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Sunkios negalios mergaitei pritaikomo būsto darbais reikliai domėjosi Vilniaus neįgaliųjų draugijos pirmininkė  
Jadvyga Rostovskaja.

Netikrintose savivaldybėse 
pažeidimų daugiau

LND nepriklausomam audi-
tui pateikė tikrintinų savivaldy-
bių sąrašą. Jame – 3 savivaldy-
bės, kuriose bent kartą būsto pri-
taikymo darbų kokybė jau buvo 
tikrinta, ir viena – Varėnos rajo-
no – kurioje tokia patikra turėjo 
būti atlikta pirmą kartą. 3 neįga-
liesiems pritaikytų būstų apžiū-
rą Varėnoje V. Šimkienė įvardi-
jo kaip „šaltą dušą“, nes aptiko 

Aplinka visiems

Į savivaldybių Būsto pri-
taikymo neįgaliesiems 
komisijas Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija (LND) 
yra delegavusi 37 atsto-
vus. Praėjusiais metais 
jie rūpinosi 139 neįgalių-
jų būstų pritaikymu. LND 
yra įsipareigojusi kasmet 
patikrinti 10 proc. pritai-
kytų būstų darbų koky-
bę, jiems skirtų valstybės 
lėšų panaudojimą. UAB 
„Valskaita“ auditorė Va-
lerija Šimkienė apsilankė 
Varėnos, Švenčionių rajo-
nuose bei Marijampolės 
ir Vilniaus savivaldybė-
se, patikrino 13 sunkiau-
sios negalios žmonėms 
pritaikytų būstų ir priė-
jo prie išvados, kad atlie-
kant šiuos darbus vis dar 
trūksta geranoriško ir šei-
mininkiško požiūrio. 

Pritaikant neįgaliųjų būstus vis 
dar trūksta šeimininkiško požiūrio

daug įvairių pažeidimų, su kai 
kuriais iš jų per 5-erius bendra-
darbiavimo su LND metus dar 
nebuvo susidūrusi. 

Varėniškiams būstus pritaikė 
UAB „Varbitas“ (direktorė Rasa 
Biekšienė). Dokumentuose už-
fiksuota, kad statybų bendrovė 
atrinkta iš trijų konkurso daly-
vių. Deja, tai nepadėjo savival-
dybei pasirinkti kokybiškiausiai 
bei ekonomiškiausiai dirbančią 
bendrovę. V. Šimkienės teigimu, 
nukrypimų nuo tvarkos Varėnoje 
kur kas daugiau nei kitur. Darbų 
atlikimo aktai ne visiškai atitiko 
realybę – buvo ir neatliktų, ir to-
kių, kurie net nenumatyti Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems finan-
savimo tvarkos apraše, pavyz-
džiui, vejos atnaujinimas. Tiesa, 
veja ir nebuvo atnaujinta, tačiau 
darbas į sąmatą įtrauktas, pini-
gai sumokėti. 

Auditorę gerokai nustebi-
no ir į lokalines sąmatas įtrauk-
tas punktas – „darbų kainos pa-
brangimas, priklausomai nuo gy-
venamosios vietos“. Specialistė 
peržiūrėjo statybos reglamentus, 
daugybę tikrinimų aktų, ieško-
dama analogiškos situacijos, kai 
sąmatose įvardijamas pabrangi-
mas dėl minėtų priežasčių, ir ne-
rado. Ir negalėjo rasti, nes būstai 
pritaikomi įprastuose daugiabu-
čiuose namuose. Tad apie kokias 
ypatingas gyvenamąsias vietas 
galėtų būti kalbama? Nepaisant 
to, į sąmatą įtrauktos tuo pagrįs-
tos papildomos išlaidos vieno 
būsto pritaikymo kainą padidi-
no keliais šimtais litų.

V. Šimkienės nuomone, logiš-
kai nelabai galima paaiškinti ir 
dar vieno įrašo šios statybų bend-
rovės parengtoje sąmatoje. Šalia 
pušyno pastatytame daugiabu-
čiame name, kurio pirmas aukš-
tas įrengtas netgi šiek tieks aukš-
čiau nei įprastai, neįgaliajam pri-
taikomame bute netikėtai prirei-
kė papildomų lėšų „keramikinių 
plytelių dangos grindų virš šalto 
rūsio, esant šlapiam eksploataci-
niam režimui, įrengimui“. 

Tikrovės neatitinka ir dau-
giau dalykų. Vienas jų – staty-
binių atliekų ir šiukšlių išveži-
mas. Statybinės bendrovės do-
kumentuose nurodyta, kad iš-
vežtos beveik 6 tonos šiukšlių 
(kiekis nepagrįstai didelis) į už 
10 km esančią aikštelę (po ap-
klausos paaiškėjo, kad nurody-
tas beveik 3 kartus didesnis ats-
tumas, nei yra iš tikrųjų). Ir šie 
darbai įkainoti 1 167,82 Lt... 

Didelė patirtis 
negarantuoja darbų 

kokybės
Marijampolės savivaldybės 

skelbtame konkurse neįgalių-
jų būstams pritaikyti nugalėjus 
UAB „Būsto pritaikymas“ (di-
rektorius Kazys Čepukavičius), 
atrodo, buvo galima lengviau at-
sipūsti. Tai didelę patirtį turinti 
bendrovė, daug metų atliekanti 
šiuos darbus. Tačiau patikrinus 
4 neįgaliesiems pritaikytus būs-
tus paaiškėjo, jog net didelė pa-
tirtis neužtikrina darbų kokybės. 

Egidijaus Skipirario nuotr.

– Jau ne pirmą dešimtmetį do-
mitės neįgaliųjų problemomis, 
dalyvaujate jų veiklose, atlie-
kate tyrimus. Ką papasakosi-
te Jungtinėse Tautose apie tai, 

Tolerancijos link

Birželio mėnesį vyks rin-
kimai į Jungtinių Tautų (JT) 
Neįgaliųjų teisių komite-
tą. Iš Lietuvos į šias par-
eigas kandidatuos Vytau-
to Didžiojo universiteto 
(VDU) Socialinių mokslų 
fakulteto dekanas, neį-
galumo srities ekspertas 
prof. dr. Jonas Ruškus. JT 
komitetą sudaro 18 ne-
priklausomų ekspertų iš 
įvairių pasaulio šalių, ku-
rie rūpinasi JT Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyven-
dinimu ir teikia rekomen-
dacijas šiais klausimais. 
Su J. Ruškumi kalbamės 
apie situaciją Lietuvoje 
ir apie tai, kokie didžiau-
si iššūkiai laukia siekiant 
neįgaliųjų gerovės, apra-
šytos JT Neįgaliųjų teisų 
Konvencijoje. 

Visuomenė 
turėtų 
siekti 

dialogo

kaip Lietuvoje yra įgyvendi-
namos Konvencijos nuostatos?

– Lietuvoje per 20 metų nu-
veikta tikrai daug. Pirmiausia 
vertinant Konvencijos įgyvendi-
nimą žiūrima, kaip šiame doku-
mente esančios nuostatos, verty-
bės, principai yra įdiegiami į na-
cionalinius teisės aktus. Antra – 
kaip realiai jie įgyvendinami. Di-
džioji dalis įstatymų jau yra su-
tvarkyta. Esminė problema, ku-
rią pastebiu – yra dar daug nei-
giamų nuostatų neįgaliųjų at-
žvilgiu. Galima turėti labai pui-
kius įstatymus, bet jei bus žmo-
nių, kuriems tai nėra vertybė, 
pažangos nebus. Dažnai žmo-
gaus teisių ir lygių galimybių as-
pektai lieka antrame plane. Pa-
vyzdžiui, VDU neįgalieji visada 
buvo vertybė. Visada buvo sten-
giamasi, kad jie čia gerai jaustų-
si. Mums vertybiniai dalykai yra 
baziniai. Skirdami lėšas aplinkos 

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas, neįgalu-
mo srities ekspertas prof. dr. Jonas Ruškus. Aurelijos Babinskienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKauno r.:

Kaip vadiname žmogaus sugebėjimus kelti sau do-
rovinius reikalavimus ir savęs reikalauti juos vyk-

dyti? Šiuos emocinius veiksmus paprastai vadiname 
sąžine. Tai mūsų vidinis teisėjas, didi galia, elgesio pa-
puošalas. Niekas niekada netyrė, kiek yra sąžiningų ir 
nesąžiningų žmonių. Ir nereikia, net neįmanoma su-
skaičiuoti, nes dorovinė vertė nėra tik išorinė, ji pasi-
reiškia kai liepia širdis ir jausmai.

Įsidėmėjau tokį patarimą. Moralinius priesakus 
galima palyginti su kelrodžiais ženklais, nurodan-
čiais kryptį, kurią turi pasirinkti keliautojas. Tačiau 
vien ženklų nepakanka. Žmonėms reikia išminties, 
kad juos suprastų, atrinktų tinkamus, reikia pagalbos 
ten, kur tų ženklų dar nėra.

Neseniai vieno mūsų miesto pradinukė gatvėje 
rado piniginę su nemaža suma ir svarbiais dokumen-
tais. Ilgai negalvojusi radinį nunešė į policiją. Už gra-
žų poelgį mergaitė buvo pagirta, apdovanota, net per 
televiziją parodyta. Amerikos miestelio rabinas, nu-
sipirkęs naudotą rašomąjį stalą, stalčiuje aptiko... 100 
tūkst. dolerių. Pas pardavėją moterį grąžinti pinigų 
rabinas atsivedė keturis savo vaikus, kad jiems paro-
dytų, kaip svarbu būti sąžiningiems. „Nemanau, kad 
pasaulyje atsiras daug žmonių, kurie būtų pasielgę 
taip, kaip jūs“, – jausmingai kalbėjo dėkinga moteris.

Išsprūdęs žodis „pasaulyje“ daug ką pasako apie 
nedorumo mastą, nors sąžinė – prigimtinė savybė. Ta-
čiau nesunku ją nuasmeninti, ištvirkinti, galop praras-
ti. Pasak čekų žurnalisto Juliaus Fučiko, žiūrėti į sąži-
nės palaužtus žmones baisiau negu į ką tik sužalotus. 
Dorovinio atbukimo pavyzdžių nūdienos gyvenime 
baisi galybė – nuo individualių nuopuolių iki valdžios 
viršūnių. Melas ir apgaulė tampa gebėjimu išsisukti iš 
verslo, prekybinių, finansinių nesėkmių.

Ar ne taip atsitiko su mūsų pensijomis? Dvejus me-
tus beveik visiems, prisidengus krize, jos buvo nukirs-
tos, vėliau atkurtos, dalis pensininkų tebelaukia šios 
malonės. Dabar senjorai gyvena pažadais atgauti per 
sunkmetį atimtus pinigus. Bet valdžia lengvabūdiš-
kai rami – nėra iš kur jų paimti. Pradeda postringau-
ti apie nerealius lėšų šaltinius, dar labiau supriešin-
dama visuomenę.

Šiame pensijų ir socialinių išmokų genėjime ken-
tėjo skurdžiai, o labiausiai – neįgalieji. Prieš ką jau ką, 
bet prieš likimo nuskriaustuosius pakelti finansinį kir-
vį buvo ypač nesąžininga. Tarsi jiems mažiau reikėtų 
vaistų, gydymo, specialios mitybos...

Visiškai amoralu, kai 2010 m. buvo 15 proc. suma-
žintos slaugos ar priežiūros tikslinės kompensacijos 
neįgaliesiems. Ši krizės tramdymo vardu atlikta ope-
racija palietė beveik 100 tūkst. neįgaliųjų. Nepasigailė-
ta net 39,2 tūkst. asmenų su visiška negalia – iš jų kas 
mėnesį valdžia pasiimdavo po 135 litus.

Vilniuje, Lazdynuose, gyvenantis penkiasdešimt-
metis Gintautas jau 25 metus nepakyla iš lovos. Jis 
nejuda, nekalba. Į aštuntą dešimtį įkopę tėvai nebe-
pajėgūs kilnoti stambų sūnų. Apie slaugos ligoninę ir 
girdėti nenori. Tad atsilyginti tenka pagalbininkams. 

Nuo šių metų pradžios tikslinės kompensacijos pa-
galiau buvo atkurtos. Suprantama, apie nuorėžos grą-
žinimą niekas nekalba. 

Mažesnį ir silpnesnį visada lengviau nuskriaus-
ti. Kai kas abejotiną elgesį pateisina praplėsdami są-
žiningumo sampratą. Mat jei teisiškai kaltės įrodyti 
neįmanoma, vadinasi, esi sąžiningas, ir visai nesvar-
bu, ar tavo veikimo būdas doras, ar ne. O jis, tas vei-
kimas, sako, buvo doras, nes valią atimti dalį pensijų 
bei išmokų parodė aukščiausioji valdžia, nežiūrėda-
ma visuomenei į akis. 

Anot norvegų rašytojo Henriko Ibseno, švari sąži-
nė – geriausia pagalvė. Deja, ant savo pagalvės kietai 
miega ir juodos sąžinės žmonės, nes jiems garbingu-
mas, dvasingumas, atjauta tėra tuščios frazės.

 Apie šventę, surengtą Kau-
no rajono neįgaliesiems, laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo Li-
gita Sungailienė.

Apie 150 neįgaliųjų iš 
10-ties Kauno rajono se-
niūnijų buvo susirinkę Ra-
mučių kultūros centre, kur 
vyko Neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitinė-rinkiminė 
konferencija ir Karmėla-
vos neįgaliųjų dienos cen-
tro 10-ties metų jubiliejaus 
minėjimas. Renginyje da-
lyvavo Seimo narė Ramin-
ta Popovienė, savivaldy-
bės administracijos direk-
toriaus pavaduotoja An-
gelė Ščiukauskienė, Socia-
linės paramos skyriaus ve-
dėja Margarita Venslovie-
nė, Karmėlavos seniūnijos 
seniūnas Šarūnas Šukevi-
čius, Karmėlavos parapi-
jos klebonas Virginijus Ve-
prauskas. 

