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Neįgalios moterys – viena jautriausių visuomenės grupių, 
patiriančių daugialypę diskriminaciją dėl lyčių nelygybės ir 
neįgalumo stereotipų. Jų situacija probleminė ir todėl, kad 
trūksta dėmesio sąsajoms tarp abiejų diskriminacijos pa-
grindų – negalią turinčių asmenų teisių gynėjai neskiria 
dėmesio lyčių aspektams, o organizacijos, kovojančios už 
moterų teises, nesidomi moterų neįgalumo aplinkybėmis 
ir pasekmėmis. Tai pripažįsta tarptautinės žmogaus teisių 
ir negalios srityje veikiančios organizacijos. Lietuvoje taip 
pat trūksta informacijos apie negalią turinčių moterų gy-
venimo kokybę. Šią nišą bent iš dalies turėtų užpildyti Ly-
gių galimybių kontrolieriaus tarnybos inicijuotas „Negalią 
turinčių moterų padėties tyrimas“. Apie jo metu išryškėju-
sias tendencijas bei įžvalgas „Bičiulystė“ pakvietė padis-
kutuoti dvi jį atlikusias tyrėjas: Vilniaus universiteto dės-
tytoją dr. Eglę ŠumsKiENę ir Vytauto Didžiojo universiteto 
dėstytoją dr. Jurgą JoNutytę. 

Tolerancijos link

Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Neįgalios moterys: gailėtis ar žavėtis? 

Ar Jums pačioms, kaip tyrėjoms, 
ši tema buvo įdomi? Kokį pama-
tėte neįgalių moterų gyvenimą? 

E. Šumskienė:
Labai įdomi tema, leido iš la-

bai arti pažinti gan uždarą visuo-
menės grupę. Pamačiau jų buitį, 
nepaliaujamas kasdienes pastan-
gas gyventi oriai ir visavertiškai, 

turėti šeimą, darbą, kultūringai 
leisti laisvalaikį, keliauti. Kokios 
jos stiprios ir motyvuotos, kūry-
biškos ir drąsios, kiek joms kai-
nuoja pasiekti tai, kas kitiems vi-
suomenės nariams atrodo savai-
me suprantama. Kiek kliūčių yra 
visuomenėje, nesuvokimo apie 
jų padėtį, žmogiškumo ir orumo 
nuvertinimo, primityvaus požiū-
rio tiek į tokias, atrodytų, deta-
les, kaip plaukų dažymas („kam 
joms to reikia?!“), tiek į tokius es-
minius gyvenimo apsisprendi-
mus, kaip teisė susilaukti vaikų.

J. Jonutytė:
Man taip pat didžiausią įspū-

dį padarė neįgalių moterų mokė-
jimas nepalūžti tokiose situacijo-
se, kuriose galbūt aš pati praras-
čiau norą toliau kautis už savo 
teisę oriai gyventi. Turiu omeny-
je visa tai, ką moterys pasakojo 
apie patirtas psichologines trau-
mas vaikystėje, apie susidūrimus 

su neįtikėtinu visuomenės abejin-
gumu dabar, galiausiai – apie, pa-
vyzdžiui, nuolatos kenčiamą fi-
zinį skausmą, kartais – apie pri-
verstinę vienatvę ir t.t. Man buvo 
ir keista, ir gražu, kad visos šios 
traumuojančios patirtys beveik 
nepalietė moterų savivertės – to, 
ką jos pačios apie save žino, ko-
kiais savo sugebėjimais tiki ir ko-
kiomis spalvomis mato savo gy-
venimą. 

Kodėl tyrimui pasirinkote ko-
kybinį vertinimą? Kokių negalių 
moteris įtraukėte į savo tiriamą-
jį lauką?

E. Šumskienė: 
Lietuvoje ši tema minimaliai 

ištirta. Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2010–2012 
metų programos įgyvendinimo 
priemonių plane buvo numaty-
ta išanalizuoti neįgalių moterų 
ir mergaičių padėtį šalyje ir nu-
statyti priemones, padėsiančias 
saugoti jas nuo diskriminacijos 
ir užtikrinti jų padėties gerini-
mą. Deja, tyrimo eigoje nepavyko 

VDU dėstytoja dr. Jurga Jonutytė.

VU dėstytoja dr. Eglė Šumskienė.

(nukelta į 3 psl.)

Daugiau galimybių 
pasiekti jūrą 

Neįgalieji (o ir ne tik jie) 
džiaugiasi žinia, kad Palangoje, 
ties Birutės parku, netoli poilsio 
namų „Palangos žuvėdra“ esan-
čiame paplūdimyje įrengtas pri-
važiavimas prie jūros. Nutiesti 
patogūs mediniai takai per ko-
pas, o jose įrengta apžvalgos aikš-
telė su suolais. Takas veda į pa-
plūdimį, o jo pabaigoje padary-
ta aikštelė, kurią nuo jūros skiria 
vos keletas metrų. 

Neseniai Palangos savi-
valdybė paskelbė, kad 
jau baigtas tiesti neįga-
liesiems patogus takas, 
vedantis prie jūros. Pa-
plūdimių Lietuvoje turi-
me ne vieną. Pasidomė-
jome, kokios galimybės 
pasimėgauti Baltija neį-
galiesiems kitose pajūrio 
vietose. 

Aplinka visiems
Mintį, kad toks takas turėtų 

būtų įrengtas, susitikime su sa-
vivaldybės atstovais iškėlė pa-
langiškis Tomas Viluckas. Pa-
sak jo, iki šiol Palangoje neįga-
liesiems patekti prie jūros buvo 
sudėtinga. Jie galėjo gėrėtis Balti-
ja nuo tilto, nors tai irgi nėra len-
gva, nes jo link veda gana status 
užvažiavimas. Tiesa, buvo gali-
ma nuvažiuoti iki gelbėjimo sto-
ties, bet ten tekdavo ir pasilikti, 
nes takas baigdavosi vos perva-
žiavus kopas. T. Viluckas džiau-
giasi, kad į jo pasiūlymą buvo įsi-
klausyta, ir dabar jau galima nau-
dotis pakankamai gerai įrengtu 
taku. Pasak jo, labai svarbu ir pa-
daryti aikštelę arti jūros, kurioje 
neįgalieji rateliuose galėtų susto-
ti ir netrukdytų praeiti ar prava-
žiuoti kitiems. Palangiškis sako 
atkreipęs dėmesį, kad takas būtų 
pažymėtas neįgaliųjų ženklu – 
visi turėtų lengvai rasti, kur jis 
yra. Tokios nuorodos netrukus 
turėtų atsirasti ne tik prie tako, 
bet ir mieste. T. Viluckas sako jau 

Pajūris neįgaliesiems 
tampa vis patrauklesnis

Aldonos Milieškienės nuotr. 

Neįgalieji šiuo taku gali nusileisti į Nidos paplūdimį.



Šiuolaikiniame pasaulyje informacijos srautas toks 
galingas, kad joks žmogus negali jo valdyti, kaupti, 

apdoroti. Tenka rinktis tik būtiniausias žinias, perduo-
damas vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba per in-
ternetą, spaudą, radiją, televiziją. Žinias rinktis reikia at-
sargiai, kruopščiai, nes toje galingoje pranešimų tėkmė-
je dažnai slypi pramanas ir apgaulė. Kartais net juokin-
gos fantazijos.

Sovietmečiu Bazilijonų gatvėje (buvusi V. Jacene-
vičiaus) veikė „Gegužės Pirmosios“ farmacijos fabri-
kas. Plačiai ėmė sklisti gandas, girdi, tas fabrikas čia ty-
čia valdžios įkurtas, kad visas Senamiesčio kates trauk-
tų valerijonų kvapas ir piktintų į Aušros Vartus melstis 
einančius tikinčiuosius. Ir dalis šventeivų, be abejo, šia 
nesąmone patikėjo.

Informacijos sąvoka kilusi iš lotyniško „išaiškinu, 
pavaizduoju“. Deja, dažnokai informatoriai, prieš pa-
skleisdami faktą, nesivargina įsitikinti, ar jis tikras, ne-
sugalvotas, iš kokių šaltinių imtas. Jiems pakanka „bo-
bučių radijo“, kuris net išsivysčiusiose šalyse neišjun-
giamas. Ant jo ne vienas yra užkibęs ir nusvilęs, geriau-
siu atveju pašieptas.

Keisčiausia, kad tarp tų „bobučių“ matyti ir viena 
kita žinomesnė asmenybė. Antai buvusi ministrė soli-
džioje auditorijoje pylėsi ant galvos pelenus ir graude-
nosi, kad nei ji, nei kiti į susirinkimą atėjusieji negalėtų 
būti Lietuvos prezidentais, Konstitucijos garantais, mo-
raliniais autoritetais, pavyzdžiu, kaip reikia gerbti savo 
valstybę, jos įstatymus ir t.t. Klausantis tokios savipla-
kos, iš tikrųjų galima sujaukti žmonių protus ir įtikin-
ti juos, kad prezidentas tarsi koks apaštalas, šventasis, 
kuriam niekas negali prilygti. Bet prezidentais negims-
tama, jais tampama, žinoma, turint valstybės vadovui 
būdingų savybių. Todėl jie tautos ir renkami.

Menamą faktą asmuo paprastai skleidžia norėda-
mas pasipuikuoti, parodyti, koks platus jo žinių ir inte-
lekto diapazonas. Vienas žinomas televizijos laidų ve-
dėjas netikėtai be įrodymų viešumon išdavė frazę neva 
viceministras iš kuruojamo padalinio už labai menkus 
procentus pasiskolino stambią pinigų sumą. Apkaltin-
tasis buvo šokiruotas, sako tai paskala. Bet išspaudęs 
dantų pastą, atgal jos nesustumsi. Tą patį galima pasa-
kyti apie žodžius – jie, sukėlę didelį susidomėjimą, ne-
sugrįžta. Priešingai, gandas tik storėja, lyg sniego gniūž-
tė, riedėdama nuo kalno.

Graikas Sokratas laikomas vienu žymiausiu pasau-
lio filosofu. Jis nepripažino jokios informacijos, prieš tai 
jos nepatikrinęs. Sokratas buvo įsitikinęs, kad išmintis 
ir teisingumas – tai tas pats. Ne be reikalo jis vadinamas 
tiesos vėliavnešiu.

Ir daugiau kaip po dviejų tūkstančių metų, iki nū-
dienos, ta vėliava išliko kaip tikrovės pažinimo simbolis. 
Rusų rašytojas Levas Tolstojus rašė: „Kas daug žino, tu-
rėtų suvokti, kaip atsargiai dera smerkti, kad nesuklys-
tum. O prisigraibęs paviršutiniškų žinių sąžinės skur-
džius nepaprastai drąsiai sprendžia apie viską... Nebi-
jok nežinojimo, bijok klaidingo žinojimo – dėl jo atsitin-
ka visa pikta pasaulyje.“

Anapus tiesos paprastai lieka arba arogantiškos as-
menybės, arba turintieji bjaurią savybę – liežuvauti. Iš-
kraipytos ar net sugalvotos žinios apie įvykius, proce-
sus, idėjas, sąvokas skaudžiai atsiliepia tiems, kurie ne-
turi galimybių pasitikrinti faktų iš kelių šaltinių. Ypač 
senyvo amžiaus žmonėms, nesinaudojantiems interne-
tu, neturintiems naujausių žinynų, daliai neįgaliųjų. Lai-
mė, kad informacinės technologijos vis dažniau ateina 
į globos ir šeimos namus. Štai Ventos socialinės globos 
namai dvejus metus dalyvavo tarptautiniame Leonar-
do da Vinči partnerystės projekte „Specialiųjų poreikių 
žmonių reikia internetiniam pasauliui“. Projekto tiks-
las – sudaryti galimybę neįgaliems žmonėms visapu-
siškai dalyvauti visuomenės gyvenime – išmokyti juos 
naudotis informacinėmis technologijomis.

Kuo daugiau bus atvirų, sąžiningų žmonių, tuo ma-
žiau bijosime klaidingo žinojimo.

Anapus tiesos

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Akmenės r.: Šventė akims ir širdims 

Kalvarija:

Kelmė:
Gražų birželio trečiadienio 
rytą autobusas su 42 Kel-
mės rajono neįgaliaisiais 
pajudėjo į sostinę. Aplan-
kyti Lietuvos Respublikos 
Seimą juos pakvietė ir vi-
sas kelionės išlaidas pa-
dengė Seimo narė kelmiš-
kė Alma Monkauskaitė. 

Tirpstant pirmiesiems 
kelionės kilometrams rim-
ti ir susikaupę keleivių vei-
dai pamažu ėmė puoštis 
lengvomis šypsenomis. 
Kelionės tikslą neįgalieji 
pasiekė smagiai nusiteikę.

Seime juos pasitiko 
parlamentarė A. Mon-
kauskaitė ir dvi ją lydėju-
sios darbuotojos. Į 2 gru-
pes suskirstytiems kelmiš-
kiams surengta ekskursi-
ja po Parlamento rūmus, 

Įsimintina kelionė į seimą
jie supažindinti su Seimo 
narių darbu. Visi norėju-
sieji galėjo „pabūti Seimo 
nariais“, pasisakyti iš tri-
būnos. 

Viena grupė susitiko 
su Seimo pirmininke Lo-
reta Graužiniene, o kita 
pabendravo su parlamen-
tarais Dalia Teišerskyte ir 
Petru Gražuliu. Po to visi 
pasikalbėjo su A. Mon-
kauskaite. 

Padėkoję už įsimintiną 
kelionę ir šiltai atsisveiki-
nę su Seimo nare tęsėme 
pažintį su Vilniaus sena-
miesčiu. Mūsų gidu tapo 
vairuotojas Darius Štabo-
kas, kuriam esame dėkin-

Seime Kelmės neįgalieji sužinojo daug įdomių dalykų.

gi už įdomią ekskursiją ir 
smagią kelionę. Grįždami 
dar valandėlei stabtelėjo-
me prie Kauno marių. Au-

tobuse skambėjo juokas, 
dainos, liejosi geros emo-
cijos ir įspūdžiai.

