymi ypatingumu atviru
mu, taip pat atvirai jis atsakinėja 
ir į žurnalistų klausimus.

Gerhardai, jūsų knygoje tiek 
daug sekso. Ar esate sekso ma-
niakas?

Aš – vyras, turintis seksuali
nių poreikių. Jei nebūčiau neįga
lus, pavadintumėte normaliu vy
ru ar net tikru vyru. Kadangi esu 
neįgalus, tai – maniakas? Beje, 
apie seksą pasakojama tik dalyje 
knygos, o daugiausia vietos skirta 
pasakojimui apie mano vaikystę 
su negalia, naują gyvenimą Vo
kietijoje, poeziją, šeimą, draugus.

Išleidote kelias poezijos kny
gas. Esate jaunas, vos per 40, ir 
štai – autobiografija, lyg koks 
senolis apžvelgėte savo gyveni-
mą. Kaip tai nutiko?

Draugai mane įtikino, kad 
neapsiribočiau poezija, keisčiau 

žanrus. Ar gali būti kas papras
čiau nei papasakoti apie savo gy
venimą?

Skaitytojai pirmiausia at-
kreipia dėmesį, kad daug pasa-
kojate apie erotinius nuotykius, 
pažintis su moterimis netikėto-
se vietose ir kt.

Vyrui su negalia nedera apie 
tai kalbėti? Viskas labai paprasta. 
Jei sutampa vyro ir moters che
mija, lovoje negalia neturi jokios 
reikšmės. Be abejo, neįgaliajam 
sunkiau susipažinti su aistros sub-
jektais, nes negali gatvėje bėgti 
paskui patikusią moterį. Tai yra 
problema. Juk neįgalusis mažiau 
juda, neturi galimybių lankytis 
populiariuose klubuose, nes ten 
klaiki maišatis. Bet vis tiek, jei 
esi linksmas ir atviras, rasi, ką 
įsimylėti. Mane nuotykiai visur 
persekioja. Seksas ten, kur drau
džiama (baseine ar persirengimo 
kabinoje), yra netgi labai pagei
dautinas, bet ne visus nuotykius 
sudėsi į knygą...

Myli daug moterų?
Taip. O kodėl ne? Ar tai yra 

baisu, nepatogu? Manau, kad ga
lėčiau užmegzti rimtus santykius 
su viena moterimi, bet aš kol kas 
nepasiruošęs tokiai atsakingai są
jungai.

Turėjai daug pasimatymų 
su sekso palydove, dėl kurios 
tu specialiai vykai į Vieną. Kur 
imi pinigų tokiam linksmam 
gyvenimui?

Taupau. Mama paremia, nes 
supranta, kad suaugęs vyras nega
li apsieiti be sekso. Sekso palydo
vė yra ypatingai sumani, ji baigė 
specialius kursus, kaip patenkin
ti neįgalius žmones. Su manim ji 
vargo nemato, bet išties yra pui
ki moteris. Deja, iš Austrijos pa
siekė nekokios naujienos – sekso 
palydovių veikla nutraukiama. 
Na, bet aš ne austras...

Jūsų pirmosios pažintys įvy-
ko internete. Ar interneto pažin-
čių svetainės yra tinkama vieta 
ieškantiems partnerių neįga-
liesiems?

Ten išties labai paprasta su
sipažinti, ypač – neįgaliesiems. 
Tereikia kompiuterio ir valandė
lės laisvo laiko, na, dar truputė
lio drąsos. Juk ten parašyti laiškelį 
žymiai lengviau nei kreiptis į mo
terį gatvėje ar bare. Manau, neį
galieji nusipelno šiek tiek meilės. 
Jų gyvenimas – tai nuolatinė ner
vinga kova. Negali to, neįstengi 
ano... Reikia turėti pagalbininką, 
kuriuo galėtum pasikliauti. Mano 
draugai žino, kad bet kuriuo me
tu galiu kreiptis į juos pagalbos. 
Gal net paprašysiu palydėti į tu
aletą. Maža kas gali nutikti. Visą 
laiką – iššūkiai. Taip, galiu kreip
tis dėl lėšų pagalbininkui, bet net 
ir tai reikia išsikovoti. Nebūna, 
kad nueini – ir gauni tai, ko rei
kia. Vis rūpesčiai, nervai, nepasi
tenkinimas, trukdymai. Nors Vo
kietija daug daro, kad žmonės su 
negalia jaustųsi kuo geriau, dar 
daug metų praeis, kol bus su
kurta ideali sistema. Kartais tie 
visi įstatymai ir paragrafai taip 
užgula pečius. Reikia būti labai 
pasikausčius teisiškai, kitaip ne
gausi net ir to, kas tau priklauso.

