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Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

LND valdyboje

Galite pasirinkti  vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlininko, 
manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, 
maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa,  jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras kviečia 
negalią (0–45% darbingumo lygį) turinčius ir šiuo metu nedirbančius 
asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 

Vilniaus Kaziuko, Kauno 
Kazimiero mugės, į ku-
rias druskininkietis Ro-
bertas Šimonis išsiruošė 
su pilnais lagaminais sa-
vo rankomis siūtų lėlių – 
simbolinės. Savarankiš-
ko verslo ėmęsis neįga-
lus vaikinas visuomenei 
pirmąsias savo kurtas 
lėles pristatė lygiai prieš 
metus. Filosofijos studi-
jas baigęs, tačiau visiškai 
kitokį gyvenimo kelią pa-
sirinkęs vaikinas šių per-
mainų nesureikšmina– 
svarbiausia, kad užsiima 
tuo, kam jaučia potraukį, 
kas leidžia kurti ir drąsiai 
svajoti apie ateitį. 

Integracijos keliu

Ar keisis neįgaliųjų 
asociacijų veiklos? 
Lietuvos neįgaliųjų draugi-

jos (LND), jos asocijuotų narių 
šiemet laukia nemažai sudėtin-
gų darbų. LND valdybos narių 
teigimu, daugelis savivaldybių 
jau yra pervedę I ketvirčio lė-
šas neįgaliųjų draugijoms, todėl 
veiklos jau vykdomos, paslaugos 
teikiamos. 

Įvairiuose renginiuose, susi-
tikimuose su Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, Neį-
galiųjų reikalų departamento 
atstovais buvo keliami šiuo me-
tu galiojančios Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje finansa-
vimo tvarkos aprašo trūkumai, 

Tikimasi 
aktyvios 

neįgaliųjų 
asociacijų 
pozicijos

Į pirmąjį šių metų po-
sėdį susirinkusi Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos 
valdyba aptarė numaty-
tus darbus, svarstė, kaip 
į šias veiklas įtraukti sa-
vo asociacijų narius. Ne-
mažai diskutuota ir apie 
tai, kokiomis nuostato-
mis reikėtų siūlyti pa-
pildyti numatomą keisti 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje finansa-
vimo tvarkos aprašą.

diskutuojama apie būtinus jo 
pakeitimus. Atsižvelgiant į išsa-
kytas pastabas numatoma keis-
ti tiek asociacijų veiklos, tiek so-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenė-
je finansavimo tvarkos aprašus. 
LND pirmininko, šiemet Neįga-
liųjų reikalų tarybai vadovauti iš-
rinkto Zigmanto Jančauskio tei-
gimu, tiek LND valdybos nariai, 
tiek visų asocijuotų narių vado-
vai turėtų aktyviai išsakyti savo 
nuomonę, kaip šį aprašą padary-
ti konstruktyvesnį – jame turėtų 
būti aiškiai įvardytos veiklos, ku-
rias šiuo metu vykdo asociacijos, 
įtrauktos ir naujos. Svarbiausia, 
kad numatomos permainos bū-
tų aptartos, išdiskutuotos su ne-
įgaliųjų asociacijomis. 

Dabar tokio požiūrio daž-
nai pasigendama. Pasak Z. Jan-
čauskio, keistai atrodo Neįga-
liųjų reikalų departamento sa-
vivaldybėms siunčiami nurody-
mai rinkti papildomą informaciją 
apie paslaugų gavėjus. Tokie nu-
rodymai nebuvo derinti su neįga-
liųjų skėtinėmis asociacijomis. 
Z. Jančauskio nuomone, būtų kur 
kas prasmingiau atlikti išsamią  
analizę apie tai, kokios paslau-
gos vienoje ar kitoje savivaldy-
bėje teikiamos, o kokių trūksta, 
kokias galėtų perimti nevyriau-
sybinės organizacijos. 

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko Saulius Rakaus-
ko nuomone, turėtume siekti, 
kad savivaldybėms pačioms bū-
tų leista nuspręsti, kokių paslau-
gų joms reikia. Neįgaliųjų reikalų 
departamento parengtame apra-
še nurodytos veiklos turėtų bū-
ti tik rekomendacinio pobūdžio. 
Šiai nuomonei pritarė ir Pakruo-
jo rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Janina Jurgaitienė.

Z. Jančauskis atkreipė dėme-
sį, jog Širvintų, Šakių rajonuose 

Savarankiškas verslas – 
didžiulė mokykla

R. Šimonis neslepia, kad sava-
rankiško verslo pradžia nebuvo 
lengva. Pusantrų metų prireikė, 

kol idėja siūti lėles įgijo „Šimėjos“ 
įmonės pavidalą, kuriai savival-
dybė suteikė patalpas, o darbo 
birža skyrė dotaciją verslui pra-
dėti. Jei ne šiuose reikaluose di-
delę patirtį turinčio konsultanto 
patarimai, gerokai palengvinę 
derybas su darbo biržos atsto-
vėmis, šis kelias būtų buvęs dar 
ilgesnis ir sudėtingesnis. Tačiau 
dabar, kai viskas jau praeityje, 
Robertas neabejoja, kad sava-
rankiškas verslas neįgaliajam – 
išties gera išeitis. Sunkią fizinę 
negalią turintieji (dėl cerebrinio 
paralyžiaus Roberto darbingu-
mo lygis – 20 proc.) darbdaviams 
nepatrauklūs, jie negali puoselė-
ti vilties kur nors emigruoti. Tad 
belieka viena – gerai pasukti gal-
vą, išsirinkti patinkančią veiklą, 
labai detaliai apgalvoti, kaip ją 

Entuziazmas – suprantamiausia 
kalba pasaulyje

Robertas Šimonis teigia, kad geriausi pasaulio lėlininkai – vyrai.