Gražina Rudzevičiūtė

 Savo nuotaikomis ir pri-
siminimais su „Bičiulystės“ 
skaitytojais panoro pasidaly-
ti laišką redakcijai atsiuntusi 
Aldona Jasinskienė.

Su Kalvarijos savival-
dybės neįgaliųjų draugija 
susipažinau prieš 14 metų. 
Tuomet neišgydoma liga 
(išsėtine skleroze) susirgo 
sūnus Donatas. Jam buvo 
vos daugiau kaip 30 metų, 
kai tapo visiškai neįgalus, 
beveik nepajėgė judėti, tad 
visais reikalais bei slaugy-
mu teko rūpintis man, jo 
motinai. Kaip skaudu – 
jaunas, išsilavinęs vyras 
priverstas remtis į motinos 
petį. Nei įgytas aukštasis 
pedagoginis išsilavinimas, 
nei mokiniams atiduoti 40 
metų nesuteikė žinių, iš-
manymo, kaip slaugyti li-
gonį. Todėl man buvo la-
bai svarbios ne tik materia- 

Draugija labai reikalinga
linės paslaugos, suteiktos 
draugijoje, bet ypač vertin-
gi patarimai ir nurodymai 
slaugant sūnų.

2010 metais po sunkios 
ligos sūnus paliko šį pa-
saulį. Aš pati buvau ir fi-
ziškai, ir dvasiškai palū-
žusi, be to, jau perkopu-
si 80-metį. Tad kai drau-
gijos pirmininkė Romu-
tė Murauskienė pasiūlė 
ir toliau draugauti (tapti 
draugijos nare), labai ap-
sidžiaugiau. Manau, ne 
tik man, bet daugeliui ne-
įgaliųjų bei pagyvenu-
sių senjorų tokia draugi-
ja labai reikalinga. Ji ištie-
sia ranką, kai iškyla įvai-
rios materialinės bei dva-
sinės problemos turbūt 
nelaimingiausiai visuo-
menės daliai – brangiau-
sią turtą (sveikatą) pra-
radusiems žmonėms. Juk 

tarp jų yra ir jaunų žmo-
nių, kuriems ypač sunku 
susigyventi su savo nega-
lia. Draugijoje sudarytos 
sąlygos išsiskalbti drabu-
žius, išsimaudyti, o pri-
reikus transporto paslau-
gos, laukia raudonas auto-
busėlis su draugišku vai-
ruotoju. Didelė parama, 
ypač vargingai gyvenan-
tiems, bendradarbiaujant 
su „Maisto banku“ gauti 
maisto produktai.

Mano nuomone, svar-
bi ir kita veikla: vyksta su-
sirinkimai, kurie vienija 
draugijos narius, kasmet 
Kalvarijos parapijos Šv. 
Mergelės Marijos bažny-
čioje aukojamos šv. mišios 
už draugijos narius, kurie 
tais metais išėjo anapilin. 
Organizuojami darbo te-
rapijos, sporto, dainavi-
mo bei vaidinimo užsi-

ėmimai, vasarą 5 dienas 
poilsiaujama Šventojoje. 
Mes su sūnumi irgi pasi-
naudojome šia paslauga. 
Tuo metu sūnus jau sėdėjo 
neįgaliojo vežimėlyje ir sa-
varankiškai tikrai nebūtu-
me aplankę jūros. Ir dabar 
pamenu, kaip jis džiaugė-
si šia kelione.

Aš labai vertinu tai, 
kad draugijoje dirba gera-
noriškos, svetimam skaus-
mui neabejingos moterys 
ir draugijos pirmininkė 
R. Murauskienė. Jos su-
pranta, atjaučia ir, kiek ga-
lėdamos, padeda nugalė-
ti sunkumus. Dažnai geras 
patarimas, šiltas žodis yra 
vertingesni už materia- 
lius dalykus. Linkiu joms 
ištvermės, sveikatos ir sėk- 
mės organizuojant ir tei-
kiant tokią mums reika-
lingą paramą. 

 Elena Gubovienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie Akmenės 
neįgaliųjų kelionę į Latviją. 

Nereikia trenktis į pa-
saulio kraštą ieškoti pa-
slėptų lobių, jų galima ras-
ti visai čia pat. Tų lobių ieš-
koti vieną saulėtą šeštadie-
nį ir išsiruošė nemaža gru-
pė Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos Akmenės 
skyriaus narių su savo ar-
timaisiais. Kelionė nebu-
vo tolima – tik į kaimyninę 
Latviją, į Žemgalos kraštą.

Pirmiausia – Duobe-
lė, Latvijoje dar vadina-
ma ,,saulės miestu“. Nuo 
Lietuvos sienos apie tris-
dešimt kilometrų – neto-
li. Duobelę garsina aly-
vų sodas, įkurtas didžio-
jo latvių selekcininko Pė-
terio Upyčio. Visą gyveni-
mą vaismedžių ir dekora-
tyvinių augalų selekcijai 
paskyręs P. Upytis (1896–
1976) svajojo, kad visa jo 
tėvynė taptų alyvų šalimi, 
kad kiekvieną gegužę visi 
gimtinės kaimai ir miestai 

pražystų baltomis, mėly-
nomis, violetinėmis, roži-
nėmis, net gelsvomis aly-
vų kupetomis. Duobelė-
je jis triūsė nuo 1948 iki 
1976 m., išvedė daugiau 
nei 100 alyvų veislių. Vie-
ną gražiausių paskyrė mo-
tinai, pavadino ją ,,Motina 
Edė Upytis“. Retas sūnus 
gali motinai pastatyti tokį 
amžiną paminklą... Įdo-
mi alyvos ,,Tėvynė“ (la-
tviškai ,,Tevzeme“) isto-
rija. Taip ji pavadinta La-
tvijos vyrų choro garbei. 
Choro nariai su savo arti-
maisiais kiekvieną pava-
sarį per sodų žydėjimą at-
važiuodavo pasidarbuoti 
sode. O po darbų čia pat 
surengdavo koncertą. Di-
delis choras ir vienintelis 
klausytojas – sodų maes-
tro... P. Upytis choro mu-
ziką be galo mėgo. Iš šitų 
improvizuotų koncertų ir 
atsirado dabar jau tradici-
niai alyvų žydėjimo kon-
certai. Šiemet čia skambė-
jo V. A. Mocarto muzika.

Dabar parke yra 200 
rūšių alyvų. Didelio selek-
cininko dėmesio nusipelnė 
ir trešnės, vyšnios, obelys, 
kiti vaismedžiai. Jų išvesta 
irgi daugybė veislių. 

Keliauninkai patrau-
kė toliau, į Rundalės rū-
mus ieškoti dar daugiau 
džiaugsmo akims ir šir-
džiai. Kelias vingiuoja per 
miškus, laukus, juose iš-
simėčiusias latvių sody-
bas. Rundalės rūmai išny-
ra prieš akis visai netikė-
tai. Jie apgaubti įvairiomis 
istorijomis, pasakojimais, 
legendomis – meilės, mir-
ties, tremčių, dovanojimų. 

Švyti jie prabanga, įdomio-
mis istorinėmis ir meno 
kolekcijomis. Rūmuose yra 
net 138 kambariai, kuriuo-
se gyveno dvaro šeiminin-
kai ir jų svečiai. Rūmų kie-
me įkurtas didžiulis pran-
cūziško stiliaus parkas. Kai 
lankėmės, parke buvo pats 
tulpių žydėjimas. Dabar 
čia žydi didžiulis įvairiau-
sių rūšių rožynas.

Visi keliavusieji dė-
kingi Akmenės neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei N. 
Švažienei, Akmenės pa-
dalinio vadovei V. Veig- 
norienei, surengusioms šią 
kelionę. 

Rundalės rūmai.
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Pajūris tampa vis patrauklesnis neįgaliesiems
(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos specialiosios kūry-
bos draugijos „Guboja“ or-

ganizuojamas tradicinis jaunų 
neįgalių muzikos atlikėjų kon-
kursas-festivalis „Perliukai“ su-

„Perliukų“ kelionė per Lietuvą

girdėjęs, kad įrengtu nuvažiavi-
mu prie jūros patenkintos ir jau-
nos mamos – jis bus naudingas 
ne tik neįgaliesiems. 

T. Viluckas pasakoja, kad 
jam teko bendrauti su iš užsie-
nio ar kitų Lietuvos miestų at-
važiavusiais neįgaliaisiais, ku-
rie stebėdavosi – negi tokiame 
populiariame kurorte nėra ga-
limybės patekti prie jūros. Vy-
riškis lankėsi Švedijos, Danijos 
paplūdimiuose. Ten įrengti ta-
kai veda net į jūrą, ir tai padaryta 
pačiose geriausiose pajūrio vie-
tose. Pasak T. Vilucko, pas mus, 
ko gero, vienintelis tikrai pritai-
kytas paplūdimys yra Monciš-
kėse, juo galima nuvažiuoti be-
veik iki pat vandens, o naujasis 
takas, saugantis jūros griauna-
mosios jėgos, baigsis už keleto 
metrų nuo jo. 

Palangos miesto mero Ša-
rūno Vaitkaus teigimu, neįga-
liesiems skirtų paplūdimio vie-
tų ateityje daugės. „Kurortas 
turi būti atviras visiems žmo-
nėms, taigi – ir turintiems svei-
katos sutrikimų. Privalome su-
kurti tokią infrastruktūrą, kad 

kiekvienas, atvykęs į Palangą, 
galėtų pamatyti jūrą, saulėlydį, 
patekti kuo arčiau jūros ir gerai 
jaustis Palangoje“, – teigė kuror-
to vadovas. 

Klaipėdoje pritaikymas tik 
dalinis 

Iš Klaipėdos keliantis į Smil-
tynę visada smagu matyti kartu 
vykstančius dviratininkus, ma-
mas su vežimėliuose sėdinčiais 
vaikais, taip pat ir žmones neį-
galiųjų rateliuose (beje, patekti į 
keltą nėra didelių kliūčių). Kad 
ir stumiami artimųjų ar pagal-
bininkų, jie atrodo laimingi, nes 
gali pajusti nuo marių dvelkian-
tį drungną vėjelį, išgirsti nostal-
giškus kirų balsus, pamatyti ke-
lionių ilgesį žadinančius laivus... 
Tai mums, vaikštantiems, tarsi 
suteikia viltį, kad net ir ištikus 
sunkiai negaliai gyvenimas ne-
sibaigia... 

Žinoma, didelis malonu-
mas pasivažinėti kvepiančiais 
pajūrio pušynų takeliais, ta-
čiau kyla klausimas: ar pavyks 
šiems žmonėms patekti prie jū-
ros? Pasak įmonės „Klaipėdos 
paplūdimiai“ direktoriaus Vir-
ginijaus Urbono, uostamiesty-

je neįgaliesiems prieinami 2 pa-
plūdimiai. Vienas Smiltynėje, ki-
tas, vadinamasis neįgaliųjų, yra 
tarp II Melnragės paplūdimio 
ir Girulių. V. Urbono teigimu, 
čia įrengti takai iki paplūdimio, 
taip pat po vieną neįgaliesiems 
prieinamą persirengimo kabi-
ną (šios kabinos yra platesnės, 
įrengti įvažiavimai į jas). Tiesa, 
galima sakyti, kad pritaikymas 
yra tik dalinis, nes iki pat jūros 
šiais takais nepavyks nuvažiuo-
ti. Jei užtenka tik iš tolo pasigro-
žėti jūra ar besileidžiančia sau-
le, šalia laiptų įrengtu mediniu 
taku dar galima nusileisti ir iki 
gelbėjimo stoties Melnragėje. 

Klaipėdiečių šiemet taip pat 
laukia naujiena – viešieji tuale-
tai ir dušai, į kuriuos pritaiky-
ti įvažiavimai neįgaliesiems. Jie 
paplūdimių lankytojams nemo-
kami. Tiesa, V. Urbonas pastebė-
jo, kad Giruliuose, kur paprastai 
vyksta neįgalių vaikų stovyklos, 
priėjimai prie jūros nepritaikyti. 

Neringoje – taip pat 
neblogos naujienos

Dviem Neringos paplūdi-
miams (Nidos ir Juodkrantės), 
taip pat, kaip ir Palangos Birutės 

laukia vis daugiau dėmesio, da-
lyvių ir palaikymo. Kas trejus 
metus rengiamas jaunų neįgalių 
dainininkų ir instrumentalistų 
konkursas-festivalis siekia ug-

dyti neįgalių vaikų ir jaunuolių 
(3–29 metų) meno bei kūrybos 
poreikį, skatinti meninę savi-
raišką, atrinkti geriausius voka-
linius, instrumentinius ansam-
blius ir solistus. Tai integruo-
tas, edukacinio pobūdžio jaunų 
muzikų debiutų renginys, ku-
riame neįgalieji bendradarbiau-
ja su profesionaliais muzikan-
tais, sveikaisiais bendraamžiais.

Praėjusių metų pabaigoje 
prasidėjusiame ir neseniai pasi-
baigusiame III respublikiniame 
konkurse-festivalyje dalyvavo 
apie 600 jaunų atlikėjų ir jų pe-
dagogų. „Perliukai“ apsilankė 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, 
Alytuje ir Vilniuje. Konkursinė-
se programose prisistatė 27 įvai-
rios sudėties neįgalių vaikų ir 
jaunuolių ansambliai ir 43 solis-
tai iš 16 savivaldybių. Tai buvo 
puiki neįgaliųjų ir sveikųjų mu-

zikos atlikėjų kūrybinio bendra-
darbiavimo šventė.

Įspūdingais muzikiniais pa-
sirodymais žiūrovus džiugino 
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo 
mokyklos mokiniai, Šiaulių uni-
versiteto Muzikos pedagogikos 
katedros ir Klaipėdos univer-
siteto Menų fakulteto studen-
tai, Klaipėdos ir Alytaus jauni-
mo centrų kolektyvai, Nacio-
nalinės M. K. Čiurlionio menų  
mokyklos mokiniai, pop daina-

vimo studijos „HEY!“ ugdyti-
niai, kiti atlikėjai.

