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Atnaujinamuose 
TPNC skyriuose – 

daugiau 
modernumo 
ir dėmesio 

neįgaliajam

Po renovacijos duris at-
vėręs Techninės pagal-
bos neįgaliesiems cen-
tro (TPNC) Šiaulių skyrius 
tapo modernia, skirtingų 
negalių asmenims šiuo-
laikiškai pritaikyta įstai-
ga. Skyriaus atidarymo 
juostelę perkirpęs Sei-
mo narys Edvardas Žaka-
ris bei Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 
Lygių galimybių skyriaus 
vedėja Eglė Čaplikienė 
džiaugėsi gerėjančiomis 
neįgaliųjų poreikiais besi-
rūpinančių įstaigų darbo 
sąlygomis, jų aprūpinimo 
techninėmis priemonė-
mis galimybėmis, linkė-
jo sutelkto visų atsakingų 
tarnybų darbo, užtikri-
nant paslaugų prieina-
mumą ir jų kokybę.

Tik trečiosios patalpos 
tapo savomis

TPNC Šiaulių skyrius buvo 
pirmasis, nuo kurio prasidėjo 
techninės pagalbos priemonių 
priartinimo prie neįgaliųjų eta-
pas. Kitąmet veiklos 10-metį pa-
žymėsiantis skyrius jubiliejinę 
sukaktį minės moderniai įreng-
tose, skirtingų negalių asmenims 
pritaikytose savose patalpose. 
Tačiau kelias iki tokios gražios 

šiandienos nebuvo lengvas.
Prasidėjus TPNC skyrių kū-

rimui, patalpos jiems buvo nuo-
mojamos. Pietinėje miesto daly-
je, Pramonės gatvėje, savo veik- 
lą pradėjusiam Šiaulių skyriui 
taip pat teko nuomininko dalia. 
Po kurio laiko, ėmus vis didėti 
nuomos mokesčiui, pradėta ieš-
koti naujos buveinės. TPNC Šiau-
lių skyrius persikėlė į kitą mies-
to pakraštį – Sodų gatvę. Beveik 
prieš trejus metus Šiaulių apskri-
čiai skirtos techninės pagalbos 
priemonės buvo dar sykį perga-
bentos į kitą vietą, šįkart – pato-
giausiai lankytojams pasiekia-
mą Vilniaus gatvę. Po pusantrų 
metų jos buvo nupirktos ir imtos 
renovuoti. Šie pokyčiai tapo ga-
limi TPNC pradėjus įgyvendinti 
Europos regioninės plėtros fondo 
remiamą projektą „Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos padalinių infrastruktū-
ros plėtra“. Šiaulių skyriaus pa-
talpoms įsigyti bei jas renovuoti 
skirta apie 1,4 mln. litų ES ir vals-
tybės biudžeto lėšų.

Stovyklautojų devizas – 
„Padėkime vieni kitiems“

„Jaunojo automobilininko“ 
stovyklavietė – paprasta, tačiau 
savo privalumų turinti vieta. Ne-
įprastai karštą rugpjūčio savaitę 
čia apsistoję neįgalieji džiaugė-
si jos pastatuose tvyrojusia vėsa, 
jų užsiėmimų netrukdė kiti sto-
vyklautojai, tad visi jautėsi lais-
vai, vieni kitų nesivaržė. Ir mais-
tas čia šviežias – virėja kiekvieną 
kartą ruošė sočius ir sveikus pa-
tiekalus, šiltas bandeles kepė. O 
ir vykstant užsiėmimams neįga-
lieji visada galėjo atsigaivinti mi-
neraliniu vandeniu, sultimis, išsi-
virti puodelį kavos ar arbatos, su-
valgyti sausainį. Pasak Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės Jadvygos Rostovska-
jos, stovykloje stengtasi sukur-

Atradimo džiaugsmas ir 
kūrybinė euforija – svarbiausi 
neįgaliųjų stovyklos akcentai

Jau 13 kartą netoli Vie-
vio, Pylimų kaime įsikū-
rusi „Jaunojo automo-
bilininko“ stovyklavietė 
svetingai savo vartus at-
vėrė Vilniaus miesto neį-
galiųjų draugijos nariams. 
Į savigalbos grupės stovy-
klą atvyko 30 nuoširdaus 
bendravimo, naujų pa-
žinčių bei teigiamų emo-
cijų pasiilgę draugijos na-
riai. 5 dienas trukusioje 
stovykloje jie turėjo dau-
gybę progų išbandyti bei 
geriau pažinti save ir ki-
tus, patirti kūrėjo džiaugs-
mą, pajusti bičiulio petį.

ti neformalią, namams artimą 
aplinką.

Psichologė Vidutė Ališaus-
kaitė – šių stovyklų senbuvė. Ji 
pažįsta daugumą čia atvykstan-
čių neįgaliųjų. Žinant, ko galima 
iš jų tikėtis, lengviau organizuo-
ti darbą, planuoti užsiėmimus, į 
juos įtraukti neįgaliuosius. Beveik 
trečdalis šiemetinių stovyklos 
dalyvių – naujokai. Pirmą kartą 
į stovyklą atvykusi Inga Zavac-
kaitė čia atsivežė ir savo 6-metį 
sūnelį Mangirdą. Viena berniu-
ką auginanti moteris džiaugėsi 
galimybe atitrūkti nuo kasdieny-
bės, susipažinti su panašaus liki-
mo žmonėmis. Niekada čia nebu-
vo lankęsis ir Fortūnatas Grygas. 
Verslo planus neįgaliesiems kur-
ti padedantis vaikinas neslepia 
čionai atvykęs ne tik nuo įprastų 
darbų atsipūsti norėdamas, bet ir 

stengdamasis geriau pažinti žmo-
nes, kuriems nori padėti.

Naujoje vietoje, nepažįstamų 
žmonių draugijoje naujokams 
būna sunkiau. Psichologė sten-
giasi, kad šis adaptacijos periodas 
truktų kuo trumpiau, todėl stovy-
klos senbuviams sumaniai patiki-
mos naujokų globėjų pareigos. Ir 
šįkart mielai jų ėmėsi dar nė vie-
nos vasaros stovyklos nepraleidę 
Gediminas Čenys, Sergejus Lyso-
vas. Tai, pasak Gedimino, ne koks 
nors sunkus darbas, o netgi ma-
lonus užsiėmimas. Draugiškos 
atmosferos gaubiamoje stovyklo-
je galioja nerašytas devizas – „Pa-
dėkime vieni kitiems“.

Maloni, išmani, linksma...
Stovyklos pradžioje jos daly-

viai suskirstomi į komandas. Tam 
(nukelta į 3 psl.)

Renovuotų patalpų atidarymo juostelę perkerpa Seimo narys Edvardas 
Žakaris bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių sky-
riaus vedėja Eglė Čaplikienė. Egidijaus Skipario nuotr.

Stovyklautojus itin sudomino programavimas, robotų konstravimas.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kursim naujas darbo 
vietas?!

Europos valdantieji sujudo – būtina kurti naujas dar-
bo vietas. Ypač jauniems žmonėms. Spręsti šią problemą 
paskatino ne tiek susirūpinimas žmonių gerove, kiek bai-
mė dėl savo kailio. Labiausiai išgąsdino revoliuciniai įvy-
kiai Šiaurės Afrikoje. Ten jaunų žmonių nedarbas siekia 
40 proc. Yra šalių, kur nedirba net 50 proc. jaunų žmo-
nių. Tokia situacija gimdo maištus, kelia pavojų politi-
niam stabilumui.

Jaunimo nedarbo mažinimas labai aktualus ir Lietu-
vai. Nuo šios bėdos ir socialinės įtampos mus dar gelbsti 
emigracija. Vien 2012 m., anot Statistikos departamento, 
emigravo 41,1 tūkst., 2011 m. – 53,9 tūkst., o 2010 m. – net 
83,2 tūkst. mūsų piliečių. Emigracijos proceso sustabdyti 
nepavyksta, žmonės emigruoja ir šiandien.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vyriausy-
bės pavedimu parengė daug vilčių teikiančią Užimtumo 
didinimo 2014–2020 metų programą. Gal jai įgyvendin-
ti nepritrūks politinės valios ir laikui bėgant ji nebus pri-
miršta, kas dažnai atsitinka su ilgalaikėmis programomis.

Vykdant užimtumo programą galima išeiti ir į lankas. 
Neramu, kad naujos darbo vietos dažnai kuriamos skur-
dinant eilinius gyventojus. Štai vienas labai charakterin-
gas pavyzdys. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 
m. gruodžio 14 d. priėmė sprendimą Nr. 1–354 – Statinių 
tinkamos priežiūros taisyklės. Šių taisyklių 7.5 punktu nu-
statyta, kad statinių fasadus nuvalyti ar uždažyti nuo gra-
fičių ir užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą pri-
valo statinio savininkas. 9 punktas tvirtina, kad taisyklių 
laikymosi kontrolę užtikrina Vilniaus miesto savivaldy-
bės administracijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato atsakingi pareigūnai.

Fasadų tepliojimas – chuliganizmas. Tepliotojai mies-
tui padaro milijoninius nuostolius, o Vilniaus miesto savi-
valdybė ir policija mosuoja kuoka daugiabučių gyvento-
jams, kitaip sakant chuliganizmo aukoms. Daugiabučiuo-
se gyvena ekonomiškai silpnesni. Jie savo būstų negali ap-
sitverti, jų fasadų nuo tepliotojų nesaugo pikti šunys. Vil-
niuje jau organizuota ir UAB „Valymo projektai“. Apskai-
čiuota ir gyventojai jau informuojami, kad už kvadratinio 
metro apterliotos sienos nuvalymą teks mokėti 28,31 Lt.

Ir lengva, ir linksma prognozuoti tolesnę proceso eigą. 
Valytojai su terliotojais pradės bendradarbiauti. Juk terlio-
tojai tampa valytojų duondaviais. Pagyvenę žmonės dar 
prisimena kaip tarpukariu stikliai, pritrūkę darbo, pa-
augliams išdalindavo timpas. Vėliau valytojai pagalvos, 
kad terliotojai jiems nereikalingi, juk viską galima pada-
ryti savo jėgomis – naktį fasadus tepliosime, o ryte eisi-
me valyti. Toks darbas dar pažangesnis – galėsime pa-
naudoti lengviau nuplaunamus dažus. Ar ne šauniai or-
ganizuotos „riebios“ darbo vietos? Svarbiausia, kad va-
lytojams vadovautų savi žmonės. 

Ieškančiam ir nerandančiam darbo žmogui valdinin-
kai dažnai pataria: organizuok savo verslą. Tačiau Vaka-
ruose atlikti tyrimai parodė, kad savarankiškai gali imtis 
verslo tik apie 17 proc. žmonių. Netikusių verslininkų ga-
lime sutikti visose srityse. Mums reikia kurti darbo vietas, 
bet jos turi būti ne bet kokios. Profesorius dr. Boguslavas 
Gruževskis labai teisingai pabrėžia, kad reikia efektyvių 
darbo vietų. Efektyvi darbo vieta žmogui turi užtikrinti 
orų pragyvenimą, stabilumą, aiškią augimo perspekty-
vą. Dirbdamas jis neturėtų dairytis į jokias airijas ar nor-
vegijas. Panašu, kad mūsų krašte darbo vietos dažnai ku-
riamos skurdinant skurdžiausius ir kartu didinant socia-
linę atskirtį. Kai dirbančiojo pajamos leidžia jam tik pra-
simaitinti ir susimokėti elementariausius komunalinius 
mokesčius, kai nėra jokio kaupimo, jis negali skirti lėšų 
gyvenamajam būstui renovuoti, naujam įsigyti, savo vai-
kų tinkamam auklėjimui ir ugdymui, palaipsniui degra-
duoja visas kraštas. 

Nedarbas – bene didžiausia ir skaudžiausia sociali-
nė rykštė. Jis nėra vien ekonominės krizės pasekmė, ir jai 
pasibaigus (jei taip nutiktų) neišnyks. Didele dalimi ne-
darbą gimdo arši konkurencinė kova, ją lydintis techni-
nis progresas, darbo našumo augimas. Užimtumo geri-
nimo klausimus galima spręsti tik visų žinybų sutelkto-
mis jėgomis, o darbdaviai turėtų suprasti, kad vengimas 
dalintis pelnu gali atsigręžti ir prieš juos.

Alytaus r.:

Jubiliatai nepamiršti...
 Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Inga Rakauskienė pa-
sidžiaugė Alytaus rajono ne-
įgaliųjų draugijos dėmesiu ir 
pagarba savo nariams.

Kaip gera širdyje, kai 
tave kažkas prisimena, kai 
pasijauti kažkam reikalin-
gas, kai nepamiršta tavo 
jubiliejaus... Keistas jaus-
mas apima pagalvojus, 
kad pamiršus pasveikinti 
saviems, prisimena sveti-
mi. Net graudu pasidaro – 
tai bent likimas.

Nors po Alytaus ra-

jono neįgaliųjų draugi-
jos mums, jubiliatams, su-
rengtos šventės jau praėjo 
pora savaičių, dar aš gyve-
nu tuo džiaugsmu ir pri-
siminimais. Iš didelio su-
kaktuvininkų būrio į šven-
tinį renginį atvažiavo tik 
11 neįgaliųjų. Kaitra pada-
rė savo – ne visi gali įveik-
ti sveikatos problemas, ta-
čiau jiems skirtos dovanė-
lės vis tiek bus pristatytos. 

Liepos 30-ąją į Aly-
taus Šaulių namus susi-
rinkome ne tik sveikinti 
bei būti pasveikinti, bet ir 
su draugais, bičiuliais su-
sitikti, nuoširdžių linkėji-
mų išklausyti. Gražių žo-
džių mums negailėjo Aly-
taus rajono savivaldybės 
administracijos atstovė 
Renata Kruk, garbės vieš-
nia Elena Grudzinskienė, 
Alytaus rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Da-
lia Benkauskienė, draugi-
jos tarybos nariai, Neįga-
liųjų draugijos vokalinis 
ansamblis „Šypsena“, ku-
riam vadovauja Algiman-
tas Juozapavičius. Neapsi-
eita ir be šventinio koncer-
to, kurį mums padovanojo 
Dainius ir Algimantas Juo-
zapavičiai...

