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Miestų bei rajonų neįga-
liųjų draugijos veikia kaip 
savarankiškos asociaci-
jos, vienijančios organi-
zaciją sudarančius pada-
linius ir jų narius. Dirbant 
ranka rankon galima nu-
veikti daug prasmingų 
darbų. Vis dėlto ne visi 
padaliniai, ypač didesni 
ar labiau nutolę nuo cen-
tro, jaučiasi lygiaverčiai, 
vienodai įtraukti į veiklą, 
ne visi sulaukia tokių pa-
čių paslaugų. Vis daugiau 
jų ima siekti savarankiš-
kumo, vildamiesi patys 
galį tvarkytis geriau, su-
maniau, aktyviau. 

Integracijos keliu

Vaiko teisių apsaugos 
specialistai nuolat prime-
na, jog turėtume kažką da-
ryti, kad kuo mažiau vaikų 
gyventų globos namuose. 
Šiuo metu juose globoja-
ma per 4 tūkst. vaikų, su-
trikusio vystymosi kūdikių 
namuose – apie 500. Dalis 
iš jų turi negalią ar ryškių 
sveikatos sutrikimų, ta-
čiau vaiko teisių apsaugos 
kontrolierės Editos Žio-
bienės manymu, perkėlus 
juos į šeimą, kai kuriuos 
susirgimus galima paleng-
vinti, o svarbiausia – išau-
ginti laimingą, emociškai 
sveiką vaiką. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Netenkina vegetuojančio 
padalinio paskirtis

Prienų rajono neįgaliųjų drau-
gijoje – bręstančių permainų nuo-
jauta. Jiezno seniūnijos padali-
nio nariai (70 neįgaliųjų) rengia 
išstojimo iš draugijos prašymus 
ir laukia Registrų centro patvir-
tinimo, jog jau įregistruota nauja 
neįgaliuosius vienijanti asociaci-
ja – Jiezno žmonių su negalia są-
junga. Pasak jiezniškiams vado-
vaujančios Augenijos Stoškuvie-
nės, aktyvios, naudingos bei įdo-
mios veiklos siekiančių neįgalių-
jų netenkina Prienų rajono neįga-
liųjų draugijos jiems numatytas 

Nenoras keistis silpnina ir skaldo organizacijas
pasyvus vegetavimas. Padalinys 
iš draugijos nesulaukia jokios fi-
nansinės paramos, kitokio palai-
kymo, o priklausymas draugijai 
apsiriboja nario mokesčio surin-
kimu. Tiesa, šių metų Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje programo-
je numatyta Jiezne surengti 4 die-
nas truksiančius slaugos kursus 
(pernai buvo organizuoti amatų 
mokymai). Toks „krūvis“ čia gy-
venančių neįgaliųjų netenkina. Jie 
ėmėsi aktyvesnės veiklos. Prieš 
metus padalinio vadove išrink-
ta 15 metų draugijos nare esan-
ti A. Stoškuvienė pradėjo telkti 
žmones, organizuoti įvairius ren-
ginius, išvykas. Moteris vardija, 
jog jau šiemet jiezniškiai pabuvo-
jo spektaklyje Alytuje, Kaišiado-
rių katedroje pagerbė per pasau-
lį keliaujančias šv. Jono Bosko re-
likvijas, viešėjo pas bičiulius Bal-
bieriškyje, važiavo į Prienų socia-
linių paslaugų centre vykstan-
čius masažus, aktyviai dalyvavo 
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios 
renginiuose, Užgavėnių šventė-
je. Veikla žmonės patenkinti, ta-
čiau jai organizuoti reikia pini-
gų. O jų nėra iš kur paimti. LND 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis atkreipė dėmesį, kad minėtos 
veiklos iš Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje programos nefinansuoja-
mos. Žinoma, galima pasinaudoti 
kitais šaltiniais. Vienas jų – nario 
mokestis, tačiau Prienų rajono ne-
įgaliųjų draugija padaliniams ne-

grąžina nė dalies jų surinkto na-
rio mokesčio. 

Vis dar neišspręstas ir pa-
dalinio patalpų klausimas. Pa-
sak A. Stoškuvienės, neįgalie-
ji Jiezne – amžini kampininkai, 
nėra kur pastatyti net skalbimo 
mašinos, kad būtų galima teikti 
neįgaliesiems labai reikalingas 
skalbimo paslaugas. Deja, Jiezno 
seniūnas Algis Bartusevičius kol 
kas taip pat neturi kuo pradžiu-
ginti neįgaliųjų – laisvų patalpų 
šiuo metu nėra. 

Nepaisant visų laikinų ne-
sklandumų, Jiezno neįgalieji ap-
sisprendė siekti daugiau sava-

rankiškumo – užregistruoti Re-
gistrų centre naują asociaciją, 
atidaryti sąskaitą banke, kurio-
je galėtų kaupti nario mokesčio, 
rėmėjų lėšas. A. Stoškuvienė jau 
domisi ir paraiškų savivaldybei  
teikimo galimybėmis, žvalgosi į 
kitas finansinę paramą teikian-
čias programas.

Savarankiškumas  
nenuvylė 

Jiezniškiai – ne pirmieji, pa-
norę tapti savarankiška orga-
nizacija. Akmenės rajono savi-
valdybė, skirstydama lėšas So-
cialinės reabilitacijos paslaugų  

Švėkšnos neįgalieji randa bendrą kalbą ir su seniūnija, ir su bendruomene, ir su Neįgaliųjų draugija.

Vaiko vieta – šeimoje
si kūdikių namuose, kuris paro-
dė, kad vaikų globa tokiose įstai-
gose prieštarauja jų interesams, 
tačiau situacija iki šiol nesikei-
čia. Maža to – numatoma lėšų 
esamiems vaikų globos namams 
renovuoti, tuo parodant, kad nė 
neplanuojama jų reorganizuoti. 
Vaiko teisių apsaugos kontrolie-
rė E. Žiobienė sako, kad sutriku-
sio vystymosi kūdikių namai – 
sovietinė atgyvena, netinkamas 
net ir jų pavadinimas. Iš esmės 
tai yra kūdikių namai, todėl ne-
turėtų būti kažkaip kitaip vadina-
mi. Juo labiau kad dauguma ten 
gyvenančių vaikų gali gyventi ir 
būti ugdomi kartu su kitais, ta-
čiau jiems tarsi uždedamas ants-
paudas „sutrikusios raidos“. Pa-
sak E. Žiobienės, tyrimas paro-
dė, kad minėtose įstaigose yra tik 
apie 10 proc. vaikučių su sunkia 
negalia, kuriems reikia speciali-
zuotos globos. Tačiau sutrikusios 
raidos laikomi beveik visi kūdi-

kiai – tarkim, net jei vaikas auga 
be tėvų, jo raida jau yra sutriku-
si. Kai kurių ligos istorijose įrašy-
ti tokie „sutrikimai“, kaip alkoho-
linis sindromas, neišnešiotumas, 
naujagimių gelta, kurie 3 metų 
vaiko vystymuisi jau gali nebe-
turėti jokios įtakos. 

Sutrikusio vystymosi 
kūdikių globos namai – 

atgyvena 
Vaiko teisių apsaugos kontro-

lieriaus įstaiga prieš keletą metų 
atliko tyrimą sutrikusio vystymo-

Ligos istorija reikšminga 
įvaikinant

Beje, dauguma kūdikių namų 
nėra linkę nustatinėti vaikų neį-
galumo lygio – esą kam to rei-
kia, juk yra žinoma jų sveikatos 
būklė, o papildomo finansavimo 
dėl to vis tiek negaus. Vaiko tei-
sių apsaugos specialistai teigia, 
kad vengimas kreiptis dėl neįga-
lumo nustatymo leidžia abejo-
ti deklaruojamais vaikų sveika-
tos sutrikimo mastais. „Neneig-
tina, jog dauguma sutrikimų iš 
tiesų sietini su galimai sutriku-
sia vaiko raida, tačiau neatmes-
tina, jog sveikatos sutrikimais 
siekiama pagrįsti vaikų buvimo 
šiose įstaigose pagrįstumą, svei-
katos priežiūros įstaigos funk-
cionavimą, sveikatos priežiūros 
paslaugų poreikį, kuris galimai 
sudarytų galimybę padidinti įs-
taigų  finansavimą“, – rašoma jų  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 
Edita Žiobienė.

(nukelta į 3 psl.)

E. Skipario nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiAkmenė:

 Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Zo-
fija Švažienė papasakojo apie 
organizacijos veiklą.

Atėjus pavasariui, pra-
dėjome vykdyti 2014 m. 
projektą. Gimsta nauji pla-
nai bei idėjos, tačiau norisi 
apžvelgti ir jau nuveiktus 
darbus, nes turime kuo pa-
sidžiaugti. 

Ats i sve ik inant  su 
2013-aisiais buvo sureng-
ti pavakarojimai padali-
niuose, aptarta metų veik-
la juose. Tarybos nariai iš-
klausė padalinių pagei-
davimus kitiems metams. 
Esame patenkinti draugi-
jos narių darbštumu, mo-
kėjimu organizuoti ir ben-
drauti tarpusavyje. 

Naujosios Akmenės 
padalinio šventėje jo va-
dovė Klavdija Pušinova 
surengė darbelių parodą, 
koncertavo šio padalinio 
ansamblis „Svajokliai“, 
Akmenės padalinio mo-
terų ansamblis ir svečiai. 
Akmenės padalinio vado-
vė Vida Veignorienė taip 
pat sukvietė savo žmo-
nes. Priminusi, kas nuveik-
ta per metus, ji padėko-
jo darbščiųjų rankų, siuvi-
mo būrelių nariams, spor-
tininkams – už aktyvumą 
ir iškovotus prizus, mote-
rų ansambliui – už pasiro-
dymus, dalyvavimą „Vil-
ties paukštės“ šventėje.  
53 Akmenės padalinio ne-
įgalieji prieš Naujuosius 

Draugijos veikla nenutrūko 
metus aplankė Rygą. Šia-
me suėjime dalyvavo ir 
mažiausio – Sablauskių – 
padalinio nariai.

Kruopių padalinio va-
dovė Birutė Skuodienė, 
sukvietusi savo narius ir 
bičiulius muzikantus iš 
Mažeikių rajono Viekšnių 
miestelio, taip pat pristatė 
per metus nuveiktus dar-
bus. Moterų ansamblis pa-
dainavo romansų, o bičiu-
liai visus linksmino kaimo 
kapelos atliekamais kū-
riniais. 

Metų pradžioje Akme-
nės rajono neįgaliųjų drau-
gija atsiliepė į Akmenės 
krašto muziejaus pakvie-
timą pristatyti darbščių ir 
nagingų žmonių darbus 
parodoje. Norinčių atsira-
do daug. Muziejaus dar-
buotojai parodoje dalyvau-
ti pakvietė tautodailinin-
ką Vytautą Žukauską su iš 
popieriaus išpjaustytais ir 
tapytais paveikslais, Domą 
Plieną, liejantį žvakes iš 
vaško, Gražiną Tamašaus-
kienę, rišančią verbas, ne-
seniai į draugiją įstojusį 
medžio drožėją Juozą Šva-
žą, pirštinių ir kojinių mez-
gėjas Emiliją Balsienę, Sta-
nislavą Balskuvienę, Da-
lią Gedaminskienę, Geno-
vaitę Gedaminskienę, Da-
nutę Genovaitė Žvingelie-
nę. G. Tamašauskienės ir J. 

Jonava:

Apglėbk kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Tučtuojau. Gy-
venimas – tai visa, ką turi. (Bruno Ferrero)

Kaskart sugrįžtu prie minties, kad optimizmas, t.y. 
pozityvus požiūris į tai, kas vyksta aplink, yra vie-

nintelis vaistas nuo visų (tiek dvasinių, tiek kūniškų) 
ligų. Ir nors pesimistai juokauja, kad jie yra optimis-
tai, kurie žino, kuo visa tai baigsis, aš vis ilgiau noriu 
džiaugtis pačiu gyvenimu, o ne jo galutiniu rezultatu 
(matyt, mano kūne yra apsigyvenusi dar labai jauna, 
mažai patirties sukaupusi, siela).

Na, o šiandien aš noriu pasidžiaugti sunkią judė-
jimo negalią turintiems žmonėms valstybės skiriamo-
mis techninės pagalbos priemonėmis. Žinau, kad ne 
visi man pritars, nes kiekvienas individualus atvejis ir 
iš jo išplaukusi asmeninė patirtis yra labai skirtinga, ir 
gali būti labai negatyvi, bet šiame procese apčiuopia-
mos ryškios pozityvios tendencijos.

Likimo ironijos dėka į vežimėlį „persikrausčiau“ 
1996-aisiais, kurie pasaulyje buvo skelbiami Neįgalių-
jų metais. Esu įsitikinusi, kad tie, kurie sulaukė pana-
šaus likimo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
1991-aisiais, yra tam tikra prasme laimingi. Visi esa-
me girdėję daug istorijų apie nepavydėtiną neįgaliųjų 
dalią sovietinėje Lietuvoje, esame matę triračius, svir-
timis varomus ir į tankus panašius elektrinius vežimė-
lius. Tokią techniką su šiandienine net palyginti sunku, 
o ką jau kalbėti apie ją valdžiusio žmogaus savijautą. 
Pati „vairavimo“ kursus pradėjau važiuodama iš Vaka-
rų Europos per labdaros akciją atkeliavusiu vežimėliu. 
Judėdama juo greitai pamiršau taip reabilitacijos klini-
koje dažnai mums į galvą kaltą „visiško savarankišku-
mo“ sąvoką. Didelis vežimėlio korpusas, į priekį išsi-
kišę pakojai net lauko sąlygomis trukdė manevruoti, o 
butuose juo važinėdama varčiau baldus, grioviau sienas 
bei daužiau šalia esančiųjų kojas. Deja, ir kiti neįgalie-
ji naudojosi ne ką geresniais vežimėliais. Kaip komfor-
to etalonas buvo tik alpinisto a. a. A. Jakšto Šveicarijoje 
jam asmeniškai pagamintas švytintis geltonas kompak-
tiškas vežimėlis. Bet metai bėgo ir laikas tiksėjo mūsų 
naudai. Iš labdarinių vežimėlių persėdome į Lietuvoje 
pagamintus, kurių rėmai kasmet lengvėjo, didėjo ma-
nevringumas bei pridėtinių aksesuarų asortimentas. Pa-
menu, kad vienu metu buvo net gaminami vežimėliai 
atsižvelgiant į individualius kiekvieno žmogaus duo-
menis (ūgį, svorį ir kt.).