Draugijos pirminin-
ke išrinkta Lidija Morkū-
nienė, kuri jau kelintą ka-
denciją sėkmingai jai va-
dovauja. Iš veiklos ataskai-
tų puikiai matyti, kiek dar-
bų draugija nuveikė per 4 
pastaruosius jos vadova-
vimo metus. L. Morkūnie-
nė padėkojo Kauno rajono 

Prasminga draugijos 
šventė

neįgaliųjų draugijos tary-
bai už gerą darbą. Ji pabrė-
žė, kad gera komanda gali 
nuveikti didžiulius darbus. 

Kartu buvo paminėtas 
ir Karmėlavos neįgaliųjų 
dienos centro dešimtmetis. 
Ilgametė centro darbuoto-
ja, Karmėlavos seniūnijos 
padalinio pirmininkė Mil-
da Caronkienė papasakojo 
apie centro įsikūrimą, pa-
rodė metraščio nuotrau-
kas, kuriose įamžintos aki-
mirkos nuo centro pirmųjų 
gyvavimo metų iki dabar. 
Matyti, kaip centras atrodė 

prieš 10 metų ir koks pa-
sikeitęs jis yra šiuo metu. 
M. Caronkienė padėkojo 
Kauno rajono savivaldy-
bei už bendradarbiavimą 
ir supratimą, už dienos 
centro patalpų panaudos 
sutarties pratęsimą dar de-
šimčiai metų. Šitas centras 
Karmėlavos seniūnijos ne-
įgaliesiems yra labai svar-
bus. Čia negalios žmonės 
renkasi, bendrauja, skalbia 
savo drabužius, maudosi, 
užsiima mėgstama veikla, 
dalyvauja įvairiuose ren-
giniuose. M. Caronkienė 

įteikė padėkos raštus pa-
stoviems centro ir šio ren-
ginio rėmėjams.

Seimo narė ir Kauno 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos atstovai į šventę 
atvyko ne tuščiomis ranko-
mis. Jie sveikino naujai iš-
rinktą pirmininkę ir dienos 
centro ilgametę darbuotoją 
prasmingos šventės proga, 
linkėjo centrui gyvuoti dar 
daug metų. 

Šventę vainikavo gra-
žus koncertas. Renginy-
je grojo Kauno sakralinės 
muzikos mokyklos moks-
leivės Dovilė Morkūnai-
tė (fleita) ir Dovilė Stony-
tė (fortepijonas), daina-
vo Karmėlavos Balio Bu-
račo gimnazijos pop cho-
ras ,,Linksmoji natelė“ ir 
Kulautuvos vyrų ansam-
blis ,,Šilokas“, šoko Ramu-
čių kultūros centro šokių 
kolektyvas ,,Saulėgrąža“. 
Vaikai visiems šventės da-
lyviams išdalino iškirptus 
paukščius, simbolizuojan-
čius mūsų mintis (,,mūsų 
mintys kaip paukščiai“). 
Renginio kulminacija – di-
džiulis tortas, kuris buvo 
įneštas į salę su daugybe 
degančių žvakių. 

Sąžiningumo pagalvė

Pasvalys:
 Pasvalio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Eglė 
Vegytė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais pasidalijo įdomaus 
renginio įspūdžiais.

Kai už lango dargano-
ta ir šiluma dar nelepina, 
Pasvalio rajono neįgalių-
jų draugijos nariai geros 
nuotaikos semiasi bendra-
minčių apsuptyje. Paslau-
gų ir užimtumo pagyve-
nusiems bei neįgaliesiems 
dienos centre (Senelių na-
muose) jau antrus metus iš 
eilės vyko Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos Jau-
nimo veiklos grupės ren-
giama „Sumanumo vik-
torina“.

„Sumanumo viktori-
na“ – tai renginys-žaidi-
mas, reikalaujantis iš susi-
rinkusiųjų atidumo, proto 
mankštos ir, žinoma, noro 
tobulėti. Šiais metais tu-
rimas žinias patikrinti ir 
savo jėgas intelektualiame 
žaidime išbandyti išdrįso 
25 neįgalieji bei jų šeimos 
nariai. Renginyje dalyva-
vo 5 komandos po 5 žmo-
nes. Tris komandas suda-
rė Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos nariai, vie-

„Sumanumo viktorina“ – iššūkis, 
skatinantis tobulėti

ną – Senelių namų gyven-
tojai bei lankytojai, ir dar 
vieną – svečių delegacija 

iš Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos.

Nors klausimai buvo 
gana sunkūs ir verčiantys 
pasukti galvą, viktorinos 
dalyvių tai neišgąsdino. 
Geriausiai pasirodė Biržų 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos komanda. Ji iš 39 klau-
simų teisingai atsakė į 29. 
Visos „Sumanumo vikto-
rinoje“ dalyvavusios ko-
mandos buvo apdovano-
tos prizais. Renginio pa-
baigoje viktorinos daly-
vius ir žiūrovus džiugino 
Ievos Krikščiūnaitės atlie-
kamos savos kūrybos bei 

 „Bičiulystei“ laišką atsiun-
tusi Aldona Veikalienė pasi-
džiaugė Šiaulių rajono savi-
valdybės Socialinių paslaugų 
centro darbuotojų dėmesingu-
mu senyviems bei neįgaliems 
žmonėms.

Socialinių paslaugų 
centras, vadovaujamas di-

Padeda įveikti gyvenimo sunkumus
rektorės Irenos Laurinaitie-
nės, prireikus visada skiria 
transportą nuvykti pas gy-
dytojus į respublikinę Šiau-
lių ligoninę. Dažnai vyksta-
me ne po vieną, o grupelė-
mis. Mus visada maloniai 
aptarnauja paslaugus vai-
ruotojas Aidas Balčiūnas. 

Džiaugiamės, kad turi-
me ir rūpestingą socialinio 
darbo organizatorę Liną 
Šiukšterienę bei Gruzdžių 
seniūnijoje gyvenančius se-
nyvus ir neįgalius žmones 
aptarnaujančią pagalbos 
į namus darbuotoją Nijo-
lę Petravičienę. Tai nuošir-

di, darbšti, aktyvi ir ener-
ginga moteris. Ji visą sa-
vaitę lanko priežiūros rei-
kalingus žmones, pasirū-
pina jais, pabendrauja. So-
cialinių paslaugų centro 
darbuotojų dėmesingumas 
mums padeda įveikti gyve-
nimo sunkumus. 

gerai žinomų atlikėjų dai-
nos ir akustinės gitaros 
skambesys. Buvo vaišina-
masi kava, arbata ir dalija-
masi įspūdžiais.

Vertinkime nuoširdu-
mą, buvimą drauge, šil-
dančias šypsenas. Visa 
tai – geriausias ir brangiau-
sias apdovanojimas, kurį 
gali gauti žmogus. Džiuge-
sio kupinas vienos dienos 
rytas gali pakelti nuotaiką 
žmogui visai savaitei. Tad 
būkime veiklūs, aktyvūs ir 
geri vieni kitiems, nebijoki-
me naujovių bei iššūkių. 

Viliaus Grabskio nuotr.

„Sumanumo viktorinos“ dalyviams teko gerai pasukti galvas.

Groja Ieva Krikščiūnaitė. 

Pagerbti aktyviausi Neįgaliųjų draugijos nariai.
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Bendrojo pagalbos centro, Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos  ir   Lietuvos kur-
čiųjų draugijos atstovų susiti-
kime pristatyta realiai veikian-
ti  pagalbos kreipimosi sistema, 
skirta asmenims, turintiems kal-
bos ir klausos negalią. Ši siste-
ma  jiems leis susisiekti su Ben-
drojo pagalbos centro operato-
riumi telefonu 112 naudojant iš-
maniuosius telefonus ir planše-
tinius kompiuterius.

Pasak Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamente  
laikinai einančio Bendrojo pa-
galbos centro  viršininko parei-
gas Jūrio Targonsko, artimiausiu 
metu įdiegta programinė įranga 

bus išbandyta: „Pirmieji kalbos ir 
klausos negalią turintys žmonės 
netrukus jau galės susisiekti su 
Bendruoju pagalbos centru va-
dinamuoju tyliuoju skambučiu“.

Siekiant maksimaliai supa-
prastinti ir sutrumpinti pagal-
bos poreikio nustatymo proce-
są, taikomosios programos išma-
niesiems įrenginiams negalią tu-
rintiems asmenims leis patiems 
savo telefone įvesti ir išsaugo-
ti pagrindinius identifikacinius 
duomenis (telefono numerį, var-
dą, pavardę, kraujo grupę, gimi-
mo metus, globėjo ar asmens, su 
kuriuo galima susisiekti, telefo-
no numerį, negalios pobūdį bei 
kitą svarbią informaciją).

„Bičiulystės“ inf.

Klausos ir regos 
neįgaliesiems – pagalba 112

Bene labiausiai į akis krenta 
tai, kad neįgaliųjų namuose ne-
atlikta gana nemažai priėmimo 
aktuose užfiksuotų darbų arba 
padidintos jų apimtys. Nesu-
montuoti ranktūriai, atlenkia-
mi suoliukai, nenudažytos du-
rys, nepadaryti gręžtiniai mo-
nolitinio gelžbetonio pamatai 
pandusui, nesumontuoti turė-
klai – tokie ir panašūs įrašai au-
dito ataskaitoje byloja apie gana 
atsainų minėtos bendrovės po-
žiūrį į darbą. V. Šimkienė atkrei-
pė dėmesį ir į dar vieną aspek-
tą – dalis į bendrovės sąmatas 
įtrauktų medžiagų, įrangos, ne-
įgaliųjų ar juos globojančių šei-
mos narių teigimu, įsigyti jų pa-
čių. O nemažai bendrovės pirk-
tų medžiagų – 40–50 proc. bran-
gesnės už rinkos kainas. 

Stuburo traumą patyrusiam 
jaunam vyriškiui privačiame 
name buvo įrengiamas sanita-
rinis mazgas. Vyriškis tikrinto-
jams skundėsi, kad statybinin-
kai sumontavo itin mažą praus-
tuvą, kuriame net negali nusi-
plauti abiejų rankų. Į neįgalio-
jo prašymus praustuvą pakeis-
ti didesniu statybininkai nerea-
gavo, nors darbų atlikimo do-
kumentuose užpajamuota tra-
dicinio dydžio praustuvo kaina. 

Marijampolės pavyzdys – ne 
vienintelis. V. Šimkienė pastebi, 
jog visose tikrintose savivaldy-
bėse statybininkai, paskaičiuo-
dami darbų įkainius bei perka-
mas medžiagas, per daug „nesi-
smulkina“. Palyginusi skirtingo-
se savivaldybėse atliktų darbų 
sąmatas, auditorė padarė išva-
dą, kad tiek regionuose, tiek sos-
tinėje medžiagos ir darbų įkai-
niai labai panašūs, tačiau gero-
kai didesni, nei skelbiami viešo-
joje erdvėje. Tendencija, kad ne-
įgaliųjų būsto pritaikymui skir-
tos lėšos vis dar tebenaudojamos 
ne itin šeimininkiškai – išlieka. 
V. Šimkienė įsitikinusi, kad el-
giantis atsakingiau, už tuos pa-
čius valstybės skiriamus pini-
gus pritaikytais būstais ir pa-
lengvėjusiomis gyvenimo sąly-
gomis galėtų džiaugtis kur kas 
daugiau neįgaliųjų. 

Tikrinimų poveikis – 
akivaizdus

Sostinėje praėjusiais me-
tais pritaikyta 16 būstų. Pa-
sak Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Jadvy-
gos Rostovskajos, daugiausia 
darbų atlikta neįgaliųjų porei-
kiams pritaikant dušą, tualetą – 
t.y. sanitarinius mazgus. Audi-
tui parinkti sunkiausios nega-
lios žmonėms pritaikyti ir dau-
giausiai lėšų pareikalavę 4 būs-
tai. 2 iš jų aprūpinti laiptų ko- 
pikliais, dar poroje įrengti keltu-
vai, atlikti kiti darbai. V. Šimkie-
nė pastebi, kad sostinėje būstai 
pritaikyti bene geriausiai. „Jeigu 
jau daryta, tai padaryta iki galo, 
kad tikrai žmogui būtų pato-
gu“, – sako ji, pridurdama, kad 
Socialinės paramos centro atsto-
vas Martynas Žebuolis, savival-
dybėje atsakingas už neįgaliųjų 

būsto pritaikymą, tikrai nuošir-
džiai stengiasi padėti žmonėms. 

Pastaraisiais metais situaci-
ja Vilniuje akivaizdžiai pagerė-
jusi. Dar bene prieš trejus me-
tus buvo sudėtinga gauti net-
gi dokumentus patikrai, nema-
žai priekaištų dėl darbų koky-
bės turėjo ir patys neįgalieji. Da-
bar neliko rūpesčių nei dėl do-
kumentų (UAB „Vilniaus vysty-
mo kompanija“ geranoriškai pa-
teikė jų sudarytas lokalines są-
matas, viešųjų pirkimų doku-
mentus, rangovo sąmatas, dar-
bų atlikimo aktus, o vykdyto-
jo – UAB „Tavastis“ atstovas da-
lyvavo patikroje), nei dėl atlie-
kamų darbų priežiūros, jų ko-
kybės. J. Rostovskajos teigimu, 
atliekamus darbus prižiūrinti 
komisija ne mažiau kaip 3 kar-
tus lankėsi neįgaliųjų namuose, 
domėjosi darbų eiga. Daugiau-
siai rūpesčių kėlė būsto pritai-
kymas sunkią negalią turinčiai 
mergaitei – tai atsiėjo beveik 54 
tūkst. litų. Teko net papildomą 
posėdį savivaldybėje sukviesti, 
mat dėl specialiu vežimėliu tik 
pusiau gulomis vežiojamai mer-
gaitei reikėjo įrengti nestandarti-
nių matmenų keltuvą, jam skir-
tą aikštelę, atlikti kitus darbus. 
Tam reikėjo skirti daugiau, nei 
iš pradžių savivaldybė buvo nu-
mačiusi, lėšų. 

