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Keltuvai, Vilniaus mies-
te įrengti pritaikant būstą 
neįgaliesiems iki 2007-
ųjų, iki šiol neturėjo šei-
mininko. Tik visai nese-
niai gautas savivaldybės 
patikinimas, kad paga-
liau ji perima šią įrangą 
savo žinion. 

Aplinka visiems

Keltuvai 
neįgaliesiems 

pagaliau 
atrado 

šeimininką

Savivaldybė perėmė dalį 
keltuvų

Iki 2007 metų neįgaliųjų būs-
tų pritaikymu rūpinosi neįgalių-
jų organizacijos. Pusę lėšų skir-
davo Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija, kitą pusę – savi-
valdybė. Nuo 2002 m. iki 2006 m. 
per Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ją (LND) Vilniaus mieste buvo 
įrengta 11 keltuvų, per Lietu-
vos žmonių su negalia aplinkos 
pritaikymo asociaciją – dar tiek 
pat. Visi jie buvo likę be priežiū-
ros, nes niekam nepriklausė. Kol 
šiems įrenginiams galiojo garan-
tijos terminas, jais rūpinosi dar-
bus atlikusi firma, o vėliau keltu-
vo remontas ir eksploatacija lik-
davo pačiam neįgaliajam. Tokia 
problema kilo tik Vilniaus mies-
te, nes kiti rajonai jau seniai su-
rado, kas rūpinsis neįgaliesiems 
skirta įranga. 

Neįgaliųjų organizacijos jau 

keletą metų prašė savivaldybę 
prisiimti rūpestį šiais keltuvais. 
Pernai liepos mėnesį iš Vilniaus 
miesto savivaldybės ir neįgalių-
jų organizacijų atstovų sudary-
ta komisija apžiūrėjo šiuos įren-
ginius ir pasiūlė juos perimti sa-
vivaldybės nuosavybėn. Deja, 
tuo ilgametės derybos nesibai-
gė – dar šių metų sausį savival-
dybė LND atsiuntė raštą, kuria-
me nurodė, jog negali perimti 
LND ir Lietuvos žmonių su ne-
galia aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos siūlomų keltuvų (liftų) 
neįgaliesiems. Priežastis – „ne-
pateikti keltuvų nuosavybę pa-
tvirtinantys dokumentai.“ Tai-
gi jie ir toliau liko be priežiūros.

Tik visai neseniai, birželio 
pradžioje, LND gavo Vilniaus 
miesto savivaldybės raštą, kad 
Aplinkos ir energetikos departa-
mentas, išnagrinėjęs LND ir Lie-
tuvos žmonių su negalia aplin-
kos pritaikymo asociacijos pra-
šymus, balandžio mėnesį įtrau-
kė juos į savivaldybės apskai-
tą. Dėl to iš Neįgaliųjų reika-
lų departamento yra prašoma 
keltuvų priežiūrai ir galimiems 
remontams papildomai skirti  

Negalios politikos 
pagrindas – Neįgaliųjų 

teisių konvencija 
Jungtinių Tautų Neįgalių-

jų teisių konvencija (Konvenci-
ja) atvėrė galimybes ją ratifika-
vusioms šalims daugiau dėme-
sio skirti negalios politikai. Itin 
svarbu stiprinti neįgaliųjų nevy-
riausybinių organizacijų (NVO) 
ir valdžios institucijų bendradar-
biavimą. Šiame procese eksperti-
nį vaidmenį turėtų prisiimti pa-
tys neįgalieji, jiems atstovaujan-
čios organizacijos. Vadovaujantis 
Konvencijos nuostatomis ir Lie-
tuvoje kuriamas neįgaliųjų NVO 
ir valdžios institucijų bendradar-
biavimo modelis „Darbotvarkė 
50“. Toks pavadinimas pasirink-
tas neatsitiktinai – juo norima pa-
brėžti, kad formuojant negalios 
politiką bus atsižvelgiama į vi-

Negalios politikos formavimo 
iniciatyva – neįgaliųjų rankose

Neįgaliųjų reikalų depar-
tamente surengta apskri-
tojo stalo diskusija, ku-
rioje pristatytas Lietuvos 
neįgaliųjų forumo, Lie-
tuvos savivaldybių aso-
ciacijos, Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos 
bei Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos įgy-
vendinamas projektas 
„Neįgaliųjų nevyriausy-
binių organizacijų ir val-
džios institucijų bendra-
darbiavimo stiprinimas, 
tobulinant paslaugų tei-
kimą neįgaliesiems ben-
druomenėse“. Diskusijos 
dalyviams pristatytas ku-
riamas bendradarbiavi-
mo tarp sektorių modelis 
„Darbotvarkė 50“.

Integracijos keliu
sus 50 Konvencijos straipsnių. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
(LNF) prezidentės Dovilės Juod-
kaitės teigimu, Konvencija į ne-
galią ragina žvelgti ne kaip į ats-
kirą sritį, o kaip į žmogaus tei-
sių klausimą. Todėl turim kal-
bėti ne tik apie neįgaliųjų porei-
kių tenkinimą. „Darbotvarkės 
50“ pagrindą sudaro Konvenci-
joje įtvirtintos visos pagrindinės 
asmenų su negalia teisės: lygybė 
prieš įstatymą, teisė į prieinamu-
mą, švietimą, sveikatos apsaugą, 
reabilitaciją, užimtumą, apsaugą 
nuo diskriminacijos, savarankiš-
ką gyvenimą bendruomenėje ir 
kt. Pasak D. Juodkaitės, šių tei-
sių įgyvendinimas turi būti pla-
nuojamas nuosekliai, sudarant 
konkrečius neįgalumo politikos 
planus nacionaliniu bei vietos 
savivaldos lygmenimis. Šiame 
procese labai svarbus neįgalių-
jų NVO dalyvavimas. 

Kuriamas modelis 
pristatomas 

savivaldybėms 
Siekdami, kad tokie neįga-

lumo politikos planai, kuriuo-
se būtų išanalizuota situacija, 
(išgryninti poreikiai), susitarta 
dėl prioritetinių sričių, numaty-
ti atsakingi asmenys, finansavi-
mo šaltiniai, savivaldybėse atsi-
rastų, projekto darbo grupės at-
stovai lankosi miestuose ir ra-
jonuose, pristato kuriamą ben-
dradarbiavimo modelį. Tokie 
pristatymai numatyti 20-yje sa-
vivaldybių, apsilankyta jau 11-
oje, surengtos 3 apskritojo stalo 
diskusijos. Pasak LNF atstovės 
Klementinos Gečaitės, pristatant 
neįgaliųjų NVO ir valdžios insti-
tucijų bendradarbiavimą akcen-
tuojama Konvencijos ir su šio do-
kumento ratifikavimu Lietuvos 
prisiimtų įsipareigojimų svarba, 

pagarba žmogaus teisėms bei ly-
giavertė partnerystė. 

Sukurtas bendradarbiavimo 
modelis bus išbandomas 5-iose 
(dalyvavusiose pristatymo ren-
giniuose) savivaldybėse, jose bus 
įsteigtos negalios politikos gru-
pės (komisijos). Beje, tik 5-iose iš 
aplankytų 11 savivaldybių vei-
kia neįgaliųjų reikalų tarybos 
arba komisijos.

Ar savivaldybės 
pasirengusios?

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento (NRD) direktorė Geno-
vaitė Paliušienė atkreipė dėme-
sį, kad lankantis savivaldybėse 
buvo galima įžvelgti netoleruo-
tiną tendenciją – daugelio mies-
tų bei rajonų vietos valdžia laiko-
si nuomonės, kad rūpintis neįga-
liųjų reikalais turi vien socialinės 
paramos skyriai, tarsi sveikatos, 
aplinkos, švietimo, kiti reikalai 
neįgaliesiems būtų neaktualūs. 

Pasak Lietuvos sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendri-
jos „Vilniaus viltis“ pirmininkės  
Birutės Šapolienės, deja, toks po-
žiūris vyrauja ir tose savivaldybė-
se, kuriose yra susikūrusios neį-
galiųjų reikalų tarybos (komisi-
jos). Į sostinėje veikiančią Neįga-
liųjų reikalų komisiją sunku pri-
sikviesti kitų sričių specialistus. 
Moteris išsakė rūpestį, jog nėra 
bendradarbiaujama tarp skir-
tingų (sveikatos, švietimo, soci-
alinės) sričių. Ypač dėl to kenčia 
proto negalią turintys žmonės, 
kurie turi būti stebimi visą gyve-
nimą. „Vilties“ bendrijai priklau-
sančiuosius NVO bent žino, o tie, 
kurie organizacijos veikloje neda-
lyvauja, dažnai apskritai lieka už 
dėmesio ribos ir paliekami vien 
artimųjų rūpesčiui. 



Žmonės visais laikais svajojo. Ypač vaikai. Ir tos sva-
jonės dažniausiai sukdavosi apie fantastišką, geres-

nį, teisingesnį, šviesesnį, turtingesnį gyvenimą. Rytų 
pasakos žavėjo skraidančiais kilimais, stebuklingo-
mis staltiesėmis, pasidengiančiomis skaniausiais val-
giais ir gėrimais. Atrodė labai gera turėti stebuklingą 
kardą, kuriuo būtų galima kapoti ugnimi spjaudan-
čias slibino galvas ir išlaisvinti už grotų besikankinan-
čius vargšus. O kaip smagu turėti stebuklingą kepurę 
ir tapti nematomu… 

Mano senelė pasakojo, kad jos broliai 19 a. pabaigo-
je, dar caro priespaudos metais, Dzūkijos kaime anks-
ti ryte pakirdę, prasikrapštę akis ir pasirąžę sakydavo: 
„O, kad būčiau karalius, tai tik taukus gerčiau ir šiau-
duose voliočiausi!“ Išgirdusios tokią mintį šiuolaikinės 
ponios gali ir infarktą gauti. O tais laikais tokią svajo-
nę buvo galima suprasti ir pateisinti. Sunkus darbas 
reikalavo daug kalorijų ir riebus maistas atrodė labai 
skanus ir pageidaujamas. Gyvenimas vertė ne tik sun-
kiai, bet ir ilgai dirbti, labai trūko miego. Gal šių laikų 
žmogui šiaudai duria, o tada kiek ilgėliau į juos nuvirs-
ti atrodė svajonė. Nereikėjo nei šiandien taip intensy-
viai reklamuojamų spyruoklinių, viskoelastinių ar po-
liuretaninių čiužinių. 

Mano vaikystėje įsivajoję vaikai taip pat sušukda-
vo: „O, jei būčiau karalius!..“ Tačiau po tokio daug ža-
dančio šūktelėjimo dažniausiai nieko labai gudraus ne-
sugalvodavo. Pasakojama apie piemenuką, kuris, pa-
klaustas, ką gi jis būdamas karaliumi darytų, džiaugs-
mingai pareiškė: „Raitas ganyčiau!“ Toliau, nei gany-
mas jo fantazija nenuskraidino.

Svajonė kaip narkotikas. Ji suteikia žmogui spar-
nus, leidžia būti visur, viskuo, patirti viską. Tačiau pa-
niręs į savo fantazijų pasaulį žmogus tampa vienišas, 
tarsi autistas, liguistai atitrūkęs nuo realybės, abejingas 
aplinkai, vengiantis bendrauti. 

Praeityje, ir ne taip seniai, svajotojas buvo kaltina-
mas tinginyste. Šiandien tokių kaltinimų girdime re-
čiau. Suvokta, kad svajoti reikia, svajonės gali būti la-
bai naudingos, padėti kūrybai. Ir ne tik meninei, bet 
ir techninei. 

Ir vis tik svajotojas svajotojui nelygu. Silpnųjų svajo-
nės – bėgimas nuo tikrovės, stipriųjų – formuoja, projek-
tuoja tikrovę. Gyvename fantastiškų techninių pervers-
mų metu: tai, kas šiandien utopija, rytoj tampa realybe.

Manau, nesuklysiu sakydamas, kad neįgalūs žmo-
nės svajoja kiek daugiau nei sveikieji. O paaugliai – dau-
giau už vyresniuosius, jiems to labiau reikia. Svajoti taip 
pat reikia „mokėti“. Gerai, kai svajonės ir drąsios, ir kar-
tu realios (kiek realios gali būti svajonės). Gležno kūno 
sudėjimo neįgalus paauglys gali svajoti tapti pasaulio 
bokso čempionu. Jam svajoti gera: ringe teisėjas pake-
lia jo ranką, milžiniškoje sporto arenoje žiūrovai entu-
ziastingai šaukia, glėbiai gėlių, į viršų kyla krašto vėlia-
va, skamba himnas, iš džiaugsmo blizga artimų žmo-
nių akys... Tokia svajonė gali ne tik uždegti, bet ir pa-
skandinti žmogų gilioje depresijoje. Tačiau kodėl bok-
sas, o ne šachmatai?

Žmogus iš savo svajonių aukštumų dažnai skau-
džiai krinta ant žemės, atsitrenkia į gyvenimo realy-
bę. Tada jaučiasi prislėgtas, nelaimingas. Labai svar-
bu, kad mūsų svajonės nebūtų labai toli nuo tikrovės, 
kad labai pasistengus, palankiai susiklosčius aplinky-
bėms, jos galėtų išsipildyti. 

Tuščių svajonių galima išvengti. Jos dažnai gimsta 
turint daug laisvo, nenaudingai leidžiamo laiko. Dar-
bas – geriausias išsigelbėjimas iš visų dvasios kančių. 
Naudingas kiekvienas darbas, bet kokia veikla, o ypač 
kūrybinė. Žmogus, įnikęs į naudingą veiklą, taip pat 
turi siekius, bet jie yra praktiškesni. Daugiau susiję su 
jo būtimi, gyvenimu. Žmogus – bendruomeninis sutvė-
rimas. Jam reikia draugų, bendravimo. Palikti ar save 
patys pasmerkę vienatvei mes galime tolti nuo realaus 
gyvenimo ir pasinerti į tuščias svajones. 

Ak, tos godos!..

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Alytaus r.: 
 Aldona Krickienė rašo 
apie Alytaus rajono neįgalių-
jų draugijos surengtą popietę 
ir apie kelionę į Vilnių. 

Kaimo bendruomenė 
„Užbalių gojus“ ir Alytaus 
rajono neįgaliųjų draugi-
ja bendruomenės namuo-
se surengė popietę „Ge-
rumą dalinkime it duonos 
riekę“. Šio renginio tikslas 
buvo padėti žmonėms su-
prasti, kad gyvenimas yra 
gražus. Norisi paskatinti 
būti atidesnius, geresnius 
mus supantiems, nepraei-
ti pro neįgalų, seną žmo-
gų, vaiką, padėti jiems. Į 
renginį atėjo ir neįgalieji, 
ir pagyvenę žmonės, jau-
nos šeimos su vaikučiais. 
Viename kambaryje buvo 
išdėstyti rankdarbiai, kita-
me ant stalo kvepėjo ska-
niausi šeimų sekmadieni-
niai patiekalai. 