Tokio žaislų lagamino norėtų bet kuris vaikas. Eglės Perednytės nuotr.
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Jurbarkas: Paminėjo Kovo 11–ąją

Manoma, kad toks buvęs senovės Romos (nors 
niekur neužrašyta) vidaus politikos devizas. Šį 

lotynišką posakį (divide et impera) išpopuliarinęs 
prancūzų ekonomistas ir filosofas Pjeras Prudonas 
knygoje „Kas yra nuosavybė?“ ironizuoja: „Divide et 
impera – skaldyk, ir galėsi įsakinėti; skaldyk, ir turtė-
si; skaldyk, ir mulkinsi žmones, temdysi jiems protą, 
tyčiosies iš teisingumo!“ Turbūt dauguma sutiksite, 
kad šiandien mūsų geopolitinei situacijai šis posa-
kis tinka idealiai. Gaila tik, kad mes nematome tikrų-
jų „skaldytojų“. Ieškančiam žmogui visuomet sunku 
objektyviai suprasti realybę, todėl daugeliui asme-
ninę poziciją padeda pasirinkti televizoriaus ekra-
nas, internetas ir spauda. Priimame tai, ką mums su-
kramto ir pateikia suinteresuotų skaldymo ir valdy-
mo principu veikiančių politinių grupuočių atstovai. 
Tai veikia puikiai, nes daugelis iš mūsų TV pamatytus 
vaizdus priima kaip objektyvią informaciją. Taip ma-
sinės informacijos priemonės beveik sėkmingai mus 
jau „supykdė“ su Lietuvoje gyvenančiai lenkais, o da-
bar stumia į neapykantos rusakalbiams duobę. Stebi-
mės, kodėl apie 80% Rusijos piliečių palaiko Putiną. 
O kaip galvotumėte jūs, jei nuo ryto iki vėlios nakties 
matytumėte tik tendencingą informaciją apie Euro-
pą, Ameriką ir pagaliau... Ukrainą? Surežisuoti ir pro-
fesionaliai suvaidinti įvykiai iš Donecko ir Luhansko 
liaudies respublikų: ukrainiečių kariai gatvėse prie-
vartauja moteris, muša belaisvius, užpuola, žudo ci-
vilius ir t.t. Patiems gyventojams net nereikia „iškišti“ 
galvos pro buto langą – kas dedasi gretimoje gatvė-
je, galima pamatyti... televizijos reportažuose. Žiau-
ru, veiksminga ir mažai kam iš Rusijoje gyvenančių 
paprastų žmonių kyla mintis, kad tai surežisuoti ir 
suvaidinti siužetai... 

Tiek Gruzijos, tiek Ukrainos prezidentai yra ab-
soliučiai lojalūs Vakarams... ir V. Putinas ginasi. Gi-
nasi tokiais metodais, kokius žino. Vakarų Ukrainoje 
gyvena daugiau nei 50% rusakalbių. Jų ir istorija yra 
labai glaudžiai susijusi su Rusija. Nugalėjus Maida-
no judėjimui tuometinei valdžiai nederėjo paskelb-
ti, kad valstybinė kalba bus tik ukrainiečių. Tai pa-
piktino Krymo rusakalbius ir jie kreipėsi pagalbos 
į... V. Putiną. Ukrainoje nėra oficialios Rusijos armi-
jos, bet priverstinių savanorių pulkai, palaikomi Rusi-
jos, ten veikia... Ir mes aiškiai matome, prie ko prive-
da neišmintinga politika... Juk jei konflikto negalima 
išspręsti jėgos keliu, gal išmintinga būtų leisti toms 
naujoms respublikoms atsiskirti nuo Ukrainos? Nejau 
bendras beprasmiškai žuvusių 40 000 žmonių skai-
čius to neįpareigoja? 1992 metais ,,subyrėjo“ Čekos-
lovakija. Formuojantis Čekijos ir Slovakijos respubli-
koms neiškrito nė vienas kraujo lašas. Ir egzistuoja 
tos šalys kuo puikiausiai. Pasirodo, galima, bet šaliai 
turi vadovauti toks išmintingas politikas, kaip prezi-
dentas a.a. V. Havelas... Būkime labai atsargūs ir mes. 
Supraskime, kad tiek rusai, tiek ukrainiečiai, tiek len-
kai yra tos pačios Žemės, nei blogesni, nei geresni už 
mus, lietuvius, gyventojai, bet kažkam labai patogu, 
kad mes vieni kitų neapkęstume. Nepasiduokime to-
kiems žemiems jausmams – politikai pasirašys su-
tartis, paspaus vieni kitiems rankas ar jų vietoje bus 
išrinkti kiti, o mums, įvairių tautybių gyventojams, 
teks gyventi kartu – kaimynui su kaimynu. Neduok 
Dieve, jei teks vieniems kitų neapkęsti – šis nuodas 
suardys ne tik mūsų politines bei ekonomines per-
gales, bet ir mus pačius.

Prieš daugel metų Jo Didenybė Dalai Lama susiti-
ko su savo draugu, 7 metus kalintu Kinijoje. Spindin-
čias akis pakėlęs į viršų, čiuplutis seneliukas šypso-
damasis ištarė kelis kartus: ,,Aš labai džiaugiuosi, kad 
man pavyko. Labai džiaugiuos...“ Dalai Lama susido-
mėjęs paklausė: „Šviesybe, kas Tau pavyko?“ – ,,Man 
pavyko iš kalinimo išeiti be pykčio kinams.“

Skaldyk ir valdyk! 

Apie tai,
kas

jaudina

Marijampolė:

Kovo 10 dieną Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos salė buvo pilna. Jos na-
riai čia susirinko paminė-
ti Lietuvos Nepriklauso-
mybės atgavimo 25-ąsias 
metines. Išklausę trum-
pą pranešimą apie šią žy-
mią datą, visi džiugiai su-
tiko draugijos vokalinį an-
samblį „Draugystė“, vado-
vaujamą V. Žemaičio, kuris 
klausytojams pristatė nau-
jai išmoktas dainas. 

Labai susidomėję visi 
klausėsi A. Jasaitienės pa-
sakojimo apie pirmosios 
atgautos Nepriklausomy-
bės metų rajono tarybos 
darbus, apie tai, kokiomis 
viltimis tada visi gyveno. 
Šiek tiek apgailestauta, 

kad ne visos jos išsipildė. 
Bet juk Lietuva laisva nuo 
okupantų vos ketvirtį am-
žiaus, tad nereikia norė-
ti, kad viskas iš karto eitų 
sklandžiai. Juk gyvename 
ir mokomės iš savo klaidų, 
tiesiog reikia stengtis jų 
nedaryti, o padarytas kuo 
greičiau ištaisyti. Ko gero, 
nebus klaidingai pasakyta, 
kad tik tada geriau gyven-
sime, kada apie savo arti-
mą ar šalia esantį galvosi-
me kaip apie save ir rūpin-
simės juo kaip savimi. 