Savivaldybių atstovų 
reakcija – skirtinga

Labai  skirt ingą įspūdį 
V. Šimkienei paliko ir patikroje 
dalyvavusių savivaldybių atsto-
vų reakcija į nustatytus pažeidi-
mus. Viename Varėnoje pritai-
kytame bute radus vietoj me-
talinių įstatytas paprastas du-
ris, savivaldybės atstovas į pas-
tabą apie atliktų darbų neatiti-
kimą sąmatoje nurodytiesiems  
sureagavo labai neadekvačiai. 
Esą jeigu auditorei reikia, jis pa-
sirūpins, kad būtų išimtos dabar 
esančios durys ir įstatytos meta-
linės. Pasak V. Šimkienės, pasi-
taiko atvejų, kai pritaikant būs-
tą keičiami kai kurie darbai ar 
medžiagos (į vonią metalinių 
durų tikrai nereikia), tačiau to-
kie logiški pakeitimai turi atsi-
spindėti ir atliktų darbų aktuo-
se. Padaryti viena, o darbų pri-
ėmimo akte įrašyti kita – neleis-
tinas pažeidimas. 

Įvairių trūkumų pastebėta 
ir Marijampolėje pritaikytuo-
se būstuose, tačiau čia savival-
dybės darbuotojos visas pasta-
bas priėmė geranoriškai, sten-
gėsi įsidėmėti, ką reikėtų taisyti, 
bendravo su žmonėmis, konsul-
tavosi, kaip organizuoti darbus, 
kad situacija pagerėtų.

V. Šimkienė prisiminė ir 
prieš 5-erius metus atliktą patik-
rą Švenčionių rajone. Savival-
dybės atstovo reakciją auditorė 
įvertino kaip labai adekvačią – 

nustatyti trūkumai buvo gana 
greitai ištaisyti ir apie tai praneš-
ta tikrintojai. Šiemetinis patikri-
nimas patvirtino, kad savivaldy-
bė išsaugojo atsakingą požiūrį 
į neįgaliųjų būsto pritaikymą – 
dviem neįgaliesiems pritaikyti 
būstai (įrengtas pandusas, pa-
sirūpinta laiptų kopikliu) tvar-
kingai, auditorė neturėjo jokių 
priekaištų. Reikliai į savo parei-
gas čia žiūri ir pats rateliais ju-
dantis Švenčionių rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Ta-
deušas Šimkovičius.

„Pretenzijų neturiu“
Būstų pritaikymo kokybę tik- 

rinusi auditorė pastebi, kad dau-
gelis neįgaliųjų arba juos globo-
jančių šeimos narių paprastai 
teigia dėl darbų atlikimo netu-
rį pretenzijų, nors patikrinimo 
aktuose įvairių pastabų – gana 
nemažai. Ko gero, taip yra to-
dėl, kad vertinami skirtingi da-
lykai. Žmogus mato, kaip pri-
taikius būstą palengvėjo jo gy-
venimas, tapo paprasčiau ir pa-
togiau patekti į namus, juose ju-
dėti, išsimaudyti ar pan. Jie nea-
nalizuoja (ir neturi tokių galimy-
bių) statybinių bendrovių sąma-
tų, nesidomi jiems sumontuotos 
įrangos kainomis (faktinėmis ir 
įrašytomis darbų atlikimo ak-
tuose), neįvertina pačių darbų 
atlikimo įkainių. Žmogui svar-
biausia – rezultatas. 

Neįgalieji jaučiasi dėkingi sa-
vivaldybei, įtraukusiai jų pavar-
des į būsto pritaikymo sąrašus, 
kad atlikti jų gyvenimą palen-
gvinantys darbai. Na, o kad vis-
kas būtų padaryta sąžiningai ir 
teisingai, turėtų labiau pasirū-
pinti neįgaliųjų organizacijų at-
stovai. V. Šimkienė neslepia pa-
sigedusi atsakingesnio jų požiū-
rio. Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Dalia Grebliauskienė net nepa-
noro dalyvauti patikroje. Neut- 
ralią poziciją užėmė ir Varėnos 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Algis Ulbinas. Pasak 
jo, viską tvarko (sąmatas sudaro, 
viešuosius pirkimus organizuoja 
ir pan.) savivaldybė, jis tam netu-
ri didesnės įtakos. Vis dėlto, mi-
nėtose savivaldybėse aptikus ne-
mažai trūkumų, pasak V. Šimkie-
nės, dalį atsakomybės turėtų pri-
siimti ir neįgaliųjų atstovai – juk 
jie deleguoti atlikti tarpininko 
funkciją tarp neįgalaus žmogaus, 
statybininkų ir šiuos darbus už-
sakančios savivaldybės, todėl tu-
rėtų būti reiklesni.

Penkerius metus neįgalie-
siems pritaikytus būstus tikri-
nanti V. Šimkienė teigia neabe-
jojanti šio darbo prasmingumu. 
Pasak jos, pokyčiai akivaizdūs – 
savivaldybėse darbų kokybė ge-
rėja, keičiasi ir atsakingų už šią 
sritį darbuotojų požiūris. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Pritaikant neįgaliųjų būstus vis 
dar trūksta šeimininkiško požiūrio

Daugiau kaip 20 metų vyk-
domam projektui „Maistas 

ant ratų“ maltiečiai šiemet nu-
mato skirti dar didesnes pajėgas 
ir lėšas. Specialiai šiam projektui 
skirtos akcijos „Maltiečių sriu-
ba 2013“ metu buvo surinkta iki 
šiol didžiausia pinigų suma, tad 
2014 metais organizacija planuo-
ja nuolat globoti dar daugiau se-
nelių. Pernai tokių buvo daugiau 
kaip 1200, iš kurių 300 kasdien 
gaudavo karštą maistą į namus.

Kartu su bendrove „Fazer 
Lietuva“ maltiečiai kviečia prie 
projekto prisijungti visus Lie-
tuvos duonos valgytojus. Va-
sario 27–kovo 12 dienomis nuo 
kiekvieno nupirkto „Gardėsio“ 
duonos gaminio, pažymėto akci-
jos lipduku, viena riekė bus skir-
ta maltiečių globojamiems sene-
liams. Siekiama, jog šios inicia-
tyvos, simboliškai pavadintos 
„Sotūs laimingi žmonės“, metu 
duonos tiekimas vienišiems se-
neliams būtų užtikrintas visus 
metus. 

„Kasdien su šilto maisto por-
cija lankydami senelius 15-oje 
Lietuvos miestų, mūsų sava-
noriai mato, kad daugybė vie-
nišų garbingo amžiaus žmonių 
yra alkani, – kalba Maltos ordi-
no pagalbos tarnybos genera-
linis sekretorius Eitvydas Bin-
gelis. – Daugelis ne tik savaran-
kiškai negali pasigaminti karš-
to maisto, tačiau namuose daž-
nai tiesiog neturi tam produk-
tų. Duona lietuviams nuo senų 
laikų yra viena svarbiausių die-
nos raciono dalių, todėl kartu su 
karšta sriuba seneliams vežame 
ir duonos.“ 

Šiuo metu visoje Lietuvo-
je sparčiai daugėja senelių, ku-
riems reikia kasdienio maitini-
mo. Tikimasi, jog iniciatyvos 
„Sotūs laimingi žmonės“ dėka 
iki metų galo maltiečiai galės 
kasdien aprūpinti daugiau kaip 
450 senolių.

Maltiečiai primena, kad no-
rintieji padėti vargstantiems se-
neliams taip pat gali paaukoti 
svetainėje www.maltieciai.lt. Bet 
kokia kita pagalba šiam projek-
tui, įskaitant savanorystę, taip 
pat yra labai laukiama. 

Maltos ordinas (MO) yra se-
niausia humanitarinės pagalbos 
organizacija pasaulyje, įkurta 
daugiau kaip prieš 900 m. Jeru-
zalėje. Šiuo metu MO vykdo pa-
galbos projektus 120-yje pasau-
lio šalių. Daugiau kaip 80 tūkst. 
MO savanorių visame pasauly-
je teikia pagalbą 5 mln. žmonių: 
skurstantiems bei ligoniams, o 
taip pat – nukentėjusiems nuo 
karo, gamtos katastrofų, stichi-
nių nelaimių.

Maltos ordino pagalbos tar-
nyba yra Maltos ordino sociali-
nės pagalbos organizacija, įkur-
ta 1991 m., dabar vienijanti dau-
giau kaip 700 savanorių. Pagrin-
diniai Lietuvoje vykdomi pro-
jektai yra: „Maistas ant ratų“ – 
karštos sriubos išvežiojimas į 
namus sunkiai sergantiems se-
nukams 15-oje miestų, „Sociali-
nė priežiūra namuose“ 4-iuose 
miestuose, taip pat – socialiniai 
vaikų dienos centrai 8–iuose 
miestuose, veikia jaunųjų mal-
tiečių organizacija.

„Bičiulystės“ ir  
Maltos ordino inf. 

Maltiečių siekis – sotūs 
ir laimingi seneliai

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Maltos ordino archyvo nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Kulnų įtrūkos: priežastys, 
liaudiškos gydymo priemonės

Kulnų oda yra kitokia, negu 
kitų kūno vietų. Tai paaiš-

kinama tuo, jog vaikštant kul-
nų odai tenka pagrindinė svorio 
našta. Kadangi šios vietos oda 
yra pakankamai stora ir elastin-
ga, bent teoriškai, įtrūkų neturė-
tų būti. Tačiau dėl įvairių priežas-
čių odos savybės gali pasikeisti į 
blogąją pusę, tuomet teks susi-
durti ne vien tik su neestetiškai 
atrodančiais kulnais (pageltusi, 
sustorėjusi, šiukšti oda), bet, atsi-
radus įtrūkų, kiekviename žings-
nyje jausti stiprų skausmą. 

Priežastys
• nepatogi, ankšta avalynė, ga-

linti sutrikdyti ne tik kulnų, 
bet ir pėdų kraujotaką;

• basučių, nepridengiančių kul-
nų, avėjimas ilgą laiką;

• avėjimas „įsispiriamų“ basu-
čių ir šliurių, kurios vaikštant 
pastoviai smūgiuoja į kulnus 
(dėl šios priežasties pradžioje 
atsiranda paprasta akimi ne-
matomos įtrūkos, į kurias pa-
tenka įvairūs mikroorganiz-
mai ir nešvarumai; su laiku 
tokios įtrūkos padidėja, tam-
pa matomos; tose vietose su-
trinka kraujotaka ir odos mi-
tyba);

• sintetinių puskojinių, kojinių 
ir pėdkelnių mūvėjimas;

• pernelyg dažnas ir ypač ne-
mokšiškas sukietėjusios kul-
nų odos grandymas (oda ne-
bespėja atsistatyti tarp proce-
dūrų);

• prasta pėdų priežiūra; 
• vitaminų A ir E stygius orga-

nizme;
• didelis antsvoris;
• cukraligė;
• grybelinės ir kitos odos ligos 

(nervinės kilmės odos uždegi-
mas, žvynelinė, egzema ir kt.);

• mazginis kojų venų išsiplė-
timas, vaskulitas (kraujagys-
lės uždegimas; jį gali sukelti 
nuodingosios medžiagos, kai 
kurie vaistai, infekcinės, aler-
ginės ligos ir kt.), įvairios ar-
terito formos (arteritas – arte-
rijos sienelių uždegimas, kurį 
dažniausiai sukelia pūlinys; 
dažniausiai dėl to nukenčia 
rūkoriai), osteomielitas (pū-
linis kaulo ir kaulo čiulpų už-
degimas, kurį sukelia vienõs 

Kovo mėnuo skirtas sergan-
tiesiems kolorektaliniu (sto-

rosios žarnos) vėžiu. Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariš-
kių klinikų medikų duomeni-
mis, nuo 1978 m. susirgimų sto-
rosios žarnos vėžiu pagausėjo 
beveik du kartus. Didėjantis ser-
gamumas šiuo vėžiu verčia ne-
rimauti, nes, pvz., Lietuvoje di-
agnozuojama daugiau nei 1600 
naujų susirgimų per metus. Per 
metus dėl šio vėžio miršta dau-
giau negu 900 žmonių.

VUL Santariškių klinikų ge-
neralinis direktorius prof. Kęs-
tutis Strupas, Lietuvos chirur-
ginės onkologijos draugijos pre-
zidentas, Storosios žarnos vėžio 
prevencinės programos koordi-
navimo grupės pirmininkas, tei-
gia, kad visame pasaulyje sto-
rosios žarnos vėžys užimą tre-

čiąją vietą pagal sergamumą 
ir tai sudaro maždaug 9 proc. 
visų naujai nustatomų piktybi-
nių navikų.

Specialistai pabrėžia, kad 
anksti nustatytas storosios žar-
nos vėžys žymiai pagerina gy-
dymo efektyvumą bei padidina 
tikimybę pasveikti. Tačiau viena 
didžiausių kolorektalinio vėžio 
problemų ir yra ta, kad nesant 
ankstyvų požymių, dažniausiai 
ši liga diagnozuojama vėlyvoje 
stadijoje. Antra vertus, egzistuo-
ja tradiciškai neigiamas psicho-
loginis aspektas: žmonės varžosi 
tirtis šią organizmo sritį.

Santariškių klinikų medikai 

pabrėžia, kad storosios žarnos 
navikai laikomi vienais iš sėk-
mingiausiai gydomų virškina-
mojo trakto navikų. Ankstyvose 
stadijose galimi mažiausiai inva-
zyvūs gydymo būdai – endosko-
pinės operacijos, kuomet nerei-
kia jokių pjūvių pilve. Vėlesnių 
stadijų navikais sergantiesiems 
tinka laparoskopinė chirurgija, 
kuri pasižymi greitesniu svei-
kimu ir grįžimu prie įprasto gy-
venimo, negu po operacijos per 
pjūvį. „Net ir vėlyvose navikų 
stadijose negalima pasiduoti – 
įmanoma padėti tiek daliai pa-
cientų, sergančių metastazėmis 
kepenyse ar plaučiuose bei paci-

entams anksčiau laikytiems ne-
pagydomais, kuriems navikas 
išplitęs pilvaplėvėje – pastarie-
siems daromos metastazių pa-
šalinimo iš pilvo ertmės ir taip 
vadinamos, hiperterminės intra-
peritoninės chemoterapijos (HI-
PEC) operacijos, kurias Santariš-
kiečiai pradėjo pirmieji Lietuvo-
je“, – sakė prof. K.Strupas.

