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Ieškoma 
galimybių 
daugiau 
žmonių 
pasiūlyti 
socialinį 

būstą 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pateikė 
siūlymus socialinio būs-
to problemoms spręs-
ti. Žadama sudaryti gali-
mybes suteiktą socialinį 
būstą išsipirkti arba nuo-
moti komercine kaina, 
o už gautas lėšas pirkti 
naujų butų.

Pūčkorių atodanga – vienas įspūdingiausių geologinių pa-
minklų Lietuvoje. Netoli Vilniaus, dešiniajame Vilnios upės 
krante, esantis unikalus gamtos kampelis vėl atviras lanky-
tojams. Baigus apie metus trukusį šios atodangos tvarky-
mo bei sutvirtinimo projektą, ji pasitinka plačiais laiptais, 
aikštelėmis su pavėsinėmis, terasomis. Čia įrengta ir įspū-
dinga 200 m ilgio serpantininė nuovaža neįgaliesiems. 

Unikalia Lietuvos gamta gali 
grožėtis ir neįgalieji

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija pateikia liūdną statis-
tiką: iš viso socialinio būsto eilėje 
laukia daugiau nei 31 tūkst. žmo-
nių, o išnuomotas būstas mažiau 
nei 2 tūkstančiams. Laukiančiųjų 
sąraše – ir 4 tūkst. 633 neįgaliųjų.  

Socialinis būstas – labai svar-
bi parama žmonėms, negalin-
tiems įsigyti savo būsto, netu-
rintiems pakankamai pajamų 
sumokėti už nuomą, gyvenimą 
pradedančioms jaunoms šei-
moms. Neįgaliesiems, judan-
tiems rateliais, svarbus ir dar 
vienas kriterijus – būsto pritai-
kymas. Gyvenantieji neįgaliųjų 
poreikiams pritaikytuose socia-
liniuose būstuose neseniai pa-

Unikalus valstybės 
saugomas gamtos 

paminklas
Vos už 5 kilometrų nuo sos-

tinės centro, dešiniajame Vilnios 
krante susiformavusi Pūčkorių 
atodanga – valstybės saugomas 
gamtos paminklas. Tai ledynme-
čio atodanga, kurioje atsiveria 
maždaug 20 tūkstantmečių se-
numo sluoksniai. 1974 m. geolo-
gijos paminklu paskelbtos Pūč-
korių atodangos aukštis – 65 m, o 
plotis – 260 m. Nuo vienos aukš-
čiausių ir įspūdingiausių šalies 
atodangų atsiveria puiki panora-
ma: Vilnios upės vingiai, Pavilnių 
regioninio parko kalvos ir miškai, 
Pūčkorių dvaras, buvusi patran-
kų liejykla, Belmonto malūno se-

statytuose namuose džiaugiasi 
tokia galimybe, tačiau neslepia 
nuolat nerimaujantys, kad gali 
netekti jiems suteikto buto, kai 
tik pradės dirbti ar kai kitaip pa-
didės jų pajamos. Juk neįgalia-
jam susirasti pritaikytą būstą la-
bai sudėtinga.

Vilnietė Rasa Jusevičienė pa-
sakoja, kad po avarijos, kurios 
metu buvo pažeisti nugaros sme-
genys, ji negalėjo gyventi savo 
tėvų namuose – jie buvo nepri-
taikyti, o vyras po nelaimės pa-
liko „gatvėje“. Moteris sako tėvų 
bute jautusis kaip įkalinta, tad į 
juos sugrįždavo tik protarpiais – 
beveik visą laiką leido reabilita-
cijose, sanatorijose. Sesuo, brolis, 
kiti artimieji padėjo sumokėti už 
šias paslaugas, kad tik nereikė-
tų grįžti į nepritaikytą butą, ku-
riame net iš kambario į kamba-
rį buvo neįmanoma nuvažiuoti 
dėl slenksčių. Dar būdama ligo-
ninėje Rasa atsistojo į eilę socia-
liniam būstui. 

R.Jusevičienė sako, jog žmo-
gui rateliuose, ypač turinčiam silp- 
nas rankas, kaip jos, reikia, kad 

nosios užtvankos liekanos.
Dar visai neseniai rateliais 

judantys žmonės šiuo valstybės 
saugomu gamtos paminklu tega-
lėjo pasigrožėti internete peržiū-
rėdami jo nuotraukas, pasiskai-
tydami aprašymus. Patiems ap-
žvelgti nuo Pūčkorių atodangos 
atsiveriančią Vilnios slėnio pano-
ramą nebuvo jokios galimybės. 
Nuo kelio iki atodangos apžval-
gos aikštelės – nemažas atstumas. 
Be to – ir gana aukštoka įkalnė. 

Apie metus vilniečių bei sos-
tinės svečių mėgstamoje vietoje 
nebuvo leidžiama lankytis – čia 
buvo vykdomi atodangos sutvir-
tinimo ir pritaikymo dideliam 
lankytojų srautui darbai. Pūčko-
rių atodangos prieigos atnaujin-

tos pagal Europos Sąjungos re-
miamą projektą „Saugomų teri-
torijų tvarkymas“. Daugiau kaip 
1,3 mln. litų atsiėjusio gamtos pa-
minklo tvarkymo darbus organi-
zavo Valstybinė saugomų terito-
rijų tarnyba prie Aplinkos minis-
terijos kartu su Pavilnių ir Verkių 
regioninių parkų direkcija. 

Birželio pradžioje šventiškai 
atidaryta Pūčkorių atodanga vėl 
svetingai sutiko savo lankytojus, 
kviesdama juos čia kuo dažniau 
lankytis, grožėtis, atsipūsti po 
darbų. Ypatingą šventinę nuo-
taiką kurti padėjo Lietuvos ka-
riuomenės Vilniaus įgulos kari-
ninkų ramovės vyrų choras „Ai-
das“, vadovaujamas profesoriaus 
Tado Šumsko.

Pritaikyta aplinka svarbi 
ne tik neįgaliesiems 

Į Pūčkorių atodangos atida-
rymo renginį atvažiavęs ir sava-
rankiškai naujai įrengta serpan-
tinine nuovaža iki aukščiausioje 
vietoje įrengtos apžvalgos aikš-
telės pakilęs Aleksandras Pace-
vičius neslėpė džiaugsmo po 20-
ies metų sugrįžęs į šį įspūdingą 
gamtos kampelį. Paskutinįsyk jis 
čia lankėsi dar būdamas sveikas. 
13 metų rateliais judantis vyriškis 
pasakojo visus šiuos metus galė-
jęs tik iš tolo nužvelgti prie unika-
laus gamtovaizdžio besifotogra-
fuojančius jaunavedžius, Vilnios 
vingio slėniu besigrožinčius vil-
niečius bei sostinės svečius. Tai, 
kad pagaliau ši vieta tapo prieina-
ma ir neįgaliesiems, Aleksandras 
pavadino tikru stebuklu.

Atodangos prieigas atnau-
jinę specialistai neslėpė dėl  
neįgaliųjų tako buvus visokių 

(nukelta į 5 psl.)

Pūčkorių atodangos bei jos aplinkos pritaikymą neįgaliesiems Aleksandras 
Pacevičius pavadino tikru stebuklu. 

Neįgaliesiems įrengtas takas patogus ir tėvams su mažais vaikais.                                                                Egidijaus Skipario nuotr.

Rasa Jusevičienei gavus socialinį būstą atsivėrė naujos galimybės. 
Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kaip bitė su žiedu...
Esame gamtos vaikai. Tad neatitrūkime nuo jos, ste-

bėkime ją, mokykimės iš jos. O ji mums gali duoti įvai-
riausių patarimų, pamokymų. Ankstyvą pavasarį blin-
dės krūmas, vasarą galingos liepos laja iš tolo ūžia, gau-
džia. Žmogus negali nesižavėti ir nesistebėti užburian-
čia gamtos harmonija, žiedo ir bitės darnaus bendradar-
biavimo stebuklu. O kokių vertingų produktų duoda šis 
bendradarbiavimas! Rudeniop vėjas ant savo sparnų 
skraidina medžių, krūmų ir žolių sėklas – matome ben-
dras ir vaisingas pastangas gyvybės tąsai išsaugoti. Ru-
denį, per bulviakasį, dažnai aukštybėse išgirstame nos-
talgišką išskrendančių žąsų girksėjimą. Ištiesę įskaudu-
sias nugaras ir užvertę galvas, matome V raidės forma 
išsirikiavusius paukščius. Ištirta, kad taip skrisdami jie 
net 70 procentų sumažina oro pasipriešinimą. Tai per-
prato ir dviratininkai: komandos draugai, važiuodami 
žąsele ir protingai vienas kitą keisdami, gerokai padi-
dina savo galimybes nugalėti. Gamtoje matome daug 
prasmingo, išradingo ir gražaus bendradarbiavimo, ji 
mus moko burtis, vienytis. 

Bendravimas – sudėtingas daugiaplanis žmonių 
bendradarbiavimo procesas. Kito žmogaus poreikis at-
siranda vos gimus ir neapleidžia visą gyvenimą, jis gy-
vybiškai reikalingas bet kokiame amžiuje, bet ypač svar-
bus bei pageidautinas vaikystėje ir jaunystėje, jo trūku-
mas gali turėti graudžių pasekmių. Bendraudami žmo-
nės pažįsta pasaulį, perima patyrimą, keičiasi informa-
cija, įsisavina žmonijos sukauptas kultūrines ir dorovi-
nes vertybes, mokosi suprasti vienas kitą, tampa tole-
rantiškesni. Tam, kad žmogus galėtų tobulėti, kurti gra-
žų pasiturimą gyvenimą, jis turi gyventi visuomenėje, 
draugų apsuptyje.

Komunikabilumas arba sugebėjimas bendrauti yra 
vienas iš svarbiausių kultūringo žmogaus bruožų, tai 
ir verslumo, mokėjimo kolektyviai veikti pagrindas.

Siekiant savitarpio supratimo bene didžiausias vaid- 
muo tenka kalbai, kalbėjimuisi. Martynas Liuteris yra 
pasakęs: „Tauriausias žmogaus sugebėjimas – gebėji-
mas kalbėtis.“ Šia proga vertėtų prisiminti, kad pašne-
kovo talentą turi ne tas, kuris noriai kalba, o tas, su ku-
riuo noriai kalbasi kiti.

Ryškią pamoką mums duoda Šventasis Raštas (Pr. 
11: 1–9). Viešpats, bausdamas žmones už puikybę ir per-
dėtą pasitikėjimą savimi, sumaišė Babelio bokšto staty-
tojų kalbą ir jie, nesuprasdami vienas kito, nutraukė sta-
tybą ir ,,išsisklaidė į visus kraštus.“ Norint kurti, eiti į 
priekį, žmonės turi susikalbėti, suprasti vieni kitus. Nors 
mes Lietuvoje ir kalbam ta pačia kalba, bet gan dažnai 
vienas kito nesuprantame arba nenorime suprasti. 

Kalbėjimosi, tarimosi prasmės mūsų žmonės tinka-
mai vertinti nenori. Pakvietus į piketą ar mitingą, net 
sprendžiant labai rimtus, daugumai aktualius klausi-
mus, žmonės renkasi labai vangiai. Ką kalbėti apie vie-
šosios komunikacijos akcijas – sunku sukviesti pasitar-
ti net ir daugiabučio namo gyventojus. Kodėl taip elgia-
mės? Dažnas iš anksto netiki, kad galima ką nors pozi-
tyvaus sutarti. Kiti mąsto: mano nuomonė, mano bal-
sas nieko nenulems, pareigūnai vis tiek padarys taip, 
kaip jiems reikia. Turėtume žinoti, kad tas, kuris viską 
palieka likimo valiai, savo gyvenimą paverčia loterija.

Supratus bendravimo būtinybę ir naudą, žmogus 
turi suvokti dar vieną tiesą – ilgiau ar trumpiau jis turi 
pabūti vienas. Tik vienatvėje patogu apmąstyti savo 
gyvenimą, pervertinti savo mintis ir poelgius, tikslinti 
mąstymą. Vienatvėje aktyvėja sąžinė, patogu pažvelg-
ti tiesai į akis.

Šiuolaikinė technika, internetas fantastiškai išplėtė 
mūsų bendravimo galimybes. Tačiau bendravimu socia- 
liniuose tinkluose pernelyg žavėtis neverta. Reikia būti 
labai atsargiam, nepamesti galvos. Tyrimai parodė, kad 
gyvas bendravimas yra žymiai vertingesnis.

Bendrauti reikia mokytis. Nepriklausomai nuo to, 
ar esi jaunas ar senas, kur ir ką dirbi, kuo užsiimi – mo-
kykis bendrauti. Pajusti bendravimo džiaugsmą – reiš-
kia būti laimingam.

Kazlų Rūda:

Vasaros šventėje – sveikinimai 
jubiliatams

Pasvalys: Dalinomės mintimis ir dainomis
Žydint ievoms į Pasva-

lio rajono neįgaliųjų drau-
gijos dienos centrą, į tar-
mės bei dainos varžytuves 
rinkosi Neįgaliųjų draugi-
jos nariai ir jų svečiai. Ge-
rai atvykusiuosius nutei-
kė juos sutikusi vokalinio 
ansamblio „Žalsvasis šal-
tinis“ dainininkų grupė.

Į dainos varžytuves at-
vyko svečiai – Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių są-
jungos Pasvalio rajono fi-
lialo atstovai, vadovaujami 
Rasos Rimkūnaitės. Min-
tis, kad reikia susitikti pa-
našių pomėgių turintiems 
žmonėms, šį sykį – mylin-
tiems dainą, senokai su-
kosi vokalinių ansamblių 
vadovų Jono Vaitekūno ir 
Giedriaus Gumbelevičiaus 
galvose.

Dviejų neįgaliųjų or-
ganizacijų susitikimą pra-
dėjo aklųjų ir silpnare-
gių vadovė R.Rimkūnaitė. 
Jos žodžiais, bet kurią ne-
galią gydo ir bėdas slo-
pina muzika bei daina. 
R.Rimkūnaitė išsakė viltį, 

kad tokie susitikimai atei-
tyje vyks dažniau. 

Lietuvos aklųjų ir silp- 
naregių sąjungos Pasvalio 
rajono filialo mišrus voka-
linis ansamblis susirinku-
siesiems atliko daug įvai-
rių dainų. 