III respublikinis jaunų neį-
galių muzikos atlikėjų konkur-
sas-festivalis „Perliukai“ dar 
nesibaigė. Baigiamasis jo akor-
das šių metų lapkritį nuskam-
bės Vilniuje. Į uždarymo šventę 
bus pakviesta apie 200 regioni-
nių konkursų laureatų ir jų ben-
draminčių.

„Bičiulystės“ ir LSKd „Guboja“ 
inform.

Scenoje Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos mokiniai dainininkai Nojus 
Žemgulis ir Sabina Rabidova (mokytojas Sergejus Treščenkinas). 

Dainuoja Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro folklo-
ro ansamblis ,,Piemenėliai“ (mokytoja Reda Urnienė). 

paplūdimiui, šiemet dar kartą 
suteikta teisė iškabinti Mėlynąją 
vėliavą, rodančią jų kokybę. No-
rint gauti šį ženklą, be kitų rei-
kalavimų, paplūdimius būtina 
pritaikyti ir neįgaliesiems. Pato-
gus neįgaliesiems skelbiasi esąs 
ir Preilos paplūdimys. 

Neseniai Nidoje su bičiuliais 
poilsiavęs „Likimo laiptų“ vado-
vas Adolfas Ruškys džiaugiasi 
centriniame ir šiauriniame pa-
plūdimiuose įrengtais takais ne-
įgaliesiems. Pasak jo, žmonėms 
vežimėliuose galimybė patek-
ti prie jūros tikrai svarbi. Tiesa, 
tais takais nusileidus patenkama 
ant smėlio, tad tenka arba apsiri-
boti pasigrožėjimu jūra nuo ten 
įrengtos aikštelės, arba, kaip juo-
kauja A. Ruškys, šliaužti kelias-
dešimt metrų iki vandens. Ni-
doje taip pat yra tualetas su įva-
žiavimu neįgaliesiems, tačiau, 
pasak A. Ruškio, į jį sėdint rate-
liuose įvažiuoti sunku – nuoly-
dis per status. Jis pritaria T. Vi-

luckui, kad vienintelė tikrai ge-
rai neįgaliesiems pritaikyta vie-
ta – Monciškės. Ten viską daro 
žmonės, patys judantys veži-
mėliais, turintys didelę patirtį, 
todėl ir pritaikymas tikrai pato-
gus. Neringos miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Liucija 
Olšauskienė sako besidžiaugian-
ti, kad su savivaldybe pavyksta 
rasti bendrą kalbą, kad vis gerėja 
aplinkos pritaikymas. Neįgalieji 
patenkinti įrengtu taku iki Par-
nidžio kopos. Prieš metus kartu 
su savivaldybės atstovais apėjus 
Nidą, buvo nutarta, kad prie ša-
ligatvių, takų reikia įrengti rank-
tūrių – vietovė kalvota, o vyres-
nio amžiaus, sunkiau vaikštan-
čiam žmogui nelengva įveik-
ti nuokalnes niekur neįsikibus. 
Buvo parengtas projektas, per-
nai savivaldybės lėšomis atlikta 
dalis darbų. L. Olšauskienė tiki-
si, kad likę turėklai bus įrengti 
kitais metais. 

Aurelija BABiNSKieNė

Palangos pajūris jau kviečia mėgautis saulės ir vandens malonumais.

Juodkrantės paplūdimyje įrengtas medinis takas.
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Daktaras
Aiskauda

uodų vizitinė kortelė ir apsaugos nuo jų būdai

Uodai priklauso dvisparnių 
būrio vabzdžių šeimai. Yra 

kelios panašių vabzdžių šeimos: 
tikrieji uodai, storakojai uodai ir 
uodai trūkliai. Pasaulyje priskai-
čiuojama tūkstančiai uodų rūšių, 
Lietuvoje rasta apie 300. Iš jų tik 
mažiau negu pusšimtis rūšių yra 
kraujasiurbiai. Žmones daugiau-
sia puola šios rūšys: paprastasis 
uodas, paprastasis maliarinis uo-
das (maliarija uodai gali užkrėsti 
lankantis Afrikos, Azijos ir Ame-
rikos žemynuose, bet ne Lietu-
voje), pelkinis uodas ir miški-
nis uodas. 

mus atakuoja tik uodų 
patelės

Kraują siurbia (tai trunka ke-
liasdešimt sekundžių) tik uodų 
patelės (patinėliai minta vien žie-
dų nektaru ir augalų sultimis). 
Uodų patelės dažniausiai „dar-
bą“ pradeda prieš saulėlydį ir 
tęsia ligi ryto, ypač esant + 160 C 
temperatūrai ir 80–90 % oro drėg- 
numui. Kai oras būna sausas ir jo 
temperatūra viršija + 280 C, uodų 
organizmas netenka drėgmės, 
todėl patelės nebepajėgia pul-
ti nei žmonių, nei kitų žinduo-
lių, paukščių, reptilijų ir amfibi-
jų (beje, vienų rūšių uodai labiau 
„mėgsta“ žmones, kitų – arklius, 
dar kitų – varles ir t. t.). Uodai ne-
mėgsta tiesioginių saulės spindu-
lių ir stipraus vėjo.

uodų gyvenimo pradžia – 
vanduo

Šių padarų gyvenimas pra-
sideda stovinčiame arba lėtai te-
kančiame vandenyje, kur uodų 
patelė kas 2–3 dienas sudeda 
nuo 30 iki 150 kiaušinėlių, iš ku-
rių per savaitę išsivysto suau-
gę uodai. Beje, uodų patelių gy-
venimo trukmė daugiausia pri-
klauso ne nuo prisisiurbto krau-
jo kiekio, medžioklės metu nu-
skristų nuotolių (per savo gyve-
nimą uodai gali nuskristi apie 
500 km), o nuo aplinkos tempe-
ratūros. Esant pliusinei 10–150 C 
temperatūrai jos gyvena iki 115 
dienų, esant + 250 C – 43 dienas.

Dar visai neseniai buvo skel-
biama, jog „uodų yra beveik vi-
same pasaulyje“, „uodai gyve-
na visur, išskyrus Šiaurės kraš-

tus“, „uodų nėra tik Antarktido-
je“ ir t. t. Šiandien mokslininkai 
skelbia radę uodų ne tik kai ku-
riose Naujosios Zelandijos kalnų 
olose, stokojančiose saulės, bet ir 
snieguotose Tian Šanio viršukal-
nėse (šių vietų uodai būna akty-
vūs esant temperatūrai minus 160 
C) bei Antarktidoje (arktinės žie-
mos metu temperatūra būna mi-
nus 60–800 C!). 

Ir dar. Mokslininkai užsime-
na ir apie uodų... naudą. Antai iš 
100 ha pelkės kasmet „išskren-
da“ 32 kg anglies, 16 kg azoto, 9 
kg fosforo, 6 kg kalcio – visa tai 
atitenka augalams ir paukščiams.

Repelentai 
Žmogus nuo neatmenamų 

laikų ieškojo priemonių, pade-
dančių apsiginti nuo kraujasiur- 
bių uodų. Kiek rimčiau su jais 
pradėta kovoti tik XX amžiu-
je. Pradžioje pramoniniu būdu 
buvo gaminamos įvairios me-
chaninės priemonės (tinkleliai 
langams, specialūs drabužiai, 
kojinės, pirštinės ir t. t.), kiek 
vėliau atsirado repelentai (uo-
dus atbaidančios individualios 
sintetinės ir kitokios priemo-
nės, kuriomis padengiama žmo-
gaus oda, rūbai, lovos, užuolai-
dos). Šie gaminiai (aerozoliai, 
losjonai, tepalai, kremai, pieš-
tukai), skirti individualiai žmo-
gaus apsaugai, priklausomai 
nuo juose esančių veikliųjų me-
džiagų koncentracijos, oro tem-
peratūros, drėgmės, vėjo ir kai 
kurių kitų dalykų, gali užtik- 
rinti odos apsaugą nuo 15 min. 
(pvz. gvazdikų aliejus) iki 10 val. 
(absoliuti dauguma priemonių 
būna veiksmingos apie pusdie-
nį). Beje, ieškant veiksmingų re-
pelentų buvo išbandyta per 20 
tūkst. įvairių cheminių junginių, 
tačiau tik maždaug septynios de-
šimtys tiko praktiniam naudoji-
mui. Ypač veiksmingomis pripa-
žintos tos priemonės, kurių su-
dėtyje buvo dimetilftalato ir di-
etiltoluamido (įsidėmėtina, jog 
ši medžiaga labai sausina odą, 
ardo plastiką; dėl šios priežasties 
įtrūksta, pvz., plastikiniai laikro-
džių dirželiai). 

Pastabos:
1. Repelentai gali atbaidy-

ti nuo uodų ir kai kurių kitų ne-

nuodingų nariuotakojų, tačiau 
netinka apsaugai nuo geliančių 
(nuodingų) vabzdžių (bičių, šir-
šių ir kt.). 

2. Nepatartina repelentus 
naudoti uždarose patalpose, jais 
tepti žaizdotas ar uždegimo ap-
imtas vietas. 

3. Grįžus į namus repelentais 
pateptas vietas reikia nuplauti.

insekticidai ir biologinis 
metodas

Kita medžiagų grupė, kuri ne 
atbaido uodus, bet juos naikina, 
vadinama insekticidais. Insekti-
cidai daugiausia gaminami sin-
tetiniu būdu iš cheminių jungi-
nių. Augalinės kilmės insektici-
dai, gaunami iš skaistenio gen-
ties augalų, veikia silpnai. Dar 
egzistuoja ir biologinis metodas, 
kai panaudojami natūralūs uodų 
priešai: ligas sukeliantys mikro-
organizmai, virusai, paraziti-
niai, uodus medžiojantys vabz-
džiai ir kiti gyvūnai. Antai van-
dens telkiniuose paprastų uodų 
lervas mėgsta antys, karpinės žu-
vys ir pan.

Apsauginės priemonės
1. Neleidžia uodams patekti 

į patalpas, tačiau yra pralaidūs 
orui specialūs tinkleliai, tvirti-
nami prie balkonų durų, langų 
ar orlaidžių rėmų.

2. Uodus naikina mėlyną 
šviesą skleidžiančios elektrinės 
lempos. Veikimo principas: uo-
dus traukia mėlyna šviesa, tačiau 
atskridę prie lempos, jie patiria 
elektros iškrovą ir žūsta.

3. Nuo seno žinoma, jog uo-
dai nemėgsta gvazdikėlių, ba-
ziliko, snapučio (pelargonijos), 
anyžiaus, eukalipto kvapų. Ypač 
pravartu naudoti šių augalų ete-
rinius aliejus (naudojami patepti 
žmogaus odai, drabužiams, taip 
pat tinka patalpoms ir lauke): 
gvazdikų, čiobrelių, levandos, 
rozmarino, snapučio (pelargoni-
jos), baziliko, eukalipto, citrone-
los (svaigiosios citrinžolės); beje, 
citronelos eterinis aliejus laiko-
mas ypač efektyviu. 

4. Būdami gamtoje kai kurie 
žmonės nuo uodų ginasi kūren-
dami laužus. Šią priemonę gali-
ma sustiprinti į ugnį įmetus kan-
korėžių, pušų ar eglių šakelių, iš-

džiovintų kadagio spyglių, įlaši-
nus kamparo arba kedrų aliejaus.

5. Nelabai maloni, tačiau pa-
lyginti veiksminga priemonė – 
žuvų taukai (plonai patepamos 
atviros kūno vietos).

6. Šviežiai sutrintų ievos lapų 
sultys – irgi nebloga priemonė, 
galinti atbaidyti uodus. Susiruo-
šus į gamtą šiomis sultimis pate-
pamos atviros kūno vietos (vei-
das, kaklas ir t. t.).  

7. Neblogai nuveja uodus 
šviežiai nuskintos šeivamedžio 
šakelės ir pomidorų lapai.

Pastabos:
a) Eteriniu aliejumi patepa-

mos atviros kūno vietos arba jo 
užlašinama ant drabužių, sava-
darbių apyrankių (padarytų iš 
kokio nors audeklo atraižos). Jei-
gu šiuo aliejumi pateptose odos 
vietose atsirado alergijai būdin-
gų požymių, tokį aliejų reiktų 
pakeisti arba pasirinktą eterinį 
aliejų sumaišyti (santykiu 1:10 
arba 1:20) su paprastu augali-
niu aliejumi.

b) Patalpoms aromatizuoti  
eteriniu aliejumi tikslinga naudo-
ti pulverizatorių (tiks ir gėlėms 
skirtas purkštuvas). Juo išpurš-
kiamas ne grynas eterinis aliejus, 
o mišinys (5 lašai pasirinkto ete-
rinio aliejaus, šaukštelis spirito 
(degtinės), 1/4 stiklinės vandens).

c) Drėgnoms patalpoms aro-
matizuoti (patepami gėlių va-
zonai, lėkštelės, padėtos ant pa-
langių) gaminamas mišinys: 2 
šaukštai abrikosų ar migdolų 
aliejaus, 10 lašų pasirinkto eteri-
nio aliejaus.

Jeigu jau įkando
1. Padeda atsikratyti niežėji-

mo, skausmo ir odos pabrinkimo 
šviežiai sutrinti plačialapio gys-

ločio, mėtos, pelyno ar petražolės 
lapai. Daroma taip: pasirinkta ža-
liava (pvz., petražolės lapai) nu-
plaunama, sutrinama (kad atsi-
rastų sulčių), uždedama ant įkąs-
tos vietos, sutvarstoma (jei netu-
rime marlės, tiks ir kitokia med- 
vilninio audeklo atraiža). Kas 2–3 
valandas procedūra kartojama su 
šviežia žaliavos porcija. 

2. Ant probleminės vietos ke-
lioms minutėms uždedama švie-
žiai perpjauto svogūno puselė.

3. Skaudanti vieta kelis kartus 
per dieną įtrinama valgomosios 
sodos tirpalu (stiklinėje vandens 
ištirpinamas arbatinis šaukšte-
lis sodos). 

4. Keletą kartų per dieną įkan-
dimo vieta patepama amonia- 
ku arba uždedamas vatos tam-
ponėlis (laikoma tik 15 min.), su-
mirkytas spiritiniu medetkų žie-
dų antpilu.