Lietuvoje nuo 2009 m. yra 
įgyvendinama storosios žarnos 
vėžio kontrolės programa. Šiais, 
2014 metais, ši programa jau tu-
rės pradėti veikti visoje Lietuvo-
je. Kartą per dvejus metus žmo-
nėms nuo 50 iki 75 metų am-
žiaus šeimos gydytojas turi pa-

siūlyti atlikti nesudėtingą slap-
to kraujavimo (imunochemi-
nį) testą. Jei gaunamas neigia-
mas testo atsakymas, vadina-
si, pacientas yra sveikas ir pa-
kartotinai turės pasitikrinti po 
dvejų metų. Jei atsakymas tei-
giamas, tuomet šeimos gydyto-
jas siunčia pas gydytoją specia-
listą sudėtingesniam tyrimui – 
kolonoskopijai – atlikti. Prirei-
kus, kolonoskopijos metu, gali 
būti atliekama ir biopsija. „Ver-
ta priminti, kad jau sirgdamas 
ankstyvųjų stadijų vėžiu žmo-
gus kurį laiką gali nejausti jo-
kių ligos požymių, netgi skaus-
mo. Tad tiems, kurie vis neran-
da laiko pasitikrinti, primygti-
nai siūlytume nedelsti“, – kal-
bėjo prof. K. Strupas.

„Bičiulystės“ ir Santariškių 
klinikų inf.

Pastaba: jeigu sergama dia-
betu, nepasitarus su gydytoju 
nerekomenduojama savaran-
kiškai gydyti odos įtrūkų, nuo-
trynų, pūslių, nuospaudų ir kt. 
odos darinių.

Bulvių kompresai
Profilaktiškai ir esamoms 

kulnų įtrūkoms 1–2 kartus per 
savaitę daromi bulvių lupenų 
kompresai. Sauja gerai nuplau-
tų bulvių lupenų sumaišoma su 
tiek pat arba kiek mažiau linų 
sėmenų. Mišinys užpilamas ne-
dideliu kiekiu vandens, verda-
ma, kol pasidaro košė. Kojų pė-
dos mirkomos šiltoje košėje apie 
20 min. Kojos nuplaunamos šiltu 
vandeniu, sausai nušluostomos, 
patepamos riebiu kremu.

Suragėjusios ataugos
Į suragėjusią kulnų, padų, 

pėdų šonų odą dažniausiai 
nekreipiama dėmesio tol, kol 
šiurkšti oda nepradeda draskyti 
kojinių, pėdkelnių, arba kol ne-
atsiranda skaudulių. Profilak-
tiškai suragėjusį odos sluoksnį 
reiktų nugramdyti kas mėnesį. 
Prieš šią procedūrą galima kojas 
pamirkyti karštame pasūdytame 
vandenyje (šaukštas druskos 2 
litrams vandens). Jeigu tai men-
kai suminkština ataugas, galima 
panaudoti citrinos sultis. Pro-
blemiškos vietos įtrinamos sul-
timis, palaukiama 10 min., po to 
gramdoma.

Kuo ir kaip gramdoma
Gramdymui tiks žirklių aš-

menys ar kitas panašus buities 
įrankis. Svarbu, kad su šiais daik-
tais būtų naudojamasi atsargiai, 
nepažeidžiant minkštojo pėdos 
odos sluoksnio ir nesusižalojant 
rankų. Atsargiai reiktų naudo-
ti ir pemzą.

Profilaktika
Kasdien (patartina vakarais) 

masažuojant kulnus, rečiau atsi-
randa skausmingų įtrūkų. Prieš 
masažą daromos šilto vandens 
ir geriamosios sodos vonelės 
(šaukštas sodos 3 litrams van-
dens). Dar gali būti naudoja-
mos citrinos sultys. Jomis įtrin-
tos pėdos po 10 min. nuplauna-
mos vandeniu, nusausinamos 
rankšluosčiu, po to plonai pate-
pamos pašildytu alyvų (alyvuo-
gių) aliejumi.

Romualdas OGINSKAS

Storosios žarnos vėžys:  
būtina kuo ankstesnė diagnostika

miai: virškinimo sutrikimas, py-
kinimas, galvos skausmas, svai-
gimas, psichikos, regos sutriki-
mai, nekoordinuoti judesiai. Dėl 
didelio perdozavimo gali skau-
dėti kaulus, sąnarius, padidė-
ti kepenys, būna persileidimų, 
gimdymo komplikacijų.

Vitamino E stokojama 
retai

Sveikas organizmas vit. E sto-
koja retai: jo esama visuose pa-
grindiniuose maisto produktuo-
se (augaliniuose aliejuose, kiauši-
nio tryniuose, daigintuose kvie-
čiuose, lęšiuose, žirniuose, pupe-
lėse, erškėtuogėse, mėsoje, mor-
kose, salotose, briuseliniuose ko-
pūstuose), jis kaupiasi riebalinia-
me audinyje. 

Vit. E stygius atsiranda ba-
daujant, sutrikus riebalų įsiurbi-
mui, sergant gelta, kasos, tulžies 
pūslės ligomis. 

Stygiaus požymiai: alergija, 
virškinimo bei nervų sistemos 
sutrikimai. 

Pertekliaus požymiai: imuni-
teto sumažėjimas, virškinimo su-
trikimai, nuovargis, odos uždegi-
mai, kraujavimai.

Antpilų ruošimas
Antpilams naudojama džio-

vinta vaistinių augalų žaliava. Ji 
užpilama vėsiu vandeniu ir 10–
15 min. virinama. Šiek tiek atau-
šęs antpilas perkošiamas per dvi-
gubą marlę (ar specialų sietelį) ir 
supilamas į pėdoms skirtą vone-
lę. Beje, šią procedūrą galima su-
paprastinti, nes antpilo nereikės 
gerti. Taigi, suberta į vandenį ža-

ar kelių rūšių mikrobai, daž-
niausiai auksinis stafilokokas) 
ar infekcinės ligos;

• skrandžio ir žarnyno funk-
cijų sutrikimai (pvz., sergant 
skrandžio uždegimu); 

• nesveiki inkstai;
• hipotirozė (skydliaukės veik-

los susilpnėjimas; dėl to or-
ganizmas stokoja skydliau-
kės gaminamų hormonų, lė-
tėja medžiagų apykaita).

Ar tikrai trūksta  
vitamino A?

Vitamino A stygius atsiran-
da arba dėl nevisavertės mitybos, 
arba sutrikus žarnyno įsiurbimo 
funkcijai, arba esant abiem fakto-
riams. Taip pat organizmui gali 
pritrūkti vit. A ir tuomet, kai kar-
tu trūksta baltymų, būna sutrikęs 
riebalų įsisavinimas (mat vit. A 
tirpsta tik riebaluose). 

Pirmasis vit. A stygiaus po-
žymis – blogas regėjimas prieb-
landoje, t. y. vištakumas, kiti po-
žymiai – šviesos baimė, pras-
tas apetitas, nuovargis, skran-
džio ir kepenų veiklos sutriki-
mai, odos sausumas, pleiskano-
jimas, paprastųjų spuogų atsira-
dimas, nagų lūžinėjimas, plau-
kų slinkimas.

Vit. A esama: morkose, kiau-
šinio tryniuose, pomidoruose, 
džiovintuose abrikosuose, rau-
donosiose paprikose, sūriuose, 
varškėje, piene, grietinėje, ver-
šelių ir karvių kepenyse.

Taip pat svarbu vit. A neper-
dozuoti (kai gausiai vartojami 
šio vit. turintys produktai arba 
preparatai). Perdozavimo požy-

liava nevirinama, tik užplikoma 
verdančiu vandeniu, tiek pat lai-
ko palaikoma uždengtame inde 
ir neperkošiama. 

Šviežios įtrūkos 
Šiai procedūrai naudojamas 

šiltas vanduo, į kurį įpilta ko-
kio nors antpilo, pvz., ramunė-
lių arba eglių spyglių (litrui van-
dens 2 šaukštai žaliavos; proce-
dūros trukmė – 15–20 min.). To-
kios vonelės ne tik suminkština 
suragėjusią odą (turi būti gram-
doma tik suminkštinta oda), bet 
dar pagerina kojų kraujotaką bei 
sumažina jų nuovargį.

Jeigu po kelių procedūrų su 
šių vaistinių augalų vonelėmis 
nepagerėja įtrūkų būklė (ir toliau 
skauda, nemažėja paraudimas, 
patinimas), naudojamos kitos su-
dėties antpilo vonelės (litrui van-
dens imamas šaukštas vaistinės 
medetkos žolės, 2 šaukštai pla-
čialapio gysločio lapų). Procedū-
ros trukmė 20 min., po jos sausai 
nušluostomos pėdos, kulnai pa-
tepami ramunėlių kremu (pa-
geidautina juo patepti ir pėdas).

Pastaba: vaistinės medetkos 
žolė gali būti keičiama didžiosios 
dilgėlės žole.

Senos įtrūkos 
Pėdos mirkomos 15–20 min. 

karštoje geriamosios sodos vo-
nelėje (šaukštas sodos 3 litrams 
vandens). Efektas sustiprės, jei 
bus įpilta ramunėlių antpilo 
(2 šaukštai žaliavos litrui van-
dens) bei ištirpinta šiek tiek mui-
lo drožlių. Gydymo kursas 6–10 
procedūrų. 
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2014-tieji paskelbti Kristijono 
Donelaičio metais. Saulelė vėl 
budina svietą ir mums su at-
gimstančia gamta būtina suak-
tyvinti veiklą. Alytaus „Artrito“ 
klubas stengiasi pavasarį sutik-
ti darbingai.

Šiuos metus pradėjome ben-
dradarbiaudami su Alytaus 
miesto savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro specialis-
tais. Sausio ir vasario mėnesiais 
specialistės susitiko su klubo 
nariais, skaitė paskaitas, vedė 
mankštas jaučiantiems sąna-
rių skausmus. Vasario mėnesį 
dalyvavome seminare „Širdies 
ir kraujagyslių ligų prevenci-
ja“, vykusiame Alytaus neįga-
liųjų užimtumo dienos centre, 
kurį organizavo Jovita Katkaus-
kienė, Renata Kuodienė, Rima 
Smolskytė. Jo metu buvo su-
rengti praktiniai mokymai „Pir-

mosios pagalbos teikimas sutri-
kus širdies veiklai“. Buvo ma-
tuojamas cholesterolio bei gliu-
kozės lygis, analizuojama kūno 
kompozicija. 

Širdies-kraujagyslių, nervų 
ir judėjimo-atramos sistemų li-
gos neretai vadinamos šio am-
žiaus, gyvenimo būdo bėdomis. 
Šiuolaikinis gyvenimo ritmas 
įtraukia į stresinę aplinką, ne-
palieka laiko apmąstymui, ra-
miam poilsiui, bendravimui su 
mielais žmonėmis. Todėl mums 
labai svarbios ir klubo organi-
zuojamos šventės. Esame dėkin-
gi Zitai Bekešienei už surengtą 
Vasario 16-osios minėjimą, ku-
ris virto patriotinių posmų, dai-
nų, pasakojimų švente. 

Nuo balandžio mėnesio ruo-
šiamės pradėti aktyviai įgyven-
dinti projektines veiklas.  

Romutė UdRAKIENĖ

pritaikymui, mes neskaičiuojam, 
kiek žmonių tuo naudosis. Tai – 
principo klausimas. Turi būti už-
tikrintas socialinis teisingumas ir 
žmogaus teisės. 

Tačiau toks požiūris vyrauja 
ne visuose universitetuose. Dėl 
to ten neįgalieji nestudijuoja, nes 
jų niekas nesupranta, pastatai ne-
pritaikyti ir pan. Gyvename toje 
pačioje Lietuvoje, visiems galio-
ja tie patys įstatymai, bet požiū-
riai skirtingi. 

– Kokios, jūsų nuomone, 
šiuo metu didžiausios neįgalių-
jų problemos?

– Iš neįgaliųjų dažnai jaučiu 
pyktį, kaltinimą. Prikaupta labai 
daug skausmo. Matyt, taip yra 
todėl, kad žmonės yra patyrę di-
delį socialinio neteisingumo jaus-
mą. Daugelyje įstaigų vis dar jau-
čiamas iš tarybinių laikų pavel-
dėtas stigmatizuojantis, nuverti-
nantis požiūris. Kita vertus, ratu-
kuose dar daug kur nepateksim. 
Tas skausmas kartais tampa pik-
tumu, atstūmimu. 

Reikia atsisakyti patirtos so-
cialinės neteisybės jausmo, nebe-
pykti ant žmonių, kurie tau nie-
ko blogo nepadarė, net priešin-
gai – bando padėti. Pyktį reikia 
paversti dialogu. Nėra taip, kad 
valstybė bloga ir nieko nedaro. 
Tik ji turi iki galo atlikti savo už-
davinius: didinti paslaugų pri-
einamumą, įvairovę. To dar la-
bai trūksta.

Dabar dažnai sakoma: pats 
žmogus yra atsakingas už savo 
gyvenimo gerovę. Kaip jis gali 

Visuomenė turėtų siekti dialogo
ją susikurti? Jis neturi išteklių, 
neturi galimybės rinktis. Valsty-
bės užduotis – kad žmonės tu-
rėtų iš ko rinktis: ar jis nori pas-
laugų namuose, ar įstaigoje, ko-
kio pobūdžio darbą jis nori dirbti 
ir pan. Tačiau esu įsitikinęs, kad 
pirmą žingsnį vis dėlto žmogus 
turi žengti pats. 

Negalia taip pat nėra preteks-
tas privilegijoms, išskirtinėms są-
lygoms. Pavyzdžiui, negali būti 
žmogus priimtas į doktorantū-
rą vien dėl to, kad jis turi nega-
lią, neatsižvelgiant į jo mokslinį 
įdirbį. Liftas nėra privilegija, tai – 
bazinė teisė, sąlygų studijuoti su-
darymas – tai lygios galimybės. 

– Sakėte, kad valstybė turi 
atlikti savo uždavinius. Kaip 
įsivaizduojate, ką turėtų vals-
tybė nuveikti siekiant neįgalių-
jų gerovės? 

