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Birželio 7-ąją Vilnius neti-
kėtai tapo panašus į mies-
tą, siekiantį pelnyti tei-
sę surengti... olimpiadą. 
Daugelis gražią dieną pa-
sivaikščioti išsiruošusių 
vilniečių, ką jau kalbėti 
apie svečius iš toliau, nė 
nenutuokė, kas čia vyks-
ta, kokia proga Gedimino 
prospektu nešamas olim-
pinis deglas. O ką pada-
rysi, jei skelbimų vietas 
mieste jau seniai okupavo 
reklaminiai plakatai. Vis 
dėlto daug buvo ir tokių, 
kurie žinojo, kas vyksta, 
tad būreliais ėjo linksmin-
tis ir žaisti. Juk vyko tradi-
cinė Olimpinė diena. 

Integracijos keliu

Jonas Kliauza mano turintis teisę statyti automobilį neįgaliųjų vietose.
Egidijaus Skipario nuotr. 

Įvairių sporto šakų (regbio, gol-
fo, irklavimo, žolės riedulio, im-
tynių, dviračių, fechtavimo ir kt.) 
atstovai kone viliotinius šoko prie 
savo paviljonų, treniruoklių, aikš-
telių Katedros aikštėje, prie Balto-

Sporto atlaidai Sekminių išvakarėse

jo tilto, šalia Upės gatvės. Kiek- 
vienas priėjęs galėjo viską čiupi-
nėti, išmėginti, klausinėti ar bent 
iš labai iš arti stebėti turnyrus, pa-
rodomuosius šou.

Anot Lietuvos parolimpinio 
komiteto generalinio sekreto-
riaus Gintaro Zavadckio, kuris 
tą turiningą dieną tarp nesibai-
giančių organizacinių rūpesčių 
vos rado kelias minutes pakal-
bėti, jubiliejinėje 25-ojoje Olim-
pinėje dienoje ne pirmus metus 
aktyviai dalyvauja ir neįgalieji, 
jų čia apie 200. Ne tik vilniečiai. 
Atvyko sportininkų iš Rokiškio, 
Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Visa-
gino, Alytaus.

Neįgalieji nebuvo suvary-
ti į rezervatus. Visi sportininkai 
rungėsi šalia esančiose aikštelėse. 

„Šiandien nesiekiame de-
monstruoti ypatingo meistrišku-
mo, – sakė G. Zavadckis. – Norė-
jome parodyti mūsų žmonėms 
kuo įvairesnių sporto šakų, kad 
susidomėtų, pasirinktų pagal 
savo galimybes. Vieniems gal 
patiks paplūdimio tinklinis, ki-
tiems – šaudymas iš pneumati-

nio ginklo ar peilio sportinis svai-
dymas. Džiaugiamės, kad atvy-
ko dešimtys fiziškai labai silpnų 
žmonių, kurie tikrai neturi daug 
progų aktyviai pasirungti. Jie da-
lyvauja bočios turnyre, bet smal-
siai dairosi po visas arenas, sėda 
prie šaškių lentos ar kitur. Kas-
met Olimpinėje dienoje paren-
giame ir naujovių. Šiemet tai dvi 
naujos rungtys – šaudymas iš lan-
ko ir lauko tenisas, kur pirmą kar-
tą žais mišrios sveikų žmonių ir 
neįgaliųjų komandos.“

Teisėjas neištvėrė – 
atsisėdo į vežimėlį

Katedros aikštėje, netoli var-
pinės bokšto, prie krepšinio sto-
vo pliekiasi vyrai 3 prieš 3. Varžy-
bos – parodomosios, o ir brangių 
vežimėlių gaila, bet negi nežai-
si, kai aplink stovi žmonės, stebi.

Varžybos jau baigiasi ir... iš vie-
no vežimėlio pakyla jaunas stip- 
rus vyras. Išvydęs mano nuos-
tabą, „Alytupio“ sporto klubo 
ir krepšinio komandos vadovas  

Alytiškiai žaidžia krepšinį Katedros aikštėje.

Neįgaliųjų paplūdimio tinklinis.

Kortelė nepriklauso, nors 
sunkiai vaikšto 

Į Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybą kreipėsi pensinin-
kas Jonas Kliauza. Jis mano, kad 
išduodant neįgalių asmenų auto-
mobilių statymo kortelę yra pa-
žeidžiamos pensininkų teisės. J. 
Kliauza yra patyręs širdies ope-
raciją, nuolat trinka jos ritmas, 
jam sunku vaikščioti ir nešti, 
nes dūsta. Be to, pasak vyriškio, 
yra susidėvėję jo kelio sąnariai 
(IV laipsnio susidėvėjimas), tai 
taip pat sunkina vaikščiojimą. J. 
Kliauza spasakoja, kad jau 5 me-

Teisę į lengvatas kelio-
nės metu negalią turin-
tiesiems suteikia neįga-
lių asmenų automobilių 
statymo kortelė ir skiria-
masis ženklas „Neįgalu-
sis“. Neįgalūs pensinin-
kai mano, kad nustatant, 
kas turi teisę šiais doku-
mentais naudotis, yra pa-
žeidžiamos jų lygios gali-
mybės. 

Tolerancijos link

Dėl 
neįgaliųjų 
kortelės 
vėl verda 
aistros

tus yra atidedama sąnarių opera-
cija, nes manoma, kad ji gali būti 
nesėkminga dėl pernelyg didelio 
viršsvorio ir širdies ligų. 

J. Kliauza sako, kad jis, nors 
turi rimtų sveikatos problemų, iš 
valstybės neprašo nieko, kas jai 
kainuotų, jam reikia tik galimy-
bės pasistatyti automobilį arčiau 
parduotuvės, gydymo įstaigos ar 
pan. „Aš jau į renginius vengiu 
eiti, su bičiuliais susitinku tik ten, 
kur galiu privažiuoti arti durų, – 
sako J. Kliauza. – Didesnius ats-
tumus prie namų einu su kėdu-
te, vis prisėsdamas.“ 

Vyriškis sako, kad dauge-
lį metų bando išsiaiškinti, ar iš 
tiesų sunkiai paeinančiam žmo-
gui nepriklauso galimybė staty-
ti automobilį neįgaliųjų vietoje. 
„Daug kartų mačiau, kad iš pa-
žiūros sveiki, gerai vaikštantys 
žmonės ten stato automobilius, 
bet jie yra darbingo amžiaus, o 
jei esi pensininkas, turbūt ma-
noma, kad turi sėdėti namuose 

Brigitos Balikienės nuotr. 

Renginio organizatoriai.



Šiuos, mano manymu, gana protingus žodžius išsi-
rašiau iš naujos V. Jasukaitytės knygos „Kaip mes 

mokėmės mirti“. Neaptarinėsiu šios knygos meninių, 
estetinių ir kitų privalumų – intrigavo pats jos pavadi-
nimas. Esu tokio amžiaus, kai nori nenori turi pagal-
voti, kad šioje žemėje esi tik svečias. 

„Memento mori“ – atmink, kad mirsi. Ši lotyniška 
sentencija senatvėje įgyja naują prasmę. Vyresnė kar-
ta su siaubu prisimena žiaurius karo ir pokario metus. 
Šiandien Lietuva gyvena taikos sąlygomis, o mirtis 
renkasi vis naujas ir naujas aukas. Radijas ir televizija 
skelbia apie avarijas keliuose, nuolat girdime apie nu-
žudymus, išprievartavimus, su gyvenimu atsisveikina 
vis jaunesni savižudžiai. Pašiurpę klausomės tokių ži-
nių ir mąstome: argi jiems nebuvo brangus gyvenimas? 

Daugelis mūsų miname gydymo įstaigų slenksčius, 
stengdamiesi išsaugoti dar likusią kūne gyvybės ugne-
lę. Tačiau ir medicina ne visada gali padėti. Paprastai 
toks „nurašytas“ ligonis išleidžiamas iš ligoninės namo, 
kur paliekamas artimųjų priežiūrai ir globai.

Kam neskauda, tas nevaitoja. Paliatyviosios medi-
cinos tikslai – mažinti ligonių fizines kančias ir jų iš-
vengti, nustatyti ligonį varginančius simptomus ir juos 
mažinti, padėti ligonio artimiesiems spręsti kylančias 
problemas ir stiprinti ligonio norą gyventi, palengvinti 
kančias. Dabar jau vienur kitur prie ligoninių atidaro-
mi paliatyviosios medicinos skyriai. Lyg šviesos spin-
dulys – Vilniuje veikiantis hospisas, seserų vienuolių 
tvarkoma ligoninė. Čia žadėtosios valandos laukiantieji 
gauna paliatyviąją pagalbą, galimybę išlikti oriam. Čia 
mirštantysis bus pagerbtas žvakele, malda, tylos minu-
te ir atodūsiu. Mirties valandą nebūsi vienišas. Deja, 
gyvenime mes dažnai liekame vieniši. Ir šitoje Dievo 
tarnaičių globoje esančioje ligoninėje ne visada atsiras 
paskutinė vietelė išeinančiam. 

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukai-
tis siūlė paliatyviajai slaugai skirti 2 mėnesius. O ką 
daryti po 2 mėnesių? Palikti vienišą žmogų tarp 4 sie-
nų laukti mirties? O gal išvežti į giraitę, kaip žinomoj 
pasakoj? Kas varguolį nupraus, apkuops, kas paduos 
šilto viralo, pagaliau vaistų? Atsakysite: giminės, kai-
mynai, artimieji. Sutinku – galėtų, turėtų, o gal ir ne... 
Gal pagalvos, kad pasirūpins kiti. Liga kankina aukas 
ne 2, bet dešimtis ir daugiau mėnesių. Gerai, jei šeimo-
je yra kam slaugyti sergantįjį. Bet kartais toks slaugy-
tojas turi pasirūpinti ir kitais šeimos nariais. Pagaliau 
slaugyti ligonį tai sunkus darbas, nuo kurio pavargs-
tama. Vis dar pasitaiko atvejų, kad net artimi žmonės 
nusisuka nuo šeimos sergančiųjų, teisindamiesi savo 
pablogėjusia sveikata, šeimos rūpesčiais ar atsakingo-
mis pareigomis darbovietėse. Yra atvejų, kai svečioj šaly 
vaikai uždarbiauja, o seni tėvai nebepajėgia tvarkytis. 

Mirtis nesirenka aukų, ji pakerta visus iš eilės. Mir-
tis nepripažįsta įstatymų: su vargšu ji nusineša ir kara-
lių. Ir nors pati mirtis nėra pikta (prisiminkime, kaip 
kančios palaužti žmonės patys jos šaukėsi), bet kelias 
į mirtį – sunkus. Kaip padėti išeinančiajam, turi rūpė-
ti ne tik vienuolei, medikui, bet visiems dar pagalin-
tiems, dar kol kas sveikiems. 

Mirusieji kartais moko gyvuosius. Kažkada lanky-
damasi kapinėse ant paminklo perskaičiau tokią fra-
zę: „Kas tu esi, ir aš buvau, kas aš esu, tu būsi.“ Tokiu 
atveju ir pagalvoji, kad gyvenimo vertė ne ta, kokį turtą 
po mirties paliksi, o kaip įprasminsi savo būtį žemėje. 

Mirties geisti – bloga, dar blogiau jos bijoti, nes mir-
ties baimė baisesnė už pačią mirtį. 

O už lango vasara. Saulė ridinėjasi dangumi, ore 
skraido paukšteliai, žolėje čeža, šiurena gyvybė. Gyve-
nimo geismas, gyvenimo meilė. Ir mano liūdnoki pa-
mąstymai neturėtų vien liūdinti skaitytojo. Gyvenki-
me, džiaukimės, kol esame gyvi, mylėkime vienas kitą 
ir būkime mylimi. 

„Visą gyvenimą 
žmogus mokosi mirti“ 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

  Druskininkų neįgaliųjų 
draugijos tarybos narė Ra-
mutė Saveikienė „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiške papasa-
kojo apie meno būrelio veiklą, 
pasidalijo įspūdžiais iš turi-
ningos kelionės.

Jau ne vienerius me-
tus Druskininkų neįga-
liųjų draugijos nariams, 
meno būrelio užsiėmi-
mams vadovauja Drus-
kininkų LSKD „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus so-
cialinė darbuotoja, tauto-
dailininkė, karpinių meis-
trė Diana Lukošiūnaitė. Su 
meile ir dideliu profesiona-
lumu ji dalijasi savo patir-
timi su neįgaliųjų būrelio 
nariais. Atsirado daug no-
rinčių pabandyti karpinių 
meną. Toms, kurios būre-
lį lanko antrus metus, ši 
užduotis buvo lengvesnė. 
Man (straipsnio autorei), 
kaip pradedančiai, teko 
paplušėti. Karpinių me-
nas reikalauja įgudimo ir 
ištvermės. O kiek džiaugs-
mo, kai pamatai rezultatą! 
Velykinėje karpinių ir mar-
gučių parodoje džiaugė-
mės savo rankomis sukur-
tais darbeliais. Malonus 
bendravimas mus suvie-
nija tolesnei kūrybai. Vado-
vės Dianos dėka, pritarus 
pirmininkui Raimundui 
Teneniui, mes ir toliau lan-
kome užsiėmimus. Dabar 
mokomės vėlimo meno. 

Vieną dieną kilo min-
tis pakeliauti ir labiau pa-
žinti savo kraštą. Pažintinę 
kelionę organizavom savo 
lėšomis.

Kiek daug įdomių ir 
gražių vietų turime čia, 
Lietuvoje, tik reikia apsi-
žvalgyti, pajusti, pama-
tyti. Pirmiausia nutarėm 
aplankyti Trakus. Anks-
tų rytą išvažiavome į su-
planuotą kelionę. „Pelė-
siais ir kerpėm apaugus 

Druskininkai: Gražu gimtojoj Lietuvoj...

aukštai, Trakų štai garbin-
ga pilis, jos aukštus valdo-
vus užmigdė kapai, o ji te-
bestovi dar vis...“ – Mairo-
nio eilės skambėjo ne vie-
no mintyse. 