Pertraukėlės metu kal-
bėdamas neregys Pranas 
Pliuška sakė: „Nežinia, 
ar įgimtas, ar įgytas prin-

cipas nuolat man šnibž-
da, kad žmogaus gyveni-
mas per trumpas, jog gali-
ma būtų skirti laiko liūde-
siui.“ Pranas, pasakoda-
mas linksmus nuotykius 
iš neįgaliųjų gyvenimo, iš 
savo ir kitų patirties, rinko 
klausytojų šypsenas, juoką 
bei aplodismentus.

Po smagios paskutinės 
svečių dainos estafetę per-

ėmė Neįgaliųjų draugijos 
vokalinio ansamblio dai-
nininkai, sulaukę gausių 
aplodismentų. 

Dar ilgai skambėjo dai-
nos ir pokštai, susirinku-
sieji taip pat grožėjosi Ne-
įgaliųjų draugijos rankdar-
bių būrelio sukurtais dir-
biniais. 

Vilius GRABSKIS
   Autoriaus nuotr.

Prano Pliuškos pasakojamos istorijos pralinksmino šventės dalyvius.                     

 Rūta Kazlaitė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo apie 
Kazlų Rūdoje vykusią Vasa-
ros šventę. 

Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos surengto-
je Vasaros šventėje skam-
bėjo vaikučių sveikinimai 
mamoms, močiutėms, tė-
vams. Jiems dainas dova-
nojo Lekėčių laisvalaikio 
centro kolektyvas.

Kaip visada, neįga-
liuosius pagerbė Kazlų 
Rūdos savivaldybės ad-
ministracija – vicemerė 
Ramutė Vinikienė, admi-
nistracijos direktorius Val-
das Kazlas, Socialinės pa-
ramos ir sveikatos priežiū-
ros skyriaus vedėja Judi-
ta Simonavičienė, „Cari-
to“ direktorė Renata An-
driušienė.

Mūsų draugija jau 
dvejus metus draugauja 
su Kazlų Rūdos pradinės 
mokyklos parengiamo-
sios grupės ugdytiniais 
bei mokytojais, todėl ir Va-

saros šventėje jie neįgalie-
siems padovanojo šiltą ir 
nuoširdų koncertą.

Buvo pasveikinti 24 
I pusmetį gimtadienius 
šventę jubiliatai. Iš jų – 16 
ilgaamžių, sulaukusių 70, 
80, 90 metų. Jau ne pirmą 
kartą vyriausiems drau-
gijos nariams garbės raš-
tus bei gėles dovanoja Sei-

mo narys Juozas Oleka. 
Šiais metais buvo pagerb-
ti 90-metis Alfonsas Sidab- 
ra bei 80 metų sulaukęs 
draugijos tarybos narys 
Petras Petrukaitis. Gra-
žiausius žodžius bei dova-
nas jubiliatams skyrė savi-
valdybės atstovai, drau-
gijos nariai, skambiausias 
dainas dovanojo Lekėčių 

laisvalaikio centro kolek-
tyvas, draugijos ansamblis 
„Sidabrinė gija“. Viešosios 
bibliotekos salė sunkiai 
talpino visus atvykusius 
pasveikinti, pasidžiaugti, 
pabūti kartu. Pirmininkė 
padėkojo visiems už pa-
galbą, draugijos darbuo-
tojams – už nuoširdų dar-
bą, rėmėjams – už paramą.

Draugijos narės šven-
tės svečiams prikepė pyra-
gų, o Genovaitė Petrukai-
tienė – tradicinį jubiliatų 
tortą. Dar ilgai skambėjo 
muzika, sukosi poros, at-
rodo, pasitraukė ir ligos, ir 
senatvė. Gražu buvo žiū-
rėti į besišypsančius žmo-
nes, į šviečiančias jų akis, 
kai grojant Lekėčių kolek-
tyvui pačios kojos judėjo į 
taktą, o šokti galima ir pa-
siremiant lazdele...

90-metį atšventusį draugijos narį pasveikino savivaldybės ad-
ministracija. 

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje iš Garlia-
vos pasakojama apie padėkos 
renginį buvusiai organizaci-
jos vadovei.

Garliavos neįgalių-
jų draugijoje – dideli po-
kyčiai. Dėl pablogėjusios 
sveikatos iš aktyvios veik- 
los pasitraukė nuo Sąjū-
džio laikų draugijai vado-
vavusi pirmininkė Aldo-
na Grikietienė. Ją pakei-
tė jauna, energinga teisi-
ninkė Vitalija Gabartienė.

Padėkoti buvusiai pir-
mininkei A.Grikietienei 

į jaukią Neįgaliųjų drau-
gijos salę susirinko dau-
giau kaip 60 žmonių. Pri-
siminti nuveiktus dar-
bus, pasakyti gerą žodį 
atvyko svečiai iš Vilniaus, 
Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos, Kauno rajono 
savivaldybės, Garliavos 
seniūnijos bei Kultūros 
namų, Kauno rajono so-
cialinių paslaugų centro, 
taip pat Garliavos klebo-
nas. A.Grikietienė su aša-
rom akyse padėkojo vi-
siems ją pagerbusiems ne-
įgaliesiems ir svečiams.

Garliava: Padėkojo ilgametei draugijos 
vadovei

A.Grikietienė (dešinėje) Garliavos neįgaliųjų draugijai vado-
vavo daugiau nei 20 metų.
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Kudirkos Naumiesčio seniū-
nijos bendruomenės Neįgaliųjų 
dienos centras pradėjo skaičiuoti 
10-tus savo veiklos metus. Per šį 
laikotarpį nuveikta daug ir gerų 
darbų neįgaliųjų labui. 

Dienos užimtumo centras 
Kudirkos Naujamiestyje kurį 
laiką veikė ir iki tol, bet jis buvo 
nedidukas ir negalėjo patenkin-
ti neįgaliųjų poreikių. Laimė-
jus Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Socialinių paslau-
gų infrastruktūros plėtros pro-
jektą ir tuometinei Lietuvos in-
validų draugijai parėmus buvo 
suremontuotos buvusio darže-
lio patalpos, kuriame ir įsikūrė 
naujasis centras. 

„Čia mūsų, neįgaliųjų, an-
trieji namai“, – sako Šakių rajo-
no neįgaliųjų draugijos Kudir-
kos Naumiesčio seniūnijos sky-
riaus koordinatorė Dalia Šulcie-
nė. Tokios nuomonės yra ir dau-
gelis skyriaus, kuris vienija be-
veik 400 neįgaliųjų, narių. Kad 
centras tapo antraisiais namais, 
didžiausias nuopelnas tenka čia 
nuo pat įsikūrimo dirbančiai so-
cialinei darbuotojai Genovaitei 
Vabalienei, D.Šulcienei, skyriaus 
tarybos nariams ir patiems neį-
galiesiems. Užimtumo centre da-
bar teikiamos socialinės paslau-
gos, skamba dainos, gera, jauku. 

Negalios žmonės aktyviai 
naudojasi skalbyklos paslau-
gomis. Čia yra 4 skalbimo ma-
šinos ir 2 skalbinių džiovyklos. 
Per mėnesį šiomis pasaugomis 
pasinaudoja daugiau nei 30 ne-
įgaliųjų. 

Didelę paklausą turi ir prau-
simosi paslaugos. Centre veikia 
2 dušo kabinos, viena iš jų – ma-
sažinė. Šildymo sezono metu ne-
įgalieji dušu gali naudotis kas-
dien, o jam pasibaigus – penk-
tadieniais, 9-14 val. Dušo kabi-
na įrengta taip, kad į ją galima 
būtų įvažiuoti vežimėliu. 

„Čia mūsų, neįgaliųjų, 
antrieji namai“

Šakių r.:

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos bendruomenės Neįgaliųjų dienos užimtumo 
centro socialinė darbuotoja Genovaitė Vabalienė, Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos šios seniūnijos skyriaus koordinatorė Dalia Šulcienė ir sporto vei-
klos vadovė masažistė Benita Petrauskienė aptaria nuveiktus darbus. 

Unikalia Lietuvos gamta 
gali grožėtis ir neįgalieji

nuomonių. Esą neįgalieji čia ne-
silanko (iš 100 lankytojų atsiras 
gal tik koks vienas rateliais ju-
dantis žmogus), todėl neverta iš-
leisti tiek daug pinigų jiems skir-
tam takui įrengti. A.Pacevičiaus 
nuomone, tokia „statistika“ turi 
suprantamą priežastį – žinoda-
mi, kad aplinka nepritaikyta, ne-
įgalieji niekur ir nevyksta. 

Valstybinės saugomų terito-
rijų tarnybos direktorės Rūtos 
Baškytės teigimu, vis dėlto buvo 
prieita prie nuomonės, jog toks 
takas reikalingas ne tik neįgalie-
siems, bet ir tėvams su mažais 
vaikais, pagyvenusiems žmo-
nėms – tokie šiuolaikinio uni-
versalaus projektavimo reikala-
vimai. Jų teisingumu buvo gali-
ma įsitikinti ir šventiniame ren-
ginyje – šiuo taku pasinaudojo 
išties nemažai lankytojų.

Takai įrengti ant 
gelžbetoninių pastolių
Atodangos atnaujinimo dar-

bus atliko molėtiškio A.Žiuko 
įmonė. Jos savininkas Algiman-
tas Žiukas „Bičiulystei“ pasako-
jo, kad neįgaliųjų reikmėms pri-
taikoma aplinka šiai įmonei – ne 
naujiena. Tiesa, iki šiol pritaikant 
aplinką neįgaliesiems daugiau-
siai teko įrengti nedideles nuo-
važas. Pasak vyriškio, perpras-
ti šiems žmonėms pritaikomos 
aplinkos niuansus padėjo gera-
noriški Molėtų krašto žmonių 
su negalia sąjungos garbės pir-
mininkės Vlados Grybėnienės 
patarimai. 

Pūčkorių atodangos prieigų 
atnaujinimas, jos sutvirtinimas 
tapo dideliu iššūkiu ir projektuo-
tojams, ir darbus atlikusiai įmo-
nei – jų laukė išskirtiniai reika-
lavimai, mat viską reikėjo atlik-
ti išlaikant natūralų kraštovaiz-
dį, nekeičiant aukščių ir grun-
to sudėties struktūros bei auga-
lijos įvairovės. A.Žiukas džiau-
gėsi sėkmingu bendradarbiavi-
mu su projektą rengusia archi-
tekte Jurga Šimeliūniene, kitais 
specialistais. 

Pūčkorių atodangos apžval-
gos aikštelė nuo kelio pakilusi 
maždaug 15–18 metrų. Neįgalie-
siems skirta serpantininė nuova-
ža išsivingiavusi apie 200 metrų. 
Šioje atkarpoje įrengta daugiau 
kaip 10 poilsio aikštelių. Tiek ne-
įgaliųjų trasa, tiek bendras takas, 
laiptai, aikštelės išgrįstos Kareli-
jos maumedžio lentelėmis. Pasak 
A.Žiuko, mūsiškė pušis viduti-
niškai tarnautų 8 metus, mau-

medžio eksploatavimo laikas – 
daugiau nei dvigubai ilgesnis. 

Saugojant raižytą atodangos 
aplinkos reljefą takai suformuoti 
ant 3 m gylio gelžbetoninių po-
lių. Iš abiejų neįgaliųjų nuova-
žos pusių įrengti patogūs turėk- 
lai. Nuo kelio pusės jie aukštes-
ni, nuo kalno – žemesni, kad ve-
žimėlyje sėdinčiam žmogui ne-
trukdytų grožėtis aplinka. Ser-
pantininis takas tolygiai perei-
na į apžvalgos aikštelės erdvę. 
A.Žiukas pasakoja, kad takas 
neįgaliesiems buvo sumontuo-
tas pirmiausia, o tik po to prie 
jo lygio priderinta pati apžval-
gos aikštelė.

Įspūdingos vietos turi 
džiuginti kiekvieną

Valstybinės saugomų te-
ritorijų tarnybos direktorės 
R.Baškytės teigimu, Lietuva įsi-
pareigojo užtikrinti, kad ES lėšo-
mis atnaujinta Pūčkorių atodan-
gos prieiga bus saugoma ir pri-
žiūrima ne mažiau kaip 5-erius 
metus. Ji pasidžiaugė, kad su 
Vilniaus miesto savivaldybe pa-
sirašyta partnerystės sutartis už-
tikrins šio valstybės saugomo 
objekto priežiūrą, tačiau nea-
bejojama, kad unikalus gamtos 
paminklas bus tinkamas lanky-
ti kur kas ilgiau. Sostinės meras 
Artūras Zuokas šventinio ren-
ginio dalyvius patikino, jog dir-
bant kartu gražiausios Vilniaus 
vietos tikrai bus puoselėjamos, 
kad jomis galėtume džiaugtis 
ir mes patys, ir į Lietuvą atvykę 
svečiai. Aplinkos viceministras 
Almantas Petkus neabejojo, kad 
jau netrukus Pūčkorių atodan-
ga sulauks ES šalių aplinkos mi-
nistrų apsilankymo ir dėmesio. 
O kad ši vieta visiems joje apsi-
lankiusiems teiktų dvasios atgai-
vą, paliktų kuo gražiausius pri-
siminimus, R.Baškytė jos tvarky-
tojams įteikė laimę, sėkmę ir ap-
saugą nešančią pasagą, linkėda-
ma, kad ji saugotų ir atodangą, ir 
jos įrangą, ir lankytojus. 

Pūčkorių atodanga – ne vie-
nintelė valstybės saugoma terito-
rija, kuria pasigrožėti gali ir ne-
įgalieji. Pasak R.Baškytės, dau-
guma regioninių parkų turi įsi-
rengę pažintinius takus, priva-
žiavimus prie ežerų, kitų lanky-
tinų objektų. Pritaikyti ir dau-
gelio regioninių parkų lankyto-
jų centrai. Finansinė Europos Są-
jungos parama neįgaliesiems at-
vers dar daugiau unikalių gam-
tos kampelių.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Nuo Pūčkorių atodangos atsiveria Vilnios vingio panorama.

Dienos užimtumo centre su-
darytos visos sąlygos sportinei 
veikla: įrengta jauki, patogi spor-
to salė, yra šachmatai, šaškės, 
dviratis-treniruoklis, universa-
lus treniruoklis ir pan. Sporto 
salėje per dieną pabuvoja iki 10 
neįgaliųjų. Neįgalūs sportinin-
kai aktyviai dalyvauja įvairio-
se sporto varžybose, jų pastan-
gos įvertintos daugeliu meda-
lių, taurių, padėkų raštų. 