5. Skausmą ir niežėjimą ma-
žina prie įkąstos vietos priglaus-
tas ledas, įdėtas į polietileno mai-
šelį (nepatartina odos šaldyti il-
giau kaip 5 min.– gali nušalti oda 
ir gilesni audiniai).

6. Seniau buvo labai madinga 
įkąstą vietą patepti vietnamietiš-
ku balzamu „Auksinė žvaigždė“. 
Dabar to daryti alergologai nepa-
taria, nes ši priemonė tik pablogi-
na nukentėjusiojo būklę.

6. Jeigu įkąsta vieta stipriai 
sutino ir karščiuoja, teks kreip-
tis į gydytoją.

Pastaba. Jeigu įkąstos vietos 
neskauda, neniežti, nėra kitokių 
nemalonumų, nieko nereikia pri-
dėti, niekuo tepti; svarbiausia, 
kad tos vietos nekasytume. Pa-
kanka tą vietą nuplauti švariu 
vėsiu vandeniu su muilu ir ne-
trinant nušluostyti.

Romualdas OGiNSKAS

Nepaisant to, kad kasmet vis 
daugiau žmonių nemokamai iš-
sitiria savo sveikatą pagal pre-
vencinę širdies ir kraujagyslių 
ligų programą, o šios ligos dia-
gnozuojamos ankstyvojoje sta-
dijoje, visgi mirtingumas mūsų 
šalyje nuo jų išlieka gana di-
delis. Todėl Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) ragina vy-
rus ir moteris aktyviau išnau-
doti valstybės siūlomas gali-
mybes nemokamai pasitikrinti 
savo sveikatą. 

Jau devintus metus Lietuvoje 
vykdoma širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos programa, pagal 
kurią kartą per metus nemoka-

Komentuojame – 
konsultuojame

Širdies ir kraujagyslių tyrimai kasmet  
atliekami nemokamai

mai gali pasitikrinti moterys nuo 
50 iki 65 metų ir vyrai nuo 40 iki 
55 metų. Užsienio ir mūsų šalies 
patirtis rodo, kad galima išveng-
ti daugelio širdies ir kraujagyslių 
ligų ir pailginti žmogaus gyve-
nimą. Tam reikia perprasti ligos 
prigimtį, nustatyti ją skatinan-
čius rizikos veiksnius ir atkak- 
liai su jais kovoti. „Todėl Lietu-
voje įgyvendinama minėta pre-
vencinė programa. Taip žmo-
nėms suteikiama puiki galimy-
bė pasitikrinti širdies ir krauja-
gyslių būklę, anksti nustatyti iš-
eminį širdies ir kraujagyslių pa-
žeidimą, jo atsiradimo tikimy-
bę, išvengti ligos, neįgalumo ir 
mirties nuo ūmių komplikacijų: 

miokardo infarkto, insulto, peri-
ferinių arterijų trombozės“, – tei-
gė Viačeslavas Zaksas, VLK Svei-
katos priežiūros paslaugų depar-
tamento direktorius. 

Norintiesiems pasitikrinti šir-
dies ir kraujagyslių būklę reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją. Jis nu-
stato rizikos veiksnius ir, jei rei-
kia, sudaro individualius ligų 
prevencijos planus. 

Daugelis žmonių nejaučia jo-
kių šių ligų simptomų, nesugeba 
jų atpažinti ir dažnai net neįta-
ria, kad serga. Ryžtis keisti savo 
gyvenimą turime norėti ir pa-
tys. Juk širdies ir kraujagyslių li-
gos visame pasaulyje siejamos su 
netinkama žmonių gyvensena: 

nesveika mityba, rūkymu, per 
mažu fiziniu aktyvumu, antsvo-
riu bei negydomu padidėjusiu 
arteriniu kraujospūdžiu ar cukri-
niu diabetu. Ypač svarbu kreip-
tis į gydytoją ir atlikti profilakti-
nius širdies tyrimus net ir gerai 
besijaučiantiems, bet turintiems 
nors menkiausią rizikos veiksnį 
žmonėms. 

Svarbu žinoti, kad vieną kar-
tą per metus pagal minėtą prog- 
ramą nemokamai gali būti nusta-
toma gliukozės, cholesterolio, tri-
gliceridų koncentracija kraujyje, 
atliekama elektrokardiograma ir 
kiti tyrimai, parodantys, ar žmo-
gus priskirtinas didelės rizikos 
grupei. Jei po pirminių tyrimų 

paaiškėja, kad širdies ir krauja-
gyslių ligų tikimybė yra didelė, 
pacientas siunčiamas išsamiau 
ištirti į specializuotus šių ligų 
prevencijos padalinius, prirei-
kus – skiriamas gydymas. 

Šiai programai įgyvendin-
ti kasmet skiriama vis daugiau 
lėšų, todėl nemokamai pasitik- 
rina vis daugiau žmonių. Pir-
maisiais programos įgyvendini-
mo metais buvo panaudota 0,75 
mln. litų ir pasitikrino daugiau 
kaip 19 tūkst. asmenų, o 2013 m. 
programai vykdyti buvo išleista 
11,7 mln. litų ir pasitikrino dau-
giau nei 198 tūkst. žmonių. 2014 
m. šiai programai vykdyti skirta 
daugiau nei 12 mln. litų. 
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Klausėte – 
atsakome

„Norėčiau sužinoti, kodėl neį-
galusis, kuriam skirta funkci-
nė lova, netenka teisės gauti 
aktyvaus tipo vežimėlį. Turiu 
sunkią negalią ir man reika-
lingos abi šios atskirtį maži-
nančios bei gyvenimą palen-
gvinančios priemonės. Mano 
vežimėlis baigia sulūžti, o 
naujo įsigyti nebegalėsiu. Ne-
jaugi iš tiesų turėsiu tik lovoje 
gulėti ir niekur iš namų neiš-
važiuoti arba atsisakyti funk-
cinės lovos?“ – klausia savait- 
raščio skaitytojas Gintas N. 

Atsako Techninės pagalbos neį-
galiesiems centro (TPNC) Metodi-
nio skyriaus vedėja Dovilė Saba-
liauskaitė.

Skirti abiejų šių priemonių neįga-
liesiems negalime, nes tam prieš-
tarauja medicininiai kriterijai, pagal 
kuriuos nustatomas asmens porei-
kis įsigyti techninės pagalbos prie-
mones.

Asmuo, kuris naudojasi aktyvaus 
tipo vežimėliu, dėl sveikatos būklės 
yra priverstas judėti rankomis varo-
mu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiš-
kai savarankiškas įprastoje urbanis-
tinėje ir gamtos aplinkoje. Jis turi  
stiprias rankas, pvz., vairuoja auto-
mobilį, sportuoja ir kitaip aktyviai 
leidžia laiką. 

Automatiškai reguliuojama lova 
skiriama asmenims, kuriems nusta-
tytas specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis, bei asmenims su visiška 
negalia, kuriems yra didelė pragu-
lų atsiradimo tikimybė. 

Vis dėlto neįgalusis, turintis ar 
pageidaujantis įsigyti automatiš-
kai valdomą lovą, be vežimėlio ne-
liks. Pagal medicininius kriterijus jis 
gali įsigyti automatiškai reguliuo-
jamą lovą ir universalaus tipo arba 
tetraplegiko vežimėlį. Be to, jei skai-
tytojo vežimėlis yra sulūžęs, jis visa-
da gali kreiptis į TPNC skyrių dėl jo 
remonto.

Aktyvaus tipo 
vežimėlis ir 
galimybės jį 

įsigyti

„Norėjau iš techninės pagal-
bos priemones tiekiančios 
įmonės įsigyti aktyvaus tipo 
vežimėlį. Tačiau sužinojau, 
kad turėsiu prisimokėti, nes 
nuo gegužės mėn. TPNC įmo-
nei kompensuoja ne 5 tūkst. 
litų, kaip buvo anksčiau, o tik 
4 200 litų. Ar taip yra iš tikrų-
jų?“ – klausia Vacys K.

Nuo š. m. gegužės 1 d. įsigalio-
jo Neįgaliųjų aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis ir šių prie-
monių įsigijimo išlaidų kompensavi-
mo tvarkos aprašo pakeitimai, keitė-
si ir kompensacijos dydis už aktyvaus 
tipo vežimėlį, įsigyjamą per įmonę. 
Nuo 2014 m. gegužės 1 d. asmeniui 
vieną kartą per 5 metus skiriama  ak-
tyvaus tipo vežimėlio kompensacija 
iki 4 200 litų, bet ne daugiau už fak-
tines išlaidas. 

Svarbu žinoti, kad TPNC perka-
mi aktyvaus tipo vežimėliai nesiski-
ria savo kokybe nuo įmonių siūlomų 
vežimėlių, todėl asmuo gali kreiptis į 
TPNC ir įsigyti aktyvaus tipo vežimė-
lį nemokamai.

Neįgalios moterys: gailėtis ar žavėtis? 
(atkelta iš 1 psl.)

rasti informacijos apie šios prie-
monės įgyvendinimą. Taigi gali-
ma teigti, kad šis tyrimas – vie-
nas pirmųjų. Kokybinis tyrimas 
unikalus ir vertingas tuo, kad 
leido įsigilinti į konkrečias pa-
tirtis, atskleisti subjektyvų situ-
acijos vertinimą ir į JT Neįgalių-
jų teisių konvencijoje numatytų 
priemonių įgyvendinimą pažiū-
rėti ne iš oficialios, kiekybiniais 
duomenimis grindžiamos infor-
macijos, o iš asmeninės patirties 
ir išgyvenimų. 

J. Jonutytė:
Kalbėjomės su 20 darbin-

go amžiaus moterų, kurios turi 
įvairias negalias: regos, klausos, 
judėjimo (skirtingos kilmės ir 
skirtingų diagnozių), psichoso-
cialinę, kompleksinę ir 1 moteri-
mi, turinčia intelekto sutrikimų. 
Nors kokybinio tyrimo metodi-
ka to nereikalauja, tačiau dėl išsa-
mesnio vaizdo siekėme, kad tarp 
tiriamųjų būtų ir moterų, turin-
čių savo šeimas, vaikus, ir vienų, 
ir su branduolinės šeimos nariais 
gyvenančių. Stengėmės, kad tyri-
mo dalyvės gyventų įvairių dy-
džių miestuose ir miesteliuose, 
visoje Lietuvoje. Visų jų patirtys 
yra skirtingos.  

Diskriminacija – labai plati 
sąvoka. Kokias gyvenimo sritis 
įtraukėte į tyrimą? Kodėl būtent 
jas pasirinkote?

E. Šumskienė: 
Tyrime siekėme įvertinti, 

koks yra negalią turinčių mote-
rų požiūris į jų gyvenimo koky-
bę įvairiose srityse: prieinamu-
mas ir mobilumas; saugumas; 
santykiai šeimoje; švietimas; da-
lyvavimas darbo rinkoje; sveika-
ta; gaunamos pajamos ir sociali-
nės garantijos; dalyvavimas bei 
privatumo užtikrinimas. Šios sri-
tys buvo išskirtos remiantis tyri-
mais apie moterų ir negalią turin-
čių asmenų situaciją bei pagrin-
diniais nacionaliniais ir tarptau-
tiniais teisės aktais. 

Kurioje iš šių gyvenimo sri-
čių neįgalios moterys patiria 
daugiausiai problemų? Ar suta-
po tyrėjų ir pačių neįgalių mote-
rų vertinimai?

J. Jonutytė:
Moterys patiria problemų 

kone visose Eglės ką tik išvardin-
tose srityse. Tačiau jos kalba apie 
tas problemas kaip apie norma-
lius savo kasdienius rūpesčius 
(tai mus, kaip minėjau, stebino – 
tad čia galbūt tyrėjų ir tiriamųjų 
vertinimai skyrėsi). Kaip pavyz-
dį pateiksiu tik vieną sritį – svei-
katos priežiūros ir sveikatos pa-
laikymo. Labai keista, tačiau bū-
tent šioje sferoje labai mažai at-
sižvelgiama į neįgaliųjų porei-
kius, juo labiau nesirūpinama 
užtikrinti jų teisę į orų, žmogiš-
ką sveikatos patikrinimą ar gy-
dymą. Eglė jau minėjo, kad rim-
tai nežiūrima į neįgalios moters 
teisę gimdyti ir auginti vaikus, 
tačiau ne vien šioje srityje jos yra 
diskriminuojamos. Judėjimo ne-
galią turinčios moterys susiduria 
su didelėmis kliūtimis kai nori 
pasiekti atskiras patikros proce-
dūras, arba sanatorinį gydymą. 

Kaip vertinti moterų pasakoji-
mus apie tai, kiek pažeminimo 
jos patiria, kai joms priklausan-
čią gydomųjų vonių procedū-
rą gali pasiekti tik pasamdžiu-
sios nepažįstamus vyrus, kurie 
jas nuogas turi įkelti į tas vonias; 
arba kai ribojama teisė joms pa-
tekti į baseinus (vien dėl to, kad 
tai gali nepatikti kitiems lanky-
tojams); kai jos nėra gydomos li-
goninėse rimtai susirgusios ki-
tomis ligomis (nes ligoninės ne-
pritaikytos ir personalas nežino, 
kaip elgtis) ir t.t. Klausos nega-
lią turinčioms moterims nepa-
siekiamos konfidencialios kon-
sultacijos pas gydytojus (kurių 
kartais labai reikia), kadangi jos 
visą laiką turi turėti šalia vertė-
ją. Psichosocialinę negalią turin-
čioms moterims nepakankamai 
aiškinama arba ir visai neaiški-
nama apie jų sveikatos būklę, iš-
gijimo galimybes ir pan. Ir šioje, 

ir daugelyje kitų sričių kartais at-
rodo, jog visuomenė iki šiol gy-
vena vadovaudamasi sovietiniu 
mentalitetu, kuomet „nebuvo“ 
kitaip judančių, kitaip pasaulį 
patiriančių žmonių; tad viskas 
iki šiol tvarkoma pagal „stan-
dartinį“ pilietį. Manau, čia yra 
didžiulis signalas visuomenei, 
kad ji didelę dalį įdomių, gabių 
ir veiklių žmonių praranda tie-
siog dėl savo kurtumo, nepasta-
bumo ar inercijos. 