Gražių posmų apie 
Lietuvą susirinkusiems 
paskaitė „Versmės“ klu-
bo literatai J. Pranaitienė, 
S. Arbačiauskas, A. Brazai-
tytė, J.Galbuogienė ir J. Gir-

Dainininkai su naujuoju vadovu.

dzijauskas. Visiems labai 
patiko pirmą kartą išgirs-
ta V. Šenbornienės kūry-
ba, taip pat skirta šiai iš-
kiliai datai.

Na, o šventės pabaigoje 

visi sustoję kartu sudaina-
vo kraštiečio K. Vasiliaus-
ko sukurtą dainą „Žemėj 
Lietuvos“, kuri skamba vi-
soje mūsų šalyje. 

Onutė Čirvinskienė

Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos literatų 

klubas „Svajokliai“ šiemet 
tęsia veiklą. Tai vieninte-
lis klubas, kurio veikloje 
gali dalyvauti ir žmonės 
neįgaliųjų vežimėliuose. 
Į pirmąjį šių metų susiti-
kimą pasikvietėme mo-
kytoją Vladą Balbierie-
nę, kurį pernai su sūnaus 

„Svajoklių“ klubas tęsia veiklą
šeima keliavo po Maroką. 
Ji daug ir įdomiai pasako-
jo apie šią šalį, rodė atsi-
vežtas skaidres. Kadangi 
Vlada keliavo ne per ke-
lionių biurą, o individu-
aliai, daug pasakojo apie 
vietinių žmonių gyveni-
mą, papročius, kurie labai 
skiriasi nuo mūsų. Sūnus 
apkeliavęs nemažai pa-

saulio, tad jis ir vadovavo 
šiai kelionei, pradedant 
nuo maršruto parinkimo, 
bilietų įsigijimo, kuprinės 
sudėjimo. Beklausydami 
pasakojimo nepajutome, 
kaip prabėgo 3 susitikimo 
valandos. 

Antrame šių metų su-
sitikime klubo pirminin-
kas Egidijus Saldys ap-

žvelgė prabėgusių metų 
veiklą, tarėmės dėl atei-
ties planų. Artimiausioje 
ateityje tikimės susitikti 
su kunigu Ernestu Želviu, 
kuris taip pat kuria. Žada-
ma kviesti daugiau ratuki-
ninkų, tęsti bendravimą 
su kitų rajonų literatais.

egidijus Šatas
Biržai

 Lina Cvirkienė „Bičiu-
lystei“ papasakojo apie 
smagią pavasarišką po-
pietę. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijo-
je vyko muzikinė popietė 
„Pavasaris beldžias į širdį“. 
Renginio vedėja renginį 
pradėjo savo kūrybos ei-
lėraščiu. Ji pasveikino vi-
sus susirinkusius su pava-
sariu, o moteris – su Tarp-
tautine moters diena. Šio-
je šventėje buvo ir svečių – 
Marijampolės savivaldy-
bės tarybos narys Alvydas 
Kirkliauskas, Socialinių 
paslaugų departamento 
direktorė Daiva Pankaus-

Pavasarį pasveikino su 
muzika

kienė, Socialinių paslau-
gų skyriaus vedėja Roma 
Brazauskienė. Jie negai-
lėjo neįgaliesiems gražių 
žodžių ir linkėjimų, o sa-
vivaldybės tarybos narys 
kiekvienai moteriai įtei-
kė po tulpę. Kadangi dau-
guma susirinkusiųjų buvo 
moterys, tai visa salė pra-
žydo tulpėmis. Susirinku-
siuosius linksmino Mari-
jampolės muzikos mokyk- 
los mokiniai ir mokytoja 
Irina Šerpytienė. Akorde-
onais buvo atlikta net ir 
džiazo muzika. Savo kū-
rybos eilėmis į pavasarį 
palydėjo neįgaliųjų drau-

gijos narė Aldona Vaišno-
rienė. Popietės pabaigo-
je skambėjo LASS Mari-
jampolės savivaldybės fi-
lialo vokalinio ansamblio 

„Šviesa“ (vadovė Rasa Sla-
bodienė) dainos. Jų atlie-
kamą dainą „Giminės“ at-
sistoję dainavo visi esan-
tys salėje.

Neįgaliuosius popietėje pasveikino garbūs svečiai. 

Jonava:
  „Bičiulystei“ parašęs 
Marius Glinskas papasa-
kojo apie tai, kad kasmet 
Jonavoje rengiamame tra-
diciniame maratone daly-
vavo ir neįgalieji.

Šventiniame Kovo 
11-osios maratone daly-
vavo ir Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai su 
vežimėliais.

Šiame maratone pa-
prastai bėgama 15 km nuo 
Kulvoje stūksančio obelis-
ko, menančio žymų XVI a. 
Lietuvos švietėją Abraomą 
Kulvietį, iki Jonavos cen-
tro. Neįgaliesiems pasiū-
loma palenktyniauti trum-
pesnėje – 2 km distanci-

Nuriedėjo dalelę maratono
joje, kurioje varžosi ne tik 
saviškai, bet ir svečiai iš 
kitų rajonų. Gaila, šį kartą 
laukti svečiai nepasirodė, 
tad prie starto linijos iš-
sirikiavo tik 4 jonaviškiai.

Graži intriga užsimez-
gė finišo tiesiojoje. Visąlaik 
antroje vietoje riedėjęs 
Andrejus Daškevič įspū-
dingai spurtavo ir metru 
aplenkė, rodos, nepaveja-
mą bendražygį Alvidą Sa-
dauską. Trečias atriedėjo 
Jurijus Savickij, už nugaros 
palikęs jauniausią lenkty-
nininką Karolį Gerbuta-
vičių. Ratuotą ketveriukę 
sveikino rajono sporto va-
dovai, draugijos bičiuliai, 

lydintieji asmenys.
Po maratono draugijos 

nariai pažadėjo neužmirš-
ti sporto, dažniau palavin-
ti ranką smiginio rungty-

je, pavaikščioti su šiaurie-
tiško ėjimo lazdomis, pri-
siminti kadaise užmirštą 
ar dar nevartytą šaškių, 
šachmatų abėcėlę.