Organizuojamos ir masa-
žo paslaugos. Jas teikia Dienos 
užimtumo centro sporto veikos 
vadovė, V.Kudirkos gimnazijos 
medicinos sesuo Benita Petraus-
kienė. Per mėnesį masažo pas-
laugomis pasinaudoja maždaug 
20 neįgaliųjų. Pas sunkiai vaikš-
tančius ar gulinčius neįgaliuo-
sius masažistė ateina į namus. 
Masažo paslaugos nemokamos. 

Kiekvienais metais Dienos 
užimtumo centre organizuoja-
mos amatų dienos. Užsiėmimus 
veda patyrusi amatų specialistė 
Teresė Virokaitienė. 

Pastarosiose amatų dienose, 

kurios tęsėsi 3 dienas, neįgalieji 
piešė ant šilko, gamino ir deku-
pažo technika apipavidalino rė-
melius, iš popieriaus darė gėly-
tes bei kitokius suvenyrus, piešė 
ant stiklo, vėlė iš vilnos, margi-
no margučius ir pan. Šiuos už-
siėmimus lankė 20 neįgaliųjų. 

Jau daugelį metų tęsiama 
tradicija: kasmet organizuojama 
šventė, kurioje pagerbiami jubi-
liatai. Dienos užimtumo centre 
netrūksta ir kitų renginių – mi-
nimas Adventas, Užgavėnės, 
sutinkamas pavasaris ir pan.

Kudirkos Naumiesčio ne-
įgalieji labai mėgsta ekskursi-
jas, išvykas po savo rajoną ir 
po Lietuvą. Šakių rajone tur-
būt nėra tokios žymesnės vie-
tos, kur naumiestiečiai nebūtų 
pabuvoję. Apsilankyta Vilniuje, 
Molėtuose, Palangoje, Neringo-
je, Grūto parke, Liškiavoje, Mer-
kinėje, Varėnos rajone esančioje 
stebuklingų galių turinčioje pi-
ramidėje...

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio tėviškėje Lūginėje (Marijam-
polės savivaldybė), vyko 14-toji 
tradicinė Šeimų šventė. Marijam-
polės savivaldybės administraci-
jos bei Šv. Arkangelo Mykolo pa-
rapijos organizuotame, Seimo na-
rio Albino Mitrulevičiaus globo-
jamame renginyje šiemet pagerb-
tos sveiką gyvenseną propaguo-
jančios šeimos. Tokia tema pasi-
rinkta neatsitiktinai – 2013-ieji pa-
skelbti sveikatingumo metais, tai-
gi ir šioje šventėje dalyvavo įvai-

„Gijos“ koncertai – 
prasmingose šventėse

Gegužės 29 d. viešojoje biblio- 
tekoje vykusioje LASS Marijam-
polės savivaldybės filialo pirmi-
ninkės Angelės Šimčikienės or-
ganizuotoje popietėje, skirtoje 
Tėvo dienai, taip pat savo prog- 
ramą parodė neįgaliųjų ansam-
blis „Gija“. Vyresnioji bibliote-
kininkė Reda Dubosienė papa-
sakojo apie šios gražios šventės 
kilmę. Ansamblio nariai, pasi-
puošę retro stiliaus drabužiais, 
dainavo dainas, ne vieną vy-

resnio amžiaus žmo-
gų nukėlusias į jau-
nystę, jaunam primi-
nusias tikrąsias verty-
bes. Gyvas, nostalgiš-
kas ir lyriškas „Gijos“ 
pasirodymas sužavėjo 
kiekvieną, sėdintį sa-
lėje. Be dainų, skam-
bėjo eilės ir žodžiai, 
skirti tėvui. Dainavo 
ir LASS Marijampo-
lės savivaldybės filia-
lo ansamblis „Šviesa“, 
vadovaujamas Rasos 
Slabadienės.

Lina CVIRKIENĖMarijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gija“

rių už marijampoliečių sveikatą 
atsakingų institucijų vadovai ir 
darbuotojai. 

Susirinkusiuosius linksmi-
no Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Gija“, vadovaujamas Danės Jan-
čienės. Atliktos iš tėvų išmoktos 
dainos. Kartu su ansambliu dai-
navo ir šventės dalyviai. Ir vėliau 
skambėjo graži akordeono mu-
zika, ansamblio dainos ir smui-
kelis, virkdomas Algirdo Jančo.

Marijampolė:
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda
Daktaras
Aiskauda

Hirudoterapija – gydy-
mas dėlėmis (tai ne-

tradicinės medicinos metodas). 
Daugelyje Lietuvos vietų (ypač 
šnekamojoje kalboje) dėlės netgi 
dažniau vadinamos siurbėlėmis, 
mat šios gėlųjų vandenų kirmė-
lės siurbia kitų gyvų sutvėrimų 
kraują. Dėlių aukomis tampa 
varlės, žuvys, paukščiai, stambie-
ji ir smulkieji raguočiai, arkliai ir 
taip pat žmonės. 

Iš viso priskaičiuojama apie 
kelis šimtus (vieni šaltiniai nu-
rodo 300–400, kiti – per 650) įvai-
rių dėlių rūšių (Lietuvoje jų yra 
apie 20 rūšių). Ne visos dėlių rū-
šys yra kraujasiurbės (pvz., vadi-
namoji kumeldėlė nesiurbia krau-
jo, minta smulkiais bestuburiais), 
ir toli gražu ne visos jų rūšys tin-
ka hirudoterapijai. 

Pastaba. Pirmosios žinios 
apie hirudoterapiją atsirado 
1567–1308 m. iki Kristaus, šio-
kių tokių užuominų apie tai esa-
ma Biblijoje ir Korane.

Pagrindinis gydymo 
būdas senovėje

Kraujasiurbės dėlės, kurios 
gyvena kūdrose, pelkėse, ne-
giliuose ežeruose, lėtos tėkmės 
upių užutėkiuose, ryžių užlieja-
muose laukuose ir kituose nuo 
saulės įšylančiuose vandens tel-
kiniuose, seniau buvo naudoja-
mos ne tokiam gydymui, kokį 
suprantame šiandien, o papras-
čiausiam kraujo nuleidimui. To 
meto medicinoje buvo įprasta 
arba prieš daugelio ligų pradžią 
nuleisti kraujo ir tik po to gydyti 
ligas kitomis priemonėmis, arba 
ligą gydyti tik nuleidžiant krau-
jo. Taip buvo gydomos sąnarių, 
kepenų, inkstų, galvos smegenų 
ligos, gonorėja, isterija, tuberku-
liozė, epilepsija ir daugelis kitų. 
Renesanso epochoje dėlėmis 
masiškai gydydavo virškinimo 
trakto ligas, karštligę, hemorojų,  
viduramžiais tokiu būdu bandė 
mažinti kūno masę.

Vienas iš infekcinių ligų 
šaltinių

Kai žmonija pagaliau sužino-

Gydymas dėlėmis: nauda ir pavojai
jo (L.Pastero atradimo dėka) apie 
infekcinių ligų prigimtį, dauge-
lis gydytojų nuo hirudoterapi-
jos nusisuko. Šis gydymo meto-
das buvo pripažintas nepakan-
kamai higienišku, o dėlės atvi-
rai įvardytos vienu iš infekcinių 
ligų šaltinių. Vienose šalyse susi-
domėjimas hirudoperapija visiš-
kai išblėso XIX a. pabaigoje, kito-
se – XX a. pradžioje ar viduryje.

Pastaba. Kraujo nuleidimas 
(iš venos imama nuo 200 iki 500 
ml kraujo) taikomas (išimtinais 
atvejais) ir šiuolaikinėje medici-
noje. Tokia procedūra sumaži-
na širdies ir kraujagyslių apkro-
vą padidėjus kraujospūdžiui, su-
tirštėjus kraujui bei kai kuriais ki-
tais atvejais. 

Šiais laikais kūdrų dėlėmis 
nebegydoma

Dabar žmonės niekur nebe-
gydomi (išskyrus atskirus šar-
latanizmo atvejus) natūraliuose 
vandens telkiniuose gyvenančio-
mis dėlėmis jau vien dėl tos prie-
žasties, kad per savo aukų krau-
ją jos gali būti užsikrėtusios įvai-
riomis ligomis. Mokslininkai nu-
statė, jog kai kurie užkrečiamų-
jų ligų sukėlėjai, patekę su aukos 
krauju į dėlės virškinamąjį trak-
tą, gali jame išgyventi palyginti 
ilgai. Antra vertus, dėlės ne tik 
gali užsikrėsti, bet ir pačios ser-
ga įvairiomis ligomis. Dėl šios 
ir kai kurių kitų priežasčių dėlė 
naudojama tik vienam gydymo 
seansui, o paskui turi būti utili-
zuojama.

Medicininės dėlės
Žmonėms gydyti tinka tik 

medicininių dėlių (toliau – dėlių) 
rūšis, kuri lotyniškai vadinama 
Hirudo medicinalis. Šios dėlės 
auginamos dirbtinėmis sąlygo-
mis (laboratorijose, biofermose, 
biofabrikuose). Joms 1,5–2 metus 
duodama sveikų naminių gyvu-
lių (stambių ir smulkių raguočių, 
kiaulių) kraujo, po to maitinimas 
nutraukiamas (be žalos sveika-
tai dėlės gali badauti pusmetį; il-
giausias badavimo periodas, ku-
rio metu dėlė neprarado gyvy-
bingumo – 1,5 metų). Tai būti-

na tam, kad dėlės tiktų medici-
nos tikslams arba dauginimuisi. 

Ypač daug šių dėlių išaugina 
ir eksportuoja biofabrikai, esan-
tys Anglijoje (Biopharm), Pran-
cūzijoje (Recarimpex) ir kai ku-
riose kitose šalyse. Pažymėtina, 
jog ši dėlių rūšis 1984 m. buvo 
įtraukta į Raudonąją knygą. 

Dėlės „vizitinė kortelė“
Suaugusi dėlė būna 12–15 cm 

ilgio (laboratorijos sąlygomis vie-
nam mokslininkui pavyko išau-
ginti net 0,5 metro ilgio dėlę!), 70 
proc. kūno sudaro gerai išvysty-
tų žiedinių raumenų sistema, oda 
atlieka kvėpavimo funkciją bei 
yra jutimo organas. Dėlė viduti-
niškai sveria apie 2 gramus. Nu-
gara tamsiai ruda su 6 išilginiais 
oranžiniais dryželiais ir rudais 
taškeliais. Įdomiausia tai, jog dėlė 
turi penkias poras akių (beje, jose 
nėra lęšiukų, o tik apie 50 šviesai 
jautrių jutiklių), o žandų (yra 3 
žandai: du šoniniai ir vienas nu-
garinis) kraštuose – iki 270 labai 
aštrių dantelių (kiekvienas žan-
das turi po 80–90 dantelių). Po 
įkandimo odoje lieka „Y“ raidės 
formos žaizdelė, kuriai užgijus 
atsiranda randelis (po kelių mė-
nesių jis pašviesėja ir būna paste-
bimas keletą metų). Dėlė lengvai 
prakanda odą iki 1,5–2 mm gylio 
(žmogaus odos storis 0,5–4 mm; 
storiausia – padų, delnų, ploniau-
sia – pilvo), suleidžia nuskausmi-
nančių, kraujo krešėjimą stabdan-
čių, kitokių medžiagų ir išsiurbia 
nuo 5 iki 15 ml kraujo (tai trunka 
nuo 30 min. iki valandos). Maž-
daug tiek pat kraujo netenkama 
per artimiausias 3–24 val. krau-
juojant žaizdelei, kai krauju pa-
sisotinusi dėlė nukrenta nuo pri-
sisiurbimo vietos. 

Beje, vienam gydymo dėlė-
mis seansui dažniausiai naudo-
jamos 5–7 dėlės. Gydymo kur-
są vidutiniškai sudaro 7–10 se-
ansų, kurie atliekami 1–3 kartus 
per savaitę. 

Hirudinas stabdo kraujo 
krešėjimą 

Nustatyta, jog dėlės seilė-
se yra apie 20 aktyvių baltymų. 

Pagrindinis seilių komponentas 
– hirudinas (pirmą kartą išskir-
tas 1884 m., pavadinimas atsira-
do vėliau) stabdo kraujo krešėji-
mą. Ši medžiaga ypač svarbi gy-
dant tromboflebitą (venos sie-
nelės uždegimą, kylantį dėl to, 
kad jos spindyje susidaro trom-
bas (krešulys), trikdantis kraujo 
tėkmę; ligą sukelia venos siene-
lės pažeidimas, padidėjęs krau-
jo krešumas), hipertoninę ligą, 
kitas širdies ir kraujagyslių ligas. 

Hirudoterapija gali būti sa-
varankiškas gydymo būdas arba 
gali būti derinamas su kitais gy-
dymo metodais, ypač gydymu 
vaistiniais augalais bei fiziote-
rapija .

Hirudoterapija turi būti 
gydytojo rankose

Hirudoterapija vieniems 
žmonėms sukelia pasišlykštė-
jimą ir baimę vien tik išgirdus, 
perskaičius ar pagalvojus. Ta-
čiau drąsesni, ypač tie žmonės, 
kuriems nebepadeda jokie vais-
tai, procedūros ir dietos, bando 
taip gydytis.

Tenka tik apgailestauti, jog 
kai kurie šio gydymo būdo pro-
paguotojai linkę viską supapras-
tinti, pateikti schematiškai, pa-
gražintai ir nutylėti galimus pa-
vojus. Pasiklausius tokių gražby-
lysčių, susidaro įspūdis, jog hiru-
doterapija gali gydyti kiekvienas, 
kas tik netingi. O iš tikro tai turi 
atlikti ne dėlių augintojas ar pla-
tintojas, šio verslo reklamuotojas, 
o diplomuotas gydytojas, turintis 
hirudoterapeuto kvalifikaciją ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
išduotą licenciją. Tokio pobūdžio 
gydymas turi būti atliekamas ne 
gamtoje, ne ligonio namuose, o 
specializuotoje klinikoje, ligoni-
nėje ar kitoje medicinos įstaigoje. 
Žinotina, jog ne kiekvienam ligo-
niui gali būti taikoma hirudotera-
pija, o tie, kuriems jokių apriboji-
mų nėra, taip pat nėra apdrausti 
nuo galimų įvairių trumpalaikių 
ar ilgalaikių sveikatos sutrikimų.