Pasigirdus muzikai visi 
skubėjo į salę pasiklausy-
ti Ūdrijos kultūros namų 
liaudiškos muzikos kape-

Minėjo šventes ir keliavo 
los „Ūdra“ (vadovė Regina 
Zabitienė) koncerto. Ūdri-
jiškiai – kaimynai, bet pas 
mus atvyko pirmą kartą, 
tikimės ir tolimesnio ben-
dravimo. 

Šauniai pasirodė ir 
mūsų jaunimas bei vaiku-
čiai. Jie savo eiles ir dainas 
skyrė mamoms, neliko pa-
miršti ir tėveliai. Buvo pa-
gerbtos daugiavaikės ma-
mos, joms įteikta gėlių ir 
atminimo dovanėlės, pa-
darytos Neįgaliųjų drau-
gijos rankdarbių būrelio 
moterų. 

Dar ilgai žmonės ne-
siskirstė, ragavo suneš-
tus patiekalus, bendravo, 
kas norėjo ir galėjo, šoko 
grojant kapelos muzikan-
tams. Visiems labai pati-
ko kapelos vaišės – karšta 
sorų košė. 

Siekiant suburti žmo-
nes į šį susiėjimą, dar prieš 
Velykas buvo išleistas laik- 
raštukas, iškabinti skel-
bimai. 

Gegužės viduryje vy-
kome į Vilnių. Šioje kelio-
nėje dalyvavo viso Alytaus 
rajono neįgalieji – prisirin-
ko pilnas autobusas. Pir-
miausia apsilankėme Vil-
niaus universiteto botani-
kos sode. Jį apžiūrėti reiktų 
visos dienos, mes apvaikš-
čiojom mažą dalelę. Po to 
pasigrožėjome Bernardinų 
sodu Vilniaus centre. Val-
dovų rūmuose jautėmės 
tarsi patekę į gilią seno-
vę. Mūro likučiai, menan-
tys šlovingus Lietuvos ka-

ralystės metus, dvelkė to-
kia didybe, kad norėjosi 
nors ranka prisileisti prie 
jų. Jautėme pasididžiavi-
mą, kad mūsų protėvių 
rankos pastatė tas sienas. 

Kelionę baigėme Tele-
vizijos bokšte. Pasigrožė-
jome Vilniaus panorama, 
pasivaišinome kava, sulti-
mis, ir pavargę, bet kupi-
ni gerų emocijų, išskubė-
jome į Alytų. Kelionė vi-
siems patiko, jau sėdėda-
mi autobuse tarėmės, kur 
keliausim kitą kartą. 

Vilkaviškio r.: 
 Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugijos Kybartų gru-
pės narys Klemensas Pras-
lauskas su „Bičiulystės“ 
skaitytojais pasidalijo kelio-
nės įspūdžiais. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos Kybar-
tų grupės narių susirinki-
me, kuriame paminėjome 
Tėvo dieną ir Vaikų gyni-
mo dieną, taip pat nutarė-
me surengti išvyką po ra-
jono žymias vietas. 

Nieko nelaukę 17 gru-
pės narių autobusu išvy-
kome į kelionę. Pirmiausia 
aplankėme Paežerių dva-
rą, kur mus pasitiko mu-
ziejaus direktorius Anta-

Išvyka į garsias rajono vietas
nas Žilinskas. Negalėjo-
me apžiūrėti tik pagrindi-
nių rūmų, nes jie restau-
ruojami. Vėliau su A. Ži-
linsku, kuris tapo mūsų 
gidu, nuvykome į gar-
sios poetės Salomėjos Nė-
ries gimtinę Kiršus. Apsi-
dairėme po kiemą, kuria-
me galima matyti buvusio 
namo pamatus, pamink- 
linį akmenį. Apie S. Nė-
ries gyvenimą papasako-
jo čia ūkininkaujanti Sau-
liaus Bučo žmona. Kas pa-
geidavo, nusipirko šviežio 
medaus. 

Apsilankėme Alvito 
kapinėse, kurios labai gra-
žiai tvarkomos, nusilenkė-

me prie Lietuvos savano-
rių kapaviečių. Toliau vy-
kome į Budavonės miš-
ką, kuriame stovi pamin-
klas NKVD sušaudytiems 
3 kunigams. Bartninkuose 
aplankėme buvusios baž-
nyčios griuvėsius ir pasu-
kome į Jono Basanavičiaus 
tėviškę, kur vietinė gidė 
papasakojo apie 1918 m. 
Nepriklausomybės Akto 
signatarą J. Basanavičių, 
aprodė sodyboje esančius 
eksponatus. Pabuvojome 
ąžuolyne, apglėbėme pir-
mojo po Nepriklausomy-
bės išrinkto prezidento 
A. Brazausko pasodintą 
ąžuoliuką, matėme ir pre-

zidentų V. Adamkaus bei 
D. Grybauskaitės ąžuo-
liukus. Apsilankėme se-
nose totorių kapinėse. Po 
to pasukome prie Višty-
čio šilelyje esančio šalti-
nėlio. Vėliau kartu papie-
tavome. Kempinge „Pu-
šelė“ apžiūrėjome ekspo-
natus, padarytus iš meta-
lo atliekų. Kelionės pabai-
goje sustojome prie Višty-
čio akmens. 

Į namus sugrįžome pil-
ni įspūdžių. Už šią turinin-
gą išvyką dėkingi grupės 
vadovei Leonardai Do-
vidaitienei, Seimo nariui 
A. Butkevičiui, rajono me-
rui A. Neiberkai. 

  Bibliotekininkė Rober-
ta Ščeponavičiūtė papasa-
kojo apie Aukštelkėje vykdy-
tą projektą. 

Aukštelkės biblioteko-
je vyko renginys, vainika-
vęs projektą „Iš širdies“. Į 
jį susirinko Šiaulių r. ne-
įgaliųjų draugijos Aukš-
telkės padalinio moterys, 
Aukštelkės socialinės glo-
bos namų gyventojai, da-
lyvavę užimtumo veiklo-
se, bibliotekos skaitytojai.

Sumanymas bendra-
darbiauti kilo Aukštelkės 
padalinio pirmininkei Vio-
letai Budreckienei. Idėją 
palaikė globos namų so-
cialinė darbuotoja Laimu-
tė Juknevičienė. Projek-
to tikslas buvo padėti vie-
ni kitiems, dalytis patirti-
mi, turiningai ir naudin-
gai praleisti laiką, moky-
ti vieniems kitus, semtis 
patirties.

Nuo šių metų vasario 
antradienis draugijos mo-
terims ir globos namų gy-

Šiaulių r.:

Bendra veikla suartino

ventojams buvo laukia-
miausia diena. Kartu nė-
rėme, mezgėme, siuvome, 
dažėme margučius. Ban-
dėme įvairias rankdar-
bių technikas. Tai mus su-
artino.

Eksponuojamus dar-
bus renginyje pristatė Da-

lina Navickienė, Irena Ci-
bulskienė, Virginija Mikš-
tienė, Aukštelkės globos 
namų gyventojai Žana, So-
nata, Daiva, Džilda, Inga, 
Tomas, Renata. 

Buvo pasidžiaugta at-
likta veikla, numatyti ir 
nauji darbai. Tęsime šią 

Projekto metu bendravo kelių kartų atstovai.

Koncertuoja liaudiškos muzikos kapela „Ūdra“. 
Dziušo Eimučio nuotr. 

gražią idėją ir ateityje. Mu-
zikinę programą renginio 
dalyviams paruošė Gilai-
čių filialo direktorė Regi-
na Krikštanavičienė. Dar-
bų paroda Aukštelkės bib- 
liotekoje veiks iki birželio 
30 d. Maloniai kviečiame 
apsilankyti.
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Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
kartu su Druskininkų savivaldy-
be birželio 29–rugsėjo 22 d. rengia 
jau 12-ąjį tarptautinį menų festi-
valį „Druskininkų vasara su M. 
K. Čiurlioniu“. Festivalio prog- 
ramoje – per 40 renginių: koncer-
tai, sakralinės muzikos valandos, 
parodos, autoriniai kūrybos, li-
teratūriniai muzikiniai vakarai, 
Studijų savaitė, Smuiko muzi-
kos šventė, Smuikininkų meis-
triškumo mokykla... Dalyvaus 
per 200 atlikėjų iš Lietuvos, JAV, 
D. Britanijos, Australijos, Prancū-
zijos, Vokietijos ir kt. šalių. Kon-
certuose išgirsime pripažintus ir 
jaunus dainininkus: S. Martinai-
tytę, A. Krikščiūnaitę, A. Stasiū-
naitę, M. Zimkų. R. Urbietį, T. La-
dygą, A. Liutkutę, M. Jankauską 
(Vokietija). 

Bus atgaivinta kurorto tradi-
cija – Lietuvos kariuomenės ei-
sena miesto gatvėmis, koncertai 
miesto muziejaus terasoje ir prie 
M. K. Čiurlionio paminklo. 

Kiekvieną sekmadienio va-
karą liepos–rugpjūčio mėnesiais 
Druskininkų bažnyčioje skambės 

Meno šventė „Druskininkų vasara su  
M. K. Čiurlioniu“ laukia žiūrovų

ciklo „Čiurlioniškąją stygą palie-
tus“ sakralinė muzika, o koncer-
tų ciklas „Čiurlionio kelias“ nu-
vingiuos nuo didžiojo meninin-
ko gimtosios Varėnos per Perlo-
ją, Merkinę, Liškiavą iki gražių 
Druskininkų. Šiuose koncertuo-
se dalyvaus vargonų muzikos 
meistrai: G. Kviklys, V. Survilai-
tė, Ž. Survilaitė, J. Barkauskaitė, 
J. Landsbergytė, J. Kazakevičiū-
tė, J. Grigas ir kt. Jiems talkins 
jau minėti vokalistai, taip pat ži-
nomi fleitininkai: V. Gurstis (Vo-
kietija), B. Hudnotas (Australija), 
V. M. Zabrodaitė, M. Pupkovas, 
violončelininkė R. Kalnėnaitė. 

Žinomas kompozitorius,  
M. K. Čiurlionio kūrybos puo-
selėtojas bei skleidėjas, 2013 m. 
Lietuvos nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos laureatas  
Giedrius Antanas Kuprevičius 
surengs kūrybos ir improviza-
cijų vakarą.

M. K. Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje vyks festivalio 
atidarymo ir pabaigos renginiai, 
muzikuos žinomi ir talentingi pi-
anistai B. Vainiūnaitė, U. Pauliu-

Festivalio koncertai vyks ir prie  
M. K. Čiurlionio paminklo.

Festivalį paįvairins Lietuvos karinio orkestro eisena miesto gatvėmis.

konis (D. Britanija), N. Okruško 
(Sankt Peterburgas), Danielis Bu-
čio (Italija). Pabaigos koncertas, 
kurį surengs Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras (diri-
gentas M. Pitrėnas) ir operos so-
listai V. Miškūnaitė bei T. Pavilio-
nis, M. K. Čiurlionio, Kauno sty-
ginių kvartetai, Šiaulių berniu-
kų ir jaunuolių choras taps vie-
nu ryškiausių „Druskininkų va-
saros...“ akcentu.

Meniniu žodžiu, dalyvaujant 
aktorei G. Urbonaitei ir jaunie-
siems smuikininkams, bus pa-
gerbtas M. K. Čiurlionis, pami-
nėti K. Donelaičio ir S. Daukan-
to jubiliejai. 

Tradicinė Smuiko muzikos 
šventė padovanos klausytojams 
nuostabios smuiko muzikos aki-
mirkų.

Kviečiame festivalyje apsilan-
kyti ir muzikai neabejingus neį-
galiuosius. Visi renginiai jiems – 
nemokami.

Genovaitė Šaltenienė
Festivalio vadovė 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrės Algimantos Pabedinskie-
nės teigimu, J. Ruškaus perga-
lė pirmajame rinkimų ture yra 
didžiulis pasiekimas Lietuvai. 
„Tai rodo, kad pasaulis verti-
na mūsų įdirbį gerinant neįga-
liųjų integraciją bei padėtį vi-
suomenėje ir pasitiki mūsų ga-
limybėmis bei potencialu šio-
ji srityje“, – sakė A. Pabedins-
kienė. Anot jos, šis įvykis kartu 
yra ir įpareigojimas šaliai dėti 
dar daugiau pastangų neįgalių-
jų teisėms įgyvendinti.

J. Ruškus yra socialinių 
mokslų daktaras, Vytauto Di-
džiojo universiteto Socialinio 
darbo katedros profesorius, So-
cialinių mokslų fakulteto deka-
nas. Pristatydama jo kandida-

Lietuvos atstovas pirmą 
kartą tapo JT neįgaliųjų 

teisių komiteto nariu
Lietuva pirmą kartą šalies istorijoje turės savo atstovą 
Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komitete. Birželio 
10 d. Niujorke vykusiuose rinkimuose į JT neįgaliųjų teisių 
komiteto narius Lietuvos kandidatas Jonas RuŠKuS jau 
pirmajame ture nurungė gausų būrį kandidatų iš didesnių 
valstybių ir taps vienu iš 9 Komiteto narių, renkamų 2015–
2018 m. kadencijai.

tūrą Lietuvoje reziduojantiems 
užsienio šalių atstovams minis-
trė A. Pabedinskienė teigė, kad 
J. Ruškaus profesiniai pasieki-
mai ir asmenybė nekelia abejo-
nių dėl jo tinkamumo atstovau-
ti JT neįgaliųjų teisių komitetui 
ir prisidėti prie tarptautinių įsi-
pareigojimų formulavimo neį-
galiųjų srityje.

Pagrindinis Neįgaliųjų tei-
sių komiteto veiklos tikslas − 
stebėti, kaip įgyvendinamos 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų tei-
sių konvencijos nuostatos. Ko-
mitetas periodiškai vertina vals-
tybių pateikiamas ataskaitas ir 
nagrinėja individualius skun-
dus prieš valstybes.

Komitetą sudaro 18 asme-
nų. Visi jie privalo būti aukš-

tos moralės specialistai, turin-
tys pripažintą kompetenciją ir 
patirtį Jungtinių Tautų neįga-
liųjų teisių konvencijos regla-
mentuojamose srityse. Iki šiol 
Komitete savo atstovus turėjo 
Vokietija, Australija, Jordanija, 
Danija, Ispanija, Turkija, Jung-
tinė Karalystė, Tailandas, Čilė, 
Korėja, Tunisas, Vengrija, Ke-
nija, Uganda, Gvatemala, Ser-
bija, Ekvadoras, Meksika. 9 at-
stovų kadencija baigėsi šiemet, 
būtent vieno iš jų vietą užims 
ir J. Ruškus. Be Lietuvos atsto-
vo, naujajai kadencijai taip pat 
buvo išrinkti kandidatai iš Vo-
kietijos, Korėjos, Danijos, Kini-
jos, Serbijos, Kolumbijos, Mau-
ricijaus ir Nigerijos.