Trakų salos pilis sto-
vi Galvės ežero Pilies sa-
loje. Pilies kompleksas už-
ima apie 2,15 ha Pilies sa-
los ploto ir yra gerai mato-
mos nuo šiaurinio Galvės 
ežero kranto. Pilis – vienas 
dažniausiai turistų Lietu-
voje lankomų objektų. Čia 
vyksta įvairios šventės, vei-
kia archeologinė ir istorinė 
ekspozicijos bei medžio-
klės muziejus.

Pabuvoję pilyje, Gal-
vės ežero pakrante patrau-
kėme toliau. Aplankėme 
Trakų parapinės Švč. Mer-
gelės Marijos Apsilanky-
mo bažnyčią. Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Vytau-
tas pasirinko Dievo Moti-
ną savo globėja. Jis funda-
vo Švč. Mergelei Marijai 
dedikuotas bažnyčias, ku-
rių svarbiausia turėjo būti 
Naujųjų Trakų bažnyčia. 
XV a. Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsilankymo bažny-
čia statyta gotikinė, buvo 

nuniokota 1655 m. Dabar-
tinį veidą – barokines for-
mas įgavo XVIII a. Prie fa-
sado pristatyti du bokštai, 
paaukštinta centrinė nava, 
įrengtas didysis altorius su 
stebuklinguoju Dievo Mo-
tinos paveikslu centre, iš 
pietų pristatyta Riomerių 
koplyčia. 

Legenda sako, kad 
1123 m. Konstantinopoly-
je nutapytą Dievo Motinos 
paveikslą 1390 m. Lietu-
vos kunigaikščiui Vytau-
tui Didžiajam padovano-
jo Bizantijos imperatorius 
Emanuelis, 1409 m. Vytau-
tas Didysis atidavė jį Tra-
kų bažnyčiai. Nuo pirmų 
dienų šis paveikslas ėmė 
garsėti stebuklais, o Trakų 
Dievo Motina imta laikyti 
ypatinga Lietuvos globėja. 
1717 m. paveikslas karū-
nuotas Romos popiežiaus, 
o 1718 m. karūnuotas ant- 
rą kartą. Šiandien stebuk-
lingajam paveikslui tebe-
aukojami padėkos ženklai.

Pasigrožėję Trakais, 
toliau pajudėjom link Bū-
dos kaime esančios An-
gelų kalvos. Tai skulptū-
romis, mediniais ange-

lais papuošta erdvė, kur 
ne tik puoselėjamas lietu-
vių tautinis kultūrinis pa-
veldas, bet ir populiarina-
mos vertybės. Tai 2008 m. 
prasidėjęs Jungtinės kai-
mų bendruomenės „Užu-
giriai“ projektas. 

Toliau mūsų akiratyje – 
Užutrakio dvaro sodyba. Šį 
dvarų ansamblį 1898–1902 
m. pusiasalyje tarp Gal-
vės ir Skaisčio ežerų jį su-
kūrė grafas Juozapas Tiš-
kevičius su žmona kuni-
gaikštyte Jadvyga Sveto-
polk Četvertinska. Supro-
jektavo lenkų architektas 
S. Husas. 80 ha parko au-
torius – prancūzų botani-
kas E. F. Andre. Šiuo metu 
dvaro sodyba atgimsta – 
baigiami restauruoti Liu-
dviko XVI stiliumi deko-
ruoti rūmai, parkas, atgai-
vinami tvenkiniai, puošia-
mos skulptūros, atsodina-
ma parko augmenija.

Turiningai praleista 
diena prabėgo greitai. Kaip 
išvažiuoti iš Trakų nepara-
gavus kibinų? Užkandę ir 
pailsėję „Senojoje kibininė-
je“, gerai nusiteikę iškelia-
vom namų link.

Druskininkų neįgalieji grožėjosi senąja Lietuvos sostine.

Ignalina: 

Pasveikintas vyriausias 
draugijos narys

 Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Re-
gina Slabadienė savo laiš-
ke „Bičiulystei“ pasakoja 
apie gražų ilgamečio drau-
gijos nario Kazimiero Paš-
konio jubiliejų.

Nuo senų laikų sako-
ma, kad kai gimsta žmo-
gus, įsižiebia danguje nau-
ja žvaigždė. Taip tikriau-
siai nutiko ir tą birželio 
trečiosios rytą, kai gimė 
berniukas, kuriam tėvai 
davė gražų šventą vardą 
Kazimieras. Šiais metais 
jo gyvenimo knygos pus-
lapyje jau įrašyta 90 metų.

Nepastebimai prabė-
go vaikystė, jaunystė, kuri 
nebuvo labai lengva. Su-
tiko Kazimieras simpatiš-
ką panelę, vardu Vanda, 
sukūrė šeimą, susilaukė 
dviejų sūnų, turi ir anūkų. 
Vilniaus pedagoginiame 
universitete įgijo pedago-
go specialybę ir nuo 1947 

metų dirbo istorijos moky-
toju. Ne vienas Kazimierą 
Paškonį prisimeną kaip 
gerą, atjaučiantį auklėtoją, 
ne vienas iš jo gavo ne tik 
istorijos žinių, bet ir gyve-
nimiškų patarimų. Atvy-
kęs dirbti į Dūkštą, Kazi-
mieras su žmona pasista-
tė gražų namą, išpuoselėjo 
sodą, jų namai skendi ža-
lumoje, kieme puikuoja-
si tvenkinys, auga išskir-
tiniai augalai. Mėgsta Ka-
zimieras sėdėti pavėsyje ir 
grožėtis žydinčiomis gėlė-
mis, klausytis paukštelių 
giesmių, prisiminti pra-
bėgusias dienas. Džiau-
giasi jis, kad kol kas abu-
du su žmona (kartu jau še-
šiasdešimt pirmi metai) ir 
vienas kitam padeda bė-

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos atstovai pasveikino Ka-
zimierą Paškonį (sėdi antras iš kairės) jubiliejaus proga. 

doje ir džiaugsme. 
Ignalinos rajono ne-

įgaliųjų draugijos atsto-
vai aplankė jubiliatą jo na-
muose ir pasveikino gra-

žios sukakties proga. Lin-
kime Kazimierui dar ilgai 
džiuginti savo buvimu sa-
vus ir pažįstamus, taip pat 
stiprios sveikatos.

(Vidmantė Jasukaitytė)
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Klaipėda:

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Pagairė“ kon-
certavo Dragūnų mikrorajono gyventojų šventėje.               Vlado Alsio nuotr. 

Bendruomenės
šventėje

Jonas, užėjus žiemos šalčiams, 
per neatsargumą neteko abie-

jų rankų plaštakų. Nušalimas. 
Kad ir kaip besisuko chirurgai, 
jų jau nebepagydė. Teko ampu-
tuoti. Nelinksma ši žinia buvo 
šeimai, netekusiai darbininko. 
Ne mažiau sielojosi ir pats nu-
kentėjusysis. Dar tebesigydyda-
mas ligoninėje, jis daug galvojo 
apie savo šeimos likimą. „Kaip 
pragyventi? Kaip nors teks suk-
tis“, – ilgomis nemigos valando-
mis mąstė Jonas ir vis mankštino 
pagaliais virtusias rankas. „Kaip 
nors...“ Save guodė ir ramino, 
kad vis dėlto ką nors sugebės... 
Tikrai ką nors...  Kiek visokiau-
sių atsitikimų jis prisiklausė iš 
suluošintųjų gyvenimo.

Ir štai po ilgo gulėjimo li-
goninėje, jis vėlei pravėrė savo 
namo duris.

– Nenuliūdinsiu jūsų, – su 
pirmaisiais žodžiais pareiškė. – 
Dar ne viskas prarasta. Juk esu 
sveikų sveikutėlis. Kas, kad to-
kios rankos, bet jos, kaip maty-
site, daug dar gero nuveiks... 

Ir nuo rytojaus Jonas ėmėsi 
darbo. Stebėjosi šeimyna, kaip 
jis savo rankoms pritaikė būti-
niausius darbo įrankius: kastu-
vą, grėblį, dalgį ir šakę. Ne kartą 
jam padėti atskubėdavo brolis 
Juozas. Jiedu prie minėtų įran-
kių tvirtino įvairias kilpas ir vis 
matavo, dėliojo prie sutrumpė-
jusių rankų. Nuolat bandė juos. 
Taip tvarkė netgi plaktuką, kir-
vį, pjūklą, reples.

– Neišmatuojami tavo ga-
bumai, brolyti mano, – stebė-
josi Juozas, vis jį pagirdamas. – 
Kiekvienas įrankis – lyg pačios 
gamtos tavo rankom pritaiky-

tas. Ir abu šypsojosi... Šypsojosi 
ir visa tai stebėdami namiškiai.

Prasidėjo Jonui svajomis api-
pintas darbadienis. Su džiū-
gaujančia širdim ir jaunatviška 
energija Jonas stvėrėsi kastuvo 
ir ėmė purenti lysves, esančias 
šalia diendaržio. Kazimiera tuo 
metu taisė mažyčius griovelius 
ir bėrė į jas salotų, ridikų bei 
morkų sėklas. Baigęs šį darbą, 
dar nenusišluostęs sūraus pra-
kaito, jis įsikinkė į dalgį ir, ge-
rai sugalandęs jį, ėmė pjaustinė-
ti nuo kiemo takelių čia gausiai 
sužėlusias piktžoles. Kolei Kazi-
miera valandėlę ilsino pavargu-
sią nugarą, Jonas jau spėjo nu-
lėkti į ganyklą ir, pamelžęs kar-
vutę, grįžti su apypilniu kibiru 
pienelio. Žmona, tai pamačiusi, 
iš nuostabos neteko amo. Šį ne-
eilinį įvykį stebėjo ir būrys kai-
miečių. Stebėjo ir iš nuostabos 
gūžčiojo pečiais. O šio įvykio 
priblokšta kaimynė, tuoj pat at-
bėgo prie Jono ir įteikė jam rožę.

– Čia nuo mūsų visų, – tarė 
ji, liesdama jo lyg nudžiūvusį 
stagarą ranką. – Tai aiškus ste-
buklas, kad gali atlikti šitokius 
darbus. Sveikarankiams reik-
tų pasimokyti iš tavo gabumų. 

Netrukus praūžė vasariškai 
šiltas lietus. Nudardėjo griaus-
tinis. Į virtuvę pro lubas ėmė 
sunktis vanduo. Kazimiera ten 
kyštelėjo lėkštelę.

– Jau taip įpratome vėtrom 
apdraskius stogą, – liūdnai pra-
kalbo ji. – Kas taisys... Visiems 
savi rūpesčiai...

– Aš, aš pataisysiu, – vasa-
riškai atlapota krūtine linksmai 
prakalbo Jonas.

Ir štai jis jau tempia kopėčias 

ir stato jas prie stogo. Gelbstint 
kilpoms, kilpelėms vyras ima į 
rankas plaktuką, smeigia į skie-
drą stogvinę, ir toli pasigirsta 
plaktuko tankūs kalenimai, il-
gai nesibaigiantys, linksmi. Ne-
trukus prie namo susirinko vi-
sas būrys smalsuolių. Pritilę jie 
stebėjo neįprastą reginį: bepirš-
tis žmogus kuo gražiausiai klo-
ja stogą.

– Viešpatie, juk tai Tavo ste-
buklas, kurį mums per šį žmo-
gų akivaizdžiai rodote! – sušu-
ko šio keisto įvykio priblokšta 
viena iš stovinčiųjų.

Palengva būrys skirstėsi. 
Baigė darbą ir Jonas, persunktas 
griaustinio padovanoto ozono.

Už gero pusvalandžio ste-
buklu pramintas Jonas jau ana-
pus diendaržio galąstuvu aštri-
no dalgio ašmenis ir plačia pra-
dalge skuste skuto nunokusių 
motiejukų lauką. Ir visai netoli 
kelkraščio. Pėsti ir važiuoti, va-
landėlei sustodami, spoksojo ir 
netikėdami trynė akis...

Nustebo Jonas, kai visai pa-
vakary į galulaukę pričiuožė 
lengvoji. Išlipusi jauna švie-
siaplaukė moteris, maloniai jį 
prakalbinusi, skubiai užrašinė-
jo kiekvieną jo kalbos žodį. Ša-
lia stovintis panašaus amžiaus 
vyriukas fotografavo kiekvieną 
Jono judesį. Iš rajoninio laikraš-
čio... Spaudoje ypač buvo pa-
brėžta, kad negalia, kokia ji be-
būtų, be entuziazmo, be kruopš-
taus darbo – niekis. Ji netruk-
do atlikti neįtikėtinai didžiu-
lius darbus ir tapti pilnaverčiu 
žmogum. 

Ignacas RaudonIs 
Skuodo r. 

Negalia netrukdo atlikti 
didelius darbus

Tauragė:
 „Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Vladislovas Kirkickas pasidali-
jo kelionėje į Švediją patirtais įspū-
džiais ir išgyvenimais.

Kad Tauragės neįgalieji aist- 
ringi keliautojai, žinoma jau se-
niai. Bet kad jie išdrįs leistis į tri-
jų parų kelionę, daug kam buvo 
netikėta. Vis dėlto ryžomės. Tai 
buvo iššūkis tiek neįgaliesiems, 
tiek jų šeimų nariams. 

Daugiau kaip 40 neįgaliųjų 
ir jų šeimos narių leidomės į ilgą 
ir labai įdomią kelionę. Ištaigin-
gu autobusu, lydimi šaunios gi-
dės Rasos, rūkome Latvijos sos-
tinės link. Didžiulį įspūdį pali-
ko Rygos senamiestis, gidės ly-
dimi daug sužinojome apie gar-
bingą Latvijos istoriją, pamatė-
me didingas pilis, bažnyčias. Pa-
buvojome puikiame pramogų ir 
poilsio parke „Lido“. Vakarėjant 
nuvykome į Rygos uostą, kur 
mūsų jau laukė didelis ištaigin-
gas laivas „Isabele“. Laivo grožis 
ir didingumas ne vienam atėmė 
žadą, kai kurie iš mūsų plaukė 
pirmą kartą gyvenime. Nuo pra-
mogų, koncertų gausybės svai-
go galva. Todėl laikas, praleistas 
laive (plaukėme net 16 valandų), 
visiškai neprailgo. Ryte įplaukė-
me į Švedijos vandenis. Salų, sa-
lelių gausybė ir jose esančių na-
melių grožis privertė tik aikčio-
ti iš nuostabos. 