Gydytis dėlėmis  
gali ne visi

Hirudoterapija netaikoma 

žmonėms, vartojantiems antiko-
aguliantus (preparatus, stabdan-
čius kraujo krešėjimą), sergan-
tiems hemofilija (paveldima liga, 
kurią sukelia kraujo krešėjimo 
faktorių stoka), sunkiomis maža-
kraujystės formomis, hemoragi-
nėmis diatezėmis, tuberkulioze, 
sepsiu (kraujo užkrėtimu, kurį 
sukelia pūliniai mikrobai), AIDS, 
virusiniais hepatitais (kepenų 
uždegimais), pūliniais trom-
boflebitais, piktybiniais aug- 
liais, nėštumo ir žindymo laiko-
tarpiu. Taip pat dėlėmis negy-
domi prieš jas nusistatę, išsekę 
asmenys, kai numatomose dė-
lių prisisiurbimo vietose yra pū-
linių, yra užsitęsęs kraujavimas, 
stipriai karščiuojama po pirmojo 
hirudoterapijos seanso ir ūmaus 
insulto periodu.

Galimi šalutiniai  
reiškiniai

Nors ir ne kiekvienu hirudo-
terapijos atveju, tačiau pasitai-
ko alerginės reakcijos: dilgėlinė 
(reiškiasi odos niežėjimu, pūkš-
liniu odos, kartais ir gleivinių iš-
bėrimu, primenančiu sudilgini-
mą dilgėle), anafilaksinis šokas 
(ūmi gyvybei pavojinga alerginė 
organizmo reakcija), rožė (ūmi-
nė infekcinė liga; dažniausiai 
pažeidžianti kojų ir veido odą), 
odos niežėjimas ir dermatitas 
(odos uždegimas). Beje, vietinis 
niežėjimas dažniausiai atsiranda 
apie žaizdelę, atsiradusią po dė-
lės įkandimo. Lengvesniais atve-
jais niežėjimas praeina per pir-
mąsias 2 dienas. Esant sunkes-
niems niežėjimo atvejams, nu-
kasytose vietose galima infekci-
ja, kuri neretai baigiasi pūlinių 
susidarymu (pastarieji gydomi 
chirurgiškai).

Dėl gydymo dėlėmis dar gali 
atsirasti poodinių hematomų (iš-
siliejusio kraujo sankaupų audi-
nyje), padidėti kūno temperatū-
ra. Beje, dažniausiai temperatū-
ros padidėjimą sukelia dėlės vi-
duriuose esanti bakterija sim- 
biont, kuri įkandimo metu paten-
ka į žmogaus organizmą. Taip 
pat ši bakterija gali sukelti lim-
fadenitą (limfmazgių uždegimą).

Ypač dažnai po hirudoterapi-
jos seanso svaigsta galva, suma-
žėja arterinis kraujospūdis.

Romualdas OGINSKAS

Pastaruoju metu pasi-
girsta nuogąstavimų dėl 
galimybės gauti medici-
ninės reabilitacijos pas-
laugas vaikams. Tačiau 
nerimaujama be pagrin-
do – Privalomojo svei-
katos draudimo fon-
do (PSDF) biudžeto lėšų 
šioms paslaugoms pa-
kanka. Tad, kaip ir kie-
kvienais metais, prasidė-
jus vasarai, šiais metais 
daugiau vaikų vyks į re-
abilitacijos ir sanatori-
nio gydymo paslaugas 
teikiančias įstaigas, in-
formuoja Valstybinė li-
gonių kasa prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos 
(VLK). 

Vasarą daugiau vaikų gydysis 
medicininės reabilitacijos įstaigose

Šiemet medicininės reabilita-
cijos ir sanatorinio gydymo išlai-
doms kompensuoti iš PSDF biu-
džeto iš viso skiriama apie 126,5 
mln. litų, ir ne mažiau kaip 20 
proc. šių lėšų tenka vaikams tei-
kiamoms paslaugoms apmokė-
ti. Beje, pernai vaikams buvo su-
teikta medicininės reabilitacijos 
bei sanatorinio (antirecidyvinio) 
gydymo paslaugų maždaug už 
29,4 mln. litų, o užpernai – už 
29,8 mln. litų. 

Vaikams, kaip ir suaugu-
siems, apdraustiems privalo-
muoju sveikatos draudimu, re-
abilitacijos paslaugas skiria gy-
dantysis gydytojas, remdamasis 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojo rekomendacijomis. 
Ar vaikas gali gauti šias paslau-
gas stacionare, ar ambulatoriškai, 
sprendžia gydantysis gydytojas 

pagal jo sveikatos būklę. 
Svarbu tai, kad pacientas (jo 

tėvai) turi teisę pats pasirinkti, 
į kurią įstaigą parankiau vykti. 
Tam pasitarnauja jau ne viene-
rius metus VLK interneto svetai-
nėje (www.vlk.lt) veikiantis sky-
relis „Medicininė reabilitacija“. 
Jame galima sužinoti apie lais-
vas vietas medicininės reabilita-
cijos paslaugas teikiančiose įstai-
gose, nurodomi jų adresai, telefo-
nai, įstaigų teikiamos paslaugos. 
Medikai taip pat turi informuoti 
pacientus (jų tėvus), kad jie turi 
teisę pasirinkti, kur atlikti reabi-
litaciją – sanatorijoje ar gydančios 
ligoninės reabilitacijos centre. 

VLK Paslaugų ekspertizės, 
metodinio vadovavimo ir kon-
trolės skyriaus vyr. specialistas 
Alfredas Taminskas pastebi aki-
vaizdžią sezonų įtaką. „Kasmet 

medikai gerokai daugiau vai-
kučių į medicininės reabilitaci-
jos ir sanatorinio gydymo įstai-
gas siunčia vasarą nei žiemą, taip 
pat šių paslaugų poreikis padidė-
ja kitų moksleivių atostogų metu. 
Tikėtina, kad dalis pacientų tėve-
lių atsisako medicininės reabili-
tacijos paslaugų, kai jos būtinos 
pabaigti gydymą po ūmių susir-
gimų arba ligos paūmėjimų, pa-
geidaudami pasinaudoti šiomis 
paslaugomis vasarą“, – tvirtino 
A.Taminskas. Todėl, pasak VLK 
atstovo, dėl šios priežasties kai 
kuriose reabilitacijos įstaigose 
vasaros metu gali nebūti vietų. 
Jo nuomone, reabilitacija stacio-
narinėje ar ambulatorinėje reabi-
litacijos įstaigoje reikalinga tada, 
kai pacientui ji būtina, o ne tada, 
kai pacientui ar jo tėveliams pa-
togu, nes tai ne vasaros poilsis.

VLK duomenimis, apie 50 
proc. visų medicininės reabili-
tacijos paslaugų vaikams teikia-
ma dėl kvėpavimo sistemos ligų. 
Šių paslaugų neretai prireikia 
sergantiesiems artritu, cerebri-
niu paralyžiumi, virškinimo sis-
temos ligomis, patyrus traumas, 
sutrikus psichikai.

Be to, gyventojai ligonių kasų 
specialistų dažnai teiraujasi, ar 
gali tėvai su savo vaiku vykti į 
reabilitacijos ir sanatorinio gy-
dymo paslaugas teikiančias įs-
taigas. Sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu nustatyta, kad 
vaikai iki 8 metų turi teisę vyk-
ti į medicininės reabilitacijos įs-
taigas lydimi slaugančio asmens. 
Vyresni nei 8 metų amžiaus vai-
kai galėtų būti lydimi slaugančio 
asmens, jei vaikui yra nustatytas 
neįgalumas arba taip nustatė gy-
dytojų konsultacinė komisija. Iš 
PSDF biudžeto apmokamos vai-
ką slaugančio asmens nakvynės 
ir maitinimo paslaugų išlaidos. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

(atkelta iš 1 psl.)

Keliaudamas perskaitysi 
Pasaulio knygą

Švėkšnos neįgalieji tikrai ne-
sėdi užsidarę ir nuo pasaulio at-
siskyrę. Kūrybinga Švėkšnos ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Ingrita Riterienė nuolat suranda 
įvairiausių laisvalaikio praleidi-
mo būdų. Tiesą pasakius, dau-
guma draugijos narių nėra išle-
pinti galimybių keliauti, o nuo-
latinis užsisėdėjimas namuo-
se dažnam irgi džiaugsmo ne-
kelia, tad pirmininkės paragin-
ti, jie su malonumu drauge lei-
džiasi kelionėn, kad dvasios at-
sargų, įspūdžių užtektų iki kitos 
išvykos, kad gyventų laukdami 
vis kažko naujo, kad draugijos 
veikla būtų įvairiapusė ir pras-
minga. Šiemet kelionių sezoną 
švėkšniškiai pradėjo sumanę pa-
sidžiaugti žydinčių tulpių žie-
dais, įdomiomis dar nematyto-
mis ekspozicijomis, monumen-
tu, malūnais ir romantišku pasi-
vaikščiojimu po botanikos sodą.

„Pasaulis yra knyga, ir tie, 
kurie nekeliauja, skaito tik pir-
mą puslapį“, – kažkada sakė 
Šventasis Augustinas. Švėkš-
niškiai ne kartą įsitikino, kad tik 
keliaudami suvokia tai, kas dar 
jiems neatrasta. Keliaudami ge-
riau pažįsta save, atranda kitus. 
Šį kartą draugijos nariai dalina-
si kelionės po Šiaulių apskritį 
įspūdžiais.

Pirmiausia švėkšniškiai ap-
lankė Burbiškio dvarą. Jo isto-
rijos ekspozicija įkurta sename 
Baženskių dvare, kuris istori-
niuose šaltiniuose minimas nuo 
XVII a. Burbiškio tulpės, pasi-
rodo, dvare buvo puoselėjamos 
nuo Mykolo Baženskio valdy-
mo laikų. 

Pasidžiaugę žydinčiais tul-
pių žiedais, keliauninkai pasu-
ko link įspūdingo ir mitais api-
pinto Šeduvos malūno, pakeliui 
užsukę į Kleboniškių kaimą, iš-
sidėsčiusį vaizdingame Daugy-
venės upės slėnyje. Pro medžius 
pilkuojantys pastatų šiaudiniai 
stogai, marguojančios pintos 
tvoros – kaimo buities muzie-
jaus pastatai, kuriuose įrengtos 
įvairios ekspozicijos, padedan-
čios lankytojams sugrįžti į pra-
eitį, į tėvų, senelių ir prosene-
lių kaimą. 1905-aisiais pradėtas 

statyti Šeduvos malūnas dar ne-
baigtas statyti užsidegė, o karo 
metais buvo smarkiai apgriau-
tas. Tačiau jis niekada nebuvo 
užmirštas, o 2000-aisiais tarsi iš 
naujo atgimė, suformavus aplin-
ką taip, kad joje atgaivą rastų ne 
tik kūnas, bet ir siela. 

Po to sekė pažintis dar su 
vienu, prieš 130 metų pastaty-
tu Žaliūkių vėjo malūnu – vie-
nu iš nedaugelio Šiaulių istori-
jos liudininkų. Ekskursantams 
vieną po kitos istorijas, pagrįs-
dama faktais, visos kelionės 
metu pasakojo juos lydinti gidė 
iš Šiaulių.

Pagaliau švėkšniškiai pasie-
kė Šiaurės Lietuvos sostinę – 
Šiaulius. Čia taip pat yra kur pa-
sižvalgyti. Dviračių muziejus – 
vienintelis toks Lietuvoje. Res-
tauruota Ch.Frenkelio vila su 
parku ir jį puošiančiu fontanu – 
išskirtinė Šiaulių erdvė. Nusi-
fotografavę atminčiai, švėkšniš-
kiai nuskubėjo toliau, net neki-
lo abejonių, jog galima neužsuk-
ti į Šiaulių universiteto Gamtos 
mokslų fakulteto Botanikos 6,5 
ha sodą. Juk Botanikos sodas 
yra miesto kultūrinės brandos 
ir prestižo reikalas. Pasidžiau-
gę augalais autobusu neįgalieji 
nuriedėjo link Talšos ežero, prie 
Viliaus Purono sukurtos 1,20 m 
aukščio skulptūros „Geležinė 
Šiaulių lapė“. 

Kaip ir kaskart, draugijos 
nariai džiaugėsi puikia išvyka, 
pasakojo ir dalinosi tarpusavy-
je patirtais įspūdžiais, o namuo-
se dar ilgai vartys kelionių nuo-
traukas, vėl planuos naują kelio-
nę ir toliau, lapas po lapo, skai-
tys Pasaulio knygą.

Violeta ASTRAUSKIENĖ

Poilsis Prie jūros
Kambarių nuoma arti jūros. 

Kaina 11-30 Lt/žmogui. Priimame poilsiautojus su negalia,  
pagyvenusius, šeimas.  Tel.: 8 603 19638.

Švėkšniškiai aplankė Burbiškio dvarą.

Skulptoriaus Viliaus Purono sukur-
ta „Geležinė Šiaulių lapė“. 

bute būtų mažiau durų, daugiau 
erdvės laisvai judėti. Seni butai 
ankšti, visiškai nepritaikyti. Rasa 
ieškojo būsto nuomai, tačiau ne-
sėkmingai: neįgaliesiems pritai-
kyti būstai – tik naujos statybos 
namuose, kur nėra laiptų, įreng-
ti liftai, o tokių butų nuoma kai-
nuoja brangiai. Moteris susidū-
rė ir su dar viena problema – sa-
vininkai atsisakydavo nuomo-
ti butą žmogui neįgaliojo veži-
mėlyje, motyvuodami, kad su-
braižys naujai perdažytas sie-
nas, parketą ir pan. Rasa sako 
taip ir neradusi sau tinkamo būs-
to – pritaikytų butų kainos buvo 
per didelės. Pasak moters, iš ne-
įgaliojo išmokos išgyventi sun-
ku – didelė dalis jos tenka higie- 
nos priemonėms įsigyti. Ypač 
brangiai kainuoja sauskelnės, 
kurių valstybė kompensuoja tik 
mažą dalį.

Pritaikytas socialinis 
būstas – išsigelbėjimas
Neįgaliųjų poreikiams pritai-

kyto socialinio būsto R.Jusevi- 
čienė sulaukė po 5 metų. Jai tai 
buvo išsigelbėjimas. „Gautas so-
cialinis būstas mane sugrąžino į 
gyvenimą. Dabar aš galiu norma-
liai gyventi, – sako Rasa, – tačiau 
yra daug tokių neįgaliųjų, kurie 
jo nesulaukia. Ne vieną pažįstu, 
kuris gyvena 3, 6 aukšte, tada 
prašo kažkieno malonės, kad iš-
neštų į lauką.“ 

Rasa sako, kad socialinis būs-
tas daugeliui rateliuose judan-
čiųjų yra puiki išeitis, tačiau ne-
gerai, kad gavę pritaikytą būs-
tą neįgalieji, ypač turintieji sun-
kesnę negalią, kurių išmoka di-
desnė, bijo dirbti, nes gali būti 
išvyti iš jo. 