„Bičiulystės“ ir SaDM inf. 

Negalios politikos 
formavimo 

iniciatyva – neįgaliųjų 
rankose

Deja, įvairių sričių bendra-
darbiavimo, darbo ranka ran-
kon pasigendama ir aukščiau-
siame valdžios lygmenyje. Aki-
vaizdus to įrodymas – Neįga-
liųjų reikalų tarybos prie Socia- 
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos veikla. Formaliai joje daly-
vauja ir neįgaliesiems aktualias 
problemas analizuoja pariteto 
pagrindu sudaryta 7 neįgaliųjų 
NVO ir 7 ministerijų deleguo-
tų viceministrų taryba. Realiai 
jos veikloje, be socialinės apsau-
gos ir darbo viceministro A. Še-
šelgio, dar dalyvauja sveikatos 
apsaugos viceministrė J. Zin-
kevičiūtė. Kitų sričių ministeri-
jų į tarybą deleguotiems atsto-
vams nuolat atsiranda svarbes-
nių reikalų. 

Aktyvumas turi įveikti 
baimės atmosferą 

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos (LŽNS) preziden-
tė Rasa Kavaliauskaitė iškėlė 
ir dar vieną svarbų aspektą – 
be pačių neįgaliųjų Konvenci-
jos įgyvendinimas nepajudės, 
tačiau neįgaliųjų reikalų tary-
bos (komisijos) kuriamos van-
giai, neįgaliųjų NVO neturi stip- 
rių lyderių, kurie drąsiai keltų 
problemas. Iškyla ir partnerys-
tės tarp šių organizacijų klau-
simas – vengiama burtis, tartis, 
dalytis patirtimi. Dažniau į vie-
ni kitus žvelgiama kaip į kon-
kurentus. Tačiau, pasak R. Ka-
valiauskaitės, kitame lygmenyje 
(siekiant neįgaliųjų NVO ir val-
džios institucijų bendradarbia-
vimo) neturėtume koncentruo-
tis į vienai organizacijai svar-
bius prioritetus, o kelti visos sa-
vivaldybės neįgaliesiems aktua-
lius, spręstinus dalykus.

B. Šapolienė taip pat paste-
bėjo, kad Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projekto finansavi-
mą perėmus savivaldybėms, at-
sirado baimė – jeigu kritikuosi, 
rizikuosi gauti mažesnį finansa-
vimą. Taigi ir tylim. Tačiau, pa-
sak B. Šapolienės, bijodami ne-
labai ką galėsim nuveikti. Pir-

miausia patys turime būti akty-
vūs, tik tada reikalavimas „Nie-
ko apie neįgaliuosius be pačių 
neįgaliųjų“ įgis reikiamą svarbą.

Požiūrio kaita – ilgas 
procesas

Projekte dalyvaujančios Lie-
tuvos savivaldybių asociacijos 
atstovė Audronė Vareikytė pri-
tarė, kad neįgaliųjų padėčiai ge-
rinti būtinas visų žinybų ben-
dradarbiavimas. Pasak jos, visos 
problemos pirmiausia išryškėja 
savivaldybėse. Čia turi būti pra-
dėti kurti ir jų sprendimus nu-
matantys planai. 

Nuo 2008 metų savivaldybės 
rengia socialinių paslaugų pla-
nus. Jie pristatomi aukščiausiai 
vietinei valdžiai – savivaldybių 
taryboms. Gerai parengtas pla-
nas, į kurį įtraukti neįgaliesiems 
aktualūs klausimai, galėtų būti 
puiki proga politikams pateikti 
informaciją. Pristatant kuriamą 
modelį buvo klausiama, kaip 
bendradarbiavimo tarp sektorių 
planas galėtų atsispindėti savi-
valdybių dokumentuose. Socia-
linių paslaugų planas čia buvo 
minimas kone dažniausiai. Pa-
sak K. Gečaitės, greta jo buvo 
vardijami ir kiti dokumentai: 
Neįgaliųjų socialinės integraci-
jos įstatymo įgyvendinimo pla-
nas, ataskaitos bei miesto strate-
ginis planas.

A. Vareikytės nuomone, 
NVO ir valdžios institucijų 
bendradarbiavimo plane turė-
tų būti numatytos aiškios, kon-
krečios priemonės. Būtina rea-
liai įvertinti situaciją (surinkti 
kuo daugiau informacijos), nu-
statyti poreikius, išanalizuoti tu-
rimus duomenis, išryškinti pri-
oritetus, o jau po to parengti šį 
dokumentą, jį patvirtinti. Pasak 
A. Vareikytės, toks planas turė-
tų padėti išryškinti problemas. 
Tai – jau irgi rezultatas. Nega-
lima tikėtis, kad savivaldybių 
požiūris į neįgaliųjų bėdas pasi-
keis savaime. Tai gana ilgas pro-
cesas, kurį sutrumpinti ir palen-
gvinti gali dalykiškas neįgaliųjų 
NVO ir valdžios institucijų ben-
dradarbiavimas. 

aldona MilieŠKienė

(atkelta iš 1 psl.)

Esu vienišas, nuo vaikystės neįgalus (turiu regėjimo negalią) 53-ejų 
metų vyras. Gyvenu globos namuose. Esu baigęs kompiuterinio raš-
tingumo kursus. Norėčiau toliau tęsti šiuos mokslus, tačiau neturiu 
kompiuterio. Būčiau širdingai dėkingas, jeigu kas galėtų padovano-
ti mokymuisi tinkamą kompiuterį. Stanislovas, tel. 8 647 46588

Justinos Ažukaitės nuotr. 
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Ir žemuogės gali pagerinti sveikatą

Turbūt dažnai susimąstote, 
koks yra laimingo gyveni-

mo receptas? Kur slypi neblės-
tančio džiaugsmo paslaptis? Ne 
viena knyga parašyta apie at-
rastą ir prarastą laimę – žmonės 
šimtmečiais tyrinėja šį paslaptin-
gą fenomeną. 

Laimės formulės tyrimai
72 metus Harvardo univer-

siteto mokslininkai tyrinėjo lai-
mės formulę – jos sudedamąsias 
dalis. Tyrimo metu buvo stebimi 
ir nuolatos apklausiami bei ver-
tinami 268 vyrai, kurie gyveno 
tuo pačiu laikmečiu – 1930-aisiais 
pradėjo mokytis aukštojoje mo-
kykloje, išgyveno karą, kūrė šei-
mas, skyrėsi, augino vaikus, anū-

kus. Ir po visų šių ilgų metų ty-
rinėjimų išaiškėjo, kad ne dide-
li turtai, nuosavas verslas, žino-
mumas visuomenėje lėmė žmo-
nių laimingą gyvenimą. Pagrin-
dinė laimės sudedamoji dalis – 
geri santykiai. Geri santykiai 
su tėvais, sutuoktiniu, vaikais, 
draugais. 

Tokie rezultatai, viena ver-
tus, atrodo visiškai suprantami 
ir elementarūs, tačiau, kita ver-
tus, kyla klausimas, negi viskas 
taip paprasta ir laimei pakanka 
tiesiog gerų santykių? O ką dary-
ti, jeigu tokių palaikyti nesiseka? 

Šiame straipsnyje apžvelg-
sime keletą būdų, kaip galima 
savo kasdienybę padaryti la-
biau džiuginančią. Čia nerasi-
te taip dažnai populiariose kny-
gose apie laimę pateikiamų pa-
tarimų, kokia veikla užsiimti, o 
kokia ne, ką daryti, kad gyveni-
me būtų vien tik šviesios spal-
vos. Visų pirma reikia atsiminti, 
kad gražios dienos neįmanomos 
be liūdnų. Gyvenimas būtų tik 
vienos spalvos, jei nepaliauda-
mi džiaugtumėmės, o galų gale 
net ir nuolatinė džiaugsmo bū-
sena pasidarytų nuobodi ir im-
tume jausti kažko trūkstant. Šia-

me straipsnyje aptarsime tam  
tikras nuostatas, kurios nepa-
keis viso jūsų gyvenimo per aki-
mirką, bet padės pagerinti jo ko-
kybę.

Laimės, kaip galutinio 
tikslo, pasiekti 

neįmanoma
Dažnai žmonėms atrodo, kad 

jie bus laimingi, kai padarys vie-
na ar kita: pabaigs mokslus, už-
augins vaikus, išspręs proble-
mas. Jie laimę įsivaizduoja kaip 
galutinį tikslą. Visų pirma reiktų 
atsisakyti tokio požiūrio, nes lai-
mės pasiekti neįmanoma, ji slypi 
mūsų kasdienybėje. Kad ir kaip 
banaliai skambėtų, reikia išmok-
ti mėgautis kiekviena akimirka – 
geru pokalbiu, skaniu patiekalu, 
brangiais žmonėmis. 

Labai svarbu ir tai, kad nusto-
tume save lyginti su kitais. Ko-
kius tikslus sau keliame? Ar jie 
realistiški? Mąstymas, kad bū-
siu laimingas tik tuomet, kai tu-
rėsiu konkrečias savybes, būsiu 
pasiekęs karjeros aukštumas ir 
pan., yra ydingas. Toks požiū-
ris pasmerkia būti laimingam 
tik iš dalies. Visuomet bus žmo-
nių, kurie tam tikrose srityse bus 

pranašesni už jus, tad jūs turėtu-
mėte siekti kuo aukštesnių savo 
paties išsikeltų tikslų, o ne lygin-
tis su kitais. 

Būkite dėkingi
Galite skirti sau užduotį kas 

vakarą pasakyti artimam žmogui 
ar tiesiog užrašyti ant popieriaus 
5 dalykus iš praėjusios dienos, 
dėl kurių jaučiatės dėkingi. Gal-
būt vaikas atvažiavo aplankyti 
jūsų iš kito miesto, kaimynė pa-
gyrė jūsų sodą ar paprasčiausiai 
praleidote gražią popietę skaity-
damas knygą. Dėkingumas pa-
deda pamatyti, kiek daug dalykų 
iš tiesų turite ir kokių gražių aki-
mirkų kupinas jūsų gyvenimas. 

Šypsokitės
Čarlzas Darvinas dar 1872 

metais rašė, kad emocijų rody-
mas padaro jas intensyvesnes. 
Mokslininkas Maiklas Luisas tei-
gė, kad akivaizdu, jog ne tik sme-
genys veikia mūsų emocijas. Net 
ir ne visai nuoširdus šypsojima-
sis gali mus priversti pasijusti ge-
riau. Tad ir tuomet, kai jums ne 
visai linksma, patartina šypsotis. 
Ne tam, kad aplinkiniai galvo-
tų, kokie jūs malonūs ar laimin-

gi, o tam, kad iš tiesų pasijaustu-
mėte laimingesni. Taip pat reko-
menduojama kasdien balsu juok-
tis bent 20 minučių, kadangi tai 
vienintelis būdas „masažuoti“ 
savo vidaus organus. Šypsokitės 
ir juokitės kuo daugiau, taip už-
suksite stebuklingą ratą ir jausi-
tės laimingi vis dažniau. 

Vertinkite paprastus 
dalykus

Filme „Amelija iš Monmar-
tro“ atskleidžiama paprastutė 
laimės paslaptis. Jame teigiama, 
kad laimę galima pajusti per 10 
sekundžių. Ji slypi pirmajame 
pyragaičio kąsnyje, žolės lieti-
me, maisto kvape. Nereikia ste-
buklų, kad pajustume laimę. Pa-
kanka išmokti pastebėti gražius 
dalykus, pajausti juos ir įsitikin-
ti, kiek daug džiaugsmo gali-
me patirti.

Laimės esmė slypi mūsų po-
žiūryje į paprastas kasdienes 
smulkmenas, į santykius, į aki-
mirkas. Juk saulėlydis vieniems 
yra tik saulėlydis, o kitiems tai 
didžiausias kūrinijos šedevras, 
priverčiantis keletui minučių su-
stingti iš nuostabos.

Lietuvoje auga trijų rūšių že-
muogės, viena auginama. 

Gydymo reikmėms vartojama tik 
viena rūšis (šis rašinys apie ją) – 
paprastoji žemuogė (buityje vadi-
nama miško žemuoge). Paprastoji 
žemuogė (toliau – žemuogė) pa-
kankamai paplitusi visoje Lietu-
voje. Ši skaniausia ir aromatiš-
kiausia uoga auga pamiškėse, la-
puočių ir spygliuočių miškuose, 
ypač kirtimuose, žolėmis apau-
gusiose pašlaitėse, sausose lau-
kymėse. Tai daugiametis, 5–20 
cm aukščio žolinis augalas, pri-
klausantis erškėtinių šeimai. Stie-
bai dviejų tipų (beje, stiebas būna 
vienas arba keli): vieni šliaužian-
tys, ploni, įsišaknijantys (žemuo-
gės augalas dauginasi šliaužian-
čiais ūgliais), kiti – statūs, žydin-
tys. Lapai pamatiniai, trilapiai, 
ovaliai rombiški, plaukuoti, il-
gais lapkočiais. Žiedai balti, su-
sitelkę skėtiškais žiedynais. Vai-
sius – sudėtinė kiaušiniška ar ne-
taisyklingai apvali netikra uoga. 
Uogos minkštime pasinėrę tik- 
rieji vaisiai – smulkios gelsvos 
sėklelės. Šakniastiebis trumpas, 
rudas, jį dengia lapų liekanos. 
Žemuogės dažniausiai žydi ge-
gužės–birželio mėn., uogos pri-
sirpsta birželio–rugpjūčio mėn. 
Vaistinei žaliavai renkamos pri-
sirpusios uogos, žydėjimo metu 
nuskinti žiedai, lapai ir iškastos 
šaknys (apie pastarąsias tris ža-
liavos rūšis šiame rašinyje ne-
rašoma).

Pastabos. Su šia žemuogės 
rūšimi konkuruoja stambiavai-
sė sodų žemuogė, kai kurios jos rū-
šys vadinamos braškėmis. Jos la-
bai panašios į žemuoges, bet au-
galai stambesni ir labiau plau-
kuoti. Tenka pripažinti, kad sodų 
žemuogės savo chemine sudėti-
mi ir biologiniu aktyvumu nusi-
leidžia čia aptariamoms žemuo-
gėms. Įsidėmėtina! Jokiu būdu 
nedera gydytis sodų žemuogių 

Kiek 
kainuoja 
laimė?

lapais ir šaknimis, nes galima ap-
sinuodyti.