Ekskursijoje po Švedijos sos-
tinę Stokholmą daug sužinojome 
apie šio miesto istoriją, pabuvo-
jome prie karaliaus rezidenci-
jos, stebėjome iškilmingą gar-
bės sargybos pasikeitimą. Tiesa, 
karalius ten negyvena, dėl per 
didelio triukšmo išsikėlė į ato-
kų miestelį už 30 kilometrų nuo 
sostinės. 

Nustebino daugybė važiuo-
jančių dviračiais. Pas mus nepa-
matysi kostiumuoto žmogaus, 
minančio dviračio pedalus, Šve-
dijoje tai įprastas dalykas. 

Įspūdžių ir 
emocijų – 
visiems 
metams

Laikas, skirtas kelionei po 
svetingąjį Stokholmą, prabėgo 
gana greitai ir mes vėl sėdome į 
laivą. Kitą rytą mus dar kartą pa-
sitiko senoji Ryga. Patraukėme 
Bauskės link. Atidardėję į mies-
tą, smalsumo genami, aplankė-
me vietinį prekybos centrą – no-
rėjosi palyginti kainas ir sužino-
ti latvių nuomonę, kaip jiems se-
kasi po euro įvedimo. Pakalbin-
ti žmonės pasakojo, kad kai ku-
rių prekių kainos kiek padidė-
jo, tačiau kitų sumažėjo. Susi-
darė įspūdis, kad latviai nela-
bai liūdi, netekę savo nacionali-
nės valiutos.

Paskutinis mūsų kelionės 
tikslas – garsusis Rundalės dva-
ras. Galima drąsiai teigti – tai Lat- 
vijos istorijos perlas. Šis dvaras – 
lyg sumažintas Sankt Peterburgo 
žiemos rūmų maketas. Taip atsi-
tiko todėl, kad visus šiuos dva-
rus projektavo tas pats italų ar-
chitektas. Anot gidės, kiek dides-
nis, bet labai panašus dvaras sto-
vi Jelgavoje. Sužavėjo rūmų salių 
didybė, paveikslai, baldai. Daug 
gerų emocijų patyrėme vaikščio-
dami ir gėrėdamiesi išpuoselėtu 
dvaro sodu, jo gėlynais. 

Trijų parų kelionė baigėsi, o 
mes, kupini neišdildomų įspū-
džių, pavargę, bet laimingi grį-
žome į gimtuosius namus. Už 
puikiai suorganizuotą kelionę 
esame dėkingi Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kui Kęstučiui Petkui, daug ke-
lionėje neįgaliesiems padėjusiam 
vairuotojui Rolandui Latožai ir, 
žinoma, gidei Rasai, be kurios 
mes nebūtume tiek daug suži-
noję ir pamatę. 

Vladislovo Kirkicko nuotr. 

Tauragiškiai Stokholme.

Rašinių konkursui  „Negalia – mano likimas“

Esu seno sukirpimo neįga-
lusis. Be to, pokario vaikas, 

matęs daug skurdo. Kai kurios 
mano mintys nebus įdomios 
šiuolaikinei kartai... 

Negalia – nelaimė visiems: 
šeimai, artimiesiems, ypač vals-
tybei. Ji kartais prakeiksmu, už-
būrimu vadinama. Sakoma, kad 
kiekvienas gimęs žmogus turi 
ir angelą sargą. Bet... Ne kie-
kvienas angelas apsaugo nuo 
ligų, avarijų, gaisrų, vandens... 
Kaltinti, kad esi neįgalus, nie-
ko nereikia, nes nepalengvinsi 
savo gyvenimo. Gyvenk, kaip 
išmanai.

Gyvename XXI amžiuje, ku-
riame reikia skubėti, greitai suk-
tis. Visur nerimas, rūškani vei-
dai, pilna neteisybės, sukčiavi-
mo. Prasilenkiama su dvasinė-
mis žmogaus vertybėmis. Mes, 
neįgalieji, sulaukiame daug rep- 
likų – ar lankantis pas gydyto-
ją, ar autobuse... Parduotuvėse 
ir vaistinėse elgiamasi manda-
giau, nes reikia pirkėjų. 

Ne paslaptis, kad neįgaliojo 
realybė – nuolatiniai skausmai, 
rutina ir nuobodybė. Neįdomus 
esi ir šeimoje. Gerai, kad gali pa-
skaityti spaudą, paklausyti radi-
jo, pažiūrėti televizorių, paimti 
mėgstamą knygą, suktis virtu-
vėje ir t.t. Ypač gydo, ramybę, 
atokvėpį suteikia knygos. At-
sipalaiduoji nuo visų rūpesčių 
bent valandai kitai. 

Nukrypuoju ir į vietinius 
kultūros namus, nuvažiuoju į ra-
jono centrą. Ten organizuojamos 
mugės, įvairūs renginiai, šven-
tės. Šiemetinėje Kaziuko mugė-
je tarp žmonių gausybės buvo 
daug neįgaliųjų, kurie prekiavo 
savo gamybos papuošalais, kar-
piniais, dirbiniais iš odos, molio. 
Prekystalis pilnas megztų koji-
nių, šalių, rakandų, medaus, sū-
rių, konditerijos, naminės duo-
nos... Neįgaliųjų dirbiniai piges-
ni. Dauguma mugės lankytojų 
juos noriai perka. 

Tiek rajono, tiek respubliki-
nėse šventėse sutinku daug pa-

žįstamų, su kuriais gydžiausi, 
kartu gulėjau ligoninėse. Lai-
ko pritrūksta su jais besidalijant 
įspūdžiais... 

Gerai, kad nuo mažens 
mėgstu gamtą. Malonu maty-
ti pavasarį prasikalusius žel-
menėlius, ramina ir guodžia 
parskrendantys paukščių pul-
kai. Bet suprantu – visiems at-
sibostu: šeimos nariams, arti-
miesiems, gydytojams. Yra toks 
liaudies pasakojimas: varna nuo 
mažens rūpinasi savo vaikais, 
jiems neša maistą, glaudžia, ati-
duoda savo šilumą, išmokina 
skraidyti. Bet ar matėte, kad su-
augę varniukai rūpintųsi sena, 
ligota, nukaršusia varna? Tokios 
taisyklės yra gamtoj, paukščių 
gyvenime. Panašios ir žmonių. 
Ypač dabar. 

Nuo likimo nepabėgsi. Nie-
kada neišsižadėk „ligos, turmos 
ir terbos“. Tegul minėtas angelas 
sargas saugo mus visus.

stasys BuRBa 
Pakruojo r. 

Tesaugo mus angelas sargas

www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda Saulės alergija trukdo mėgautis 

vasaros malonumais

Ne visi mūsų kraštiečiai žino 
apie elektronines naujoves, 
kurios diegiamos sveikatos 
priežiūros srityje ir vis dar 
atvyksta į teritorines ligonių 
kasas ieškoti popierinių pa-
žymų reabilitacijai, nors jos 
nebereikalingos nuo 2013 
metų pabaigos. 
VLK informuoja, kad elektro-
ninėmis pažymomis medicini-
nei reabilitacijai rūpinasi gydan-
tis gydytojas ir ligonių kasa. Visi 
reikiami formalumai yra suderi-
nami elektroniniu būdu tarp gy-
dymo įstaigos ir ligonių kasų, to-
dėl pacientui nebereikia gaišti lai-
ko ir ieškoti popierinės pažymos, 
kokios reikėdavo anksčiau. Gy-
dytojo parengto siuntimo duo-
menys keliauja į informacinę sis-
temą, kuria naudojasi gydymo įs-
taigos (tiek siunčiančios gydytis, 
tiek teikiančios reabilitacijos pas-
laugas) ir ligonių kasos. Ligonių 
kasų darbuotojai, patikrinę į sis-
temą įvestus duomenis, patvirti-
na pažymą, ir pacientas gali vyk-
ti gydytis į pasirinktą sanatoriją.  

Pacientui vykstant į reabi-
litacijos įstaigą reikia nusivež-
ti tik asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą ir siunčiančio 
gydytojo išduotą išrašą iš medi-
cininių dokumentų. Į reabilitaci-
jos įstaigą privalu atvykti ne vė-
liau kaip per 5 darbo dienas nuo 
iš medicininių dokumentų išda-
vimo dienos. 

Pacientams svarbu žinoti, 
kad reabilitaciją skiria ir siuntimą 
išrašo gydantis gydytojas, įverti-
nęs paciento diagnozę, sveikatos 
būklę, ligos sunkumą. Jis taip pat 
sprendžia, ar išties pacientui rei-
kia medicininės reabilitacijos. Be 
to, gydytojas sprendžia, ar reabi-
litacijos paslaugos turi būti tei-
kiamos ambulatoriškai, ar sta-
cionare. Na, o reabilitacijos tru-
kmė priklauso nuo ligos sudė-
tingumo, diagnozės.

Reabilitacijos įstaigą pacien-
tas gali pasirinkti pats, kai gy-
dantis gydytojas suteikia infor-
maciją apie tai, kokios įstaigos 
teikia šias paslaugas. 

Svarbu atminti ir tai, kad su-
augusieji į reabilitaciją dėl tos pa-
čios ligos siunčiami tik vienam 
gydymo kursui per metus. Pa-
kartotinė ir palaikomoji reabili-
tacija taip pat skiriama kartą per 
metus. Jei pacientas siunčiamas į 
ambulatorinę reabilitaciją, bet jis 
nori vykti į stacionarią, už nakvy-
nę ir maistą turi susimokėti pats. 
Žmonės, kurie yra nedrausti ir 
nori gauti reabilitacinį gydymą, 
už paslaugas turi sumokėti patys. 
Na, o vaikai iki 8 metų turi teisę į 
reabilitacijos įstaigas vykti lydi-
mi juos slaugančio žmogaus, už 
kurio maitinimą ir gyvenimą su-
moka ligonių kasos.

Sužinoti, kokias reabilitaci-
jos paslaugas teikia gydymo įs-
taigos ir patikrinti, ar yra laisvų 
vietų, galima VLK interneto sve-
tainės skyrelyje „Medicininė re-
abilitacija“.  

Reabilitacijai 
popierinių 

pažymų 
nebereikia

Saulės alergija ypatinga tuo, 
jog ją sukelia ultravioleti-

niai saulės spinduliai (toliau – 
UV), ypač A tipo, bet ne alerge-
nai (medžiagos, galinčios orga-
nizme sukelti alerginių antikū-
nų gamybą, o vėl patekę – aler-
ginę reakciją arba alerginę ligą). 
Kadangi pastaruoju metu didėja 
saulės aktyvumas, daugėja mag- 
netinių audrų, nuolatos plonėja 
ozono sluoksnis, į Žemę paten-
ka vis daugiau sveikatai žalingų 
UV spindulių. Žmogaus orga-
nizmas priešinasi šiems spindu-
liams išskirdamas daugiau streso 
hormonų. Didesni šių medžiagų 
kiekiai ne tik didina odos jautru-
mą ir riziką susirgti saulės aler-
gija, bet ir silpnina imuninę sis-
temą. Dėl intensyvaus UV spin-
dulių poveikio (saulė ypač inten-
syvi nuo 10 iki 16 valandos) gali 
greičiau senti oda, atsirasti raukš-
lių, odos sustorėjimų (kai kada 
gali išsivystyti vėžys).

Požymiai
Priklausomai nuo žmogaus 

odos tipo, buvimo saulėje truk- 
mės ir kitų faktorių, alergija sau-
lei pasireiškia įvairiai bei būna 
nevienodo sunkumo. Dažniau-
siai atsiranda šie nemalonu-
mai: odos paraudimas (iškirp-
tės, žasto, pečių ir plaštakų sri-
tyje), smulkios dėmelės, pūsle-
lės, patinę raudoni kauburėliai, 
spuogeliai (visi šie dariniai būna 
lydimi niežėjimo ir peršėjimo). 
Taip pat gali atsirasti didelės ne-
lygios iškilusios dėmės, pūslės 
ar niežtintis raudonas bėrimas, 
apimantis visą kūną. Nors ir re-
čiau, tačiau gali pradėti pykinti, 
skaudėti galvą, atsirasti bendras 
silpnumas. 

Jei žmogus ne vien tik susir-
go saulės alergija, bet dar ir nu-
degė saulėje (greičiau nudega 
šviesaus gymio, mėlynakiai, jau-
tresnės psichikos žmonės), gali 
pakilti kūno temperatūra, krėsti 
šaltis. Jei nudegimas tik pirmojo 
laipsnio, vakare jaučiamas odos 
perštėjimas, skausmas (ypač pri-
silietus); oda būna labai sausa, 
pradeda pleiskanoti.

Pastabos: 
a) Ypač svarbu pirmąją bu-

vimo saulėje dieną nesikaitinti 
ilgiau kaip 15 min. (po to – pa-
vėsis).

b) Lengvesniais atvejais sau-
lės alergijos požymiai išnyksta 
savaime, kai keletą dienų ven-
giama saulės. 

c) Beje, ar bėrimas, niežėji-
mas ir kitokie nemalonumai, at-
siradę saulės paveiktoje odoje, 
jau ir yra saulės alergija, gali pa-
sakyti tiktai gydytojas. Antai sis-
teminė raudonoji vilkligė bei kai 
kurios kitos autoimuninės ligos 
irgi gali pasireikšti dėl UV spin-
dulių poveikio. 