Vilnietė Rūta Kupčinskaitė – 
viena iš tokių. Mergina turi sun-
kią negalią, dėl trapių kaulų li-
gos juda tik su neįgaliojo veži-
mėliu. Ji džiaugiasi gavusi socia- 
linį būstą, kuris pritaikytas ne-
įgaliųjų poreikiams: tai leidžia 
jai laisvai judėti tiek po namus, 
tiek išvažiuoti lauką. Tačiau mo-

teris sako nuolat bijanti dabarti-
nius savo namus prarasti. Rūta 
pasakoja apie kuriozinę situaciją 
– ji vos neprarado teisės į socia-
linį būstą tada, kai pradėjo gau-
ti stipendiją už gerą mokymąsi, 
nes ją pridėjus prie neįgaliojo iš-
mokų susidarė per didelės paja-
mos. Norint išlaikyti butą mote-
riai buvo pasiūlyta atsisakyti sti-
pendijos. Pavyko apsiginti tik 
įrodžius, kad stipendija – tik ke-
liems mėnesiams. Baigusi moks-
lus Rūta įsidarbino Vytauto Di-
džiojo universitete. Už ketvirtį 
etato ji gaudavo 300 Lt atlygini-
mo. Tada irgi paaiškėjo, kad jos 
pajamos per didelės – prarado 
kompensaciją už šildymą. 

Dabar moteris ruošiasi tekėti, 
tačiau atsisako to dėl socialinio 
būsto. Rūta svajoja susieti savo 
gyvenimą su mylimu žmogumi, 
tačiau racionaliai apsvarsčius vi-
sas galimybes nusprendė atidė-
ti oficialią tuoktuvių ceremoniją, 
nes... jiems tapus šeima bus pri-
skaičiuotos ir dirbančio jos suža-
dėtinio pajamos. Rūtos neįgalio-
jo išmoka ir jos sužadėtinio atly-
ginimas kartu yra per dideli gy-
venti socialiniame būste. 

R.Kupčinskaitė sako pavar-
gusi nuo nuolatinio aiškinimo-
si, teisinimosi, bijojimo. O socia- 
linio būsto praradimas būtų la-
bai skausmingas – už pritaikyto 
būsto nuomą gali tekti atiduoti 
bene visą neįgaliojo išmoką. Įsi-
gyti būstą jiems taip pat neįma-
noma, nebent tai būtų senas, pi-
gus, tačiau tokie nepritaikyti ne-
įgaliesiems. 

Siūlomos socialinio būsto 
naujovės

Dabar valstybė padeda įsi-
gyti būstą šiais būdais: suteik-
dama mažas pajamas turintie-
siems socialinį būstą ir lengvati-
nius kreditus. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija, matyda-
ma sudėtingą padėtį šioje srityje, 
siūlo keisti Paramos būstui įsigy-
ti ar išsinuomoti įstatymą. Turė-
tų atsirasti daugiau paramos būs-
tui įsigyti būdų: išperkamosios 
nuomos mokesčio kompensaci-

ja, būsto nuomos mokesčio da-
lies kompensacija, t.y. kai žmo-
nės gautų didesnes pajamas ir 
nebetektų teisės į socialinį būs-
tą, tačiau norėtų jame likti, ga-
lėtų privatizuoti socialinį būstą 
arba nuomoti jį rinkos kainomis. 

Laukiančiųjų socialinio būsto 
eilei sutrumpinti taip pat padėtų 
įtvirtinta galimybė kompensuo-
ti dalį nuomos mokesčio, jei šie 
žmonės rinkoje išsinuomotų bet 
kurį kitą būstą. Jie turėtų suda-
ryti nuomos sutartį ne trumpes-
niam nei vienerių metų laikotar-
piui ir galėtų gauti kompensaciją 
iki 50 proc. vidutinės būsto rin-
kos nuomos kainos. Nuomojamo 
būsto naudingas plotas (norma-
tyvas), kuriuo remiantis paskai-
čiuojamas kompensacijos dydis, 
tenkantis vienam asmeniui, su-
daro 14 kv. m. Neįgaliesiems yra 
numatyta galimybė turėti atski-
rus kambarius, tada plotas vie-
nam asmeniui gali būti didesnis 
nei normatyvas. 

Be to, žadama pakelti pajamų 
ribą, nuo kurios asmuo nebeten-
ka teisės į socialinį būstą. Dabar 
gaunamos pajamos neturi viršy-
ti 5 proc. Vyriausybės ar jos įga-
liotos institucijos nustatytų dy-
džių. Pagal naują tvarką jos ne-
galės viršyti 20 proc. 

Neįgalieji – už 
privatizavimą

R.Kupčinskaitės nuomone, 
išperkamoji nuoma būtų neblo-
gas sprendimas. Neįgalieji pra-
rastų baimę dirbti – kaip tik būtų 
skatinami įsilieti į darbo rinką, 
kaupti, taupyti, būti naudingais 
ir kada nors turėti savo būstą. 
Svarbiausia – ramiai gyventų, 
nereikėtų nuolat bijoti, kad padi-
dės pajamos ir būsi iškeldintas. O 
valstybei atsirastų galimybė nu-
pirkti naujų būstų. 

R.Jusevičienė taip pat mano, 
kad siūlomos naujovės galėtų pa-
dėti daugeliui neįgaliųjų. Ypač 
gerai, jei nepritaikytuose būstuo-
se gyvenantiesiems atsirastų ga-
limybė išsinuomoti butą ir gauti 
kompensaciją. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Ieškoma galimybių daugiau 
žmonių pasiūlyti socialinį būstą 

 Inga Musulienė parašė ži-
nutę apie Ventos socialinės globos 
namuose vykusį Ruslano Kirilki-
no koncertą. 

Ventos socialinės globos na-
muose skambėjo žinomo atlikė-
jo Ruslano Kirilkino dainos. Šil-
tai besišypsantis dainininkas 
pilnutėlėje įstaigos salėje buvo 
džiaugsmingai sutiktas. Dau-
giau nei valandą trukusio kon-
certo metu vaikai ir jaunuoliai 
šoko ar tiesiog pamėgdžiojo at-
likėjo judesius. Ne pirmą kartą 
su neįgaliaisiais susitinkantis 
dainininkas puikiai jaučia klau-
sytojus ir geba atliepti jų porei-
kius. Ruslanas globos namų gy-
ventojams negailėjo nei šiltų žo-
džių, nei rankos paspaudimų, 
tuo labai džiugindamas neįga-
liuosius.

Po koncerto atlikėjas nu-

sifotografavo su globos namų 
gyventojais. Ruslanas taip pat 
rado laiko pasidomėti gyvento-

Globos namuose – žinomo atlikėjo 
koncertas

R.Kirilkinas fotografavosi su globos namų gyventojais. 

jų kasdiena, jų laisvalaikiu bei 
neįgaliųjų emocinės gerovės są-
lygomis.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 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, birželio 17 d. 
9.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 

(kart.). 10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose (79). 13.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.10 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro (2/9, 10) (N-7). 
17.15 Premjera. Kobra 11 (153) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Premjera. Apokalipsės grės-
mė (1) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
21.30 FIFA konfederacijų taurės turny-
ro apžvalga. 21.45 Futbolas moterų aki-
mis. 21.50 Perlas. 21.55 FIFA konfede-
racijų taurė. Taitis – Nigerija. 23.55 Va-
karo žinios. 0.10 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (2/9, 10) (kart.) (N-7). 

Antradienis, birželio 18 d. 
9.00 Kobra 11 (153) (kart.) (N-7). 

10.00 Apokalipsės grėsmė (1) (kart.) 
(N-7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (80). 12.45 Klausimė-
lis.lt 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (3/1, 2) (N-7). 17.15 Premje-
ra. Kobra 11 (154) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Apokalipsės grėsmė (2) (N-
7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 
Emigrantai. 21.55 Perlas. 22.00 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 23.15 Vaka-
ro žinios. 23.30 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (3/1, 2) (kart.) (N-7). 

Trečiadienis, birželio 19 d. 
9.00 Kobra 11 (154) (kart.) (N-7). 

10.00 Apokalipsės grėsmė (2) (kart.) 
(N-7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (81). 12.45 Klausimė-
lis.lt 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (3/3, 4) (N-7). 17.15 Premje-
ra. Kobra 11 (155) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Apokalipsės grėsmė (3) (N-
7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Teisė ži-
noti. 21.30 FIFA konfederacijų taurės 
turnyro apžvalga. 21.45 Futbolas mo-
terų akimis. 21.55 FIFA konfederacijų 
taurė. Brazilija – Meksika. 23.55 Vaka-
ro žinios. 0.10 Šiaurietiškas būdas 1 d. 
(kart.). 0.55 FIFA konfederacijų taurė. 
Italija – Japonija. 

Ketvirtadienis, birželio 20 d. 
9.00 Kobra 11 (155) (kart.) (N-7). 

10.00 Apokalipsės grėsmė (3) (kart.) 
(N-7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (82). 13.00 Bėdų tur-
gus. Pokalbių laida (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (3/5, 6) (N-
7). 17.15 Premjera. Kobra 11 (156) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Premjera. Apokalipsės 
grėsmė (4) (N-7). 19.40 Stilius. Vei-
dai. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21.30 
FIFA konfederacijų taurės turnyro apž-
valga. 21.45 Futbolas moterų akimis. 
21.50 Perlas. 21.55 FIFA konfederaci-
jų taurė. Ispanija – Taitis. 23.55 Vaka-
ro žinios. 0.10 Šiaurietiškas būdas 2 d. 
(kart.). 0.55 FIFA konfederacijų taurė. 
Nigerija – Urugvajus. 

Penktadienis, birželio 21 d. 
9.00 Kobra 11 (156) (kart.) (N-7). 

10.00 Apokalipsės grėsmė (4) (kart.) 
(N-7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (83). 13.00 Emigran-
tai (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (3/7, 8) (N-7). 17.15 Premje-
ra. Kobra 11 (157) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Detektyvo meistrai. Frosto prisilietimas 
(24) (N-7). 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertraukoje 
– 21.55 Perlas. 23.00 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro (3/7, 8) (kart.) (N-
7). 1.10 Juozo Erlicko jubiliejinis kon-
certas „Baltais klavišais per juodą gy-
venimą“. 1 d. 

Šeštadienis, birželio 22 d. 
6.00 Stilius. Namai (kart.). 6.35 

Stilius. Veidai (kart.). 7.15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas (29). 
9.25 Džeronimas (2/13). 9.50 Aviukas 
Šonas (2/4). 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 
Mūsų miesteliai. Virbalis. 3 dalis. 13.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Mies-
tas tamsoje. JAV, 2011 m. 14.00 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. 4.50 iš Pading-
tono (1/3) (N-7). 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 18.45 Detektyvo meistrai. 
Frosto prisilietimas (25) (N-7). 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Ke-
liai. Mašinos. 21.30 FIFA konfederaci-
jų taurės turnyro apžvalga. 21.50 Fut-
bolas moterų akimis. 21.55 FIFA kon-
federacijų taurė. Italija – Brazilija. 23.55 
Premjera. Mėnulio šešėliai. Kriminali-
nis trileris. Meksika, Didžioji Britanija, 
2004 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 23 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Tara Dankan (19). 9.25 Džeroni-
mas (2/14). 9.50 Aviukas Šonas (2/5). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta). 10.30 XI vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – pasaulis“. 2 d. 12.30 
Premjera. Pavergtųjų sukilimas. Dok. 
f. 2011 m. 14.00 Detektyvo klasika. 
Šerloko Holmso nuotykiai. Kilmingasis 
viengungis. Didžioji Britanija, 1993 m. 
(N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitruota). 16.45 Lietuva – jūri-
nė valstybė. 17.15 Algimanto Čekuolio 
kelionės. Kuba šiandien. 17.45 Septy-
nios Kauno dienos. 18.30 Stilius. Gyve-
nimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Pano-
rama. 20.45 Europos balsas. 20.50 Sa-
vaitė. 21.15 Klausimėlis.lt 21.30 FIFA 
konfederacijų taurės turnyro apžvalga. 
21.50 Futbolas moterų akimis. 21.55 
FIFA konfederacijų taurė. Nigerija – Is-
panija. 23.55 Folkšokas Nidoje. 

Pirmadienis, birželio 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (11) (kart.) (N-7). 7.30 
Simpsonai (1) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (21) (N-7). 9.00 Meilės sūku-
ryje (1669). 10.05 Be namų (32) (N-7). 
10.55 Kaimynas šnipas. Komedija. JAV, 
2010 m. (N-7). 12.45 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 13.10 Monsunas 
(18) (N-7). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(12) (N-7). 14.10 Meškiukai Gamiai (6). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (14) 
15.10 Simpsonai (2) (N-7). 15.40 Na-
talija (97) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė 
(47) (N-7). 17.40 Žvaigždė policininkas 
(N-7). 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė 
(5) (N-7). 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 
Pasirink mane (N-7). 21.40 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (15) (N-14). 
23.00 Puikus planas. Nuotykių komedi-
ja. Prancūzija, 2012 m. (N-7). 0.45 Eu-
reka (15) (N-7). 1.35 Choras (9) (N-7). 
2.25 Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami 
kėslai (18) (N-14). 3.25 Firma (9) (N-14). 

Antradienis, birželio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (12) (kart.) (N-7). 7.30 
Simpsonai (2) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (22) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1670). 10.05 Be namų (33) (N-
7). 10.55 Virtuvė (5) (kart.) (N-7). 11.30 
Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių paslaptys 
(20) (N-7). 13.10 Monsunas (19) 13.40 
Drakonų medžiotojai (13) (N-7). 14.10 
Meškiukai Gamiai (7). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (15) 15.10 Simpso-
nai (3) (N-7). 15.40 Natalija (98) (N-7). 
16.40 Ašarų karalienė (48) (N-7). 17.40 
Žvaigždė policininkas (N-7). 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (6) (N-7). 19.50 
Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane (N-
7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Pa-
bėgimo karaliai (1) (N-14). 23.00 Kiber-
netinis persekiotojas. Trileris,. Kanada, 
2012 m. (N-14). 0.50 Eureka (16) (N-
7). 1.40 Choras (10) (N-7). 2.35 Įstaty-
mas ir tvarka. Nusikalstami kėslai (19) 
(N-14). 3.30 Firma (10) (N-14). 