Cheminė sudėtis
Žemuogių uogose rasta: ląs-

telienos, cukrų (gliukozės, fruk-
tozės, sacharozės), azotinių, aro-
matinių, rauginių medžiagų, ete-
rinių aliejų, organinių rūgščių 
(obuolių, citrinos ir kt.), antoci-
anų (antocianai – raudoni, vio-
letiniai arba mėlyni pigmentai, 
aptinkami augalų ląstelių sulty-
se, pagal cheminę sudėtį – gliu-
kozidai [t. y. jų molekulėje yra 
gliukozės]), pektinų, mineralų 
(aliuminio, arseno, 
bario, boro, bromo, 
chromo, fosforo, ge-
ležies, jodo, kalcio, 
kalio, kobalto, man-
gano, magnio, mo-
libdeno, nikelio, se-
leno, stroncio, va-
nadžio, vario), folio 
rūgšties, karoteno, 
vitaminų (toliau – 
vit.) B1, B3, C, K, PP.

Pastabos. 100 g 
šviežių uogų yra120 
miligramų vit. C, ge-
ležies dvigubai dau-
giau negu slyvose 
ir 40 kartų daugiau 
negu vynuogėse. Pa-
gal kalcio sudėtį že-
muogės užima pirmą vietą tarp 
vaisių ir uogų. 

Gydomosios savybės
Prieš daugiau kaip pusšim-

tį metų medicinos populiarini-
mo leidiniuose dažniausiai bū-
davo teigiama, jog šviežios uo-
gos arba džiovintų uogų užpi-
las vartotinas kaip apetitą žadi-
nantis produktas ir vitaminų šal-
tinis sergant avitaminoze (avita-
minozė – liga, kurią sukelia vieno 
ar kelių vitaminų stoka). Retkar-
čiais dar atsirasdavo nuorodų, 
kad žemuogėse esančios biolo-

giškai aktyvios medžiagos malši-
na troškulį, palankiai veikia rau-
donųjų kraujo kūnelių gamybą, 
gerina medžiagų apykaitą, tin-
ka valgyti sergant mažakraujys-
te, turint problemų, susijusių su 
kraujagyslėmis bei skysčių išsis-
kyrimu. Šiandien pripažįstama, 
jog šios uogos mažina karščia-
vimą, skatina prakaitavimą, di-
dina šlapimo, tulžies išsiskyri-
mą, turi tonizuojančiųjų ir anti-
vėžinių savybių, stabdo krauja-
vimą (plaučių, gimdos, hemoro-
jinių mazgų), padeda iš organiz-
mo šalinti perteklinį cholesterolį, 

stiprina širdies darbą, didina jos 
ištvermingumą, gerina apetitą, 
virškinimą, reguliuoja kasos, žar-
nyno darbą, tinka gydant gastri-
tą (kai normalus arba sumažėjęs 
skrandžio sulčių išsiskyrimas), 
burnos ertmės, plonųjų ir storų-
jų žarnų, šlapimo pūslės, tulžies 
latakų uždegimus, skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opaligę, 
hemorojų, vidurių užkietėjimą, 
padeda atsikratyti žarnyno (jei 
esama) kirminų. 

Taip pat siūloma vartoti švie-
žias žemuoges (beje, šviežios uo-
gos labai greitai genda) sergant 

inkstų, šlapimo pūslės, tulžies 
pūslės akmenlige, varginant ne-
migai ir neurastenijai (neuraste-
nija – funkcinė nervų sistemos 
liga, kylanti po psichikos trau-
mos, protinio pervargimo) Beje, 
padidėjus arteriniam kraujos-
pūdžiui, sergant ateroskleroze, 
inkstų, kepenų, sąnarių ligomis, 
podagra, atsiradus cholestero-
lio pertekliui, rekomenduojama 
per žemuogių sezoną šviežias že-
muoges valgyti kasdien dides-
niais kiekiais (po 3–4 stiklines), 
negu rekomenduojama visiškai 
sveikiems žmonėms (4–6 šaukš-

tus uogų prieš valgį). 
Gydymo kursas – 3 
savaitės. 

Sulčių 
naudojimas
Sergant angina, 

burnos ertmės užde-
gimu, esant blogam 
burnos kvapui, taip 
pat dantų akmenų 
profilaktikai burna 
skalaujama šviežių 
žemuogių sultimis. 
Esant egzemai, turint 
inkštirų, šlakų, straz-
danų, pigmentinių 
dėmių, spuogų, pa-
prastų ir pūliuojan-
čių odos žaizdų, ke-
lis kartus per dieną 

nesveika vieta plaunama minė-
tomis sultimis arba dedami su-
trintų žemuogių kompresai. Beje, 
žemuogių kosmetinės kaukės di-
dina veido ir kaklo odos elastin-
gumą, lėtina raukšlių atsiradimą. 
Ypač tokios kaukės tinka, kai oda 
riebi ir išsiplėtusios poros. Norint 
sustiprinti kosmetinį efektą, į su-
trintas žemuoges reikia įmaišyti 
kiaušinio baltymo.

Pastaba. Vokietijoje, Bulga-
rijoje ir Lenkijoje šviežiomis že-
muogių sultimis ir šviežiomis 
uogomis, be aukščiau nurodytų 

ligų, kartu su kitomis gydytojo 
paskirtomis priemonėmis, taip 
pat gydoma bronchinė astma, 
pabrinkimai, gimdos fibromio-
ma (nepiktybinis raumeninio ir 
jungiamojo audinio navikas [na-
vikas – pakitusių besidauginan-
čių ląstelių darinys]), pernelyg 
gausios mėnesinės ir gausus pra-
kaitavimas miego metu. 

Kam netinka žemuogės
Atsiradus inkstų, kepenų dieg- 

liams (priežastį turi nustatyti gy-
dytojas) bei sergant gastritu (kai 
padidėjęs skrandžio sulčių rūgš-
tingumas) žemuogių teks atsisa-
kyti. Nepasitarusios su gydyto-
ju žemuogių neturėtų vartoti ir 
nėščiosios.

Esama žmonių, kurie šioms 
uogoms yra alergiški. Tokiems 
asmenims alerginė reakcija pasi-
reiškia odos paraudimu, bėrimu, 
niežėjimu, gleivinių paburkimu, 
galvos svaigimu. Be to, gali py-
kinti, kartais vemiama, viduriuo-
jama, skauda pilvą, dusina, padi-
dėja kūno temperatūra. 

Jei nežinoma, ar žmogus aler-
giškas žemuogėms, ar ne, patar-
tina pirmą kartą suvalgyti tik ke-
lias uogas ir žiūrėti, ar nebus aler-
ginės reakcijos.

Ar atsiradus vienam ar ke-
liems čia nurotiems nemalo-
niems reiškiniams, be jokių išly-
gų reiktų atsisakyti žemuogių? 
Žinoma, atsiradus alerginės re-
akcijos požymių, reikia tuoj pat 
nutraukti žemuogių vartojimą. 
Po kurio laiko, kai išnyks nema-
lonumai, galima pabandyti su-
valgyti šaukštą (ar kiek mažiau) 
žemuogių su grietine, grietinėle 
arba pienu, įbėrus šiek tiek cuk- 
raus. Ir dar: kai kuriems žmo-
nėms alerginė reakcija prasideda 
tik tuomet, kai žemuogės valgo-
mos prieš valgį, po valgio jokių 
nemalonumų nebūna.

Romualdas OGinSKaS

Parengė
Milda ViCKUtė
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Birželio 14-ąją minėjome Pa-
saulinę kraujo donorų die-

ną. Ši data pasirinkta siekiant 
pagerbti Nobelio premijos lau-
reatą, gimusį 1868 m. birželio 14 
dieną, dr. Karlą Landšteinerį, ku-
ris sudarė ABO kraujo grupių sis-
temą. Minint šią dieną siekiama 
atkreipti dėmesį į aktualią krau-
jo donorystės problemą, žadinti 
žmonių suvokimą apie kraujo ir 
jo produktų poreikį.

Pasaulinei kraujo donorų die-
nai kasmet pasirenkamas vis ki-
tas akcentas ir šūkis. Šiemet Pa-
saulio sveikatos organizacija at-
kreipė dėmesį į motinas ir para-
gino: „Dovanokite kraujo toms, 
kurios dovanoja gyvybę.“

Pirmasis pasaulio donoras
Yra nuostabi legenda apie pe-

likaną, pirmąjį donorą pasaulyje. 
Ši istorija – pasiaukojimo ir gera-
širdiškumo simbolis. 

„Ilgai ir bergždžiai ieškojęs 
maisto nuvargęs alkanas paukš-
tis nutūpė į lizdą, kuriame jo ne-
kantriai laukė penketas pelika-
niukų. Alkanų jauniklių balsai 
draskė motinos širdį. Išvargęs 
paukštis sunkiai pakilo į dangų 
ir vėl skrido ieškoti maisto, bet 
grįžo tuščiomis. Mažyliai triukš-
mingai sutiko motiną, žnaibė, 
daužė jos krūtinę. Vargšas pe-
likanas, trokšdamas pamaitin-
ti vaikus, nejautė skausmo. Jis 
snapu persiplėšė krūtinę, ir šil-
tas motinos kraujas pradėjo sru-
venti tiesiai į alkanų paukščiu-
kų snapelius. Jauniklių gyvybė 
buvo išgelbėta.“ 

Ši nuostabi legenda – apie did- 
vyrę Motiną. Balto su kraujuo-
jančia krūtine paukščio, prie ku-
rio palinkę alkani jaunikliai, at-
vaizdas tapo tarptautiniu dono-
rystės simboliu.

Kelias į donorystę
Žmones tapti donorais pa-

skatina skirtingi motyvai. Daž-
niausiai tai artimųjų nelaimės, 
kai akis į akį susiduriama su ne-
galia ar net mirtimi. Tačiau daug 
žmonių kraujo donorais tampa 
pasiryžę daryti gerus darbus, 
būti socialiai aktyviais.

Atiduoti skolos
Rimantė Stankevičienė, Vilniaus 
universiteto vyriausioji biblio-
tekininkė. 

Moteris turi 10 metų neatly-
gintinos kraujo donorės stažą, jos 
„kraityje“ – 42 donacijos. Į krau-
jo donorystės kelią Rimantę at-
vedė kraupi sesers šeimos avari-
ja, kurioje nukentėjo visi jos na-

riai. Visi atsidūrė Greitosios pa-
galbos ligoninėje, Reanimacijos 
skyriuje. Visiems buvo perpiltas 
kraujas, kurio davė giminaičiai. 
Žinoma, jo trūko, todėl buvo pa-
naudotas ir kitų donorų kraujas. 
„Kol slaugiau artimuosius ligoni-
nėje, prisižiūrėjau kraupių vaiz-
dų: kruvini, po traumų, sužalo-
ti, skubios pagalbos ir, žinoma, 
kraujo reikalingi žmonės. Atro-
dė, visas Vilnius ligoninėje. Šei-
mos nelaimės akivaizdoje pri-
siekiau, kad tapsiu kraujo dono-
re. Dabar vykdau savo pažadą ir 
kiekvienais metais po 4 kartus at-
einu į Nacionalinį kraujo centrą 
(NKC) atiduoti „skolos“ už savo 
giminaičius, kuriems buvo per-
piltas donorų kraujas, – pasako-
ja R. Stankevičienė. – Neabejoju, 
kad mano kraujas taip pat kaž-
kam išgelbės gyvybę.“

gauna valstybinę donoro pensiją. 
Prisimenu, tėvelis mus su 

broliu Luku, kuris irgi yra dono-
ras ir dabar dirba NKC, nuo jau-
numės vesdavosi į kraujo dono-
rystės akcijas savanoriauti. Gal 
nuo tada esame užsikrėtę dono-
rystės virusu? Dabar aš su savo 
sūnumi Simonu, kuris dar nepil-
nametis ir negali dovanoti krau-
jo, einame į kraujo donorystės ak-
cijas. Noriu ir jam įskiepyti jaus-
mą daryti gerus darbus. Savo 
pažįstamus ir draugus agituoju 
jungtis į donorų būrį. Kiekvienas 
žmogus tai turi daryti. Tai ne tik 
moralinis pasitenkinimas – atgai-
va sielai, bet ir kūnui: po kiekvie-
nos kraujo donacijos atsinaujina 
kraujo ląstelės ir pagerėja savi-
jauta“, – pasakoja Ž. Neliubšys.

Daryti gerus darbus 
niekada nevėlu

Lina Aleškevičiūtė, tikybos mo-
kytoja.

„Jau 9 metai, kaip esu neatly-
gintina kraujo donorė. Dirbu ti-
kybos mokytoja, todėl apie krau-
jo donorystę daug kalbu ir savo 
mokiniams. Juk ir popiežius Pau-
lius II kalbėjo, kad kraujo dono-
rystė – aukščiausia krikščionybės 
pasireiškimo forma. Dovanoju 
kraują iš gerų paskatų, nes dary-
ti gerus darbus niekada nevėlu. 
Šita dvasia stengiuosi užkrėsti ir 
savo mokinius. Mane tam paska-
tino kun. Justinas Aleknavičius, 
kuris parapijos namuose ren-
gė kraujo donorystės akcijas“, – 
sako L. Aleškevičiūtė.

užkrečiantis pavyzdys
Valentinas Ryčkovas, TV3 ope-
ratorius.

„Į NKC atvykau filmuoti lai-
dą, skirtą Pasaulinei kraujo do-
norystės dienai, pamačiau jaunus 
žmones – donorus, kurie atvyko 
dovanoti kraujo, nuėjau „krau-
jo kelią“ nuo donoro iki paga-
mintų kraujo komponentų, ku-
rie vežami į gydymo įstaigas ir 
„užkibau“.

Kodėl ne aš? – persmelkė 
mintis. Taip pirmą kartą tapau 
kraujo donoru. Norėčiau, kad 
mano pavyzdys būtų užkrečian-
tis“, – mintimis dalijasi V. Ryč-
kovas.

Tokių žmonių dėka Lietuvoje 
pamažu keičiasi požiūris į dono-
rystę, daugėja kilniai misijai pasi-
ryžusių žmonių. Šiuo metu apie 
48 proc. visų duodančių kraujo 
tai daro neatlygintinai. 

leonilija PeRMinienė

Tolerancijos link užsikrėtę donorystės 
virusu 

Donorystė perduodama 
genais 

Žilvinas Neliubšys, verslinin-
kas. 

Žilvinas – ilgametis donoras, 
kraujo dovanojo jau 76 kartus.