– Labai svarbu, į kokį modelį 
mes orientuojamės – ar siekiame 
būti socialinės gerovės valstybe, 
kurioje svarbūs visi piliečiai ir su-
kuriamos tą užtikrinančios struk-
tūros, paslaugos, įstatymai, ar 
mes orientuojamės į konkuren-
cingą visuomenę, kuri palanki 
tik ekonomiškai aktyviems žmo-
nėms (toks pavyzdys – Amerika). 

Yra žmonių, kurie sako, kad 
turime eiti gerovės valstybės 
link, tuo keliu nuėjo Skandina-
vijos šalys, Kanada. Kiti pasakys, 
kad to neleidžia biudžetas – rei-
kia labiau remti verslą, kad pilie-
čiai patys užsidirbtų. Pastarosios 
nuostatos aš šiek tiek bijau – ji 
gali sukurti dar didesnę atskirtį. 

Europa iki šiol buvo gana so-
cialistinė, t.y. čia daug dėmesio 
skiriama socialinės apsaugos sis-
temai. Deja, šiuo metu net Skan-
dinavijos šalys, garsėjančios kaip 
gerovės valstybės, suka kapitalis-
tinės visuomenės link, nes nebe-
užtenka pinigų išlaikyti sukur-
tam paslaugų sektoriui. Bando-
ma ieškoti aukso vidurio, teikiant 
paslaugas leidžiama dalyvauti ir 
privatiems paslaugų teikėjams, ir 
NVO. Tai mišrus gerovės mode-
lis – kai rinkos mechanizmai de-
rinami su socialinės paramos sis-
temomis. Mes esame įvairių ide-
ologijų sumaištyje. Lietuva tik 
bando rasti išeitį.

– O gal socialinė sritis tie-
siog per mažai finansuojama? 
Juk socialinės gerovės valsty-
bėse tam atitenka kur kas di-
desnės lėšos. 

– Nemanau, kad socialinei 
sistemai šiuo metu būtina skir-
ti daugiau lėšų. Pinigų skiriama 
ne taip ir mažai. Jų reikia visoms 
sritims: švietimui, žemės ūkiui, 
pramonei, sveikatos apsaugai. 
Svarbiausia, kad jie būtų efekty-
viai paskirstomi. To siekiant la-
bai svarbu, kad į sprendimo pri-
ėmimą, paslaugų teikimą, porei-
kių išsakymą būtų įtraukiamos 
nevyriausybinės organizacijos, 
kad jos būtų lygiavertės dalyvės. 
Turi būti sukurtos tam tikros dia-
logo erdvės – valstybės ir neįga-
liųjų atstovų forumai. Neįgalių-
jų balsas yra būtinas, jis turi būti 
girdimas nuolat. 

Socialinės apsaugos ir darbo 

Šakių rajono savivaldybės vie-
šosios bibliotekos kolektyvas, 

parėmus savivaldybei, talkinant 
gausiam būriui autorių, jau nuo 
2000-ųjų per Tris Karalius savo 
krašto žmonėms dovanoja ka-
lendorių. Tai – kraštotyrinis, in-
formacinis leidinys, saugantis 
ir puoselėjantis istorinį, kultūri-
nį paveldą, supažindinantis su 
krašto istorija, iškiliais žmonė-
mis, jų veikla. Dėmesį patraukia 
Kudirkos Naumiesčio bibliote-
kininkės Gailutės Meškevičie-
nės pasakojimas apie savo jubi-
liejus švenčiančius neįgaliuosius 
Jurgį Justiną Kazlauską ir Rimal-
dą Vikšraitį. 

Jurgiui Justinui 
Kazlauskui – 90 metų
G. Meškevičienė rašo, kad 

Kudirkos Naumiesčio gyvento-
jas J. Kazlauskas, pradėjęs lanky-
tis miesto bibliotekoje ir Kudir-
kos Naumiesčio bendruomenės 
centre, išmoko naudotis kompiu-
teriu. Paskaitinėdavo, pažaisda-
vo šachmatais su kažkur toli pa-
saulyje esančiais bendraminčiais. 
Paskui įsigijo savo kompiuterį ir 
pradėjo leisti knygas: rašė teks-
tus, internete rinko iliustracijas, 
pats knygeles įrišo. Kruopštu-
mo, kūrybingumo jam galima 
tik pavydėti. Ne veltui 35 metus 
dirbo Kudirkos Naumiestyje fo-
tografu, buvo mėgstamas ir ver-
tinamas klientų. Dienos šviesą iš-

Kalendoriuje – sveikinimai 
neįgaliesiems

ministerija tą ir daro – čia veikia 
Neįgaliųjų reikalų taryba, Socia-
linio darbo taryba, Bendruome-
nių taryba ir kitos... Gerai, kad 
vyksta diskusijos. Natūralu, kad 
būna ir nepasitenkinimo. Neįga-
liųjų organizacijos niekada ne-
bus patenkintos – tobulos siste-
mos nebūna.

– Neįgaliųjų asociacijos ne-
patenkintos, kad Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje progra-
mos lėšos perduotos skirstyti 
per savivaldybes. Kaip Jūs ver-
tinate šį pokytį?  

– Manau, gerai, kad Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų pro-
grama įgyvendinama per savi-
valdybes. Svarbu, kad spren-
džiant, kaip geriausia tas lėšas 
paskirstyti, lygiavertiškai būtų 
įtraukiami ir jų teikėjai. Nega-
li kažkokie ekspertai nuspręsti, 
kokių paslaugų reikia. Turi būti 
sprendžiama dialogo būdu, pa-

sveriant visus argumentus, daly-
vaujant visiems atstovams. Deja, 
ne visose savivaldybėse dar taip 
yra. Ir socialines paslaugas tei-
kiant reikia sudaryti galimybes 
dalyvauti kuo įvairesniems pas-
laugų teikėjams – ir privačiam 
sektoriui, ir nevyriausybinėms 
organizacijoms. 

Kuo bus daugiau paslaugų 
teikėjų, kuo bus didesnė pas-
laugų įvairovė, jų prieinamu-
mas, kuo jos bus arčiau žmo-
gaus, tuo geriau. Aš labai tikiu 
vietinėmis, konkrečiomis inicia-
tyvomis. Didžiuojuosi būdamas 
„Šviesos dirbtuvėlių“ bendruo-
menės Kaune narys, kur yra su-
burta vietinė bendruomenė, kur 
žmonės laimingi būdami kartu – 
ir turintys negalią, ir neturintys. 

Na, o nacionalinės neįgaliųjų 
organizacijos turi permąstyti ir iš 
naujo atrasti savo misiją. Tai – na-
tūralūs procesai. 

Kalbėjosi   Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

vydo 52 puslapių knygelė „Gud-
resniųjų patarimai (mintys – cita-
tos – patarimai)“, kuriai patiku-
sias mintis Jurgis išrinko iš ka-
lendorių. Kitas J. Kazlausko lei-
dinys – eilėraščių knyga „Aidai 
praėjusių dienų“. Į 160 puslapių 
sutilpo 114 eilėraščių.

Pagelto net popieriaus lapai,
Kaip sniegas pabalo plaukai!..
Šitiek metų nieko nerašius,
Ar verta dar grįžti čionai? ! –
klausia knygos „Aidai pra-

ėjusių dienų“ autorius. Atsako-
me: „Verta!“ Verta pasidalinti su 
aplinkiniais savo mintimis ir pa-
tirtimi, verta įprasminti savo die-
nas kūrybine veikla. 

„Artėjant J. Kazlausko ju-
biliejui, mūsų biblioteka ir Ne-
įgaliųjų draugijos Kudirkos 
Naumiesčio seniūnijos sky-
rius surengė jo knygos pri-
statymą, – „Bičiulystei“ sakė 
G.Meškevičienė, – o švenčiant 
Vasario 16-ąją seniūnija, Kul-
tūros centras ir bendruomenės 
centras „Santaka“ už žmonių ir 
miesto istorijos atspindį fotogra-
fijoje bei poetiško žodžio skam-
besį jam įteikė „Varpo“ apdova-
nojimą. 

Rimaldui Vikšraičiui –  
60 metų 

Kraštiečių vardu sveikinda-
ma jubiliatą, G.Meškevičienė 
rašo, kad jis gimė 1954 m. kovo 
18 d. Šakių rajone, Sintautuose. 

Vilniaus 47-ojoje technikos mo-
kykloje įgijęs fotografo specialy-
bę, dešimtmetį dirbo fotografu 
Kudirkos Naumiestyje. Jo dar-
bai keliauja po Lietuvą ir pasau-
lį: asmeninės parodos surengtos 
Varšuvoje ir Londone, apdova-
nojimai gauti Belgijoje, Bulgari-
joje, Vokietijoje, Italijoje, Izrae-
lyje ir daugelyje kitų šalių, Ri-
maldą paverčia pasaulio pilie-
čiu. Nors dažniausiai jis foto-
grafuoja greta esančius vaizdus, 
šalia gyvenančius žmones, jo  
nuotraukos patraukia dėmesį, 
nepalieka abejingų. R. Vikšraičio 
nuotraukų kataloge kino ir foto-
grafijos kritikas Skirmantas Va-
liulis rašo: „Jo fotografijos trau-
kia ir keistenybėmis, ir tikroviš-
kumu, beveik kaip W. Folknerio 
romanuose. Ten irgi viskas pa-
krypę, susipynę, nerasi visiškai 
įprastų herojų.“ Grotesko kalbą 
išradingai valdantis R.Vikšraitis 
tinkamų objektų savo kūrybai 
randa tiek aplinkiniuose kaimuo-
se, tiek tarp pasaulio didmiesčių 
dangoraižių.

R. Vikšraičio darbai nuo 1979 
metų eksponuojami Lietuvos, 
nuo 1986-ųjų – tarptautinėse pa- 
rodose, apdovanoti ne viena pre-
mija ir kitais garbingais apdova-
nojmais, o 2010-aisiais jam pa-
skirta Vyriausybės kultūros ir 
meno premija. 

Išleisti Rimaldo fotografijų 
albumai „Pavargusio kaimo gri-
masos“ (2002 m.), „Vienkiemio 
godos“ (2006 m.), apie jį sukur-
tas filmas „Šalia jūsų“ (2005 m.). 

Antanas ORINtAS 

(atkelta iš 1 psl.)

Su pavasariu – 
ir naujos veiklos

Seminaro metu buvo matuojamas cholesterolio bei gliukozės lygis.

Prof. dr. Jonas Ruškus susitiko su Neįgaliųjų reikalų tarybos nariais.

2014 m. kovo 6–12 d., Nr. 9 (1178), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ, TREČIADIENĮ – PENK-
TADIENĮ: 6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 
8.05, 8.40 – Labas rytas, Lietuva. 
6.30, 7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 
7.05, 7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 10 d. 
9.00 Kobra 11 (143) (kart.) N-7. 

10.00 Putinas grįžo. Dok. f. Prancū-
zija, 2014 m. (Subtitruota) (kart.). 
11.30 Pasaulio panorama (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (4/9) 13.00 Stilius (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.50 Senis (347) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (144) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (42). 
19.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Teisė žinoti. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 
23.15 Dokumentinio kino vakaras. 
Premjera. Pranciškus – Naujojo pa-
saulio popiežius. Dokumentinis f. Ar-
gentina, Italija, 2013 m. (Subtitruota). 
0.15 Senis (347) (kart.) N-7. 1.30 Dė-
mesio centre (kart.). 

Antradienis, kovo 11 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
7.00 Sniego senis. Animacinis muzi-
kinis f. Didžioji Britanija, 1982 m. 7.30 
Volisas ir Gromitas. Išvyka į Mėnu-
lį. Animacinė komedija. Didžioji Bri-
tanija, 1989 m. 8.00 Volisas ir Gro-
mitas – per plauką nuo pavojaus. 
Animacinis lėlių f. Didžioji Britanija, 
1995 m. 8.30 Lietuvos tūkstantme-
čio datos. 10.00 Iškilmingas Lietu-
vos Respublikos Seimo minėjimas, 
skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai. 11.30 
Premjera. Lietuvos valstybės atkūri-
mo kronika. Prieš kovo 11-ąją. 2014 
m. 12.00 Kovo 11-oji – Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo diena. Tri-
jų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės aikš-
tėje. 12.30 Premjera. Lietuvos vals-
tybės atkūrimo kronika. Kovo 11-oji. 
2014 m. 1, 2 d. 13.30 Kovo 11-oji - 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo diena. Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus arkikatedros. 14.30 
Premjera. Misija Sibiras' 13. Tiu-
menė. Dok. f. 2014 m. 15.30 Gyčio 
Paškevičiaus koncertas „Laiko trau-
kiniai“. 16.45 Žinių riteriai ir damos. 
Finalas. Speciali Kovo 11-osios lai-
da. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (43). 19.20 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Koncertas „Dovana miestui“. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.15 Mūsų laisvės metai. Kovo 11-
oji. Istorinė dokumentinė-pramoginė 
pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė 
ir Audrius Siaurusevičius. 0.30 Visi 
namie. Sveiko humoro laida (kart.). 

Trečiadienis, kovo 12 d. 
9.00 Kobra 11 (144) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 11.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 11.30 Mokslo ekspresas 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (4/10). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida 
(kart.). HD. 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (348) N-7. 17.00 Kobra 11 (145) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (44). 19.20 Gyvenimas. 
Gyvenimo būdo laida. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Istorijos de-
tektyvai. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Premjera. Prisikėlęs faras (4/11) N-7. 
0.15 Senis (348) (kart.) N-7. 1.30 Dė-
mesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 13 d. 
9.00 Kobra 11 (145) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/11). 
13.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 
laida (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Senis (349) N-7. 17.00 Kobra 
11 (146) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (45). 19.20 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.15 Pabėgimas (1) N-7. 
1.15 Senis (349) (kart.) N-7.. 2.30 
Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, kovo 14 d. 
9.00 Kobra 11 (146) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (42– 45) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/12). 
13.00 Taip. Ne. TV žaidimas (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Senis 
(350) N-7. 17.00 Kobra 11 (147) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.40 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 19.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 23.15 Pabėgimas (2) N-7. 
1.15 Senis (350) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, kovo 15 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.55 Pagalbos ranka. 8.25 
Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas (19). 
9.25 Premjera. Mažasis princas (10). 
9.50 Premjera. Aviukas Šonas (4/5). 
10.00 Linksmoji knyga. 10.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Durys atsidaro. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Didžiosios vi-
satos paslaptys su Morganu Frima-
nu. JAV, 2010 m. 1 d. 13.00 Lietu-
vos vaikų ir moksleivių dainų TV kon-
kursas „Dainų dainelė 2014“. 15.00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 15.30 Pasaulio panora-
ma. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 Auk-
sinės rankos. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Būki-
me kartu. 23.00 Premjera. Tango 
su žudiku. Trileris. Argentina, JAV, 
2002 m. N-14. 1.15 Pasaulio doku-
mentika. Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. Dokumenti-
nis serialas. JAV, 2010 m. 1 d. (kart.). 