Na, o šiandien kitų buvusios posovietinės erdvės ša-
lių neįgalieji gali tik pasvajoti apie kompensacinę tech-
niką, kokią turime mes. Prieš 5-etą metų lankiausi Ru-
munijoje. Atsitiktinumo dėka patekau į judėjimo nega-
lią turintiesiems skirtą techninės pagalbos priemonių 
saloną. Dar daugiau – man buvo leista nemokamai iš-
sirinkti bet kokią prekę, o aš „išėjau“ tuščiomis ranko-
mis, nes salone eksponuojami vežimėliai man kėlė siau-
bą (taupydami pinigus rumunai savo neįgaliesiems per-
ka pigias Kinijoje pagamintas prekes).

Šiandien apie gerą techninės pagalbos priemonių 
kokybę kaip tik kalbėjau su savo drauge. Ji negalėjo 
atsidžiaugti Skandinavijos šalyje pagamintu ir jau ne-
mokamai neįgaliesiems skiriamu vežimėliu. Štai jos žo-
džiai: „Kai atsisėdau į tą vežimėlį, tai užmiršau ir kojų, 
ir nugaros skausmą. Jau seniai nevažinėjau po lauką, 
o šiandien net du kilometrus nuvažiavau, – sūnus vos 
suspėjo iš paskos eiti.“ 

Malonu suprasti ir tai, kad su amžiumi sveika-
tai silpstant, vis aukštesnės kokybės techninės pagal-
bos priemonės padeda mums palaikyti aktyvų gyve-
nimo būdą. Tikra laimė, kuomet „persėdęs“ į kokybiš-
kesnį vežimėlį vėl gali užsiropšti ant kalniuko, kurio 
prieš metus jau neįveikei. Ir ne taip jau svarbu, ar ant 
to kalniuko stovi tavo namai, parduotuvė ar... kavinė. 
Džiaugiesi procesu, kad tu dar vis gali nuo to kalniu-
ko žvelgti žemyn...

Pozityvios permainos, 
leidžiančios pasižvalgyti 

nuo kalniuko

Švažo darbai buvo atrinkti 
į Šiaulių apskrityje sureng-
tą parodą. 

Naujosios Akmenės 
padalinyje buvo paminėta 
ir Valstybės atkūrimo die-
na. Neįgalieji surengė po-
pietę „Šiandieną tu laisva, 
Tėvyne mylima, ir laisvės 
džiugesy brangiausia man 
esi“. Muzikantai dainavo 
apie Lietuvą, jos grožį, il-
gesį ir meilę. 

Kovo pradžioje drau-
gija dalyvavo automobilių 
sporto klubo „Extempas“ 
(vadovė Margarita Skabei-
kienė) surengtose žiemos 
palydėtuvėse, Užgavėnių 
šėlionėse ir Kaziuko ker-
mošiuje „Nu tuo da nebo-
va“, kuris vyko Akmenės 
aerodrome. Į šventę buvo 
pakviestos beveik visos 
Akmenės seniūnijos ben-
druomenės ir įmonės, o 
draugijai atstovavo Papi-

lės padalinio nariai su savo 
programėle. Teatralizuota-
me pasirodyme surengtos 
lašininio dukters ir kana-
pinio sūnaus piršlybos bei 
vestuvės. Akmenės padali-
nio nariai dalyvavo kermo-
šiuje, pardavinėjo savo pa-
gamintus darbelius, prike-
pė blynų, privirė spurgų, 
žagarėlių, kakavos. 

Neįgaliųjų draugijos 
veikla visus metus nenu-
trūko dėl organizacijos 
narių, padalinių vadovų 
ir, žinoma, rėmėjų akty-
vumo. Nuoširdžiai dėko-
jame visiems, skyrusiems 
lėšų, dovanėlių, parėmu-
siems savo gaminiais. Esa-
me dėkingi visiems, kad 
galime sueiti, pabūti kar-
tu, pasikalbėti. 

Draugijos taryba steng-
sis, kad ir šių metų pla-
nai išsipildytų ir kad vei-
kla būtų ne mažiau aktyvi.

Tradiciniame bėgime –  
ir būrelis neįgaliųjų „Bičiulystei“ laiškelį at-

siuntęs Marius Glinskas 
pasidalijo įspūdžiais iš kasmet 
Jonavoje rengiamo tradicinio 
bėgimo „Obeliskas A. Kul-
viečiui–Jonava“, skirto Lietu-
vos nepriklausomybės atkūri-
mo dienai. Drauge su iš visos 
Lietuvos susirenkančiais bėgi-
mo entuziastais jame kaskart 
dalyvauja ir rateliais judan-
tys neįgalieji. 

Šiemet tradicinis bė-
gimas Jonavoje surengtas 
jau 25-ąjį kartą. Prie starto 
linijos išsirikiavo apie 1,5 
tūkst. šio sporto entuzias-
tų. Tarp jų – ir 8 rateliais ju-
dantys neįgalieji, į Jonavą 
atvykę ir iš Vilniaus, Kau-
no, Šiaulių. Sveikieji turė-
jo įveikti 15 km (anksčiau – 
12,5 km) nuotolį, neįgalie-
ji – 1 km distanciją. Tokio 
pat ilgio trasa laukė ir star-
tavusių kolektyvų, labai 
populiarus buvo ir „Liau-
dies bėgimas“ (3,4 km). 

Ištvermingiausias iš ne-
įgaliųjų pasirodė jonavie-
tis Alvidas Sadauskas – 
jam atiteko pirmoji vieta. 
Šiek tiek nuo jo atsiliko Ju-
rijus Savickis (Kaunas) ir 
Karolis Gerbutavičius (Jo-
nava). Neblogai ratukus 
suko ir Andrejus Daškevi-
čius (Jonava) bei Eugenijus 
Pyževskis (Kaunas). Mote-
rų būrelyje greičiausiai rie-

Prie starto linijos – rateliais judantys tradicinio bėgimo dalyviai. Valerijos Lopetienės nuotr.

dėjo Ramunė Šidlauskaitė 
(Vilnius), antroje vietoje – 
šiaulietė Raimeda Bučins-
kytė, trečioje – jonavietė 
Edita Vaitekauskaitė.

Apdovanojimų cere-
monija vyko Kūno kultū-
ros ir sporto centre. Tradi-
cinio bėgimo dalyvius pa-
sveikino rajono meras Min-
daugas Sinkevičius, kuris 
taip pat sėkmingai įveikė 
15 km distanciją. Nugalėto-
jams įteiktos Jonavos kūno 
kultūros ir sporto centro 
taurės, prizininkams – me-
daliai, niekam nepašykštė-
ta dovanėlių. Apdovanojamos bėgime dalyvavusios neįgaliosios.

Dainuoja Akmenės rajono neįgalieji.
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Aplinka visiems

S. Remeikio susirašinėjimas su 
įvairiausiom valdžios instituci-
jom darosi panašus į kovą su vėjo 
malūnais – nepavyksta pasiekti 
jokio rezultato. 

S. Remeikis pasakoja, kad 
žmogui rateliuose į paštą Jurbar-
ke įvažiuoti labai sunku. Nors 
įrengtas tinkamo nuolydžio pan-
dusas, tačiau trukdo po remon-
to paliktos neįveikiamos durys. 
Svarbiausia – tokių durų yra 
net trejos. Kad iš tiesų jos ne-
tinkamos, liudija ir Neįgaliųjų 
reikalų departamento pavedi-
mu Liеtuvos žmоnių su negalia 
aplinkos pritaikymo asосiacijos 
atliktas įvertinimas: „Viеšo aptar-
navimo patalposе buvo paliktоs 
sеnosios mеtalinės su stiklo 
konstrukсija 3 dalių durys, kurių 
viеnоs skirtos įėjimui, kitos – išė-
jimui. Durys sunkiai varstomos, 
patalpоs nеpritaikytоs judėjimo 
nеgalią turintiеms asmеnims, 
todėl kеlia grėsmę jų saugumui 
bеi riboja jų savarankiškо judėji-
mo laisvę.“ 

Neįgaliajam, norinčiam pa-
tekti į paštą, tenka prašyti praei-
vių pagalbos. Tačiau ta pagalba 
kartais gali pasisukti kitu kam-
pu. S. Remeikis pasakoja, kad 
kartą, belaukiant, kol kas nors 
padės atidaryti sunkias duris, jis 

buvo apvogtas – vagys pagriebė 
ant kelių gulėjusį krepšį, kuria-
me buvo vyriškio dokumentai. O 
žmogus rateliuose tokioje situa-
cijoje bejėgis – nepasivysi laiptais 
nušuoliavusių jaunuolių. Kita 
liūdna čia nutikusi istorija: mo-
teris, bandydama į paštą patekti 
su vaiku vežimėlyje, buvo suža-
lota – sunkios durys atsitrenkė į 
ją, dužo stiklas, kuris rimtai su-
žeidė moters kojas. 

S. Remeikis dar 2011 metais 
parašė raštą Lietuvos paštui, pra-
šydamas duris pakeisti, ir gavo 
pažadą tai padaryti, tačiau praė-
jus 2 metams, reikalai nepajudėjo 
iš mirties taško. Matydamas Lie-
tuvos pašto abejingumą, S. Re-
meikis kreipėsi į Seimo kontro-
lierių, kuris išsamiai ištyrė padė-
tį. Kontrolierius atkreipė dėmesį, 
kad už susidariusią situaciją at-

sakomybę turėtų prisiimti ir sa-
vivaldybė – ji dar 2008 m. spalio 
mėnesį išdavė statybos lеidimą 
rеkonstruoti pašto patalpas pa-
gal UAB ,,Grundеsta“ parеngtą 
tесhninį projеktą. Jame numaty-
ta, kad remiantis egzistuojančiais 
teisės aktais, pastatas turi būti 
pritaikomas žmonių su nеgalia 
rеikmėms. 

Pasitenkinta skambučiu
Po Seimo kontrolieriaus raš-

to, sureagavo ir savivaldybė – 
pareikalavo pakeisti duris, o kol 
tai bus padaryta, įrengti pagal-
bos skambutį su skiriamuoju 
nеįgaliųjų žеnklu, kad paskam-
binus durys būtų atidarytos iš 
vidaus. Toks skambutis buvo 
įrengtas, tačiau tuo ir pasitenkin-
ta. Nors Lietuvos pašto S. Remei-
kiui atsiųstame rašte antrą kar-

Savo teisių reikalavimas – 
kova su vėjo malūnais

Jurbarkiškis Stasys Re-
meikis jau 1,5 metų ko-
voja, kad būtų pakeistos 
neįgaliesiems nepritaiky-
tos pašto durys. Deja, nei 
Seimo kontrolieriaus, nei 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento išvados neįtiki-
na AB Lietuvos paštas, 
kad minėtas duris reikia 
pakeisti. 

tą pažadėta netrukus (2013-ųjų 
lapkričio mėnesį) duris pakeis-
ti lengvesnėmis, tačiau tai nepa-
daryta iki šiol. Pasak S. Remeikio, 
skambutis neišsprendžia proble-
mos. Viena vertus, paskambinus 
rеikia kеlеtą minučių laukti pašto 
darbuotojo priе varstomų durų, 
o tai nesaugu. Kita vertus, Lietu-
vos pašto darbuotojai yra nepa-
tenkinti, kad tenka palikti savo 
darbo vietą ir eiti atidaryti duris 
skambinančiajam, pyksta ir eilė-
je stovintys lankytojai. 

Pavasarį S. Remeikis vėl krei-
pėsi į Seimo kontrolierių, atkreip-
damas dėmesį, kad problema ne-
sprendžiama. Po Seimo kontro-
lieriaus rašto savivaldybei, pas-
taroji skyrė galutinį tеrminą – 
įėjimą „Lietuvos pašto“ Jurbar-
ko skyriujе nеįgaliеsiеms pritai-
kyti iki gеgužės 31 d. Įdomu, ar 

šį kartą bus įvykdytas reikalavi-
mas paisyti įstatymų, ar ir toliau 
vyks rezultatų neduodantis susi-
rašinėjimas. S. Remeikis sako gir-
dintis, kad Lietuvos paštas sku-
bėti nežada ir randa pasiaiškini-
mui įvairių priežasčių.

Nepritaikytas policijos 
pastatas 

Kitas klausimas, neduodan-
tis S. Remeikiui ramybės – Jur-
barko rajono poliсijos komisa- 
riato administraсinio pastato 
pritaikymas. Jame yra ir Migra-
cijos departamento skyrius, kur 
išduodami dokumentai, todėl 
kiekvienam žmogui kartais čia 
tenka apsilankyti. Tačiau tą pa-
daryti judėjimo negalią turinčia-
jam trukdo aukšti laiptai. S. Re-
meikis pasakoja, kad nors poli-
cininkai neatsisako padėti ir įne-
ša žmogų rateliuose į pastatą, tai 
problemos nesprendžia. Jį patį 
benešant buvo netyčia numau-
tas vežimėlio ratas ir tik atsitik-
tinumo dėka vyriškis neiškri-
to ant stačių laiptų. „Gerai, kad 
nešė 4 vyrai“, – sako S. Remei-
kis. Pasak jo, jei būtų laikoma-
si tiek mūsų šalyje galiojančių 
įstatymų, tiek Neįgaliųjų teisių 
konvencijos, pastatai turėtų būti 
pritaikyti ir tokių problemų ne-
kiltų. Marijampolės apskritiеs 
vyriausiasis poliсijos komisa-
riatas informavo, kad šių metų 
sausio mėnesį kreiptasi į Polici-
jos dеpartamеntą, prašant skir-
ti lėšų Jurbarko rajono poliсijos 
komisariato administraсinio 
pastato pritaikymui. „Polici-
jos dеpartamеntui skyrus lėšas, 
2014 m. bus įrengtas pandusas 
neįgaliеsiеms saugiai ir patogiai 
patеkti į valstybės įstaigą“, – ra-
šoma rašte. Tikėkimės, kad šį 
kartą problema bus išspręsta 
sklandžiai, be didelių atsikalbi-
nėjimų ir niekam tikusių laikinų 
sprendimų. 