Kaip draugai reagavo į au-
tobiografiją? Ar nesupyko, kad 
atskleidei ir jų paslaptis? Juk 
rašai atvirai, nieko neslėpda-
mas.

Aprašydamas subtilias situ
acijas, pakeičiau vardus, apsau
gojau žmonių privatumą, todėl 
niekas nesupyko. O skaitytojai, 
kurie manęs nepažįsta, giria ir 
stebisi, kad žmogus su negalia 
gali būti toks linksmas ir atvi
ras. Pastaruoju metu vėl grįžau 
prie lyrikos, galbūt išleisiu ket-
virtą poezijos knygą.

Visiems, taip pat ir mano 
skaitytojams, linkiu būti ne per 
išdidiems ir ne per droviems, jei 
prireiktų prašyti pagalbos. Bū
na, ir aš prašau, būna, padedu 
kitiems. Aš myliu gyvenimą ir 
tą meilę spinduliuoju taip, kaip 
moku.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALiKiENė 

Moteris sako, kad jos socialinio 
darbo pradžia buvo lankymasis 
pas vienišas aplinkinių namų se
noles. Vėliau su draugėmis pra
dėjo lankytis Alytaus kūdikių 
namuose. Baigusi vidurinę, Vili
ja išvyko studijuoti pedagogikos 
mokslų į Šiaulius. Ir ten negalė
jo apsieiti nenuskubėjusi į vaikų 
globos namus. 

Po studijų dirbdama mokyk-
loje visada turėjo savo klasėje in
tegruotų mokinių. Jau buvo lyg 
tradicija, kad į jos klasę atsiųsda
vo sunkiausius. 

„Taigi kelias į šiandienos ma
no pasiekimą buvo ilgas. Globos 
idėja vis glaustėsi šalia ne vienus 
metus. Kai mūsų vyriausiajai du
krai sukako penkeri, vyras išvy
ko dirbti į užsienį. Kaip niekad 
supratau, kad vieną vaiką auginti 
nėra gerai, jam reikia draugų, rei
kia bendravimo ne vien su suau
gusiaisiais. Vyriausioji dukra iki 
dvylikos metų, iki gimstant an
trajai, viena augo. Tada ir pasa
kiau, kad šita viena neaugs. At
sakingam pasirinkimui aktyviau 
rengiausi, kai antrai dukrai suėjo 
metukai. Lankiau  globotojų kur
sus ir ieškojau, kaip mėgau sakyti, 
vaiko šeimai. Jaunesnių už duk-
relę nesinorėjo. Negalvojau tada 
apie negalią turinčiuosius. Vie
no vaiko, kurį galėtume globoti, 
neradau, Alytaus apskrities Vai
ko teisių apsaugos skyriaus Aly
taus rajone patarėja Renata Kruk 
pasiūlė du ir abu su kompleksine 
negalia“, – pasakoja Vilija.

Parsivežė juos į namus pa
sisvečiuoti. Kerėjo jų glausty
masis, meilumas, per valandą 
dešimtis kartų išgirstas žodelis 
„Myliu“.

Po savaitės vykęs atsisveiki
nimas buvo graudus. „Maniškės 
svečius išlydėjo su ašaromis, šie 
išvyko su garsiu spiegimu. Ypač 
sielojosi mano mažoji, vyresnio
ji iš karto tvirtai pareiškė, kad 
mes gi galime juos globoti. Ilgai 
mąstyti nereikėjo, kad nusver
tų antras teiginys iš dviejų mano 
svarstomų, ką pasirinkti: 23 vai
kus mokykloje ir dar keliais dau
giau namuose, ar likti tik su pa
didėjusia savo šeima namuose“, – 
kalba globėja.

Į antrus globos metus įžen
gusios gausios šeimos mama ma
to didelius vaikų, iš kurių valdiš
kuose namuose mažai ko buvo 
tikimasi, pasikeitimus. Beje, šei
moje atsirado dar viena globoti
nė, trečioji. 

Globotojai rūpi vaikų atei
tis, ji viliasi, kad mėgstamą ama
tą turės, pilnamečiais tapę sava
rankiškai mokės prižiūrėti gam
tinį daržą, atlikti kitų darbų. Jau 
dabar neseniai įsigytoje sodybo
je jie žaismingai dirba su tėvais. 