Sekmadienis, kovo 16 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 7.55 Girių horizontai. 
8.25 Kaimo akademija. 9.00 Džero-
nimas (20). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (11). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/6). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Premjera. 
Leonardas (11, 12). 11.30 Klausimė-
lis.lt 11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Australija. 
Keliautojo laiku vadovas. Pirmie-
ji žingsniai. Dokumentinis serialas. 
JAV, 2012 m. 2 d. (subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (2/1, 2, 3) N-7. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Prem-
jera. Post Scriptum. Pamiršti sakiniai. 
Dok. f. 2014 m. 17.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 
17.35 Stilius. Ved. 18.30 Premjera. 
Ponas Selfridžas (1, 2). 20.30 Pano-
rama. 20.45 Savaitė. 21.15 Šerlokas 
(2/1) Skandalas Belgravijoje. Didžioji 
Britanija, 2010-2011. N-7. (Subtitruo-
ta). 23.15 Kelias į 2014 pasaulio fut-
bolo čempionatą. 4 dalis. 23.45 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(2/1, 2, 3) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, kovo10 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas Plačiakelnis (20) 
(kart.). 7.20 Simpsonai (325) (kart.) 
N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (5) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1850). 10.00 
Paskutinis iš vyrų (7, 8) N-7. 11.00 
Daktaras Dolitlis 2. Komedija. JAV, 
2001 m. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(6). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(18). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (26). 14.30 Simpsonai (326) N-7. 
15.00 Rosarija (94) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (116) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pamiršk mane (21) N-7. 20.00 Ma-
fijos kronikos. Lietuva, 2014 m. 
N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (33) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Parkeris. Veiksmo f. 
JAV, 2013 m. N-14. 0.20 Didvyris 
ir siaubas. Veiksmo f. JAV, 1988 m. 
N-14. 2.20 Penktadienio vakaro ži-
buriai (54) N-7. 3.10 Anarchijos vai-
kai (10) N-14. 

Antradienis, kovo 11 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Ža-

lioji enciklopedija. 6.50 Dinozau-
rų sala. Animacinis nuotykių f. JAV, 
2002 m. 8.15 Nykštuko Tomo ir Co-
liukės nuotykiai. Animacinis f. JAV, 
2002 m. 9.45 Visa tiesa apie ry-

klį. Animacinė komedija. JAV, 2004 
m. 11.35 Išdykėlis Danstonas. Ko-
medija. JAV, 1996 m. 13.10 Tavo, 
mano ir mūsų. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2005 m. 14.55 Spaidervikų 
kronikos. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
2008 m. N-7. 16.45 Anapus tvoros. 
Animacinė komedija. JAV, 2006 m. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Lietuvos gar-
bė 2014. 21.30 Neliečiamieji. Dra-
ma. Prancūzija, 2011 m. N-7. 23.45 
Geležinė ledi. Biografinė drama. 
D.Britanija, Prancūzija, 2011 m. N-7. 
1.45 Choras (11) N-7. 2.40 Penkta-
dienio vakaro žiburiai (55) N-7. 3.30 
Anarchijos vaikai (11) N-14. 

Trečiadienis, kovo 12 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (26) 
(kart.). 7.20 Simpsonai (326) (kart.) 
N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (6). 9.00 
Meilės sūkuryje (1851). 10.00 Pa-
skutinis iš vyrų (9, 10) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Viešnios iš praeities 
(2) N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(7). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(19). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (1). 14.30 Simpsonai (327) N-7. 
15.00 Rosarija (95) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (117) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (22) N-7. 20.00 Obelis nuo 
obels (9) N-7. 20.30 Žvaigždžių de-
šimtukas N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (31) (kart.) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto N-7. 
22.05 Elementaru (24) N-7. 23.05 
Pelkė (9) N-7. 0.05 24 valandos (1) 
(24) N-14. 1.05 Kaulai (1) N-14. 1.55 
Choras (12) N-7. 2.45 Penktadienio 
vakaro žiburiai (56) N-7. 3.40 Anar-
chijos vaikai (12) N-14. 

Ketvirtadienis, kovo 13 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas Plačiakelnis (1) (kart.). 
7.20 Simpsonai (323) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (7) N-7. 9.00 
Meilės sūkuryje (1852). 10.00 Pasku-
tinis iš vyrų (11, 12) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Viešnios iš praeities 
(3) N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(8). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(20). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (2). 14.30 Simpsonai (328) N-7. 
15.00 Rosarija (96) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (118) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (23) N-7. 20.00 Kitoks 
tyrimas N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (35) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedi-
ja. 22.00 Porininkai (8) N-7. 23.00 
Kaulai (23) N-14. 0.00 24 valandos 
(2) (24) N-14. 1.00 Kaulai (2) N-14. 
1.55 Choras (13) N-7. 2.45 Penkta-
dienio vakaro žiburiai (57) N-7. 3.35 
Anarchijos vaikai (13) N-14. 

Penktadienis, kovo 14 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas Plačiakelnis (2) (kart.). 
7.20 Simpsonai (328) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (8) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1853). 10.00 Pasku-
tinis iš vyrų (13, 14) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Viešnios iš praeities 
(4) N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(9). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(21). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (3). 14.30 Simpsonai (329) N-7. 
15.00 Rosarija (97) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (119) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Šrekas 2. Animacinė komedija. JAV, 
2004 m. 21.20 MS1. Kalėjimo griū-
tis. Mokslinės fantastikos f. Pran-
cūzija, 2012 m. N-7. 23.15 Žvaigž-
džių kelias. Mokslinės fantastikos 
f. JAV, Vokietija, 2009 m. N-7. 1.45 
Neliečiamieji. Drama. Prancūzija, 
2011 m. N-7. 

Šeštadienis, kovo 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (16). 7.30 
Bidamanų turnyras (6). 8.00 Smur-
fai (20). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (10). 9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Švelnusis Benas 2. 
Drama. JAV, 2003 m. 12.50 Pasku-
tinis legionas. Nuotykių f. D.Britanija, 
Italija, 2007 m. N-7. 14.55 Kamelotas 
(5) N-7. 16.00 Virtuvė (5) N-7. 16.40 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.10 Eks-
trasensai tiria (47) N-7. 18.20 Euro-
jackpot N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Veidrodėli, veidrodėli. Drama. JAV, 
2012 m. N-7. 21.05 Olimpo apgultis. 
Veiksmo trileris. JAV, 2013 m. N-14. 
23.35 Kelyje. Komedija. JAV, 2000 
m. N-14. 1.20 Amelija. Drama. JAV, 
Kanada, 2009 m. N-7.

Pirmadienis, kovo 10 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (39). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (9). 7.20 Mauglis. 
Sugrįžimas pas žmones. Animaci-
nis f. Rusija, 1971 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (103) N-7. 
8.50 Trys vyrai ir kūdikis. Komedija 
šeimai. JAV, 1987 m. (kart.). 10.50 
Tarzanas. Animacinis f. JAV, 1999 
m. (kart.). 12.25 Ponas Bynas (11). 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (6). 
13.25 Bonifacijaus atostogos. Ani-
macinis f. Rusija, 1965 m. 13.55 Au-
dra (86) N-7. 15.00 Atpildas (67) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2 N-7. 20.25 Nuo...
Iki.... 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
Juodasis sąrašas (6) N-7. 0.10 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (57) N-7. 1.05 Karališkos 
kančios (10) N-7. 2.00 Žmogus juo-
du apsiaustu (9) N-7. 

Antradienis, kovo 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (40). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (10). 7.20 PREM-
JERA Skūbis-Dū baimės stovyklo-
je. Animacinis f. JAV, 2010 m. 8.40 
PREMJERA Vėžliuko Semio nuoty-
kiai. Animacinis f. Belgija, 2010 m. 
10.20 Ponas auklė. Komedija. JAV, 
1993 m. 12.00 Pirmasis riteris. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 1995 m. N-7. 
14.45 Apgautasis. Komedija šeimai. 
JAV, 2000 m. N-7. 16.25 Netikra vie-
nuolė. Komedija. JAV, 1992 m. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.00 Su 
meile. Kovo 11-oji. Koncertas. 22.10 
Laukiniai šernai. Nuotykių komedija. 
JAV, 2007 m. N-7. 0.15 Metro. Veiks-
mo komedija. JAV, 1997 m. N-7. 

Trečiadienis, kovo 12 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (41). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (11). 7.20 Bonifaci-
jaus atostogos. Animacinis f.. Rusi-
ja. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (104) N-7. 8.50 Netikra vienuo-
lė. Komedija. JAV, 1992 m. (kart.) 
N-7. 10.50 Laukiniai šernai. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2007 m. (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (7). 13.25 Krokodilas Gena. Ani-
macinis f. Rusija, 1969 m. 13.55 Au-
dra (87) N-7. 15.00 Atpildas (68) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2 N-7. 20.25 Bai-
siausia mano gyvenimo savaitė (13) 
N-7. 21.05 Linksmiausi išdykę senio-
kai N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Skiriamoji juos-
ta. Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. 
N-7. 0.10 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (58) N-7. 1.05 
Karališkos kančios (11) N-7. 2.00 
Žmogus juodu apsiaustu (10) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 13 d.
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (42). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (12). 7.20 Krokodi-
las Gena. Animacinis f. Rusija, 1969 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(105) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 10.25 
Nuo...Iki... (kart.). 11.25 KK2 penkta-
dienis (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (8). 13.25 Kūlverstukas. 
Animacinis f. Rusija, 1972 m. 13.55 
Audra (88) N-7. 15.00 Atpildas (69) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.50 24 valandos N-7. 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Karo 
kelias. Veiksmo trileris. JAV, 2009 
m. N-14. 0.00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (59) N-7. 

0.55 Ties riba (19) N-14. 1.50 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, kovo 14 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (43). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (13). 7.20 Kūlvers-
tukas (Cheburashka). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (106) N-7. 
8.50 Šokiai ant ledo (kart.). 12.20 
Baisiausia mano gyvenimo savaitė 
(13) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (9). 13.25 Kulverstukas 
eina į mokyklą. Animacinis f. Rusija, 
1983 m. 13.45 Nematoma skrybėlė. 
Animacinis f. Rusija, 1973 m. 13.55 
Audra (89) N-7. 15.00 Atpildas (70) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.50 Patrulis N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2 penktadienis N-7. 
21.00 Mano vyras gali N-7. 22.15 
PREMJERA Ko laukti kai laukiesi. 
Romantinė komedija. JAV, 2012 m. 
N-7. 0.25 Kitos 48 valandos. Veiks-
mo komedija. JAV, 1990 m. N-7. 2.20 
Juodojo ežero paslaptis. Pabaiga. 
Siaubo trileris. JAV, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (3). 6.55 Burtininkai 
(21). 7.20 Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras (5). 7.45 Na, palauk! (5, 6). 8.10 
Teisingumo lyga (2). 8.35 Benas Te-
nas. Supervisata (7). 9.30 Padėkime 
augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Trys 
nindzės sugrįžta. Komedija. Japoni-
ja, JAV, 1994 m. 11.50 Blondinės. 
Nuotykių komedija. JAV, 2007 m. 
N-7. 13.45 Mano puikioji auklė (41). 
14.20 Didingasis amžius (54) N-7. 
16.45 Paskutinis šansas įsimylėti. 
Romantinė komedija. JAV, 2008 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS G būrys. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2009 m. 20.45 PREMJERA 
Prekybos centro kietuolis. Komedi-
ja. JAV, 2009 m. N-7. 22.35 Pasi-
matymo filmas. Parodijų komedija. 
JAV, Šveicarija, 2006 m. N-14. 0.10 
Projektas Rojus. Trileris. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Kanada, 2008 m. N-14. 
2.05 Karo kelias. Veiksmo trileris. 
JAV, 2009 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, kovo 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (4). 6.55 Burtininkai 
(22). 7.20 Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras (6). 7.45 Na, palauk! (7, 8). 8.10 
Teisingumo lyga (3). 8.35 Benas Te-
nas. Supervisata (8). 9.00 Sveikatos 
ABC. 10.00 KINO PUSRYČIAI Na-
čas Libras. Komedija. JAV, Vokietija, 
2006 m. N-7. 11.40 Į žvejybą. Kome-
dija. JAV, 1997 m. 13.25 Mano pui-
kioji auklė (42, 43). 14.30 Didinga-
sis amžius (55) N-7. 16.45 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Šokiai ant 
ledo. 23.10 Įstatymus gerbiantis pilie-
tis. Kriminalinis trileris. JAV, 2009 m. 
S. 1.10 Kitos 48 valandos (kart.) N-7. 