Emilija Stonkutė

ataskaitoje. E. Žiobienė sako, 
kad dabar dažniau nustatomas 
neįgalumo lygis, tačiau ne visos 
negalios yra tokios, dėl kurių 
vaikams reikėtų gyventi specia-
lioje įstaigoje (tarkim, bronchinė 
astma). Na, o globotinio medici-
niniuose dokumentuose užfik-
suoti sveikatos sutrikimai būsi-
miems globėjams ir įtėviams ne-
abejotinai reikšmingi, ypač atsi-
žvelgiant į tai, kad pats įstaigos, 
kurioje auga vaikas, pavadini-
mas (sutrikusio vystymosi) ir 
veiklos profilis (sveikatos prie-
žiūros įstaiga) suponuoja tai, 
kad visi jose gyvenantys vaikai 
turi rimtų sveikatos sutrikimų, 
o tai gąsdina globėjus bei gali-
mus įtėvius ir apsunkina vaikų 
paėmimą į šeimą. 

Šeima „gydo“
Vaiko teisių apsaugos kon-

trolierė sako vis dar susidurian-
ti, nors ir retai, su tėvų nenoru 
auginti savo vaiko vien dėl to, 
kad jis ne toks, kaip visi – turi 
kokių nors sutrikimų, yra „ne-
gražus“ ir pan. 

Didžioji dalis sutrikusios rai-
dos kūdikių namuose gyvenan-
čių vaikų turi tėvus. Dauguma jų 

yra asocialūs, o dalis tiesiog ne-
nori auginti neįgalaus vaiko. Gal 
ir yra tokių atvejų, kai tėvams per 
sunku juo rūpintis, kai jie nega-
li susitvarkyti. Tačiau kai vaikas 
nelankomas, pasak E. Žiobienės, 
tai parodo, kad jis tėvams nerū-
pi. Vienokie ar kitokie sutrikimai, 
vaiko teisių apsaugos kontrolie-
rės nuomone, negali būti pagrin-
das tokius vaikus atstumti. Svar-
bu užauginti emocine, moraline 
prasme sveikus, laimingus žmo-
nes, o tai įmanoma tik šeimoje. 
„Dažnai pastebime, kad paėmus 
vaikus į šeimą, jie pražysta, – 
sako E. Žiobienė. – Tikiu, kad 
nemažai „vadinamųjų“ negalių 
galima „išgydyti“ perkėlus vai-
ką į saugią, emociškai palankią 
aplinką.“ Deja, būna ir kitokių 
atvejų, pasitaikė, kad mama su-
žalojo savo kūdikį smurtaudama 
prieš jį – pažeidė dalį smegenų ir 
11 mėnesių jis jau buvo neįgalus. 

Nemažai sveikatos sutriki-
mų turinčių vaikų įvaikina už-
sieniečiai, daugiausia skandina-
vai. Taip atsitinka todėl, kad pir-
miausia leidžiama įsivaikinti Lie-
tuvos piliečiams, todėl užsienie-
čiams tenka tie vaikai, kurių atsi-
sakė lietuviai. Jie noriai paima ir 

daugiau vaikų, net su itin dide-
lėm sveikatos ir raidos proble-
mom. Žinoma, pasak vaiko tei-
sių apsaugos kontrolierės, reikia 
pripažinti, jog įtakos turi ir tai, 
kad, tarkim, Švedijoje sveikatos 
ir socialinės apsaugos sistema yra  
sėkmingesnė.

E.Žiobienės nuomone, kūdi-
kiams – ne vieta globos namuo-
se. Jiems čia be galo trūksta dė-
mesio, bendravimo, žmogiškos 
šilumos. Jie netgi išmokę neverk-
ti. Kaip gali harmoningai vysty-
tis vaikas, kuris nėra paimamas 
ant rankų? Ir tai suprantama – 
darbuotojai nepajėgūs suteikti 
jiems meilės. Tyrimai rodo, kad 
globos namuose augančių kūdi-
kių tiek fizinis, tiek emocinis vys-
tymasis labai sulėtėja. Todėl, pa-
sak vaiko teisių apsaugos kontro-
lierės, reikia kuo labiau skatinti 
globą šeimose. 

Siekiama daugiau remti 
šeimas

Šiuo metu šeimoms, globo-
jančioms vaikus, mokama 520 Lt 
pašalpa. Šios išmokos dydis nesi-
keitė beveik 15 metų, pasak vai-
kų teisių gynėjų, ji yra per maža, 
vos dengia vaiko poreikius. Ji 

taip pat turėtų būti diferencijuo-
jama pagal vaiko poreikius (am-
žių ir sveikatos būklę). Kūdi-
kio išlaikymas įstaigoje kainuo-
ja nuo 2 iki 4 tūkst. Lt per mėne-
sį, kartais ir daugiau, t.y. beveik 
500 „sutrikusios raidos“ vaikų iš-
laikyti reikia apie  20 mln. Lt per 
metus. Deja, vaiko poreikiams 
(drabužiams, vaistams ir pan.) 
atitenka minimali to dalis. Dau-
giausia lėšų skiriama patalpoms 
ir atlyginimams, ne visada pa-
tiems reikalingiausiems etatams 
išlaikyti. Daug efektyviau, E. Žio-
bienės nuomone, būtų tuos pini-
gus skirti šeimoms, kurios imtų-
si kūdikius globoti. Norima pa-
ruošti profesionalius globėjus, 
kaip yra kitose šalyse, kad, atsi-
tikus bėdai, vaikas patektų ne į 
įstaigą, bet į šeimos aplinką. Jei 
būtų mokami didesni globos pi-
nigai, atlyginimas globėjams, to-
kių šeimų tikrai atsirastų. 

Be to, pasak vaiko teisių ap-
saugos kontrolierės, yra visiškai 
nesuprantama, kodėl sutrikusio 
vystymosi kūdikių globos namai 
yra ne Socialinės apsaugos ir dar-
bo, o Sveikatos apsaugos minis-
terijos pavaldume – juk kalba-
ma apie vaikų globą, o ne apie 

gydymą. Tačiau kai pradedama 
diskutuoti apie tokių įstaigų re-
organizaciją, E. Žiobienės teigi-
mu, jaučiamas didelis pasiprie-
šinimas. Išeitis – jų neuždaryti, 
o pertvarkyti į daugiafunkcinius 
centrus, kuriuose šeimos, augi-
nančios vaikus su negalia, galė-
tų gauti pagalbą. Čia būtų teikia-
mos dienos globos paslaugos, tė-
vai čia galėtų sulaukti specialis-
tų – logopedų, kineziterapeutų, 
psichologų pagalbos ar konsul-
tacijų netoli savo gyvenamosios 
vietos. Tokių įstaigų mūsų šalyje 
dar labai trūksta. Juk patiems tė-
vams yra sunku vaiką, turintį ne-
galią, ir prižiūrėti, ir lavinti... O 
įstaigoje dirba specialistai, kurie 
gali tokiam vaikui profesionaliai 
padėti. Pavyzdžių, kad tokio po-
būdžio paslaugos teikiamos, esa-
ma. Kaune vyresni vaikai globo-
jami „Apuolės“ mokykloje, į ku-
rią tėvai atveža juos ryte, o vaka-
re pasiima. Mažesniaisiais rūpi-
namasi vaikų reabilitacijos ligo-
ninėje „Lopšelis“ prie Kauno kli-
nikų. Čia teikiamos paslaugos ne 
tik vaikui, bet ir mamai, susilau-
kusiai neįgalaus kūdikio. Jei tė-
vai dažniau sulauktų tokios pa-
galbos, galbūt daugiau sudėtin-
gesnės raidos vaikų liktų augti 
savo šeimose.

Aurelija BABinSkiEnė

Jurbarko pašto durys – neįveikiama kliūtis neįgaliesiems.

Vaiko vieta – šeimoje(atkelta iš 1 psl.)
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Alerginės ligos: šienligėDaktaras
Aiskauda

Šienligė (sinonimai: šieno slo-
ga, šieno karštligė, pavasari-

nė šienligė, alerginė sloga, sezo-
ninis alerginis rinitas, polinozė) 
yra nosies ir akių gleivinės se-
zoninis sudirginimas, kurį su-
kelia kai kurių žydinčių augalų 
(medžių, krūmų, žolių, piktžo-
lių, javų, gėlių; yrà apie 50 auga-
lų, galinčių sukelti šienligę) žie-
dadulkės. Šienligė kartais pra-
sideda jau sausio mėnesį, daž-
niau – vasario pabaigoje (tuomet 
pasklinda lazdynų, alksnių, ber-
žų, gluosnių žiedadulkės). 

Skaičiai ir faktai
Sergančiųjų įvairiomis aler-

ginėmis ligomis skaičius kasmet 
dvigubėja. Jeigu ši tendencija iš-
liks, tai pagal Pasaulinės sveika-
tos organizacijos prognozes, 2015 
metais alergija viena ar kita for-
ma vargins pusę žmonijos. Įvai-
riose šalyse šienlige serga nuo 0,2 
iki 39 % gyventojų. Dažniau ser-
ga 10–40 metų asmenys. Iki 14 
metų 2 kartus dažniau serga ber-
niukai, nuo 15 iki 50 metų – mo-
teriškos lyties atstovės.

Šienligė ypač dažnai pasi-
reiškia alergine sloga (95–98 %), 
bronchine astma (30–40 %). Kai 
kuriems ligoniams šienligė pasi-
reiškia odos uždegimu, dilgėli-
ne ir kitomis odos ligomis. Kiek 
rečiau šienligė susargdina šlapi-
mo ir lyties organus, skrandžio 
ir žarnyno traktą (pykinimas, vė-
mimas, skrandžio srities skaus-
mai ir kt.). 

Mažiau pavojingos  
medžių žiedadulkės

Atrodytų, jog šienligė dau-
giausia turėtų varginti gyve-
nančius kaime žmones, tačiau 
didžiąją sergančiųjų dalį suda-
ro miestiečiai (jų sergamumas 
4–6 kartus didesnis negu kai-
miečių). Kodėl? Miestuose aps-
kritai didesnė oro tarša, pavyz-
džiui, vien tik bakterijų dides-
nių miestų 1 m3 oro randama 
apie 36 tūkst. Todėl į miestiečių 
organizmą dažniausiai patenka 
dar agresyvesnės (alergijos po-
žiūriu) žiedadulkės, t.y. prisigė-
rusios iš oro įvairiausių sveika-

tai kenkiančių taršalų.
Mažiau pavojingos (šienligės 

atžvilgiu) – medžių žiedadulkės, 
nes jos yra stambesnės ir sunkes-
nės. Už jas „piktesnės“ – smul-
kios ir lengvos paprastų žolių ir 
piktžolių žiedadulkės. Jos saulė-
tą ir vėjuotą dieną gali įveikti ne-
mažus nuotolius bei sudaryti ore 
didesnius telkinius.

Kai sergama po augalų 
žydėjimo

Tuo atveju, kai ligonį vargi-
na šienligei būdingi simptomai 
(ypač nesibaigiantis slogavimas) 
net ir pasibaigus augalų žydėji-
mo sezonui, reiktų išsiaiškinti, ar 
sergantysis nėra alergiškas gry-
beliams, pelėsiams, namų dul-
kių erkėms, tarakonams, čiuži-
nių kamšalams, pūkiniams pata-
lams, naminių gyvūnų plaukams 
bei epidermiui (epidermis – pa-
viršinis odos sluoksnis).

Kaip dažniausiai 
pasireiškia liga

Atsiranda čiaudulys, sauso 
kosulio priepuoliai, stipri sloga, 
pasunkėja kvėpavimas per nosį, 
paburksta ir niežti nosies gleivi-
nė, patinsta vokai, ašaroja akys, 
bijo šviesos. Be to, parausta jun-
ginė (junginė – skaidri plėvelė, 
dengianti visą akies obuolio prie-
kinį ir vokų užpakalinį pavir-
šių), skauda galvą, kartais padi-
dėja kūno temperatūra, praside-
da gerklės uždegimas, kūno bė-
rimas ir niežėjimas. Ligai užsitę-
sus gali susilpnėti skonio, uoslės 
pojūčiai, pablogėti klausa.

Mitas apie šienlige 
sirgusius vaikus

Mažus vaikus šienligė su-
sargdina tik po 3–6 augalų žydė-
jimo sezonų. Rizikos grupei pri-
skirtini tie vaikai, kurie išvydo 
pasaulį pavasario–vasaros laiko-
tarpiu. Šia liga dažniausiai suser-
ga tie vaikai, kuriems kūdikystė-
je vaisių ir daržovių sultys buvo 
sukėlusios alergiją. 

Dar vis gajus mitas, jog be iš-
imties visi vaikai, vaikystėje sir-
gę šienlige, jos nebeatsikrato iki 
gyvenimo pabaigos. Įsidėmėti-
na: daugiau kaip trečdalis ma-

žųjų ligonių, sulaukę tikrojo ly-
tinio brendimo laikotarpio (ber-
niukams jis būna 13–16, mergai-
tėms – 12–15 metais), tampa at-
sparūs žiedadulkėms. 