Faktoriai, didinantys 
jautrumą saulei

1. Jautrumą UV spinduliams 
didina antiuždegiminiai tepalai 
nuo skausmo, radikulito, sumu-
šimų (beje, jautrumas saulei ne-
išnyksta netgi praėjus 10 dienų 
po šių vaistų vartojimo), kai ku-
rių rūšių antibiotikai, sulfanila-
midai, raminamieji, boro ir sali-

cilo rūgštys, kai kurie širdies pre-
paratai, hormoniniai vaistai nuo 
pastojimo, padidėjusio arterinio 
kraujospūdžio, taip pat prastos 
kokybės kremai, skatinantys įde-
gį bei saugantys nuo UV spindu-
lių; barkūno, jonažolės, miškinio 
skudučio, rūtos, ramunėlės, vais-
tinės dirvuolės, tribulo ir dobilų 
preparatai, kremai bei kvepalai, 
turintys vitamino A. Be to, jaut- 
rumą saulei didina aspirinas 
bei vitaminai B2 ir B6. Dar reiktų 
vengti kontakto su odekolonais, 
kvapais, losjonais ir kremais, tu-
rinčiais ambros, muskuso, riešu-
tų aliejaus bei kai kurių eterinių 
aliejų (apelsinų, greipfrutų, citri-
nų, mandarinų, kmynų, krapų). 

2. Saulėtą dieną liečiant au-
gančius pomidorus, pastarno-
kus, salierus taip pat galima su-
laukti alerginės reakcijos. 

3. Jautrumas UV spindu-
liams padidėja ant odos pate-
kus naftos produktams, dažams, 
jų skiedikliams, naudojantis kai 
kuriomis buitinės chemijos prie-
monėmis, apsinuodijus, pik-
tnaudžiaujant alkoholiniais gė-
rimais, ilgą laiką sergant infek-
cinėmis ligomis. Taip pat nede-
ra kaitintis saulėje, jei leidžiamas 
insulinas, vartojami antiepilep-
siniai, antigrybeliniai, šlapimo 
išsiskyrimą skatinantys prepa-
ratai. Odos jautrumą saulei di-
dina dezodorantai (jie ypač gali 
sudirginti odą), antibakterinis 
muilas, apsauginiai kremai nuo 
saulės, turintys paraaminoben-
zoinės rūgšties ir benzofenonai, 
kai kurie psoriazei gydyti skir-
ti tepalai.

4. Saulei jautrūs žmonės 
prieš išeidami į lauką turėtų ne-
valgyti šokolado, riešutų, citru-
sinių vaisių, morkų, saldžiųjų pi-
pirų, rūgštynių, petražolių, sa-
lierų, pastarnokų, įvairių aštrių 
valgių, produktų, turinčių didelį 
kiekį konservantų, stabilizatorių, 
dažiklių ir t. t. bei negerti kavos.

5. Dauguma žmonių jaut- 
rumą UV spinduliams paveldi 
(dažniausiai tai persiduoda pa-
gal moteriškąją liniją), tačiau kur 
kas dažniau ši negalia vystosi su 
amžiumi (su laiku sutrinka me-
džiagų apykaita, inkstų ir kepe-
nų funkcijos, vyksta hormonų 
pokyčiai ir t. t.). 

Rizikos grupė
1. Šiai grupei priklauso asme-

nys, kurių odoje yra pūlingų iš-
bėrimų, serga bet kokiomis odos 
ligomis (paūmėjimo stadijoje), 

turintys daug strazdanų, apga-
mų, seborėjinių keratomų (ke-
ratoma – panašus į naviką odos 
epidermio raginio sluoksnio su-
storėjimas), patyrę fizinių ir che-
minių odos traumų. 

2. Padidėjęs jautrumas UV 
spinduliams atsiranda po veido 
odos šlifavimo, lazerinės depi-
liacijos, cheminio odos šveiti-
mo, naudojant makiažo priemo-
nes, turinčias pigmentų, kuriuo-
se yra kadmio druskų.

3. Asmenys, kurių maiste 
trūksta vitaminų A, E ir PP, yra 
nusilpęs imunitetas, turintys kir-
minų. Į šį sąrašą patenka ir tie, 
kurie turi priklausomybę rūky-
mui, alkoholiui, serga skydliau-
kės, skrandžio, žarnyno, inkstų, 
antinksčių, kepenų ligomis.

Pirmoji pagalba
Tais atvejais, kai artimiausiu 

metu nėra galimybės apsilanky-
ti pas gydytoją, kai kuriuos ne-
malonius saulės alergijos pada-
rinius galima įveikti arba susil-
pninti ir išorinėmis liaudies me-
dicinos priemonėmis.

1. Pakenktos odos vietos pa-
tepamos medumi. Ši priemonė 
nuskausmina, neleidžia susi-
daryti pūslėms, greitina gijimą.

2. Sudirginta oda keletą kar-
tų per dieną patepama obuolių 
actu. Tai sumažina niežėjimą ir 
nuskausmina.

3. Šviežių susmulkintų ko-
pūstų masė lygiomis dalimis su-
maišoma su kiaušinio baltymu ir 
2–3 kartus per dieną užtepama 
ant nesveikuojančios odos vietų. 
Mažina niežėjimą, karščiavimą.

4. Saulės pakenktos odos vie-
tos 2–3 kartus per dieną patepa-
mos arbūzų ir agurkų sulčių mi-
šiniu (1:1).

5. VU spindulių suerzinta 
oda patepama šviežiomis me-
dėjančio alavijo (alijošiaus) lapų 
sultimis arba bulvių sunka.

6. Ant probleminių odos vie-
tų 2–3 kartus per dieną dedami 
atvėsintos stiprios juodosios ar-
batos kompresai; trukmė – 20 
min. Tokie paprasti kompresai 
palyginti neblogai nuskausmina.

7. 2 šaukštai džiovintos su-
smulkintos ąžuolo žievės užpila-
mi stikline vandens, indas pasta-
tomas ant ugnies, palaukiama, 
kol užvirs, toliau verdama 10 
min. Atvėsęs nuoviras perkošia-
mas per dvigubą marlę (ar speci-
alų sietelį) ir daromi kompresai 
kas 1,5–2 valandas. Ši priemonė 
greitina gijimo procesus.

8. 2 šaukštai džiovintos tris-
kiaučio lakišiaus žolės užpliko-
mi stikline verdančio vandens. 
Ataušęs užpilas perkošiamas 
įprasta tvarka, naudojama kelis 
kartus per dieną problemiškos 
odos tepimui ir kompresams.

Profilaktika 
1. Žmonėms, turintiems po-

linkį sirgti saulės alergija, sau-
lėtomis dienomis reiktų vaikš-
čioti šešėliuotomis gatvės pusė-
mis, dėvėti lengvus medvilninius 
(medvilnė praleidžia tik 10 % UV 
spindulių, dirbtinis pluoštas – 
50 %) arba lininius rūbus, nešio-
ti šviesią plačiabrylę skrybėlę, ga-
linčią nuo UV apsaugoti veido 
odą ir akis (akims dar reiks ko-
kybiškų tamsių akinių) bei vaikš-
čioti su vasariniu skėčiu.

Pastaba. Mėlyni, dangiški, 
pilki ir violetiniai akinių stiklų 
tonai tik sudaro apsaugos nuo 
UV spindulių iliuziją. Pirkti reik-
tų rudų, padūmavusių, geltonai 
žalių stiklų akinius.

2. Įsidėmėtina, jog langų stik- 
lai gali apsaugoti odą tik nuo nu-
degimo, tačiau jie neapsaugo nuo 
saulės alergijos. Todėl reiktų pa-
sirinkti kambaryje vietą, kurios 
neapšviečia tiesioginiai saulės 
spinduliai.

3. Jeigu priklausote rizikos 
grupei, atsisakykite kelionių į 
šiltus kraštus, kur saulė ypač 
aktyvi.

4. Odos jautrumą UV spindu-
liams mažina kalcis. Beje, kofei-
nas ir alkoholis pagreitina kalcio 
šalinimą iš organizmo. Kalcis ge-
riausiai įsisavinamas, kai kalcio 
ir fosforo santykis yra 1:1,3 ir kal-
cio bei magnio santykis – 1:0,5. 

5. Pasitarus su gydytoju gali-
ma naudoti apsauginius kremus 
ar losjonus, skirtus apsaugai nuo 
UV spindulių. Patiems išsirinkti 
šias priemones yra pakankamai 
sudėtinga, nes reikia atsižvelgti į 
daugelį faktorių. 

O kaip dėl vitamino D?
Niekas neneigia, jog visiškai 

sveikiems ir šiek tiek negaluojan-
tiems žmonėms buvimas saulėje 
yra naudingas vien dėl vitamino 
D sukaupimo, tačiau reikia žinoti 
saiką. Antai šviesiaodžiams žmo-
nėms vasarą iki pirmojo odos pa-
raudimo užtenka pabūti saulėje 
atviru veidu ir plaštakomis (jokie 
apsauginiai preparatai nuo sau-
lės nenaudojami) 2–3 kartus per 
savaitę po 15–20 minučių.

Romualdas oGInsKas

Komentuojame – 
konsultuojame
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ir niekur iš jų nejudėti“, – sako 
J. Kliauza. Vyriškio įsitikinimu, 
jei būtų darbingo amžiaus, jam 
greičiausiai nustatytų 30 proc. 
darbingumo ir tada jis turėtų tei-
sę į neįgaliųjų kortelę, o kadangi 
yra pensininkas, be to, gali pats 
apsitarnauti (todėl jam nėra nu-
statomi specialieji poreikiai), to-
kios galimybės netenka. Vyriš-
kio nuomone, būtų paprasčiau 
ir jei sveikatos būtų netekęs dar 
prieš pensinį amžių, tada nu-
statytas darbingumo procen-
tas būtų iš karto prilyginamas 
specialiųjų poreikių lygiui. Da-
bar tenka veltui varstyti įvairių 
institucijų duris ir išgirsti kate-
gorišką: neįgalių asmenų auto-
mobilių statymo kortelė jums 
nepriklauso. 

Įžvelgia diskriminaciją dėl 
amžiaus 

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos patarėjas Vytis 
Muliuolis pasakoja, kad J. Kliau-
za į tarnybą kreipėsi jau trečią 
kartą. Tačiau jis toks ne vienas. 
Tuo pačiu metu skundą dėl ga-
limybės naudotis neįgaliųjų sto-
vėjimo vietomis parašė ir kitas 
pensinio amžiaus asmuo. Vy-
riškiui dėl onkologinės ligos iš-
operuota dalis šlapimo sistemos, 
todėl jam dėl to kyla didelių ne-
patogumų. Šiam asmeniui la-
bai svarbu sustoti arčiau pasta-
to, kuriame yra tualetas, kad ga-
lėtų greičiau į jį patekti. Tačiau 
teisės pasinaudoti arčiau durų 
esančiomis vietomis jis taip pat 
neturi...  

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba išnagrinėjo šių 

asmenų skundus ir padarė iš-
vadą, kad „Neįgalumo ir dar-
bingumo tarnybos direktoriaus 
2009 m. lapkričio 20 d. įsakyme 
Nr. V-127 „Dėl neįgaliųjų asme-
nų automobilių statymo kortelės 
išdavimo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ (su vėlesniais pakeiti-
mais) nustatyta tvarka neatitin-
ka pensinio amžiaus neįgalių-
jų asmenų poreikių ir lūkesčių, 
prasilenkia su siekiamais tiks-
lais (padėti neįgaliems asme-
nims savarankiškai judėti auto-
mobiliu).“ Tarnyba siūlo tobu-
linti NDNT direktoriaus įsaky-
mą palengvinant pensinio am-
žiaus neįgaliesiems asmenims 
galimybes gauti automobilių 
statymo kortelę. 

Siūlo koreguoti esamą 
tvarką

Šiuo metu, pasak V. Muliuo-
lio, yra neteisinga tai, kad neįga-
liųjų ženklu pažymėtose vietose 
gali automobilius statyti tik tu-
rintys didelių specialiųjų porei-
kių lygį pensininkai. Jo many-
mu, jei žmogui nustatytas di-
delių specialiųjų poreikių lygis, 
tikėtina, kad jis jau ir nebevai-
ruoja. Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos patarėjo nuo-
mone, reikėtų neįgalių asme-
nų automobilių statymo korte-
lę išduoti ir asmenims, kuriems 
nustatytas vidutinių specialių-
jų poreikių lygis. Daugelis iš jų, 
tikėtina, turi judėjimo sunkumų. 
Pasak V. Muliuolio, tai nėra su-
siję su jokiomis išlaidomis, todėl 
neturėtų niekam sudaryti sun-
kumų. Gali neužtekti neįgalių-
jų vietų? Šiuo metu, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybos 
patarėjo manymu, didžiuosiuo-
se miestuose dar yra per mažai 
prižiūrimos neįgaliųjų stovėji-
mo vietos, daug kur jas užima 
tam teisės neturintys žmonės. Jei 
būtų užtikrinama tvarka, nekiltų 
problemų ir visi, kuriems reikia, 
galėtų naudotis tomis vietomis. 
V. Muliuolis sako, kad taip pat 
buvo siūlyta kuo labiau indivi-
dualizuoti neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelės išda-
vimą ir specialiųjų poreikių nu-
statymą, kuo daugiau atsižvelg-
ti į konkretaus žmogaus situaci-
ją. Juk gali pasitaikyti, kad ats-

kiro žmogaus atvejis nepatenka 
į griežtai apibrėžtą ligų sąrašą, 
nors realiai jo fizinė būklė yra 
sudėtinga. Deja, Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija at-
sisakė tai daryti, motyvuoda-
ma, kad visi teisės aktai turi būti 
griežtai reglamentuoti. 

Taryba atmetė pensininkų 
skundus 

Neįgaliųjų reikalų taryba 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos, gavusi Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnybos 
išvadą, nusprendė iš naujo ne-
svarstyti neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelės iš-
davimo kriterijų. Tarybos na-
rių manymu, noras turėti korte-
lę yra susijęs su siekimu nemo-
kamai statyti automobilį moka-
mose vietose. Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Zi-
gmantas Jančauskis mano, kad 
yra pakankamai didelis galin-
čiųjų gauti šią kortelę žmonių 
ratas, kadangi ji išduodama ir 
tiems, kuriems nustatytas koks 
nors specialusis poreikis (slau-
gos, priežiūros, specialiojo au-
tomobilio, transporto išlaidų 
kompensacijos). J. Kliauza ne-
sutinka – nors jį gydanti gydy-
toja mano, kad atsižvelgiant į jo 
būklę, jam tikrai turėtų būti su-
teikta galimybė statyti automo-
bilį neįgaliųjų vietoje, dabarti-
niai teisės aktai tokios galimy-
bės nenumato. 