Ji augina ir elgiasi su globo
tiniais kaip su savo vaikais. „Visi 
mane vadina mama, sunku su
vokti, kad nesu jų biologinė ma
ma. Kartais pasidžiaugiu, kad au
gindama ir globodama tris vaikus 
jaučiuosi dirbdama mėgstamiau
sią darbą“, – teigia ji.

Tris vaikus globojanti Vilija:  
„Mes visi tokie laimingi”

https://www.alytausnaujienos.lt skaitome Aldonos Kudzienės 
pokalbį su mokytojos profesiją į globėjos statusą iškeitusia mo-
terimi – Vilija (vardas pakeistas), globojančia kelis sunkios kom-
pleksinės negalios kamuojamus vaikus. 

Minesotos universiteto moks
lininkai surado būdą, kaip 

imuninę sistemą išmokyti pripa
žinti naują audinį kaip savą.

Tol, kol nebuvo išrasti imu
nitetą slopinantys vaistai, perso
dinimai apskritai nebuvo įmano
mi. Dabar žmonėms tenka nuo
lat vartoti medikamentus, kad 
tik organizmas neatmestų naujo 
organo ar audinio. Tai yra didelė 
problema, nes kartu didėja ir pa
vojingų infekcijų ir net vėžio ri
zika. Toks šalutinis poveikis žmo
gų paveikia ir psichologiškai. Ga
liausiai patys vaistai su laiku pra
randa savo veiksmingumą ir pa
cientas gali vis tiek prarasti per
sodintus audinius.

Tačiau visa tai ateityje gali 
pasikeisti. Mokslininkai prima
tams persodino endokrininį ka

sos audinį, o po 21 dienos nutrau
kė imuninę sistemą slopinančių 
vaistų kursą. Gyvūnai ir toliau 
gyveno įprastą gyvenimą. 

Peteris Medavaras dar prieš 
65 metus įrodė, kad įmanoma 
sukurti toleranciją persodintiems 
audiniams ir organams. Už šį dar
bą mokslininkas gavo Nobelio 
premiją, tačiau toliau nei bandy
mai su pelėmis tuomet pasistū
mėta nebuvo. Dabar Minesotos 
universiteto mokslininkai sugal
vojo, kaip priversti imuninę sis
temą pripažinti persodintus au
dinius kaip savus. Geriausia tai, 
kad bandymai atlikti su prima
tais, o tai reiškia, jog tikimybė, 
kad metodas suveiks ir su žmo
nėmis, yra didžiulė.

Naujasis metodas yra parem
tas donoro baltųjų kraujo ląstelių 

modifikacija. Laboratorijoje ap
dorotos ląstelės yra suleidžiamos 
į recipiento kūną maždaug savai
tė prieš operaciją ir dar kartą po 
jos. Taip imuninė sistema tarsi 
perprogramuojama, supažindi
nama su nauju audiniu. Imuni
nę sistemą slopinantys vaistai vis 
tiek turi būti vartojami, tačiau 
jau ne tiek ilgai – jų kursą galima 
užbaigti maždaug per mėnesį po 
operacijos.

Šis pasiekimas atvers duris 
pirmojo tipo diabeto gydymui. 
Persodintos endokrininės kasos 
ląstelės padėtų pagerinti tūks
tančių žmonių būklę ir gyveni
mo kokybę. Dabar mokslininkai 
žvalgosi galimybių pradėti klini
kinius bandymus su žmonėmis.

Technologijos.lt ir  
„Bičiulystės“ inf. 

Ateityje po transplantacijų nebereikės 
slopinti imuniteto
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Vytautas ŽEMAiTis 
Senieji Trakai 

Pabundu. Kažkas klapsi, teš
ka. Negi lietus? Girdžiu, 

kaip perkūnas kalbasi su žeme – 
klausia, ar jai užtenka drėgmės, 
gal augalai neatsigėrė.

Lietaus lašai toliau barbe
na. Ryte pažvelgiu į dangų. Jis 
pasipuošęs pilkšva skraiste. Tik 
marių pusėje dangų dengia juo
da skraistė, primenanti močiu
tės skarą.

Sunkūs augalų lapai bučiuo
ja žemę. Ant jų blyksi vandens 
lašai. Šįmet, kaip niekad, neri
joje sublizgo hortenzijos. Žiedų 
gausybės neišlaiko krūmai, jie 
prašosi atsparos. 

Žemę puošia rožiniai, rau
doni, balti žiedai. Kokia auga
lų įvairovė!

Marios, apsigaubusios ne
didelėmis keteromis, suka savo 
vandenį, lyg virtų. Bangos tarsi 
nori parodyti, kokie turtai slypi 
marių dugne. O gal viena su kita 
pažaisti, apsikabinti, prisiglausti. 