Komplikacijos
Šienligė dažniausiai kompli-

kuojasi sinusitu (sinusitas – prie-
nosinių ančių uždegimas; juo 
dažniau serga suaugę, vaikai – 
retai, nes jų prienosiniai ančiai 
dar būna nesusiformavę), vidu-
rinės ausies uždegimu, bronchi-
ne astma (bronchinė astma – lė-
tinė alerginė liga, kuri reiškia-
si dusulio priepuoliais, kosuliu, 
skrepliavimu, suspaustos krūti-
nės pojūčiu). 

Ligą gali apsunkinti kai 
kurie produktai

Absoliuti dauguma žmonių, 
kuriuos susargdina žiedadul-
kės, būna alergiški kai kuriems 
vaisiams, daržovėms, riešutams, 
medui (jame taip pat esama žie-
dadulkių), augalinės kilmės al-
koholiniams ir nealkoholiniams 
gėrimams, kosmetiniams pre-
paratams, vaistažolių užpilams, 
nuovirams, arbatoms.

Pastaba: ar žemiau nuro-
dyti produktai turi būti riboja-
mi tik konkrečių augalų žydėji-
mo metu, ar kiek ilgiau, nurodo 
gydytojas.

1. Sergant šienlige, kurią su-
kėlė beržo žiedadulkės, nevartoti-
ni obuoliai, bulvės, morkos, sa-
lierai, abrikosai, slyvos, persi-
kai, vyšnios, trešnės, lazdyno rie-
šutai. Taip pat žinotina, jog aler-
ginį beržo žiedadulkių poveikį 
gali sustiprinti alksnio, lazdyno 
ir obels žiedadulkės.

2. Jei susargdino javų žiedadul-
kės, reikėtų vengti miltų ir kruo-
pų valgių, rūgštynių, būtina sau-
gotis varpinių žolių žiedadulkių.

Stiprinkite imunitetą 
Šienligės ir kai kurių kitų 

alerginių ligų išoriniai simpto-
mai pasireiškia silpniau arba iš 
viso jų nebūna žmonėms, kurie 
pasižymi nepriekaištingu imu-
nitetu. Todėl labai svarbu žino-
ti, kas imunitetui kenkia ir kas 
jį stiprina.

Imunitetą silpnina: įvairios 
sunkios, ilgai trunkančios ligos, 
traumos, neigiamos emocijos, 
alkoholis, rūkalai ir kt. toksinės 
medžiagos, rūkyti mėsos gami-
niai, kofeino turintys produktai 
(nesaikingai vartojami), per ma-
žas skysčių kiekis (ypač kokybiš-
ko vandens), rafinuotas cukrus 
(kai juo piktnaudžiaujama), va-
karienė po 20 val. (ypač gausi), 
vidurių užkietėjimas, nemiga, 
skausmas, poilsio stoka, vibra-
cija, radiacija, triukšmas, elektro-
magnetinis laukas. 

Imunitetą stiprina: grūdinima-
sis, sveika mityba, fizinis aktyvu-
mas, vitaminai: A, B6, C, E, mi-
neralai – cinkas, selenas bei tin-
kamas darbo ir poilsio režimas. 

Apsisaugojimo  
priemonės

Šienligę gali gydyti tik gydy-
tojas, kita kalba – apie apsisaugo-
jimo priemones (jos yra būtinos 
tiek šienligės profilaktikai, tiek 
gydymui), kurios netgi nieko ne-
kainuoja. Štai keletas jų:

1. Atiduokite į cheminę va-

lyklą, o po to izoliuokite (polie-
tileniniame maiše ar kitaip) ar vi-
sai atsisakykite dulkes sugerian-
čių daiktų (kilimų, takų, minkštų 
žaislų, baldų užtiesalų ir pan.);

2. Jums alergiškų augalų žy-
dėjimo metu daugiau laiko pra-
leiskite uždarose patalpose (jos 
turi būti nuolat šluostomos drėg-
nu skuduru, pastoviai plauna-
mos grindys ir t.t.), o jei būsite 
lauke, nešiokite akinius (kad žie-
dadulkės nepatektų į akis), ant 
veido – gerai prigludusią prie no-
sies ir lūpų vandeniu sudrėkintą 
marlinę kaukę; 

3. Grįžę į namus, nevaikščio-
kite su viršutiniais drabužiais po 
kambarius, o tuoj pat juos pali-
kite koridoriuje ar kitoje vieto-
je, nutolusioje nuo miegamosios 
patalpos; 

4. Jei naudojatės automobiliu, 
važiuodami neatidarinėkite lan-
gų ir durelių;

5. Stenkitės išeiti į lauką tik 
esant apsiniaukusiam, nevėjuo-
tam, lietingam arba bent drėg-
nam orui.   

Romualdas oGinSkAS  

Didžiausia bėda, kad didžiajai 
daliai vyrų ir daugiau nei pu-
sei moterų širdies ir kraujagys-
lių liga iškart pasireiškė arba in-
farktu, arba mirtimi. Liga žmo-
nes pakirto be jokių perspėjimo 
ženklų, nors pagrindinę priežas-

Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių kli-
nikų 1-ojo kardiologijos 
skyriaus vedėja, Lietu-
vos širdies asociacijos 
prezidentė prof. Žaneta  
Petrulionienė teigia, kad 
kasmet mūsų šalies mir-
čių struktūroje širdies ir 
kraujotakos ligos sudaro 
per 50 proc., o mirtingu-
mas nuo šių ligų Europos 
Sąjungos vidurkį viršija 
daugiau nei du kartus.

Padidėjęs cholesterolis – vienas didžiausių rizikos veiksnių
tį – aterosklerozę – galima buvo 
įveikti. Medikai išskiria tris pag-
rindinius rizikos veiksnius: pa-
didėjusį cholesterolį, rūkymą ir 
padidėjusį kraujospūdį. „Per di-
delis cholesterolio kiekis yra vie-
nas iš rizikos veiksnių susirgti 
širdies ir kraujagyslių ligomis, 
kurios puola darbingo amžiaus 
žmones. Cholesterolio kiekio 
reguliavimas – vienas iš svar-
biausių prevencijos tikslų“, – 
atkreipia dėmesį prof. Ž. Petru-
lionienė.

Kardiologė priminė, kad 
Lietuvoje vykdomos Širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencijos 
programos rezultatai parodė, 
jog padidėjęs cholesterolis nu-
statomas per 80 proc. atėjusių 
išsitirti žmonių.

Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto Visuomenės 

sveikatos instituto vadovas 
prof. Rimantas Stukas pabrėžė, 
kad didžioji dalis Lietuvos gy-
ventojų nepasitikrina savo cho-
lesterolio lygio. Kartą per metus 
ir dažniau cholesterolio tyrimą 
atlieka tik apie trečdalis gyven-
tojų, apie pusė žmonių paskuti-
nį kartą tikrinosi prieš 5 metus 
ar net visai nesitikrino.

Tyrimo duomenys liudija, 
kad vyrams dažniau nustato-
mas padidėjęs cholesterolis nei 
moterims. „Ligų priežasčių rei-
kėtų ieškoti mūsų mitybos įpro-
čiuose. Gyventojų apklausa pa-
rodė, kad mes esame įsitikinę, 
jog valgome neriebiai, nors iš-
vardyti suvalgomi produktai ir 
jų kiekiai rodo, kad mūsų mi-
tyba yra labai „riebi“. Gausiai 
valgome gyvulinius riebalus – 
grietinę, sviestą, kiaulieną, fer-

mentinį sūrį ir kitus riebius pro-
duktus“, – tyrimo duomenis ko-
mentavo prof. R. Stukas.

Jis atkreipė dėmesį, kad Lie-
tuvoje galima įžvelgti tam tikrą 
paradoksą – žmonės pripažįs-
ta, kad cholesterolis turi įtakos 
sveikatai (78 proc. vyrų ir 85 
proc. moterų) ir didina ligų ri-
ziką. Tačiau čia pat tyrimas at-
skleidžia, kad maisto produk-
tus Lietuvos gyventojai renkasi 
labiau pagal kainą ir skonį nei 
pagal naudą sveikatai. 

Prof. Ž. Petrulionienė pabrė-
žė, kad šalyse, kur mityba yra 
labai riebi ir vyrauja gyvulinės 
kilmės riebalai, aterosklerozės 
progresavimas daug greites-
nis. Širdies ir kraujagyslių svei-
katai išsaugoti svarbu laikytis 
kelių mitybos principų: mažin-
ti bendrą riebalų kiekį, ypač gy-

vulinių riebalų (jie turi sudaryti 
ne daugiau 10 proc. visų gauna-
mų riebalų).

Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santariškių klinikų išpla-
tintame pranešime rašoma, kad 
medikai perspėja, jog choleste-
roliui pasiekus kritinę ribą, vais-
tai jam mažinti jau yra būtini.

Prof. Ž. Petrulionienė teigė, 
kad Lietuvos gyventojams atsa-
kingiau pažvelgus į savo mitybą 
ir kitas rizikas, mirtingumą Lie-
tuvoje galima būtų gerokai su-
mažinti. Be to, šiuo metu Lietu-
voje vykdoma Širdies ir krauja-
gyslių ligų prevencijos progra-
ma, pagal kurią nemokamai  
tikrinami sveiki 40–55 metų vy-
rai ir 50–65 metų moterys sie-
kiant išaiškinti, ar jie turi krau-
jotakos ligų rizikos veiksnių.

„Bičiulystės“ inf.
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Nenoras keistis silpnina ir skaldo 
organizacijas(atkelta iš 1 psl.)

Rengiama nauja specialiųjų poreikių  
nustatymo neįgaliems asmenims tvarka

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija (SADM) ren-
gia naują specialiųjų porei-
kių nustatymo neįgaliems 
asmenims tvarką.

Sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu nuo gegužės 
1 d. įsigalios nauja receptų 
rašymo ir kompensuojamų-
jų vaistų bei medicinos pa-
galbos priemonių pardavi-
mo tvarka, pagal kurią nuo 
10 d. iki 30 d. pratęstas kom-
pensuojamųjų vaistų recep-
tų galiojimo terminas, gydy-
tojams suteikta galimybė ant 
vieno blanko išrašyti receptą, 
jei pacientas pageidauja įsigy-
ti vaistus 6 mėnesių gydymo 
kursui, sumažinta privalomų 
žymėjimų skaičius tiek pil-
dant receptą, tiek vaistinėms, 
vykdant jų apskaitą. 

Neretai pacientai nesu-
spėja per 10 dienų įsigyti 
jiems paskirtų kompensuo-
jamųjų vaistų ar medicinos 
pagalbos priemonių (MPP), 
todėl gydytojams tenka vėl 
iš naujo rašyti kompensuo-
jamuosius receptus. Naujoje 
tvarkoje pratęsiamas šių re-
ceptų galiojimo laikas iki 30 
dienų. Individualiais atve-
jais gydytojas galės nurody-
ti ir trumpesnį recepto galio-
jimo laikotarpį.

Nuo gegužės 1 d. ant vie-
no recepto blanko gydytojas 
galės išrašyti kompensuoja-
muosius vaistus ir MPP 6 mė-
nesių gydymo kursui. Tokia 
galimybė numatyta, kai pa-
cientas serga lėtine liga, il-
gai vartoja tuos pačius vais-
tus, pageidauja juos įsigy-
ti vienu kartu, ir jam nebūti-
na dažnesnė sveikatos kont-
rolė. Gydytojas, skirdamas 
kompensuojamųjų vaistų ar 
MPP ilgesniam nei 3 mėne-
sių laikotarpiui, tai turės pa-
grįsti paciento medicinos do-
kumentuose. Valstybinė ligo-
nių kasa iki š. m. liepos 1 d. 
įdiegs internetinę prieigą 
vaistinėms, kurioje farmaci-
jos specialistai galės sužinoti 
gydytojų kontaktinius duo-
menis. Todėl nuo š. m. liepos 
1 d. bus atsisakyta reikalavi-
mo gydytojams dėti spaudą 
ant pirmojo kompensuoja-
mųjų vaistų (originalaus re-
cepto) recepto blanko. Kom-
pensuojamųjų vaistų recep-
tus rašantiems gydytojams 
medicininiuose dokumen-
tuose sumažinamas privalo-
mos informacijos kiekis. Nuo 
7 dienų iki mėnesio prailgi-
namas vienu kartu skiriamų 
vaistų ar MPP gydymo kur-
sas apdraustajam, kuris ne-
turi kompensuojamųjų vais-
tų paso, tačiau kompensuoja-
mieji vaistai ar MPP jam yra 
būtini. Tokiam pacientui turi 
būti išrašomas išimties atve-
jams numatytas recepto blan-
kas. Naujoje tvarkoje taip pat 
nustatyta, kad vaistinėse, tu-
rinčiose kompiuterizuotą re-
ceptų apskaitą, ant 3 formos 
recepto (abiejų egzemplio-
rių) nustatytoje vietoje nerei-
kės dėti vaistinės antspaudo, 
jei ši žyma bus padėta kito-
je recepto pusėje (abiejų eg-
zempliorių).

„Bičiulystės“ ir SAM inf. 

Ilgiau galios 
kompensuojamųjų 

vaistų receptai
neįgaliesiems bendruomenė-
je programai įgyvendinti, į fi-
nansuojamų organizacijų sąra-
šą greta Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos jau trečius me-
tus įtraukia ir Ventos neįgaliųjų 
klubą „Dalia“. 13-tus metus vei-
kiančio klubo vadovė Irena Jat-
kauskienė pasakoja, kad mintis 
kurti savarankišką organizaciją 
kilo atsiliepiant į tuometinės so-
cialinės pasaugos ir darbo minis-
trės Vilijos Blinkevičiūtės ragini-
mą kuo labiau priartinti paslau-
gas prie neįgaliųjų. Deja, Akme-
nės rajono neįgaliųjų draugija į 
tai sureagavo neigiamai – klubo 
pirmininkė ir visi į jį įstoję žmo-
nės buvo pašalinti iš draugijos. 