„Su kraujo donoryste pirmą 
kartą susidūriau dar būdamas 
studentas. Vėliau dėdei darė ope-
raciją ir kvietė visus šeimos na-
rius bei artimuosius duoti krau-
jo. Kai lankiau ligoninėje ma-
šinos partrenktą savo tetą, ku-
riai buvo lašinamas mano gru-
pės kraujas, pagalvojau, kad ir 
mano kraujas taip kažkam grą-
žina sveikatą ar gyvenimą. Juk 
nelaimės ar sunkios ligos ištik-
tas žmogus yra kažkieno mama, 
močiutė, brolis ar sesuo. Išgyven-
ti šį jausmą – puiku.

Gal šį gerumo geną paveldė-
jau iš savo tėvelio, dabar pensi-
ninko Romualdo Neliubšio, ku-
riam suteiktas aukščiausias do-
noro apdovanojimas – garbės 
donoro vardas. Jis, kaip ilgame-
tis neatlygintinas kraujo donoras, 

10 tūkst. Lt valstybės biudže-
to lėšų. 

Vilniaus miesto savivaldy-
bės Aplinkos ir energetikos de-
partamento vyriausiasis specia-
listas Romualdas Sukackas „Bi-
čiulystei“ patvirtino, kad savi-
valdybė savo žinion perėmė 12 
keltuvų. Jų priežiūra nuo šiol 
rūpinsis savivaldybės viešųjų 
pirkimų konkursą keltuvų prie-
žiūrai laimėjusi UAB „Kone“. 
Šiai įmonei jau pateikti keltuvų 
naudotojų duomenys. Vis dėlto 
į savivaldybės balansą pateko 
ne visi be priežiūros likę keltu-
vai. Apie dalį iš jų, pasak R. Su-
kacko, neįgaliųjų organizacijos 
nepateikė dokumentų. 

Iš tiesų visus „popierius“ 
surinkti nėra paprasta, kadan-
gi, kaip pasakojo LND projek-
to vykdytojas Antanas Jasins-
kas, tuo metu, kai įrengti kel-
tuvai, nebuvo vieningos tvar-
kos, dalis dokumentų liko pas 
pačius žmones, kitą dalį perė-
mė Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugija ir pan., ne visi jie išliko. 

Keltuvų priežiūra patiems 
rūpintis nereikės

Vilnietė Lina Rakauskai-
tė pasakoja, kad neseniai iš jos 
naudojamo keltuvo pradėjo la-
šėti kažkoks skystis. Moteris 
išsigando, jog keltuvas gali su-
stoti. Laimė, kad jau paskir-
ta įrenginius prižiūrinti firma 
ir jos siųstas meistras apžiūrė-
jo keltuvą. Tiesa, L. Rakauskai-
tė sako, kad jis dar nieko netai-
sė, tik įvardijo pastebėtus trū-
kumus. Meistrui dar užkliu-
vo, kad keltuvas kliba, yra per-
nelyg laisvai pritvirtintas, bet, 
pasak moters, jis toks buvo nuo 
pat pradžių, tik niekas nekreipė 
dėmesio. L. Rakauskaitė tikisi, 
kad firma keltuvą ne tik apžiū-
rės, bet ir imsis tvarkyti. Kol ne-
buvo šeimininkų, jo „taisymai“ 
ir įvardintos užmokesčio už tai 
sumos net iki ašarų ją buvo pri-
vedę. Moteris sako jau buvo pa-
siruošusi ieškodama teisybės 
kreiptis ir į Vyriausybę. 

Egidijus Jagminas, kuriam 
taip pat prieš 10 metų įrengtas 
keltuvas, meistrų sulaukdavo 
tik kol buvo nesibaigęs jo ga-
rantinis terminas. Nuo pat pra-
džių įrenginys strigo, barškėjo. 
Vyriškis sako savo lėšomis su-
tvarkęs per balkoną jam į na-
mus patekti padedantį įrenginį 
ir šachtą, todėl iki šiol juo nau-
dojasi. O štai jo kaimynui, augi-
nančiam neįgalią dukrą, kuriam 
keltuvas buvo įrengtas tuo pa-
čiu metu, pasisekė mažiau. Šiuo 
metu įrenginys neveikia, todėl 
tenka dukrą nešioti laiptais. 
Visa laimė, kad į pirmą aukštą. 
Visi kreipimaisi į savivaldybę 
ar darbus atlikusią įmonę nesu-
laukė jokio atgarsio. Žinia apie 
keltuvų perdavimą savivaldy-
bei šiems žmonėms itin džiugi. 

Neveikiantys keltuvai 
trukdo savarankiškumui

Vilnietė Loreta Paulauskie-

Keltuvai neįgaliesiems 
pagaliau atrado 

šeimininką

nė pirmoji iškėlė į viešumą pro-
blemą, kad niekas nesiima re-
montuoti neįgaliųjų įrangos, kai 
jai dar 2004-aisiais įrengtas kel-
tuvas sugedo. Kartą jis buvo il-
gam sustojęs, moteris negalėjo 
savarankiškai išeiti iš namų nuo 
vasario iki lapkričio. L. Paulaus-
kienė ilgai ieškojo meistro, ku-
ris imtųsi keltuvą taisyti, tačiau 
tokį negreitai pavyko rasti. Vie-
ni atsisakė tai daryti, nes bijo-
jo ką nors sugadinti, kiti labai 
brangiai įvertino remonto pas-
laugas. Didelės sumos norėjo ir 
kitų neįgaliųjų (tų, kurių keltu-
vai įrengti po 2007-ųjų) įrangą 
prižiūrinti firma. „Jei uždirb-
čiau daug, tada noriai susimo-
kėčiau, o dabar tenka ieškoti, 
kas tai atliks pigiausiai“, – sako 
L. Paulauskienė. 

Moteris apgailestauja, kad 
iki šiol keltuvai buvo palikti pa-
čių žmonių rūpesčiui. Jos nuo-
mone, neįgalieji negali būti at-
sakingi už tokią rimtą techniką, 
kurią reikia nuolat prižiūrėti. L. 
Paulauskienė pasakoja, kad jos 
keltuvas, ypač šalčiams užėjus, 
gergždžia, skleidžia įvairius 
garsus, dreba. „Visą laiką gal-
voju, kad gali kas nors atsitik-
ti, – guodžiasi moteris, – be to, 
ir kaimynams nemalonu klau-
sytis. Prieš 10 metų įrengtą kel-
tuvą būtinai reikia bent kartkar-
tėmis sutvarkyti.“ 

L. Paulauskienė sako, kad 
veikiantis keltuvas jai itin svar-
bus – suteikia savarankiškumo 
(gali išeiti iš namų kada panorė-
jusi), o jam sugedus tampa pri-
klausoma nuo aplinkinių (tenka 
laukti, kol kas nors eis pro šalį ir 
sutiks užnešti laiptais).  

Na, o štai Aleksejus Ščeglo-
vas, kuriam nuožulnus keltu-
vas laiptinėje buvo įrengtas 
2002-aisiais, džiaugiasi, kad 
jis iki šiol dar nebuvo sugedęs. 
Aleksejus sako pagalvojantis, 
kad kas nors turėtų nors kart-
kartėm jį apžiūrėti – vis tik tech-
nika. Per 12 eksploatacijos metų 
to niekas nedarė. Žinia, kad jau 
atsirado keltuvų šeimininkai, 
vyriškiui taip pat buvo džiu-
gi – dabar bus ramu, kad yra į 
ką kreiptis iškilus bėdai. 

aurelija BaBinSKienė

LND atstovas Antanas Jasinskas 
rūpinosi, kad keltuvus perimtų sa-
vivaldybė .
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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 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (54) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/16). 11.00 Pa-
saulio futbolo čempionatas. JAV 
– Portugalija. 12.55 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 13.25 Savai-
tė (kart.). 13.45 Žingsnis po žings-
nio (kart.). 14.15 Gyvenimas. 15.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 15.55 
Komisaras Reksas (55) N-7. 17.00 
Pasaulio futbolo čempionato apž-
valga. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.30 Pasaulio futbo-
lo čempionatas. Nyderlandai – Čilė 
(arba Australija – Ispanija). 21.00 
Loterija „Perlas“. 21.05 Panorama. 
21.30 Loterija „Perlas“. 21.35 Rojus 
Lietuvoj (1, 2). 22.35 Pasaulio futbo-
lo čempionatas. Kamerūnas – Bra-
zilija (arba Kroatija – Meksika). 1.05 
Vakaro žinios. 1.35 Senis (127) N-7. 

Antradienis, birželio 24 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Klausimėlis.lt. 6.15 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 7.15 Kuli-
narijos laida „Skonio improvizaci-
ja“ (kart.). 8.15 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 9.00 Komisaras 
Reksas (56) N-7. 10.00 Tadas Blin-
da. Vaidybinis TV f., 1972 m. 13.00 
Juokis. 15.00 Gintarinė pora 2014. 
17.00 Pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Pasaulio 
futbolo čempionatas. Italija – Uru-
gvajus (arba Kosta Rika – Anglija). 
21.00 Loterija „Perlas“. 21.05 Pano-
rama. 21.30 Loterija „Perlas“. 21.35 
Rojus Lietuvoj (3, 4). 22.35 Pasau-
lio futbolo čempionatas. Graikija – 
Dramblio Kaulo Krantas (arba Ja-
ponija – Kolumbija). 1.05 Senis 
(128) N-7. 

Trečiadienis, birželio 25 d. 
9.00 Komisaras Reksas (55) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/17). 11.00 Lie-
tuva gali. 12.00 Bėdų turgus. 13.00 
Klaidos kaina. N-7. 14.15 Istori-
jos detektyvai. 15.05 Emigrantai. 
15.55 Komisaras Reksas (57) N-7. 
17.00 Pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Pasaulio 
futbolo čempionatas. Nigerija – Ar-
gentina (arba Bosnija ir Hercegovi-
na – Iranas). 21.00 Loterija „Per-
las“. 21.05 Panorama. 21.30 Lote-
rija „Perlas“. 21.35 Rojus Lietuvoj 
(5, 6). 22.35 Pasaulio futbolo čem-
pionatas. Ekvadoras – Prancūzija 
(arba Hondūras – Šveicarija). 1.05 
Vakaro žinios. 1.35 Senis (129) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (57) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/18). 11.00 LRT 
Vasaros studija. Referendumas dėl 
žemės pardavimo užsieniečiams. 
12.00 Bėdų turgus. 13.00 Klaidos 
kaina. N-7. 14.00 Žinios. 14.15 Spe-
cialus tyrimas. 15.05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 15.55 Ko-
misaras Reksas (58) N-7. 17.00 Pa-
saulio futbolo čempionato apžvalga. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.30 Pasaulio futbolo čem-
pionatas. Portugalija – Gana (arba 
JAV – Vokietija). 21.00 Loterija „Per-
las“. 21.05 Panorama. 21.30 Loteri-
ja „Perlas“. 21.35 Rojus Lietuvoj (7, 
8). 22.35 Pasaulio futbolo čempio-
natas. Alžyras – Rusija (arba Pietų 
Korėja – Belgija). 1.05 Vakaro ži-
nios. 1.35 Senis (130) N-7.

Penktadienis, birželio 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (58) 

(kart.) N-7. 10:00  Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/18). 10.55 Lašas 
po lašo (kart.). 11.00 Lietuva gali. 
12.00 Bėdų turgus. 13.00 Klaidos 
kaina. N-7. 14.00 Žinios. 14.15 Sti-
lius. 15.05 Kulinarijos laida „Skonio 
improvizacija“ (kart.). 15.55 Komi-
saras Reksas (59) N-7. 17.00 Šer-
loko Holmso sugrįžimas (7) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Žingsnis po žings-
nio. 18.50 Referendumas dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams. Referen-
dumo iniciatorių ir priešininkų deba-
tai. 21.00 Loterija „Perlas“. 21.05 
Panorama. 21.30 Loterija „Perlas“. 
21.35 Duokim garo! Joninės. 0.00 
Senis (131) N-7. 1.15 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (7) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, birželio 28 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Klausimėlis.lt 6.15 Pagalbos ran-
ka. 6.45 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 7.30 Bėdų turgus (kart.). 
8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Džeroni-
mas (2/23). 9.25 Premjera. Maža-
sis princas (2/14). 9.50 Premjera. 
Čaplinas (6). 10.00 Kulinarijos lai-
da „Skonio improvizacija“. 11.00 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
12.00 Mūsų miesteliai. Šeštokai. 
2 d. 13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 2/6 
d. 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. Aštunt-
finalis. 1A-2B. 21.00 Loterija „Per-
las“. 21.05 Panorama. 21.35 Prem-
jera. Karo pradžia. Dokumentinis f. 
Austrija, 2014 m. 22.35 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1C-
2D. 1.05 Senis (132) N-7. 

Sekmadienis, birželio 29 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(kart., subtitruota). 6.30 Šventadie-
nio mintys. 7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių hori-
zontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Džeronimas (2/24). 9.25 Premjera. 
Mažasis princas (2/15). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (7) HD. 10.00 Gusta-
vo enciklopedija (subtitruota). 11.00 
Brolių Grimų pasakos. Narsus siu-
vėjas. Vokietija, 2008 m. 12.15 
Klausimėlis.lt 12.30 Šiaurietiškas 
būdas. 9 d. 13.00 2014 m. Lietu-
vos Dainų šventė „Čia – mano na-
mai“. Dainų šventės 90-mečio minė-
jimas Kaune. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruo-
ta). 16.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17.15 Lašas po lašo. 17.30 Visi na-
mie. 18.00 Pasaulio futbolo čempio-
nato apžvalga. 18.45 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1B-
2A. 21.00 Panorama. 21.15 Savai-
tė. 21.45 Vanduo – tai gyvybė. Mi-
sija Tana. Dokumentinis f. 2014 m. 
22.35 Pasaulio futbolo čempiona-
tas. Aštuntfinalis. 1D-2C. 1.05 Se-
nis (133) N-7. 

Pirmadienis, birželio 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (2). 7.30 Simp-
sonai (19) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (68) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1906). 10.10 Visada sakyk visada 
(5). Rusija, melodrama, 2005 N-7. 
11.15 Prarastasis. Nuotykių f. JAV, 
2000 m. N-7. 14.20 Simpsonai (20) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (68, 69) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(41, 42) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
TV Pagalba N-7. 20.00 Aklos ves-
tuvės (3) N-7. 21.00 Farai N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios 22.00 Sau-
gus prieglobstis. Drama. JAV, 2013 
m. N-7. 0.20 Melancholija. Drama. 
Danija, Švedija, Prancūzija, 2011 
m. N-14. 3.00 Kietašikniai. Kome-
dija. JAV, 2013 m. S. 4.30 Pražūtin-
gas svaigulys (The Last Time) JAV, 
komedija, 2006 N-14. 6.05 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. 