Valstybė deklaruoja nema-
žai įvairių pagalbos būdų neį-
galiesiems. Kaip jas vertina tyri-
mo respondentės, ko pasigenda? 

E. Šumskienė: 
Konkrečiai būtų galima kal-

bėti apie įvairias sritis – įdarbi-
nimą, socialinio būsto suteiki-
mą, teisę gauti tinkamą medici-
nos priežiūrą, susilaukti vaikų ir 
pan. Bendriausias pastebėjimas 
būtų toks, kad Lietuvoje veikian-
ti negalią turinčių žmonių integ- 
racijos sistema apima pagalbą 
įvairiose gyvenimo srityse (būs-
to suteikimo, namų ir viešosios 
aplinkos pritaikymo, įdarbini-
mo, švietimo, socialinės apsau-
gos ir pan.), tačiau ji daugiau-
sia orientuota į pasyvius, mažai 
motyvuotus asmenis. Tyrimas 
atskleidė, jog tarp negalią turin-
čių yra daug energingų, moty-
vuotų ir ambicingų moterų, ku-
rioms realizuoti savo pomėgius, 
tikslus ir pastangas prisidėti prie 
visuomenės gerovės trukdo ne-
lanksti, į individualius poreikius 
nepakankamai atsižvelgianti ne-
galios politika. Neįgalios mote-
rys geresnę, lankstesnę sistemą 
sietų su galimybe daugiau pa-
čioms spręsti apie savo porei-

kius. Jų manymu, tokia sistema 
suteiktų ir stiprų pamatą aukš-
tesniam savęs vertinimui: nesi-
jausti aptarnaujamomis ir nebū-
ti pasyviomis stebėtojomis, kaip 
politikai, valdininkai ar specia-
listai sprendžia, ko jų būklei pa-
gerinti reikia, o ko ne. 

J. Jonutytė:
Iš tikrųjų tarp mūsų pašne-

kovių buvo ir sunkią negalią tu-
rinčių teisininkių, ir dėstytojų, 
kurios pačios dėsto su neįgaliųjų 
integracija susijusias disciplinas, 
ir moterų, kurios, turėdamos ju-
dėjimo negalią, aktyviai sportuo-
ja ir ragina tai daryti kitas. Šios 
moterys stebisi, kodėl su jomis 
pačiomis yra tiek nedaug kon-
sultuojamasi priimant ir keičiant 
įstatymus. Viena sunkią negalią 
turinti moteris sakė labai rimtai 
svarstanti galimybę tapti politi-
ke dėl to, kad, jos manymu, ne-
įgaliųjų teisės apskritai nėra gi-

namos, o neįgaliųjų problemos 
sunkiai patenka į valstybės ins-
titucijų akiratį. Tos problemos 
nuolatos kinta (tarkime, tobu-
lėja kompensacinė technika, at-
siranda nauji poreikiai, naujos 
galimybės ir naujos pačių neį-
galiųjų aspiracijos) ir tai, kokios 
jos šiuo metu yra, geriausiai žino 
patys neįgalieji.

Ar tyrime dalyvavusios mo-
terys dažniau susitaiko su pa-
dėtimi, priima tai kaip neišven-
giamybę ar kreipiasi dėl galimos 
diskriminacijos, ieško teisybės, 
gina savo teises? 

E. Šumskienė: 
Susidaro įspūdis, kad daž-

niausiai jos linkusios nutylėti 
nuoskaudas ar patirtas neteisy-
bes. Tačiau kai kuriais atvejais 
(tai gali priklausyti nuo asme-
nybės arba nuo patiriamo ne-
teisingumo masto) jos imasi ieš-
koti teisybės, kreipiasi į spau-
dą, valdžios institucijas, pasie-
kia ir savo tikslų, ir pokyčių vi-
siems negalią turintiems asme-
nims. Viena tyrimo dalyvė yra 
gerai susipažinusi su teisės ak-
tuose numatytomis garantijomis 
ir aktyviai veikia gindama savo 
ir kitų negalią turinčių asmenų 
teises. Dėl sauskelnių kompen-
savimo rašė tuometinei socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
trei Vilijai Blinkevičiūtei ir svei-
katos apsaugos ministrui Žilvi-
nui Padaigai, dėl papildomų 2 
tūkst. litų primokėjimo perkant 
elektrinį vežimėlį kreipėsi į Pa-
nevėžio merą. Savo nuoseklu-
mu ir atkaklumu pasiekė dali-
nę sauskelnių kompensaciją ir 
neįgaliojo vežimėlio remonto 
kompensaciją.

Tikriausiai išgirdote pasa-
kojimų ir apie patiriamą paže-
minimą, kurį tenka išgyventi ne 
tik pačioms moterims, bet ir jų 
šeimos nariams (ypač vaikams). 

J. Jonutytė:
Taip, ko gero, šios istorijos 

yra skaudžiausios neįgalioms 
moterims. Prie pažeminimo ar 
nuvertinimo jos yra, tam tikra 
prasme, pripratusios nuo vaikys-
tės. Tačiau kai dėl jų negalios mo-
kykloje ar kieme yra pajuokiami 
jų vaikai, tai būna kur kas skau-
desnis išbandymas. Ir mums 
buvo skaudu girdėti tokius pa-
sakojimus: kartais atrodo, kad 
visuomenė daug geriau toleruo-
ja tinginius, sukčius ir apsimetė-
lius, negu protingą ir darbštų kai-
myną su kiek kitokia ranka arba 
koja. Vaikai (turiu omeny tuos 
kiemo draugus ar klasiokus, ku-
rie šaiposi iš neįgalių tėvų vaiko) 
juk nesukuria tokio požiūrio pa-
tys, jie atsineša jį savo šeimos, iš 
namų, kur (net ir tuomet, kai vi-
suomenėje demonstruojamas mi-
nimalus „supratimas“) kaimynai 
ir pažįstami yra pajuokiami dėl 
bet kokio skirtingumo.

Kaip apibendrintumėte at-
liktą tyrimą? Ką, Jūsų nuomo-
ne, reikėtų neatidėliojant dary-
ti, kad negalią turinčios moterys 
jaustųsi saugiai, galėtų gyventi 
įprastą, normalų gyvenimą?

E. Šumskienė: 
Negalią turinčios moterys – 

unikalus stiprybės ir trapumo 
pavyzdys. Būdamos kūrybiš-
kos, stiprios vidumi ir motyvuo-
tos jos susikuria savo buitį, so-
cialinius ryšius, mechanizmus, 
kaip spręsti kasdienio gyveni-
mo problemas ir įveikti sunku-
mus. Tam reikia itin daug nu-
matymo, stiprios motyvacijos ir 
noro – pvz., įsidarbinti ir išsilai-
kyti darbo vietoje, pasigimdyti ir 
užauginti vaikus. Ir joms tai pa-
vyksta. Tačiau kartu – dėl silp- 
nos sveikatos, priklausomumo 
nuo kitų asmenų ar institucijų – 
jos yra labai pažeidžiamos, tiek 
fiziškai, tiek socialiai. 

Ką daryti neatidėliojant – iš-
klausyti ir išgirsti neįgalias mo-
teris, kurios yra tikrosios savo 
gyvenimų ekspertės, savo kas-
dienybės kūrimo ir išgyvenimo 
strategijų žinovės. Šiomis žinio-
mis, nepiktnaudžiaudamos savo 
padėtimi ir nemanipuliuodamos 
gailesčiu, jos gali pasidalyti su as-
menimis, atsakingais už negalios 
politikos formavimą. 

J. Jonutytė:
Visiškai sutinku. Pridurčiau 

nebent tai, kad, kiek įmanoma, 
būtina keisti visuomenės požiū-
rį į neįgalumą. O tai daryti rei-
kėtų ne vien politinėmis priemo-
nėmis, bet ir kultūrinėmis pačia 
plačiausia prasme. Jei žmonės 
nuo mažų dienų žinos – iš lite-
ratūros, kino, teatro, iš žiniasklai-
dos bei socialinių akcijų – kad ne-
įgalumas egzistuoja, o neįgalie-
ji yra taip pat įdomūs, gražūs, 
gabūs, patrauklūs bendrapilie-
čiai, tuomet ir socialinės politi-
kos sprendimai bus lengvesni ir 
labiau adekvatūs.

Kalbėjosi 

Aldona MiLieŠKieNė
Egidijaus Skipario nuotr.

2014 m. birželio 26 d. – liepos 2 d., Nr. 25 (1194), „Bičiulystė“5 psl.



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 30 d. 
9.00 Komisaras Reksas (59) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(1). 11.00 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios visatos paslaptys su Mor-
ganu Frimanu. 2/6 d. (kart.). 12.00 
Karo pradžia. Dok. f. Austrija, 2014 
m. 13.00 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Gyvenimas. 15.00 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 15.55 
Komisaras Reksas (60) N-7. 17.00 
Pasaulio futbolo čempionato apž-
valga. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.30 Pasaulio futbo-
lo čempionatas. Aštuntfinalis. 1E-
2F. 21.00 Loterija „Perlas“. 21.05 
Panorama. 21.30 Loterija „Perlas“. 
21.35 Rojus Lietuvoj (9, 10). 22.35 
Pasaulio futbolo čempionatas. Aš-
tuntfinalis. 1G-2H. 1.00 Vakaro ži-
nios. 1.30 Senis (134) N-7. 

Antradienis, liepos 1 d. 
9.00 Komisaras Reksas (60) 

N-7. 10.00 Namelis prerijose (2). 
11.00 Kulinarijos laida „Skonio im-
provizacija“ (kart.). 12.00 Stilius. 
13.00 Bėdų turgus. 14.00 Žinios. 
14.15 Lietuva gali. 15.05 Bėdų tur-
gus. 15.55 Komisaras Reksas (61) 
N-7. 17.00 Pasaulio futbolo čempi-
onato apžvalga. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Pasau-
lio futbolo čempionatas. Aštuntfina-
lis. 1F-2E. 21.00 Loterija „Perlas“. 
21.05 Panorama. 21.30 Loterija 
„Perlas“. 21.35 Rojus Lietuvoj (11, 
12). 22.35 Pasaulio futbolo čempi-
onatas. Aštuntfinalis. 1H-2G. 1.00 
Vakaro žinios. 1.30 Senis (135) N-7. 

Trečiadienis, liepos 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (61) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(3) 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Stilius. 13.00 
Bėdų turgus. 14.00 Žinios. 14.15 Is-
torijos detektyvai. 15.05 Emigrantai. 
15.55 Komisaras Reksas (62) N-7. 
17.00 Šerloko Holmso sugrįžimas 
(8) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Poseidonas (1) 
N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Loterija „Perlas“. 
21.05 2014 m. Dainų šventės ati-
darymo koncertas „Dainos namai“. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Ka-
tedros aikštės. 23.00 Vakaro žinios. 
23.30 Rojus Lietuvoj (13, 14). 0.30 
Senis (136) N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (62) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(4) 11.00 2014 m. Dainų šventės ati-
darymo koncertas „Dainos namai“ 
(kart.). 13.30 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (kart.). 13.50 Lašas po lašo 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Specia-
lus tyrimas. 15.05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 15.55 Komi-
saras Reksas (63) N-7. 17.00 Šer-
loko Holmso sugrįžimas (9) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.30 Sportas. 18.35 Orai. 
18.45 Poseidonas (2) N-7. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Loterija „Perlas“. 21.05 Ro-
jus Lietuvoj (15, 16). 22.00 2014 
m. Dainų šventė. Ansamblių vaka-
ras „Krantai Nemunėlio“. 1.40 Se-
nis (137) N-7. 

Penktadienis, liepos 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (63) 

(kart.) N-7. 10.00 2014 m. Dainų 
šventė. Ansamblių vakaras „Kran-
tai Nemunėlio“ (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Stilius. 15.05 Kulinarijos laida 
„Skonio improvizacija“ (kart.). 15.55 
Komisaras Reksas (64) N-7. 17.00 
Pasaulio futbolo čempionato apž-
valga. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.20 Sportas. 18.30 
Žingsnis po žingsnio. Būstas. 18.45 
Pasaulio futbolo čempionatas. Ke-
tvirtfinalis. W53-W54. 21.00 Loteri-
ja „Perlas“. 21.05 Panorama. 21.30 
Loterija „Perlas“. 21.35 Rojus Lietu-
voj (17, 18). 22.35 Pasaulio futbo-
lo čempionatas. Ketvirtfinalis. W49-
W50. 1.05 Senis (138) N-7. 

Šeštadienis, liepos 5 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. Pokal-
bių laida (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 

9.00 Džeronimas (2/25). 9.25 Prem-
jera. Mažasis princas (2/16). 9.50 
Premjera. Čaplinas (8). 10.00 Kuli-
narijos laida „Skonio improvizacija“. 
11.00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 12.00 Mūsų miesteliai. Kra-
žiai. 1, 2 d. 14.00 2014 m. Dainų 
šventė. Baltų genčių kostiumų pri-
statymas. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.00 Pasaulio futbolo čem-
pionato apžvalga. 18.45 Pasaulio 
futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. 
W53-W54. 21.00 Loterija „Perlas“. 
21.05 Panorama. 21.35 Premjera. 
„Lituanicos“ paslaptis. Dokumenti-
nis f. 2013 m. 22.35 Pasaulio futbo-
lo čempionatas. Ketvirtfinalis. W49-
W50. 1.05 Senis (139) N-7. 

Sekmadienis, liepos 6 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 2014 m. Dainų šventė. Šo-
kių diena „Sodauto“. 9.30 Džeroni-
mas (2/26). 9.55 Premjera. Maža-
sis princas (2/17). 10.20 Premjera. 
Čaplinas (9). 10.30 Brolių Grimų 
pasakos. Užkeiktas princas. Vokie-
tija, 2008 m. 11.45 Lietuvos Valsty-
bės (Karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo) diena. Iškilmingas Valstybės 
vėliavos ir istorinės vėliavos pakė-
limas. 12.30 Valstybės diena. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija. 13.30 
„Lituanicos“ paslaptis. Dokumen-
tinis f. 2013 m. (kart.). 14.30 Iškil-
minga Dainų šventės dalyvių eise-
na. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Iškilminga Dai-
nų šventės dalyvių eisena. 18.00 
2014 m. Dainų šventė. Dainų die-
na „Čia mūsų namai“. 21.30 Pano-
rama. 21.45 Mūsų laisvės metai – 
2004. 23.45 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (6/1) N-7. 