Atbėgo vasara į rugpjūtį pa
kilnoti pasunkėjusių korių 

aviliuose ir paskaičiuoti išaugin
tų grūdų, parymoti žvaigždėtą 
naktį čirpiant žiogams, jos pa
čios išaugintiems. Taip ir rymos 
vasarėlė, skaičiuodama obuo
lius ir bruknes, visą paskutinį 
savo mėnesį, palikdama prisi
minimus apie kvapų žydėjimą. 
Basakojė vasara, kvepianti vir
žiais ir grybais, dar kvies kie
kvieną vaikščioti jos laukais ir 
miškais. Gamta dar vis dovanoja 
begalę vasariškų ir nepakartoja
mų akimirkų.

Kiek begalvotume apie rus
vėjantį riešutą, nokstančią bru
knę, apie jurginų jūrą ir mėne
sienos magiją, spindinčią ryto 
rasą ar viržių puokštelę, vis tiek 
tai – rugpjūtis. Greit ištirps jo 
dienelės migloje.

Smėlėtas kelias, šildydamas 
kojas, veda vis tolyn. Nematy
ti laukuose mėlynuojančių ru
giagėlių, tik ražienos gelsvai 
ruduoja. Po jas žirgliuoja gan
drai su gandriukais varliauda
mi. Per šv. Baltramiejų paliks ir 
jie mus... Gervės, pulkais iš lė
to žingsniuodamos, rankioja iš
birusius  grūdelius, vis pakelda
mos galvas apsidairyti.

Kryžkelėje parimęs rūpin
tojėlis, pakelėje – samanotas 
akmuo. Už jo sparčiai darbuoja
si skruzdėlės. Jos žino, kad nu
kritęs gelsvas lapas yra vasaros 
pabaigos ženklas, nebėra laiko 
ropinėti žolynėlių žiedais, o rei
kia skubėti pasinaudoti vasaros 
gėrybėmis.

Einu tolyn miško taku. Pu
šys žvelgia į baltus, purius de
besis, kurie saulei leidžian
tis išnyks. Dangus visada turi 

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

Anapus marių miškas juoduoja. 
Tas juodumas jungia abu kran
tus. Ne veltui Juodkrantė vis 
žvalgosi į savo draugę, išlaikiu
sią ilgametę draugystę. 

Jūros ošimas kviečia pažiū
rėti, kas vyksta jos pasaulyje. 
Kiek akys užmato, tyliai rai
buliuoja melsvas vanduo. Jokio 
horizonto, jokio laivo. Netoli 
kranto išryškėja didesnės ban
gelės, pasipuošusios baltais vai
nikais. Jos tyliai pasiekia kran
tą, pasisveikina ir patraukia at
galios. Lyg tyli simfonija, tyli 
bangų muzika.

Miela vasarėle, tavo viešpa
tystė baigiasi. Baigiasi rugpjū
tis, kurio lotyniškas pavadini
mas suteiktas Romos impera
toriaus Augustino garbei. Tavo 
mėnuo subrandino derlių, gar
sėjo rugiapjūte, šienapjūte. Ar tu 
negirdėjai, kaip ūkininkai skun
dėsi mažesniu derliumi, išdžiū
vusiais javais?

Žinai, tik galvoji, kad gyve

nime turi būti ir gerų, ir blogų 
metų. Manai, kad ramus gyve
nimas tik išlepina žmogų. 

Miela vasarėle, tu rugpjūtį 
labinaisi daugeliu vardų. Praėjo 
Žolinė, kuri simbolizuoja augalų 
brandą, dėkingumą už surinktą 
derlių. Krikščionybė jai pridė
jo šv. Mergelės Marijos į dangų 
ėmimo dieną. 

Prisiminsime Baltijos ke
lio dieną, kai visa Lietuva pla
kė vienu ritmu, kai rankų ir šir
dies šiluma mus sujungė į vieną 
grandinę, kada kiekvieno akyse 
tviskėjo meilė savam kraštui, sa
vo Tėvynei.

Nepamiršai ir gandrų išskri
dimo dienos. Mūsų numylėti 
paukščiai, plazdendami spar
nais, atsisveikina su mumis, pa
likę lizdus, prižadėję sugrįžti.

Tu, vasarėle, turi gražią šv. 
Roko šventę, kuri poilsiauto
jams reiškė poilsiavimo sezono 
pabaigą. Po jos sumažėdavo tu
ristų srautas, nutildavo klege

sys, nurimdavo gatvės, kavinės. 
Tik vėjui nepatinka užėju

si tyla. Jis stengiasi sudrums
ti ją, dainuodamas savo dainą, 
vis primindamas, kad jo nepa
mirštume.