Antradienis, birželio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Zolaris. Nuo-
tykių f. JAV, 2004 m. 8.40 Kukara-
čia. Animacinis f. Rusija, 2011 m. 
10.05 Lizės Magvair filmas. Kome-
dija. JAV, 2003 m. N-7. 12.00 Nuos-
tabus šuo. Filmas šeimai. JAV, 2010 
m. 13.45 Spąstai tėvams. Komedi-
ja. JAV, 1998 m. 16.15 Du broliai – 
tigrės vaikai. Nuotykių f. Prancūzi-
ja, Didžioji Britanija, 2004 m. 18.30 
TV3 žinios. 19.10 Lietuvos komi-
ko vakaras N-7. 22.00 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (2) N-7. 23.00 Naktis 
su Bete Kuper. Komedija. Kanada, 
JAV, 2009 m. N-7. 1.05 CSI krimi-
nalistai (261) N-14. 1.55 24 valan-
dos (11) (24) N-14. 2.45 Anarchijos 
vaikai (13) N-14. 

Trečiadienis, birželio 25 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Ku-

karačia. Animacinis f. Rusija, 2011 
m. 8.00 Brazilijos aveniu (69) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1907). 10.10 
Visada sakyk visada (6) N-7. 11.15 

Lietuvos komiko vakaras N-7. 12.50 
Ragai ir kanopos sugrįžta (21). 
13.20 Meškiukai Gamiai (6). 13.50 
Madagaskaro pingvinai (3). 14.20 
Simpsonai (21) N-7. 14.50 Nuos-
tabi meilė (70, 71) N-7. 16.45 Mo-
terys meluoja geriau (43, 44) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.10 TV Pagalba N-7. 
20.00 Inspektorius Mažylis (5) N-7. 
21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (15) N-14. 23.05 
Garbinga kurtizanė. Romantinė dra-
ma. JAV, 1998 N-14. 1.20 CSI krimi-
nalistai (272) N-14. 2.15 24 valan-
dos (12) (24) N-14. 3.05 Anarchijos 
vaikai (14) N-14. 

Ketvirtadienis, birželio 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (3). 7.30 Simp-
sonai (21) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (70) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1908). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (7) N-7. 11.15 Inspektorius 
Mažylis (5) N-7. 12.20 Juodoji sky-
lė (8) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (22). 13.20 Meškiukai Ga-
miai (7). 13.50 Madagaskaro pin-
gvinai (4). 14.20 Simpsonai (22) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (72, 73) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(45, 46) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.10 
TV Pagalba. N-7. 20.00 Mano ge-
riausia draugė (2) N-7. 21.00 Farai 
Policijos darbo N-14. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Žalioji enciklope-
dija. 22.00 Gelbėtojų būrys (8) N-7. 
23.00 Tai bent mamytė! Komedija. 
JAV, 2007 m. N-7. 0.55 CSI krimi-
nalistai (273) N-14. 1.45 24 valan-
dos (13) (24) N-14. 

Penktadienis, birželio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (4). 7.30 Simp-
sonai (22) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (71) N-7. 9.05 Dievobaimingos 
kalės (8) N-7. 10.10 Visada sa-
kyk visada (8). Rusija, melodrama, 
2005 N-7. 11.15 Mano geriausia 
draugė (2) N-7. 12.20 Juodoji sky-
lė (9) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (23). 13.20 Meškiukai Ga-
miai (8). 13.50 Madagaskaro pin-
gvinai (5). 14.20 Simpsonai (1) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (74, 75) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (47, 
48) N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.10 Robi-
nas Hudas. Animacinis f. JAV, 1973 
m. 20.55 Drilbitas. Komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 23.05 Noriu jos, neno-
riu tos! Komedija. JAV, 2008 m. N-7. 
1.00 Laimė viena nevaikšto. Kome-
dija. Prancūzija, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, birželio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (44) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (27, 28). 8.00 
Begalinė istorija (7) N-7. 9.00 Tobu-
la moteris. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 10.30 Barbė princesė ir 
elgeta. Animacinis f. JAV, 2004 m. 
12.10 Hačiko. Šuns istorija. Filmas 
šeimai. JAV, 2009 m. 14.05 Kiaušin-
galviai. Fantastinė komedija. JAV, 
1993 m. 15.50 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 16.15 Kobra 
11 (11) N-7. 17.15 Ekstrasensai 
detektyvai (305) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Undinė. Komedija. JAV, 
2006 m. 19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 21.10 Aš, tu ir Diupri 
(You, Me And Dupree) JAV, kome-
dija, 2006 N-7. 23.30 Kelionė po Eu-
ropą (Eurotrip) JAV, Čekija, kome-
dija, 2004 N-14. 1.15 Svajonių bu-
tas (The Penthouse) JAV, komedi-
ja, 2010 N-14. 

Sekmadienis, birželio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2) 6.55 

Beibleidai. Metalo meistrai (45) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (29, 30). 8.00 
Begalinė istorija (8) N-7. 9.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 9.30 Statybų TV. 10.00 Spor-
tuok su mumis. 10.30 Barbė salos 
princesė. Animacinis f. JAV, 2007 
m. 12.20 Stebuklinga žaislų krautu-
vėlė. Filmas šeimai. JAV, 2007 m. 
14.15 16 norų. Filmas šeimai. Ka-
nada, JAV, 2010 m. N-7. 16.15 Ko-
bra 11 (12) N-7. 17.15 Ekstrasensai 
detektyvai (306) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios 19.00 Gilus sukrėtimas. Veiks-
mo f. JAV, 1998 m. N-7. 21.20 Van-
denyno dugne. Trileris. JAV, 2005 
m. N-14. 23.20 Gamtos šėlsmas. 
Tornadas. Veiksmo drama. Kana-
da, 2005 m. N-14. 

Pirmadienis, birželio 23 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (38). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (36). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (17). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (175) N-7. 
8.50 Lukas Skruzdėliukas. Animaci-
nis f. JAV, 2006 m. (kart.) 10.30 Piko 
valanda 3. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 2007 m. (kart.) N-7. 12.15 
Tomo ir Džerio pasakos (6) (kart.). 
12.45 Kulverstukas eina į mokyklą. 
Animacinis f. Rusija, 1983 m. (kart.) 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (18). 
13.20 Ogis ir tarakonai (50). 13.30 
Kaukė (16). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (36) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(6) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.25 Bralizija 2014. 
19.30 Tikras gyvenimas. Pabėgu-
si nuotaka. 20.25 K11. Komisarai ti-
ria. Balsai iš anapus. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.04 Bralizija 2014. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Mobilusis. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2004 m. N-7. 0.00 Specialio-
ji Los Andželo policija (24) N-7. 0.55 
Nikita (4) N-7. 1.50 Čakas (8) N-7. 

Antradienis, birželio 24 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Mažieji Tomas ir Džeris III (37). 
7.00 PREMJERA Čihuahua kai-
lyje. Filmas šeimai. JAV, 2010 m. 
8.35 PREMJERA Toras. Asgardo 
legendos. Animacinis f. JAV, Kana-
da, 2011 m.. 10.00 Griausmingieji 
Čarlio angelai. N-7. Nuotykių f. JAV, 
2003 m. 12.00 Karalius Artūras. Nuo-
tykių f. Airija, Didžioji Britanija, JAV, 
2004 m. N-7. 14.25 Vaikis. Komedija. 
JAV, 2000 m. 16.35 Gerumo žvaigž-
dė. 2014 m. Apdovanojimų ceremo-
nija. 18.30 Žinios. Kriminalai. 18.55 
Bralizija 2014. 19.00 Specialus Joni-
nių koncertas iš Harmony parko Šei-
mų šventė. 21.10 Kvailių auksas. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2008 m. N-7. 
23.25 Įbroliai. Komedija. JAV, 2008 
m. N-14. 1.35 Šaltasis kalnas. Melo-
drama. Didžioji Britanija, Italija, JAV, 
Rumunija, 2003 m. N-7. 

Trečiadienis, birželio 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (39). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (38). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (18). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (176) N-7. 
8.45 Vaikis (kart.) Komedija. JAV, 
2000 m. 10.45 Kvailių auksas. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2008 m. 
(kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (19). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (51). 13.30 Kaukė (17). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (37) N-7. 14.50 Be 
kaltės kalta (7) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Bralizija 2014. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Gervė danguje. 20.25 K11. 
Komisarai tiria. Draugas ir pagalbi-
ninkas. N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 21.45 Renka-
mės Europą. 22.04 Bralizija 2014. 
22.10 VAKARO SEANSAS Godzila. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. 0.55 Nikita 
(5) N-7. 1.50 Čakas (9) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 26 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (40). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (39). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (19). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (177) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
Tikras gyvenimas. Gervė dangu-
je (kart.). 11.10 K11. Komisarai ti-
ria. Draugas ir pagalbininkas (kart.) 
N-7. 11.50 Pagalbos skambutis. N-7. 
Realybės drama 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (20). 13.20 Ogis ir tara-
konai (52). 13.30 Kaukė (18). 13.55 
Pavogtas gyvenimas (38) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (8) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.25 Bralizija 2014. 19.30 Ti-
kras gyvenimas. Tėvo nuodėmės. 
20.25 K11. Komisarai tiria. Dukters 
meilė. N-7. 21.00 Soriukas. N-14.. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.04 Brali-
zija 2014. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Patriotas. Veiksmo f. JAV, Vo-
kietija, 2000 m. N-7. 1.20 Ties riba 
(12) N-14. 2.15 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, birželio 27 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (4). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (40). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (20). 7.50 Vol-

keris, Teksaso reindžeris (178) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
Tikras gyvenimas. Tėvo nuodėmės 
(kart.). 11.10 K11. Komisarai ti-
ria. Dukters meilė (kart.) N-7. 11.45 
Mano vyras gali. N-7. 12.55 Agen-
tas Šunytis (1). 13.20 Ogis ir tara-
konai (53). 13.30 Kaukė (19). 13.55 
Pavogtas gyvenimas (39) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (9) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Bralizija 2014. 19.30 Policijos aka-
demija 4. Civiliai patruliai. Komedi-
ja. JAV, 1987 m. N-7. 21.15 Mirti-
nas ginklas. Veiksmo komedija. JAV, 
1987 m. N-7. 23.30 Dėžė. Veiksmo 
trileris. JAV, 2009 m. N-14. 1.50 So-
riukas (kart.). N-14. 

Šeštadienis, birželio 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (7). 6.55 Beprotiškos 
linksmybės (25). 7.20 Antinas Gu-
druolis (9). 7.45 Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas (5). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (35). 8.35 Tomo ir Dže-
rio pasakos (7) . 9.00 Ponas Bynas 
(14). 9.30 Paskutinis žiedlapis. Ani-
macinis f. Rusija, 1977 m. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Asteriksas ir vi-
kingai. Animacinis f. Danija, Prancū-
zija, 2006 m. 11.30 Matilda. Nuotykių 
komedija. JAV, 1996 m. 13.30 Mano 
puikioji auklė (76, 77). 14.30 Komi-
saras Aleksas (30) N-7. 15.30 Dala-
sas (9) N-7. 16.30 Didingasis amžius 
(84) N-7. 18.30 Žinios. 18.55 Bralizija 
2014. 19.00 SUPERKINAS Tas pats 
Karlsonas. Nuotykių komedija. Rusi-
ja, 2012 m. 20.45 PREMJERA Ma-
dėjos liudytojų apsauga. Kriminalinė 
komedija. JAV, 2012 m. N-7. 23.00 
Vyras už pinigus 2. Žigolo Europo-
je. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m. 
N-14. 0.40 PREMJERA Paskutinė 
žmonijos viltis. Siaubo trileris. JAV, 
Rumunija, 2009 m. N-14. 

Sekmadienis, birželio 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (8). 6.55 Beprotiškos 
linksmybės (26). 7.20 Antinas Gu-
druolis (10). 7.45 Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas (6). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (36). 8.35 Tomo ir Dže-
rio pasakos (8). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Narsusis riteris. Melu-
zinos paslaptis. Nuotykių filmas šei-
mai. Liuksemburgas, Vokietija. 12.00 
Seni bambekliai 2. Romantinė kome-
dija. JAV, 1995 m. N-7. 14.00 Mano 
puikioji auklė (79). 14.30 Komisaras 
Aleksas (31) N-7. 15.30 Dalasas 
(10) N-7. 16.30 Didingasis amžius 
(85) N-7. 18.30 Žinios. 18.55 Brali-
zija 2014. 19.00 Teleloto. 20.00 Vel-
vet (5) N-7. 21.35 Sargybinis. Veiks-
mo trileris. JAV, 2006 m. N-7. 23.45 
Patikima apsauga. Veiksmo trileris. 
Australija, Didžioji Britanija, Ispanija, 
JAV, Vok., 2007 m. N-7. 1.30 Mirti-
nas ginklas. Veiksmo komedija. JAV 
(kart.) N-7. 

Pirmadienis, birželio 23 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.). 8.00 Ekstra-
sensai prieš nusikaltėlius (35) (kart.) 
N-7. 9.00 Inga Lindstrom. Vasaros 
mėnuo. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2009 m. (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (16) N-7. 12.00 Svotai (1) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
14.00 Pragaro virtuvė (1) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (16) N-7. 16.00 
Liežuvautoja (16) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (22) N-7. 19.30 Didžio-
jo sprogimo teorija (8, 9) N-7. 20.30 
Jokių kliūčių (10). 21.30 Anakonda. 
Trileris. Brazilija, JAV, Peru, 1997 
m. N-7. 23.15 Vampyro dienoraš-
čiai (2) N-14. 0.10 Mentalistas (22) 
(kart.) N-7. 1.05 Laukinis (16) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.). 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės 
(20) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (1) 
N-7. 12.00 Svotai (2) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). 14.00 
Pragaro virtuvė (2) N-7. 15.00 Ame-
rikos talentai (17) N-7. 16.00 Liežu-
vautoja (17) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas. 18.00 Atsargiai - moterys! 
(4) (kart.) N-7. 18.25 Mentalistas (23) 
N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo teori-
ja (10, 11) N-7. 20.30 Jokių kliūčių 

(11). 21.50 Kitoks parodijų f. Kome-
dija. JAV, 2001 m. N-14. 23.35 Vam-
pyro dienoraščiai (3) N-14. 0.30 Men-
talistas (23) (kart.) N-7. 1.25 Laukinis 
(1) (kart.) N-7. 