I. Jatkauskienė neslepia, jog 
pradžia nebuvo lengva – reikėjo 
patalpų, kur galėtų organizuo-
ti veiklą, kur būtų galima teik-
ti paslaugas. Ir pinigų nebuvo. 
2001-ųjų lapkričio pabaigoje už-
registruotas klubas pirmąsias 
lėšas (25 tūkst. litų) iš valstybės 
biudžeto gavo tik 2008-aisiais. Po 
to – ir vėl pertrauka. Neįgalių-
jų reikalų departamentui teiktos 
paraiškos finansavimo nesulau-
kė – klubas neturėjo savo pasto-
gės, be to, esą buvo per maža or-
ganizacija. Padėtis pasikeitė tik 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je programos finansavimą perda-
vus savivaldybėms. 

Šiemet „Dalios“ klubui skir-
ti 25 tūkst. litų. Per 360 narių tu-
rinčio klubo iždą papildo ir na-
rio mokestis (12 Lt per metus), ir 
iš rėmėjų surinkti 2 proc. pajamų 
mokesčio. Graži draugystė jį sie-
ja su Norvegijoje veikiančiu fon-
du „Pagalba Lietuvai“, iš kurio, 
be drabužių siuntų, ventiškiai 
sulaukia ir finansinės paramos.

I. Jatkauskienės teigimu, 
įkūrę savarankišką organizaci-
ją Ventos neįgalieji išplėtė savo  
veiklą (teikia skalbimo ir maudy-
mo paslaugas, įkūrė darbščiųjų 
rankų būrelį ir kt.), subūrė daug 
savanorių, pradėjo glaudžiau 
bendradarbiauti su bendruome-
ne, kultūros namais. 

Draugija padalinių 
aktyvumo nevaržo

Vis dėlto gerokai daugiau 
tokių pavyzdžių, kai neįgaliųjų 
organizacijų padaliniai aktyviai 
dirba, jų veikloje dalyvauja daug 
žmonių, tačiau neatsiskiria nuo 
draugijos. Jau dvejus metus ma-
loniai stebina Šilutės rajono ne-
įgaliųjų draugijos Švėkšnos pa-
dalinio veikla. Surišę 7,2 m ilgio 
verbą švėkšniškiai pernai pateko 

į Lietuvos rekordų knygą, noriai 
įsitraukė į kitą „Factum“ agentū-
ros užfiksuotą rekordo kūrimą – 
akciją „Mes už šviesą“ ir savo 
rankomis dešimtis moliūgų pa-
vertė degančiais žibintais, „išau-
dė“ puikų gėlių kilimą, papuo-
šusį 150-ąjį jubiliejų švenčiančią 
Švėkšną. Grybavimo čempiona-
tas, Užgavėnės, Duonos šventė, 
dalyvavimas „Maisto banko“, 
„Darom“ akcijose – tai tik da-
lelė įvairiapusės Švėkšnos neį-
galiųjų veiklos, kuri įtraukia vis 
daugiau žmonių, suteikia jiems 
džiaugsmo, neleidžia nugrimz-
ti į vienatvę. 

Pokyčiai prasidėjo padali-
nio pirmininke išrinkus naujo-
vių nuolat ieškančią ir jomis kuo 
daugiau žmonių sudominti sie-
kiančią Ingritą Riterienę. Neįga-
liųjų iniciatyvas noriai palaiko, į 
bendruomenės veiklą juos įtrau-
kia ir Švėkšnos seniūnas Alfon-
sas Šeputis. Šiuo metu padalinyje 
yra 120 neįgaliųjų. Pasak I. Rite-
rienės, puikiai sutariama ir su Ši-
lutės rajono neįgaliųjų draugija – 
švėkšniškiai naudojasi jos teikia-
momis paslaugomis, kviečiami į 
bendras draugijos šventes ir pan. 

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laimutė 
Dulkytė pasakoja, kad gerano-
rišką bendradarbiavimą su pa-
daliniais padeda palaikyti ir ta-
rybos sprendimas visą jų surink-
tą nario mokestį palikti šių pa-
dalinių reikmėms. „Ir su jubilie-
jumi žmones pasveikinti reikia, 
ir nevaikštantį namuose aplan-
kyti, ir renginiui suorganizuo-
ti pinigėlių turėti. Aptariam ga-
limas išlaidas, pakontroliuojam, 
kad surinktas mokestis būtų tiks-
lingai panaudotas“, – pasakojo 
L. Dulkytė, pridurdama, kad jo-
kių problemų dėl šių lėšų neky-
la, o padaliniams jos suteikia ge-
rokai daugiau savarankiškumo. 
Ypač tai aktualu didesnėms se-
niūnijoms (Švėkšnos, Vainuto), 
kur žmonės aktyvesni, bendruo-
meniškesni, kur jiems vadovauja 
iniciatyvūs, aktyvūs pirmininkai. 

Nario mokesčio 
paskirstymas – rimtas 

testas asociacijoms 
Neįgaliųjų draugijų tarybų 

sprendimus dėl nario mokesčio 
panaudojimo galima laikyti sa-
votišku testu, parodančiu orga-
nizacijos požiūrį į savo padali-
nius, jų vertinimą. Vienos drau-
gijos savo kasoje pasilieka visą 
surinktą nario mokestį ir jį nau-
doja įvairioms bendroms orga-
nizacijos reikmėms, kitos – šio 

mokesčio dalį ar net jį visą grą-
žina padaliniams, taip skatinda-
mos jų aktyvumą bei motyvuo-
damos patiems imtis daugiau 
iniciatyvos. 

Prienų rajono neįgaliųjų 
draugija yra patvirtinusi 7 litų 
metinį nario mokestį. Visi surink-
ti pinigai lieka draugijoje. Pra-
ėjusių metų pabaigoje tarybos 
sprendimu padalinių vadovams 
buvo skirta po 80 litų (transporto, 
ryšių išlaidoms padengti). Jiezno 
padalinio ataskaitiniame susi-
rinkime dalyvavęs LND pirmi-
ninkas Z. Jančauskis Prienų ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkę Izabelę Juodsnukienę pri-
mygtinai ragino tarybos posėdy-
je peržiūrėti nario mokesčio pa-
skirstymo tvarką – nutarti, kokia 
jo dalis turi būti grąžinta padali-
niams, kad šie juos galėtų panau-
doti savo veiklai. 

Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Zofi-
jos Švažienės teigimu, šiandien 
Ventos klubas „Dalia“ jau nega-
lėtų skųstis visiškai neatgaunan-
tis surinkto nario mokesčio. Ta-
rybos sprendimu šios lėšos pa-
skirstos taip: pirma atsilyginama 
už darbą mokestį renkantiems 
žmonėms, o likusi suma padalija-
ma per pusę – rajono draugijai ir 
padaliniams. Šiuo metu draugi-
joje – 5 padaliniai su 625 nariais. 

12 padalinių vienijančios Vil-
kaviškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės Valės Jasionie-
nės teigimu, čia renkamas 5 litų 
dydžio nario mokestis. Tarybos 
sprendimu 30 proc. šio mokes-
čio lieka Neįgaliųjų draugijoje, o 
70 proc. grįžta į padalinius (gru-
pes). Kaip ir šilutiškiai, visu savo 
surinktu nario mokesčiu dispo-
nuoja Kauno rajono neįgaliųjų 
draugijos padaliniai. Organiza-
cijos vadovė Lidija Morkūnienė 

sako, kad draugija šiuos pinigus 
užpajamuoja, pasidomi, ar pa-
daliniai turi išlaidas pateisinan-
čius dokumentus, tačiau smulk-
meniškai nenurodinėja, kaip juos 
naudoti. 

Stiprybė – vienybėje
Racionalus nario mokes-

čio paskirstymas – ne vieninte-
lė draugiškų draugijų santykių 
su padaliniais palaikymo sąly-
ga. Labai svarbus ir jų įtraukimas 
į aktyvią veiklą. Panevėžio, Kau-
no, Vilkaviškio rajonų, Kalvarijos 
savivaldybės neįgaliųjų draugi-
jos padaliniuose turi įkūrusios 
centriukus, juose teikia paslau-
gas, padeda organizuoti užim-
tumą, kitokią veiklą. 

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė, LND val-
dybos narė Aurelija Petronienė 
įsitikinusi, kad atsiskyrimo, su-
siskaldymo mintys kyla tuomet, 
kai neįgaliųjų draugijų pirminin-
kai per mažai bendrauja su pada-
linių vadovais, neieško sprendi-
mų. Atsiskyrimas, susiskaldy-
mas – tikrai ne išeitis. Pasak jos, 
tariantis, diskutuojant net sudė-
tingiausiose situacijose galima 
surasti kompromisinį sprendi-
mą. Tik reikia to siekti.

LND pirmininko Z. Jančaus-
kio nuomone, draugijų pirminin-
kai turėtų plačiau pažvelgti ir į 
savo veiklą, ir į visų organizacijos 
narių poreikius. Nenoras, o gal 
baimė keisti nusistovėjusią tvar-
ką, natūraliai priimti pokyčius – 
didžiausias kliuvinys, varžantis 
padalinių iniciatyvas, slopinantis 
jų entuziazmą, mažinantis pasi-
tikėjimą nevyriausybine organi-
zacija, menkinantis jos autorite-
tą. Tik strateginis mąstymas, pla-
tesnis požiūris gali padėti išlikti 
vieningiems ir stipriems.

Aldona MiLiEŠkiEnė

Prienų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Izabelė Juodsnukienė (pir-
ma iš dešinės) Jiezno padalinio narių neįtikino likti draugijoje.

Teigiama, kad ji leis labiau atsi-
žvelgti į negalios žmonių inte-
resus dėl slaugos, priežiūros ir 

pagalbos, taip pat užkirs kelią 
valstybės skiriamas lėšas nau-
doti sergančio asmens artimųjų 
reikmėms, rašo dienraštis „Lie-
tuvos žinios“.

Planuojama, kad vietoj šiuo 
metu specialiųjų poreikių neį-
galiems asmenims mokamų iš-
mokų – nuolatinės slaugos (900 
litų), priežiūros ir pagalbos (360 

ir 180 litų), transporto išlaidų 
kompensacijos (32,50 lito), auto-
mobilio įsigijimo kompensacijos 
(4160 litų) – bus įtvirtinti keturi 
asmens funkcionalumo lygiai.

Nustačius pirmąjį išmoka su-
darys 900 litų, antrąjį – 612 litų, 
trečiąjį – 360 litų, ketvirtąjį – 180 
litų. Taip pat siūloma palikti au-
tomobilio įsigijimo kompensaci-

ją, kuri būtų mokama vieną kar-
tą per šešerius metus.

Siūloma, kad išmokos, skiria-
mos už asmens funkcionalumo 
lygį, būtų naudojamos tik tam 
asmeniui, o ne vaikų, anūkų ar 
kitų artimųjų reikmėms, o pri-
reikus išmokas būtų galima pa-
keisti socialinėmis paslaugomis.

„Bičiulystės“ ir BnS inf. 
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
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 24 d. 
9.00 Kobra 11 (152) (kart.) N-7. 

10.00 Ponas Selfridžas (3, 4) (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (5/5). 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 (356) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (153) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (50). 
19.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 LRT forumas. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Va-
karo žinios. 23.15 Dokumentinio kino 
vakaras. Premjera. Vyriausiasis gin-
kluotųjų pajėgų vadas Ovaliajame ka-
binete. 1 d. Kubos raketų krizė. JAV, 
2012-2013 m. (Subtitruota). 0.15 Se-
nis (356) (kart.) N-7. 1.30 Visi namie. 

Antradienis, kovo 25 d. 
9.00 Kobra 11 (153) (kart.) N-7. 

10.00 Vyriausiasis ginkluotųjų pa-
jėgų vadas Ovaliajame kabinete. 1 
d. JAV, 2012-2013 m. (Subtitruo-
ta, kart.). 11.00 Bėdų turgus (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(5/6). 13.00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (357) N-7. 17.00 Kobra 11 (154) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (51). 19.20 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Pinigų karta. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.15 Šnipai (1) N-7. 0.15 Se-
nis (357) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, kovo 26 d.
9.00 Kobra 11 (154) (kart.) N-7. 

10.00 Dvi žvaigždės (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (5/7). 
13.00 Emigrantai (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (358) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (155) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (52). 19.20 Gyve-
nimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Istorijos detektyvai. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Užsienio naujie-
nos. 23.15 Šnipai (2) N-7. 0.15 Se-
nis (358) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 27 d. 
9.00 Kobra 11 (155) (kart.) N-7. 

10.00 Auksinės rankos (kart.). 11.00 
Pagalbos ranka (kart.). 11.30 Moks-
lo ekspresas (kart.). 11.45 Žingsnis 
po žingsnio (kart.). 12.00 Premjera. 
Miestelio ligoninė (5/8). 13.00 Gy-
venimas (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Senis (359) N-7. 17.00 Kobra 
11 (156) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (53). 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“. 22.05 Spe-
cialus tyrimas. 22.45 Vakaro žinios. 
23.15 Potvynis (1) N-7. 1.15 Senis 
(359) (kart.) N-7. 2.30 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Penktadienis, kovo 28 d. 
9.00 Kobra 11 (156) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (50– 53) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (5/9). 
13.00 Taip. Ne (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (360) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (157) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.40 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 19.00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 23.15 Potvynis (2) N-7. 
1.15 Senis (360) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, kovo 29 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 (23). 
9.25 Premjera. Mažasis princas (14). 

9.50 Premjera. Aviukas Šonas (4/9). 
10.00 Linksmoji knyga. 10.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Durys atsidaro. 12.00  Lietuvos na-
rystės NATO 10-osios metinės. Lie-
tuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ce-
remonija. 12.30  Lietuva – NATO. 10 
metų. Speciali laida. 13.00 Lietuvos 
vaikų ir moksleivių dainų TV konkur-
sas „Dainų dainelė 2014“. 15.00 Po-
pietė 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 Auksi-
nės rankos. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dvi žvaigž-
dės. 23.00 Premjera. Dvigubas smū-
gis. Veiksmo drama. JAV, 1991 m. 
N-14. 1.00  Specialus tyrimas (kart.). 