Man teko garbė ne tik 
būti renginio viešnia, bet 
ir jį vesti. Šiemet mininčiai 
savo 40-ąjį jubiliejų (bu-
vau jauniausia jubiliatė), 
buvo labai malonu pasvei-
kinti dvigubai didesnės – 
80-osios sukakties sulau-
kusias seseris dvynes Oną 
Parulienę ir Anelę Treigie-
nę, palinkėti joms sveika-
tos ir stiprybės, o sau – su-
laukti sesučių jubiliejaus.

Neįgaliųjų draugijos 
tarybos nariai sveikino 
savo seniūnijų jubiliatus, 
įteikė jiems gėlių ir atmi-
nimo dovanėles, kartu su-
dainavo „Ilgiausių metų“, 
šypsenos, gero žodžio ne-
gailėjo. 

Toks dėmesys sušildo 
sielą, ilgam apgaubia ge-
rumu.

Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos pagerbti jubiliatai su buvusia ir esama organizacijos vado-
vėmis Elena Grudzinskiene ir Dalia Benkauskiene. 

Jonavos r.:
  Jonaviškio Mariaus 

Glinsko „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiške teigiama, kad rajo-
no neįgaliųjų draugijos nariai, 
aplankę ne vieną šventę, ren-
ginį, jau gali apibendrinti va-
saros įspūdžius. Daugelis su-
stiprėjo, pažvalėjo, kitas, žiū-
rėk, ir padėkos raštu ar diplo-
mu nešinas Jonavon sugrįžo.

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Elena Ivanauskienė pa-
sidžiaugė ypač smagia iš-
vyka į Nidą. Pasivaikščio-
ta po Klaipėdą, apžiūrėtas 
uostas, pasidairyta ir žve-
jų kaimeliuose – Preiloje, 
Pervalkoje. Birželio orai ši-
luma dar nelepino (van-
dens temperatūra jūroje 
tesiekė 8–10 laipsnių), tad 
daugiau laiko skirta pasi-
vaikščiojimams. Norintie-
ji pabendravo su tuo metu 

Turininga ir įdomi vasara
Nidoje vykusio dailinin-
kų plenero dalyviais, ap-
silankė Tomo Mano na-
melyje, kopė į aukščiausią 
Parnidžio kopą ar žvalgėsi 
prie švyturio. Besidomin-
čius sveika gyvensena, ža-
liavalgyste sutraukė pačių 
išvykos dalyvių surengtas 
seminaras. 

Liepą nukakta senu 
maršrutu į Šventąją. Nors 
kelyje šįkart laukė „nuoty-
kis“ (teko pakeisti sugedusį 
autobusą), 45 draugijos na-
riai netrukus jau mėgavosi 
Baltijos jūros paplūdimiu, 
gaivinosi tyru oru. Kad 
malonaus poilsio nesuga-
dintų nemalonios staigme-
nos, neįgalieji išklausė pir-
mininkės pavaduotojos Va-
lerijos Lopetienės paskai-
tą apie kaitinimosi saulėje 
pavojus, įvairias alergijas.

Grupelė jonaviečių 
savo draugijai atstovavo 
ir tradiciniame neįgaliųjų 
susitikime Pasvalio rajo-
ne, kur prie Balsių malūno 
šurmuliavo Lietuvos neį-
galiųjų draugijos 25-mečio 
minėjimą pradėjusi šventė. 
Pasidžiaugta kitų daino-
mis, muzika, pademons-
truota ir savo talentų – įvai-
rių rankdarbių. Buvo sma-
gu išgirsti, jog jubiliejaus 
proga vienai iš mūsų drau-
gijos pradininkių, dabarti-
nės tarybos garbės narei jo-
navietei Violetai Neimon-
taitei (deja, dabar negalin-
čiai kartu keliauti), skirtas 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko padėkos 
raštas.

Nemažas būrelis žmo-
nių keliavo ir į Kauną, kur 
šeštą kartą vyko neįgalių-

jų sporto žaidynės. Varžy-
tasi įvairiose rungtyse, ta-
čiau bene geriausiai iš jo-
naviečių sekėsi Vilmantui 
Morkaičiui, kuris, pralen-
kęs 250 strėlyčių mėtyto-
jų, smiginio rungtyje pelnė 
antrąją vietą. Pradžiugino 
ir kraštiečio Sauliaus Koi-
ros, jo komandos draugų 
pasiekimas: krepšinio 3x3 
aikštelėje šie vyrai vikriau-
siai manevravo ir taikliau-
siai mėtė į krepšį, tad pelnė 
aukso medalius. Neblogai 
mūsų draugijos nariai pa-
sirodė ir šaškių, šachmatų 
kovose, o garsus Jonavos 
šaškininkas ir tautodaili-
ninkas Aleksandras Fom-
kinas net teisėjavo galvo-
čių dvikovoms.

Jonavos rajono neįga-
liųjų vasara – išties turinin-
ga ir įdomi.

Jonavos neįgalieji drauge keliauja, iškylauja.
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Jurbarkas: Naujų 
įspūdžių 

beieškant
 „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-

tusi Janina Pranaitienė pasidali-
jo įspūdžiais iš kelionės po Dzūkiją.

Sakoma, kad vasarą net 
akmuo kruta. Sujudo ir jurbar-
kiečiai. 44 neįgalieji iš Veliuonos, 
Skirsnemunės, Vadžgirio, Gir-
džių, Eržvilko, Smalininkų, Jur-
barkų seniūnijų bei paties Jur-
barko nutarė aplankyti Dzūkiją.

Pirmasis mūsų kelionės tiks-
las – Merkinės piramidė. Dzūki-
jos miškų apsuptyje išvydome 
didžiulį kupolą. Jo viduje stovi 
trišonė piramidė, kurioje – du 
unikalūs kryžiai. Dauguma at-
vykusiųjų čia lankėsi pirmą kar-
tą. Visi tikėjomės čia sustiprėti, 
įgyti sveikatos.

Stabtelėjome ir prie Liškia-
vos piliakalnio. Į jį kopė tik stip- 
resnieji, o sugrįžę papasakojo, ką 
matę. Vėliau aplankėme Liškia-
vos Šv. Trejybės bažnyčią, kuri 
sudaro vieningą kompleksą su 
vienuolynu. Tai vėlyvojo Baro-
ko šedevras. Bažnyčioje jau lau-
kė gidė, kuri išsamiai papasa-
kojo apie vienuolius dominiko-

Pasvalio smegduobių parke 
rengiamuose koncertuose „Mu-
zikiniai sekmadieniai Jums“ 
savo programą pristatė ir Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugi-
jos vokalinis ansamblis „Žals-
vasis šaltinis“. Jono Vaitekūno, 
vadovaujamas kolektyvas pa-
ruošė 12 dainų ciklą. Pertraukų 
metu skaitovės Virginija ir Eu-
genija pristatė literatūrines mi-
niatiūras.

Kūrybinis „Žalsvojo šaltinio“ 
kelias, pasak ansamblio organi-
zatorės Zitos Dvilienės, prasidė-
jo 2004 metais, nuo trijų ansam-
bliuko narių. Neįgaliųjų vokali-
nio ansamblio dainininkai tais 
metais buvę pakviesti į Biržų 
rajono neįgaliųjų draugijos ren-
giamą susitikimą ir sulaukė gau-
sių biržiečių bei jų svečių aplo-
dismentų. 

Po sėkmingų pasirodymų 
tradicinėje neįgaliųjų šventėje 
Talačkoniuose, Pasvalio daini-

Pasvalys:

nus, bažnyčios atsiradimo isto-
riją, medinės varpinės statybą, 
šv. Agotos skulptūrą. Bažnyčio-
je įrengti 7 puošnūs altoriai, seni 
autentiški suolai, ją puošia italų 
tapybos freskos. Bažnyčios rū-
siuose matėme atviruose kars-
tuose išlikusių vienuolių domi-
nikonų palaikus.

Pasisėmę dvasinės energijos, 
skubėjome į Druskininkus. Ten 
jau laukė Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Raimundas Tene-
nis, kuris pabuvo mums gidu po 
kurortą. Visi žavėjomės muziki-
niu fontanu Gydyklų parke, ėjo-
me 2011 m. pastatytu naujuoju 
Nemuno tiltu.

Daug pamatę, pasigrožėję 
puikiu kurortu, susiruošėme at-
galios. Pakeliui trumpam susto-
ję, susinešę savo lauknešėlius, 
dar visi pabendravome ir laimin-
gi, pilni naujų įspūdžių sugrįžo-
me į namus. 

Smegduobių 
parkas 

suskambo 
dainomis

ninkai dalyvavo visose rengto-
se neįgaliųjų vokalinių ansam-
blių varžytuvėse Rokiškyje, Pa-
nevėžyje, Vilniuje, Kupiškyje, 
Talačkoniuose, Šeduvoje, o šie-
met – Zarasuose. Visur mūsų pa-
sirodymus lydėjo gera nuotaika. 

Smegduobių parke pasvalie-
čius  linksmino ir vokalinio an-
samblio mažoji kapeliukė, gro-
janti tik savo kūrybos kūrinius. 
Nuo trankios muzikos kojos pa-
čios kilnojosi, į linksmą šokį įsi-
traukė ne tik ansamblio dalyviai, 
bet ir šokėjai iš publikos. 

Koncertą baigėme Neįgalių-
jų draugijos tarybos padėkos 
raštu, kuris buvo įteiktas vienai 
iš pirmųjų ansamblio dalyvių ir 
organizatorių – Z.Dvilienei.

Vilius GRABSKIS

V.Ališauskaitė kaskart atranda 
vis kitą pretekstą. Šįsyk koman-
dos sudarytos pagal Zodiako sti-
chijas – Ugnies, Vandens, Žemės 
ir Oro. Žavi specialistės sugebė-
jimas nepastebimai įtraukti sto-
vyklautojus į įvairius psichologi-
nius žaidimus, padedančius at-
siskleisti, geriau suprasti save ir 
kitus. Jau pati pirmoji prisistaty-
mo, susipažinimo užduotis buvo 
skirta dalyvių kūrybiškumui, 
pozityviam mąstymui paskatin-
ti – kiekvienas turėjo prisistatyti, 
savo vardui, jį sudarančioms rai-
dėms parinkdamas teigiamą in-
formaciją turintį žodį. Štai kaip 
prisistatė Ugnies kandos daly-
vė Milda: maloni, išmani, links-
ma, darbšti, aistringa. Argi po 
tokio savęs įvertinimo dar belie-
ka noro galvoti apie negalią, ki-
tas nemalonius pojūčius prime-
nančias problemas... Juo labiau 
kai kiekvieną dieną laukia įdo-
mūs užsiėmimai, sporto varžy-
bos, išvykos, maudynės ežere, 
smagios diskotekos. 

Patyrė atradimo 
džiaugsmą

Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugija jau senokai palai-
ko draugiškus ryšius su sosti-
nės Rotary klubu. Nuolat neį-
galiesiems padedantis klubas 
ir šįkart skyrė lėšų stovyklauto-
jams apgyvendinti. Tačiau tuo 
rotariečių parama neapsiribojo. 
Klubo narys Saulius Vasiliaus-
kas – ir informacinių technolo-
gijų UAB „Baltic Orbis“ bei VšĮ 
„Robotikos akademija“ steigėjas 
bei vadovas. Jau kelerius metus 
visa galva paniręs į naują veik- 
lą – robotų kūrimą – šia idėja 
stengiasi užkrėsti kuo daugiau 
žmonių. Susipažinti su ja pasiū-
lė ir neįgaliesiems, noriai sutiku-
siems išbandyti visiškai nepažįs-
tamą kūrybos sritį.

Į „Jaunojo automobilinin-
ko“ stovyklą atvyko 9 „Roboti-
kos akademijos“ nariai. Jie atsi-
vežė programavimui pritaiky-
tus kompiuterius, „Lego“ ga-
myklos pagamintas konstruk-
cines detales, mokymams vado-
vaujantį instruktorių ir, suskirs-
tyti į komandas po 3 žmones, 
pradėjo pažintinę kelionę į ro-
botų pasaulį. Neįgalieji atidžiai 
klausėsi paskaitos, mokėsi pro-
gramuoti, konstruoti. Visiems 
tai buvo nauja, niekada nepa-
tirta. Į kūrybinį procesą įsitrau-
kę stovyklautojai išgyveno savo-
tišką euforiją, jų akys žibėjo, kai 
pačių rankomis sukurti robotai 
pradėjo judėti, atlikti užprogra-
muotas komandas. Tikras emo-
cijų pliūpsnis vainikavo baigia-
mąjį – robotų kovų – etapą. Tą 
popietę neįgaliųjų patirtas paži-
nimo, atradimo, tikėjimo savo jė-
gomis džiaugsmas – pranoko vi-
sus įmanomus lūkesčius.

Pasiilgsta vieni kitų
Vilniaus miesto neįgaliųjų 

draugijos jau 13-us metus orga-
nizuojama tradicinė stovykla ne 

vienam organizacijos nariui yra 
tapusi ne tik laukiamu metų įvy-
kiu, bet ir jų gyvenimo dalimi. 
Todėl dėl kokių nors priežasčių 
į ją atvykti negalintieji neišken-
čia nors trumpam į Vievį neat-
važiavę.

Taip nutiko ir šiemet. Tris 
kartus per savaitę po pusę die-
nos dializių centre praleisti pri-
verstas Valerijus Dubrovinas šie-
met kartu su visais stovyklauti 
negalėjo, tačiau bičiulius aplan-
kė, pabendravo. Vieni kitus pa-
žįstantys stovyklautojai domisi 
draugų likimais, todėl labai ap-
sidžiaugė sužinoję, kad Renatai 
Melnikovai pagaliau atlikta inks-
to persodinimo operacija, tad gal 
kitą vasarą jie ir vėl susitiks.