Pirmadienis, birželio 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (5). 7.30 Simp-
sonai (1) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos 
aveniu (72) N-7. 9.05 Meilės sūku-
ryje (1909). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (1) N-7. 11.15 Undinė. Kome-
dija. JAV, 2006 m. 13.20 Meškiu-
kai Gamiai (1). 13.50 Madagaska-
ro pingvinai (6). 14.20 Simpsonai 
(2) N-7. 14.50 Nuostabi meilė (76, 
77). 16.45 Moterys meluoja geriau 
(49, 50) N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.10 TV 
Pagalba N-7. 20.00 Aklos vestuvės 
(4) N-7. 21.00 Farai. Policijos dar-
bo realybės drama N-14. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Privati praktika 
(1) N-7. 23.05 Šokoladas. Roman-
tinė drama. D.Britanija, JAV, 2000 
m. N-7. 1.30 CSI kriminalistai (274) 
N-14. 2.25 24 valandos (14) (24) 
N-14. 3.20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 

Antradienis, liepos 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Madagas-
karo pingvinai (6). 7.30 Simpsonai 
(2) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (73) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1910). 10.10 Visada sakyk visada 
(2) N-7. 11.15 Aklos vestuvės (4) 
N-7. 12.20 Juodoji skylė (10) N-7. 
12.50 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(24). 13.20 Meškiukai Gamiai (2). 
13.50 Madagaskaro pingvinai (7). 
14.20 Simpsonai (3) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (78, 79) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (51, 52) 
N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.10 TV Pagalba 
N-7. 20.00 Žvaigždžių dešimtukas. 
Vasara N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Agentū-
ra S.K.Y.D.A.S. (3) N-7. 23.00 To-
kia kaip ir tu. Romantinė komedija. 
JAV, 2001 m. 1.00 Tikrasis teisin-
gumas (1) N-14. 1.50 24 valandos 
(15) (24) N-14. 

Trečiadienis, liepos 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (7). 7.30 Simp-
sonai (3) (kart.). Reitingas N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (74) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1911). 10.10 Visada 
sakyk visada (3) N-7. 11.15 Žvaigž-
džių dešimtukas. Vasara N-7. 12.20 
Juodoji skylė (11) N-7. 12.50 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (25). 13.20 Meš-
kiukai Gamiai (3). 13.50 Madagas-
karo pingvinai (8). 14.20 Simpso-
nai (4) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(80, 81) N-7. 16.45 Moterys meluo-

ja geriau (53, 54) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.10 TV Pagalba N-7. 20.00 Ins-
pektorius Mažylis (6) N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Dak-
taras Hausas (16) N-14. 23.05 Ne-
liečiamieji. Kriminalinė drama. JAV, 
1987 m. N-14. 1.30 Tikrasis teisin-
gumas (2) N-14. 2.25 24 valandos 
(16) (24) N-14.

Ketvirtadienis, liepos 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (8). 7.30 Simp-
sonai (4) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos 
aveniu (75) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1912). 10.10 Visada sakyk visa-
da (4) N-7. 11.15 Inspektorius Ma-
žylis (6) (kart.) N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (12) N-7. 12.50 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (26). 13.20 Meškiu-
kai Gamiai (4). 13.50 Madagaska-
ro pingvinai (9). 14.20 Simpsonai (5) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (82, 83) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(55) N-7. 17.15 Moterys meluoja ge-
riau (56) N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.10 TV 
Pagalba N-7. 20.00 Mano geriausia 
draugė (3) N-7. 21.00 Farai N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 Ža-
lioji enciklopedija. 22.00 Gelbėtojų 
būrys (9) N-7. 23.00 Naktinis sker-
dynių traukinys. Kriminalinis trileris. 
JAV, 2008 m. S. 0.55 Tikrasis tei-
singumas (3) N-14. 1.50 24 valan-
dos (17) (24) N-14. 

Penktadienis, liepos 4 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (9). 7.30 Simp-
sonai (5) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos 
aveniu (76) N-7. 9.05 Dievobaimin-
gos kalės (9) N-7. 10.10 Visada sa-
kyk visada (5) N-7. 11.15 Mano ge-
riausia draugė (3) N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (13) N-7. 12.50 Transforme-
riai. Praimas (1) N-7. 13.20 Meškiu-
kai Gamiai (5). 13.50 Madagaskaro 
pingvinai (10). 14.20 Simpsonai (6) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (84, 85) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(57, 58) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.10 
Brolis lokys. Animacinis f. JAV, 2003 
m. 20.50 Žvaigždžių dulkės. Nuo-
tykių f. D. Britanija, JAV, 2007 m. 
N-7. 23.20 Įvykis. Fantastinis trile-
ris. JAV, Indija, 2008 m. N-14. 1.10 
Orkų karai. Fantastinis trileris. JAV, 
2013 m. N-14. 

Šeštadienis, liepos 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (46) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (31, 32). 8.00 
Begalinė istorija (9) N-7. 9.00 Meš-
kiukai Gamiai (6). 9.30 Statybų TV. 
10.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 10.30 Barbė ir deiman-
tinė pilis. Animacinis f. JAV, 2008 
m. 12.05 Kalėdų karštinė. Kome-
dija. JAV, 1996 m. 13.50 Penelo-
pė. Komedija. JAV, Didžioji Brita-
nija, 2006 m. 15.50 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 16.15 
Kobra 11 (13) N-7. 17.20 Ekstra-
sensai detektyvai (307) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 102 dalmatinai. 
Nuotykių komedija JAV, 2000 m. 
19.30 Pertraukoje – Eurojackpot. 
21.05 Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas. Romantinė komedija. 
JAV, 2011 m. N-14. 1.10 500 mei-
lės dienų. Romantinė komedija JAV, 
2009 m. N-7. 

Sekmadienis, liepos 6 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Sudėtingas pagrobimas. JAV, 1995 
m. N-7. 8.50 Paauglės dvasia. Fan-
tastinė drama. JAV, 2011 m. 10.35 
Barbė Auksaplaukė. Animacinis f. 
JAV, 2002 m. 12.10 Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija Kleopatra. Nuo-
tykių komedija. Prancūzija, Vokie-
tija, 2002 m. N-7. 14.20 Brangio-
ji, aš padidinau vaiką. Fantastinė 
nuotykių komedija. JAV, 1992 m. 
N-7. 16.10 Bangų medžiotoja. Bio-
grafinę drama. JAV, 2011 m. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Robinzo-
nas Kruzas. Drama. JAV, 1996 m. 
N-7. 20.50 Tautiškos giesmės gie-
dojimas. 21.05 Žmogus be praei-
ties. Trileris. Kanada, 2010 m. N-14. 
23.00 Siaubas ledo kely. Siaubo tri-
leris. JAV, 2011 m. 

dysis filmukų šou (5). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (41). 7.25 Agen-
tas Šunytis (1) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (179) N-7. 
8.50 Tas pats Karlsonas. Nuotykių 
komedija. Rusija, 2012 m. (kart.) 
10.35 Madėjos liudytojų apsauga. 
Kriminalinė komedija. JAV, 2012 
m. (kart.) N-7. 12.50 Agentas Šuny-
tis (2). 13.15 Ogis ir tarakonai (54). 
13.30 Kaukė (20). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (40) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (10) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Brazilija 2014. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Akimirkos silpnumas. 20.25 
K11. Komisarai tiria. Mirtinas krytis. 
N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.04 Brazilija 2014. 
22.10 Juodasis sąrašas (20) N-7. 
23.10 Judantis objektas (20) N-7. 
0.10 Havajai 5.0 (1) N-7. 1.05 Ni-
kita (6) N-7. 2.00 Čakas (10) N-7. 

Antradienis, liepos 1 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (6). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (42). 7.25 Agen-
tas Šunytis (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (180) N-7. 8.50 
Velvet (5) (kart.) N-7. 10.25 Seni 
bambekliai 2. Romantinė komedija. 
JAV, 1995 m. (kart.) N-7. 12.30 Pa-
skutinis žiedlapis. Animacinis f. Ru-
sija, 1977 m. (kart.). 12.55 Agentas 
Šunytis (3). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(55). 13.30 Kaukė (21). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (41) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (11) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.25 Brazilija 2014. 19.30 
Tikras gyvenimas. Meilės testas. 
20.25 K11. Komisarai tiria. Nuo-
dinga neapykanta. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.04 Brazilija 2014. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Tango ir Kešas. 
Veiksmo komedija. JAV, 1989 m. 
N-7. 0.15 Havajai 5.0 (2) N-7. 1.10 
Nikita (7) N-7. 2.05 Čakas (11) N-7. 

Trečiadienis, liepos 2 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Didysis filmukų šou (7). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (43). 7.25 Agen-
tas Šunytis (3) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (181) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.30 
Tikras gyvenimas. Akimirkos sil-
pnumas (kart.). 10.30 Tikras gyve-
nimas. Meilės testas (kart.). 11.30 
K11. Komisarai tiria. Mirtinas krytis 
(kart.) N-7. 12.10 K11. Komisarai 
tiria. Nuodinga neapykanta (kart.) 
N-7. 12.55 Agentas Šunytis (4). 
13.20 Ogis ir tarakonai (56). 13.30 
Kaukė (22). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (42) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(12) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.25 Brazilija 
2014. 19.30 Tikras gyvenimas. Li-
kimo linija. 20.25 K11. Komisarai ti-
ria. Mirtis šiltnamyje. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.04 Brazilija 2014. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Blyksnis. Veiksmo 
f. JAV, 1996 m. N-14. 0.10 Havajai 
5.0 (3) N-7. 1.05 Nikita (8) N-7. 2.00 
Čakas (12) N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 3 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (8). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (44). 7.25 Agen-
tas Šunytis (4) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (182) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.10 Ti-
kras gyvenimas. Likimo linija (kart.). 
11.10 K11. Komisarai tiria. Mirtis šil-
tnamyje (kart.) N-7. 11.50 Pagal-
bos skambutis N-7. 12.55 Agentas 
Šunytis (5). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(57). 13.30 Kaukė (23). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (43) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (13) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.25 Brazilija 2014. 19.30 
Tikras gyvenimas. Patėvio meilė. 
20.25 K11. Komisarai tiria. Klyks-
mas N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.04 Bra-
zilija 2014. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Juodasis Džekas. Kanada. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. N-7. 0.10 
Havajai 5.0 (4) N-7. 1.05 Ties riba 
(13) N-17. 2.00 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, liepos 4 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (9). 7.00 Mažieji 

Tomas ir Džeris III (45). 7.25 Agen-
tas Šunytis (5) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (183) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.10 Tikras 
gyvenimas. Patėvio meilė (kart.). 
11.10 K11. Komisarai tiria. Klyks-
mas (kart.) N-7. 11.45 Mano vy-
ras gali. N-7. 12.55 Agentas Šuny-
tis (6). 13.20 Ogis ir tarakonai (58). 
13.30 Kaukė (24). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (44) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (14) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Brazilija 2014. 19.30 Policijos aka-
demija 5. Užduotis Majamio pakran-
tėje. Komedija. JAV, 1988 m. 21.20 
Mirtinas ginklas 2. Veiksmo kome-
dija. JAV, 1989 m. N-7. 23.40 Lai-
vas vaiduoklis. Siaubo f. Australija, 
JAV, 2002 m. N-14. 1.30 Soriukas 
(kart.). N-14. 

Šeštadienis, liepos 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (9). 6.55 Nenuga-
limieji (1). 7.20 Antinas Gudruolis 
(11). 7.45 Teisingumo lyga. Įsiverži-
mas (7). 8.10 Benas Tenas. Super-
visata (37). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (9). 9.00 Ponas Bynas (15). 
9.30 Dantų šepetukų karalienė. Ani-
macinis f. Rusija. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Loch Neso paslaptis (1, 2) 
N-7. 14.00 Mano puikioji auklė (79). 
14.30 Komisaras Aleksas (32) N-7. 
15.30 Dalasas (1) N-7. 16.30 Di-
dingasis amžius (86) N-7. 18.30 Ži-
nios. 18.55 Brazilija 2014. 19.00 SU-
PERKINAS Paskutinis veiksmo fil-
mų herojus. Veiksmo f. JAV, 1993 
m. N-7. 21.35 PREMJERA Mano 
geriausio draugo mergina. Roman-
tinė komedija. JAV, 2008 m. N-14. 
23.40 PREMJERA Ratko. Komedi-
ja. JAV, Kanada, 2009 m. S. 1.20 
Kruvina seserijos paslaptis. Siaubo 
f. JAV, 2005 m. S. 

Sekmadienis, liepos 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (10). 6.55 Nenu-
galimieji (2). 7.20 Antinas Gudruolis 
(12). 7.45 Teisingumo lyga. Įsiverži-
mas (8). 8.10 Benas Tenas. Super-
visata (38). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (10). 9.00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Šuo vampyras. Nuotykių f. šeimai. 
Kanada, 2012 m. 11.50 Tarp jau-
nų ir karštų. N-7. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2005 m. 13.55 Mano pui-
kioji auklė (80). 14.30 Komisaras 
Aleksas (33) N-7. 15.30 Dalasas 
(2) N-7. 16.30 Didingasis amžius 
(87) N-7. 18.30 Žinios. 18.55 Brazi-
lija 2014. 19.00 Teleloto. 20.00 Gy-
venimas ant ratų. Nuotykių kome-
dija. Didžioji Britanija, JAV, Vokie-
tija, 2006 m. N-7. 22.05 PREMJE-
RA Kurjeris. Veiksmo trileris. JAV, 
2012 m. N-14. 23.55 Bruklino ge-
riausieji. Kriminalinis trileris. JAV, 
2009 m. N-14. 