J. Kliauza pasakoja vadovau-
jantis Karių veteranų asociacijai, 
daugelis jos narių yra pensinin-
kai, ne vienam iš jų taip pat ši 
problema aktuali. Jis nusprendė 
atstovauti visiems pensinio am-
žiaus asmenims, kurie, jo nuo-
mone, yra diskriminuojami, ir 
asmeniškai kreipėsi į Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnybą. 
J. Kliauza sako, kad jau 5-erius 
metus dėl to kovojantis, nenusi-
leis ir toliau, kreipsis į visas įma-
nomas institucijas.

aurelija BaBInsKIenė

Dėl neįgaliųjų kortelės vėl verda 
aistros

Ženklu „Neįgalusis“ 
naudotis gali: 

•	 fiziniai	asmenys,	kurie	patys	
vairuoja	 lengvuosius	 auto-
mobilius	 ir	kuriems	nustaty-
tas	0–30		procentų	darbingu-
mo	lygis	arba	didelių	specia-
liųjų	poreikių	 lygis,	arba	turi	
neįgalių	asmenų	automobi-
lių	statymo	kortelę;	

•	 fiziniai	asmenys,	vežantys	as-
menis,	kuriems	yra	nustaty-
tas	0–25	procentų	darbingu-
mo	lygis	ar	didelių	specialių-
jų	poreikių	lygis,	ar	sunkus	ne-
įgalumo	lygis;	

•	 Socialinės	globos	įstaigos,	kai	
joms	priklausančiomis	prie-
monėmis	 (lengvaisiais	auto-
mobiliais,	mikroautobusais	ir	
autobusais)	vežami	neįgalieji.	

•	 Techninės	pagalbos	neįga-
liesiems	centro	prie	Sociali-
nės	apsaugos	ir	darbo	minis-
terijos	 ir	 jo	 teritorinių	skyrių	
darbuotojai,	kai	šiam	centrui	
priklausančiomis	 transporto	
priemonėmis	yra	 teikiamos	
techninės	pagalbos	priemo-
nių	pristatymo	paslaugos	ne-
įgaliesiems.	

Šiuo metu teisę įsigyti kortelę turi:
•	 darbingo amžiaus asmenys,	kuriems	nustatytas	darbingumo	lygis	
nuo	0	iki	30	procentų	ir	kurie	patys	vairuoja	lengvuosius	automobi-
lius;

•	 pensijos amžių sukakę asmenys,	kuriems	yra	nustatytas	didelių	spe-
cialiųjų	poreikių	lygis	ir	kurie	patys	vairuoja	lengvuosius	automobilius;

•	 darbingo amžiaus asmenys,	kuriems	nustatytas	nuo	0	iki	25	procen-
tų	darbingumo	lygis	ir	kurie	patys	nevairuoja	lengvųjų	automobilių,	
ar	pensijos	amžiaus	sukakę	asmenys,	kuriems	yra	nustatytas	didelių	
specialiųjų	poreikių	lygis	ir	kurie	patys	nevairuoja	lengvųjų	automo-
bilių;

•	 asmenys iki 18 metų,	kuriems	nustatytas	sunkus	neįgalumo	lygis;
•	 pensijos	amžių	sukakę	asmenys,	kuriems	iki	senatvės	pensijos	amžiaus	
buvo	nustatytas	30	procentų	darbingumo	lygis	ir	kurie	patys	vairuoja	
lengvuosius	automobilius;

•	 darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys,	kuriems	nu-
statyti	specialieji	poreikiai	(specialusis	nuolatinės	slaugos	poreikis;	spe-
cialusis	nuolatinės	priežiūros	(pagalbos)	poreikis;	specialusis	lengvo-
jo	automobilio	įsigijimo	ir	jo	techninio	pritaikymo	išlaidų	kompensa-
cijos	poreikis;	specialusis	transporto	išlaidų	kompensacijos	poreikis)	
ir	kurie	patys	vairuoja	lengvuosius	automobilius.

Įstatymų projektai

Viena esminių įstatymo pro-
jekte numatytų naujovių yra 
nauja paramos būstui išsinuo-
moti teikimo forma – nuomos 
ar išperkamosios nuomos mo-
kesčių dalies kompensacija.  Tai 
yra, asmenys (šeimos), turin-
tys teisę į socialinį būstą ir rin-
kos sąlygomis nuomojantys tin-
kamą būstą iš fizinių ar juridi-
nių asmenų (išskyrus savival-
dybes), galės gauti nuomos ar 
išperkamosios nuomos mokes-
čių dalies kompensaciją, kurios 
dydis – ne mažesnis nei 50 pro-
centų rinkos vidutinės nuomos 
mokesčio (kompensacija skai-
čiuojama 14-ai kvadratinių me-
trų asmeniui).

 Pasak ministrės Algiman-
tos Pabedinskienės, būsto nuo-
mos mokesčio dalies kompen-
savimas sudarys galimybę as-
menims ar šeimoms, kurioms 
būtinas socialinis būstas, tačiau 
savivaldybės negali jo pasiūly-
ti, išsinuomoti jų poreikius ati-
tinkantį būstą.

Įstatymo projekte taip pat 
numatoma galimybė parduo-
ti savivaldybės turimus būstus 
už kainą, apskaičiuotą rinkos 
kainomis, įvertinus parduoda-
mo būsto vertę pakeitusias nuo- 
mininko investicijas. Tai reiškia, 
kad asmenys ar šeimos, kurių 
turimas turtas ir gaunamos pa-
jamos jau leidžia patiems apsi-
rūpinti būstu, o savivaldybės 
gyvenamąsias patalpas jie nuo-
moja ne socialinio būsto nuo-
mos sąlygomis ir šiose patalpo-
se nuomininkai yra išgyvenę ne 

mažiau kaip 5-erius metus nuo 
būsto nuomos sutarties sudary-
mo dienos, savivaldybės tary-
bai priėmus sprendimą, galės 
jį pirkti rinkos sąlygomis arba 
ir toliau jį nuomotis rinkos są-
lygomis.

„Siekdami paskatinti žmo-
nes dirbti ir užsidirbti nepra-
randant teisės į socialinį būstą, 
iki 20 proc. padidinam leistiną 
nukrypimą nuo nustatytos paja-
mų ar turto ribos, nuo kurios as-
muo netenka teisės nuomoti so-
cialinį būstą“, – pabrėžė minis-
trė A. Pabedinskienė. T. y., teisė 
į paramą būstui prarandama bei 
paramos teikimas stabdomas ir 
nutraukiama socialinio būsto 
nuomos sutartis arba išbraukia-
ma iš sąrašų, kai už kalendori-
nius metus deklaruotas turimas 
turtas ar gaunamos pajamos nu-
statytus dydžius viršys daugiau 
nei 20 proc. Pavyzdžiui, Vilniu-
je gyvenančiai trijų asmenų šei-
mai nustatytas dydis šiuo metu 
siekia 26 400 Lt per metus.

Šiemet socialinio būsto fon-
do plėtrai numatyta skirti 18,25 
mln. litų. Lėšos savivaldybėms 
paskirstomos įvertinus sociali-
nio būsto nuomos laukiančių 
savivaldybėse asmenų (šeimų) 
skaičių.

Šiuo metu socialinio būsto 
nuomos Lietuvoje laukia 32,5 
tūkst. asmenų (šeimų). Pasak 
ministrės A. Pabedinskienės, 
tikimasi, kad siūlomos naujo-
vės sumažins šį skaičių apie 
40 proc.

„Bičiulystės“ ir sadM inform. 

Apsigyventi 
socialiniame būste – 
daugiau galimybių

Seimui svarstyti pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos parengtas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 
įstatymo projektas. Jame ne tik numatyta daugiau galimy-
bių apsigyventi socialiniame būste, bet ir padidintos gali-
mos gauti pajamos, dirbantiems neįgaliesiems leisiančios 
išsaugoti socialinį būstą. 

Socialiniai būstai Pilaitėje Vilniuje.
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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, birželio 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (49) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (6/11). 11.00 LRT Va-
saros studija. 12.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 12.55 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 13.25 Sa-
vaitė (kart.). 13.50 Lašas po lašo. 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (50) N-7. 17.00 Pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. 
Vokietija – Portugalija. 21.00 Loterija 
„Perlas“. 21.05 Panorama. 21.30 Lo-
terija „Perlas“. 21.35 Pasaulio futbolo 
čempionatas. Iranas – Nigerija. 0.10 
Vakaro žinios. 0.40 Pasaulio futbolo 
čempionatas. Gana – JAV. 

Antradienis, birželio 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (50) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/12). 11.00 Mūsų 
miesteliai. Šeštokai. 1 d. (kart.). 
12.00 Dviračiais per Himalajus. 
Dok. f. (kart.). 13.00 Emigrantai. 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (51) 17.00 Pasaulio fut-
bolo čempionato apžvalga. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Pasaulio futbolo čempiona-
tas. Belgija – Alžyras. 21.00 Loteri-
ja „Perlas“. 21.05 Panorama. 21.30 
Loterija „Perlas“. 21.35 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Brazilija – Meksi-
ka. 0.10 Vakaro žinios. 0.40 Pasau-
lio futbolo čempionatas. Rusija – Pi-
etų Korėja. 

Trečiadienis, birželio 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (51) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/13). 11.00 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Rusi-
ja – Pietų Korėja. 13.00 Emigran-
tai. 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (52) N-7. 17.00 Pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Pasaulio futbolo čempiona-
tas. Australija – Nyderlandai. 21.00 
Loterija „Perlas“. 21.05 Panorama. 
21.30 Loterija „Perlas“. 21.35 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Ispanija 
– Čilė. 0.10 Vakaro žinios. 0.40 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Kamerū-
nas – Kroatija. 

Ketvirtadienis, birželio 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (52) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/14). 11.00 Sti-
lius. Ved. Violeta Baublienė. 12.00 
Bėdų turgus. 13.00 Emigrantai. 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (53) N-7. 17.00 Pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. 
Kolumbija – Dramblio Kaulo Krantas. 
21.00 Loterija „Perlas“. 21.05 Pano-
rama. 21.30 Loterija „Perlas“. 21.35 
Pasaulio futbolo čempionatas. Uru-
gvajus – Anglija. 0.10 Vakaro žinios. 
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. 
Japonija – Graikija. 

Penktadienis, birželio 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (53) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (6/15). 11.00 Stilius. 
12.00 Bėdų turgus. 13.00 Emigran-
tai. 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (54) N-7. 17.00 Pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
18.45 Pasaulio futbolo čempiona-
tas. Italija – Kosta Rika. 21.00 Lote-
rija „Perlas“. 21.05 Panorama. 21.30 
Loterija „Perlas“. 21.35 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Šveicarija – Pran-
cūzija. 0.10 Premjera. Blogiausi pa-
saulio nuomininkai (6) N-7. 0.40 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Hondū-
ras – Ekvadoras. 

Šeštadienis, birželio 21 d. 
6.00 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.45 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų turgus. 

Pokalbių laida (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Džeronimas (2/21). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/12). 
9.50 Premjera. Čaplinas (4). 10.00 
Kulinarinė laida „Skonio improvi-
zacija“. 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 12.00 Antrojo pasauli-
nio karo pradžios 75-osioms meti-
nėms. Premjera. Vivos plango, mor-
tuos voco. Gyvuosius – apraudu, mi-
rusius – šaukiu... 12.30 Šiaurietiš-
kas būdas. 8 d. 13.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Didžiosios vi-
satos paslaptys su Morganu Frimanu 
(2). 14.00 Muzikinis projektas „Auk-
sinis balsas“. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikini-
mų koncertas. 18.00 Pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga. 18.45 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Argenti-
na – Iranas. 21.00 Loterija „Perlas“. 
21.05 Panorama. 21.35 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Vokietija – Gana. 
0.10 Premjera. Blogiausi pasaulio nu-
omininkai (7) N-7. 0.40 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Nigerija – Bosni-
ja/Hercegovina. 

Sekmadienis, birželio 22 d. 
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart., subtitruota). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akade-
mija. 9.00 Džeronimas (2/22). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/13). 
9.50 Premjera. Čaplinas (5). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
11.00 Brolių Grimų pasakos. Snie-
go močia. Vokietija, 2008 m. 12.15 
Mokslo ekspresas. 12.30 Šiaurietiš-
kas būdas. 8 d. 13.00 Pasaulio doku-
mentika. Didžiosios migracijos. 1 d. 
Gimę judėti. Didžioji Britanija, 2010 
m. (subtitruota). 14.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (4/3) N-7. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitruota). 16.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 17.15 Lašas po lašo. 
17.30 Visi namie 18.00 Pasaulio fut-
bolo čempionato apžvalga. 18.45 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Belgija – 
Rusija. 21.05 Panorama. 21.15 Sa-
vaitė. 21.35 Pasaulio futbolo čempi-
onatas. Pietų Korėja – Alžyras. 0.10 
Premjera. Blogiausi pasaulio nuomi-
ninkai (8) N-7. 0.40 Pasaulio futbo-
lo čempionatas. JAV – Portugalija. 

Pirmadienis, birželio 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (23) (kart.) N-7. 7.30 
Simpsonai (14) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (63) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1902). 10.10 Visada sa-
kyk visada (8) N-7. 11.15 Mažieji Fo-
keriai. Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
13.20 Meškiukai Gamiai (1). 13.50 
Legenda apie Korą (24) N-7. 14.20 
Simpsonai (15) N-7. 14.50 Nuosta-
bi meilė (58, 59) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (31, 32) N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 20.00 
Aklos vestuvės (2) N-7. 21.00 Farai 
N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Raudonoji našlė (8) N-14. 23.00 Pa-
skutinis bučinys. Romantinė kome-
dija. JAV, 2006 m. N-14. 1.10 CSI 
kriminalistai (267) N-14. 2.00 24 va-
landos (7) (24) N-14. 2.50 Anarchi-
jos vaikai (9) N-14. 