Maratone dalyvavo neįgaliųjų atstovai.   Mariaus Glinsko nuotr. 
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vykdysi, kur realizuosi produk-
ciją ir… imtis savarankiško vers-
lo. Ir nesitikėti, kad jau pirmai-
siais metais iš dangaus mana 
kristi pradės. Tačiau treji metai, 
kuriuos privalu išlaikyti verslą – 
didžiulė mokykla. Ir stiprokas 
pagrindas po kojomis – valsty-
bės skiriama dotacija leidžia su-
sipirkti reikalingą įrangą, darbo 
priemones, o tai sudaro galimy-
bes toliau tęsti pradėtus darbus. 

Entuziazmas – suprantamiausia 
kalba pasaulyje

Patikslinimas. „Bičiulystės“ Nr.10 išspausdintame straipsnyje „Kaziuko 
mugėje įsigyti neįgalaus žmogaus rankdarbį – garbės reikalas“, neteisingai 
nurodyta originalias kepures mezgančios moters pavardė. Šių rankdarbių 
autorė – auksarankė Ona Dambrauskienė. Atsiprašome už netikslumą.                                                 

Siekiant pagerinti žmonių su ne-
galia gyvenimo kokybę Lietuvoje 
būtina tobulinti jiems skirtą infras-
truktūrą, suteikti geresnes galimy-
bes įsidarbinti bei didinti pensijas. 
Tokią viešąją nuomonę atskleidė 
portale lrytas.lt surengta apklausa.

Trečdalis apklausos responden-
tų – 33,3 proc. – mano, kad šalyje 
būtina gerinti neįgaliesiems skir-
tą infrastruktūrą. Tokia pati dalis 
apklausos dalyvių pasisakė už tai, 
kad žmonėms su negalia būtų di-

dinamos pensijos.
Šiek tiek mažiau responden-

tų – beveik 31 proc. – mano, kad 
siekiant pagerinti neįgaliųjų gyve-
nimo kokybę būtina suteikti jiems 
geresnes galimybes įsidarbinti. Tuo 
metu siejančiųjų neįgaliųjų gerovę 
su dalyvavimu politikoje yra mažai: 
tik 2,5 proc. apklausos dalyvių ma-
no, kad neįgaliųjų gyvenimo koky-
bę pagerintų aktyvesnis jų dalyva-
vimas politinėje veikloje.

„Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliesiems trūksta ir 
lėšų, ir galimybių

NAUJAS RAŠINIų KONKURSAS!

Mieli skaitytojai, jau pasiilgome Jūsų gyvenimo istorijų. Pa-
sakojimų apie tai, kaip Jums sekasi įveikti negalią ir kitas 
gyvenimo negandas. Papasakokite mums, kas Jus įkvepia, 
suteikia stiprybės, jėgų, kas padeda žengti iškelta galva pir-
myn nepaisant užklupusių sunkumų ir kūno sopulių. Gal tai 
yra gamta, draugo laiškas, gal mielas rankdarbis, o gal poe-
zijos posmas. Aprašykite visa tai ir siųskite mums, į redak-
ciją įprastais būdais: el. paštu redakcija@biciulyste.lt ar 
adresu Saltoniškių 29/3, (401 kabinetas), 08105 Vilnius. 

Mano sielos stiprybė

 Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narys Vla-
dislovas Kirkickas „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie „Svajos“ 
ansamblio šventinius pasiro-
dymus. 

Graži draugystė sieja Tau-
ragės rajono neįgaliųjų draugi-
ją ir Raseinių rajono Blinstru-
biškių socialinės globos namų 
gyventojus. Per kiekvieną šven-
tę Tauragės neįgaliųjų ansam-
blis „Svaja“ keliauja į svetingą-
jį Blinstrubiškį savo dainomis 
praskaidrinti globos namų gy-
ventojų kasdienybės.

Štai ir šiemet, minint Lie-
tuvos nepriklausomybės atga-
vimo 25-metį, mes ir vėl buvo-
me kartu – „Svajos“ ansamblie-
čiai surengė smagų koncertą, 
kurio metu kartu dainavome, 
o kas galėjo, net šoko.

Po linksmo koncerto prie 
kavos puodelio dalijomės šven-
tės įspūdžiais, aptarėme toles-
nes draugystės gaires. Kadangi 
globos namų gyventojai mūsų 
paskatinti irgi įkūrė savo an-

sambliuką, maloniai pakvietė-
me pakoncertuoti Tauragėje. 
Tai būtų bene pirmas globos 
namų dainininkų pasirodymas 
už savo rajono ribų.

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo šventę pakiliai sutikę 
namuose jau kitą dieną leido-
mės į kelionę. Mūsų laukė Tau-
ragės rajono Batakių miestelio 
bendruomenė. Vietos kultūros 
centre vyko iškilmingas Kovo 
11-osios minėjimas. Jame da-
lyvavo rajono vadovai ir Bata-
kių seniūnas.

Po iškilmingų sveikinimų 
prasidėjo šventinis koncertas. 
Šauniai pasirodė vietos mote-
rų ansamblis, daug plojimų su-
laukė jaunoji muzikantė. Kon-
certą vainikavo „Svajos“ kolek-
tyvo atliekamos dainos, nepali-
kusios nė vieno abejingo – su-
laukėme gausių plojimų ir pa-
dėkų. Paskui kartu su rajono 
vadovais pasivaišinome, links-
mai padainavome. Tai buvo la-
bai šiltas ir smagus pasibuvi-
mas gerų draugų būryje. 

Tauragė: 

Neįgaliųjų ansamblio 
gastrolės

     „Bičiulystės“ redakcija

Savo negalios niekada ne-
akcentuojantis Robertas įsitiki-
nęs, kad likimo bičiuliams, ga-
lintiems pasinaudoti valstybės 
teikiamomis lengvatomis ir ga-
limybėmis, reikia ne verkšlenti, 
o imtis veiklos. „Sveikieji tokios 
paramos negauna“, – sako vaiki-
nas, prisimindamas bičiulę di-
zainerę, kuri 5-erius metus dir-
bo negailėdama savęs, investavo 
nemažai pinigų, darbo ir laiko, 
kol „įsuko“ savo verslą, pradėjo 
gauti kažkokią grąžą. Jos rengti 
siuvimo kursai buvo labai nau-
dingi ir lėles kurti nusprendu-
siam Robertui. 