Trečiadienis, birželio 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (13) (kart.) (N-7). 7.30 
Simpsonai (3) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-

lės triumfas (23) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1671). 10.05 Be namų (34) (N-
7). 10.55 Virtuvė (6) (kart.) (N-7). 11.30 
Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių paslap-
tys (21) (N-7). 13.10 Monsunas (20) (N-
7). 13.40 Drakonų medžiotojai (14) (N-
7). 14.10 Meškiukai Gamiai (8). 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (16) 15.10 
Simpsonai (4) (N-7). 15.40 Natalija 
(99) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė (49) 
(N-7). 17.40 Žvaigždė policininkas (N-
7). 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė (7) 
(N-7). 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasi-
rink mane (N-7). 21.40 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ryšys (7) 
(N-14). 23.05 Gamtos šėlsmas. Žemės 
drebėjimas. Trileris. Kanada, Lietuva, D. 
Britanija, 2005 m. (N-14). 1.00 Eureka 
(17) (N-7). 1.50 Choras (11) (N-7). 2.45 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (20) (N-14). 3.40 Firma (11) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 20 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (14) (kart.) (N-7). 7.30 
Simpsonai (4) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (24) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1672). 10.05 Be namų (35) (N-
7). 10.55 Virtuvė (7) (kart.) (N-7). 11.30 
Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių paslap-
tys (22) (N-7). 13.10 Monsunas (21) (N-
7). 13.40 Drakonų medžiotojai (15) (N-
7). 14.10 Meškiukai Gamiai (1). 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (17) 15.10 
Simpsonai (5) (N-7). 15.40 Natalija 
(100) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė (50) 
(N-7). 17.40 Žvaigždė policininkas (N-
7). 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė (8) 
(N-7). 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Mei-
lės trikampis (1) (N-7). 21.40 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Aferistas (5) (N-7). 
23.00 Požemiai ir drakonai. Prakeiks-
mų knyga. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
2012 m. (N-14). 0.55 Eureka (18) (N-
7). 1.45 Choras (12) (N-7). 2.35 Įstaty-
mas ir tvarka. Nusikalstami kėslai (21) 
(N-14). 3.30 Firma (12) (N-14). 

Penktadienis, birželio 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (15) (kart.) (N-7). 7.30 
Simpsonai (5) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (25) (N-7). 9.00 Meilės sūkuryje 
(1673). 10.05 Be namų (36) (N-7). 10.55 
Virtuvė (8) (kart.) (N-7). 11.30 Žiūrėk! 
Geras! 12.35 S dalelių paslaptys (23) 
(N-7). 13.10 Monsunas (22) (N-7). 13.40 
Drakonų medžiotojai (16) (N-7). 14.10 
Meškiukai Gamiai (2). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18) 15.10 Simpsonai 
(6) (N-7). 15.40 Natalija (101) (N-7). 
16.40 Ašarų karalienė (51) (N-7). 17.40 
Beatos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Vakaro pasakojimai. Komedija. JAV, 
2008 m. (N-7). 21.10 Mažieji Fokeriai. 
Komedija. JAV, 2010 m. 23.05 Ekstra-
ordinarių džentelmenų lyga. Veiksmo f. 
JAV, Vokietija, Čekija, Didžioji Britanija. 
2003 m. (N-7). 1.15 Mes iškeliaujame. 
Drama. JAV, D. Britanija, 2009 m. (N-
7). 2.55 Kibernetinis persekiotojas. Tri-
leris. Kanada, 2012 m. (N-14). 

Šeštadienis, birželio 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (19). 7.30 Ant bangos 
(28). 8.00 Skunk Fu (35, 36). 8.30 Mo-
derni šeima (9) (N-7). 9.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 9.30 Mamy-
čių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Svajonių stovykla. Nuotykių komedija. 
JAV, 1994 m. 12.55 Greitis. Veiksmo f. 
JAV, 1994 m. (N-7). 15.10 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 15.35 X 
Faktorius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Kažkas skolinto. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2011 m. (N-7). 
21.15 Aleksas Krosas. kriminalinė dra-
ma. JAV, 2012 m. (N-14). 23.25 Juo-
dosios raganos metai. Veiksmo f. JAV, 
2011 m. (N-14). 1.10 Žaidėjų draugija. 
Nuotykių f. JAV, 2012 m. (N-7). 2.50 
Gamtos šėlsmas. Žemės drebėjimas. 
Trileris. Kanada, Lietuva, D. Britanija, 
2005 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (20). 7.30 Ant bangos 
(29). 8.00 Skunk Fu (37, 38). 8.30 Mo-
derni šeima (10) (N-7). 9.00 Begalinė is-
torija (4). 10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 11.00 Nepaprasti Šar-
pėjos nuotykiai. Komedija. JAV, 2011 m. 
12.55 Bučinys. Komedija. JAV, 2011 m. 
(N-7). 14.50 Paauglės dvasia. Fantas-
tinė drama. JAV, 2011 m. (N-7). 16.35 
Aferistas (5) (N-7). 17.35 Kobra 11 (4) 
(N-7). 18.45 TV3 žinios. 19.00 Kauka-
zo belaisvė arba nauji Šuriko nuotykiai. 
Komedija. SSRS, 1967 m. 20.40 Jo-
ninių koncertas. 22.40 Taksi 4. Veiks-

Pirmadienis, birželio 17 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Na, 

palauk! (5, 6) (kart.). 6.50 Žuviukai bur-
buliukai (5). 7.20 Mažieji Tomas ir Dže-
ris I (3) (kart.). 7.50 Agentas Šunytis (8) 
(kart.). 8.20 Auklė (20) (kart.). 8.50 24 
valandos (kart.). (N-7). 9.45 Havajai 5.0 
(2) (kart.) (N-7). 10.45 Jaunos ir karštos. 
Viskas arba nieko (kart.) (N-7). 12.55 Di-
džioji sėkmė (30). 13.25 Agentas Šuny-
tis (9). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris I 
(4). 14.25 Auklė (21). 15.00 Tūkstantis 
ir viena naktis (54) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-
7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Na-
mai, kur širdis (9). 20.05 Tikras gyveni-
mas. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. 
Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-
7). 22.35 VAKARO SEANSAS. Pasku-
tinis iš gyvųjų. Kriminalinė veiksmo dra-
ma. JAV, 1996 m. (N-14). 0.40 Havajai 
5.0 (24) (N-7). 1.35 Vampyro dienoraš-
čiai (18) (N-14). 

Antradienis, birželio 18 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (9) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (6). 7.20 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (4) (kart.). 7.50 Agentas Šu-
nytis (9) (kart.). 8.20 Auklė (21) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 Ti-
kras gyvenimas. Palikimas (kart.). 10.45 
Blondinė eina į karą (kart.) (N-7). 12.55 
Didžioji sėkmė (31). 13.25 Agentas Šu-
nytis (10). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris 
I (5). 14.25 Auklė (22). 15.00 Tūkstantis 
ir viena naktis (55) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-
7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Na-
mai, kur širdis (10). 20.05 Tikras gyveni-
mas. Nuomininkės. 21.00 Farai (N-14). 
22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminali-
nė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA. Karo menas. Iš-
davystė. Veiksmo trileris. Kanada, 2008 
m. (N-14). 0.45 Farų šeima (1) (N-7). 
1.40 Vampyro dienoraščiai (19) (N-14). 

Trečiadienis, birželio 19 d.
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (10) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (7). 7.20 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (5) (kart.). 7.50 Agentas Šu-
nytis (10) (kart.). 8.20 Auklė (22) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 Ti-
kras gyvenimas. Nuomininkės (kart.). 
10.45 Saldi nuodėmė (3, 4) (kart.) (N-7). 
11.40 Plikis ir ponia (kart.) (N-7). 12.55 
Didžioji sėkmė (32). 13.25 Agentas Šu-
nytis (11). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris 
I (6). 14.25 Auklė (23). 15.00 Tūkstantis 
ir viena naktis (56) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-
7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Na-
mai, kur širdis (11). 20.05 Tikras gyve-
nimas. Guodėja. 21.00 Farai (N-14). 
22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminali-
nė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SE-
ANSAS. Grobis. Veiksmo trileris. JAV, 
Pietų Afrika, 2007 m. (N-14). 0.20 Farų 
šeima (2) (N-7). 1.15 Vampyro dieno-
raščiai (20) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 20 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (11) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (8). 7.20 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (6) (kart.). 7.50 Agentas Šu-
nytis (11) (kart.). 8.20 Auklė (23) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.). (N-7). 9.45 Ti-
kras gyvenimas. Guodėja (kart.). 10.45 
Radži ieško žmonos (kart.) (N-7). 12.55 
Didžioji sėkmė (33). 13.25 Agentas Šu-
nytis (12). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris 
I (7). 14.25 Auklė (24). 15.00 Tūkstantis 
ir viena naktis (57) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-
7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Na-
mai, kur širdis (12). 20.05 Tikras gyveni-
mas. Naivus mokytojas. 21.00 Farai (N-
14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Krimi-
nalinė Lietuva (N-7). 22.35 Mentalistas 
(17) (N-7). 23.35 Ties riba (5) (N-14). 2 
0.30 Farų šeima (3) (N-7). 1.25 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, birželio 21 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (12) (kart.). 6.50 Žuviu-

kai burbuliukai (9). 7.20 Mažieji Tomas ir 
Džeris I (7) (kart.). 7.50 Agentas Šunytis 
(12) (kart.). 8.20 Auklė (24) (kart.). 8.50 
24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 Tikras 
gyvenimas. Naivus mokytojas (kart.). 
10.45 Radži ieško žmonos (kart.) (N-7). 
12.55 Didžioji sėkmė (34). 13.25 Agen-
tas Šunytis (13). 13.55 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (8). 14.25 Auklė (25). 15.00 
Tūkstantis ir viena naktis (58) (N-7). 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 
valandos (N-7). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.15 Viešbutis Grand Hotel (4) (N-
7). 21.00 Kriminalistai (2) (N-7). 22.00 
PENKTADIENIO BOMBA. PREMJERA. 
Tiesioginis kontaktas. Veiksmo f. JAV, 
Vokietija, 2008 m. (N-14). 23.50 Nuo su-
temų iki aušros. Budelio duktė. Siaubo 
trileris. JAV, 2000 m. (N-14). 1.45 Men-
talistas (17) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, birželio 22 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Atgal 

į vaikystės miestą. 7.20 Berniukas ir vo-
veriukas (21). 7.45 Žvėrelių būrys (26). 
8.10 Ogis ir tarakonai (50). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius (4). 9.00 Tomo ir 
Džerio pasakos (6). 9.30 Na, palauk! 
(7, 8). 10.00 KINO PUSRYČIAI. Pra-
muštgalviai iškylauja. Animacinis f. JAV, 
2003 m. 11.30 Ak, jau tie tėvai. Komedi-
ja. JAV, 1989 m. (N-7). 14.00 Odisėjas 
ir Ūkanų sala. Nuotykių f. Didžioji Brita-
nija, Kanada, 2008 m. (N-7). 15.50 Sla-
vianski bazar 2012. Koncertas. I dalis. 
17.45 Havajai 5.0 (3) (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.15 Viešbutis Grand Hotel (5) 
(N-7). 21.00 SUPERKINAS. Mumija. 
Drakono imperatoriaus kapas. Nuoty-
kių f. JAV, Kinija, Vokietija, 2008 m. (N-
7). 23.15 Pats baisiausias filmas 3. Pa-
rodijų komedija. JAV, 2003 m. (N-14). 
0.50 Farai (kart.) (N-14). 

Sekmadienis, birželio 23 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Atgal 

į vaikystės miestą. 7.20 Berniukas ir vo-
veriukas (22). 7.45 Žvėrelių būrys (17) 
8.10 Ogis ir tarakonai (51). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius (5). 9.30 Apie ūkį 
ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI. Jau-
nos ir karštos. Iki pergalės. Romantinė 
komedija. JAV, 2007 m. (N-7). 11.50 
Mamos vaikučiai. Romantinė komedi-
ja. JAV, 1998 m. (N-7). 13.45 Myko-
las. Romantinė komedija. JAV, 1996 
m. (N-7). 15.55 Šventinis renginys Po-
licijos Angelų-sargų diena. 17.45 Atei-
ties Lietuva. 18.45 Žinios. 19.00 Tele-
loto. 20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS. Šėtoniškas sandėris. Romanti-
nė komedija. JAV, Vokietija, 2000 m. 
(N-7). 21.50 Laukinės aistros 2 (N-14). 
23.55 Karalienės sesuo. Istorinė drama. 
Didžioji Britanija, JAV, 2008 m. (N-14). 

Pirmadienis, birželio 17 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7) (kart.) 8.30 Tauro ragas 
(N-7) (kart.) 9.00 Žmogus prieš gamtą. 
Atšiaurios Patagonijos stepės (N-7). 
10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (kart.) 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7) 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.) 14.00 Brolis 
už brolį (N-7) (kart.) 15.00 Mentai (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 
Milijonieriai. 20.00 Žinios. 20.25 Gy-
venimo spalvos. 21.25 Aklumas. Dra-
ma, trileris. Kanada, Brazilija, Japonija, 
2010 m. (N-14) 23.40 Karo vilkai. De-
santininkai (N-14). 0.50 Sostų karai (N-
14). 1.55 Tikras kraujas (N-14). 3.00 – 
5.59 Bamba (S). 

Antradienis, birželio 18 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Prajuokink 
mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. 
Gamtos delikatesai (N-7). 10.00 Misti-
nės istorijos (N-7) (kart.) 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydu-
si širdis (N-7) 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7) (kart.) 14.00 Liejyklos gatvė 
(N-7) (kart.) 15.00 Mentai (N-7). 16.00 
Ekstrasensų mūšis (N-7) 17.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 Mili-
jonieriai. 20.00 Žinios. 20.30 Žvaigždu-
tės (N-7). 21.30 Kietakaktis. Komedija. 
JAV, 2010 m. (N-7) 23.20 Karo vilkai. 
Desantininkai (N-14). 0.30 Sostų karai 

(N-14). 1.40 Tikras kraujas (N-14). 2.45 
– 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, birželio 19 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Prajuo-
kink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Sibiro platybėse (1 dalis) (N-7). 
10.00 Svotai (N-7) (kart.) 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi 
širdis (N-7) 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.) 14.00 Liejyklos gatvė (N-7) 
(kart.) 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Ekstra-
sensų mūšis (N-7) 17.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė (N-7). 19.25 Milijonieriai. 
20.00 Žinios. 20.25 Sąmokslo teorija 
(N-7). 21.25 Rimtas vyrukas. Drama, 
komedija. JAV, Didžioji Britanija, Pran-
cūzija, 2010 m. (N-14) 23.25 Karo vilkai. 
Desantininkai (N-14). 0.35 Sostų karai 
(N-14). 1.45 Tikras kraujas (N-14). 2.50 
– 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, birželio 20 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Prajuo-
kink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Sibiro platybėse (2 dalis) (N-7). 
10.00 Naujakuriai (N-7) 11.00 Kalbame 
ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7) 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7) 
(kart.) 14.00 Liejyklos gatvė (N-7) (kart.) 
15.00 Mentai (N-7). 16.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7) 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė (N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Ži-
nios. 20.25 Muzikinė kaukė. 22.20 Pra-
juokink mane (N-7). 23.20 Karo vilkai. 
Desantininkai (N-14). 0.30 Sostų karai 
(N-14). 1.40 Brydės (kart.) 2.10 – 5.59 
Bamba (S). 