Antradienis, birželio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija 7.00 Legenda apie 
Korą (24) N-7. 7.30 Simpsonai (15) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (64) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1903). 10.10 
Visada sakyk visada (1) N-7. 11.15 
Aklos vestuvės (2) N-7. 12.20 Juo-
doji skylė (4) N-7. 12.50 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (17). 13.20 Meškiu-
kai Gamiai (2). 13.50 Legenda apie 
Korą (25) N-7. 14.20 Simpsonai (16) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (60, 61) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(33, 34) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios 19.30 
TV Pagalba N-7. 20.00 Žvaigždžių 
dešimtukas. Vasara N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (1) 
N-7. 23.00 Gabalėlis dangaus. Ko-
medija. JAV, 2011 m. N-7. 1.10 CSI 
kriminalistai (268) N-14. 2.05 24 va-
landos (8) (24) N-14. 2.55 Anarchi-
jos vaikai (10) N-14. 

Trečiadienis, birželio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (25) N-7. 7.30 Simp-

sonai (16) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (65) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1904). 10.10 Visada sakyk visada 
(2) N-7. 11.15 Žvaigždžių dešimtu-
kas. Vasara N-7. 12.20 Juodoji sky-
lė (5) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos su-
grįžta (18). 13.20 Meškiukai Gamiai 
(3). 13.50 Legenda apie Korą (26) 
N-7. 14.20 Simpsonai (17) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (62, 63) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (35, 36) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Inspektorius Mažylis (4) N-7. 
21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (14) N-14. 23.05 
Maištingoji Džeinė. Biografinė dra-
ma. D.Britanija, 2007 m. N-7. 1.30 
CSI kriminalistai (269) N-14. 2.20 24 
valandos (9) (24) N-14. 3.10 Anarchi-
jos vaikai (11) N-14. 

Ketvirtadienis, birželio 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (26) N-7. 7.30 Simp-
sonai (17) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (66) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1905). 10.10 Visada sakyk visada 
(3) N-7. 11.15 Inspektorius Mažylis 
(4) N-7. 12.20 Juodoji skylė (6) N-7. 
12.50 Ragai ir kanopos sugrįžta (19). 
13.20 Meškiukai Gamiai (4). 13.50 
Madagaskaro pingvinai (1). 14.20 
Simpsonai (18) N-7. 14.50 Nuosta-
bi meilė (64, 65) N-7. 16.45 Mote-
rys meluoja geriau (37) N-7. 17.15 
Moterys meluoja geriau (38) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Mano geriausia draugė (1) N-7. 
21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Gelbėtojų būrys (7) N-7. 23.00 
Mes tikime meile. Romantinė drama. 
D. Britanija, 2011 m. N-14. 1.25 CSI 
kriminalistai (270) N-14. 2.15 24 va-
landos (10) (24) N-14. 3.10 Anarchi-
jos vaikai (12) N-14. 

Penktadienis, birželio 20 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (1). 7.30 Simp-
sonai (18) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (67) N-7. 9.05 Dievobaimingos 
kalės (7) N-7. 10.10 Visada sakyk 
visada (4) N-7. 11.15 Mano geriau-
sia draugė (1) N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (7) N-7. 12.50 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (20). 13.20 Meškiu-
kai Gamiai (5). 13.50 Madagaskaro 
pingvinai (2). 14.20 Simpsonai (19) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (66, 67) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(39, 40) N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pi-
teris Penas Niekados šalyje. Anima-
cinis nuotykių f. JAV, Kanada, Aus-
tralija, 2002 m. 21.00 Pavojai gelmė-
se 2. Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-14. 
22.50 Atominė apokalipsė. Veiksmo 
drama. Kanada, 2013 m. N-14. 0.45 
Nedrįsk bučiuoti nuotakos! Roman-
tinė komedija. JAV, 2011 m. N-7. 

Šeštadienis, birželio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (42) N-7. 7.25 
Mažieji išdykėliai (23, 24). 8.00 Bega-
linė istorija (5) N-7. 9.00 Tobula mo-
teris. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 10.30 Svajonių stovykla. Nuo-
tykių komedija, JAV, 1994 m. 12.20 
Negražios įseserės išpažintys. Dra-
ma. Kanada, Liuksembiurgas, 2002 
m. N-7. 14.15 Adamsų šeimynėlė. 
Fantastinė komedija. JAV, 1991 m. 
N-7. 16.15 Kobra 11 (9) N-7. 17.20 
Ekstrasensai detektyvai (303) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Užburto-
ji Ela. Romantinė komedija JAV, Ai-
rija, 2004 m. 19.30 Filmo pertrauko-
je – Eurojackpot. 21.00 Išsiskyrimas. 
Romantinė komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 23.10 Devyni gyvenimai. Veiks-
mo trileris. JAV, 2004 m. N-14. 1.05 
Žaidžiame namus. Komedija. Kana-
da, 2006 m. N-7. 

Sekmadienis, birželio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2). 6.55 

Beibleidai. Metalo meistrai (43) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (25, 26). 8.00 
Begalinė istorija (6) N-7. 9.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
9.30 Statybų TV. 10.00 Sportuok su 
mumis. 10.30 Prezidento sūnus. Ko-
medija. JAV, 1996 m. 12.30 Bio ku-
polas. Komedija. JAV, 1996 m. N-7. 
14.20 Adamsų šeimos vertybės. Fan-
tastinė komedija. JAV, 1993 m. N-7. 
16.15 Kobra 11 (10) N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (304) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 Prarastasis. Nuotykių f. 
JAV, 2000 m. N-7. 22.20 Juodoji gul-
bė. Oskaru apdovanotas mistinis tri-

Pirmadienis, birželio 16 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (33). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (31). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (170) 
N-7. 8.50 Šailas. F šeimai. JAV, 1996 
m. (kart.) 10.40 Piko valanda 2. Veiks-
mo f. JAV, 2001 m. (kart.) N-7. 12.30 
Kulverstukas. Animacinis f. Rusija, 
1972 m. (kart.) 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). 13.20 Ogis ir tara-
konai (46). 13.30 Kaukė (11). 13.55 
Pavogtas gyvenimas (31) N-7. 15.00 
PREMJERA Be kaltės kalta (1) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Tikras gyvenimas. 20.25 
K11. N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Juoda-
sis sąrašas (19) N-7. 23.10 Judantis 
objektas (19) N-7. 0.10 Specialioji Los 
Andželo policija (20) N-7. 1.05 Nikita 
(1) N-7. 2.00 Čakas (5) N-7. 

Antradienis, birželio 17 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (34). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (32). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (13) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (171) 
N-7. 8.45 Velvet (3) (kart.) N-7. 10.15 
Armagedonas. Katastrofų f. JAV, 
1998 m. (kart.) N-7. 13.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (14). 13.30 Kaukė 
(12). 13.55 Pavogtas gyvenimas (32) 
N-7. 15.00 PREMJERA Be kaltės kal-
ta (2) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Tikras gy-
venimas. Gegutė. 20.25 K11. Komi-
sarai tiria. Rusiška ruletė. N-7. 21.00 
Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Pasmerktieji. Veiksmo trileris. 
JAV, 2007 m. N-14. 0.25 Specialio-
ji Los Andželo policija (21) N-7. 1.20 
Nikita (2) N-7. 2.15 Čakas (6) N-7. 

Trečiadienis, birželio 18 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Žu-
viukai burbuliukai (35). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (33). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (172) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.30 Tikras gyvenimas. Motina ir sū-
nūs (kart.). 10.30 Tikras gyvenimas. 
Gegutė (kart.). 11.30 K11. Komisarai 
tiria. Įtariamas komisaras (kart.) N-7. 
12.10 K11. Komisarai tiria. Rusiška 
ruletė (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15). 13.20 Ogis ir tara-
konai (47). 13.30 Kaukė (13). 13.55 
Pavogtas gyvenimas (33) N-7. 15.00 
PREMJERA Be kaltės kalta (3) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 Tikras gyvenimas. 
20.25 K11. Komisarai tiria. Lavonas 
smėlyje. N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 21.45 Renka-
mės Europą. 22.04 Sportas. 22.08 
Orai. 22.10 VAKARO SEANSAS Per 
plauką nuo pražūties. Veiksmo trile-
ris. JAV, 1993 m. N-14. 0.15 Specia-
lioji Los Andželo policija (22) N-7. 1.10 
Nikita (3) N-7. 2.05 Čakas (7) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 19 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (36). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (34). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (15) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (173) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
10.10 Tikras gyvenimas. Aplinky-
bių auka (kart.). 11.10 K11. Komisa-
rai tiria. Lavonas smėlyje (kart.) N-7. 
11.50 Pagalbos skambutis N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). 13.20 
Ogis ir tarakonai (48). 13.30 Kau-
kė (14). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(34) N-7. 15.00 PREMJERA Be kal-
tės kalta (4) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Meilės trikampis. 20.25 
K11. Komisarai tiria. Mirtinas ištiki-
mybės išbandymas. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS 57 ke-
leivis. Veiksmo f. JAV, 1992 m. N-7. 
23.55 Specialioji Los Andželo polici-
ja (23) N-7. 0.50 Ties riba (11) N-14. 
1.45 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, birželio 20 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (37). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (35). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (16) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (174) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
10.10 Tikras gyvenimas. Meilės tri-
kampis (kart.). 11.10 K11. Komisa-
rai tiria. Mirtinas ištikimybės išban-
dymas (kart.) N-7. 11.45 Mano vyras 
gali. N-7. 12.55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (17). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(49). 13.30 Kaukė (15). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (35) N-7. 15.00 
PREMJERA Be kaltės kalta (5) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Policijos akademija 3. Vėl 
apmokymuose. Komedija. JAV, 1986 
m. N-7. 21.15 Įsimylėti per dvi savai-
tes. Romantinė komedija. Australija, 
JAV, 2002 m. N-7. 23.20 Gelbėjimo 
misija 2. Mirtinas pavojus. Veiksmo 
f. JAV, 2006 m. N-14. 1.05 Soriukas 
(kart.) N-14. 

Šeštadienis, birželio 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (5). 6.55 Beprotiškos 
linksmybės (23). 7.20 Antinas Gu-
druolis (7). 7.45 Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas (3). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (33). 8.35 Tomo ir Dže-
rio pasakos (5). 9.00 Ponas Bynas 
(13). 9.30 Kulverstukas eina į mo-
kyklą. Animacinis f. Rusija, 1983 m. 
9.45 Nematoma skrybėlė. Animacinis 
f. Rusija, 1973 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Pašėlę Tornberiai. Animaci-
nis f. JAV, 2002 m. 11.35 PREMJE-
RA Kelias į žvaigždes. Muzikinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2012 m. N-7. 
13.25 Mano puikioji auklė (72, 73). 
14.30 Komisaras Aleksas (28) N-7. 
15.30 Dalasas (7) N-7. 16.30 Didin-
gasis amžius (82) N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Lukas Skruz-
dėliukas. Animacinis f. JAV, 2006 m. 
20.45 Piko valanda 3. Veiksmo ko-
medija. JAV, Vokietija, 2007 m. N-7. 
22.35 PREMJERA Trijų dienų va-
dybininkai. Komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 0.20 Raudonas diržas. Veiks-
mo f. JAV, 2008 m. N-14. 

Sekmadienis, birželio 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (6). 6.55 Beprotiškos 
linksmybės (24). 7.20 Antinas Gu-
druolis (8). 7.45 Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas (4). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (34). 8.35 Tomo ir Dže-
rio pasakos (6). 9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Geriausias žaidėjas. Komedija 
šeimai. JAV, 2011 m. 11.45 PREM-
JERA Tigrų komanda. Nuotykių f. 
šeimai. Austrija, Šveicarija, Vokieti-
ja, 2010 m. 13.30 Mano puikioji au-
klė (74, 75). 14.30 Komisaras Alek-
sas (29) N-7. 15.30 Dalasas (8) N-7. 
16.30 Didingasis amžius (83) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 
Velvet (4) N-7. 21.35 Vagių pasau-
lis. Kriminalinis trileris. JAV, Vokieti-
ja, 2009 m. N-14. 23.40 Bernis. Kri-
minalinė komedija. JAV, 2011 m. N-7. 
1.40 Trijų dienų vadybininkai. Kome-
dija. JAV, 2009 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, birželio 16 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 2014 m. 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (34) 
(kart.)N-7. 9.00 Inga Lindstrom. Vi-
durvasario tango. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2010 m. (kart.) N-7. 
11.00 Laukinis (11) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (16) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (11). 16.00 Liežuvauto-
ja (11) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (18) N-7. 19.30 Du su puse 
vyro (24) N-7. 20.00 Didžiojo sprogi-
mo teorija (1) N-7. 20.30 Jokių kliū-
čių (7). 21.30 Astronauto žmona. Tri-
leris. JAV, 1999 m. N-14. 23.40 Ti-
kras kraujas (8) N-14. 0.45 Menta-
listas (18) (kart.) N-7. 1.40 Laukinis 
(11) (kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės 
(19) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (12) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (17) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (12). 16.00 
Liežuvautoja (12) N-7. 17.00 Much-

taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (19) N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (2, 3) N-7. 
20.30 Jokių kliūčių (8). 21.30 Nevykė-
lis Frenkas. Komedija. JAV, 2007 m. 
N-7. 23.15 Tikras kraujas (9) N-14. 
0.20 Mentalistas (19) (kart.) N-7. 
1.15 Laukinis (12) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Ekstrasensai detektyvai (7) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (7) (kart.). 
11.00 Laukinis (13) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (18) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (13). 16.00 Liežuvauto-
ja (13) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (20) N-7. 19.30 Didžiojo spro-
gimo teorija (4, 5) N-7. 20.30 Jokių 
kliūčių (9). 21.30 Meilė trunka trejus 
metus. Romantinė komedija. Belgija, 
Prancūzija, 2011 m. N-14. 23.35 Ti-
kras kraujas (10) N-14. 0.40 Menta-
listas (20) (kart.) N-7. 1.35 Laukinis 
(13) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Ekstrasensai detektyvai (8) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (8) (kart.). 
11.00 Laukinis (14) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (19) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (14). 16.00 Liežuvautoja (14) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (21) 
N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo teorija 
(6, 7) N-7. 20.30 Juoko kovos. N-7. 
21.30 Blogio pinklės. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2012 m. N-14. 23.15 Vam-
pyro dienoraščiai (1) N-14. 0.10 Men-
talistas (21) (kart.) N-7. 1.05 Laukinis 
(14) (kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 20 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Ekstrasensai detektyvai 
(9) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (9) (kart.). 
11.00 Laukinis (15) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (20) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (15). 16.00 Liežuvautoja 
(15) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė 
(7, 8) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (20) N-7. 21.30 Ašmenys. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, 2010 m. N-14. 
23.20 Blogio pinklės. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2012 m. (kart.) N-14. 1.05 
Laukinis (15) (kart.) N-7. 2.05 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 21 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 Bry-

dės (kart.). 8.30 Driftas su D1 Sport. 
9.00 VRS kamera. N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Atsargiai – moterys! (4) 
N-7. 10.30 Kviečiu vakarienės. 11.00 
Runkelių sala (2) N-7. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą. Gruzija (3) N-7. 13.00 
Prajuokink mane. N-7. 14.00 Milijo-
nieriai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (7, 8) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Mentai (31) N-7. 
18.00 Ekstrasensai prieš nusikaltė-
lius (35) N-7. 19.00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 19.30 Muzikinė kaukė. 21.30 
MANO HEROJUS Tikras teisingu-
mas. Gatvės karai. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2010 m. N-14. 23.15 AŠ-
TRUS KINAS Baubas 2. S. Siaubo 
f. JAV, 2008 m. 1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 22 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (90) 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Pašėlusios 
močiutės. N-7. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Orkų žudymo mo-
kykla. N-7. 13.00 Prajuokink mane. 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai 
(32) N-7. 18.00 Mistinės istorijos. 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Inga 
Lindstrom. Vasaros mėnuo. Roman-
tinė drama. Vokietija, 2009 m. N-7. 
20.50 RUSŲ KINAS Nesugaunama-
sis ketvertas. Kriminalinė komedija. 
Rusija, 2007 m. N-14. 23.40 Tikras 
teisingumas. Gatvės karai. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2010 m. (kart.) N-14. 
1.25 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

leris. JAV, 2010 m. N-14. 0.45 Blogas 
elgesys. Trileris. JAV, 2013 m. N-14.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Radvilė Zinkevičiūtė klaipeda.diena.lt rašo apie vykdomą ap-
klausą dėl miesto pritaikymo neįgaliesiems. 

Miestas nusprendė išklausyti 
negalią turinčius klaipėdiečius. 
Šią savaitę pradėta vykdyti uos-
tamiesčio Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos inicijuota apklausa, kurio-
je savo nuomonę kviečiami pa-
reikšti bet kokią negalią turin-
tys klaipėdiečiai arba jų globėjai. 
Siekiama išsiaiškinti, ar neįgalūs 
gyventojai patenkinti miesto er-
dvių pritaikymu jų poreikiams. 
Planuojama, kad išanalizavus 
apklausos rezultatus mieste tu-
rėtų atsirasti teigiamų permainų.

Apklausa bus vykdoma iki 
šio mėnesio pabaigos. Klausi-
myną galima užpildyti įvairiose 
organizacijose, teikiančiose pas-
laugas negalią turintiems žmo-
nėms, bei internetu. 

„Tikimės, kad pavyks išsi-
aiškinti, ar klaipėdiečiai yra pa-
tenkinti neįgaliųjų infrastruktū-
ra mieste. Šios apklausos rezul-
tatai taps mūsų kelrodžiu, ką tu-

rime nuveikti“, – apklausos tiks-
lą įvardijo Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos pirmininkas Kazys Bag-
donas.

Apklausoje prašoma pažy-
mėti, kur neįgalusis dažniausiai 
lankosi, ar tose vietose nesusidu-
ria su sunkumais, ar lengvai gali 
judėti be pagalbos. Taip pat pra-
šoma konkrečiai nurodyti, kur 
žmogus norėtų lankytis, tačiau 
dėl nepritaikytų sąlygų to da-
ryti negali. Planuojama, kad jau 
rugpjūtį atsakymai bus pristaty-
ti miesto vadovams. 

„Klaipėdoje labai trūksta 
universalaus gatvių dizaino. Sa-
vivaldybei teikdami siūlymus 
prašysime, kad atliekant visus 
gatvių remonto darbus būtų at-
sižvelgta ir į negalią turinčius 
žmones, kad jie kaip įmanoma 
paprasčiau galėtų judėti sava-
rankiškai“, – patikino pašne-
kovas.

Klaus uostamiesčio neįgaliųjų 
nuomonės

Apie diabetu sergančiuosius išgąsdinusią priemoką už insuli-
ną – Loretos Ripskytės straipsnyje, kurį galima perskaityti tin-
klalapyje skrastas.lt. 

Sergantieji diabetu nuo gegužės 
mėnesio turi primokėti už iki tol 
nemokamai gautą insuliną. Kai 
kuriems dabar už insuliną tenka 
pakloti maždaug 30–50 procen-
tų kainos. Lietuvos diabeto aso-
ciacijos prezidentė Vida Augus-
tinienė sako, kad jai dabar prie-
moka atsieina 69 litus per mė-
nesį. Daugiau arba mažiau, atsi-
žvelgiant į šio vaisto rūšį, moka 
ir kiti diabetu sergantys ligoniai. 
Nekainuoja tik pats pigiausias 
insulinas.

„Nors sakoma, kad visų rū-
šių insulino cheminė sudėtis ta 
pati, tikrai ne visi tinka, nes dia-
betas yra pirmo ir antro tipo, ne-
galima visiems atvejams vartoti 
tų pačių vaistų“, – įsitikinusi Jo-
niškio sergančių diabetu klubo 
„Viltis“ vadovė Aldona Goštau-
tienė. „Ministras nori gydyti vi-
sus pigiausiais vaistais be pasi-
rinkimo, – mano V. Augustinie-
nė. Į Joniškį susirinkę diabeto 
klubų atstovai iš Šiaulių, Kuršė-
nų, Pakruojo, Akmenės, Radvi-
liškio rajonų sakė, kad reikia iš 
ministro reikalauti atsakomybės.

Šiaulių teritorinės ligonių ka-
sos Kontrolės skyriaus vyriau-
sioji specialistė gydytoja Vaiva 
Krasauskaitė teigė, kad pacientai 
dažnai nepasinaudoja tuo, kas 
jiems priklauso. Pavyzdžiui, ne 
visi sergantys diabetu žino, kad 
nėštumo metu moteriai, kuri ir 
iki tol sirgo diabetu, priklau-
so papildomai iki 600 diagnos-
tinių juostelių per 9 mėnesius. 
Sergantiesiems kompensuoja-
ma ortopedinė avalynė, įtvarai, 
galūnių protezai ir kitos priemo-
nės. Pirmą kartą specialią avaly-
nę įsigyjantis asmuo gali per me-
tus gauti nemokamai dvi poras 
batų, vėliau – po vieną porą per 

metus. Kiekvienam sergančiam 
diabetu per metus priklauso ke-
turi arba – po vieną per tris mė-
nesius – gliukozės kraujyje tyri-
mai. Kiekvienam kitam pacien-
tui iki 65 metų šis tyrimas turė-
tų būti atliktas kartą per dvejus, 
o nuo 65 metų – kartą per viene-
rius metus.

Šiaulių teritorinės ligonių ka-
sos duomenys rodo, kad glikuo-
to hemoglobino tyrimas diabeto 
kontrolei Telšių ir Šiaulių apskri-
čių medicinos įstaigose 2013 me-
tais ligoniams vidutiniškai buvo 
atliktas tik 2 iš 4 privalomų kartų. 
Todėl pacientams diabetas nu-
statomas vėlai, kartais net pra-
sidėjus komplikacijoms. Gydy-
toja V. Krasauskaitė prisiminė 
atvejį, kai žmogui dėl diabeto  
pasekmių teko amputuoti koją, 
bet iki šio įvykio jis net nežinojo 
sergantis klastinga liga.

Šiaulių teritorinės ligonių ka-
sos atliktas tyrimas parodė, kad 
2009 metais į aptarnaujamos te-
ritorijos ligonines dėl diabeto 
su daugybinėmis komplikacijo-
mis pateko net 35 žmonės. Anot 
V. Krasauskaitės, reiškia, kad 
nėra profilaktinio darbo. Pagal 
minėto tyrimo rezultatus, į ligo-
nines be siuntimo per metus pa-
teko 22 procentai žmonių, tai yra, 
kai jų būklė buvo kritinė, kilo 
grėsmė gyvybei. 

V. Augustinienė pastebėjo 
dar vieną problemą: gydytojai 
sergančius diabetu retai siunčia 
pas diabeto slaugytojus, nors tai 
palengvintų jų darbą. Rajonuo-
se ne visur yra diabetinės pėdos 
priežiūros kabinetai. 2012 metais 
Šiaulių apskrityje diabetu sirgo 
2782 žmonės 100 tūkstančių gy-
ventojų. Tais metais nustatyti 237 
nauji susirgimo atvejai.

Priemoka už insuliną privertė 
abejoti ministru

Rolandas Baranauskas juokia-
si ir aiškina: „Tai mūsų teisėjas 
Matas Mankevičius taip susido-
mėjo, kad paprašė kelias minu-
tes už jį pateisėjauti, o pats atsi-
sėdo žaisti. Šiandien nerimtos 
varžybos, galima sakyti, brolis 
prieš brolį, juk abiejose koman-
dose – vien alytiškiai.“ 

Matas braukia prakaitą ir 
sako, kad vežimėlyje krepši-
nį žaisti daug sunkiau, dar pri-
duria, kad vyrai žaidžia tiesiog 
meistriškai, sukinėjasi po lanku 
žaibiškai. Jis linki, kad ši neįga-
liųjų sporto šaka taptų šalyje to-
kia pat populiari, kaip ir „įgalių-
jų“ krepšinis, o ir televizija neig- 
noruotų.

sode – neramios laukimo valan-
dos. Lietuvos neįgaliųjų teniso 
klubo prezidentas Aleksandras 
Pacevičius seniai puoselėjo min-
tį įgyvendinti Rusijos, Baltarusi-
jos lygių galimybių turnyruose 
nusižiūrėtą idėją pakviesti svei-
kus žmones ir neįgaliuosius kar-
tu žaisti lauko tenisą. Ar pavyks?

Iš anksto nebuvo tartasi dėl 
ypatingų taisyklių, nė viena pusė 
nežinojo, kas bus jų partneriai.

Žaidė du dvejetai: Lietuvos 
parolimpinio komiteto prezi-
dentas Vytautas Kvietkauskas 
ir Janas Visockis, šiokią dieną 
mokantis neįgaliuosius meninių 
odos dirbinių kūrimo paslapčių; 
televizijos laidų vedėjas Andrius 
Tapinas ir vairavimo kursų neį-
galiesiems instruktorius Vytau-
tas Balsys. 

Andrius mielai sutiko daly-
vauti šiame renginyje. „Visuomet 
smagu išbandyti kažką nauja, – 
sakė jis. – Žaisime tenisą, kurį ge-
rai išmanome, bet tai bus visai ki-
toks žaidimas. Anksčiau dirbau 
Sporto televizijoje. Norėjome ro-
dyti parolimpiadą, deja, nepavy-
ko sutarti.“

Nežinia, kokių naujų idė-
jų Andriaus galvoje atsiras po 
Olimpinės dienos patyrimo, ta-

Sporto atlaidai Sekminių 
išvakarėse

čiau šį kartą jį lydėjo sėkmė – kar-
tu su Vytautu Balsiu laimėjo miš-
raus dvejeto varžybas.

Liko patenkintas ir klubo pre-
zidentas Aleksandras, amžinai 
degantis noru kuo daugiau ne-
įgaliųjų paskatinti aktyviai gy-
venti, sportuoti, išmušti iš jų gal-
vų neviltingą mintį „ne, tai ne 
man, neįstengčiau“. Žvaigždžių 
dalyvavimu paskanintos varžy-
bos – dar vienas žingsnelis įgy-
vendinant Aleksandro planą.

Juk ne iš karvės žaidėm...
Daugiausia neįgaliųjų suti-

kau pievoje prie Baltojo tilto. Čia 
jie rungėsi net keliose įvairiose 
varžybose. Tiltu ėjusių vilniečių 
dėmesį prikaustydavo neįgalių-
jų paplūdimio tinklinio (sėdint) 
sportininkai. Ruoniai ne ruoniai, 
undinės ne undinės. Išties buvo 
įdomu stebėti jų varžybas. Nega-
lintys vaikščioti žmonės iš Klai-
pėdos, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus 
nedidelėje aikštelėje demonstra-
vo puikų dinamišką žaidimą. 
Buvo suburtos net 10 paplūdi-
mio tinklinio komandų, tarp jų 
keturios – svečių iš Latvijos, Bal-
tarusijos.

Tinklinį stebėjo ir Jaroslavas 
Milevskis iš „Visaggalio“ klubo. 
Kaip jam šiandien sekėsi? „Bo-
čios turnyre neblogai pasirodė-
me, bet kiti buvo geresni, pralo-
šėme, – be nuoskaudos pasakojo 
Jaroslavas, jau kažkelintą kartą 
dalyvaujantis Olimpinėje dieno-
je. – Nieko, pabūsiu žiūrovu. Juk 
ne iš karvės žaidėm, ko liūdėti.“

Prie Jaroslavo vis prieidavo 
ar pririedėdavo jo draugai, kvie-
tė tai valgyti, tai prie kitos are-
nos persikelti. Linksmi veidai, 
smagūs rūpesčiai, jokio diskom-
forto, kad gali kažko neįstengti, 
kažką nuvilti.