Sekmadienis, kovo 30 d. 
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart., subtitruota). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 7.55 Girių 
horizontai. 8.25 Kaimo akademija. 
9.00 Džeronimas (24). 9.25 Premje-
ra. Mažasis princas (15). 9.50 Prem-
jera. Aviukas Šonas (4/10). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta). 10.30 Premjera. Leonardas (2/2, 
3). 11.30 Klausimėlis.lt 11.45 Moks-
lo ekspresas. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Australija. Keliautojo laiku 
vadovas. Didžioji sala. JAV. 2012 m. 
4 d. (subtitruota). 13.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (2/6, 7, 8) 
N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Moterų siluetai Lietu-
vos istorijoje. 17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 
Stilius. 18.30 Premjera. Ponas Selfri-
džas (5, 6). 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Šerlokas. Reichenba-
cho krioklys (2/3) N-7. (Subtirtruota). 
23.15 Kelias į 2014 pasaulio futbolo 
čempionatą. 6 dalis. 23.45 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (2/6, 
7, 8) N-7. (kart.). 

Pirmadienis, kovo 24 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 7.20 
Simpsonai (334) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (14) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1859). 10.00 Paskutinis iš 
vyrų (1, 2) N-7. 10.55 Garfildas. Ko-
medija. JAV, 2004 m. 12.25 Vieš-
nios iš praeities (9) N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (14). 13.30 Gufis ir 
jo sūnus Maksas (27). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9) . 14.30 Simp-
sonai (335) N-7. 15.00 Rosarija (103) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (125) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Pamiršk mane (28) N-7. 
20.00 Mafijos kronikos N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (40) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerš-
tas (19) N-14. 23.00 Gražuolė ir pa-
baisa (3) N-14. 0.00 24 valandos (8) 
N-14. 1.00 Kaulai (7) N-14. 1.50 Cho-
ras (18) N-7. 2.45 Penktadienio va-
karo žiburiai (62) N-7. 3.30 Pabudi-
mas (5) N-14. 

Antradienis, kovo 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (9) (kart.). 7.25 Simpso-
nai (335) (kart.) N-7. 7.55 Brazilijos 
aveniu (15) N-7. 9.00 Meilės sūkury-
je (1860). 10.00 Paskutinis iš vyrų (3, 
4) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Vieš-
nios iš praeities (10) N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (15). 13.30 Gufis ir 
jo sūnus Maksas (28). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (10) . 14.30 Simp-
sonai (336) N-7. 15.00 Rosarija (104) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (126) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Pamiršk mane (29) N-7. 
20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (41) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Po kupo-
lu (3) N-14. 23.00 Gražuolė ir pa-
baisa (4) N-14. 0.00 24 valandos (8) 
N-14. 1.00 Kaulai (8) N-14. 1.50 Cho-
ras (19) N-7. 2.40 Penktadienio va-
karo žiburiai (63) N-7. 3.30 Pabudi-
mas (6) N-14. 

Trečiadienis, kovo 26 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (10) (kart.). 7.20 
Simpsonai (336) (kart.) N-7. 7.50 
Brazilijos aveniu (16) N-7. 9.00 Mei-
lės sūkuryje (1861). 10.00 Paskuti-

nis iš vyrų (5, 6) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Viešnios iš praeities (11) 
N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai (16). 
13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas (29). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (11) 
. 14.30 Simpsonai (337) N-7. 15.00 
Rosarija (105) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (127) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (30) N-7. 20.00 Obelis nuo 
obels (11) N-7. 20.30 Žvaigždžių de-
šimtukas N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (42) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Dakta-
ras Hausas (2) N-14. 23.05 Gražuolė 
ir pabaisa (5) N-14. 0.05 24 valandos 
(9) N-14. 1.05 Kaulai (9) N-14. 1.55 
Choras (20) N-7. 2.50 Penktadienio 
vakaro žiburiai (1) N-7. 3.35 Pabudi-
mas (7) N-14.

Ketvirtadienis, kovo 27 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11) (kart.). 7.20 
Simpsonai (337) (kart.) N-7. 7.50 
Brazilijos aveniu (17) N-7. 9.00 Mei-
lės sūkuryje (1862). 10.00 Paskuti-
nis iš vyrų (7, 8) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Viešnios iš praeities 
(12) N-7. 12.55 Drakonų medžioto-
jai (17). 13.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (30). 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (12) . 14.30 Simpsonai (338) 
N-7. 15.00 Rosarija (106) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (128) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (31) N-7. 20.00 Kitoks 
tyrimas N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (43) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Pavojus rojuje. Vokietija, 2013 
m. N-14. 0.00 24 valandos (11) N-14. 
1.00 Kaulai (10) N-14. 1.55 Choras 
(21) N-7. 2.45 Penktadienio vaka-
ro žiburiai (2). Drama. JAV, 2010 m. 
N-7. 3.35 Pabudimas (8) N-14. 

Penktadienis, kovo 28 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas Plačiakelnis (12) 
(kart.). 7.20 Simpsonai (338) (kart.) 
N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (18) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1863). 10.00 
Paskutinis iš vyrų (9, 10) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Viešnios iš pra-
eities (13) N-7. 12.55 Drakonų me-
džiotojai (18). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (31). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (13) . 14.30 Simp-
sonai (339) N-7. 15.00 Rosarija 
(107) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis 
(129) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Šrekas. Il-
gai ir laimingai. Animacinė komedi-
ja. JAV, 2010. 21.15 Brėkštanti auš-
ra. Fantastinė nuotykių drama. 1 da-
lis. JAV, 2011 m. N-7. 23.40 Esmi-
nis instinktas 2. Trileris. JAV, Vokie-
tija, Didžioji Britanija, Ispanija, 2006 
m. S. 1.50 Žaidimų draugas. Trileris. 
JAV, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (20) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (10) N-7. 
8.00 Smurfai (24). 8.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (14). 9.00 To-
bula moteris. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Anas-
tasija. Animacinis f. JAV, 1996 m. 
13.00 Mano mielas marsietis. Fan-
tastinė komedija. JAV, 1999 m. N-7. 
14.55 Kamelotas (8) N-7. 16.00 Vir-
tuvė (9) N-7. 16.40 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.10 Ekstrasensai detekty-
vai (1) N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Garfildas 2. Ko-
medija. JAV, 2006 m. 20.45 Trans-
porteris 2. Veiksmo f. JAV, Prancū-
zija, 2005 m. N-7. 22.20 Neįmano-
ma misija 2. Trileris. JAV, Vokietija, 
2000 m. N-7. 0.55 Neleisk man išei-
ti. Drama. D.Britanija, JAV, 2010 m. 
N-14. 2.45 Brėkštanti aušra. Fantas-
tinė nuotykių drama. 1 dalis. JAV, 
2011 m. N-7. 

Sekmadienis, kovo 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (21) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (11) N-7. 
8.00 Smurfai (25). 8.30 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (15). 9.00 Sportuok 
su mumis. 9.30 Statybų TV. 10.00 
Laikas keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 
11.00 Barbė rožiniais bateliais. Ani-
macinis f. JAV, 2013 m. 12.45 Keis-
tuolis ir gražuolė. Komedija. JAV, 
2011 m. 14.55 Kamelotas (9) N-7. 
16.00 Virtuvė (10) N-7. 16.40 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.10 Ekstrasen-
sai detektyvai (2) N-7. 18.30 TV3 

Pirmadienis, kovo 24 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (49). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (9). 7.25 Drakonas. 
Animacinis f. Rusija, 1961 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (112) 
N-7. 8.50 Didžiosios motušės namai 
2. Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. 
(kart.) N-7. 10.50 Netikšunis. Komedi-
ja šeimai. JAV, 2007 m. (kart.) 12.25 
Na, palauk! (11, 12) (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 13.20 
Ogis ir tarakonai (1). 13.30 Trys ba-
nanai. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
13.55 Audra (95) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (5) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 Juodasis sąrašas (8) 
N-7. 23.10 Judantis objektas (8) N-7. 
0.10 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (63) N-7. 1.05 Karališ-
kos kančios (15) N-7. 2.00 Slapti rei-
kalai (4) N-7.  

Antradienis, kovo 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (50). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (10). 7.25 Trys ba-
nanai. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(113) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 10.25 
Nuo...Iki... (kart.). 11.30 Mano vyras 
gali. N-7. 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (16). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (2). 13.30 Varžtelis ir Sraigtelis – 
linksmieji meistrai. Animacinis f. Ru-
sija, 1960 m. 13.55 Audra (96) N-7. 
15.00 Meilė ir bausmė (6) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Ou-
šeno tryliktukas. Kriminalinis trileris. 
JAV, 2007 m. N-7. 0.35 Specialioji 
Los Andželo policija (1) N-7. 1.30 Ka-
rališkos kančios (16) N-7. 2.25 Slapti 
reikalai (5) N-7.  

Trečiadienis, kovo 26 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.35 Smal-
sutė Dora (51). 7.00 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (11). 7.25 Varžtelis ir Sraig-
telis – linksmieji meistrai. Animacinis 
f. Rusija, 1960 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (114) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.30 KK2 (kart.) 
N-7. 10.25 Valanda su Rūta (kart.). 
12.15 Patrulis (kart.) N-7. 12.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (17). 13.25 Ly-
dekai paliepus, man panorėjus. Ani-
macinis f. Rusija, 1957 m. 13.55 Au-
dra (97) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(7) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (15) N-7. 21.05 Linksmiausi 
išdykę seniokai. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 21.45 Renkamės Europą. 
22.10 VAKARO SEANSAS Sniegy-
nų įkaitai. Veiksmo trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 0.25 Specialioji Los Andže-
lo policija (2) N-7. 1.20 Klientų sąra-
šas. Drama. JAV, 2012 m. (1) N-7. 
2.15 Slapti reikalai (6) N-7.  

Ketvirtadienis, kovo 27 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (52). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (12). 7.25 Lydekai 
paliepus, man panorėjus. Animaci-
nis f. Rusija, 1957 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (115) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 9.30 KK2 
(kart.) N-7. 10.25 Pagalbos skambu-
tis (kart.) N-7. 11.25 KK2 penktadie-
nis (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (18). 13.20 Ogis ir tara-
konai (3). 13.30 Vasilisa Gražioji. Ani-
macinis f. Rusija, 1977 m. 13.55 Au-
dra (98) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(8) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Voratinklis. Kri-
minalinis trileris. JAV, Kanada, Vo-
kietija, 2001 m. N-7. 0.15 Specialio-
ji Los Andželo policija (3) N-7. 1.10 
Ties riba (21) N-14. 2.05 Sveikatos 
ABC (kart.).

Penktadienis, kovo 28 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (53). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (13). 7.25 Vasilisa 
Gražioji. Animacinis f. Rusija, 1977 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(116) N-7. 8.50 Šokiai ant ledo (kart.). 
12.20 Baisiausia mano gyvenimo sa-
vaitė (15) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (19). 13.20 Ogis ir ta-
rakonai (4). 13.30 Vova tolimoje ka-
ralystėje. Animacinis f. Rusija, 1965 
m. 13.55 Audra (99) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (9) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 Patrulis N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 Mano vyras 
gali. N-7. 22.15 Ne anyta, o mons-
tras. Romantinė komedija. JAV, Vo-
kietija, 2005 m. N-7. 0.20 Vilkolakių 
medžiotoja. Siaubo f. JAV, Kanada, 
2010 m. N-14. 2.00 Bruno. Komedi-
ja. JAV, 2009 m. S. 

Šeštadienis, kovo 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (7). 6.55 Burtininkai (25). 
7.20 Įspūdingasis Žmogus-voras (9). 
7.45 Na, palauk! (13, 14). 8.10 Tei-
singumo lyga (6). 8.35 Benas Tenas. 
Supervisata (10). 9.00 Ponas Bynas 
(1). 9.30 Padėkime augti. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke. Komedija. JAV, 1998 
m. 11.55 Kvaišų šeimynėlės atos-
togos Las Vegase. Komedija. JAV, 
1997 m. 13.50 Mano puikioji auklė 
(46). 14.25 Didingasis amžius (58) 
N-7. 16.40 Žydroji pakrantė. Pabudi-
mas. Nuotykių f. JAV, 2012 m. N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 Paramos akci-
ja Gelbėkit vaikus. 22.00 Vagis po-
licininkas. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 1999 m. N-7. 23.55 Seno-
ji mokykla. Komedija. JAV, 2003 m. 
1.45 Melagių diena. Siaubo f. JAV, 
2008 m. N-14. 

Sekmadienis, kovo 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (8). 6.55 Burtininkai (26). 
7.20 Įspūdingasis Žmogus-voras 
(10). 7.45 Na, palauk! (15, 16). 8.10 
Teisingumo lyga (7). 8.35 Benas Te-
nas. Supervisata (11). 9.00 Sveikatos 
ABC. 10.00 KINO PUSRYČIAI Tuš-
čias čekis. Komedija. JAV, 1994 m. 
11.55 Atostogos su Dereku. Nuoty-
kių komedija. Kanada, 2010 m. 13.50 
Mano puikioji auklė (47). 14.25 Didin-
gasis amžius (59) N-7. 16.45 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Šokiai 
ant ledo. 23.10 Optimisto istorija. Ro-
mantinė drama. JAV, 2012 m. N-14. 
1.30 Vilkolakių medžiotoja. Siaubo f. 
JAV, Kanada, 2010 m. (kart.) N-14.