Pirmadienis, birželio 30 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensai detektyvai (13) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Nežabotos laimės siekimas. Ro-
mantinė drama. Austrija, Vokieti-
ja, 2011 m. (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (5) N-7. 12.00 Svotai (2) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (6) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (21). 16.00 
Liežuvautoja (21) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (26) N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (16, 17) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (2). 21.30 
Šarvuotis. Veiksmo f. JAV, 2009 
m. N-14. 23.15 WRC Pasaulio ralio 
čempionatas. Lenkija-Lietuva (7). 
0.20 Mentalistas (26) (kart.) N-7. 
1.15 Laukinis (5) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 1 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (14) N-7. 9.00 Amerikietiškos 
imtynės (21) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (6) N-7. 12.00 Svotai (3) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (7) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (22). 16.00 
Liežuvautoja (22) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 

18.25 Mentalistas (27) N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (18, 19) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (3). 21.30 
Mano mylima keistuolė. Roman-
tinė komedija. JAV, 2008 m. N-7. 
23.20 Vampyro dienoraščiai (6) 
N-14. 0.15 Mentalistas (27) (kart.) 
N-7. 1.10 Laukinis (6) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 2 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (15) N-7. 9.00 Prajuo-
kink mane (kart.) N-7. 10.00 Jo-
kių kliūčių (2) (kart.). 11.00 Lauki-
nis (7) N-7. 12.00 Svotai (4) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (8) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (23). 16.00 
Liežuvautoja (1) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (28) N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (20, 21) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (4). 21.30 
Klientų sąrašas. Drama. JAV, 2010 
m. N-14. 23.15 Vampyro dienoraš-
čiai (7) N-14. 0.10 Mentalistas (28) 
(kart.) N-7. 1.05 Laukinis (7) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (16) N-7. 9.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių 
(3) (kart.). 11.00 Laukinis (8) N-7. 
12.00 Svotai (5) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (9) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (24). 16.00 Liežuvautoja 
(2) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas 
(29) N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo 
teorija (22, 23) N-7. 20.30 Juoko ko-
vos. N-7. 21.30 Informatorius. Trile-
ris. JAV, 1999 m. N-14. 0.40 Menta-
listas (29) (kart.) N-7. 1.35 Laukinis 
(8) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (17) N-7. 9.00 Juoko ko-
vos (kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių 
(4) (kart.). 11.00 Laukinis (9) N-7. 
12.00 Svotai (6) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (10) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (25). 16.00 Liežuvautoja 
(3) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė 
(11, 12) N-7. 19.30 Amerikietiškos 
imtynės (22) N-7. 21.30 Snaiperis. 
Veiksmo trileris. Honkongas, 2009 
m. N-14. 23.15 Informatorius. Trile-
ris. JAV, 1999 m. (kart.) N-14. 2.15 
Laukinis (9) (kart.) N-7. 3.15 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 5 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (93) N-7. 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Atsargiai – mote-
rys! (6) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Galiūnai. Baltijos vilkikų 
tempimo čempionatas. 12.00 Žmo-
gus prieš gamtą. Šiaurinė Austra-
lija. Darvinas (5) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane N-7. 14.00 Milijonie-
riai N-7. 15.00 Šeimynėlė (11, 12) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Brolis už brolį (3) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai detekty-
vai (3) N-7. 19.00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 19.30 Muzikinė kaukė. 
22.10 MANO HEROJUS Tikras tei-
singumas. Brolija. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2010 m. N-14. 23.55 AŠ-
TRUS KINAS Hibridas. Siaubo trile-
ris. JAV, Vokietija, 2010 m. S. 3.15 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 6 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 8.00 Ga-

lileo (94) N-7. 8.30 Mitų griovėjai 
(13) N-7. 9.30 Lietuvėlė N-7. 10.00 
Pašėlusios močiutės N-7. 10.50 
Gamta iš arti. 11.00 Meilės sala (1) 
N-7. 12.30 Ekstremali padėtis (1) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (4) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (4) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS. Rosamunde Pilcher. Balto-
sios balandės paslaptis. Romanti-
nė drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 
21.00 RUSŲ KINAS Šėtono gėle-
lė. Mistikos trileris. Rusija, 2010 m. 
N-14. 22.45 Snaiperis (kart.) N-14. 
0.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, birželio 30 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Lijana Jagintavičienė balsas.lt pasakoja apie Šilutės neįgaliųjų 
šventes ir kasdieną. 

Šilutės socialinių paslaugų cen-
tro struktūrinio padalinio socia-
linių paslaugų įstaigoje neįgalie-
ji aktyviai leidžia laiką – dalyva-
vo festivalyje „Muzikinė paukš-
tė 2014“, kuris šiemet vyko Prie-
kulėje, paminėjo nerūkymo die-
ną. „Muzikinė paukštė“ – kas-
metis neįgaliųjų muzikinės sa-
viraiškos festivalis. Šilutiškiai 
atliko šokio kompoziciją skam-
bant laiko patikrintiems kūri-
niams: „Švieski man vėl“, „Mie-
la būk šalia“, „Laivelį mažą“ ir 
kt. Šokėjus ruošė užimtumo spe-
cialistė Karolina Mauliūtė. Fes-
tivalyje dalyvavo neįgalūs vai-
kai ir jaunimas iš Gargždų, Kre-
tingos, Skuodo, Klaipėdos, Pa-
langos, Priekulės ir kitų mies-
tų. „Muzikinės paukštės“ gar-
sai jau skambėjo įvairiuose Lie-
tuvos miestuose. 

Po festivalio kolektyvas pa-
minėjo ir nerūkymo dieną – 
pirmiausia su Pamario pagrin-
dinės mokyklos pradinio sky-
riaus mokiniais sportavo – darė 

mankštą ir žaidė krepšinį. Vė-
liau visi skubėjo žiūrėti Vidos 
Bladykaitės spektaklį „Žente-
liai“ (režisierė Dalia Minkevičie-
nė), kurį jiems dovanojo Juknai-
čių dramos mėgėjų kolektyvas.

Komedija žiūrovams itin pa-
tiko. Retas iš susirinkusiųjų ne-
sijuokė. Ir vaikai, ir neįgalieji iš-
sirinko labiausiai patikusius ak-
torius ir skubėjo įteikti jiems gė-
lių. Spektaklis sužavėjo ir Šilutės 
klubo „Moterų seklyčia“, ir Lie-
tuvos pensininkų sąjungos „Bo-
čiai“ Šilutės skyriaus narius, ku-
rie tądien taip pat mielai dalyva-
vo šventėje. 

Vyriausioji socialinė dar-
buotoja Lina Linkytė neslėpė 
džiaugsmo, kad jų klientai turi 
galimybę dalyvauti įvairiose 
šventėse. „Neįgaliesiems svar-
bu dalyvauti renginiuose – tai 
galimybė patirti ir išgyventi tei-
giamas emocijas, pabendrauti, 
save parodyti ir į kitus pažiū-
rėti. Tai puikus laikas bendrys-
tei“, – sakė L.Linkytė.

Šilutės jaunimas aktyviai 
leidžia laiką

Vilniaus apskričiai skirtoje interneto svetainėje krastonau-
jienos.lt galime perskaityti Neringos Tuškevičienės straipsnį 
apie Širvintose surengtas sporto žaidynes. 

Birželio viduryje Širvintų „At-
žalyno“ progimnazijoje vyko 
rajono neįgaliųjų sporto žaidy-
nės. Juos stebint net nesitiki, kad 
šie žmonės kasdien gyvena su 
skausmu ir negalia. Neįgalius 
kūnu, bet tvirtus dvasia žmones 
pasveikinti atėjo Širvintų rajono 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Andrius Jozonis ir adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toja Rasa Tamošiūnienė.

Tradiciškai žaidynes orga-
nizavo Širvintų rajono neįgalių-
jų draugija, kurios pirmininkė – 
Melanija Jachimavičienė. Orga-
nizuojant renginį neįgaliesiems 
prisidėjo savivaldybė, „Atžaly-
no“ mokytojai  bei rajono spor-
to entuziastai ir propaguotojai 
Helena ir Leonas Vaicekauskai.

Žaidynėse dalyvavo ne tik 
organizacijų bei įstaigų atvežti 
sportininkai, bet neįgalieji atva-
žiavo ir iš kaimų. Tai reiškia, kad 
jiems svarbios tokios žaidynės. 
Neįgalieji varžėsi įvairiose rung-
tyse: šaškių, krepšinio baudinių, 
krepšinio 3×3, smiginio, šaudy-
mo ir vežimėlių slalomo. Daugu-
ma jų dalyvavo keliose rungtyse.

Moterų šaškių nugalėtoja 
tapo Aldona Smailienė. Vyrų 
šaškių turnyras buvo itin įnir-
tingas ir aistringas. Bet galiau-
siai pirmąją vietą tiesiog išplėšė 
Jonas Vasiliauskas.

Pirma vieta baudų mėtymo 
rungtyje atiteko Algimantui Ko-
jui. Moterys neatsiliko nuo vyrų 

ir taip pat mėtė kamuolį į krepšį. 
Pirma tapo Stasė Kojienė.

Komandos žaidė krepši-
nį 3×3. Kadangi nesusidarė rei-
kiamas kiekis komandų, vyrų 
ir moterų rezultatai buvo skai-
čiuojami bendrai. 1 vietą laimė-
jo „Jaunos žvaigždės“ (Jonas Ra-
džiūnas, Vilius Kybartas, Ramū-
nas Gojus), 2 – „Lemties bičiu-
liai“ (Artūras Gėlūnas, Konstan-
tinas Nikitinas, Pranas Stakaus-
kas), o garbinga 3 vieta atiteko 
moterims, kurių komanda pa-
sivadino „Senjorai“ (A. Smailie-
nė, Elvyra Žiedavainienė, Zofija 
Ivanauskienė).

Smiginio rungtyje tarp mo-
terų geriausiai sekėsi A. Smai-
lienei, iš vyrų geriausiai strėlytes 
į taikinį mėtė Kęstutis Juzėnas.

Nors patekti į progimnazijos 
šaudyklą kai kuriems neįgalie-
siems buvo sudėtinga – siaurais 
laiptais vežimėliu nelabai pava-
žiuosi, bet jiems pagelbėjo svei-
kieji ir mokyklos mokiniai.Taigi 
į rankas ginklus paėmę ir žvilgs-
nio aštrumą pasitikrinę vyrai ko-
vojo dėl prizinių vietų. 1 atiteko 
A. Kojui. Nuo vyrų neatsiliko ir 
moterys. Taikliausia moterų gru-
pėje buvo Albina Ašembergienė.

Daugiausiai emocijų sukė-
lė vežimėlių slalomas. A. Kojis 
vos keliomis sekundėmis aplen-
kė Astą Danilevičienę.

Kiekvienas prizininkas gavo 
po diplomą ir medalį, o nugalė-
tojai ir po taurę. 

Širvintų rajone – neįgaliųjų 
sporto žaidynės

Neįgalieji  
pasaulyje

Krizės padariniai verčia 
uždaryti mokyklas 

neįgaliesiems Hinviko Holo koledžas, įsi-
kūręs Anglijoje, Nortamp-

tonšyro grafystėje, priklauso di-
džiausiai krikščioniškai neįga-
liųjų labdaros organizacijai „Li-
vability“. Koledžas skirtas 16–
24 metų amžiaus neįgaliems 
studentams su fiziniais, senso-
riniais (regos, klausos, kalbos) 
ir mokymosi sutrikimais. Studi-
jų programos sukurtos taip, kad 
padėtų besimokantiesiems pasi-
rengti realiam gyvenimui. Prisi-
taikydami prie individualių kie-
kvieno studento poreikių ir gali-
mybių, koledžo dėstytojai siūlo 
mokytis sodininkystės, transpor-
to priemonių remonto, informa-
cinių technologijų, mažmeninės 
prekybos, visuomeninio maitini-
mo, aplinkosaugos, atliekų per-
dirbimo, menų ir žiniasklaidos 
profesinių įgūdžių. Besimokan-
tiesiems čia sudaromos galimy-
bės palaikyti gerą sveikatą: jiems 
siūlomi specialūs valgiaraščiai ir 
dietos, vandens terapija, sveika-
tos specialistų priežiūra, grupi-
nės plaukiojimo pamokos, spor-
to klubas. 