J.Rostovskaja pasakoja, kad 
ne vieno stovyklautojo gyveni-
mo istoriją lyg savo žino, džiau-
giasi jų sėkmėmis, išgyvena dėl 
užklupusių negandų. Šypsena 
užlieja vadovės veidą prakalbus 
apie neseniai dukrelės susilau-
kusią Alinos ir Edgaro Sadovs-
kių šeimą. Edgaras užaugo pir-
mininkės akyse – lankė draugi-
joje veikusią vaikų grupę, daly-
vavo renginiuose, važiavo į sto-
vyklas. Kai susipažino su Alina, 
mergina buvo sveika. Negalia ją 
užklupo vėliau, jau susituokus 
su Edgaru. Kurį laiką buvo labai 
sunku, pavojus grėsė net jos gy-
vybei. Vis dėlto jaunystė nugalė-
jo, nors liga ir privertė Aliną atsi-
sėsti į negaliojo vežimėlį. Tačiau 
po metų į stovyklą ji atvyko jau 
su vaikštyne, dar po kitų – lazde-
le pasiramsčiuodama. Šią vasarą 
jaunai šeimai ne stovykla galvo-

je – jie sūpuoja, rūpinasi neseniai 
į šį pasaulį atkeliavusia dukrele.

Gerai organizuota 
stovykla neįgaliesiems 
kainavo perpus mažiau

Stovyklos vadovė J.Rostovs- 
kaja džiaugiasi besikeičiančiu vi-
suomenės požiūriu į neįgaliuo-
sius – į prašymus jiems padėti 
atsiliepia vis daugiau geros va-
lios žmonių. Turiningą progra-
mą stovyklautojams numačiusi 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė tokio supratimo sulaukė ir šį 
kartą. Į prašymą padėti surengti 
stovyklą atsiliepė paramos fon-
das „Vilties spindulys“, „Nor-
fos“ paramos fondas, UAB „Vi-
landra“. Ir išvykos į Užutrakio 
dvarą, Trakų pilį jiems atsiėjo 
visai nebrangiai –  stovyklauto-
jai turėjo susimokėti tik už gidų 
paslaugas. Pasiplaukiojimas po 
Galvės ežerą vietoj 20 litų kie-
kvienam neįgaliajam kainavo 
vos po 5 litus.

Taip pavyko sutaupyti gana 
nemažai pinigų. Be būtino reika-
lo neišlaidavusi J.Rostovskaja at-
sisveikinimo vakarą stovyklau-
tojams grąžino pusę jų įnašo – 
po 20 litų. Moteris įsitikinusi, jog 
neįgaliesiems svarbus kiekvie-
nas litas, ir jie patys geriau žino, 
kur juos prasmingiau panaudoti.

Smagi, įdomi ir turininga sa-
vaitė neprailgo. Iki kitos vasa-
ros atsisveikinę stovyklautojai 
dar ilgai gyvens patirtais įspū-
džiais ir nekantriai lauks naujo 
susitikimo.

Atradimo džiaugsmas ir 
kūrybinė euforija – svarbiausi 
neįgaliųjų stovyklos akcentai

(atkelta iš 1 psl.)

Smagi išvyka į Trakų pilį.

Daug laiko stovyklautojai skyrė judriesiems žaidimams.

Neįgaliųjų sukurti robotai pasiruošę kovai.

„Žalsvasis šaltinis“ pasvaliečius džiugino savo dainomis. 

Jurbarko neįgalieji prie Liškiavos bažnyčios.

Viliaus Grabskio nuotr.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario ir Vilniaus miesto 

neįgaliųjų draugijos nuotr.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Svarbu tai, kad iki 2013 m. 
rugpjūčio 31 d. šie žmonės dar 
gali kreiptis į VLK, prašydami 
įrašyti juos į eilę operuotis. Ne-
suskubę to padaryti iki minėtos 
datos žmonės turės iš naujo re-
gistruotis į eilę bendrąja tvarka. 

Valstybinė ligonių kasa 
(VLK)  prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos pra-
neša, kad nuo šių metų 
rugsėjo 1 d. keičiasi tvar-
ka, pagal kurią formuoja-
ma VLK administruojama 
eilė sąnario endoprote-
zui gauti. Nuo tos dienos 
nebus priimami gyven-
tojų, įrašytų į minėtą eilę, 
tačiau iki 2012 m. rugsėjo 
30 d. atsisakiusių numa-
tytu laiku operuotis, pra-
šymai grįžti į savo vietą 
eilėje. 

Endoprotezavimo operacijas atidėjusieji 
turi suskubti apsispęsti

Šis terminas buvo nustatytas 
praėjusių metų rugpjūtį sveika-
tos apsaugos ministro įsakymu.

Taip siekiama gerinti endo-
protezavimo operacijų planavi-
mą, šių paslaugų teikimą gyven-
tojams ir VLK eilės sąnario en-
doprotezui gauti administravi-
mą. Pasak VLK Sveikatos prie-
žiūros organizavimo skyriaus 
vyriausiojo specialisto Viliaus 
Petrėčio, nemaža dalis pacien-
tų, kurie eilės tvarka gavo sąna-
rio endoprotezą ir kuriems buvo 
paskirta endoprotezavimo ope-
racijos data, dėl įvairių priežas-
čių atidėjo operaciją vėlesniam 
laikui. „Pasirinkimas atidėti 
operaciją gali būti pateisinamas 
pacientui susirgus liga, dėl ku-
rios operacijos negalima atlik-
ti, todėl šiems pacientams turi 
būti sudaryta galimybė grįžti į 

savo vietą eilėje. Kartais opera-
cijos atsisakoma ir be objekty-
vių priežasčių. Tokie asmenys 
trikdo ne tik kitų eilėje laukian-
čių pacientų operacijų planavi-
mą, bet ir medikų darbą“, – aiš-
kino V.Petrėtis.

Taigi pacientai, eilės tvar-
ka gavę sąnario endoprotezą, 
tačiau dėl tam tikrų priežasčių 
paskirtu laiku negalėję operuo-
tis, turi teisę vieną kartą sugrįž-
ti į eilę savo pirminio prašymo 
VLK registracijos data. Ši ga-
limybė galioja ne ilgiau kaip 1 
metus nuo numatyto registraci-
jos operacijai termino pabaigos. 
Ja nepasinaudojęs pacientas turi 
užsiregistruoti į eilę iš naujo.

Šiemet klubo ir kelio sąna-
rių endoprotezų nupirkta ge-
rokai daugiau nei ankstesniais 
metais – beveik 6 tūkst. (tai 20 

proc. daugiau, nei ankstesniais 
metais). Nupirktieji endopro-
tezai jau paskirstyti visoms 22 
šias operacijas atliekančioms 
gydymo įstaigoms. Endoprote-
zus gavusios įstaigos sėkmingai 
planuoja reikiamas operacijas, 
todėl mažėja endoprotezų lau-
kiančiųjų eilės. Kreiptis į gydy-
mo įstaigas bei gydytojus ir tar-
tis dėl operacijos jau gali ir pa-
tys pacientai. 

VLK ragina žmones nesku-
bėti patiems pirkti gamintojų 
siūlomų endoprotezų. Pavyz-
džiui, pacientas, neturėdamas 
reikiamų žinių, gali įsigyti netin-
kamą endoprotezą, jis gali kai-
nuoti daug brangiau nei tas, kurį 
nupirko VLK. Visi VLK nupirkti 
endoprotezai yra kokybiški, pa-
tikimi ir sertifikuoti. Be to, visus 
dėl gaminių kokybės kilusius 

neaiškumus ar klausimus tokiu 
atveju taip pat išspręstų VLK. 

Informacija apie eiles endo-
protezavimo operacijas atliekan-
čiose gydymo įstaigose yra skel-
biama ir nuolat atnaujinama, ją 
galima rasti VLK interneto sve-
tainėje www.vlk.lt, skiltyje „Są-
narių endoprotezavimas“. 

Pacientai gali savo nuožiūra 
pasirinkti gydymo įstaigą, ku-
rioje jie pageidauja būti operuo-
jami. Be to, jau įrašytiems į eilę 
pacientams, sužinojusiems apie 
atsiradusius eilių dydžių skirtu-
mus,  suteikiama galimybė pa-
keisti gydymo įstaigą, kurioje 
eilė trumpesnė. Pacientai gali bet 
kada atsiųsti į VLK laisvos for-
mos prašymą (adresu Europos 
aikštė 1, 03505 Vilnius), nurody-
dami pasirinktą gydymo įstaigą.

„Bičiulystės“ informacija

Kai trūksta kalcio
Atsiradus kalcio stygiui, vai-

kams gali sulėtėti augimas, su-
minkštėti kaulai (susergama ra-
chitu), suaugusiesiems vystosi 
osteoporozė (kaulų išretėjimas), 
atsiranda nugaros ir kojų rau-
menų traukuliai, minkštėja kau-
lai, padidėja arterinis kraujos-
pūdis, jaučiamas stiprus širdies 
plakimas, skauda sąnarius, api-
ma depresija.

Pastabos:
1. Kofeinas (kava, arbata ir 

kt.), alkoholis pagreitina kalcio 
šalinimą iš organizmo. Taip pat 
daug kalcio prarandama smar-
kiai prakaituojant, vartojant 
daug druskos, daug baltymų tu-
rinčio maisto.

2. Jeigu su maistu gauna-
ma pakankamai boro (šaltiniai: 
obuoliai, kriaušės, vynuogės, 
ankštinės kultūros, riešutai) kal-
cio pasišalinimas iš kaulų arba 
visai nevyksta, arba jo praran-
dama nežymiai.

Daktaras
Aiskauda

Kiaušinių lukštai – natūralus kalcio šaltinis

Mineralas kalcis (jis su-
daro beveik 2 proc. viso 
mūsų kūno svorio) yra 
kraujo sudedamoji da-
lis (dalyvauja kraujo kre-
šėjimo procese), būtinas 
kaulams, dantims, rau-
menų ir nervų sistemai 
(reguliuoja šių sistemų 
aktyvumą), visų orga-
nizmo liaukų ląstelėms. 
Be to, šis mineralas regu-
liuoja arterinį kraujospū-
dį bei fermentų veiklą. 

Kiek kalcio reikia
Kalcio paros norma suau-

gusiems žmonėms 1 000 mili-
gramų (toliau – mg), 50–64 m. 
žmonėms, nėščiosioms ir žin-
dyvėms – 1 200 mg (tikslesnes 
dozes gali nustatyti tik gydyto-
jas). Sulaukusiems 65 m. ir vy-
resniems abiejų lyčių atstovams, 
taip pat moterims, po menopau-
zės vartojančioms estrogeninius 
preparatus, kalcio reikia 1 500 
mg per parą. Beje, moters orga-
nizmas po menopauzės gali įsi-
savinti tik... 20 proc. kalcio.

Pastabos:
1. Kalcio įsisavinimą gerina 

vitaminas D, magnis ir fosforas.
2. Nuo per didelio kalcio kie-

kio gali pablogėti geležies ir kai 
kurių kitų mineralų įsisavini-
mas, užkietėti viduriai, inkstuo-
se atsirasti akmenų.

Kalcio šaltiniai
Kalcio turi pienas ir jo pro-

duktai (ypač varškė, sūriai), 
rupaus malimo miltai, ryklio 
kremzlė, kiaušinio lukštas (jame 
yra net 90 proc. kalcio karbona-
to), kiek mažiau – kiaušinio try-
nys, kopūstai, petražolės, bro-
koliai, įvairios kruopos, migdo-
lai, mėsa. 

Pats paprasčiausias ir pigiau-
sias apsirūpinimo kalciu šalti-
nis – kiaušinio lukštas, kurį be jo-
kios sąžinės graužaties dažniau-
siai išmetame. Į žmogaus orga-
nizmą patekęs natūralus kalcio 
karbonatas lengvai jungiasi su 
fosforu – susidaro kalcio fosfa-
tas, kuris reikalingas dantims ir 
kaulams. Beje, paprastą kalcio 
karbonatą organizmas pasisavi-
na sunkiai, nes ši medžiaga yra 
nepakankamai chemiškai aktyvi.

Kiaušinio lukšte be kalcio 
karbonato yra dar ir kitų mūsų 
organizmui labai reikalingų mi-
kroelementų (iš viso – 27 mine-
ralai). 

Kalcio citratas
Organizmas gali lengvai pa-

sisavinti kalcio karbonatą, jei 
vartojamas kiaušinio lukšto mil-

telių ir citrinos sulčių (citrinos 
rūgšties) tirpalas. Mat vykstant 
cheminei reakcijai susidaro nau-
ja druska – kalcio citratas. Orga-
nizmas pastarąją druską įsisavi-
na puikiai, nesukeldamas inks-
tų ar tulžies pūslės akmenligės 
bei „druskų nusėdimo“ sąna-
riuose ir kt. Kalcio citratas tin-
ka tiek suaugusiems, tiek vai-
kams, nusilpusiems ligoniams, 
sergantiesiems kasos ir tulžies 
pūslės ligomis. 

Kuo kalcio citratas skiriasi 
nuo kalcio karbonato? Kalcio ci-
tratas nesikristalizuoja, nesikau-
pia, jo perteklius iš organizmo 
pašalinamas. Ir tai dar ne viskas. 
Pastarojo kalcio jonai yra tokio 
dydžio, jog lengvai prasiskver-
bia į žmogaus ląsteles ir taip pat 
lengvai iš jų pasišalina, palikda-
mi jose daugybę svarbių maiti-
nimo elementų. Tokiu būdu su-
stiprintos tarpląstelinės mem-
branos tampa neįveikiama kliū-
timi virusams ir radionuklidams 
(radioaktyviesiems atomams).

Paruošimas  
ir vartojimas

Netgi savų vištų kiaušinius 
būtina nuplauti šiltu vandeniu 
su muilu ir šepetėliu, gerai per-
plauti ir tik po to virti (10 min.). 
Pirktinių kiaušinių lukštus rei-
kia kaitinti orkaitėje arba kep-
tuvėje ant viryklės. Jeigu kiauši-
nių lukšto milteliais žadama gy-
dytis ilgai, teks įsigyti specialią 
grūstuvę (smulkinami tik gerai 
išdžiovinti lukštai). Lukštus ga-
lima susmulkinti kavamale arba 
labai smulkiai malančiu malū-
nėliu, tačiau naudojant grūstu-
vę, milteliai būna aktyvesni. Vi-
sais atvejais po kiaušinio lukštu 
neturi būti plėvelės. Milteliai lai-
komi sandariame inde.