R. Šimonis tikina, jog sava-
rankiško verslo neatsisakys ir 
vėliau. Vaikinas turi nemažai 
planų: galbūt įkurti socialinę 
įmonę ir joje įdarbinti daugiau 
neįgaliųjų, galbūt tapti šios įmo-
nės vadovu, o sukauptą patirtį 
perduoti darbuotojams. 

Lėlės, su kuriomis 
nesinori skirtis

Žvelgdami į Roberto lėles, 
žmonės ima šypsotis. Vaikinas 
neslepia – tai todėl, kad kuria 
tik gerai nusiteikęs, galvodamas 
apie vaikus, kuriems šiuos žais-
lus skiria, dažnai lėlei sugalvoja 
istoriją, kuri padėtų su ja susi-
draugauti, gal net susitapatinti. 

Štai kaip jis pristato vieną iš 
savo katinų: „Vanilijos šalies gy-
ventojas Kačus yra toks draugiš-
kas, jog net negaudo pelių, valgo 
tik šokoladą ir grietininius ledus. 
Kvepia vanile.“ „Kriuksė RozMari 
kvykia, šokinėja ir išdaigas kre-
tinėja. Kiaulpienių ir ramunė-
lių prisivalgius pradeda juoku-
čius skaldyt. Mėgstamas užsiė-
mimas – džiaugtis gyvenimu“, – 
juk smagu turėti šitaip nusitei-
kusį žaidimų draugą gyvūną. O 
jeigu norisi tikros lėlės, draugi-
ją gali palaikyti „Gretė – tamsia-
plaukė linksmuolė, kuri ir moko-
si uoliai. Po pamokų bėga bėga 

į pievą ieškot gerų draugų, kad 
pažaistų su jais kartu.“

Pasak Roberto, jeigu esi pik-
tas, suirzęs, darbą geriau atidėti, 
nes nieko gero neišeis. Jei ir pa-
siūsi lėlę, jai kažko trūks – jau-
sis, kad kūrei be meilės. O rankų, 
širdies šilumos, skaidrių minčių 
rezultatas – lėlė, kurią paėmęs 
mažylis glaudžia prie savęs, ne-
nori skirtis. 

Visos Roberto lėlės skirtin-
gos, net ir tos, kurios sukurtos 
pagal tą patį šabloną. Kitokios jų 
veidų išraiškos, žvilgsniai, šyp-
senos. Stebėtina, kaip gyvūnė-
lį gali pakeisti net kitaip įsiūtos 
ausytės ar dekoravimas skirtin-
gomis sagomis. Pasak vaikino, 
kaskart pradėdamas siūti lėlę, 
jis nė nežino, kaip atrodys galu-
tinis variantas. Tai ir yra kūry-
bos žavesys.

Pelių angelai – kas tai?
Prie sūnaus verslo prisideda 

ir Jelena Šimonienė, itin mėgs-
tanti kurti interjerui papuošti 
skirtas lėles. Moteris pasakoja, 
kad atsižvelgdami į pirkėjų pa-
geidavimus, jie pasiuvo visą ko-
lekciją minkštų žaislų, kurie ga-
li atstoti ir pagalvėlę, ir patį ge-
riausią draugą. Įvairūs gyvūnai 
(katinėliai, šuniukai, begemo-
tai), mieli naminukai – spalvin-
gi, nuotaikingi, traukia akį. Ir ne 
vien vaikų. Piniginę išsitraukė ir 
ilgokai reikliu žvilgsniu Kaziuko 
mugėje druskininkiečių žaislus 
analizavęs vyriškis: „Pamačiau 
save šitame katine...“ Pasak J. Ši-
monienės, kartais nuotaikai pa-
kelti ir savo darbo prasmei su-
vokti pakanka močiutės ištartų 
žodžių: „Tai vienintelė palapi-
nė, kurioje – tikri rankų darbai.“

Jeigu suaugusio žmogaus pa-
klaustum, kokias asociacijas jam 
kelia šikšnosparniai, ko gero, iš-
girstum apie sąsajas su tamsos 
požemiais. O štai Roberto siū-
tus linksmus šikšnosparnius iš-
vydę vaikai pavadino... pelių an-
gelais. Angelų motyvą mėgsta ir 
pats lėlininkas. Jis yra sukūręs 
Palėpės angelų kolekciją, spar-
neliais „papuošė“ Valentino die-
nos palydovus. 

R. Šimonis intriguoja galin-
tis pasiūti ir vaikų nupieštas lė-
les, kurios mažiesiems leistų pa-
sijusti tikraisiais kūrėjais arba 
taptų originaliu vaikystės prisi-
minimu jiems užaugus. Šią idėją 

Robertas sugalvojo įvaldęs dau-
gybę funkcijų, tarp kurių – ir siu-
vinėjimo modulis, turinčią mo-
dernią siuvimo mašiną, įsigytą 
už savarankiškam verslui gautą 
valstybės dotaciją. Su ja galima 
siuvinėti pledus, paveikslus. Gal 
ateis ir jų eilė.

Svajonėse – tarptautinės 
mugės

Druskininkiečių siūlos lėlės 
džiugina ne tik lietuvius. Jelena 
pasakoja, kad jų rankomis su-
šildyti darbeliai yra pasiekę net 
Hong Kongą. Nors lietuviškų lė-
lių siuntimas kinų vaikams atsiė-
jo brangiau už pačius žaislus, tai 
nesumenkino patirto džiugesio.

Lėlių siuvimo verslui įsibė-
gėjant Robertas kuria planus 
išvykti į kokią nors tarptauti-
nę mugę. Labiausiai vilioja Vo-
kietija. Pasak vaikino, užsienyje 

rankų darbas labai vertinamas, 
todėl kruopščiai, kokybiškai, su 
meile pasiūtos lėlės turėtų su-
dominti užsieniečius. O ir tos 
dvi ar trys dešimtys eurų jiems 
neturėtų atrodyti didelė kaina. 
Kol kas Šimonių lėlių galima įsi-
gyti Druskininkuose, Kaune, per 
muges – ir Vilniuje. Tačiau tokia 
rinka – per maža  norint išsilai-
kyti iš verslo. Gal todėl Robertas 
dėlioja mintis, kokiam naujam 
verslui ar jau pradėtojo tąsai po 
poros metų būtų galima prašyti 
naujos valstybės dotacijos.