Penktadienis, birželio 21 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Prajuo-
kink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Namibijos dykuma (N-7). 10.00 
Daktaras Tyrsa (N-7) (kart.) 11.00 Kal-
bame ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7) 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (N-7) (kart.) 14.00 Liejyklos gatvė 
(N-7) (kart.) 15.00 Mentai (N-7). 16.00 
Ekstrasensų mūšis (N-7) 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 Milijonieriai. 
20.00 Žinios. 20.25 Pristatyti bet kokia 
kaina (N-7). 21.25 RUSŲ KINAS. Atši-
limas. Romantinė drama. Ukraina, 2008 
m. (N-7) 22.55 Amerikietiškos imtynės 
(N-14) 23.55 Vienišos širdys. Krimina-
linė drama. JAV, Vokietija. 2006 m. (S). 

Šeštadienis, birželio 22 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyveni-
mo spalvos. (kart.) 9.00 Atsargiai – mo-
terys! 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus po-
kalbis. 11.00 Stipriausias pasaulio žmo-
gus 2012. 11.30 Ekstremali padėtis. Su-
gedę stabdžiai (N-7). 12.00 Žvaigždutės 
(N-7) (kart.) 13.00 VRS kamera. 13.30 
Milijonieriai. 14.00 Prajuokink mane (N-
7). 15.00 Svotai (N-7). 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 17.00 Pragaro virtu-
vė (N-7) 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) 
19.00 Baladė apie Bomberį (N-7) 20.00 
Žinios. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 
21.00 MANO HEROJUS. Mirtina dvi-
kova. Veiksmo f. Vietnamas, 2009 m. 
(N-14). 23.00 AŠTRUS KINAS. Kraujo 
burtininkas. Siaubo f. JAV, 2007 m. (S) 
0.45 Pristatyti bet kokia kaina (kart.) (N-
7) 1.45 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, birželio 23 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Mey-

er. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-
7) (kart.) 8.00 Duok labas. 8.30 Tau-
ro ragas (N-7) 9.00 Autopilotas. 9.30 
Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Plėšrū-
nai. Keisčiausi pasaulio gyvūnai (N-7). 
13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Milijo-
nieriai. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 17.00 Daktaras 
Tyrsa (N-7) 18.00 Mistinės istorijos (N-
7) 19.00 Naujakuriai (N-7). 20.00 Ži-
nios. 20.20 MEILĖS ISTORIJOS. Rosa-
munde Pilcher. Tebūnie meilė. Roman-
tinė drama (N-7). Vokietija, 2009 m. (N-
7) 22.10 Pagrindinis įtariamasis (N-14). 
23.10 Aklumas. Drama, trileris. Kanada, 
Brazilija, Japonija, 2010 m. (kart.) (N-14) 
1.20 – 5.59 Bamba (S). 

LRT

TV3

LNK

BTV

mo komedija. Prancūzija, 2007 m. (N-
7). 0.30 Naktinis skerdynių traukinys. 
Kriminalinis trileris. JAV, 2008 m. (S). 
2.10 Atogrąžų aistros. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2002 m. (S). 3.40 Rusijos spe-
cialistas. Trileris. JAV, Vokietija, 2005 
m. (N-14). 5.15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
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ĮvairenybėsKelionė

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Kryžiažodis „Tapyras“
Vertikaliai: 1. Miesto vadovas. 2. Aukš-

čiausias berniukų balsas. 3. Žemės, kraš-
to, teritorijos dalis. 5. Kava. 6. Griovys su 
pylimu, pritaikytas šaudyti ar saugotis 
nuo priešo. 7. Gėrimas su arbatžolėmis. 
8. Žymus anglų rašytojas, romano „Tušty-
bės mugė“ ir kt. autorius. 9. Skraistė mote-
rims galvai ar pečiams gaubtis. 12. Ugni-
kalnis Europoje. 16. Gamybinius uždavi-
nius atliekanti grupė. 18. Žmogus kašto-
niniais plaukais. 20. Lietuviškas putojan-
tis vynas. 22. Norvegijos sostinė. 23. An-
tanas Vienuolis. 24. Didžiausias JAV eže-
ras prie Čikagos; tuo pačiu vardu vadina-
ma valstija. 28. Žymus lietuvių kompozito-
rius Feliksas ... 29. Adomo žmona. 30. Vei-
do išraiška. 31. Žurnalas. 32. Nedidelis lai-
velis. 33. Tešlos pavidalo masė. 36. Kalma-
no operetė „Misteris ...“. 

Horizontaliai: 1. Bičių perdirbamas 
produktas. 4. Liekakanopių būrio gyvū-
nas. 7. Moters balsas. 10. Lietuvos miestas. 
11. Skalbimo įmonė. 13. Mėnuo. 14. Svai-
domasis sporto įrankis. 15. Didelė šiau-
dų, javų ar šieno krūva. 17. Seimas priė-
mė Konstitucijos ... 19. Senovinė Ispanijos 
sidabrinė moneta. 21. Viena svarbiausių 
Mindaugo pilių. 25. Miestelis Alytaus rajo-
ne. 26. Mišioms ir komunijai skirtas apva-
lus paplotėlis. 27. Kaimas Klaipėdos rajo-
ne, kurio gyventojus 1941 metais sušaudė  

hitlerininkai. 33. Upė, skirianti Moldovą 
nuo Rumunijos. 34. Kultūriniai grūdiniai 
augalai. 35. „Maži vaikai – maži ...“ 37. Dar-
buotoja, tvarkanti įstaigos raštus. 38. Vyro 

balsas. 39. Moters vardas. 40. Arkties tauta, 
gyvenanti rytinėje Azijoje ir Šiaurės Ameri-
koje. 41. Seimo pirmininko pavaduotojas. 

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Su maltiečiais į Lurdą keliavo  
ir neįgalieji piligrimai Vyras be galūnių 

Nikolas Džeimsas Vujičičius – 
simpatiškas vyras kerinčia šypsena. 
Stebina tai, jog šis žmogus – be ran-
kų ir be kojų. Neįtikėtina jo istorija 
kiekvieną, norintį paburbėti dėl pa-
pildomo kilogramo ar kreivokos no-
sies, privers susimąstyti. Trisdešim-
tmetis vyras gyvena visavertį gyveni-
mą – plaukioja, žaidžia golfą, skaito, 
keliauja, rašo knygas, dalyvauja įvai-
riuose susitikimuose ir renginiuose, 
netgi šokinėja per šokdynę. Nikolas 
turi išsivysčiusius du kojos pirštus, su 
kuriais išmoko valytis dantis, naudo-
tis kompiuteriu, rašyti. Pasispirdamas 
vyras gali net šiek tiek paeiti. Nikolas 
yra krikščionių pamokslininkas, pa-
klausyti jo paskaitų ir vilties kupinų 
istorijų susirenka ištisos minios. Šio 
vyro istorija tampa dar ypatinges-
nė, kai žvelgi į jo asmeninį gyveni-

mą – 2012-aisiais jis vedė gražuolę 
Kanae Miyahara. Jau po metų pora 
susilaukė pirmagimio. Sūnumi be-
sidžiaugiantis Nikolas internete pa-
sidalijo jo nuotrauka, po kuria rašė: 
„Svajonės pildosi, jau galiu apkabinti 
savo sūnų, kuris mums tapo didžiau-
sia Dievo dovana.“

Traukinių mašinistai 
segi sijonus

Keli Švedijos traukinių mašinis-
tai segi sijonus, nes darbe uždrau-
dė dėvėti šortus. Mašinistai, kurie 
dirba į šiaurę nuo sostinės Stokhol-
mo esančioje „Roslagsbanan“ gele-
žinkelio linijoje, kelias pastarąsias sa-
vaites į darbą per karščius eina su si-
jonais. Geležinkelių bendrovė dar-
buotojams uždraudė mūvėti šortus. 
Tačiau, kaip skelbia vietos žiniasklai-
da, mašinistams nebuvo uždrausta 
segėti sijonus, nes tai būtų diskrimi-
nacija. Mašinistai sijonus segi tik per 
didžiausius karščius, o kitais atvejais 
renkasi kelnes. Traukinio mašinistas 
Martinas Akerstenas sakė, kad ke-
leiviai į juos spokso, bet kol kas nie-
kas dėl jų aprangos neprieštaravo.

Operuotas mergaites 
išgelbėjęs šuo 

Šuo didvyris, prieš pusantrų 
metų Filipinų mieste Zamboango-
je per avariją nuo mirties išgelbėjęs 
dvi savo šeimininkės anūkes, šešta-
dienį po operacijos Jungtinėse Vals-
tijose grįžo į tėvynę. 2011 m. gruodį 
kalė, vardu Kabant, puolė po netikė-
tai iš už kampo išlėkusio motociklo 
ratais, kad išgelbėtų jo kelyje stovė-
jusias trejų metų Princesę Diansing 
ir jos 11 metų pusseserę Diną Bun-
gal. Mergaitės atsipirko lengvais įbrė-
žimais, bet jų keturkojė gelbėtoja per 
susidūrimą neteko nosies ir viršu-
tinio žandikaulio. Filipinų veterina-
rams pavyko išgelbėti šuns didvy-
rio gyvybę, bet po to jam 10 mėne-
sių buvo leidžiami antibiotikai, kurie 
pamažu ardė jo kepenis ir inkstus. Į 
pagalbą atėjo gyvūnų gynėjų orga-
nizacijos ir paprasti filipiniečiai, surin-
kę daugiau kaip 20 tūkstančių dole-
rių šuns operacijai Jungtinėse Vals-
tijose. Gydymas ir operacijos Ameri-
koje truko 8 mėnesius. Veterinarijos 
mokyklos prie Kalifornijos universite-
to specialistams pavyko iš dalies at-
kurti Kabang žandikaulį, ir dabar šuo 
bus geriau apsaugotas nuo infekcijų. 
Be to, jis buvo išgydytas nuo vėžio.

Prieš kelerius metus nedrį-
sau pagalvoti, kad per 12 

dienų pravažiuosiu septynias 
Europos šalis (Lenkiją, Čekiją, 
Austriją, Italiją, Prancūziją, Bel-
giją, Vokietiją), aplankysiu Brno, 
Vienos, Venecijos, Bergamo, Tu-
rino, Lurdo, Paryžiaus, Berlyno 
miestus. Sykiais tik slapčiomis 
pasvajodavau, kad būtų visai ne-
blogai pabuvoti ten, kur nesu dar 
buvęs, nors kiek daugiau pama-
tyti Vakarų Europos, paklaidžio-
ti jų miestų gatvėmis, galop pa-
justi jos dvasią... Nepakankamai 
dar ją pažįstame, ypač neįgalieji, 
kuriems keliauti nėra paprasta...

Šį pavasarį mano svajonė iš-
sipildė – sykiu su Maltos ordino 
pagalbos tarnyba (MOPT) Lietu-
voje dalyvavau piligriminėje ke-
lionėje į Prancūzijoje esantį šven-

bos laisvai juo naudotis negaliu. 
Į Lurdą vykau jau trečius metus 
iš eilės. Ką ši kelionė man davė? 
Manau, du dalykus: pirma – pro-
gą pabūti su savimi ir apmąsty-
ti kai kuriuos dalykus, o antra – 
galbūt rasti naujų pažįstamų, gal 
net draugų. Kadangi keliavau jau 
ne pirmą kartą, tai nebuvau nu-
stebęs. Apskritai maltiečiai su-
daro neblogas sąlygas keliauti 
mums, kuriems reikia nemažai 
padėti, nevaikštantiems ar sun-
kiai vaikščiojantiems.

Justina Navardauskaitė:
– Vytauto Didžiojo universi-

tete, trečiame kurse, studijuoju 
katalikų teologiją. Neįgaliųjų ve-
žimėliu man naudotis nėra įpras-
ta, kadangi kasdienybėje jis ne-
reikalingas. Šiuo atveju į vežimė-
lį žiūriu tik kaip į įrankį pasiek-
ti gražų tikslą – Lurdą. Jame bu-
vau pirmą kartą. Ši kelionė man 
priminė jau primirštą tiesą, kad 
žmonės yra skirtingi, skirtingos 
jų gyvenimo aplinkybės, įpročiai, 
prie kurių turi taikytis. Šis iššūkis 
yra tam tikra prasme labai nau-
dingas, nes „išmuša“ tave iš tavo 
asmeninio patogumo, tarsi kas 
priverstų išlipti iš seniai užsiū-
buotos, patogios  valties. 

Turbūt labiausiai piligrimys-
tėje įstrigo kiekvieno žmogaus 
širdies piligrimystė. Piligrimi-
nė kelionė kaip tokia nuo turis-
tinės skiriasi vienu esminiu as-
pektu – piligriminėje kelionėje 
žmogus vežasi ne tik lagaminą, 
bet ir asmeninę širdies intenci-
ją kaip tikslą. Gražiausia buvo 
tai, kad pasikalbėjus su žmogu-
mi individualiai, suprasdavau, 
kad, nepaisant skirtingumo ar 
religinių įsitikinimų, kiekvienas 
į tą šventovę širdyje vežasi savo 
„unikalų skaudulį“, savo istori-
ją ir kartu savo viltį. Kadangi ak-
tyviai dalyvauju krikščioniško-
je veikloje, keliauti iš tiesų ten-
ka. Tad supratau – nors keliau-
damas neįgalus žmogus ir susi-

duria su nemažai sunkumų, kad 
kelionė būtų maloni, reikia tik 3 
dalykų: didelio ryžto, gero veži-
mėlio ir gero kompaniono – tuo-
met visos jūros iki kelių. 