Profilaktiškai ir gydymo tiks-
lais milteliai dažniausiai varto-
jami nuo 1 iki 3 gramų kasdien 
(priklausomai nuo amžiaus) per 
pusryčius, įmaišius jų į citrinų 
sultis (geresnis variantas) arba 
įbėrus į varškę, košes, sriubas, 
bulvių gaminius, padažus (kiek 
blogesnis variantas).

Miltelių nauda
Ypač naudingi kiaušinių 

lukšto milteliai mažiems vai-
kams, nes jų organizme intensy-
viai vyksta kaulų audinio susi-
darymo procesai, kuriuose daly-
vauja kalcis. Lukštų milteliai tei-
giamai veikia sergančius rachitu 
ir mažakraujyste, besivystančia 
kartu su rachitu. Ir dar: šie mil-
teliai padeda greičiau išgydyti 
tokias judamojo aparato defor-
macijas, kaip įgimtą dubens iš-
nirimą ir pan.

Tiek vaikams, tiek suaugu-
siems žmonėms kiaušinių lukš-
tų miltelius naudinga vartoti už-
kietėjus viduriams, kraujuojant 
dantenoms, atsiradus nerviniam 
dirglumui, nemigai, sergant šie-
no sloga (šienlige), bronchine 
astma, dilgėline, lūžinėjant na-
gams ir plaukams. Pastarųjų tri-
jų dešimtmečių tyrimai rodo, jog 
kalcio trūkumas neabejotinai su-
sijęs ir su širdies bei kraujagys-
lių ligomis. 

Profilaktika
Vengrijos ir Belgijos moks-

lininkai siūlo kiaušinių lukštų 
miltelius naudoti profilaktiškai 
nėščioms moterims ir 1–6 metų 
vaikams (kitose šalyse šių mil-
telių duodama vaikams nuo 6 
mėn.). Jų nuomone, tokia profi-
laktika taip pat būtų naudinga 
paaugliams ir jaunuoliams (iki 
19–20 metų). 

Du kartus per metus ši pro-
filaktika būtų naudinga visiems 
suaugusiesiems. Tai padėtų su-
mažinti galimybę susirgti stu-
buro, dantų ligomis ir osteopo-
roze. Kiaušinių lukštų milteliai 
tinka dirbantiems sunkų fizinį 
darbą ir sportininkams. Nusta-
tyta, jog šie milteliai neleidžia 
kaulų smegenyse kauptis radi-
oaktyviajam stronciui-90 (lukš-
tų milteliai vartojami nuo 2 iki 6 
g per dieną).

Užsiimti profilaktika gali-
ma bet kada, bet ypač tai svar-
bu atlikti metų pradžioje, kai 
mūsų organizme sulėtėja kal-
cio apykaita.

Liaudies medicinos 
receptai

Vaikams nuo 6 mėn. miltelių 
įberiama į skystas košes kartą per 
dieną po 0,4 šaukštelio. Papildo-
mai rekomenduojama vartoti 1 
kapsulę žuvų taukų (jeigu vaikas 
jiems nealergiškas; beje, kiaušinio 
lukšto milteliai alerginių reakci-
jų nesukelia). Abu šie produktai 
(ar tik milteliai) vartojami 1 mėn. 
Tam geriausiai tinka vasaris–ko-
vas arba rugsėjis–spalis.

Vaikams nuo 1,5 metų – 0,3 
šaukštelio miltelių kartą per die-
ną su skystu maistu. Papildo-
mai – žuvų taukų kapsulė. Var-
tojimo kursas toks pat, kaip pir-
majame recepte.

Paaugliams nuo 12 metų – 0,5 
šaukštelio miltelių kartą per die-
ną su citrinos sultimis. Papil-
domai vartojami žuvų taukai. 
Žuvų taukų dozę ir abiejų pre-
paratų vartojimo trukmę nusta-
to gydytojas.

Nėščiosioms – 0,5 šaukštelio 
miltelių, papildomai – žuvų tau-
kų (abiejų preparatų vartojimo 
trukmę ir dozę būtina aptarti su 
gydytoju).

Klimakterinio amžiaus mote-
rims ir pagyvenusiems vyrams – 
0,5 šaukštelio miltelių kartu su ci-
trinos sultimis (vartojama 2 kar-
tus per metus po 1,5 mėn.). Pa-
pildomai – žuvų taukai (jų dozę 
ir vartojimo trukmę nustato gy-
dytojas).

Dirbantiems sunkų fizinį dar-
bą ir sportininkams – 0,5 šaukšte-
lio miltelių su citrinos sultimis, 
papildomai –žuvų taukų kapsu-
lės. Vartojama 2 kartus per me-
tus po 1 mėn.

Bendros pastabos. Nesant ci-
trinos sulčių, vartojamos greipf-
rutų sultys. Abiem atvejais sul-
čių turėtų būti tiek, kad susidary-
tų lengvai nuryjama košelė (gry-
nus miltelius sunku nuryti, ma-
žesnis jų efektyvumas). Citrinos 
sultys tirpdo dantų emalį. Varto-
jant citrinos sultis ir po nedaug, 
po to būtina šiltu vandeniu pra-
skalauti burną.

Romualdas OGINSKAS
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Už ES pinigus – 
integralios pagalbos 

paslaugos
Daiva Sitnikienė laikraštyje „Tauragės žinios“ teigia, kad Taura-
gės rajono savivaldybei pradėjus vykdyti 2007–2013 metų Eu-
ropos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos projektą „Ne-
stacionarių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajone – dienos 
socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas neįgaliesiems“, 
bus teikiamos integralios pagalbos – dienos socialinės globos ir 
slaugos paslaugos.

ES finansuojamo projekto 
bendra vertė – 756 tūkst. Lt. Iš 
projekto lėšų bus perkami au-
tomobiliai, techninės pagalbos 
priemonės, dvejus metus mo-
kami atlyginimai darbuotojams. 
Numatyta įdarbinti 2 slaugyto-
jus, 9 slaugytojų padėjėjus ir re-
abilitacijos specialistą. 

Anot savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vyriau-
siosios specialistės Irinos Butvi-
lienės, integralios pagalbos pas-
laugas galės gauti suaugę neįga-
lūs asmenys ir (ar) senyvo am-
žiaus neįgalieji, turintys sunkią 
negalią. Projekto metu integra-
lią socialinės globos ir slaugos 
pagalbą teiks 3 mobilios spe- 
cialistų komandos, kurias su-
darys slaugytojai, jų padėjėjai, 
reabilitacijos specialistas, soci-
aliniai darbuotojai ir socialinio 

darbuotojo padėjėjai. Pas neįga-
lius žmones atėję socialiniai dar-
buotojai sutvarkys namus, aprū-
pins maistu, tarpininkaus sumo-
kant mokesčius, slaugos darbuo-
tojai, jei reiks, suleis vaistus, pa-
statys lašines, reabilitacijos dar-
buotojas padės atlikti fizinės re-
abilitacijos pratimus, atliks ma-
sažą. Taip pat bus teikiama kon-
sultacinė pagalba, mokymai ne-
įgaliųjų šeimos nariams. Iki šiol 
pas neįgalius asmenis lankyda-
vosi tik Socialinių paslaugų cen-
tro darbuotojai ir jiems teikė tik 
socialines paslaugas.

Integralios pagalbos paslau-
gas numatoma teikti 30-čiai Tau-
ragės rajono neįgaliųjų ir 20-čiai 
jų artimųjų. Dienos socialinės 
globos paslaugos namuose bus 
teikiamos nuo 2 iki 8 valandų per 
dieną 5 kartus per savaitę.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gyvenimo atrama – 
kūryba

Panevėžio dienraštyje „Sekundė“ paskelbtas Linos Dranseikai-
tės pasakojimas apie dailininką Povilą Šiaučiūną, kuris yra ir ta-
lentingas pedagogas – ilgą laiką dailės paslapčių mokė kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus.

P.Šiaučiūno daugeliui pane-
vėžiečių nė nereikia pristatyti. 
Jo vardas neatsiejamas nuo ne 
itin mėgstamų paukščių – var-
nų, todėl dažnai vadinamas tie-
siog žmogumi, kuris piešia šiuos 
paukščius. Tačiau jo varnos – 
ne šiaip triukšmą keliantys ne-
malonūs sparnuočiai, o veikiau 
žmogaus gyvenimo metafora. 
Tuo galima įsitikinti Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės bibliotekoje atidaryto-
je jubiliejinėje ir pačioje didžiau-
sioje iki šiol surengtoje jo asme-
ninėje parodoje, kurioje ekspo-
nuojami lino ir kartono raiži-
niai, estampai ir ekslibrisai, su-
kurti nuo 1987-ųjų iki šių die-
nų. Nuo pat mažų dienų mė-
gęs piešti, lipdyti iš molio gy-
vulius, paukščius, drožinėti pei-
liuku medį, P.Šiaučiūnas pasi-
rinko profe-sionalaus dailinin-
ko kelią. Baigęs tuometį Kauno 
Stepo Žuko taikomosios dailės 
technikumą, atvyko dirbti į Pa-
nevėžį, čia prabėgo patys kūry-
bingiausi metai.

Atrasti negirdinčiųjų pasau-
lį jam padėjo ne tik atsitiktinu-
mas, suvedęs su reikalingais 
žmonėmis, bet ir šeimą užgriu-

vę išbandymai – dailininko du-
krelė Kristina gimė turėdama 
klausos negalią. Augindamas ją 
P.Šiaučiūnas suprato, kad neįga-
lieji myli, jaučia ir išgyvena viską 
taip pat ar gal net dar stipriau.

Į Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų mokyklą jį pasikvie-
tė mokyklos įkūrėjas ir tuometis 
direktorius kunigas Petras Kava-
liauskas. „Pirmieji metai buvo 
beprotiškai sunkūs. Nors klasės 
mažytės, tik iki 8 vaikų, bet su 
kiekvienu reikėdavo bendrauti 
atskirai, juk jie negirdi. Bet ilgai-
niui supratau, kad dailė yra vie-
nas iš išraiškos būdų, leidžiančių 
neįgaliems vaikams integruotis 
į sveikųjų pasaulį“, – pasakojo 
P.Šiaučiūnas.

Šiemet į mokyklą suėję vai-
kai savo dailės mokytojo jau ne-
beišvys, mat pagal naująjį Švie-
timo įstatymą nuo šių metų ru-
dens pedagogais gali dirbti tik 
turintieji atitinkamą išsilavini-
mą. Menininko teigimu, galė-
tų jis mokytis ir įgyti pedagogo 
kvalifikaciją, tačiau metai nebe 
tie. „Aišku, gaila palikti moky-
klą, juk čia praleidau 15 metų. 
Bet dramos iš to nedarysiu, toks 
gyvenimas“, – sakė dailininkas.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

TPNC Metodinio skyriaus 
vedėjos Dovilės Sabaliauskaitės 
teigimu, įgyvendinat ES projek-
tą, atsinaujins ne tik Šiaulių sky-
riaus patalpos – iš viso šis proce-
sas palies 7 apskrityse veikian-
čius TPNC skyrius. Panevėžyje 
ir Klaipėdoje bus pastatyti nau-
ji centrai, o Kaune, Vilniuje, Tel-
šiuose bei Alytuje, kaip ir Šiau-
liuose, renovuojamos įsigytos 
patalpos. Beje, Kaune ir Telšiuo-
se rekonstrukcijos darbai jau taip 
pat baigti. Trijose apskrityse, tu-
rinčiose mažiau aptarnaujamų 
klientų – Marijampolės, Utenos 
ir Tauragės – permainos kol kas 
nenumatytos, čia esantys TPNC 
skyriai ir toliau dirbs nuomoja-
mose patalpose.

Naujovės padės geriau 
tenkinti neįgaliųjų 

poreikius
Į rekonstruotų TPNC Šiau-

lių skyriaus patalpų atidarymo 
šventę susirinko nemažai neįga-
liųjų, jais besirūpinančių tarny-
bų atstovų. Apie 250 kv. m. pa-
talpose įsikūrusi šiuolaikiška įs-
taiga judėjimo sutrikimų turin-
čius neįgaliuosius pasitiko be-
veik 10 metrų nuovaža, greta 
jos įrengtais patogiais turėklais.

Šiaulių skyrius tapo pirmuo-
ju, kuriame neregiams ir silpna-
regiams aplinkoje susiorientuoti 
padeda kalbantis įrenginys – iš-
orinis informatorius. Pasak UAB 
„Biomedika“ atstovės Anos Ko-
rolevič, prancūzų gamybos įren-
ginys – kol kas vienintelis toks 
Lietuvoje. Paspaudus pultelį, jis 
pasako, kur regėjimo problemų 
turintis žmogus pateko, koks 
šios įstaigos darbo laikas, kaip 
į ją patekti: kiek laiptelių prie-
kyje, kokios kitos kliūtys ir pan.

Be šio vedlio, įrengta ir ne-
mažai kitų svarbių „pagalbinin-
kų“: prie pastato yra speciali len-
telė, kurioje Brailio raštu pažy-
mėtos judėjimo kryptys, o takti-
linės juostos ne tik „palydi“ ne-
regį ar silpnaregį į pastatą, bet 
ir „nuveda“ prie jo darbuoto-
jų stalų, prireikus – ir į WC. Pa-
rinkta neslidi laiptų danga, ryš-
kiomis spalvomis pažymėti laip-
tų kraštai.

Pagalvota ir apie pagalbą 
kurtiesiems. D.Sabaliauskaitė 
pasakojo, kad TPNC skyriai ben-

dradarbiauja su apskričių gestų 
kalbos vertimo centrais. Prirei-
kus su jų darbuotojais susisiekia 
pasinaudodami prie kompiute-
rių įrengtomis vaizdo kamero-
mis bei „Skype“ programa, suži-
no neįgaliojo poreikius, pasiūlo 
jam reikalingą priemonę.