Pirmadienis, kovo 24 d. 
6.05 Sveikatos ABC. 6.50 Gam-

ta iš arti (kart.). 2014 m. 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstra-
sensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 Kedrų 
įlanka 4 (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų 
patikrinimas (114) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Nuotakos siaubūnės (6) N-7. 15.00 
Didžioji sėkmė (28). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (15). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (115) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (17) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (17) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
Keršto troškimas. Trileris. Didžio-
ji Britanija, 2007 m. N-14. 23.05 Ti-
kras kraujas (10) N-14. 0.05 Menta-
listas (17) (kart.) N-7. 1.00 Prokuro-
rų patikrinimas (115) (kart.) N-7. 2.05 
Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
9.00 Paladinas. Drakono žudiko auš-
ra. Nuotykių f. JAV, 2011 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(115) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siau-
būnės (7) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(29). 15.30 Dreikas ir Džošas (16). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (116) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (18) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (18) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Bičai. Romantinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2002 m. N-14. 
23.15 Tikras kraujas (11) N-14. 0.15 
Mentalistas (18) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (116) (kart.) N-7. 

2.15 Bamba TV. S. 
Trečiadienis, kovo 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mentai (7, 8) (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (116) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (8) 
N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (30). 15.30 
Dreikas ir Džošas (17). 16.00 Proku-
rorų patikrinimas (117) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (19) N-7. 
19.30 Du su puse vyro (19) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Paskutinis bučinys. 
Romantinė komedija. JAV, 2006 m. 
N-14. 23.35 Tikras kraujas (12) N-14. 
0.35 Mentalistas (19) (kart.) N-7. 1.30 
Prokurorų patikrinimas (117) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 27 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 (117) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (9) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(31). 15.30 Dreikas ir Džošas (18). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (118) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (20) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (20) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink 
mane N-7. 21.30 Apgavikai. Komedi-
ja. JAV, 2003 m. N-7. 23.50 PREM-
JERA Tramdytojai (1). Kriminalinis 
ser. Kanada, 2013 m. N-14. 0.50 
Mentalistas (20) (kart.) N-7. 1.45 Pro-
kurorų patikrinimas (118) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 28 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 (5) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (118) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (10) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(32). 15.30 Dreikas ir Džošas (19). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (119) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Jaunavedžiai (23, 
24) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (8) N-7. 21.30 Robotas policinin-
kas. Absoliutus žlugimas. Veiksmo f. 
Kanada, 2000 m. N-14. 23.25 Pasku-
tinis bučinys. Romantinė komedija. 
JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 1.25 Pro-
kurorų patikrinimas (119) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 29 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Brydės. 8.30 Mitų griovėjai (3) 
N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Naujakuriai (6) 
N-7. 12.00 Žmogus prieš gamtą. Kas 
liko už kadro (6) N-7. 13.00 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai (23, 
24) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Mentai (9) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Roko 
mokykla. Komedija. JAV, 2003 m. 
N-7. 21.50 MANO HEROJUS Val-
domi iš toli. Veiksmo f. JAV, 2005 
m. N-14. 23.40 AŠTRUS KINAS 
Kulkos greičiu. Siaubo trileris. JAV, 
Kanada, Vokietija, 2004 m. S. 1.35 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 30 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (71) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Pavojingi susitiki-
mai. Nekviesti svečiai (5) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Mentai (10) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Kedrų įlanka 5. Drama. 
2013 m. Kanada, N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Prie jūros. Komedija. Rusija, 
2008 m. N-7. 23.05 Robotas polici-
ninkas. Absoliutus žlugimas. Veiks-
mo f. Kanada, 2000 m. (kart.) N-14. 
0.55 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Chorų karai. 22.30 11.6. Tri-
leris. Prancūzija, 2013 m. N-14. 0.35 
Tylus liudininkas. Kriminalinė drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 2.15 Pavojus ro-
juje. N-14. 
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Neįgaliųjų 
sportas 

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Bernardinai.lt išspausdino 
žinutę apie kuriamas sūpy-
nes neįgaliesiems. 

Projektuoja 
sūpynes 
visiems

Įsivaizduokite savo vaikystę be 
karstymosi po medžius, leng-
vo pilvo kutenimo aukštai iš-
sisupus, kvapą užgniaužiančio 
nusileidimo nuo čiuožyklos ar 
gaudynių su draugais? Deja, 
Lietuvoje yra vaikų, kurie dar 
niekada nėra patyrę šio, atrodo, 
paprasto vaikiško džiaugsmo.

„Kaip būtų smagu, kad vai-
kai su negalia turėtų žaidimų 
aikštelę ar bent kažkokį kam-
pelį, kur galėtų praleisti laisva-
laikį kartu su sveikais vaikais, 
savo šeima“, – sako Dalia Ša-
tinskienė, sveikatos ir integra-
cijos klubo „Sauliukas“ vadovė.

Svečiuojantis Amerikoje pa-
šnekovę maloniai nustebino 
Dauno sindromą turintis rū-
bininkas. Taip pat ir Sočio pa-
vyzdys – vienas olimpinių žai-
dynių rėmėjas įrengė vaikų žai-
dimo aikštelę, pritaikytą tiek 
sveikiems, tiek fizinę negalią 
turintiems vaikams. „Jeigu to-
kia aikštelė būtų įrengta Lie-
tuvoje – būtų fantastika. Sūpy-
nių, aikštelių vaikams mieste 
yra ne viena, bet negalią turin-
tis vaikas į jas gali tik pažiūrė-
ti“, – sako Dalia.

Bent dalis mažųjų „Sauliu-
ko“ bendruomenės narių svajo-
nių išsipildys dar šį pavasarį – 
RG vaikų labdaros ir paramos 
fondo iniciatyva čia planuojama 
įrengti sūpynes neįgaliesiems.

„Kiek mums yra žinoma – 
tai pirmas toks projektas Lietu-
voje. Džiaugiuosi, kad surado-
me bendraminčių, padėsiančių 
suteikti bent krislelį džiaugsmo 
šiems vaikams. Labai tikiuosi, 
kad tai pirmas, bet ne paskuti-
nis toks projektas – jau kalba-
mės su Sveikatos apsaugos mi-
nisterija dėl tokių aikštelių įren-
gimo kituose miestuose“, – sakė 
RG fondo steigėja Rita Garba-
ravičienė.

Prie „Sūpynės“ projekto 
įgyvendinimo prisijungė Kau-
no miesto socialinių paslaugų  
centras, projektą finansavo Aka-
deminė kredito unija, projek-
tuoja Kauno technologijos uni-
versiteto mokslininkai bei stu-
dentai, sūpynes įrengs Kauno 
statybininkų rengimo centro 
auklėtiniai, o medžiagas staty-
boms pažadėjo duoti bendrovė 
„Lytagra“.

„Projektuojame sūpynes 
taip, kad vaikas galėtų pasi-
supti neišlipęs iš vežimėlio: ant 
sūpynių galima bus užvažiuo-
ti su vežimėliu, o užvažiavus – 
sūpynių durelės saugiai užsida-
rys. Bandysime padaryti taip, 
kad vaikas galėtų suptis pats, 
be kitų pagalbos“, – pasakoja 
KTU mechanikos ir inžinerijos 
katedros vedėjas prof. dr. Vy-
tautas Grigas.

Ir griuvo, ir trenkėsi
Tarptautinio parolimpinio 

komiteto prezidentas Filipas 
Kreivenas atkreipė dėmesį į  
35-erių kanadiečio Brajano Ma-
kiverio pergalę 1 km slidinėjimo 
trasoje. Sutrikusį regėjimą turin-
tis sportininkas sprinto lenktynių 
pradžioje nukrito ant sniego, bet 
vėl atsistojęs ant slidžių sugebė-
jo pavyti ir aplenkti visus varžo-
vus. „Tai, ką padarė Brajanas po 
kritimo, yra ne tik šių žaidynių, 
bet ir viso parolimpinio sporto 
didis momentas. Jis parodė di-
džiulį ryžtą ir valios stiprumą, 
kad atsikeltų. O vėliau – ir laimė-
tų auksą“, – sakė F. Kreivenas. Jo 
vertinimu, Sočio žaidynės buvo 
įspūdingos, jos paliko neišdil-
domą įspūdį jas mačiusiesiems. 
Parolimpiada tapo žmogaus sie-
los veidrodžiu, mano Tarptauti-
nio parolimpinio komiteto pre-
zidentas.

Parolimpiada – žmogaus sielos 
veidrodis

Kovo 16-ąją baigėsi 10 
dienų Sočyje vykusios XI 
žiemos parolimpinės žai-
dynės. Daugiausia aukso 
medalių (30) laimėjo Ru-
sijos sportininkai, antri 
liko vokiečiai (9), treti – 
kanadiečiai (7). Ukrainie-
čiai ir prancūzai pelnė po 
5 aukso medalius. 

kės. 24-erių Tatjana Makfeden 
tik 0,1 s nusileido norvegei Ma-
rianai Martinsen, tačiau džiau-
gėsi ne mažiau nei čempio-
nė. Tatjana nuo gimimo para-
lyžiuota žemiau juosmens. Su-
laukusi 6-erių, ji iš Sankt Peter-
burgo vaikų namų buvo paimta 
ir įsivaikinta Baltimorėje (JAV) 
gyvenančios vienišos motinos. 
Žiemos sportu Tatjana pradė-
jo užsiiminėti vos prieš dvejus 
metus. Prieš tai ji dalyvavo va-
saros parolimpinėse žaidynėse, 
kur laimėjo net 10 medalių, o 
2013 m. Lione vykusiame neįga-
liųjų lengvosios atletikos čempi-
onate pelnė net 6 aukso apdova-
nojimus – laimėjo visas sprinto 
rungtis nuo 100 iki 5000 metrų. 

JAV dabar gyvenanti 25-erių 
Oksana Masters, buvusi Bondar-
čuk, moterų 1 km sprinto varžy-
bose buvo ketvirta, o 10 km lenk-
tynėse (kategorijoje „sėdomis“) 
laimėjo sidabrą. Oksana gimė 
Ukrainoje, Chmelnicko mieste, 
praėjus keleriems metams po 
Černobylio atominės elektrinės 
avarijos, kurios radiacija paliko 
pėdsakų naujagimės kūnelyje. 
Tėvai jos nepasiėmė iš gimdy-
mo namų. Ją porą dešimčių kar-
tų operavo, mergaitė augo neį-
galių vaikų namuose, kęsdama 
prievartą. Kai 7-erių ją įsivaiki-
no viena amerikietė, atrodė, bus 
geriau. Bet skausmai nesiliovė: 
netrukus teko amputuoti vieną 
koją, paskui – kitą. Tai nesustab-
dė Oksanos – Londono parolim-
piadoje akademinio irklavimo 
rungtyje ji pelnė sidabrą. Per me-
tus persikvalifikavo į slidininkes 
ir puikiai varžėsi Sočyje.

„Manau, kad žiemos ir va-
saros – dviejų sportų suderini-
mas man padeda pasiekti tobu-
lumo. Slidinėjimo lenktynės su-
daro galimybę patirti gerą krūvį 
žiemą ir jausti irklavimo perga-
lių alkį prieš vasaros sezoną. Po 
Sočio pailsėsiu, atsigausiu ir vėl 
imsiu irkluoti. Tas sportas man 
labai patinka“, – sakė Oksana. 
Ji skubėjo grįžti namo ir gimto-
sios Ukrainos šįkart neaplankė.

Įvykiai šioje šalyje temdė 
Sočio parolimpiadą. Per žaidy-
nių atidarymą šios šalies sporti-
ninkai pademonstravo akivaiz-
dų nepasitenkinimą dėl Rusijos 
invazijos į Krymą, priklausantį 
Ukrainai: kai olimpiniame sta-
dione „Fišt“ turėjo pasirodyti 
ukrainiečiai su savo vėliava, iš 
30 delegacijos narių žiūrovai iš-
vydo tik vieną sportininką neį-
galiojo vežimėlyje. Jo veide ne-
buvo džiaugsmo, kuris švytėjo 
daugelio kitų parado dalyvių 
iš įvairių šalių veiduose. Likus 
vos kelioms valandoms iki ati-
darymo ceremonijos Ukrainos 
komanda paskelbė, kad neboi-
kotuos renginio. Šios šalies at-
stovai puikiai pasirodė žaidy-
nėse – iškovojo 25 visų spalvų 
medalius.

Išbandyk parolimpinį 
sportą

Ledo arenoje „Šaiba“ ir 
akmenslydžio centre „Ledo ku-
bas“ Sočyje veikė aikštelės „Try 
out Paralimpics“ (Išbandyk pa-

rolimpinį sportą), kuriose kiek- 
vienas, atėjęs į varžybas, galėjo 
išmėginti, kaip jaučiasi neįgalūs 
sportininkai rogučių ledo ritulio 
ir akmenslydžio neįgaliųjų veži-
mėliuose varžybose. O kalnuose 
buvo galima nusileisti slidėmis 
ar iššauti elektroniniu šautuvu 
biatlono trasoje. 

„Aš norėjau pajusti, ką neį-
galūs žmonės jaučia, kokių rei-
kia pastangų rogučių ledo ritu-
lio žaidime, – sakė karys Mak-
simas Kosovas iš Adlerio. – Ir 
galiu pasakyti, kad jie šaunuo-
liai. Labai sunku rogutėse. Lyg 
ir sėdi, bet iš tikrųjų atrodė, kad 
tai sunkiau nei stovėti“. Pasak jo, 
didelis krūvis tenka apatiniams 
nugaros raumenims ir rankoms. 

„Pojūčiai rogutėse neįprasti. 
Sportuodamas žmogus įpranta 
naudoti visas savo galimybes, o 
čia tavo kojos nejuda, – pasakojo 
Natalija Melnikova iš Sankt Pe-
terburgo. – Tuos pojūčius sunku 
nusakyti žodžiais.“

Kanadietis Brajanas Makiveris po 
kritimo slidinėjimo trasoje sugebėjo 
laimėti.

Pagyrimo žodžių jis negailė-
jo ir parolimpiados organizato-
riams, sudariusiems geras sąly-
gas žiūrovams. To įrodymas – 
į varžybas parduotų bilietų kie-
kis: 316 200 (86 200 daugiau nei 
2010 m. parolimpiadoje Vanku-
veryje Kanadoje). „Sočis pakėlė 
kartelę, kurią turės 2018 metais 
išlaikyti Pjončanas Pietų Korėjo-
je“, – minėjo F. Kreivenas.