Tai buvo išties gražūs spor-
to atlaidai.

Brigita BalIKIenė
Autorės ir www.sveikasmiestas.lt nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Jaroslavas Milevskis dalyvavo bočios turnyre.

Olimpinėje dienoje pirmą kartą  žaidė mišrūs tenisininkų dvejetai.

Vyrams tik duok pakalbėti 
apie krepšinį. Teisėjo pagyrimą 
Rolandas palydi žodžiais: „Pa-
matytų jis, kaip žaidžia Lietuvos 
rinktinė! Tiesiog siaučia lyg ura-
ganas aikštelėje. Gaila, šiuo metu 
neįgaliųjų krepšinio rinktinė (joje 
žaidžia ir pora vyrų iš Alytaus) 
išvykusi į Europos B diviziono 
čempionatą. Gal kada nors pa-
teks į A divizioną, užims aukštą 
vietą, o tada – parolimpiada...“

Atsiliepė žaidėjas Mantas Pa-
navas (2 m 2 cm – tokio ūgio ir 
vežimėlyje nepaslėpsi): „Nere-
alu. Jei sveikųjų krepšinyje vi-
suomet ryškiai pasirodo lietu-
viai, serbai, tai pas mus pirmau-
ja turtingosios šalys. Be abejo, rei-
kia ne tik pinigų. Darbo, talento, 
užsispyrimo. Anksčiau ir aš žai-
džiau ne vežimėlyje. Kojom nu-
bėgi, rankom įmeti. O čia: ran-
kom „irkluoji“, tom pačiom ran-
kom meti.“

Pažaidę ir pakalbėję apie 
krepšinį, alytiškiai nuriedėjo ap-
lankyti Valdovų rūmų.

Vytautas Kvietkauskas ir 
Andrius Tapinas atėjo  
į „aklą pasimatymą“
Teniso aikštyne Bernardinų 

„Alytupio“ vadovas Rolandas Ba-
ranauskas.

Neįgalieji savo jėgas išbandė ir šaudymo iš pneumatinio ginklo rungtyje.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Būtis 
Išgyvenu sekundę, valandą
 ir amžių...
Tarp to, kas jau išėjo ir galbūt 
 negrįš...
Jau laikas mano akyse 
 skausmingai čaižo
Mintis aštriais botagais 
 ir širdies duris.

Vardai ir metų skaičiai
  stiklo šukėm krenta.
Juos užmaršties trintukas
 ištrina kas dieną.
Gyvenimo verpetuose
 išlikti lemta,
Kada esi dar savimi,
 nors liksi vienas.

Likimo grąžą vis imu
 lyg saldžią naštą,
Ji mano dalią 
 pažinimo drobėn vysto,
Kada skubu, bijau
 kas liko dar – pamesti –
Taip lengva... Nes galiu
 parklupti ar negrįžti.

laiškas 
Neliūdėk,
Kitaip negalėjau...
Iškentusi gruodą 
 viena,
Tik visa tavimi 
 virpėjau,
Gelmėse dūko nuoskaudų
 vėjai,
Ir smilko viltis alkana,
Kurios nepavyko pridengti
 delnais...
Ją užpustė Lemties 
 pelenai.

Dar atklysk į sapnus,
Smilkiniais prisilieskim 
 šerkšnotais,
Ir sušils mūs likimai,
Amžinai kažko laukdami...
Ir jau visko pakaks,
Atsigręžę į pusę spalvotą,
Ten, kur gimėm ir augom
Saldžią gėlą abu nešdami.

Jei gali – man atleisk,
Išgėriau per daug gal 
Dievų Meilės midaus,
Apkerėtų tavo nuodų,
Ir nuo jų – dar svaigstu,
Kai brėkšta palaimintas 
 rytas,
Bet, deja, į tave 
Kelių iki šiol nerandu.

dovana
Virš tylos,
Virš baltumo 
Sopulingai svaigaus, 
Pakilau lig dangaus
Į plunksninį švelnumą...
Debesų mūs laivai
Išpainiot padės
Tas keleives mintis
Lig širdies, lig gerumo.
Dega viltys nedrąsios,
Bet sudegt negalės...
Jas mūsų dvasia
Žarsto tyliai –
Po liepsnelę ugnies,
Po švieselę žvaigždės
Padalins mums žmogus,
Įstabiai kuris myli.

Spaudos,	radijo	ir	televizijos	rėmimo	fondas	remia	projek-
tą	„Požiūrio	lūžis	–	nuo	negalios	iki	galios“	ir	jo	rubrikas:	
„Aplinka	visiems“,	„Darbo	rinkoje	–	neįgalieji“,	„Tolerancijos	
link“,	„	Prie	kūrybos	šaltinio“.

Kiekvienam metų laikui – sa-
vas eilėraštis... Tokios min-

tys ima suktis sklaidant pluoš-
tą „Bičiulystės“ skaitytojų kū-
rybos. Kitur gyvenantieji mums 
netgi pavydi tų keturių metų lai-
kų kaitos, sako, kad esame labai 
laimingi, galėdami matyti, kaip 
pavasarį viskas aplink sužaliuo-
ja, kaip vasarą bręsta ir aukso 
spalvą įgauna javai, kaip rudenį 
medžių viršūnės puošiasi mar-
giausiomis lapų kepurėmis, o 
žiemą „balta balta, kur dairais“, 
kaip kadaise rašė Salomėja Nė-
ris. Juk ir mūsų literatūros tėvas, 
Kristijonas Donelaitis, kurio ju-
biliejų šiemet minime, parašė 
poemą „Metai“, palikdamas is-
torijai liudijimą, kad mums toji 
metų laikų kaita svarbi, kad tie-
siog negalime jos nepastebėti.

Taigi šį kartą – apie metų lai-
kus jūsų kūryboje.  

„Sakau, gal pieva – vasa-
ros suknia, / Išausta iš žolės ža-
lios?“ – pradeda vieną iš eilėraš-
čių mūsų skaitytoja Danutė Ma-
kelienė iš Kėdainių. Pavadintas 
„Pievos kerais“ jis kviečia įsižiū-
rėti į vasara alsuojančią gam-
tą – kiekvieną augalėlį, atgy-
jantį vaizduotėje. Štai smilgos – 
„grakščios balerinos“ (koks pui-
kus palyginimas: juk tikrai, vė-
jui nuvilnijus smilgomis atro-
do, lyg jos suktųsi šokio sūku-
ry...), dobiliukai – „jų gerbėjai“, 
vėdrynas, su dalgiu keliaujantis 
per pievą, ramunė su baltu nuo-
takos nuometu...

Taigi kas yra ta burtininkė – 
gamta, kurioje šitiek spalvų ir 
formų, ar eilėraščio autorė, su-
teikusi augalams žmogišką pa-
vidalą, kitaip tariant – personi-
fikavusi juos tekste? Atsakytu-
me – abi. Tik štai jei gamtoje vi-
sos formos taisyklingos, žiedla-
piai dailiai priglunda vienas prie 
kito (jei tik šelmis vėjas į juos ne-
įsisuka...), tai mūsų autorių ga-
limybės sukurti grakštų, tobulą 
(ypač rimuotą) eilėraštį ne visa-
da sutampa su norais. Vėl grie-
biamasi tradicinių priemonių – 
pačių paprasčiausių sąskambių 
(„dalgiu“ – „baltù“, net jei kir-
tį iš žodžio pradžios tenka pa-
traukti į skiemens pabaigą), o 
apibendrinant pasakoma tai, kas 
jau ir taip buvo aišku:             

Akys man raibsta nuo gausumo
Pievos žiedų. Nuo jos spalvų...
Gražumas jos taip pakerėjo,
Kad apsvaigino lyg vynu.

D. Makelienė galėtų būti 
išrankesnė, labiau savo eilėraš-
čius „nušlifuoti“, nekartoti to, 
ką visi jau ne kartą esame skai-
tę kitų autorių tekstuose... Lik-
tų tuomet štai tokie metaforų 
perliukai, kaip „uždega pienių 
saulutes“ (iš eilėraščio „Gamtos 
jėga“), ar į saulės blyksnį panaši 
tulpė, kurios žiedo lapeliai lygi-

Gamtos pakerėti
nami su lūpomis, sudėtomis bu-
činiui (eil. „Mažas stebuklas“) : 

 
Lapeliai jo švelniai rausvi
Lyg šypsos, kai į juos žvelgi,
Jie – lūpos, bučiniui sudėtos,
Kuris vienai man pažadėtas.

Tokių netikėtų palyginimų 
labiausiai laukia skaitytojai. Juk 
paprastai pasakyti kiekvienas 
mokame. O poeto uždavinys – 
parodyti tai, į ką iš karto gal ir 
neatkreipėme dėmesio... 

Pavyzdžiui, Nijolės Rama-
nauskaitės atsiųstas eilėraš-
tis „Bebrasalis“ visų pirma pa-
traukia tuo, kad autorė leidžia 
kartu su ja nusikelti į Kirkšno-
vės salą – bebrų šventovę („At-
bėgame į bebrasalį, / Kurį kūrė-
me mes“). Jei ne kelios banalo-
kos eilutės („Čia sužiba viltis, 
/ Noras gyventi“), šis eilėraš-
tis būtų nuostabi minimalisti-
nė impresija.

taigi, ir su viltimi pasveikti...
Nijolė Railaitė iš Kėdainių 

jau primena žiemą – eilėraštyje 
„Pūga“ personifikuojama gam-
tos stichija – vėjas, su kuriuo iš 
pradžių kovojama („Ne! Ne-
nublokš jis manęs, nenupūs, / 
Neįsuks į audrą, į pūgą“, pas-
kui – atsiduodama tarsi myli-
mojo glamonėms: „Užsimerkiu 
ir jaučiu – bučiuoja / Akis, lūpas 
ir įkaitusius skruostus. / Sutir-
pę bučiniai lašais myluoja…“, o 
galiausiai randamas dar vienas 
įdomus sugretinimas – su laiš-
kais, kuriuose galbūt parašyti 
žodžiai, kurių kažkada kažkas 
neišdrįso ištarti, tad ir ištirpsta 
jie kaip snaigės ant delnų. Gai-
la, kad eilėraščio rimai labai pa-
prasti („bučiniai“ – „seniai“, 
„žodžiai“ – „godžiai“...), o ne-
tolygiai paskirstytas skiemenų 
skaičius dažnai suardo turėjusį 
tapti dainišku rimo bangavimą. 

O gal tai visai ir ne bučiniai?
Aha, Tai juk laiškai ir žodžiai,
Gal pasakyti kažkada seniai,
Parašyti, neparašyti… 
                     Skaityti godžiai.

Ši autorė yra mums atsiun-
tusi ir daugiau eilėraščių, tačiau 
čia jų visų aptarti nėra kaip – 
juose kalbama jau kitomis te-
momis: apie likimą, vaikystės 
patirtis, neišsipildžiusius troš-
kimus... 

O šią apžvalgą pabaigti no-
risi linksmesne gaida. Štai Ge-
novaitė Jakienė iš Kėdainių 
į metų laikus (ir į kartu su jais 
prabėgančius žmogaus gyve-
nimo metus...) linkusi žvelgti 
su humoru. Iš pluoštelio jos at-
siųstų eilėraščių labiausiai įstri-
go smagus, žaismingas, praside-
dantis eilutėmis „Kas ten vaikš-
to po palėpę?“:

Kas ten vaikšto po palėpę?
Gal ten vagys pasislėpę,
Kurie pavogė metus,
It prakiurusius batus?

Man baisu ten net pažvelgti,
Nežinau, kaip turiu elgtis:
Ar prašyt, kad sugrąžintų
Visų metų labirintą?

Taip ir sukasi metų ciklas, 
žavėdamas mus spalvų ir pojū-
čių įvairove, primindamas apie 
trapią žmogaus egzistenciją – 
leidžiantis pažvelgti į ją kartais 
ramiai, filosofiškai, kartais – šiek 
tiek su humoru. Bet svarbiau-
sia – kūrybingai. Tad to šį kar-
tą ir palinkėčiau visiems, kurie 
rašo ir dalijasi ta kūryba su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais. Te išsklei-
džia jūsų vaizduotės bures nau-
ji, gaivūs kūrybiniai vėjai! Tenu-
neša ten, kur dar niekas iki jūsų 
nebuvo. O mes lauksime grįž-
tant su tekstais.    

nIJolė KVIeTKausKė

Egidijaus Skipario nuotr. 

Apie pavasarį prabudusius 
jausmus rašo Laima Stepšie-
nė iš Šveicarijos (ne, ne tos, to-
limosios, bet Jonavos rajone, o 
mes džiaugiamės, kad ten ti-
kriausiai ir vasarą taip pat gra-
žu), nes kitaip – argi būtų eilė-
raščiuose atsiradusios eilutės: 
„Šypsokis, kai mėnulis tviska 
akyse“? Tikimės, kad ateity to-
kių gražių palyginimų jos teks-
tuose atsiras daugiau.

Kitos mūsų autorės, Jadvy-
gos Juzėnienės eilėraštyje „Ty-
loje“ svarbiausia – vasaros nak-
ties nuotaika: 

Tyloje ežeras rimsta
Saulę palydi vakarė žvaigždė 
Žvaigždės ežero paviršiuje 
                       žvakėmis virsta
Meldų šlamesio prisipildo erdvė

Aldona Targauskienė at-
siuntė eilėraštį, skirtą chirur-
gams („Matau aš viltį baltuose 
chalatuose“). Bet minime jį prie 
gamtos poezijos, nes tie jų bal-
ti chalatai lyginami su pirmuo-
ju sniegu, o tai graži jungtis, nes 
pirmasis sniegas visada kelia 
asociacijų su šviesa, skaidrumu, 

Egidijaus Skipario nuotr. 

Jūratė KesIlYTė

o
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