Savo gyvenimą žingsnis po 
žingsnio nuosekliai planuojantis 
vaikinas tiki, kad entuziazmas – 
visiems geriausiai suprantama 
kalba. Jeigu dirbi su užsidegimu, 
tikėjimu, po pirmos nesėkmės 
nenuleidi rankų, neprarandi op-
timizmo – tikrai sulauksi savo 
sėkmės valandos. 

aldona DeLtUvaitė
Eglės Perednytės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Gulinčių ligonių mankšta: nesudėtingi kaklo 
ir rankų pratimai

Net ir nesudėtinga mankš-
ta daro gydomąjį poveikį 

visam organizmui: stimuliuoja 
imuninę sistemą, gerina atmintį, 
klausą, padeda (netgi senatvėje) 
išlaikyti protinius sugebėjimus, 
lengviau įveikti depresiją, streso 
bei nerimo apraiškas, tonizuoja 
nervų sistemą, gerina medžia-
gų apykaitą, stimuliuoja širdies, 
kraujagyslių ir kvėpavimo sis-
temos funkcijas. Be to, tikslinga 
mankštintis ir profilaktiškai. Tai 
padeda nemaža dalimi išvengti 
šių nemalonumų: sąnarių nejud- 
rumo, osteoporozės, raumenų 
atrofijos, vidurių užkietėjimo, 
krešulių susidarymo kraujagys-
lėse ir dar kitais atvejais. 

Pagrindiniai reikalavimai
1. Visus veiksmus, susiju-

sius su pasiruošimu mankštai 
ir jos atlikimu, reiktų gerai ap-
galvoti, tinkamai organizuoti, 
kad mankšta ligoniui neatrody-
tų kaip prievarta. Nedera atlikti 
tų pratimų, kuriems prieštarau-
ja gydytojas. Antra vertus, prieš 
mankštą (pavyzdžiui, išvaka-
rėse) reiktų kuo suprantamiau 
pasikalbėti su ligoniu apie fizi-
nės apkrovos naudą sveikatai ir 
vaizdžiai parodyti, kokie prati-
mai bus daromi.

2. Jeigu gydytojas nenurodo 
kitaip, bendra kasdienės mankš-
tos trukmė – apie 15–20 min., 
kiekvienas pratimas pakarto-
jamas 3–4 kartus. Pratimai tu-
rėtų būti atliekami lengvai, be 

didelių pastangų, kasdien didi-
nant apkrovą nuo mažiausios 
iki didžiausios (beje, svarbu ne-
persistengti; ne kiekvienam li-
goniui galima taikyti didžiausią 
apkrovą).

3. Mankšta gali būti aktyvi 
(ją atlieka pats ligonis), pasyvi 
(ligonį mankština jį slaugantis 
asmuo) arba kombinuota (kai 
kuriuos arba visus pratimus at-
lieka ligonis, padedamas kito 
asmens), tačiau ji neturi sukelti 
stipraus skausmo (būtina aky-
lai stebėti, kaip ligonis reaguo-
ja į vieną ar kitą pratimą). Jeigu 
matoma, jog mankštinamasis 
pavargo, prastai jaučiasi ir nebe-
nori tęsti mankštos, reikia tuoj 
pat nutraukti pratimus ir tą die-
ną net nebandyti jo perkalbėti.

Kaklo mankšta
Net ir tuomet, kai ligonis ne-

serga stuburo kaklinės dalies os-
teochondroze (osteochondro-
zė – stuburo liga, pažeidžian-
ti tarpslankstelinius diskus, 
slankstelius, tarpslankstelinius 
sąnarius ir stuburo raiščius), bū-
tina šios srities profilaktika. Mat 
į neigiamą pusę pakitusi kak- 
linė stuburo dalis blogina gal-
vos smegenų kraujotaką. Dėl to 
pagreitėja nervinių ląstelių ne-
tektis, sutrikdoma atmintis ir 
intelektas.

Fiziniai pratimai atliekami 
gulint ant nugaros, po galva gali 
būti padėta pagalvė (prastesnis 
variantas) arba po kaklu pakiš-

tas nelabai kietas savadarbis vo-
lelis (geresnis variantas), kurio 
dėka kaklas šiek tiek išsitempia. 
Kad poza būtų patogi, būtina pa-
rinkti atitinkamo skersmens vo-
lelį (namų sąlygomis voleliu gali 
būti, pavyzdžiui, į rietimą suvy-
niota antklodė).

Pratimų etapai: 
1. Galva lėtai lenkiama į prie-

kį, kol smakras paliečia krūtinę. 
Po to neskubama atlošti galvos, 
o padaroma 20–30 sekundžių 
(toliau – s) pertraukėlė, kurios 
metu nestipriai pamasažuojama 
kaklo nugarinė pusė. Masažas 
daromas tokia tvarka: pradžioje 
keletą sekundžių nurodyta vie-
ta paglostoma, paskui maigoma 
(spaudoma) darant sukamuo-
sius judesius. Iš pradžių spau-
doma lėtai ir silpnai, paskui pa-
lengva vis stipriau, kol atsiran-
da nedidelis skausmas, paskui 
vėl silpniau. 

Pastabos:
a) ne visiems ligoniams pa-

vyksta palenkti galvą vien kaklo 
raumenų pastangomis, tuomet 
galva lenkiama rankomis. Jei ne-
pavyksta smakru pasiekti krūti-
nės netgi rankomis (tai turi bū-
ti daroma itin atsargiai), never-
ta nuogąstauti – tai viso labo tik 
siekiamybė (galbūt pavyks pa-
daryti po kurio laiko), o ne ab-
soliuti būtinybė.

b) joks masažas nedaromas, 
jei sergama onkologine liga, ma-
sažuojamose vietose yra egze-

ma, sužeidimų, spuogų, pūlinių, 
apgamų ir kitokių odos darinių.

2. Po maigomojo (spaudo-
mojo) masažo, kuriam buvo 
skirta 20–30 s, galva lėtai atlo-
šiama ir 10–15 s kaklo nugari-
nė pusė švelniai paplekšnoja-
ma ir paglostoma. Paskui vieto-
je volelio po galva pakišama pa-
galvė, galva grąžinama į norma-
lią (įprastą) padėtį. 