Rekonstruojamuose skyriuo-
se atsirado ir daugiau naujovių. 
Įgyvendinant ES projektą di-
džiųjų apskričių TPNC skyriams 
nupirkta moderni kompiuterinė 
pragulų atsiradimo rizikos ma-
tavimui skirta įranga, įrengtos 
techninės pagalbos priemonių 
dezinfekavimo kameros, įsigy-
ti suvirinimo aparatai, kuriuos 
panaudojant bus atliekami ne 
tik smulkaus remonto, bet ir kiti 
techninių pagalbos priemonių 
atnaujinimo darbai. Tačiau, pa-
sak D.Sabaliauskaitės, toks sky-
rių modernizavimas neturėtų 
kelti nerimo techninių priemo-
nių remontu užsiimančioms ne-
įgaliųjų įmonėms. Įprastu daly-
ku tapus nebenaudojamų tech-
ninės pagalbos priemonių grą-
žinimui, nemažai darbo pareika-
lauja jų sutvarkymas: dezinfeka-
vimas, išdžiovinimas, sulūžusių 
detalių suvirinimas ir pan. Tam 
reikalinga speciali įranga, kurios 
įmonės neturi.

Kad ir specialistams, 
ir neįgaliesiems būtų 

lengviau
Nuo pat TPNC Šiaulių sky-

riaus įkūrimo neįgaliuosius ap-
tarnauja du darbuotojai – vedė-
jas Stasys Nemeikšis ir specialis-
tas Vilius Kavaliauskas. Būdami 
patys neįgalūs, jie labai gerai su-
pranta besikreipiančius žmones, 
jų poreikius, gali profesionaliai 
patarti, padėti.

Pasak V.Kavaliausko, nuo pat 
pradžių jie stengiasi, kad neįga-
lusis gautų ne bet kokį vežimė-
lį, vaikštynę ar pasėstą, o jam la-
biausiai tinkantį, kiek įmanoma 
palengvinantį negalią. Su sky-
riaus automobiliu nuvažiuotas 
ne vienas tūkstantis kilometrų, 
kad ir iš namų išeiti negalintis ar 
atokiame kaime gyvenantis, arti-
mųjų neturintis žmogus nebūtų 
paliktas likimo valiai – ir vežimė-
lį jam parenka, ir vietoje suregu-
liuoja, pritaiko, ir kaip su juo elg-
tis pamoko.

Šiaulių socialinių paslaugų 
centro darbuotoja Irena Stoškie-

nė, atsakinga už miesto neįga-
liųjų aprūpinimą techninės pa-
galbos priemonėmis, džiaugiasi 
geranorišku bendradarbiavimu 
su skyriaus darbuotojais. „Kad 
ir dėl kokios problemos į juos be-
sikreiptum, visada padės surasti 
išeitį, pagelbės žmogui“, – sako 
ji. Ranka rankon dirbantys spe-
cialistai stengiasi, kad neįgalieji 
kuo greičiau (jei tik įmanoma – 
net tą pačią dieną) gautų jiems 
reikalingą priemonę. Jeigu So- 
cialinių paslaugų centras ko nors 
neturi, I.Stoškienė iš karto skam-
bina į TPNC skyrių. Dažnai do-
kumentus pateikęs žmogus pa-
skirtą priemonę atsiima skyriuje, 
o jeigu ir ten jos nėra – darbuoto-
jai ją užsako, nedelsdami praneša 
gavę. Taip sutelktai dirbant, tech-
ninės pagalbos priemonių šiau-
liečiams paprastai nereikia lauk-
ti ilgiau nei mėnesį.

TPNC Šiaulių skyrius tech-
ninės pagalbos priemonėmis 
aprūpina visą Šiaulių apskri-
tį – Šiaulių miestą ir rajoną bei 
dar 5 rajonus: Kelmės, Pakruo-
jo, Joniškio, Akmenės ir Radvi-
liškio. V.Kavaliauskas pasakoja, 
kad pastebėję, jog savivaldybėse 
dirbantiems specialistams (ypač 
naujiems) trūksta žinių apie tech-
ninės pagalbos priemonių indi-
vidualų parinkimą, pritaikymą, 
jie nusprendė organizuoti semi-
narus. Porą kartų per metus su-
kviečia savivaldybių socialinius 
darbuotojus, pristato jiems nau-
jausias bei turimas techninės pa-
galbos priemones, papasakoja, 
kokios skyriaus galimybes jas įsi-
gyti, pamoko, į ką būtina atkreip-
ti dėmesį, norint neįgaliajam pa-
rinkti tinkamiausią vežimėlį, pa-
sėstą ar nuo pragulų saugantį 
čiužinį. „Ir socialiniams darbuo-
tojams dirbti lengviau, ir žmo-
nėms geriau“ – neabejingą po-
žiūrį į savo atliekamą darbą api-
bendrina V.Kavaliauskas. 

Švedų pavyzdžiu pertvar-
komuose TPNC skyriuose buvo 
siūloma įdiegti vieno langelio 
klientų aptarnavimo principą. 
S.Nemeikšiui ir V.Kavaliauskui 
atsisakius nuo savo klientų at-
sitverti stiklinėmis pertvaromis, 
Šiauliuose išliko nuoširdus ir be-
tarpiškas bendravimas su neį-
galiaisiais, jų šeimos nariais. Ki-
taip šio skyriaus vyrai dirbti ir 
nemoka.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Atnaujinamuose TPNC 
skyriuose – daugiau modernumo 

ir dėmesio neįgaliajam
(atkelta iš 1 psl.)
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
9.00 Emigrantai (kart.). 10.00 Sti-

lius. Gyvenimas (kart.). 11.00 LRT va-
saros studija. 12.00 Namelis prerijo-
se (118). 13.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Šer-
loko Holmso sugrįžimas (10, 11) N-7. 
17.15 Kobra 11 (5) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Komisaras Reksas (7/13) N-7. 19.45 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Ro-
jus Lietuvoj (20). 21.30 Emigrantai. 
Pertraukoje – 22.00 „Perlas“. 22.30 
Dokumentinio kino vakaras. Menas 
būti nepriklausomiems. 1991-ųjų rug-
pjūtis. Latvija gręžiasi į Europą. Latvi-
ja, 2011 m. 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Šerloko Holmso sugrįžimas (10, 11) 
(kart.) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 20 d. 
9.00 Kobra 11 (5) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/13) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (119). 13.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. Ketverto ženklas. Detektyvinis 
f. Didžioji Britanija, 1987 m. N-7. 17.15 
Kobra 11 (6) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Komisa-
ras Reksas (7/14) N-7. 19.45 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Rojus Lietuvoj 
(21). 21.30 Emigrantai. 22.00 „Perlas“. 
22.05 Emigrantai. 22.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 23.45 Vakaro žinios. 
0.00 Šerloko Holmso nuotykiai. Ke-
tverto ženklas. Detektyvinis f. Didžioji 
Britanija, 1987 m. (kart.) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 21 d. 
9.00 Kobra 11 (6) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/14) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (120). 13.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. Baskervilių šuo. Detektyvinis f. 
Didžioji Britanija, 1988 m. N-7. 17.15 
Kobra 11 (7) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Komisa-
ras Reksas (7/15) N-7. 19.45 Stilius. 
Namai. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Rojus Lietuvoj (22). 21.30 
Teisė žinoti. Pertraukoje – 22.00 „Per-
las“. 22.30 KINFO. 23.00 Pasaulio do-
kumentika. Į gamtą (9). 23.30 Vakaro 
žinios. 23.45 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Baskervilių šuo. Detektyvinis f. 
Didžioji Britanija, 1988 m. (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d. 
9.00 Kobra 11 (7) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (7/15). 
(kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (121). 12.45 
Klausimėlis.lt 13.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Užrašai apie Šerloką Holmsą (1, 
2) N-7. 17.15 Kobra 11 (8) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Komisaras Reksas (8/1) N-7. 
19.45 Stilius. Veidai. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Mūsų dienos 
– kaip šventė. Pertraukoje – 22.00 
„Perlas“. 22.30 Legendos. 23.30 Va-
karo žinios. 23.45 Užrašai apie Šerlo-
ką Holmsą (1, 2) (kart.) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 23 d. 
9.00 Kobra 11 (8) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (8/1) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (122). 12.45 Klau-
simėlis.lt 13.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Už-
rašai apie Šerloką Holmsą (3, 4) N-7. 
17.15 Kobra 11 (9) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Detektyvo meistrai. Frosto prisilieti-
mas (35) N-7. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Juodojo kaspino ir 
Baltijos kelio diena. Premjera. Bunda 
Baltijos dvasia. Dok. f. 2013 m. Per-
traukoje – 22.00 „Perlas“. 23.00 Juo-
dojo kaspino ir Baltijos kelio diena. 
Baltijos kelio dainos. 0.00 Užrašai 
apie Šerloką Holmsą (3, 4) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Stilius. Namai (kart.). 6.35 Stilius. Vei-
dai (kart.). 7.15 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 Premjera. Aivenhas (38). 9.25 
Keliautojai – laiko valdovai (5). 9.50 
Aviukas Šonas (2/21). 10.00 Gustavo 
enciklopedija. 10.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 11.30 Mūsų mieste-
liai. Balninkai. 2 d. 12.30 Pasaulio do-
kumentika. Šiaurietiškas būdas. 8 d. 
13.00 Pasaulio dokumentika. Chirur-
gijos istorija. Veidas. nuo atkūrimo iki 
persodinimo. Didžioji Britanija, 2008 
m. (4) N-7. 14.00 Detektyvo klasika. 
Mis Marpl. „Bertramo“ viešbutis (3/4) 
N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. 18.30 Detektyvo meistrai. Fros-
to prisilietimas (36) N-7. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 „Auksi-
nio balso“ gražiausios praėjusio sezo-
no akimirkos. 23.00 Premjera. „Niaga-
ros“ motelis. Drama, 2005 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d.
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Nuotykiai elfų šalyje (2). 9.25 Ke-
liautojai – laiko valdovai (6). 9.50 Aviu-
kas Šonas (2/22). 10.00 Gustavo enci-
klopedija (subtitruota). 10.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 12.00 Tuk tuk In-
dija. Dokumentinis serialas. 4 d. 13.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. In-
dijos laukinės gamtos paslaptys. 3 d. 
Dykumų liūtai (subtitruota). 14.00 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Rugiai kiše-
nėje (4/1) N-7. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 
Afrika.Lt. 17.45 Septynios Kauno die-
nos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 
Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Mano geriausias prie-
šas. Drama. Austrija, 2011 m. N-14. 
(Subtitruota). 23.15 „Auksinio balso“ 
gražiausios praėjusio sezono akimir-
kos (kart.). 

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4) (kart.). 7.25 
Simpsonai (22) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (64) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1712). 10.00 Kitą kartą Pie-
tų Amerikoje 10.55 Ledynmetis. Ani-
macinė komedija. JAV, 2002 m. 12.40 
Didvyrių draugužiai (22). 13.10 Hana 
Montana (12). 13.40 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (3). 14.10 Madagaskaro pin-
gvinai (5). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 15.10 Simpsonai (1) N-7. 
15.40 Natalija (140) N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (90) N-7. 17.40 Moterys 
meluoja geriau (47, 48) N-7. 18.45 
TV3 žinios.  19.15 Virtuvė (35) N-7. 
19.50 3 už Lietuvą Krepšinio projek-
tas. 20.05 Žiūrėk! Geras! N-7. 21.00 
Ūkininkas ieško žmonos. N-7. 21.40 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vestuvių 
muzikantai (8) N-7. 23.00 Netikėta 
meilė. Drama. Kanada, D.Britanija, 
2009 m. N-7. 1.10 Aiškiaregys (10) 
N-7. 2.00 Gelbstint Greisę (3) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5) (kart.). 7.25 
Simpsonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (65) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1713). 10.00 Kitą kartą Pietų Ame-
rikoje 10.55 Išdykėlis Danstonas. Ko-
medija. JAV, 1996 m. 12.40 Didvyrių 
draugužiai (23). 13.10 Hana Montana 
(13). 13.40 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (4). 14.10 Madagaskaro pingvinai 
(6). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(6). 15.10 Simpsonai (2) N-7. 15.40 
Natalija (141) N-7. 16.40 Ašarų ka-
ralienė (91) N-7. 17.40 Moterys me-
luoja geriau (49, 50) N-7. 18.45 TV3 
žinios.  19.15 Virtuvė (36) N-7. 19.50 
Žiūrėk! Geras! N-7. 21.00 Ūkininkas 
ieško žmonos. N-7. 21.40 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Pabėgimo karaliai (10) 
N-14. 23.00 Motinos diena. Siaubo 
drama. JAV, 2010 m. (S). 1.15 Aiš-
kiaregys (11) N-7. 2.05 Gelbstint Grei-
sę (4) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6) (kart.). 7.25 
Simpsonai (2) (kart.) N-7. 7.55 Mei-