Pirmadienis, kovo 10 d. 
6.50 Gamta iš arti (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
9.00 Kedrų įlanka II (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (104) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (18) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(18). 15.30 Dreikas ir Džošas (5). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (105) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas 
(9) N-7. 19.30 Du su puse vyro (9) 
N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 2012. Veiksmo 
f. JAV, 2009 m. N-7. 0.30 Mentalis-
tas (9) (kart.) N-7. 1.25 Prokurorų 
patikrinimas (105) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Tarp jaunų ir karš-
tų. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m. 
(kart.) N-7. 11.00 WRC Pasaulio ralio 
čempionatas. Guanachuatas, Meksi-
ka (3). 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (19) 
N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (19). 15.30 
Dreikas ir Džošas (6). 16.00 Proku-
rorų patikrinimas (106) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Dviračio šou (kart.). 18.25 Mentalis-
tas (10) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(10) N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Yra kaip yra N-7. 21.30 Valstybės 
galva. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
23.15 Tikras kraujas (5) N-14. 0.30 

Mentalistas (10) (kart.) N-7. 1.25 Pro-
kurorų patikrinimas (106) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mentai (3, 4) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (106) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siau-
būnės (20) N-7. 15.00 Didžioji sė-
kmė (20). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(7). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(107) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (11) N-7. 19.30 Du su puse 
vyro (11) N-7. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 Mylėk 
ir tikėk. Romantinė komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 0.00 Tikras kraujas (6) 
N-14. 0.55 Mentalistas (11) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas 
(107) (kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(107) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuota-
kos siaubūnės (21) N-7. 15.00 Di-
džioji sėkmė (21). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (8). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (108) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (12) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (12) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane N-7. 
21.30 Kieti vyrukai. Biografinė dra-
ma. JAV, 1990 m. N-14. 0.20 Men-
talistas (12) (kart.) N-7. 1.15 Proku-
rorų patikrinimas (108) (kart.) N-7. 
2.20 Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Naujakuriai (3) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (108) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (22) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(22). 15.30 Dreikas ir Džošas (9). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (109) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jaunave-
džiai (19, 20) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (6) N-7. 21.30 Robo-
tas policininkas. Išsilydymas. Krimi-
nalinis veiksmo f. Kanada, 2000 m. 
N-14. 23.15 Mylėk ir tikėk. Roman-
tinė komedija. JAV, 2000 m. (kart.) 
N-7. 1.40 Prokurorų patikrinimas 
(109) (kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 15 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (66) N-7. 8.30 Mitų grio-
vėjai (1) N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šefas rekomenduoja. 10.30 Kvie-
čiu vakarienės. 11.00 Naujakuriai 
(4) N-7. 12.00 Žmogus prieš gamtą 
(4) N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
15.00 Jaunavedžiai (19, 20) (kart.) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Mentai (5) N-7. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis (26) N-7. 19.00 Sa-
vaitės kriminalai N-7. 19.30 Krikš-
tašunis. Komedija šeimai. Kanada, 
2010 m. N-7. 21.15 MANO HERO-
JUS Peržengta riba. Veiksmo f. Ka-
nada, 2011 m. N-14. 23.05 AŠTRUS 
KINAS Aštuonkojis. Siaubo f. JAV, 
2000 m. S. 1.00 Bamba TV. S. Se-
kmadienis, kovo 16 d. 7.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė lote-
rija. 8.00 Galileo (67) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sekmadienio rytas. 10.50 
Gamta iš arti. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Nacionalinė Geografija. 
Pavojingi susitikimai. Įniršę buliai (3) 
N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Mentai (6) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Kedrų įlanka III. Drama. 
Kanada, 2013 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Miražas. Veiksmo f. Rusija, 
2008 m. N-7. 22.40 Robotas poli-
cininkas. Išsilydymas. 2000 m. Kri-
minalinis veiksmo f. Kanada. (kart.) 
N-14. 0.35 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, kovo 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (17). 7.30 
Bidamanų turnyras (7). 8.00 Smur-
fai (21). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (11). 9.00 Sportuok su mu-
mis. 9.30 Statybų TV. 10.00 Laikas 
keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 11.00 
Daktaras Dolitlis 3. Komedija. JAV, 
2006 m. 12.50 Kelionė po koledžus. 
Komedija. JAV, 2008 m. 14.30 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 14.55 Kamelotas (6). 16.00 Vir-
tuvė (6) N-7. 16.40 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 17.10 Ekstrasensai tiria 
(48) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Šuolis! 
22.30 Gaudynės. Veiksmo f. JAV, 
2013 m. N-14. 0.30 ŽKVD. Veiksmo 
komedija. Belgija, Liuksemburgas, 
2008 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Neįgaliųjų 
sportas 

Sočyje neįgalius olimpiečius 
globoja bičiuliai iš kosmoso – 

Spindulėlis ir Snaigė 

Aukso, sidabro ir bronzos 
medaliai

Daugiau kaip 1 600 neįgalių 
sportininkų iš 47 valstybių var-
žysis tose pačiose arenose ir tra-
sose, kur prieš kelias savaites 
dėl apdovanojimų kovojo XXII 
žiemos olimpinių žaidynių da-
lyviai. Tarp jų matėme ir būre-
lį Lietuvos žiemos sporto atsto-
vų. Deja, mūsų šalies sportinin-
kų žiemos parolimpiadoje nebus. 
Tokio masto varžybose mūsiškiai 
jėgas yra išmėginę tik 1994 m. Li-
lehameryje (Norvegija). Šiose pa-
rolimpinėse žaidynėse nedaly-
vaus ir Latvijos, Estijos pasiun-
tiniai, o iš artimiausių kaimynų 
Sočyje varžysis Lenkijos ir Bal-
tarusijos neįgalūs sportininkai.

Pirmą kartą parolimpiadų 
istorijoje pasirodys populiaraus 
pasaulyje neįgaliųjų snieglenčių 
sporto atstovai. Šią rungtį į So-
čio žiemos parolimpinių žaidy-
nių kalnų slidinėjimo programą 
2012 m. pavasarį nutarė įtrauk-
ti Tarptautinis parolimpinis ko-
mitetas. 

Be dviejų medalių snieglen-
čių rungtyje, kalnų slidinėjimo 
varžybose, vyksiančiose netoli 
Sočio esančiame Krasnaja Polia-
na miestelyje, kalnų slidinėjimo 
centre „Roza Chutor“, bus ko-
vojama dėl 30 olimpinių meda-
lių rinkinių. Tame pat miestely-
je, slidinėjimo ir biatlono varžy-
bų komplekse „Laura“, vyksian-
čių slidinėjimo lenktynių nuga-
lėtojų laukia 20 medalių rinki-
nių, biatlono varžybų – 18. Auk-
so, sidabro ir bronzos medaliais 
pasidabins rogučių ledo ritulio ir 
akmenslydžio neįgaliųjų vežimė-
liuose turnyrų geriausios koman-
dos, kurios rungtyniaus Sočio 
pakrantėse esančioje ledo areno-
je „Šaiba“ ir asmenslydžio centre 
„Ledo kubas“. Iš viso šioje žie-
mos parolimpiadoje bus varžo-
masi dėl 72 medalių komplektų.

Parolimpinė ugnis
Kovo 1 d. parolimpinio judė-

jimo lopšyje – britų mieste Stoke 
Mandeville – uždegta 2014 m. 
žiemos parolimpinių žaidynių 
ugnis. Toje ceremonijoje daly-
vavęs Tarptautinio parolimpi-
nio komiteto prezidentas Filipas 
Kreivenas (Philip Craven), Jung-
tinės Karalystės parolimpinio ju-
dėjimo ir Rusijos atstovai sugie-
dojo parolimpinį himną. 

Stoke Mandeville miestui  
pietryčių Anglijoje toks dėmesys 
parodytas todėl, kad būtent jame 
po Antrojo pasaulinio karo neu-
rochirurgas Liudvikas Gutma-
nas (Ludwig Guttman), paneig-

Kovo 7-ąją Sočyje, di-
džiausiame Rusijos ku-
rorte prie Juodosios jū-
ros, prasideda XI žiemos 
parolimpinės žaidynės. 
Jų atidarymo ir uždary-
mo iškilmingos ceremo-
nijos, medalių įteikimas 
vyks olimpiniame stadio-
ne „Fišt“. Pirmą kartą Ru-
sijoje surengta žiemos 
parolimpiada čia vyks iki 
kovo 16 dienos. 

damas ilgaamžius mitus dėl fi-
zinių trūkumų turinčių žmonių 
galimybių, sportą pradėjo nau-
doti savo pacientų su pažeistu 
stuburu reabilitacijai. Jis įrodė, 
kad sportas neįgaliesiems pade-
da grįžti į visavertį gyvenimą. 
Vasaros parolimpinės žaidynės 
vyksta nuo 1960 m., žiemos – 
nuo 1976 m. 

Didžiojoje Britanijoje uždegta 
parolimpinė ugnis virtuliai buvo 
perduota į Sočį ir čia susiliejo su 
per Rusiją keliavusių parolimpi-
nių fakelų ugnimis. Visa jėga pa-
rolimpinė ugnis suliepsnos olim-
piniame stadione „Fišt“ per pa-
rolimpiados atidarymą.

Parolimpinės ugnies estafetė 
Rusijoje pradėta vasario 26 d. Jos 
organizatorių duomenimis, šia-
me renginyje, kuris apims 46 Ru-
sijos miestus, dalyvaus per 1 500 
ugnies fakelo nešėjų ir 4 000 jiems 
padedančių savanorių. 

Parolimpinės ugnies fakelus 
nešti atrinkti sportininkai, dar-
bo veteranai, švietimo, kultū-
ros darbuotojai, kariai, studen-
tai ir moksleiviai nuo 14 metų. 
Skelbiama, kad ne mažiau kaip 
penktadalis fakelų nešėjų – žmo-
nės, turintys negalią. Vyriausias 
pagal amžių fakelo nešėjas – 88 
metų Vitalijus Ivanovas, vetera-
nas iš Čechovo miesto. Parolim-
pinio fakelo ugnies estafetėje Ru-
sijoje dalyvavo ir kitų valstybių 
(Švedijos, Jungtinės Karalystės, 
Ispanijos, Graikijos, Vokietijos, 
Estijos ir Austrijos) gyventojai. 

Į Žemę pirmasis atskrido ber-
niukas, kurio plaukai atrodo kaip 
ugnis, mat jis atvyko iš karštos 
planetos. Po kiek laiko jis sulaukė 
kosminės viešnios: atskrido bal-
ta ir kaip sniego kristalas skaid- 
ri mergaitė iš ledo planetos. Jie 
simbolizuoja kontrastą ir harmo-
niją. Spindulėlis ir Snaigė kartu 
turi didžiulės jėgos, kuri leidžia 
pasiekti ką nori, ir patvirtina Že-
mės žmonėms: neįmanomo nėra! 

Šie talismanai naudoti popu-
liarinant žaidynes, daug jų vaiz-
dų suvenyruose. Tuos simbo-
lius matome Rusijoje išleistose 25  
rublių monetose iš vario ir nike-
lio lydinio (tiražas – 10 mln. vie-
netų; dar 250 tūkst. monetų – su 
spalvotais talismanų paveiks-
lais). Jie įamžinti ir pašto ženkle.

Du parolimpiniai  
kaimeliai

Sočyje veiksiančių parolimpi-
nių kaimelių Juodosios jūros pa-
krantėje ir kalnuose durys sporti-
ninkams, jų treneriams ir kitiems 
svečiams atvertos kovo 1 d. Kai-
meliai įrengti netoli varžybų vie-
tų. Kaip skelbia olimpiados or-
ganizatoriai, parolimpiniai kai-
meliai pritaikyti neįgaliems gy-
ventojams: yra nuolydžiai prie 
namų, pritaikyti dušai, pakan-
kamai žemai įtaisyti praustuvai 
ir jungikliai, automatiškai atsi-
daro durys, liftuose yra specia-
lūs mygtukai pokalbiams ir kt.

Pajūrio parolimpinio kai-

Zarasų rajono savivaldybės 
tinklalapyje rašoma apie 
neseniai mieste surengtą  
tarptautinę konferenciją.  

Zarasuose įvyko tarptautinė 
konferencija ,,Rytų Lietuvos 
regiono neįgaliųjų integracija į 
darbo rinką“. 
Konferencijos dalyvius pasvei-
kino savivaldybės administra-
cijos atstovai, socialiniai dar-
buotojai. 
Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė papasakojo apie ne-
įgaliųjų dalyvavimą darbo rin-
koje. Pasak jos, net 76 proc. 
darbdavių neturi jokių žinių 
apie neįgaliųjų gebėjimus ir ne-
tiki, kad jie sugebėtų atlikti dar-
bą kokybiškai, tebeegzistuoja 
atotrūkis tarp socialinio gyve-
nimo ir darbo pasaulio, „vers-
lo logikos“. 
Pasak Utenos teritorinės dar-
bo biržos Zarasų skyriaus ve-
dėjos Virginijos Abramavičie-
nės, Darbo biržos Zarasų sky-
riuje 2013 m. registravęsi 86 ne-
įgalūs asmenys sugrįžo į dar-
bo rinką, iš jų: 9 pradėjo veiklą 
pagal verslo liudijimą, 9 – įdar-
binti terminuotai, 31 įdarbintas 
pastoviam darbui, 37 dalyvavo 
aktyvios darbo rinkos politi-
kos priemonėse. 2013 m. Zara-
sų rajone naujai įsteigta 12 sub-
sidijuojamų darbo vietų  neįga-
liesiems.

Čarlemano instituto, kurio 
veikla – neįgaliųjų ugdymas 
bei medicininė pagalba jiems, 
direktorės pavaduotoja Mu-
rielė Bono pristatė Prancūzijo-
je 2005 m. priimtą Lygių teisių 
ir prieinamumo įstatymą. Pagal 
šį įstatymą visuose šalies regi-
onuose įkurti centrai neįgalie-
siems. 2011 m. Prancūzijoje vei-
kė 1491 reabilitacijos centras, 
čia buvo sukurta per 17 tūkst. 
darbo vietų. 1987 m. Prancū-
zijoje priimtas įstatymas, pa-
gal kurį kiekvienoje šalyje vei-
kiančioje organizacijoje ar įmo-
nėje, jei joje dirba daugiau kaip 
20 žmonių, 6 proc. darbuotojų 
turi būti neįgalieji. Jeigu darb-
davys šio reikalavimo nepai-
so – turi sumokėti baudą, o vė-
liau šie pinigai yra skiriami ne-
įgaliųjų mokymui bei darbo są-
lygų gerinimui. 

Mutualite Indre-Turan re-
giono psichinės negalios sekto-
riaus direktorius Dominiko Ro-
turė pranešime buvo apžvelg-
ti žmogaus teises Prancūzijoje 
ginantys įstatymai – pirmasis 
įstatymas, įteisinantis psichi-
nę negalią turinčių žmonių tei-
ses ir jų interesus, buvo priim-
tas dar XIX a. 

Po konferencijos Zarasų 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gos patalpose vyko apskrito sta-
lo diskusija.