Gražiausiai nušvisdavo neri
ja, kai saulė nutvieksdavo dan
gų, prikeldavo nulinkusias ša
kas, išdžiovindavo žolę.

Saulė kiekvienam žmogui 
atgaivindavo širdį, priminda
vo, kad ji ir meilė – dvi seserys. 
Juk meilė įveikia visus sunku
mus, apie ją kalba gėlės daržely, 
šnibžda medžių lapai. Apie mei
lę čirškia paukščiai danguje. Jie 
suvokia, kad meilė, kaip ir že
mė amžina. Tai ji mato žmogu
je visas gerąsias savybes, apei
dama blogį.

Greit, vasarėle, perduosi savo 
viešpatiją rudeniui, o mes lauk
sime tavęs, lauksime su mei
le širdy.

Aldona BALsEVičiENė
Juodkrantė

Vasaros atodūsiai
ką mums pasakyti ir parody
ti kelią... 

Nutilo lakštingalos, negirdėti 
gegučių. Ateina tyla – paukščių 
lizdai ištuštėja. Nusviro ugninės 
šermukšnių kekės, rausvėja pu
tinai. Eidama miško taku prisi
miniau A. Baranausko poemą. 
Miškus ištiko jo apdainuoto šile
lio likimas. Kelmai, suverstos ša
kos, išvažinėti gilūs grioviai. Ten, 
kur augo mėlynių ir bruknių ke
rai, likę tik sudžiūvę stagarėliai, 
sutraiškyti galingos technikos 
aviečių krūmai. Prisimenu, kaip 
su mamute rinkdavome avietes – 
kvepiančias, dideles... Dabar tų 
vietų atpažinti negalima.

Greitai bėgo vasarėlė per 
laukus ir pievas, švysčiodama 
gėlėta suknele, kvepianti, dai
nuojanti, kepinanti ir vėsinan
ti... Taip bebėgdama ir papuls 
rudenėliui į glėbį. Neamžinas 
bus ir ruduo. Bėga laikas. Po vė
sios nakties aušta rasotas rytas. 
Dieną, kai šildo saulė, atrodo, 
kad ir vasara nesirengia iškeliau
ti. O naktys jau tamsėja ir ilgė
ja. Vasara jau nebeturi kur eiti, 

tai rymo ir dūsauja ties rugsė
jo slenksčiu, atidavusi žmogui 
viską, tik nesulaukusi pagarbos. 
Praverkime kvepiančią gamtos 
skrynią ir ragaukime jos dova
nas, dėkodami ir saugodami ją. 

Rytai jau puošiasi rasos karo
liais – vėsiais, skaidriais. Vasa
ra žiūri į rasą ir atsigėrėti negali. 
Niekas tokių vienodai apskri tų, 
blizgančių karoliukų nėra suvė
ręs, kaip besibaigančios vasaros 
rytai ant sidabrinių voratink-

lių gijų. O gijų, gijelių – mili
jonai... Visi ateinančio rugsėjo 
laukai ir miškeliai bus padabin
ti vorų šilkais.

Išeinantys rugpjūčio rytai 
renka rasos lašelius, žėrinčius 
saulės spinduliuose ir stengiasi 
kuo ilgiau juos išlaikyti. Ir atsi
dus vasarėlė: sausa ir karšta bu
vau, dramatiškai karšta...

Gražina KALVAiTiENė 
Kazlų Rūda

Autorės nuotr.

Žodžiai Tėvynei
Iš Tavo gelmių – Tavo jėgos,
Iš Tavo gražumo – mūs dainos,
Iš Tavo širdies – mūsų svajos,
O Motin, o Tėvyne.

Vaikus savo Tau mes auginam
Ir Tau svajones savo skiriam,
Ir džiaugsmo, ir skausmo vainiką
Po kojų, Tėvyne Tau dedam.

Tu jūros sūri ašarėlė,
Tu rūtos šakelė žalioji,
Tu amžiais gyvuoki, nevyski,
Gimtine, Tėvyne brangioji.

O Dieve Aukštybių,
Mes tikim, kad išgirstos maldos
Ir motinų raudos 
Dėl žuvusių savo vaikų.

Mes tikim, kad širdgėlos skausmas,
Tarytum auka ant aukuro švento,
Kad pančiai vergijos
Tėvyne brangioji, Tavęs

niekada nebelies.
Danutė ŠERŽENTiENė

Telšiai 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