lės triumfas (66) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1714). 10.00 Kitą kartą Pietų 
Amerikoje 11.00 Sėkmės džentelme-
nai. Komedija. Rusija, 1972 m. N-7. 
11.30 Žiūrėk! Geras! N-7. 13.10 Hana 
Montana (14). 13.40 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (5). 14.10 Madagaskaro pin-
gvinai (7). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7). 15.10 Simpsonai (3) N-7. 
15.40 Natalija (142) N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (92) N-7. 17.40 Moterys 
meluoja geriau (51, 52) N-7. 18.45 
TV3 žinios (44). 19.20 Draugiškos 
vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – 
Suomija. 21.15 Ūkininkas ieško žmo-
nos. N-7. 21.55 TV3 vakaro žinios. 
22.15 Vikingų loto. 22.20 Skandalas 
(4) N-14. 23.20 Pavojingas metodas. 
Psichologinė drama. D.Britanija, Ka-
nada, Vokietija, 2011 m. N-14. 1.15 
Aiškiaregys (12) N-7. 2.05 Gelbstint 
Greisę (5) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 7.25 
Simpsonai (3) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (67) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1715). 10.00 Kitą kartą Pietų Ame-
rikoje 11.00 Pingas (Ping!) Komedi-
ja, JAV, 2001. 13.10 Hana Montana 
(15). 13.40 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (6). 14.10 Madagaskaro pingvinai 
(8). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(8). 15.10 Simpsonai (4) N-7. 15.40 
Natalija (143) N-7. 16.40 Ašarų kara-
lienė (93) N-7. 17.40 Moterys meluoja 
geriau (53, 54) N-7. 18.45 TV3 žinios.  
19.20 Draugiškos vyrų krepšinio rung-
tynės. Lietuva – Rusija. 19.55 Rung-
tynių pertraukoje – „3 už Lietuvą“. 
21.15 Ūkininkas ieško žmonos. N-7. 
21.55 TV3 vakaro žinios. 22.15 Afe-
ristas (13) N-7. 23.15 Mano boso du-
kra. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 1.00 
Aiškiaregys (13) N-7. 1.50 Gelbstint 
Greisę (6) N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 23 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 7.25 
Simpsonai (4) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (68) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1716). 10.00 Kitą kartą Pietų Ame-
rikoje 10.55 Virtuvė (35) (kart.) N-7. 
11.30 Virtuvė (36) (kart.) N-7. 12.00 
Kobra 11 (11) N-7. 13.05 Viešnios iš 
praeities (1) N-7. 13.40 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (7). 14.10 Madagas-
karo pingvinai (9). 14.40 Kempiniukas 
Plačiakelnis (9). 15.10 Simpsonai (5) 
N-7. 15.40 Natalija (144) N-7. 16.40 
Ašarų karalienė (94) N-7. 17.40 Mote-
rys meluoja geriau (55, 56) N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.20 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva – Čeki-
ja. 21.15 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gy-
vybės lopšys. Veiksmo f. JAV, Vokieti-
ja, Didžioji Britanija, Japonija, 2003 m. 
N-7. 23.35 Medaus mėnuo Las Vega-
se. Komedija. JAV, 1992 m. N-7. 1.20 
Svajonių butas. Komedija. JAV, 2010 
m. N-14. 2.55 Karštos sėdynės. Ko-
medija. JAV, 2007 m. N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (10). 7.30 Ant 
bangos (45). 8.00 Redakajus (9) N-7. 
8.30 Moderni šeima (2) N-7. 9.00 
Statybų TV Laida. 9.30 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 
Dinotopija. Nuotykių f. JAV, D. Bri-
tanija, Vokietija, 2002 m. N-7. 11.45 
Džonsonų atostogos. Komedija. JAV, 
2004 m. N-7. 13.40 Penelopė. Kome-
dija. JAV, Didžioji Britanija, 2006 m. 
15.40 X Faktorius Lietuva. 18.35 Eu-
rojackpot Loterija. 18.45 TV3 žinios. 
19.00 Ir velnias dėvi Prada. Komedi-
ja.  JAV, 2006 m. N-7. 21.10 Žvaigž-
džių dulkės. Nuotykių f.  D. Britanija, 
JAV, 2007 m. N-7. 23.45 Žemės bran-
duolys. Veiksmo f. Didžioji Britanija, 
JAV, 2003 m. N-7. 2.20 Mano boso 
dukra. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (11). 7.30 Ant 
bangos (46). 8.00 Redakajus (10). 
N-7. 8.30 Moderni šeima (3) N-7. 
9.00 Begalinė istorija (13) N-7. 10.00 
Sinbadas. Septynių jūrų legenda. 
Animacinis nuotykių f. JAV, 2003 m. 
N-7. 11.40 Ponia Dautfajė. Komedija. 
JAV, 1993 m. 14.00 Trobelė. Kome-
dija. JAV, 2011 m. 15.50 Absolventė. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-7. 17.35 Kobra 11 (12) N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 3 už Lietuvą Krep-
šinio projektas. 19.15 Briliantinė ran-

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (9). 
7.35 Auklė (63) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (18) N-7. 9.05 Havajai 5.0 (14, 15) 
(kart.) N-7. 10.45 Šaunioji beždžio-
nė. Nuotykių komedija. JAV, 2004 m. 
(kart.) 12.30 Kiaulė taupyklė (kart.) 
Animacinis f. Rusija. 12.45 Kur aš jį 
mačiau? (kart.) Animacinis f. Rusija. 
12.55 Nickelodeon valanda. Dreikas 
ir Džošas (32). 13.25 Kung Fu Panda 
(20). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III 
(50). 14.25 Auklė (64). 15.00 Uždraus-
ta meilė (7) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 
18.45 Žinios. 19.25 Tikras gyvenimas. 
Sugrįžimas. 2013 m. 20.20 Ponas By-
nas (4) N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva. 
N-7. 21.21 Žinios. 21.40 VAKARO SE-
ANSAS Aš visada žinosiu, ką padarei 
aną vasarą. Siaubo trileris. JAV, 2006 
m. N-14. 23.30 Farų šeima (18) (kart.) 
N-7. 0.25 Vampyro dienoraščiai (22) 
N-14. 1.20 Išrinktieji (67) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 20 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (10). 
7.35 Auklė (64) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (19) N-7. 9.05 Žvėrelių maiš-
tas. Nuotykių komedija. JAV, 2010 
m. (kart.) 10.50 Nevykėlių mokykla. 
Komedija. JAV, 2006 m. (kart.) N-7. 
12.55 Nickelodeon valanda. Dreikas 
ir Džošas (33). 13.25 Kung Fu Panda 
(21). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III 
(51). 14.25 Auklė (65). 15.00 Uždraus-
ta meilė (8) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. 19.25 Tikras gyvenimas. Šan-
tažistė. 20.20 K11. Komisarai tiria (5). 
N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva. N-7. 
21.21 Žinios. 21.40 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA. Raudonas diržas. 
Veiksmo f. JAV. N-14. 23.45 Farų šei-
ma (19) (kart.) N-7. 0.40 Taikinys (1) 
N-7. 1.35 Išrinktieji (68) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 21 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (11). 
7.35 Auklė (65) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (20) N-7. 9.05 K11. Komisarai ti-
ria (5) (kart.) N-7. 9.45 Tikras gyveni-
mas. Šantažistė (kart.). 10.45 Saldi 
nuodėmė (18, 19) N-7. 11.40 Plikis ir 
ponia. N-7. 12.55 Nickelodeon valan-
da. Dreikas ir Džošas (34). 13.25 Kung 
Fu Panda (22). 13.55 Mažieji Tomas ir 
Džeris III (52). 14.25 Auklė (66). 15.00 
Uždrausta meilė (9) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 
N-7. 18.45 Žinios. 19.25 Tikras gyveni-
mas. Jaunystės aidas. 20.20 K11. Ko-
misarai tiria (6) N-7. 21.00 Kriminalinė 
Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. 21.40 VA-
KARO SEANSAS. Apalūza. Veiksmo 
f. JAV, 2008 m. N-14. 0.00 Farų šei-
ma (20) (kart.) N-7. 0.55 Taikinys (2) 
N-7. 1.50 Išrinktieji (69) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (12). 
7.35 Auklė (66) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (21) N-7. 9.05 K11. Komisarai ti-
ria (6) (kart.) N-7. 9.45 Tikras gyveni-
mas. Jaunystės aidas (kart.). 10.45 
Visos dainos Alai Pugačiovai (kart.). 
12.25 Mažieji Tomas ir Džeris III (52) 
(kart.). 12.55 Nickelodeon valanda. 
Dreikas ir Džošas (35). 13.25 Kung 
Fu Panda (23). 13.55 Mažieji Tomas ir 
Džeris III (53). 14.25 Auklė (67). 15.00 
Uždrausta meilė (10) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos. N-7. 18.45 Žinios. 19.25 Ti-
kras gyvenimas. 20.20 K11. Komisa-
rai tiria (7) N-7. 21.00 Kriminalinė Lie-
tuva. N-7. 21.21 Žinios. 21.40 Judan-
tis objektas (3) N-7. 22.40 Paskutinė 
tvirtovė (2) N-7. 23.40 Farų šeima (21) 
(kart.) N-7. 0.35 Ties riba (13) N-14. 
1.30 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 23 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (13). 

7.35 Auklė (67) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (22) N-7. 9.05 K11. Komisarai ti-
ria (7) (kart.) N-7. 9.45 Tikras gyveni-
mas. Geri ketinimai (kart.). 10.45 mES 
Europa (kart.). 12.25 Mažieji Tomas ir 
Džeris III (53) (kart.). 12.55 Nickelode-
on valanda. Dreikas ir Džošas (36). 
13.25 Kung Fu Panda (24). 13.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris III (54). 14.25 Au-
klė (68). 15.00 Uždrausta meilė (11) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Žinios. 
19.15 Viešbutis Grand Hotel (20) N-7. 
21.00 PENKTADIENIO BOMBA Staigi 
mirtis. Veiksmo f. JAV, 1995 m. N-14. 
23.15 PREMJERA Moliūgagalviai. Pe-
lenai į pelenus. Siaubo f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Rumunija, 2006 m. (S). 
1.10 Judantis objektas (3) (kart.) N-7. 
2.05 Farai. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 2013 m. 7.20 
Garfildas (77, 78) Prancūzija. 7.45 Po-
licijos akademija (4). 8.10 Ogis ir tara-
konai (7-9). 8.35 PREMJERA Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(1). 9.00 Tomo ir Džerio nuotykiai (2). 
9.30 Batuotas šuo. Animacinis f. Ru-
sija, 1981 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Šaunusis ponas Lapinas. Animacinis 
f. JAV, 2009 m. 11.45 Bukas ir Bukes-
nis. Nuotykių komedija. JAV, 1994 m. 
N-7. 13.55 Kaip valgyti keptus slie-
kus? Nuotykių komedija. JAV, 2006 
m. 15.35 Auksinis gramofonas – 15. 
17.45 Havajai 5.0 (16) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.15 Viešbutis Grand Hotel (21) 
N-7. 21.00 SUPERKINAS. Tikras vy-
ras. Veiksmo komedija. JAV, Vokieti-
ja, 2005 m. N-7. 22.40 Džo Purvinis. 
Nuotykių komedija. JAV, 2001 m. 
N-14. 0.30 Farai. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(79, 80). 7.45 Policijos akademija (5). 
8.10 Ogis ir tarakonai (10-12). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (2). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Sveikas sugrįžęs, Roskai Džen-
kinsai! Nuotykių komedija. JAV, 2008 
m. N-7. 12.20 Neleisk jai išeiti (1, 2) 
N-7. 16.00 mES Europa. 17.45 Hava-
jai 5.0 (17) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 
Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai Jonas 
Radzevičius ir Jurgita Ragutskaitė. 
20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO KI-
NAS Turi mylėti šunis. Romantinė ko-
medija. JAV, 2005 m. N-7. 22.05 Ystvi-
ko raganos. Mistikos komedija. JAV, 
1987 m. N-14. 0.25 PREMJERA Otis. 
Siaubo komedija. JAV, 2008 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Brydės (kart.). 8.30 
Tauro ragas (kart.). N-7. 9.00 Dviese 
prieš gamtą (1) N-7. 10.00 Ekstrasen-
sų mūšis (kart.) (12) N-7. 11.00 Pasi-
klydusi širdis (92) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 15.00 Mentai N-7. 
16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Gyve-
nimo spalvos. 21.25 Įsibrovimas. Tri-
leris. JAV, 2011 m. N-14. 23.10 Spar-
takas. Kraujas ir smėlis (5) N-14. 0.10 
Gyvi numirėliai (3) N-14. 1.05 Mentai 
(kart.) N-7. 2.00 Bamba TV (S). 

Antradienis, rugpjūčio 20 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Juoko kovos. 
N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą (2) 
N-7. 10.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (93) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Laukinis (1) N-7. 16.00 Mistinės 
istorijos N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.25 Oplia! N-7. 20.00 Ži-
nios. 20.25 Juoko kovos. N-7. 21.25 
Keisti giminės N-7. 23.10 Spartakas. 
Kraujas ir smėlis (6) N-14. 0.10 Gyvi 
numirėliai (4) N-14. 1.05 Laukinis (1) 
(kart.) N-7. 2.00 Bamba TV (S). 

Trečiadienis, rugpjūčio 21 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Juoko kovos. 
N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą (3) N-7. 
10.00 Belaisvis (3) (kart.) N-7. 11.00 
Pasiklydusi širdis (94) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Lauki-
nis (2) N-7. 16.00 Mistinės istorijos 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
N-7. 19.25 Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 
20.25 Užkalnio 5. N-7. 21.25 Kasan-
dros prakeiksmas N-14. 23.25 Spar-
takas. Kraujas ir smėlis (7) N-14. 0.25 
Gyvi numirėliai (5) N-14. 1.20 Laukinis 
(2) (kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. (S). 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 22 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Komikų klu-
bas. N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą 
(4) N-7. 10.00 Naujakuriai (13) (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (95) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Laukinis (3) N-7. 16.00 Mistinės 
istorijos N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.25 Oplia! N-7. 
20.00 Žinios. 20.25 Muzikinė kau-
kė. 22.25 Bunraku. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-14. 0.55 Gyvi numirėliai 
(6) N-14. 1.50 Laukinis (3) (kart.) N-7. 
2.45 Bamba TV. (S). 

Penktadienis, rugpjūčio 23 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Komikų klu-
bas. N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą 
(5) N-7. 10.00 Daktaras Tyrsa (13) 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (96) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (kart.) N-7. 15.00 Laukinis (4) N-7. 
16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Jūrų 
velniai (6) N-7. 21.25 RUSŲ KINAS. 
Jeigu tu mane girdi. Melodrama. 
Ukraina, 2007 m. N-7. 23.25 Ameri-
kietiškos imtynės (30) N-14. 0.25 Tre-
čiojo Reicho žlugimas. Biografinė dra-
ma. Austrija, Italija, Vokietija, 2004 m. 
N-7. 3.10 Bamba TV (S). 