Konferenciją ,,Rytų Lietu-
vos regiono neįgaliųjų integra-
cija į darbo rinką“ rengė Zara-
sų krašto žmonių su negalia są-
jungos pirmininkė Olga Ludziš.

Konferencija
Zarasuose

melio „Usadba“ mere paskir-
ta 2 kartus parolimpinių žaidy-
nių plaukimo varžybas laimėju-
si Olesia Vladykina. Šis kaimelis 
gali apgyvendinti 350 žmonių. 
Čia įsikūrė rogučių ledo ritulio 
ir akmenslydžio neįgaliųjų veži-
mėliuose komandos. Jų nariams 
iki varžybų vietų – ne daugiau 
kaip 10 minučių kelio. 

Kalnuose esančio parolimpi-
nio kaimelio „Derevnia“ meru 
paskirtas Sergejus Šilovas, 6 kar-
tus tapęs parolimpinių žaidynių 
čempionu slidinėjimo lenktynė-
se, daug kartų nugalėjęs pasau-
lio ir Europos čempionatuose. 
Šis kaimelis priims 700 svečių. 
Jis įrengtas netoli kalnų slidinė-
jimo centro ir snieglenčių parko  
1 100 m aukštyje. Čia gyvena 
sportininkai, kurie rungtyniaus 
slidinėjimo lenktynėse, kalnų sli-
dinėjimo ir biatlono varžybose. 
Iki jų varžybų vietos nuo kaime-
lio – apie 10 km, tą atstumą bus 
galima greitai įveikti visą parą 
veiksiančiu transportu. Kas no-
rės, iš kaimelio į varžybų vietas 
galės kilti keltuvais.

Sportininkų ir žaidynėse da-
lyvaujančių valstybių delegacijų 
narių buitimi, poilsiu rūpinsis 
apie 2 tūkst. kaimelių darbuoto-
jų ir savanorių.

Parolimpiados dalyviams 
bus pasiūlyta turininga kultūri-
nė programa. 

Parengė

Skirmantė SKARULYtĖ

Simbolis ir talismanai
Likus kelioms dienoms iki 

žiemos olimpinių žaidynių, pa-
rolimpinis simbolis „Agitos“ (iš 
lotynų kalbos žodžio „agito“ – 
„aš judu“), sudarytas iš raudo-
nos, žalios ir mėlynos spalvų 
pusrutulių, Sočio tarptautinia-
me oro uoste, Sočio ir Adlerio 
geležinkelio stotyse, promena-
doje prie Mzymtos upės ir kito-
se vietose pakeitė penkių olimpi-
nių žiedų emblemas, kurios čia 
atsirado prieš žiemos olimpines 
žaidynes. Parolimpinis simbo-
lis „Agitos“ švyti ir ledo areno-
je „Šaiba“, asmenslydžio centro  
„Ledo kubas“ ledo aikštėse. 

2014 m. žiemos parolimpi-
nių žaidynių metu Sočio, Adle-
rio miestuose ir Krasnaja po-
liana miestelyje sportininkus ir 
kitus svečius sutiks talismanai 
Spindulėlis ir Snaigė (rus. Лучик 
ir Снежинка), pakeitę Sočio žie-
mos žaidynių simbolius Baltąjį 
meškiuką, Zuikutį ir Leopardą.

Sočio žiemos parolimpinių žaidy-
nių talismanai Spindulėlis ir Snaigė 
įamžinti pašto ženkle.

Neįgalūs sportininkai jau išmėgino Sočio slidžių trasas.

Parolimpinis simbolis Sočio gatvėse ir aikštėse skelbia apie žiemos parolim-
piadą.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Trenkiau į Žemę kumščiu.  
Ji neskilo.
Manęs paklausė švelniai: ,,Tau sunku?“ 
Tad pajutau aš Žemei jausmą gilų 
gėdingo pykčio priepuolio laiku. 

Paguodė dar jinai: ,,Tave priglausiu, 
kai tais takais keliauti nusibos, 
kuriais eini. Ilsėtis vietą gausi 
ramybės. Prie žalios tvoros – 

joje čiulbės paukštukas daugiabalsis, 
mėgins kartoti tavo daineles, 
eilėraščių skaptuoti nesikelsi, – 
kiti kartos arba užmirš eiles...”

Aš svajojau, aš labai norėjau 
Žemės rūbą geresniu pakeisti. 
Tos svajonės – tai spalvotas vėjas, 
paskraidyti į erdves paleistas.

Su senu tinklu tą vėją gaudžiau, 
bet gaudynės niekaip nepavyko, 
o gyvenimas juokavo skaudžiai 
iš pačių švenčiausiųjų dalykų. 

Nežinau, kur dingo tie troškimai:
Žemės rūbas – nekeistas, bet mielas, 
nerimas nerimstantis nurimo 
ir į kovą nesiveržia siela. 

,,Kodėl moterys mėgsta gėles? – 
aš paklausiau Dievulį garbingą, – 
o poetai rimuoja eiles,
filosofai mąstyti netingi? 

Kam artojas, paklydęs laukuos, 
grūdą beria ir derlių nokina?
Kam klaidatikis raštuos menkuos 
rasti kelio tiesaus nemėgina?“

Aš atsakymo laukiu kasdieną.
Aš atsakymo ieškau patsai.
Pamatau – jau nupjautos rugienos...
Jau ruduo... jau žiema... jau visai....

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
* * *
Kol išmoksi įtilpti 
Į amžinybės rėmus 
Judėk į priekį
Pradėdamas 
Nuo vaikystės takelio
Mano Dievas
Paskyrė tau žodžius
Kuriuos išgirsi
Margos nežinomybės 
                               virsme
Neišsigąsk
Kai tamsoje
Velnias žarstys
Sukauptas dovanas
Savo pirštais
Sukasi gyvenimo ratas
Viskas laiku
Ir taip bus visada 
Nepaisant mūsų abejonių.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aš dar būsiu
Tiek kiek būsiu
Jei tau tai nepatinka
Labai apgailestauju...
 

* * *
Nesugrįšiu atgal
Pro tą mistinę upę
Nepabūsiu vasario rūke
Kur šoka susikibę vilkai
Juk bėgiojo 
Tavo nugara skruzdės
Kai mus išdavęs palikai
PAMIRŠK
Tas obuolys jau nuriedėjo
Sūpuojasi sūpuoklėse
ATLEIDIMAS
Apsvaigęs nuo įžeidimo
Tyli nostalgija liūdi 
Bijodama užkeikimo
Nė minties nėra 
Apie sugrįžimą
Miglotas 
Ateities pasirinkimas
Jokiais žodžiais neprabyla
Beviltiškas
Kaip visų metų laikų
Pasikeitimas.

* * *
Tu
Lyg negeras laikas
Įsitaisęs serbentų krūme
Publikuoji save
Rytiniam bučiny
O pabudęs kalvis
Žiebia žaizdrą
Suvokimas
Kad esi
Virsta tašku mintyse
Tame įprastame
Vakariniame susimąstyme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jau per vėlu išeiti
Tad pasilik
Tame besniegiame
Vasary ...

Lyg sūpuoklėse – labai  
                                             nepastovus
Ir laiko, ir erdvės prisilietimas,
O gal ir aš kam nors esu lemtis,
O kam nors įgrisus pareiga?

L. Bloznelytė

Saulė pro lietaus sunkius de-
besis vis dažniau į žemę pasižiū-
ri, šildo. Grūdo daigeliai bunda, 
auga. Anksti, labai anksti pava-
saris ateina. Žmogaus laukia di-
deli darbai. Purenti žemę, kad 
gražiai augtų metų duonai pa-
sėti grūdai. 

Bičiuliai, kuriuos įskaudi-
no lemtis, negalia palietus, atėjo 
pavasaris ir pas mus. Pasveikino 
saulė, pro langus mums pašvie-
tus. Mano gyvenimas – mielas 
vienas kambarys, kuriame visas 
pasaulis telpa ir pro užrakintas 
namų duris. Mes visi savo vietą 
gyvenime surandam.

Skaudu,  kad negal ime 
džiaugtis pavasario laisve, vaikš-
čiot keliais ir takeliais, bet vis tiek 
mylime kiekvieną žemės pėdą ir 

Leisk pavasario 
džiaugsmą širdimi 

patirt...
jos maldaujame: „Būk gera, leisk 
mūsų kojoms tave priminti ir pir-
mąjį pavasario džiaugsmą visa 
širdim patirti.“ Bet žemė kar-
tais supyksta, mindoma žmonių. 
Įpykus pasipurto, nuo savęs mus 
nustumdama. Įbauginti nuščiū-
vam, susimąstom, ką blogo pa-
darėme? Gal mylėjom per ma-
žai? Ar buvom jai geri? Ar savo 
gerumą be tikslo išbarstėme pa-
vėjuj, nieko įsimintino žemei ne-
palikdami?

Bet dabar pavasario vėjas 
pučia. Gal jis atvers mus užda-
riusias gyvenimo duris? Prisės 
bent trumpai valandėlei ir pa-
sakys: „Aš su tavim aplėksiu 
žemę visą. Pamatysi, pakalnėse 
jau baltos gėlės šviečia. Žolės la-
peliai žaliuoja pakely.“ Man pa-
sirodė, kad tikrai aplankęs buvo 
gerasis pavasario svetys, palikęs 
man viską, ką jaučiu, matau. Ir 
ačiū už tai.

Grįžta šiluma, garsai ir spal-
vos. Paukščiai čiulba ant visų 
šakų. Matau – ir tu šypsais, bi-
čiuli, lyg neturėtumei bėdų. Nors 
vakaras jau stovi už mūsų nu-
garų, bet gyvenimas, kurį aš gy-
venu – brangus ir mielas – turi 
savo paslapčių. Bičiuli, matai, 
nakties tamsa greitai mintis už-
klos. Padangę žvaigždžių spin-
desys nušvies, ramybės ir gero 
ryto palinkės.

Naktis praėjo. Kelkis, žmo-
gau, iš miego. Pakelk akis į švie-
siąją padangę. Kiek daug toje 
aukštumoje Dangaus šviesos ir 
saulės, koks didelis glėbys vi-
siems mums apkabinti. Kaip 
maldą tarkime: Dieve, pridėk 
silpniems jėgų stiprėti. Apsau-
gok nuo gyvenimo klaidų. Pa-
kelk parkritusį kely. Mylėk ir 
saugok žmogų.

Stefanija FEdULAItĖ
Panevėžys

Prie kūrybos 
šaltinio

Humoreska

Atostogos

JI
Atėjus kalendoriniam pa-

vasariui pajuntu, kad gyvybi-
nės jėgos senka. Pradedu tin-
gėti nusileisti į rūsį ir parsi-
tempti kaupiną bulviadėtę. 
Arčiau širdies tampa preky-
bos centras. Nusiperku rezgi-
nėlę bulvių, grįžusi namo jos 
turinį įmetu į skalbyklę (nusta-
čius specialią programą bul-
vės nuskutamos) ir imu ruoš-
ti plokštainį.

Balandžio mėnesį preky-
bos centre perku šaldytas bul-
vytes ir skrudintuvėje iškart 
paruošiu tris patiekalus.

Gegužę pradedu vyrą mai-

tinti makaronais, pica ir skry-
liais, nors jis nemėgsta milti-
nių patiekalų. Abiem aišku – 
man reikia atostogų. Išvykstu. 
Kur? Kuo toliau nuo namų – 
papildyti dvasinių grožio at-
sargų, pasijusti ne statistiniu 
elementu prie viryklės, o lie-
tuviška rūtele.

JIS
Kaip gerai, kad senutė-

je Europoje tiek daug pilių, 
uolų, įgriuvų, muziejų ir kito-
kių žavių vietų. Žmonai tikrai 
neužteks vieno gyvenimo vis-
ką aplankyti. Aš ilsiuosi, pasi-
statęs butelį alaus, žiūriu te-
levizorių. Valgyti einu į neto-
li esantį barą. Viskas būtų ge-
rai, bet pamiršau palaistyti gė-
les. Prisiminęs puoliau gelbėti, 
bet viena sanpaulija ėmė ir nu-
džiūvo. Nuėjau į gėlių parduo-

tuvę ir nupirkau naują.
Grįžo žmona, pertekusi 

informacijos apie aplankytą 
šalį. Labiausiai jai įstrigo, kad 
ten nebūna žiemos ir niekas 
neplėšia kišenių už šildymą. 
Man atvežė dovanų turisti-
nę kepuraitę ir butelį anyži-
nės. Puolė prie savo gėlyčių. 
Pamačiusi naująją – apstulbo:

– Na, žinai, nesitikėjau, 
kad prisiminsi palaistyti.

– Ne tik laisčiau, bet tris 
kartus per dieną pakalbinda-
vau, pagirdavau, – melavau 
lyg mokinukas.

– Taip... – atsiduso žmo-
na. – Jeigu mane taip prižiū-
rėtum, ir aš žydėčiau lyg gė-
lelė, nors anoji žydėjo baltai, 
o ši – violetinė.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava Mylėjome ir buvom mylimi, 

žavėjomės menkais ir dideliais  
                                               dalykais,
norėdami išlikti savimi, – 
tas mums dažnai pavyko...  
                                           nepavyko. 

Mums skirto kelio atkarpos gale 
norėtume kai ką ištrynę keisti, 
jeigu Lemtis, tursenanti šalia, 
į praeitį grąžinti užsigeistų.

Nors sukasi istorija ratu, 
kaskart labiau didėjančiom  
                                             spiralėm –
gyvenime žmogus klydimų 
                                               pamestų, 
sugrįžęs rankioti negali...

Zinaida dILYtĖ – 
JURĖNIENĖ

Pakaušių k., Panevėžio r.
Gintautas StANKAItIS

Ukmergė

Nuotraukų konkursui „Negalia – ne kliūtis“ 

Sugalvojau vasaros pabaigoje pažvejoti. 3 dienas 
ruošiausi, 3 – žvejojau. Pirmą dieną pagavau 53 
karosus, antrą – 80, o trečią – 135. Paskutinius va-
liau 4 valandas. Visiems sveikiesiems įrodžiau, kad 
neįgalieji gali turėti daug kantrybės ir „apgaudy-
ti“ visus sveikus žvejus. Arturas Bliuvas. Utenos r.
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