Belieka pridurti, kad kole-
džas įsikūręs užmiestyje, žalu-
mos apsuptyje, raudonų plytų 
angliško stiliaus pastatuose. 

sunkoka, bet aš nepasidaviau ir 
išmokau judėti be pagalbos. Da-
bar tuo džiaugiuosi.“ Studijuo-
dama Hinvike, Luiza po trupu-
tį įgijo vis daugiau pasitikėjimo. 
Susirado ir gerą draugę Džeidę, 
su kuria nori bendrauti ir bai-
gusi mokslus. Iš pradžių Luiza 
be galo pasiilgdavusi tėvų. „Da-
bar tėvams paskambinu ne taip 
ir dažnai, nes tapau savarankiš-
ka...“ – sako ji.

ko dirbti su skaitmeninėmis nuo-
traukomis. Pabaigusi studijas 
Hinvike, mergina planuoja stu-
dijuoti fotografiją kitame kole-
dže. Pasitikėjimas, kurį Luiza įgi-
jo studijų ir praktikos metu, lei-
džia jai kurti šviesias ateities vil-
tis, kad pavyks pradėti sėkmingą 
karjerą. „Ateityje aš norėčiau par-
davinėti savo nuotraukas, – sva-
joja ji, – taip pat norėčiau dirbti 
fotoprekių parduotuvėje ar foto-
grafo studijoje.“

Hinviko Holo likimas
Deja, Hinviko Holas, kole-

džas, suteikęs Luizai savaran-
kiško gyvenimo pradmenis, vi-
sai netrukus – 2014 metų liepą, 
pasibaigus mokslo metams, bus 
uždarytas. 10 iš 46 jame dabar be-
simokančių studentų dar suspės 
pabaigti studijas, tačiau daugiau 
negu 60 metų kurta ir palaikyta 
tradicija nutrūks... Minėta lab-
daringa organizacija „Livabili-
ty“, kuri išlaiko Hinviko kole-
džą, su liūdesiu pareiškė nebe-
išgalinti ilgiau to daryti. Dėl to-
kių nepavydėtinų pasekmių „Li-
vability“ priekaištauja D. Britani-
jos vyriausybei – per didelis tau-
pymas labai sumažino studentų 
pajamas. Belieka palinkėti bri-
tams surasti išeitį iš šios sunkios 
padėties.

studentė Luiza: „Aš tapau 
tokia savarankiška“
22-ejų metų Hinviko Holo 

studentė Luiza turi įvairių moky-
mosi sutrikimų, jai diagnozuotas 
cerebrinis paralyžius. Pastaruo-
sius trejus metus ji mokėsi ko-
ledže, o dabar, baigdama studi-
jas, Luiza jaučia, kad įgijo daug 
reikiamų žinių ir įgūdžių, todėl 
būsimas gyvenimas už koledžo 
sienų jai veriasi kaip naujų ga-
limybių vieta, o ne kaip baugi-
nantis minų laukas. Luiza, kaip 
ir kiti 20 jos bendramokslių, jau 
atliko darbinę praktiką. Dalį pas- 
kutinių studijų metų ji praleido 
dirbdama Bedforde įsikūrusia-
me „Livability“ biure, kuriame 
neįgalieji gali gauti informaci-
jos apie jiems teikiamas paslau-
gas. „Aš įgijau praktinių įgūdžių, 
pavyzdžiui, kaip naudotis lami-
navimo aparatu ir popieriaus se-
gikliu, – sako Luiza, – bet svar-
biausia, išmokau dirbti kartu su 
bendradarbiais ir aptarnauti kli-
entus.“ Ji ne tik išmoko pati už-
siplikyti kavos puodelį (tai irgi 
Luizai buvo iššūkis), bet ir atsa-
kinėti į telefono skambučius, pil-
dyti blankus bei kopijuoti doku-
mentus, o dabar jau turi ir savo 
darbo stalą. Visiškai apsipras-
ti naujoje darbo vietoje Luizai 
prireikė poros mėnesių, bet da-
bar į darbovietę ji netgi atvyks-
ta savarankiškai, be savo pagal-
bininkės Seli. „Man patinka būti 
biure, – pasakoja mergina. – Kai 
Seli nustojo mane lydėti, buvo 

Darbinė praktika – kelias 
į ateitį

Visi praktikantai parašo savo 
motyvacinius laiškus ir, rūpes-
tingai prižiūrimi priimančios 
įstaigos darbuotojų, praktikos 
metu įgyja naudingos darbo pa-
tirties. Pavyzdžiui, vienas Hin-
viko Holo studentas pageida-
vo dirbti automobilių mechani-
ku, bet dėl fizinių jo negalių tai 
buvo neįmanoma. Vietoj to maši-
nomis besižavinčiam praktikan-
tui buvo pasiūlyta padirbėti au-
tomobilių reklamuotoju ir par-
davėju. Su šia užduotimi vaiki-
nas puikiai susidorojo. 

Darbinė praktika ne tik sutei-
kia įgūdžių, pasitikėjimo savimi 
bei savarankiškumo, bet ir pade-
da surasti ateities kelią. Dirbda-
ma ofise, Luiza susidomėjo foto-
grafija. Koledže studijuodama in-
formacines technologijas, ji išmo-

Hinviko Holo studentė Luiza.

Parengė 

Paulius MANuSAdžiANAS

www.biciulyste.lt
Koledžo sutudentai įgyja naudingų praktinių įgūdžių.
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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“.

tik tiek to likimo  
ir laiko

„Tik tiek“ – paprastas, bet 
poetiškas Gražinos Dau-

ginienės eilėraščių rinkinėlio pa-
vadinimas. Skatinantis susimąs-
tyti, ko yra tik tiek? Eilėraščių 
(ten jų – 27) ar laiko gyvenimui, 
kuris, atrodo, prabėga it mirks-
nis, o kiek visko jame telpa! Įvy-
kių, patirčių, jausmų... 

Gražina Dūdaitė Dauginie-
nė užaugo Suvalkijoje. Studijavo 
Vilniuje, tapo mokytoja. Kurį lai-
ką mokytojavo Želsvelėje – taip 
jaukiai, švelniai skamba šis vieto-
vardis net nieko apie jį nežinan-
čiojo ausiai... Persikėlusi į Vilnių, 
dirbo įvairiose profesinio moky-
mo įstaigose, Švietimo ir mokslo 
ministerijoje. Kurti pradėjo prieš 
13 metų, pirmuosius kūrinėlius – 
eilėraščius, noveles, esė – publi-
kavo „Bičiulystėje“. 

2009-aisiais išleido pirmąją 
knygelę „Atsuk, likime, laikro-
džius“. Iš jos pavadinimo gali-
me spręsti, kad autorei svarbūs 
du dalykai – likimas ir laikas. Jie 
susijungia ir naujajame rinkinė-
lyje, kruopščiai sudarytame au-
torės bičiulės Aldonos Blionsky-
tės-Skrinskienės, papuoštame 
nuotraukomis, kurios atrodo lyg 
veidrodžių šukės, atspindinčios 
gamtovaizdžius įvairiais metų 
laikais. Iš tokių šukelių, matyt, 
ir dėliojamas pasaulis.

G. Dauginienės eilėraščiai – 
skaidrūs, lengvi, vos apčiuopia-
mi lyg tie debesėliai, kurie plau-
kia dangumi ir trumpam „įplau-
kia“ į lango kvadratą ar į eilė-
raščio formą. Autorei ji svarbi. 
G. Dauginienė neabejotinai turi 
poetinę klausą: jei rimuoja – tai 
grakščiai, melodingai, jei rašo 
baltosiomis eilėmis – griežtai 
laikosi tam tikros teminės struk-
tūros-karkaso, t.y. kartoja pagal 
prasmę artimų žodžių grupes: 
„skrisčiau su paukščiais“, „lėk-
čiau su vėju“, „debesiu plauk-
čiau“; „man patinka balta spal-
va“, „man patinka raudona spal-
va“... ir galiausiai apibendrina: 

Man patinka visos spalvos.
Kas galėtų jas išskaičiuoti,
likimo paletėn sudėtas?
Laikas audžia vis naują drobę
ir iš naujo kviečia gėrėtis... 

„Man patinka“

Šis posmelis galėtų tapti vi-
sos G. Dauginienės kūrybos leit- 
motyvu: joje skleidžiasi spalvin-
ga likimo paletė ir laiko drobės. 
Žmogaus gyvenimas matuoja-
mas gamtos ritmu („Tekantį lai-
ką skaičiuoju aš vasarom... / Kiek 
jau kartų / nubalo sodai, / į pradal-
ges krito žolynai, / ir nusinešė vėjas 
/ švelnų topolių pūką“, eil. „Vasa-
ros“). Svarbiausia čia – estetinis 
įspūdis, grožio pajauta, pastan-
ga žodžiu sustabdyti efemerišką 
žydėjimo akimirką: juk ji praei-
na, išlieka tik eilėraštyje. „Pava-
sario etiude“ – „Pakrantėje / rytų 
šalies princesės – / sakuros žydi“, 

„Žiemos etiude“ – „Toks balzga-
nas dangus / ir snaigių reveransai 
/ susižavėjusiems žiūrovams / prieš 
akis. / Pasigrožėt nespėjai – / ir ste-
buklas dingo“... Kviečiama įsi-
klausyti ne vien į realius garsus 
(„skamba plakamas dalgis / ant me-
dinio prieklėčio“), bet ir į tai, ko ne-
galima apčiuopti: „Apyaušrio tyloj 
/ akimirkas trapias / išbarstė laikas“ 
(eil. „Apyaušrio tyloj“). 

Pamatiniai žodžiai – vėjas, 
žvaigždė, saulė, mėnulis, debe-
sys, paukštis, rasa, rasota žolė... – 
įrašo tekstus į romantinės poezi-
jos tradiciją. Gamta eilėraščiuose 
dažnai personifikuojama, jai api-
būdinti sugalvojama estetiškai 
paveikių metaforų: „nuo saulės 
karštų bučinių / išbluko vaivorykš-
tės juosta“, „šermukšniai sode, / ke-
kes nusvarinę, / šalnos pabučiavimų 
laukia“; „spindi voratinklių šilkas / 
ant ražienų padžiautas“. Skaitant 
susidaro įspūdis, lyg žengtum į 
pasakų karalystę, kurioje, kad ir 
kur pažvelgtum, viskas spindi, 
žaižaruoja, švyti... 

Autorė moko įsižiūrėti į tai, 
kas galbūt prasprūstų pro akis – 
pavyzdžiui, daugiabučio kieme 
auginamus jurginus: „Už pinučių 
tvoros / ten jurginų karūnos / išdi-
džios, / vėjeliui padvelkus, / ryto ra-
sos karolius / džiovina“ (eil. „Jur-
ginai“). Nejučia pajunti dėkin-
gumą toms „žilagalvėms močiu-
tėms“, be kurių rūpesčio darže-
lių ten visai nebūtų... 

Pati autorė dažnai yra tik ste-
bėtoja, rodytoja, bet ne veikėja. Ji 
tarsi pamiršta save, ieškodama 
grožio akimirkų kituose, megz-
dama menamą dialogą. Sako: 
„Eisiu susitikti su rudeniu“ (eil. 
„Eisiu...“), „...iš pavargusių moti-
nos rankų / pasiimt pagranduką – / 
brangiausią vaikystės dovaną“ (eil. 
„Vasaros“). Vaikystė, būtasis lai-
kas, atsiminimuose iškylantys 
patys artimiausi žmonės ideali-

zuojami, kaip ir tėviškės sody-
ba, obuoliais kvepiantis sodas, 
pradalgės, takai, kuriais kadai-
se vaikščiota: „Dar parugės takelio 
šilto / glamonių / basos pėdos nepa-
miršo“ (eil. „Man nebaisu“). Ilgi-
masi to jausmo, kai laiką „dosniai 
švaistei, nes manei, / kad jis neišsen-
kantis“ (eil. „Viskas kada nors pa-
sibaigia“). Tačiau praradimai su-
teikia išminties, sugebėjimo ver-
tinti ne tik tai, ką turėjai laimės iš-
gyventi kadaise, bet ir džiaugtis 
šia akimirka, arba, kaip įvardytų 
autorė, – „mažmožiais“:

Nedaug tų dabarties dėlionių,
gautų mainais
už paliktas.
Tik mažmožiai.
O kiek jie turi galių
įveikti tai,
kas neįveikiama,
neužrakinama devyniais užraktais!

„Tik mažmožiai“

Poetiniai pamąstymai apie 
žmogaus gyvenimo trapumą, 
laiką, likimą, užgimstančius ir 
ne visada sulaukiančius atsako 
jausmus keliauja iš eilėraščio į 
eilėraštį, varijuodami lyg švelni 
džiazo melodija:

Vis renki ir renki
meilės duženas,
lyg jos būtų iš aukso
gryniausio.
Nebijai, kad skaudės
prisilietus,
kai bandysi sudėti
iš naujo.

Toks panašių temų kartoji-
masis palengva užsupa, užliū-
liuoja, tačiau tai – jokiu būdu 
ne trūkumas, greičiau atvirkš-
čiai: rinkinėlis atrodo vientisas, 
harmoningas, tinkantis jaukaus 
vakaro skaitymams po obelimi, 
metančia ant vasaros vaišių sta-
lo gaivų lapijos pavėsį. 

Nijolė KvietKAuSKė

Ramutė SARAPiNAvičieNė
Kazlų Rūda

* * *
Paklydęs angelas
Danguj pravirks...
Sužiurę žvaigždės vis šnabždės,
O rytą – tarsi kūdikį 
Iš vygės didelės –
Iškels į saulę 
Mirštanti naktis...

* * *
Tas rugių ilgesys.
Ir artojo artumas.
Tas pušų ošesys.
Ir tas kadugio dūmas.
Kai prieš lietų žemai
Palei kelią smėlėtą
Lenkia Kristaus kančia
Savo galvą dulkėtą,
Lenkiasi ji žemai
Prieš rugių baltą lauką,
Nušalnotą kadais
Mano protėvių šauksmą... 

* * *
Kvepia šienas 
Vargu ir poteriais, 
O atole
Jau stirnos ganos.
Kyla saulė
Pro melsvą tylą
Lyg geltona, 
Šilta apgaulė, 
Ir šermukšniai
Jau uogom šviečia
Vidury mano seno kaimo.
Lietaus pirštai
Tylą paliečia,
Ir vėl šienas vargu
Pakvimpa, poteriais...
O drėgmė
Prasismelkia į vidų,
Ir rūdija širdys ir sąnariai...
Kyla saulėlydžiai į kaimo tylą,
Kaip geltona
Rudens apgaulė...

Vasaros spalvos.                                                                          Egidijaus Skipario nuotr. 

* * *
Gyvenimas mano –
Šešėlis apdriskęs,
Po klevo pavėsiu
Nutįsus diena...
O toly suspindęs
Vilties žiburėlis
Išnyko, ištirpo –
Kaip meilės liepsna...
Nuliūdusiu beržu
Ar drebule oščiau,
Tylioj išdavystėj 
Stovėčiau kalta
Ir tyliai dainuočiau, 
Lakštingala suokčiau –
Vis viena praeitum
Juk tu pro mane. 
Vienatvės šešėlis
Po klevo pavėsiu,
Vienatvės šešėlis
Ir sielos languos.
O toly suvirpęs
Vilties žiburėlis
Nebuvusios meilės
Gėla sužaliuos...

* * *
Mėnesienoj pabūsiu, 
Kai eilėraščiais varva,
Kai nuplaukia, nuaidi
Vakarinė gaida. 
Sukas, blaškosi vėjas,
Tik manęs jis neranda,
Nes seniai surūdijo
Neužgauta styga...
Groja vėjas, man groja
Pušų spygliais apkritęs...
Taką švelniai užkloja – 
Nereikėtų sugrįžt...
Mėnesienoj pabūsiu, 
Kai eilėraščiais varva.
Ligi skausmo suvirpa 
Vėl užgauta styga...
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