Trečiadienis, birželio 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.). 8.00 Ekstrasensai detekty-
vai (10) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (10) 
(kart.). 11.00 Laukinis (2) N-7. 12.00 
Svotai (1) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). 14.00 Pragaro vir-
tuvė (3) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (18) N-7. 16.00 Liežuvauto-
ja (18) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (24) N-7. 19.30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (12, 13) N-7. 20.30 Jokių 
kliūčių (1). 21.30 Jausmingoji Mine-
sota. Romantinė drama. JAV, 1996 
m. N-14. 23.35 Vampyro dienoraš-
čiai (4) N-14. 0.30 Mentalistas (24) 
(kart.) N-7. 1.25 Laukinis (2) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.). 8.00 Ekstrasensai detekty-
vai (11) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 9.50 Jokių kliūčių (11) 
(kart.). 11.00 Laukinis (3) N-7. 12.00 
Svotai (2) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). 14.00 Pragaro vir-
tuvė (4) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (19) N-7. 16.00 Liežuvauto-
ja (19) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (25) N-7. 19.30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (14, 15) N-7. 20.30 Juo-
ko kovos. N-7. 21.30 10-os ir Vulfo 
gatvių sankryža. Kriminalinė drama. 
JAV, 2006 m. N-14. 23.40 Vampyro 
dienoraščiai (5) N-14. 0.35 Menta-
listas (25) (kart.) N-7. 1.30 Laukinis 
(3) (kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.). 8.00 Ekstrasensai detektyvai 
(12) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (1) (kart.). 
11.00 Laukinis (4) N-7. 12.00 Svo-
tai (1) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). 14.00 Pragaro virtuvė 
(5) N-7. 15.00 Amerikos talentai (20) 
N-7. 16.00 Liežuvautoja (20) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 18.00 
Žinios. 18.25 Šeimynėlė (9, 10) N-7. 
19.30 Amerikietiškos imtynės (21) 
N-7. 21.30 Iki mirties. Veiksmo trile-
ris. Bulgarija, Didžioji Britanija, JAV, 
Vokietija, 2007 m. N-14. 23.40 10-os 
ir Vulfo gatvių sankryža. Kriminalinė 
drama. JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 
1.45 Laukinis (4) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, birželio 28 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (91) N-7. 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Atsargiai – mote-
rys! (5) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Runkelių sala (3) N-7. 
12.00 Žmogus prieš gamtą. Papua. 
Naujoji Gvinėja (4) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane N-7. 14.00 Milijonie-
riai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (9, 10) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas. 17.00 Brolis už brolį (1) N-7. 
18.00 Ekstrasensai detektyvai (1) 
N-7. 19.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
19.30 Muzikinė kaukė. 21.30 MANO 
HEROJUS Tikras teisingumas. Mir-
tinas teisingumas. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2010 m. N-14. 23.15 AŠ-
TRUS KINAS Baubas 3. Siaubo f. 
JAV, 2008 m. S. 1.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 29 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. Pokal-

bių šou. 7.55 Nacionalinė loterija. 
8.00 Galileo (92) N-7. 8.30 Tauro 
ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Pašėlusios močiutės. N-7. 
10.50 Gamta iš arti. 11.00 Sveika-
tos kodas. 12.00 Plėšrūnai. Jagua-
ro medžioklė. Dokumentinis f. JAV, 
2011 m. N-7. 13.00 Prajuokink mane 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas. 17.00 Brolis už brolį 
(2) N-7. 18.00 Ekstrasensai detekty-
vai (2) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Rosamunde Pilcher. Nežabo-
tos laimės siekimas. Romantinė dra-
ma. Austrija, Vokietija, 2011 m. (93) 
N-7. 20.50 RUSŲ KINAS Naciona-
linės medžioklės ypatumai. Kome-
dija. Rusija, 1995 m. N-7. 22.55 Iki 
mirties. Veiksmo trileris. Bulgarija, Di-
džioji Britanija, JAV, Vokietija, 2007 
m. (kart.) N-14. 1.00 Bamba TV. S. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Simona Pužaitė „Šiaulių krašte“ rašo apie tai, kad mieste netru-
kus turėtų atsirasti neįgaliojo skulptūra. 

Iki Šiaulių miesto gimtadienio 
čia planuojama pastatyti tris 
naujus skulptūrinius akcentus. 
Tarp jų – skulptūrinė kompozi-
cija „Stipruolis Nosys“, vaizduo-
janti neįgalų atletą. 

Gegužės pradžioje Šiaulių 
miesto savivaldybė ir dailės ga-
lerija pakvietė menininkus daly-
vauti meninių akcentų kūrimo 
plenere. Konkursui pateikta 18 
kūrybinių projektų. Daugumą jų 
pateikė Vilniaus dailės akademi-
jos Telšių fakulteto studentai, da-
lyvavo menininkai Gintautas Lu-
košaitis, Reda Uogintienė, Kazys 
Bimba, Martynas Gaubas.

Daugiausia balų surinko 
G. Lukošaičio skulptūrinė kom-
pozicija „Stipruolis Nosys“, vaiz-
duojanti miesto asmenybę, apra-
šytą knygoje „Lietuvos stipruo-
liai“. Šiaulietis Stasys Nosys jau-
nystėje išsiskyrė tvirtu kūnu, ta-
čiau 1926 metais, kraunant žvy-
rą į vagonus, vyras atsidūrė po 
pajudėjusio vagono ratais ir ne-
teko abiejų kojų. Nelaimė S. No-

sio nepalaužė – jis toliau puose-
lėjo raumeningą kūną, įkūrė ne-
legalų cirką, atlikdavo įvairius jė-
gos triukus, gulėdavo ant vinių. 
Šiauliuose jis buvo jėgos ir užsis-
pyrimo pavyzdys, apie jį sklandė 
įvairiausi gandai.

Stipruolio garbei skulptorius 
G. Lukošaitis sukūrė realistinę 
bekojo atleto skulptūrą savadar-
biame vežimėlyje. Svarstoma šią 
bronzinę skulptūrą ant posta-
mento statyti netoli Šiaulių gele-
žinkelio stoties.

Antroje vietoje – nuotaikin-
ga Martyno Gaubo skulptūra 
„Mano batai“. Gatvės viduryje 
pūpsanti aukso spalvos bronzi-
nių batų pora būtų interaktyvi 
skulptūra – batus galima „pasi-
matuoti“. Trečioji – menininkės 
R. Uogintienės skulptūrinė kom-
pozicija „Angelų lietus“ – neį-
prastos formos, vandens lašus 
primenančios perlinkusios žmo-
nių figūros. Pagal autorės suma-
nymą jos turėtų kabėti ant Šiau-
lių dailės galerijos sienos. 

Šiauliuose atsiras neįgalaus 
atleto skulptūra

Inga Kontrimavičiūtė „Sekunde.lt“ pasakoja apie proto nega-
lios panevėžiečių bėdas.

Keturi sunkią protinę negalią tu-
rintys panevėžiečiai, perkopę per 
40 metų, pirmą kartą per pasta-
ruosius keletą metų atitrūko nuo 
šeimos ir išėjo už namų sienų. Te-
atro gatvėje esančiame Socialinių 
paslaugų centre pradėjo veik-
ti dienos centras, skirtas protinę 
negalią turintiems keturiasde-
šimtmečiams ir vyresniems. Už 
savivaldybės ir ES lėšas įkurtas 
centras darbo dienomis užims 15 
savimi nepajėgiančių pasirūpin-
ti neįgaliųjų. „Kol kas turime tik 
keletą klientų, galbūt neįgaliųjų 
artimieji dar stebi ir tikrina mūsų 
paslaugų kokybę?“ – svarsto cen-
tro vadovė Jurgita Liepinienė.

Tačiau pora dešimčių tokių 
pačių neįgaliųjų, perkopusių 
21-erius, bet dar nesulaukusių 
40-ies – tik jų artimųjų rūpestis. 
Jiems nėra vietos tokio amžiaus 
sutrikusio intelekto žmonėms 
skirtoje vienintelėje Panevėžyje 
įstaigoje – Jaunuolių dienos cen-
tre. Savivaldybės Socialinių pas-
laugų skyriuje šiuo metu guli 19 
prašymų priimti į šį centrą. Ma-
noma, kad norinčių turėtų būti 
keliskart daugiau. Šiais metais 
patenkintas tik vienas toks pra-
šymas – vietą užleido 39-erių lan-
kytoja, artimųjų perkelta į ką tik 
duris atvėrusią naują įstaigą vy-
resniesiems. Kitąmet eilė neturė-
tų pajudėti iš vietos – Jaunuolių 
dienos centre nebus nė vieno ug-
dytinio, švęsiančio 40-metį.

Kai 1996-aisiais Jaunuolių 
dienos centras kūrėsi, jame te-
buvo vos 15 vietų. Manyta, kad 
tiek jų ir užteks. Dabar įstaigoje 
dienas leidžia net 50 suaugusių 
neįgaliųjų. 

Jaunuolių dienos centro tėvų 
komiteto pirmininkės Ramutės 
sūnui 40 sukaks po poros metų. 
Teoriškai tuomet jam teks atsi-
sveikinti su antraisiais namais 
tapusia įstaiga ir belstis į Teatro 
g. įsikūrusį dienos centrą. Mo-
teriai neramu, ar po dvejų metų 
pusamžiam jos sūnui ten dar bus 
vietos. Anot motinos, nepatyru-
siesiems nelengva suvokt, kaip 
sunku namuose auginti protinę 
negalią turintį suaugusį vaiką.

„Tai baisu. Aš dėkoju Die-
vui, kad mano sūnus dar geba 
apsitarnauti, į tualetą pats nuei-
na. Bet dauguma turi komplek-
sinę negalią, sėdi vežimėliuose. 
Našlė, viena auginanti suaugu-
sį sūnų su sunkia protine nega-
lia, negali net pas gydytoją nu-
eiti, jai į ligoninę gultis reikėtų, 
bet kas sūnų prižiūrės?“ – pasa-
koja Ramutė.

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Panevėžio vil-
tis“ vadovės Danutės Probliaus-
kienės teigimu, proto negalios 
panevėžiečių tėvai jau perėjo vi-
sas įmanomas institucijas įrodi-
nėdami, kad Aukštaitijos sostinė-
je jų vaikams per ankšta. Tačiau 
socialinėse įstaigose vietų neįga-
liesiems nuo 21-erių iki 40-ies ne-
padaugėjo.

Neįgalius vaikus auginančių 
tėvų bendruomenė įsitikinusi, 
kad galėjo būti kitaip. Mat Algir-
do g. veikiantis Specialiojo ugdy-
mo centras, skirtas neįgaliesiems 
iki 21-erių metų, buvo pasišovęs 
įkurti grupę ir vyresniesiems, ta-
čiau, pasak jo direktorės Dainės 
Šilienės, savivaldybė paaiškino 
neturinti tam finansavimo. 

Savivaldybė neranda vietos 
neįgaliesiems 

Neįgaliųjų  
sportas

„Ne negalia apibūdina tave, o tai, 
kaip tu susidoroji su negalios patei-
kiamais iššūkiais.“

Džimas Abotas 

Į Druskininkų savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos, vadovauja-
mos Raimundo Tenenio, suma-
nytą sporto šventę susirinko ne-
menkas bičiulių būrys. Šventės 
organizavimo rūpesčius pri-
siėmė Sporto centras, jo vado-
vas Julius Matulevičius, pava-
duotojas Gintaras Grigas. Cen-
tras pasirūpino medaliais, tau-
re, skyrė visą sportinę įrangą (iš-
skyrus reikalingą bočios varžy-
boms, kurią atsivežė Vilkaviš-
kio rajono neįgaliųjų draugijos 
komanda), rūpinosi šventės da-
lyvių maitinimu. 

Prie Alytaus apskrities neįga-
liųjų draugijų, bičiulių iš Biršto-
no bei Vilkaviškio prisijungė ir 
Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Druskininkų vil-
tis“, LSKD „Guboja“ Druskinin-
kų skyriaus komandos. Šventė 
vyko „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos sporto salėje ir klasėje bei 
šalia jos esančiame Sporto cen-
tro stadione. Patalpas gerano-
riškai suteikė mokyklos direk-
torė Ramutė Siliūnienė. Nuola-
tinė socialinės srities nevyriau-
sybinių organizacijų rėmėja Sei-
mo narė Kristina Miškinienė, ne-
galėjusi dalyvauti šventėje, ren-
ginio dalyviams atsiuntė nuošir-
džiausius linkėjimus, pasidžiau-
gė, kad neįgaliųjų draugijos sie-
kia integruotis į bendruomenės 
gyvenimą, sprendžia rūpimus 
klausimus, plėtoja tarpusavio 

Ir jėgas išmėgino,  
ir bendryste pasidžiaugė

bendrystę. Savivaldybės vardu 
šventės dalyvius pasveikino So-
cialinės paramos skyriaus vedė-
jos pareigas laikinai einanti Asta 
Slidziauskienė. 

Komandas sudarė 9 žmonių 
grupės. Užsiregistravusieji ga-
lėjo dalyvauti metimo į krepšį, 
smiginio, lėkštės mėtymo per 
lankus, pasagos mėtymo indivi-
dualiose sporto rungtyse. Bočią 
žaidė jau komandomis, o šaškių 
turnyre dalyvavo iki 4 kiekvie-
nos organizacijos atstovų. Varžy-
boms teisėjavo Druskininkų neį-
galiųjų draugijos tarybos nariai. 

Šaškių turnyre pajėgiau-
si buvo Alytaus rajono ir mies-
to neįgaliųjų draugijų nariai. 
Prizines vietas jie pelnė ir bau-
dų į krepšį, pasagos bei smigi-
nio mėtymo rungtyse. Taikliau-
siai lėkštes skraidino ir baudas į 
krepšį mėtė lazdijietis Valdema-
ras Sušinskas-Baranauskas. Beje, 
jis – aktyvus Lazdijų rajono ne-
įgaliųjų draugijos sporto būre-
lio vadovas, savo entuziazmu 
ir profesionalumu užkrėtęs visą 
organizaciją. 

Šiais metais pasaga vėl atne-
šė laimę Druskininkų neįgalių-
jų draugijos pirmininkui R. Te-
neniui – jos mėtymo rungtyje jis 
iškovojo pirmąją vietą. Smigi-
nį taikliai laidė ir „Druskininkų 
vilties“ atstovai Arūnas Augus-
tinavičius ir Jurgita Kočiūnaitė. 
Vilkaviškietė Birutė Adomaitie-
nė, vienintelė iš per 30 smiginio 
rungtyje dalyvavusiųjų, patai-
kė į centrą. 

Į įvairių rungčių prizinin-
kus įsirašė Vilkaviškio, Biršto-

no, Druskininkų komandos. Vi-
sas sporto šventėje dalyvavusias 
neįgaliųjų draugijų komandas 
vienoje ar kitoje rungtyje lydė-
jo sėkmė. Prizinių vietų laimė-
tojai apdovanoti medaliais, neį-
galiųjų draugijos – padėkomis. 
Jas kartu su R. Teneniu parengė 
ir meniškai apipavidalino Diana 
Lukošiūnaitė. Taurė „Žmonių 
su negalia sportinės varžybos 
2014“ pagal šventės nuostatus 
ir šįmet pasiliko renginio orga-
nizatoriams. R. Tenenis visiems 
dėkojo už aktyvų dalyvavimą, o 
svečiai pirmininkui – už gražią 
šventę ir rūpestį. Juk pagrindi-
nis bičiulių tikslas – ne didelių 
sporto pergalių pasiekimai, bet 
nuoširdi bendrystė. 