Apie MOPT, jo projektus, 
vykdomus su neįgaliaisiais, ir 
apie piligriminę kelionę į Lur-
dą papasakojo Jaunųjų maltie-
čių referentas, socialinių reika-
lų koordinatorius Edvinas Re-
gelskis:

– MOPT Lietuvoje įsikūrė 
1991 metų rudenį, tad jau dau-
giau kaip 20 metų padeda vargs-
tantiems. Lietuvoje veikia 26 
MOPT grupės įvairiuose šalies 
miestuose ir miesteliuose. Piligri-
minė kelionė į Lurdą nėra vienin-
telis MOPT vykdomas projektas 
su neįgaliaisiais. Jau keletą metų 
kiekvieną rugsėjį organizuojame 
piligriminę kelionę į Šiluvą. Ten 
suvažiuoja maltiečiai iš visų Lie-
tuvos regionų ir kartu atsiveža 
ligonius bei neįgaliuosius. Ver-
ta paminėti, jog kelionėmis vei-
kla su neįgaliaisiais neužsibaigia. 
MOPT jaunieji maltiečiai (JM) ke-
liuose miestuose lanko ligonius ir 
sergančius bei neįgalius žmones. 
Vilniuje – Rasos specialiojoje mo-
kykloje, Kaune – Kauno specia-
liojoje mokykloje ir t.t.

Į Lurdą važiuojame jau sep-
tintus metus. Kiekvienais metais 
kelionėje randasi nemažai iššū-
kių. Didžiausias sunkumas yra 
tas, jog negalime paimti daugiau 
neįgaliųjų su vežimėliais, nors ir 
kaip to norėtume. Dažniausiai 
imame penkis, o norėtumėme 
daug daugiau, tačiau to padary-
ti neleidžia laikas važiuojant (kai 
autobusas važiuoja savo nustaty-
tu grafiku ir vėluoti negalime), be 
to, nėra vietos vežimėliams sudė-
ti autobuso bagaže.

Drįsčiau manyti, kad apskri-
tai Lietuvos neįgalieji turi gana 
neblogas galimybes keliauti. 
Daugumoje Europos miestų be-
veik viskas yra pritaikyta neįga-
liesiems. Kita vertus, Venecijoje 
reikia paplušėti ir neįgaliųjų pa-
dėjėjams, nes ten daugiau laip-
tų nei takų. 

Post Scriptum
Baigdamas straipsnį, nelabai 

turiu ką pridėti... Nors įspūdžių 
ir patirčių yra daug, jų pakaktų 
ir knygoms... O čia darsyk no-
rėčiau padėkoti MOPT padėjė-
joms ir padėjėjams. Jie per Euro-
pą stūmė ir mano vežimėlį, ku-
ris tokioje kelionėje ir man yra 
jau būtinas...    

Kęstutis LENKŠAS

tąjį Lurdo miestelį, kuriame 1858 
m. 18 kartų mergaitei Bernadetai 
pasirodė Dievo motina mergelė 
Marija. 40 piligrimų keliavo au-
tobusu, įveikė 6 tūkst. km. Tarp 
jų – ir 5 žmonės, kuriems reika-
lingas neįgaliojo vežimėlis. Vieni 
juo naudojasi kasdien, kitiems jis 
reikalingas kelionėse, didesnėse 
išvykose ir ekskursijose, kai rei-
kia nemažai vaikščioti su grupe, 
kai valandų valandas tenka klajo-
ti svetimo miesto gatvėmis.

Tad kelionės įspūdžiais pa-
prašiau pasidalinti ir stipresnės 
negalios ištiktų piligrimų.

Saulius Cibulskas: 
– Esu vilnietis. Ką tik suka-

ko 40 metų. Esu vedęs ir turiu 
15 metų dukrą. Esu neįgalus nuo 
2004 m., turiu judėjimo negalią. 
Vaikštau su vaikštyne, taip pat 
dažnai naudojuos ir neįgaliojo 
vežimėliu. Lankau Neįgaliųjų 
dienos centrą Vilniuje. Į Lurdą 
vykstu jau trečius metus iš eilės, 
planuoju ten vykti ir kitais me-
tais. Kliūčių keliauti aš nematau, 
manau, reikia tik noro, o aš jo tik- 
rai turiu. Kelionėje patiko viskas, 
ypač kalnai, kuriuos matėme va-
žiuodami iš Italijos į Prancūziją. 
Tada pagalvoji – koks yra mažas 
žmogus, palyginti su jais.

Andrejus Novikovas: 
– Prieš 7-erius metus baigiau 

tuometę Vilniaus „Versmės“ vi-
durinę mokyklą, (dabar ji vadi-
nasi Vilniaus „Versmės“ katali-
kiškoji gimnazija). Po jos norėjau 
studijuoti istoriją. Kelerius metus 
mėginau stoti į Vilniaus bei į da-
bartinį Edukologijos universite-
tą, bet nepavyko. Dabar lankau 
Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
trą, kur sportuoju. O ką toliau 
veiksiu? Manau, laikas parodys...

Neįgaliojo vežimėlis – mano 
nuolatinis palydovas. Tik, deja, 
dėl savo negalios be kitų pagal-

Neįgalieji iš Lietuvos Lurde.

Nepritaikytos – Venecijos gatvės.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Miniatiūros

STEBUKLAS Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių
kūrybos

o

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Atgimimas. Renės Bisikirskienės nuotr. 

Vėjo žaidimas

Rodos,vakar
Vyšnios dar žydėjo,
Bet pakilo
Siausti vėjas
Ir nupustė, nuskraidino
Žiedlapius į veidą
Ir rankas,
Apibarstė
Baltomis plotkelėmis
Plaukų gijas.
Vėjui kas?
Tiktai žaidimas.
Lėkdamas pro šalį
Perkošė beržyną,
Pasisupo
Eglių ir pušelių
Šakose,
Saujomis plačiom
Sijojo lietų,
Šuorais išbangavo
Pievoj žolę,
Nuprausė trobos
Sienojus.
Viską greitai, paskubom...
Gal pabūgęs jis
Griaustinio, kur grumeno
Iš paskos,
Siautė, nusiautė,
Pinavijas
Prie žemės priplakė,
Išlankstė.
Šėlo, nupūtė
Skersai laukus –
Tamsyk negrįš,
Nesikartos...

Su lietaus lašais...

Visas džiaugsmas
Vakar sieloj kur tūnojo,
Su lietaus lašais iškrito,
Išlašnojo.
Kasdienybė į ratus
Jau kiša džiaugsmui koją,
Už langų vėl vasara
Ir medžiai sulapoję
Lietumi lašnoja
Per visą dieną
Ir per visą naktį...
Rytmečio žara
Už miško
Baigia jau atakti,
Tiesia virš pušų viršūnių
Sau abrūsą,
Saulę, dieną šviesią
Tikina tuoj pat pribūsiant.
Tad labas rytas.

Baigėsi jau gegužė,
Soduos žiedai nebebyrės,
„Išplaukė“ jau žolė,
Pienės parašiutai
Pasidavė pievom lėkt.
Vakarais šaukia lietų
Griežlė.
Už pavasario vartų
Vasaros pilna sterblė.
Pasitikim.

Neskubantis pavasaris vis 
labiau erzino Stefutę. Kaip ir 
kiekvienais metais, ji jau seniai 
buvo susiruošusi vasaroti sode. 
Atsibodo tarp miesto mūrų, 
triukšmo, tvankaus oro, o la-
biausiai pasiilgo savo sodo kai-
mynių, su kuriomis bendrauda-
vo visą vasarą.

Atvažiavusi į sodą Stefutė 
gėrėjosi pievelės žaluma, gėlių 

skleidžiamais kvapais, paukš-
telių čiulbėjimu. Jautėsi tarsi ro-
juje. Ją pasitiko kaimynė iš kai-
rės sodo pusės – Angelė, kuri čia 
gyveno nuolatos ir augino triu-
šius, o kaimynė iš dešinės pusės 
– Birutė – šį kartą atsivežė dar ir 
didelį šunį.

Kasdien pas Stefutę pasišne-
kučiuoti užsukdavo viena ar kita 
kaimynė. Kartais po dienos dar-
bų visos trys susirinkdavo prie 

puodelio arbatos, dvelkiant švel-
niam vėjeliui pavakarodavo.

Kartą kaimynė Angelė Stefu-
tės paklausė:

– Ar tau netrukdo šuns loji-
mas naktimis?

– Retkarčiais pabundu, bet 
apsiverčiu ant kito šono ir vėl 
užmiegu, – atsakė Stefutė.

– O aš pasakiau Birutei, kad 
jos šuns lojimas mane trikdo, – 
paaiškino Angelė.

Kregždės
Vasarą prieš lietų dangų 

karpo kregždės. Žmonės mano, 
kad jos prišaukia lietų ir džiau-
giasi, kai ima papsėti sidabri-
niai lietaus lašiukai. Vis dar 
skraido kregždės, o lietus vis 
smarkiau beldžiasi į namų sto-
gus, nuplauna dulkėtą asfal-
tą ir medžių lapus. O kregžde-
lės, atrodo, atlikusios savo kil-
nią misiją – prišaukusios lietų, 
tupi savo lizdelyje ir klausosi 
lietaus ūžesio. 

Vaivorykštė
Lietui nušniokštus per dan-

gų lyg tiltas nušvinta spalvinga 
vaivorykštės juosta. Iš arčiau 
įsižiūrėję gal išvystume mažy-
čius spalvingus lietaus lašelius. 
Ir pasvajoja žmogus, kad kaž-
kur dangaus dausose tūno pa-
sislėpęs lietus ir surinkęs visas 
žemės spalvas bei atspalvius 
įaudžia juoston, kurią nutiesia 
per visą po lietaus besigiedri-
jantį dangų.

Žemuogės
Kaip gera vasarą miške ieš-

koti žemuogių. Jos išsibarstė 
žalioje miško laukymėje kaip 
raudoni karoliukai. Žmogus 
renka tas uogeles, veria ant 
smilgos stiebelio ir kvepiančias 
gamtos dovanas neša į namus, 
norėdamas pradžiuginti savo 
mamą. Gal atsigaus metų naš-
tos nualina jos širdis, gal pajus, 
su kokia meile jai sūnus suvėrė 
tuos raudonus žemuogių karo-
lius, ir sužibės akyse ašarų rasa. 

Gėlės
Vasaros gėlės – tai tikra 

įvairiausių spalvų paletė. Jos 
džiugina spalvomis, įdomio-
mis formomis, maloniais kva-
pais. Žmogus popieriaus lape 
bando perteikti gėlių grožį, 
bet ne visada tiksliai pavyks-
ta iš gamtos perkelti rožės rau-
donį ir jo atspalvius ar natūra-
lų ramunės baltumą. Galima 
tik šį tą įprasminti, bet tikro-
sios dailininkės gamtos per-

gudrauti žmogui nepavyksta. 
Juk net patys geriausi dažai 
neatkartos žibančių rasos la-
šelių karolių spindesio ant ro-
žės žiedlapių. Gėlės – dailinin-
kės gamtos kūrinys, suteikian-
tis dvasinės stiprybės kiekvie-
nam iš mūsų. Tad džiaukimės 
vasara ir nuostabia gėlių žydė-
jimo švente. 

Riešutai 
Jie dar tik noksta, bręsta ant 

lazdynų šakučių. Žmogus lau-
kia, kada galės jų prisiraškyti, 
paragauti ir pajusti saulės bei 
lietaus lašų subrandintų bran-
duolių skonį, pajusti vasaros 
dvelksmą. Juk riešutai dvelkia 
vėju, saule ir gaiviu lietumi.

Malūnas
Stovi senasis malūnas ir 

moja galingais sparnais pava-
sario vėjui pūstelėjus. Anksčiau 
sparnai sukosi greičiau, dabar 
jau girgždėdami, bet negi gali 
malūnas tūnoti apsnūdęs pa-

pūtus pavasariniam vėjui, ža-
lumai padabinus pievas ir lau-
kus. Tada tas senas apsamano-
jęs milžinas pasijunta įgavęs 
naujų jėgų ir girgžda jo sparnai, 
linksmai sukdamiesi ir lenkty-
niaudami su pavasariniu vėju.

Draugams
Visiems, kurie man laiškuo-

se kartu su parašytais žodžiais, 
maloniomis staigmenomis da-
lina savo širdies gerumą, do-
vanoju gaivų pavasarinį vėją, 
melsvą žibuoklės žiedelį, bal-
tas kvepiančias kaštonų žva-
kes. Tegul pavasario saulės 
spinduliai sušildo mano liki-
mo seses ir brolius, gyvenan-
čius jaukiuose namuose ir tuos, 
kuriems namais yra tapę neįga-
liųjų globos namai. Noriu, kad 
nė vieno neaplenktų gera nuo-
taika ir kūrybingos mintys, kad 
žmonės, dovanojantys man 
savo širdies šilumą, būtų svei-
ki ir laimingi. 

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ

Pakaušių k., Panevėžio r.

Vieną rytą pas Stefutę atsku-
bėjo susirūpinusi Birutė ir papa-
sakojo, kad jos šuo išpurvino ir 
negyvai užkočiojo Angelės triu-
šį. Jau ir taip Angelė pyko, kad 
šuo lojo naktimis, o dabar drau-
gystei bus galas. Ir paprašė pa-
tarimo.

Kiek patylėjusi Birutė pati 
nusprendė, kad triušį nusiveš į 
miestą, išmaudys su šampūnu, 
su džiovintuvu išdžiovins, su-
šukuos ir parvežusi įkiš į narvelį.

Kaip tarė, taip ir padarė. Kitą 
rytą Birutė Stefutei pasakojo:

– Buvau mieste, viską sutvar-
kiau. Pavakary apsidairiau, ty-
liai priėjau, radau vieną pravi-
rą narvelį, ten triušį paguldžiau 
ir uždariau dureles. Atrodo, nie-
kas nematė.

Vos Birutei išėjus atbėgo 
šaukdama Angelė:

– Stebuklas! Stebuklas!
– Kas atsitiko? – paklausė 

Stefutė.
– Pastipo mano triušelis ir 

aš jį užkasiau sodo kampe po 
krūmu. O šįryt jis vėl gražiau-
siai švarut švarutėlis gulėjo savo 
narvelyje, net durelės buvo už-
kabintos, – susijaudinusi aiški-
no Angelė.

Stefutė vos laikėsi nekvatoju-
si visa gerkle, bet tesušuko:

– Tai tikras stebuklų stebu-
klas!

Viską sužinojusi Birutė tik gi-
liai atsiduso:

– Ir tiek vargo dėl pastipu-
sio triušio!

Janina PRANAITIENĖ
Jurbarkas
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