3. Po paskutinės procedūros 
pereinama prie galvos lenkimo į 
šonus (kairėn – dešinėn) prati-
mų. Galva lėtai lenkiama į vieną 
pusę ir visą laiką nestipriai mai-
goma stuburo kaklinės dalies 
nugarinė pusė. Kai daugiau pa-
lenkti galvos nebeįmanoma, su-
stojama, palaukiama 15 s, po to 
galva grąžinama į pradinę padė-
tį ir atliekamas 5 s trukmės glos-
tomasis masažas. Beje, tokia pat 
tvarka galva lenkiama į kitą šoną 
bei daromas masažas.

4. Užbaigus galvos lenkimo į 
šonus pratimus, tokia pat tvarka 
galva sukiojama į šonus. 

Įsidėmėtina! Per pirmąsias 
2–3 dienas pakanka vieno kaklo 
mankštos komplekso (į jį įeina: 
galvos lenkimas į priekį, atloši-
mas, galvos lenkimas į šonus bei 
sukiojimas) per dieną, vėliau tu-
rėtų būti kasdien atliekama po 
3–4 mankštos kompleksus.

Rankų mankšta
Ši mankšta tinka tiek ligoniui 

gulint, tiek sėdint. Pradžioje apie 
10 s patrinami vienas į kitą del-

nai (kad sušiltų), paskui ener-
gingais judesiais pamasažuoja-
ma (apie 15 s) plaštakų nugari-
nė pusė (ypač vagelės tarp sąna-
rių), paskui – kiekvienas pirštas 
(vieno piršto masažui skiriama 
bent 5 s). Po masažo rankos iš-
tiesiamos į priekį pečių lygyje, 
stipriai sugniaužiami kumščiai 
ir nemažinant suspaudimo jė-
gos (atliekant šį pratimą labai 
svarbu nesulaikyti kvėpavimo), 
rankos kuo lėčiau lenkiamos per 
alkūnes ir artinamos prie pečių 
(idealu, jei nuo kumščių suspau-
dimo jėgos rankos pradeda vir-
pėti). Kai suspausti kumščiai pri-
artėja ar net paliečia pečius (pa-
liesti pečius dažniausiai pavyks-
ta tik po ilgų treniruočių ir ne vi-
siems ligoniams), veide, kakle, 
rankose, krūtinėje, o vėliau ir ki-
tose vietose pajuntama maloni 
šiluma. Šiuo momentu svarbu 
neatsipalaiduoti, neatgniaužti 
kumščių, nepakeisti rankų pa-
dėties ir išlaukti, kol bus suskai-
čiuota iki 10-ies. Po to reikia lė-
tai atgniaužti kumščius, išskėsti 
pirštus ir pakartoti visas tas pro-
cedūras, kurios nurodytos šios 
pastraipos antrajame sakinyje. 

Pastaba. Pastebėta, jog atlie-
kant rankų mankštos procedū-
ras per dieną ne vieną, o bent 
2–3 kartus, ligoniams pagerė-
ja nuotaika, apetitas, pasidaro 
lengviau kvėpuoti, būna mažiau 
miego sutrikimų ir atsiranda no-
ras kuo dažniau mankštintis.

romualdas OGinskas

priklausomi nuo darbo, juos ka-
muoja įkyrios mintys apie darbą, 
kurios niekaip neapleidžia.

Darboholikas ar 
darbštuolis?

Vertėtų paanalizuoti darbo-
holikų ir darbštuolių skirtumus 
ir suprasti, ar patys nesame dar-
boholikai, o gal tokių yra artimo-
je aplinkoje? Visų pirma, darbo-
holikai jaučia padidėjusį adre-
nalino kiekį tuomet, kai sau už-
sibrėžia, rodos, neaprėpiamus 
darbo tikslus ir pluša prie jų die-
ną naktį. Darbštuoliai tokių po-
jūčių nepatiria, jie dažniausiai 
darbą supranta tiesiog kaip sa-
vo atsakomybę ir pareigą. Dar-
boholikai savo darbo vietą ma-
to kaip „saugią aplinką“, kurioje 
nėra laiko nepageidaujamoms 
mintims ar jausmams, susiju-
siems su kuo nors kitu, nei dar-
bas, pvz., šeima, draugai, namuo-
se kylančios problemos. Darbš-
tūs žmonės nors ir dirba daug, 
tačiau žino, kur yra ribos, jie ge-
ba darbą atskirti nuo asmeninio 
gyvenimo ir išskirti prioritetus. 
Na, o darboholikai nekvestio-
nuojamai darbą iškelia į pirmą 
vietą – jis yra svarbiausias prio-
ritetas, kuris niekam kitam ne-
užleidžia vietos, net ir sveika-
tai. Labai dažnai tokie žmonės 
sulaužo įvairius pažadus, duo-
tus šeimai, draugams, artimie-
siems dėl to, kad jie trukdo at-
likti užsibrėžtus darbus.  Net ir 
būdami su šeima darboholikai 

Psichologo 
patarimai

Darboholizmas – dorybė?

7-ąją kūrimo dieną net ir Die-
vas ilsėjosi, tačiau darboholi-

kui tokia diena niekada neišauš-
ta. Juk visuomet yra kažkas ne-
padaryta: nesutvarkytas namų 
kampelis, neatsakytas laiškas, 
nelygiai sudėlioti batai, nesu-
rūšiuotos knygos. Savaitgaliai? 
Atostogos? Laikas su artimai-
siais? Mintys apie šiuos dalykus 
darboholikui kelia nerimą – juk 
tiek darbų liks nepadaryta...

Kas yra darboholizmas?
Nėra vieningo susitarimo, 

kas yra darboholizmas ir ar tai 
būtų galima vertinti kaip diag- 
nozę, tačiau psichologai, psichi-
atrai ir sociologai darboholizmą 
apibrėžia gana panašiai: darbo-
holikai jaučiasi priklausomi nuo 
darbo, nuolatos rūpinasi dėl sa-
vo užduočių, net ir ilsėdamiesi 
jaučiasi kalti, kad nedirba ir daž-
niausiai tokia priklausomybė tu-
ri neigiamų pasekmių sveikatai 
ar santykiams su artimaisiais.