Išbandymų sportininkams 
šiose varžybose buvo visokių. 
Viena po kitos kalnų slidinėjimo 
trasoje Sočyje krito dvi JAV kal-
nų slidininkės, kurios buvo lai-
komos pretendentėmis į auksą. 
Sidabrą iškovojusi 30-metė Ala-
na Nikols, leisdamasi nuo kalno, 
suklydo ir griuvo veidu į žemę. 
Ji straigtasparniu buvo iškart nu-
skraidinta į ligoninę. Lūžių ne-
nustačius, išleista gydytis sava-
rankiškai. 44-erių Stefani Vik-
to irgi suklydo – dar greitesnėje 
trasos dalyje rėžėsi į apsauginį  
tinklą. Šiai sportininkei teko siū-
ti žaizdą veide. Jai belieka guos-
tis, kad rimtesnių sužalojimų pa-
vyko išvengti. 

Ištvermingos slidininkės
Moterų 1 km sprinto varžy-

bose finišo tiesiąją kartu pasie-
kė net 5 sportininkės, tarp ku-
rių buvo dvi JAV atstovės, rusų 
ir ukrainiečių kilmės slidinin-

Mielai čia lankėsi tėvai su 
vaikais. „Atsivežiau sūnų į Sočį 
specialiai, kad pamatytų, kokie 
būna stiprūs žmonės. Noriu, 
kas sūnus pajustų, kaip gyvena 
žmonės ir ko pasiekia gyveni-
me, nesvarbu, kas jiems beatsi-
tiktų“, – kalbėjo Svetlana Žerno-
va iš Stavropolio krašto, kol jos 
5-erių metų vaikas įsitaisė neįga-
liojo rogutėse. 

Žiūrovams prasiskyrus prie 
rogučių ledo ritulio varžybų de-
monstravimo aikštelės priėjo pa-
gyvenusi moteris. Greta jos – ne-
įgaliojo vežimėlis su 10-mečiu 
berniuku. Jam nereikėjo specia-
lios įrangos, kad pasijustų paro-
limpiečiu. Savanoriai padėjo vai-
kui įsėsti į rogutes. Jis nusišypso-
jo ir lazda trenkė į ritulį. Į vartus 
nepataikė, bet nepasidavė – vėl ir 
vėl mušė ritulį, kol šis, aidint pri-
tarimo šūksniams ir plojimams, 
pasiekė vartų tinklą. 

Parengė

Skirmantė SkARuLYtė

Kalnų slidinėjimo sportininkė 21-erių vokietė Ana Šafelhuber Sočyje pelnė 
net penkis aukso medalius.

Rogučių ledo ritulio turnyro finale JAV komanda 0:1 įveikė Rusijos rinktinę.

Kanadietis džiaugiasi, kad jo komanda laimėjo akmenslydžio neįgaliųjų 
vežimėliuose varžybas, finale 8:5 įveikusi Rusijos komandą.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo nega-
lios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Rasos Skeiverienės nuotr.

Nuotraukų konkursui 
„Negalia – ne kliūtis“

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio Mano pasaulis

Žvelgiu į aukštumą. Mano pa-
saulis vaikšto žvaigžde, o aš 

pati – žeme. Mindau žolę, žmo-
nių įmintas pėdas, jų mintis. Ir 
tempiu suraizgytą kaip siūlą gy-
venimą, savo rankomis sudėlio-
tą, išgalvotą, tokį brangų, niekie-
no nepakartotą. Einu ir nerandu 
lopinėlio laisvo. Kažkieno jau 
būta, kažkas jau pasakė, kažkas 
juokias, trypia, šaukia... Netel-
pu niekur. Net savyje netelpu.

Širdis užmigo kažkurią naktį. 
Atrodo, šauktum, kad kas prikel-
tų. Aidas atsimuša lyg į akmenį.

O bekraštėje erdvėje daug 
vietos. Tik nesilaiko ten nei žo-
džiai, nei žingsniai. Ten – nema-
tomi keliai...

Šaiposi mano kambaryje  
                             paveikslai –

Šaka alyvų, kriauklės,
Bangos atplukdytos,
Ir sraigelė... Lyg dairyčiaus iš po 
                                          jos pati. 

Negali būti – aš uždaryta kaštono
                                            kevale,
Mane mindo, drasko nugarą vinimi,
Bet man neskauda.
Juokiasi gėlės, juokiasi mintys,
O gyvenimas man
Kaip gražiausias pievoje drugys.

Greičiausiai pasiklydau savo 
svajonių labirinte. Kaip pa-

siklydau savo planetoje. Erdvė 
tokia plati. Atrodo, ir keliai visur 
atviri. Žvilgsnis klaidžioja tuštu-
ma. Kaip prašnekt saulės lūpo-
mis? Sudėliot dienas sujauktas? 
Vis klausiu nebyliai – gal ir jam 
klaikios sutemos? Gal ir jis klai-
džioja tarp sužeistų širdžių?

Susinarpliojo, susivijo gyve-
nimas į tuštumą. Brendu 

per gilų sniegą, kuriame nuta-
pė šerkšnas šaltą baltą gėlę. Tar-
si rožę, marmure iškaltą. Tu mė-
ginai ištiesti rankas į žiedą. Tu 
tikrai ten buvai, nes palikai man 
žvaigždėtą mėlyną mėlyną dan-

gų, išbraidytą sniegą ir du kan-
korėžius pušies. Bet mes nebuvo-
me niekad dviese. Gal sušalo pu-
šies brydė ir nebesurado kelio į 
dvi širdis. Nebesurado prasmės 
ir paliko du kankorėžius kely... 
Paliko ten, kur neužklysta nie-
kas, nes taip žvaigždžių nulem-
ta. Ten, kur yra laisvas lopinė-
lis žemės.

Du žmonės –
Du skirtingi keliai,

Dvi strėlės į širdį,
Du glėbiai užmaršties, 
Tokie viens kitam artimi,
Bet svetimi.
Pražysta ir nuvysta gėlė...
Du žmonės,
Dvi širdys, dvi strėlės
Ir visiškai skirtingos mintys.
Susitinka ir praeina
Kaip neišgirsti aidai,
Kaip neturtingi aitvarai.

Barbarai... 
Praėjusi namo galą ir pasu-

kusi takučiu pro gėlių dar-
želį, pamačiau toliau prie sodo 
vartelių stovintį tėtį. Jis ranko-
je laikė savo taip mėgstamą pil-
kąją kepurę ir žiūrėjo į sodą. 
Priėjusi arčiau pastebėjau, kad 
jo veidu viena paskui kitą rie-
da ašaros. Pirmą kartą mačiau 
tėtį verkiantį.

– Neikite basi į sodą. Geriau 
kelias dienas iš viso neikite į 
sodą, – pamatęs mane pamokė.

Pro vartelius pažvelgusi į 
sodą nustebau. Žalia sodo pie-
velė buvo keistai ruda ir ban-
gavo, judėjo lyg jūra. Tik tada 
pastebėjau, kad ant kiekvieno 
žolės lapo ar stiebelio keistai 
šliaužioja bitutės. Iš karto ne-
supratau, kodėl jos man pasiro-
dė kitokios nei įprastai – buvo 
be sparnelių.

– Jau rusai užėjo. Tai jų čia 
darbas. Ir kiek čia jų prašliaužė, 
kad šitaip viską suniokojo. Bar-
barai... Barbarai... – ištarė prie 
mūsų priėjus mamai.

Lyg sau, lyg visam pasau-
liui pranešti norėdamas vis 
kartojo: „Barbarai... Barbarai...“

Jau kuris laikas pro mūsų 
namus vieškeliu į vakarus va-
žiavo įvairi karinė technika, 
traukėsi vokiečiai. Skraidė lėk-
tuvai, tai vienur, tai kitur buvo 
numetamos bombos. Kalbėjo, 
kad artinasi rusai.

Malda
Tavęs prašiau –
Ištiesk jam savo 
Stiprią ranką.
Jam šitaip reikalinga Tavo 
Parama...
Dangaus mana
Te vėlei krenta
Ant tų takų,
Kur stoja jo pėda...
Tavęs aš maldavau –
Suprask, 
Nesmerk, 
Padėki,
Nusiųsk jam 
Nors truputį 
Laimės ir vilties.
Nes jei ne Tu –
Kas kitas
Padės jam apsisaugoti 
Nuo nebūties?
Tavęs prašiau, Tavęs meldžiau, 
Dievuli.
Jaučiau – neatlaikys jo siela 
Tos lemties – 
Nei tokio skausmo,
Nei tokios meilės,
Nei taip staiga 
Sudužusios vilties....

* * *
O pro šalį lekia traukiniai
Dieną naktį nenustoja mirkčiot 
Akys semaforo
O pro šalį lekia traukiniai
Kupini vilčių
Ir fizinio artumo
O pro šalį lekia traukiniai
Tarsi žvakės sulaša likimai
O pro šalį lekia traukiniai
Lūkesčiai
Džiaugsmai
Ir palikimai
O pro šalį lekia traukiniai
Skęsta balkšvame rūke
Rudi vagonai
Lieka gėlės
Bučiniai
Atodūsiai
Ir šalti tušti peronai 
... o pro šalį lekia traukiniai

Buvome išsikasę slėptu-
vę ir naktimis visi ten miego-
davome.

Tik rytą tėtis pastebėjo, kad 
išvartyti ir sulaužyti bičių avi-
liai. Atidengti stogeliai, išimti 
rėmeliai su koriais. Kad bitu-
tės netrukdytų valgyti medų, 
„barbarai“, pasiėmę iš kūgio 
šiaudų, jas degino. Taip išnai-
kino visus vienuolika avilių, 
o vargšės bitutės, likusios be 
sparnelių, buvo pasmerktos 
mirti sodo pievelėje. Sode ma-
tėsi primėtytų medaus korių, 
buvo pridraikyta šiaudų.

Gal rusai mus palaikė buo-
žėmis, turtuoliais? Sodas dide-
lis, daug bičių avilių, o ir na-
mas mūrinis. Jiems buvo ne-
svarbu, kad čia gyvena dide-
lė šeima, kad visko pasiekė tik 
savo darbštumu.

Mūsų sodas tikrai buvo 
erdvus. Augo įvairūs vaisme-
džiai, skirtingų uogų krūmai. 
Rytiniame pakraštyje lyg sie-
na stovėjo lazdynai, viename 
sodo kampe buvo avietynas, 
o kitame, arčiau prie kiemo, 
apie kūdrą augo gluosniai. 
Sodo pasididžiavimas – dide-
lis ąžuolas. Takelis per sodą 
buvo apsodintas perliukais.

Prie namo darželyje nuo 
ankstaus pavasario iki vėly-
vo rudens žydėjo gėlės. Namo 
gale atskirai aptvertas plotelis 

daržovėms. Už kluono – ne-
mažas gojelis drebulių ir ber-
žų. Turėjo bitutės iš kur medų 
rinkti. Jos dar skrisdavo ir už 
sodo į laukus. Čia būdavo pri-
sėta įvairių javų, prisodinta 
bulvių. Žydėjo ir nemaži rau-
donųjų dobilų plotai.

Didžiausias bitučių drau-
gas buvo mūsų tėtis. Jis nuolat 
vaikščiodavo apie avilius, pri-
žiūrėdavo bites. Žinojo, kaip ir 
kada medų kopinėti, žiemoji-
mui paruošti. Bitutės ramiai 
vaikščiodavo jo rankomis ir ne-
sugeldavo. Mums, vaikams, tė-
tis sakydavo: „Prie bitučių ei-
kite nusiprausę, jos nemėgsta 
murzių, gali įgelti.“ O prie avi-
lių kartais reikėdavo arti priei-
ti, nes kaip tik ten pūpsodavo 
skaniausias obuolys ar kriaušė.

Praėjus kelioms dienoms 
po sodo nusiaubimo tėtis vie-
nas iš pievelės grėbė, šlavė jau 
mirusias bitutes ir, nunešęs į 
sodo kampą, jas palaidojo. 

– Miršta tik žmonės ir bitu-
tės, – sakė jis.

Nei apsakyti, nei aprašy-
ti niekas nesugebėtų, ką tuo 
metu jautė tėtis, kokį širdies 
skausmą ir bejėgiškumą, kad 
negali padėti vargšėms bitu-
tėms. 

Nors tada buvau dar vai-
kas, bet ir šiandien viską aiš-
kiai matau – gausybę bejėgių 
bitučių, verkiantį tėtį. Ir lyg gir-
džiu jo vis kartojamus žodžius: 
„Barbarai... barbarai...“

Janina PRAnAitiEnė
Jurbarkas

„Vasariško peizažo tapytojas“.

Vilija DoBRoVoLSkiEnė
Elektrėnai

* * *
Pavasaris...
Žemė atbunda...
Parskrido gandrai...
Sula tuoj tekės...
O tu, mielas mano, 
Jaunystei praėjus
Ar džiaugsies pavasariu?
Ar lietūs dar mėtom kvepės?
Ar vis kaip benamis paukštis 
Blaškysies, belaukdamas, 
Kol kas į namus pasikvies? 

Pavasaris...
Žemė atbunda...
Vėsi migla...
Rytais balti rūkai,
O vakarais –
Laukimas
Švelnia tyla
Ir ilgesiu
Uždangsto mano langus...

Prisiminimai ...
Šviesūs...
Brangūs...
Sugulę atmintin
Lyg dirvoje balti rugiai....

Tik grįžki su pavasariu...
Tik apkabink...
Iš meilės dar virpa pečiai...

* * *
Be tikslo eini.
Be reikalo...
Vartai jau užkelti,
O ražienos taip smeigia...

Be tikslo eini.
Be reikalo...
Atmerktom akimis vis miegi.
Dar sapnuoji, ko nebuvo,
Bet ko reikia...

Be tikslo eini. 
Be reikalo...
Mano balso jau negirdi...
Bet viliuosi –
Tau ir
Nereikia...

Leokadija noRButiEnė  
MockiEnė

Kėdainiai
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