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarki-

me. 8.00 Gyvenimo spalvos (kart.). 
9.00 Atsargiai – moterys! (9) N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 
11.00 Galiūnai. 12.00 Juoko kovos 
(kart.) N-7. 13.00 Cukrus (kart.) N-7. 
13.30 Milijonieriai N-7. 14.00 Lietuvos 
muzikos legendos N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Pragaro vir-
tuvė (14) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (12) N-7. 19.00 Belaisvis (4) N-7. 
20.00 Auksarankiai N-7. 20.30 Taip. 
Ne. 21.30 MANO HEROJUS. Pirmo-
ji eskadrilė. Veiksmo drama. Didžio-
ji Britanija, JAV, 2006 m. N-14. 0.20 
AŠTRUS KINAS. Ijano Stouno mir-
tys. Siaubo trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, 2007 m. N-14. 1.50 Jūrų velniai 
(6) (kart.) N-7. 2.45 Bamba TV (S). 

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (26). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Užkalnio 5 (kart.) N-7. 
8.00 Cukrus. N-7. 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Auksarankiai (kart.). N-7. 
9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 Galileo 
(7, 8). 11.00 Mitų griovėjai (21) N-7. 
12.00 PLĖŠRŪNAI. Grėsmingi me-
džiotojai (5) N-7. 13.00 Nacionalinė 
loterija. 13.30 Milijonieriai N-7. 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Daktaras Tyrsa (14) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos N-7. 
19.00 Naujakuriai (14) N-7. 20.00 
MEILĖS ISTORIJOS. Rosamunde 
Pilcher. Susižadėję, įsimylėję, susi-
painioję. Romantinė drama. Austrija, 
Vokietija, 2011 m. 21.45 Keisti gimi-
nės (kart.) N-7. 23.30 Jūrų velniai (6) 
(kart.) N-7. 0.25 Belaisvis (4) (kart.) 
N-7. 1.20 Bamba TV (S). 

LRT

TV3

LNK

BTV

ka. Nuotykių komedija. Rusija, 1968 
m. N-7. 21.15 Operacija „Džeronimo“. 
Būrys, nukovęs Osamą bin Ladeną. 
Kriminalinė veiksmo drama. JAV, 
2012 m. N-14. 23.20 Koriolanas. D. 
Britanija, 2011 m. N-14. 1.45 Netikė-
ta meilė. Drama. Kanada, D.Britanija, 
2009. N-7. 
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„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Neįgaliųjų sportas Įvairenybės
Šeškų grožio 

konkursas
Didžiojoje Britanijoje įvyko pir-

masis pasaulyje naminių šeškų gro-
žio konkursas. Renginyje dalyvavo 
20 gyvūnų iš įvairių miestų. Buvo 
vertinamas konkurso dalyvių uo-
degos ilgis, snukučio grožis, ben-
dra išvaizda. Be to, vyko ir kostiu-
mų konkursas, kurio metu gyvū-
nai prieš teisėjus stojo aprengti 
sportiniais, šventiniais, ar juokin-
gais apdarais. 

Gyvūnėlių mylėtojams patiko 
renginys, kurio metu jie galėjo ne 
tik parodyti savo numylėtinius, bet 
ir keistis patarimais, konsultuotis ir 
diskutuoti įvairiais šeškų auginimo 
klausimais. Naminius amerikinius 
ir kitokių rūšių šeškus žmonės lai-
ko tiek Europoje, tiek ir Jungtinė-
se Valstijose.

40 metų gyveno 
miške

Vietname surasti tėvas ir sū-
nus, kurie 40 metų praleido miš-
ke. 82 m. senolis ir maždaug 40-ies 
jo sūnus praktiškai nesugeba ben-
drauti su kitais. Tėvas šiek tiek gali 
susišnekėti korų mažumos kalba, 
tačiau sūnus moka tik kelis žodžius. 
Ho Van Tanas su sūnumi miške pa-
sislėpė per 1973 m. Vietnamo karą, 
kai sprogimas sugriovė jo namą ir 
pražudė žmoną ir dar du vaikus. 
Abu jie išgyveno misdami miško 
uogomis ir medžiodami. Vyrus ap-
tiko fermeriai, kai miško glūdumo-
je norėjo prisikapoti malkų. 

Ispanijoje gimė  
6,2 kg kūdikis

Ispanijoje gyvenanti britė na-
tūraliai pagimdė 6,2 kg svorio kū-
dikį. 40-metei gimdyvei neprirei-
kė nei cezario pjūvio operacijos, 
nei epidūrinės nejautros. Mergy-
tė pasaulio šviesą išvydo Denijos 
mieste. Tai yra didžiausias kūdikis, 
kada nors gimęs Ispanijoje natūra-
liai. Motina ir vaikas jaučiasi gerai. 

Motina, Maksima Marin, kuri 
gyvena Ispanijoje su kolumbie-
čiu vyru, nesitikėjo, kad jos dukre-
lė Marija Lorena bus tokia didelė. 
Tiesa, ir kiti trys moters vaikai ne-
buvo lengvasvoriai. Visi jie gimė ne 
mažiau kaip 4,5 kg svorio.

Pelės važinėja 
riedlentėmis

Australijos miesto Gold Kousto 
gyventojas Šeinas Vilmotas išmokė 
namines peles važinėtis riedlentė-
mis. Vyras teigė, kad gyvūnai gali 
to išmokti treniruojami nuo ma-
žens. Š.Vilmotas pasakoja, kad su-
pratęs, jog negalės vedžiotis grau-
žikų į paplūdimį šaltuoju metų lai-
ku, nusprendė juos išmokyti važi-
nėtis miniatiūrinėmis transporto 
priemonėmis. Jo auginamos pe-
lės garsėja ir plaukiojimo banglen-
tėmis įgūdžiais. Pelės važinėjasi 
specialiame mažame parke, kurį 
Š.Vilmotas įrengė savo kieme. Kai 
kurie graužikai skriedami riedlen-
te gali net peršokti degantį žiedą. 
Nors australo santykiai su gyvū-
nais kai kuriems žmonėms atrodo 
žiaurūs, tačiau jis tikina mylįs savo 
augintines. „Savo peles nepapras-
tai myliu. Niekada nedaryčiau nie-
ko, kas joms sukeltų nepatogumų. 
Jos mėgsta važinėtis. Per visus 10 
šių graužikų treniravimo metų dar 
nė vienas nemirė nuo pratimų“, – 
pasakoja australas.

Kryžiažodis „Grifas“
Vertikaliai: 2. Gabalinė žemė iš 

smulkiausių sukibusių detalių. 3. Slė-
nis netoli Druskininkų, kurį labai mėgo 
ir savo paveiksluose įamžino Čiurlionis. 
4. Vėjo supustytos smėlio kalvos. 5. Me-
dis. 6. Vyriškas drabužis, dažniausiai dė-
vimas iškilmingomis progomis. 8. Prie-
taisas labai mažiems daiktams ste-
bėti. 9. Krikščionių mitologijoje – Kris-
taus priešas. 12. Nakvojimas. 13. Jūrų 
plėšikas. 14. Miestas Lietuvos šiaurėje. 
15. Gydomoji priemonė. 21. Vergvaldžių 
miestas-valstybė Šiaurės Afrikoje, ypač 
klestėjęs 7-4 a. pr. m. e. 25. Po arklio ka-
nopa kalama lenkta geležis. 26. Plonai 
nuskelta medienos dalis, skala. 29. Pa-
linko ... šalia kelio. 30. Pirmoji Lietuvos 
karalienė. 

Horizontaliai: 1. Žemynas. 7. An-
glų generolas, sumušęs Napoleono ar-
miją prie Vaterlo. 10. Didelis plėšrus 
paukštis, mintantis dvėseliena. 11. Rai-
telio sėdynė. 16. Stambi apgavystė pa-
sipelnymo tikslais. 17. Apgaulingas re-
gėjimas, kažkas tariama, menama, ne-
tikra. 18. Pietų kraštų visžalis medis, ku-
rio lapų vainikas arba šaka seniau buvo 
tylos ir taikos simbolis. 19. Stalas me-
dienai apdoroti, darbastalis. 20. Protes-
tantų kunigas. 22. Pirmoji Petro Cvirkos 
knyga „Saulėlydis ... valsčiuje“. 23. Apa-
tinė pastato dalis, įleista į žemę. 24. Pe-
riodiškai pasikartojantys dusulio prie-
puoliai. 27. Skėtinių šeimos kultūrinis 
prieskoninis vaistinis augalas. 28. Iš-
mone paremtas stebuklinio, nuoty-
kinio pobūdžio kūrinys, dažniausiai 
skirtas vaikams. 31. JAV sostinė. 32. Di-
džiosios prancūzų revoliucijos veikė-
jas, mokslininkas, publicistas, nužudy-
tas 1793 metais.

    Sudarė    Henrikas PUSKUNIGIS 

Kryžiažodžio „Karvelis“ atsakymai:  
(„Bičiulystė“, Nr. 28)

Vertikaliai: 2. Ačas 3. Lygsvara 4. Nigerija. 5. Aras 6. Priekulė 7. Karvelis 10. Darviniz-
mas 12. Dunajevskis 15. Rutulys 16. Gnybtas 17. Alvydas 18. Fazanas 21. Kritikas 22. At-
mintis 24. Savigyna 25. Garastas 30. Mėta 31. Arfa.

Horizontaliai: 1. Dailininkas 8. Pradalgė 9. Agrastas 11. Sviderskaitė 13. Arka 14. Peru 
16. Gruzija 19. Veliuona 20. Albanija 23. Zervynas 25. Garantas 26. Sabalas 27. Asta 28. Mini 
29. Piratas 32. Pandėlys 33. Storulis 34. Baranauskas.

Į jubiliejinę šventę atvyko ir 
joje dalyvavo 8 neįgaliųjų drau-
gijų sporto mėgėjai: kaimyninės 
Latvijos, Bauskės komanda, Aly-
taus, Kauno, Panevėžio mies-
tų atstovai, Rokiškio, Ignalinos, 
Pakruojo ir Pasvalio rajonų ne-
įgalūs sportininkai. Šventė pra-
sidėjo Švobiškio bendruomenės 
šokių grupės (vadovė Lina Bže-
skienė) spalvingu ir nuotaikin-
gu šokiu.

Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Eglė Vegy-
tė oficialiam sporto šventės ati-
darymui pakvietė Pasvalio pa-
rapijos kunigą vikarą Miroslavą 
Anuškievičių. Dvasininkas pa-
linkėjo šio renginio dalyviams 

Pasvalyje – jubiliejinė neįgaliųjų  
sporto šventė

las, palinkėjęs ryžto ir sportinės 
sėkmės varžybose. Renginio da-
lyvius pasveikino ir Pasvalio ra-
jono savivaldybės mero pava-
duotojas Povilas Balčiūnas bei 
Bauskės miesto neįgaliųjų drau-
gijos sporto organizacijos vado-
vas Ilguonis Rancis. 

Su dovanomis ir padėkomis 
už surengtą gražią šventę Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugi-
jos organizatoriams ir Sporto mo-
kyklos teisėjams bei šio puikaus 
stadiono šeimininkams dėkojo 
draugijų pirmininkai bei dele-
gacijų vadovai. Po svečių kalbų 
stadioną dar kartą užliejo jaunat- 
viško Švobiškio merginų šokio 
banga, kurią palydėjo audringi 
aplodismentai.

Rokiškio rajono neįgalių-
jų draugijos sporto kolektyvo 
„Olimpija“ vadovas Vidmantas 
Pilibaitis šventės dalyvius pa-
kvietė į parodomąsias „Bočia“ 
varžybas, kurios kitais metais 
galbūt bus įtrauktos į šios sporto 
šventės programą. Pasvalio rajo-
no neįgaliųjų draugijos rankdar-
bių būrelis ,,Žibutė“ (vadovė Ni-

Pasvalio miesto parko stadione surengta jau 10-oji neįga-
liųjų sporto šventė. Jos organizatoriai – Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugija ir Pasvalio sporto mokykla – labai at-
sakingai rengėsi jubiliejiniam renginiui. Pagalvota ne tik 
apie sporto rungtis, bet ir draugijos narių foto parodą, ku-
rioje užfiksuotos nuo 2006 metų Pasvalyje vykusių sporto 
švenčių akimirkos, galimybę pasigrožėti „Šaltinio“ būre-
lio narių rankdarbiais, kitus pramoginius akcentus. 

jolė Lapinskienė) savo dirbiniais 
apdovanojo parodomųjų varžy-
bų dalyvius ir teisėjus. 

Vyriausiajam šventės teisė-
jui Vidui Kazlauskui išrikiavus 
sportininkų komandas, varžy-
bos prasidėjo. Po atkaklios kovos 
rungčių nugalėtojams ir prizinin-
kams savivaldybės tarybos narys 
Alfonsas Pulokas įteikė meda-
lius, Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė E.Vegytė – po komandinę 
taurę. Ypač džiaugėsi mūsų ko-
vingieji svečiai iš Bauskės, pelnę 
daugiausia medalių ir gavę tau-
rę už aktyvumą.

Tokiuose renginiuose svar-
bu ne tik varžybos, apdovano-
jimai, bet ir bičiulių susitikimai, 
ankstesnių sporto švenčių, ku-
rias atspindėjo 8 fotoreportažai, 
prisiminimai. Čia galima sma-
giai pabendrauti, susirasti nau-
jų draugų. 

Visos Pasvalio sporto šventėje 
kovojusios komandos išsivežė po 
gražuolę taurę – kaip draugys-
tės ir bendradarbiavimo simbolį. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

fizinės bei dvasinės ištvermės. 
Šventės dalyvius šiltai pasveiki-
no Seimo narys Antanas Matu-

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas

Kalbasi du draugai:
– Tai tu galvoji, kad aš labai 

turtingas?
– Ne. Aš tik sakau, kad pini-

gų tu turi daugiau negu proto.
* * *

Motina savo sūnui: 
– Nusiplauk rankas prieš 

vakarienę. 
Sūnus protestuoja: 
– O kam? Valgysiu tik juo-

dą duoną.
* * *

Vaistininkė susijaudinusi 
vejasi pirkėją: 

– Aš jums vietoj aspirino ta-
blečių padaviau kalio cianido 
kapsules. 

– Tikrai? Ar jos kuo nors 
skiriasi?

– Dar ir kaip skiriasi! Ka-
lio cianidas kainuoja kur kas 
brangiau.

* * *
– Kodėl dailininkai visuo-

met pasirašo savo paveikslų 
apačioje?