Birštono savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Julė 
Senavaitienė sakė, kad verta to-
kias šventes daryti, kartu su kitų 
ND pirmininkais dėkojo druski-
ninkiečiams už gražią iniciaty-
vą. Nors Birštono miesto šventė 
pakoregavo neįgaliųjų koman-
dos pasiruošimo planus, jie va-
žiavo ne daug prizinių vietų lai-
mėti, o drauge pabūti, pasišne-
kėti. Šiai minčiai pritarė ir Laz-
dijų rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Ona Černiauskie-
nė. Ji pasidžiaugė, jog su spor-
to šventėje dalyvaujančių drau-
gijų nariais lazdijiečiai susitinka 
kaip su broliais.

Sporto šventės dalyviai į na-
mus išsivežė po lašelį gerumo, 
džiaugsmo, meilės ir po glėbį 
linkėjimų susitikti kitais metais. 

alvyra GRėBliūnienė
Autorės nuotr.

Į Druskininkuose vykusią šventę atvyko daug sporto entuziastų.

Akmenė:
 Akmenės rajono neįgaliųjų drau-
gijos sporto būrelio vadovas Anta-
nas Geraimas parašė apie būrelio 
veiklą ir pasiektas pergales. 

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos sporto būrelis prade-
da veiklą, finansuojamą 2014 m. 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje programos lėšomis. 

Analogiškas projektas vyk-
domas ir Šiaulių apskrities neį-
galiųjų draugijose. Pirmasis su-
sitikimas vyko Pakruojo rajone. 
Gavę kvietimą, su entuziazmu 
nuvykome į varžybas. Varžė-

Sporto būrelyje – aktyvi 
veikla

mės šaškių turnyre (atskirai mo-
terys ir vyrai) sportinėje estafe-
tėje, baudų mėtymo, meškerio-
jimo rungtyse. Mūsų draugijos 
nariai Vidas Igaris ir Genovai-
tė Gedaminskienė iškovojo pir-
mąsias vietas žaisdami šaškė-
mis. Estafetėje dalyvavę Anta-
nas Ruika, Albertas Semenavi-
čius, Inga Tamašauskaitė laimė-
jo trečią vietą. Tokią pačią vietą 
iškovojo ir Akmenės padalinio 
vadovė Vida Veignorienė žuvų 
meškeriojimo varžybose. Spor-

tininkai buvo apdovanoti me-
daliais ir asmeninėmis dovanė-
lėmis. Draugijai įteikta taurė už 
dalyvavimą varžybose.

Birželio pradžioje dalyvavo-
me Radviliškio rajono neįgalių-
jų šventėje, čia šaškių rungtyje 
V. Igaris iškovojo antrą vietą, o 
G. Gedaminskienė – pirmą, Ja-
nina Bertašienė mėtant smiginį 
buvo trečia. Sportininkai buvo 
apdovanoti medaliais, o drau-
gija – padėka už aktyvų dalyva-
vimą neįgaliųjų sporto šventėje. 
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Humoreska

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

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“.

o

i
Labas. Nelaukei? 
Taip ir maniau...
Arbatinukas atšalęs...
Dulkės ant spintos...
Ir liūdesys...
Nepyk. Aš žinau – 
Vienas tu būti nepratęs...
Nepyk – neilgam...
Tik kažkaip arbatos norėjau.
Tos... su medum... su avietėm...
Kur spintelėj stovėjo...
Jau nebėra?
Ir tiek to... Ir nereikia...
Tiesiog pamatyti norėjau...
Ne tave... Nebijok...
Praeitį, kuri mus siejo...
Tu nepyk...
Aš sugrįžti nesiekiu...
Tik kažkaip sušalau
Ir arbatos panorau...
O puodelis tas mano...
Su aguonom raudonom...
Išeinu... Nelydėk...
Nelydėk... Nereikia...
Ne, ne ašaros čia...
Ar paliekančios moterys verkia?

ii
Labas...
Vėl atėjau.
Į sielos duris
Tyliai tyliai pabeldžiau.
Negirdi? 
Bet esi....
Skamba muzika...
Židinys šilumą skleidžia...
Tik dėl jo atėjau...
Taip sušilti norėjau...
Vėjas neša mintis –
Jos kaip lapai
Rudenį sklendžia...
Gal ne vienas esi,
Gal ne man vėl ruoši
Kvapnią kavą?
Ne dėl jos atėjau...
Bet išgerti karštos
Būtų gera...

iii
Labas...
Aš vis ateisiu ir ateisiu...
Nakčia – į sapną,
Dieną – į mintis...
Nesistebėk,
Kad naktį nemiegosi,
O dienomis iš rankų viskas 
                                         kris...
Nesistebėk, 
Kad tokia atkakli,
Kad prieraiši,
Kad nenurimstu...
Skubu, nes laikas nešasi 
                                      viltis
Tave sutikti realybėj
Ir išbučiuot jaukias akis...
Tad vis ateisiu ir ateisiu...
Nakčia į sapną...
Dieną – į mintis...

***
Gaji esi –
Ir vėl išsilaižysi...
Tik liks dar vienas randas 
Sieloj ir širdy...
Tik iš pradžių
Ilgai naktim vartysies...
Tik iš pradžių galvosi – 
Nieko negali...
Gaji esi – 
Ir vėl išsilaižysi...
Ir skausmas taps
Tik praeitim niūria...
Ir vėl galvosi, 
Kad žavumo tau nestinga
Ir kad tiesiog tokia
Tava dalia...

Vilija DOBROVOlSKienė
Elektrėnai

Joana pusę savo amžiaus nu-
gyveno netekėjusi. Jaunystėje 

siekė savojo tikslo – tapti agro-
nome, todėl baigė žemės ūkio 
akademiją. Ją traukė augalų pa-
saulis. Taip norėjosi atrasti vis 
naujas obelų ir kriaušių veisles, 
skiepyti medžius, sodinti gėles. 
Buvo laiminga, kai jau turėjo 
rankose agronomės diplomą ir 
pradėjo dirbti savo gimtojo kai-
mo žemės ūkio bendrovėje. Dar 
jai teko slaugyti ir ligotą mamą, 
tad užsiėmus tais rūpestėliais 
laikas bėgo nepastebimai. 

Mamai išėjus anapilin, pa-
blogėjo ir Joanos sveikata. Juk 
jau buvo perkopusi 30 metų 
slenkstį. Taip skaudėdavo kojas, 
kad ir naktimis negalėdavo už-
migti. Gydytojas nustatė kaulų 
retėjimą, paskyrė kelialapį į sa-
natoriją. Nuo masažų ir vaistų 
šiek tiek pagerėjo savijauta. 

Vaikščiodama sanatori-
jos alėjų takeliais mote-

ris sutiko tokį pat kaip jinai pus- 
amžį vyrą su keturiolikos metų 
berniuku, panašiu į Paulių Šir-
vį jaunystės dienomis. Ne tėvas, 
o sūnus prikaustė moters dėme-
sį. Tyliai atsidususi ji pagalvojo, 
kad gera būtų turėti tokį sūnų ir 
juo rūpintis, laukti su šiltais pie-
tumis grįžtant iš mokyklos, gir-
dėti, kaip ją vadina mama. 

Lyg nujausdamas jos mintis, 
berniuko tėvas užkalbino mote-
rį. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad jis – 
našlys, atvažiavęs palaikyti drau-
giškos kompanijos sūnui, norin-
čiam greičiau sustiprėti po sun-
kaus plaučių uždegimo. 

Berniuko ir to pusamžio vyro 
draugijoje Joanai labai greit pra-

Serbentų vynas
bėgo gydymosi sanatorijoje lai-
kas. Sužinojusi, kad vyriškis, 
jaunas likęs našliu, vienas augi-
na sūnų, ji pajuto tam žmogui 
pagarbą. 

Grįžusi į savo gimtuosius 
namus pakvietė susi-

tikti. Vyriškiui patiko Joanos 
kruopščiai prižiūrima sodyba, 
žydinčios gėlės ir po namo lan-
gais ošiantys beržai. Po dar ke-
lių susitikimų jiedu sutarė su-
mainyti aukso žiedus.

Būsimam vyrui išvažiavus, 
Joana sugalvojo vestuvėms užsi-
raugti serbentų vyno. Skynė uo-
gas, užmiršusi savo nelabai klus-
nius sąnarius, skaudančias kojas. 
Kai išsunktos sultys dideliame 
butelyje virto vynu, moteris, at-
sigulusi po namų ruošos darbų, 
mąstė apie naują savo gyvenimo 
etapą. Širdis suplazdėdavo pa-
galvojus, kad išsipildys jos sva-
jonė būti mama tam šviesiaplau-
kiui paaugliui su užsisvajojusiu 
P. Širvio mėlynų akių žvilgsniu ir 
neklusnia auksinės spalvos plau-
kų garbana ant kaktos. 

Kelintą kartą su tėvu pas ją į 
svečius atvykęs paauglys, rodos, 
susižavėjo gražia, jaukia namų 
aplinka, skanavo jos iškeptus 
blynus, nedrąsiai Joaną vadino 
teta. Moteriai atrodė, kad ateity 
ji išgirs ir mamos kreipinį, ir tas 
žodis jos ausyse skambės kaip 
gražiausia daina. 

Tik šiek tiek baugino susi-
tikimas su būsimo vyro mama. 
Gal ne tokios ligotos žmonos ji 
savo sūnui norėjusi. Bet ir vėl, 
tas niūrias mintis nustumdavu-
si šalin, nekantriai laukė būsi-
mo vyro su sūneliu atvykstant 

paskelbti vestuvių datos. 
Ilga tyla baugino, kėlė daug 

abejonių, bet nugalėdavo švie-
sesnės mintys, kad ji būsian-
ti puiki žmona vyrui ir mylinti 
mama jo našlaičiui sūnui.

Tik atvažiavęs būsimas 
gyvenimo draugas nebe-

buvo toks iškalbingas, vis suko 
akis į šoną, o paklaustas, kada 
norėtų tapti jos vyru, pasakė 
karčią tiesą, kad jo mama nieka-
dos nenorės invalidės marčios, 
ir jis, kaip sūnus, gerbiantis gar-
baus amžiaus mamos norus, ne-
drįsęs jai prieštarauti. Dar bandė 
atsiprašinėti, pamatęs, kaip išba-
lo ir į stalo kampą įsitvėrė Joana. 
Paskui trinktelėjo durimis ir išė-
jo siauru takučiu tarp margalie-
menių beržų. 

Joana, davusi valią ašaroms, 
verkė, kol kiaurai permirko 

pagalvių užvalkalai. Ir dar porą 
dienų pro ašaras tako nematė. Po 
to skausmas ėmė slūgti kaip po 
pavasarinio potvynio upėje van-
duo. Vėl ėjo sodinti gėlių, lesi-
no lyg mažas saulutes po aptva-
rėlį kieme cypsinčius viščiukus. 
Taip betriūsiant prabėgo vasara. 
Atėjus lietingajam rudeniui, bai-
gusi darbus darže, moteris nuė-
jo bibliotekon ir paprašė P. Šir-
vio eilėraščių knygelės. Parsi-
nešusi ją įsipylė į mažytę stikli-
naitę serbentų vyno. Jį gurkšno-
dama skaitė eiles ir, rodos, prieš 
save regėjo šviesiaplaukį berniu-
ką su poeto šypsena, kurį pava-
dinti sūnumi taip ir liks niekada 
neišsipildžiusi svajonė. 

aušra VeRBliUDaVičiūtė, 
Šeduva 

Mane begrauždamas on-
kologinis vėžys pavargo, 

nusilpo ir susirgo kariesu. Pra-
sikamavęs naktį, paliko mane 
ramybėje ir kreipėsi į valdišką 
odontologą. Deja, eilė iki kėdės 
buvo trijų savaičių ilgio. Dejuo-
damas pravėrė privataus odon-
tologo kabineto duris. Šis pa-
darė panoraminę nuotrauką, 
įvertino paciento žiaunos būklę 
ir pasakė sumą. Ją išgirdęs vė-
žys trumpam pamiršo skaus-
mą, pašoko iš kėdės ir, nesu-
mokėjęs už paslaugas, sugrįžo 
pas mane. Pasiguosti. Leidau 
jam išlieti širdį, bet nesusilai-
kiau neįgėlusi:

– Lazda turi du galus.
– Atleisk ir patark, ką da-

ryti?
– Gydyti dantis, jeigu dar 

nevėlu, nes priauginimas kai-

nuos dešimteriopai. Pas mus 
gydymas „nemokamas“.

– Neironizuok, žinau ne-
mokamą gydymą – kol su-
lauksiu eilės, galėsiu užsisa-
kyti protezą. Iš kur paimti pi-
nigų? Na, sugraušiu tave, koks 
procentas man teks? Neužteks 
net implantui.

– Klausyk, – pradėjau atsar-
giai, – kodėl tau nenusitaikius 
į kokį piniguočių, pavyzdžiui, 
verslininką, dar geriau – į stam-
baus šešėlinio verslo bosą? Pa-
tylėk. Jie visi bijo paprasčiausio 
gripo, o čia – KARCINOMA. 
Skamba beveik kaip...

– Tu išprotėjai! Jie nusipirks 
tokių vaistų, kad žūsiu ne tik 
aš, bet ir mano palikuonys. Jie 
– tai ne tu varguolė pensinin-
kė, 10 metų negaunanti kelia-
lapio nemokamai pagerti mi-

neralinio vandens...
– Tu nesupratai, – vėl pro-

tinau jį, – tu jo negrauši. Tie-
siog nueisi pas jį ir padiktuosi 
savo sąlygas. Jis tau – pinigus, 
tu jam – tariamą karcinomą.

– O jeigu perduos mane tei-
sėsaugai?

– Jie nemėgsta teisėsaugos.
– O jeigu pažadės, bet ne-

sumokės?
– Pagrauši, turi dar sveikų 

dantų. Po pirmo chemoterapi-
jos seanso taps šilkinis, patikėk.

Jis sutiko. Kariesas vėl pra-
dėjo jį atakuoti. Atrodė toks ne-
laimingas, kad paaukojau ste-
buklingą reklaminę tabletę nuo 
skausmo ir ėmiau sekti pasaką 
„Brangiausia paslauga – nemo-
kamas gydymas.“

Gražina čeKaVičienė
Jonava

Odontologinė pasaka

Aguonų jūra...                                                                                  Šarūno Butėno nuotr.
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