– Kad pirkėjai žinotų, kaip 
tuos paveikslus kabinti.

Į 10-ąją sporto šventę  Pasvalio miesto parke susirinko gausus neįgalių sportininkų būrys.                    

„Protų kovos“ prie šachmatų lentų.
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Novelė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Vasara
Žalumoj išsislapstė kamienai.
Lig paties horizonto – žalia.
O tenai jau gražiai susilieja
pagal žalią–mėlyną valią

ir dangus, ir žemė; ir rodosi,
jog gyvenam Edeno soduose.

Ratas
Pasauliai gimsta chaose.
Ir mūsų žemė atsirado
ne abejingame ūke,
o trykštant žiežirboms iš Hado.

Taip sukas amžinatvės ratas:
Tamsa–šviesa, Dangus ir Hadas.

Vakaras
Prietema. Priemenė. Maišas 
kampe.
Katinas vaikšto po savo kupė.
Durys ir sienos įgyja akis.
Per kiemą artėja kažkoks juodulys.

Mielai širdžiai
Jeigu gali, miela širdie,
nustok plazdėt, virpėt ir belsti
į šimto užraktų duris.
Nustok kartojus mantrą keistą:
,,Neatdarys, neatdarys…“

Tau bus atleista. Pamatysi.

Tiesiog tuksėk, širdie miela.

Oranžinis  
eilėraštis
Kokie oranžiniai sutapimai. – 
Kampe – moliūgas.
Ant stalo – pieštukas.
Po langu – žemčiūgai.
Viduje – švelnus apelsininis 
nerimas.

Kopūstinukė
Skraidau, plasnoju;
apačioj kopūstai,
taip norisi smigti tarp jų,
bet norisi ir pažiūrėt, o kas ten 
aukščiau.

Lošėjas
Mes nepasirinkom vienas kito.
Tik Lošėjui taip korta iškrito.

Rasa STANKEVIČIENĖ
Kėdainių r.

Kvietimas šokio

Ir akmenys gali žydėti.                                                                Vladislovo Kirkicko nuotr.

Patikima
Tavo meilė,
o ne santis šalia.

Diena
kaip lelija
ant tobulo paviršiaus.

Visamerkiantis 
eilėraštis
Už lango – traukinio dundėjimas
ir visamerkiantis lietus.
Ir niekas niekur nesivėlina,
ir viskas buvo, būna, bus

per amžius paprastai ir aiškiai,
kaip šitas traukinys eiklus – 
tas nuostabus tvarkos pasaulis,
tas visamerkiantis lietus.

Dundulis
Dundulis griaudžia dun dun dun.
Vaikeli mažas, eik vidun.
Čionai, po stogu, už langų
klausysimės dangaus balsų.

Žiūrėsim: plaukia debesis,
lašai į lietų įsilis,
ir plaks į langą jo skara –
miglota, didelė, pilka.

Dundulis dunda dun dun dun.
Vaikeli mažas, bėk vidun.

Liepa
Vis dar kvepia peržydėję liepos.
Noksta vasariniai obuoliai.
Ir atrodo, jog nebuvo niekad
šalčio–ledo; ir labai seniai

taip gyvenam. Šitoj karalystėj,
tarp gėlių ir krūmų, ir giesmių,
saulės apglėbti ir išganyti
po skraiste baltųjų debesų.

Tiktai kartais kostelėja vėjas
ir nubėga sodo pakraščiais:
šu šu šu, vis tiek ruduo artėja,
šu šu šu, vis tiek žvarba ateis.

Nutilus paskutiniam 
dainos akordui, Jovi-
lė laiminga atsipūtė 

ir lyg sau, lyg kaimynei tarstelėjo:
– Gražiai šį vakarą dainos 

skamba! Prisidainuosim visiems 
metams, – ir, pajutusi kažkieno 
tiriantį žvilgsnį, akimis perbėgo 
svečių veidus, kol sutiko ją ste-
binčias akis. Į ją žvelgė tamsia-
plaukis, kiek už ją vyresnis sim-
patiškas vyriškis. Apimta paki-
lios šventinės nuotaikos, ji kiek 
kilstelėjo taurę gaivinančio gė-
rimo ir, lyg sveikindama jį, pri-
glaudė prie lūpų. 

Už langų vešėjo vasara, sklei-
dėsi žiedai. Svečiai šnekučiavo-
si, vyrai būriavosi prie durų, o 
tarp moterų sklandė magiškas 
žodis „kava“ ir buvo aišku, kad 
jaukiai įsitaisiusios kitame kam-
baryje jos netrukus gurkšnos ka-
vutę, pagardintą saldžiais like-
riais, ir aptarinės muilo operas ar 
narstys savo kaimynės, o gal ge-
rai pažįstamos bičiulės, nuotykį, 
kuri, beje, prašė niekam apie tai 
nepasakoti... Žinoma, Jovilė irgi 
neatsisakys kavos, tačiau pirma-
jai ten brautis nevalia. Reikia pa-
laukti, kol pakvies. 

Kieme muzikantai jau derino 
instrumentus šokiams, girdėjosi 
džiugus bruzdesys, juokas. Į drė-
gną nakties vėsą pamažu grimz-
do šiltas, kvapnus vakaras. Vy-
rai nusimetė švarkus, nekan-
tresni ir kaklaraištį į kišenę su-
grūdo, užteks su juo kankintis, 
nepratę juk! Jie stoviniavo būre-
liais, vieni rūkė, kiti skėlė ganė-
tinai „riebius“ anekdotus. Buvo 
drąsesni, mat dabar jų nedraus-
mino žmonos. Klausytojai nuo-
širdžiai kvatojo iš ne pirmą kar-
tą girdėto pokšto. 

Jovilę iš minčių pasaulio su-
grąžino malonus šeimininkės 
balsas, pakvietęs pasivaikščioti 
lauke, pašokti. Ji mielai sutiko ir 
netrukus jau sėdėjo ant suolelio 
gaiviame vasaros vakaro glėby. 
Moterys sėstis nesiskubino, ple-
pėjo ir erzeliavo lengvai apsvai-
gusios nuo linksmybių, o gal nuo 
minties netrukus būti pašokdin-
toms. Ne viena prisimins ir savo 
jaunystės gegužines, ir ilgą kelią 
namo paryčiais su vaikinu. O jis 
vis nenorėdavo atsisveikinti, ne-
sulaukęs atlyginimo už palydėji-
mą, kol ji pagaliau išdrįsdavo jį 
pabučiuoti...

Jovilė šnekučiavosi su šalia 
prisėdusia kaimyne, kai netikė-
tai priešais ją atsiradęs jau ma-
tytas vyriškis mandagiai jai nu-
silenkė ir šypsodamasis laukė. 
Mergina įdėmiai pažvelgė jam į 
akis ir lėtai, aiškiai pasakė:

– Aš nešoku.
Vyriškis tarsi neišgirdo jos 

žodžių ir juokaudamas pamėgi-
no paimti ją už rankos. Tikriau-
siai jau būtų patraukęs ją į save, 
tačiau laiku suskubo kaimynė, 
tardama, kad ji negalinti šokti, 

nors ir labai norinti, ar ne? – at-
sisukusi į Jovilę ji padrąsinančiai 
šyptelėjo. O kvietėjui tarė: 

– O ko aš tau ne pora? 
Atsistojusi dar spustelėjo Jo-

vilės petį, nežymiai stumtelėda-
ma vyriškį šokių aikštelės link. 

Likusi viena Jovilė šyptelė-
jo prisiminusi, kaip sutriko, net 
išsigando, kai toks pat atvejis 
jai nutiko pirmą kartą. Tada ji 
vos sulaikė ašaras, taip sujaudi-
no kvietimas šokio. Ji jau seniai 
buvo pamiršusi šokių malonu-
mus ir net nebesvajojo būti pa-
kviesta šokti. Ir štai dabar vėl! 

Jovilė puikiai žinojo, kad vy-
riškiui bus paaiškinta jos atsisa-
kymo priežastis. Juk buvo aiš-
ku, kad jis nežino, tad liks pa-
tenkintas tokia kaimynės paslau-
ga. Stebėdama šokančiuosius Jo-
vilė retkarčiais sutikdavo jo įdė-
mų žvilgsnį. Gal tik viena ausi-
mi besiklausančio kaimynės – 
šokio partnerės paaiškinimų. O 
gal ji jau čiauškėjo visai ką kita.

Šokis keitė šokį. Atsipalaida-
vę svečiai vis labiau grimzdo į 
linksmybių verpetą. Nepamirš-
davo ir jos – vaišino įvairiais sal-
dumynais, gaiva. Išgirdusi šalia 
savęs vyriškio balsą, iškart jį at-
pažino. Šis paprašė leidimo pri-
sėsti šalia. Ji šypsodamasi suti-
ko. Buvo įdomu susipažinti kiek 
artimiau. Jis irgi nedrąsiai atsa-
kė į jos šypseną ir krenkštelėjęs 
prabilo:

– Noriu tamstos atsiprašyti ir 
tuo pačiu paklausti, kodėl atsisa-
kėte šokti su manim? Tikriausiai 
pastebėjot, jog šoku aš neprastai? 

Jo rimtas žvilgsnis laukė at-
sakymo, o ji iš nuostabos išplėtė 
akis – nejau kaimynė diploma-
tiškai nutylėjo jos negalią, pa-
likdama jai pačiai aiškintis? Gal 
taip net geriau. Kiek užsikirsda-
ma Jovilė ištarė:

– Tai tamsta nežinot, kad aš 
neįgali? Teisybė, tamsta pavėla-
vot, tai nematėt, kad prie stalo 
aš atsidūriau ne savo kojomis...

Ji nenuleido nuo jo žvilgs-
nio. Buvo įdomu išvysti jo re-
akciją. Vyriškiui sunkiai sekėsi 
valdytis. Šykščios vyriškos aša-
ros tvenkėsi akyse. Mergina pa-
skubėjo jį nuraminti:

– Nesijaudinkit, tik nesijau-
dinkit, aš nė kiek ant tamstos 
nesupykau. Aš tamstą puikiau-
siai suprantu. 

Jis brūkštelėjo atgalia ranka 
sau per akis ir paėmęs jos ranką 
pabučiavo. 

– Niekada sau nedovanosiu... 
Bet juk aš nežinojau... – vyriškis 
sunkiai rinko žodžius ir atrodė 
taip, lyg kas jį būtų nuskriaudęs. 

Jovilę visada erzindavo tokia 
žmonių reakcija ir ji vos susilai-
kė nenusikvatojusi. 

– Būkit pagaliau vyras! Pri-
imkit gyvenimą tokį, koks jis yra! 
Juk sakiau, kad tamsta manęs 

neįžeidėt, bet jei nesiliausit ken-
tėjęs, tai aš irgi galiu būti negai-
lestinga ir užgauti tamstos vy-
rišką savimeilę kur kas labiau! 

Vyriškis tebelaikė jos ranką 
savojoje. Jovilė uždėjo ir antrąją. 
Paakintas jos raminančių rankų 
ir žvilgsnio, jis prakalbo:

– Aš vis dar negaliu patikėti, 
kad tamsta negalit vaikščioti! To-
kia daili, tokia daininga! Niekaip 
nesuvokiu, kaip taip gali būti. Aš 
tikrai pirmą kartą tokios moters 
draugijoje. Prašau man atleisti!

Jis nespėjo pasilenkti, kad 
paslėptų trūkčiojančius skruos-
tus. Jovilę dar labiau suerzino 
toks nesibaigiantis graudenima-
sis. Nebesivaldydama, pamiršu-
si mandagumą, jis garsiai išrėžė:

– Baikit tą komediją! Tamsta 
ne pirmas ir ne paskutinis, ku-
riam taip nutiko! Liaukitės savęs 
gailėjęsis! Išsiskirstysim po šio 
vakaro ir pamiršim vieni kitus. Ir 
vėl gyvenimas plauks savo vaga!

Vyriškio veidas staiga plyks-
telėjo raudoniu. Jis atsistojo ir 
nuėjo. Jovilė žiūrėjo į sprunkan-
čią nugarą. Taip, ji buvo negai-
lestinga, tačiau kitaip pasielgti 
negalėjo. Ne jos būdui gailėtis 
savęs ir verkšlenti duetu.

– Tu buvai tikra cinikė, – už 
nugaros tarstelėjo visa matanti 
kaimynė. – Juk vyrai tokie jau-
truoliai, argi nežinojai?

Jovilė grįžtelėjo į ją:
– Tai padariau tik jo labui. 

Norom nenorom, apmąstęs 
mano žodžius, jis viską supras. 
Ir panašioje situacijoje nebus 
toks apgailėtinas „atgailautojas“. 
Aš net džiaugiuosi, kad jis priė-
mė mano įžeidimą. Dar labiau 
jį gerbčiau, jeigu jis susiprastų...

Dabar sukluso praktiško-
ji kaimynė:

– Už ką tamsta jį imtum dar 
labiau gerbti?.. 

– Pakentėkit, neilgai beliko 
laukti, – kiek paslaptingai paža-
dėjo Jovilė.

Nutilus muzikai namų šeimi-
ninkė vėl visus svečius pakvietė 
į vidų. Jovilė mieliau būtų ėjusi 
namo, bet žinojo, kad dar teks 
keliauti į kambarį pratęsti vaišių. 
Ji sėdėjo nesiblaškydama, rami, 
žinodama, jog ja bus pasirūpin-
ta, kai šalia sušmėžavo pažįsta-
mas veidas ir nedrąsiai paklausė:

– Ar galiu tamstą nunešti į 
vidų? – klausiančiame žvilgsnyje 
švietė nuoširdi atjautos ugnelė.

Jovilė akimirksniu suvokė, 
kad jis laukė tik teigiamo atsa-
kymo. Ji krestelėjo galvutę at-
gal. Nuoširdžiai prajukusi, ištie-
sė rankas, kviesdama ją pakelti. 
Jau būdama ant jo rankų, ji klau-
siamai žvilgtelėjo į šalimais besi-
sukinėjančią kaimynę.

Ši supratingai linktelėjo galvą 
ir šyptelėjo nutolstančiai porai.

Vincė VOSYLIŪTĖ
Plungė
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