Šių dienų pasaulyje darboho-
lizmas neretai atrodo kaip dory-
bė ir pagirtinas dalykas. Esame 
įpratę didžiuotis žmonėmis, ku-
rie sparčiai kopia karjeros laip-
tais, daug dirba ir yra gerbiami 
savo darbovietėse. Tačiau iškyla 
grėsmė darbštumą supainioti su 
darboholizmu. Darboholizmas 
yra daugiau nei darbštumas, il-
gos darbo valandos ar viršva-
landžiai. Darboholikai jaučiasi 

„dirba“ savo mintyse, sprendžia 
darbe kylančias problemas.

Kaip žinoti, ar esu 
darboholikas?

Čia išvardyti keletas klausi-
mų, kurie padės geriau supras-
ti, ar ir pats nesate darboholikas, 
o gal toks yra jūsų artimas žmo-
gus? Gal iš tiesų laikas susirū-
pinti savimi ar savo artimaisiais?

Atsakykite sau: ar dažnai 
pasirenkate dirbti vietoj to, kad 
praleistumėte šiek tiek laiko su 
savo artimaisiais? Ar parsineša-
te darbo į namus, pasiimate jo į 
atostogas, savaitgaliams? Ar dar-
bas yra veikla, apie kurią kalba-
te daugiausiai? Ar dirbate dau-
giau nei 40 valandų per savaitę? 
Ar prisiimate daugiau darbų nei 
paprastai galite atlikti? Ar neri-
maujate, kad jeigu daug nedirb-
site, prarasite savo darbą? Ar 
jus erzina, kai artimieji paprašo 
nedirbti ir skirti jiems laiko? Ar 
nuolatos galvojate apie darbą, 
kai einate, vairuojate automo-
bilį, prieš užmiegant? Ar net ir 
valgydami dirbate?

Jeigu į didžiąją dalį šių klau-
simų atsakėte „taip“, vertėtų su-
nerimti. Panašu, kad darboholiz-
mas jums nesvetimas ir vertėtų 
pagalvoti, kaip sau padėti.

Bet ar reikia pagalbos?
Gali atrodyti, kad pačiam 

darboholikui netrukdo tai, kiek 
jis dirba, trukdo tik jo artimie-
siems, tačiau tai ne visai tiesa. 

Darboholikai irgi kenčia nuo sa-
vo priklausomybės. „Būtinų pa-
daryti“ darbų sąrašas niekada 
nesibaigia, dėl to atsipalaiduoti 
ir tiesiog ramiai praleisti laiką 
jiems tampa beveik neįmanoma. 
Darboholikų pasitikėjimas savi-
mi daugiausiai yra paremtas at-
liktų darbų skaičiumi. Jeigu dar-
bų kiekis mažėja, krenta ir pasi-
tikėjimas savimi. Darboholikai 
patiria daug streso – jie nuolatos 
prisiima gausybę įsipareigojimų, 
su kuriais ne visuomet pavyksta 
susitvarkyti. 

Kas dažniausiai tampa 
darboholikais?

Tyrimų rezultatai atsklei-
džia, kad polinkis į darboholiz-
mą gali būti „užprogramuoja-
mas“ jau vaikystėje. Pastebėta, 
kad darboholikais dažnai tam-
pa tie žmonės, kurių tėvai turė-
jo/turi problemų dėl alkoholio. 
Taip pat pastebima, kad darbo-
holikais dažnai tampa žmonės, 
kurių tėvai nuo mažens juos auk- 
lėjo perfekcionistiškai, nuolatos 
reikalaudavo puikių pasiekimų, 
kurių niekada nebūdavo gana. 
Šie vaikai užaugę savo nuolati-
niu darbu bando įrodyti, kad ga-
li būti geriausi.

Darboholizmo gydymas
Tiesioginė darboholiko konf-

rontacija, sakymas, jog jis tu-
ri priklausomybės nuo darbo 
problemą, dažniausiai sutinka-
ma kaltinamojo pasipriešinimu 

bei neigimu. Todėl labai svarbu 
nepulti žmogaus, tiesiog reikia 
parodyti, kokius padarinius jo 
kuriamiems santykiams turi ši 
priklausomybė. Būtų geriausia, 
jei tai, ką sakote jūs, patvirtintų 
ir kiti žmonės, kurie šią priklau-
somybę taip pat pastebi. Tuo-
met darboholikui būtų sunkiau 
viską neigti, prieštarauti. Daž-
nai darboholikai neapsieina ir 
be psichologo pagalbos. Terapi-
jos metu padedama suvokti, jog 
žmogaus vertė nepriklauso nuo 
to, kiek daug jis dirba. 

Žinoma, tikėtis, kad darbo-
holikas staiga ims ir nebedirbs, 
tikrai neverta ir net nereikėtų, 
tiesiog svarbu tokiam žmogui 
padėti į savo gyvenimą įnešti 
tam tikrą balansą, dienotvarkę 
sureguliuoti taip, kad laiko liktų 
ne tik darbui, bet ir laisvalaikiui. 
Norint pasveikti nuo darboho-
lizmo, būtina užsibrėžti aiškias 
ribas tarp darbo ir namų. Labai 
svarbu, kad žmogus gebėtų at-
siriboti nuo darbo būdamas su 
savo artimaisiais. Darboholikas 
kasdien turėtų skirti laiko „ne-
produktyviam“ buvimui – tiesiog 
muzikos klausymui, atsipalaida-
vimui. Artimųjų palaikymas ir 
drąsinimas, skatinimas taip pat 
gali daryti stebuklus. Dažnai at-
rodo, kad priklausomybė nuo 
darbo yra menka bėda, tačiau ir 
jos nevertėtų praleisti pro pirš-
tus. Juk sprendžiant problemas, 
o ne prieš jas užsimerkiant gy-
venimas tampa šviesesnis. Tiek 
jums, tiek ir jūsų artimiesiems.

Parengė

Milda viCkUtė

4 psl.2015 m. kovo 19–25 d., Nr. 11 (1250), „Bičiulystė“



(atkelta iš 1 psl.)

Kovo 12 d. Skuodo globos na-
muose surengtas šaškių turny-
ras Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo dienai paminėti. 
Jame dar dalyvavo šaškininkai 
iš Ylakių, Telšių rajono, Žemai-
čių Kavarijos parapijos „Carito“, 
Plungės parapijos senelių na-
mų, Mažeikių rajono našlaičių 
ir senelių globos namų. Varžy-
tasi individualioje ir komandi-
nėse įskaitose.

Susirinkusiuosius pasvei-
kinusi Skuodo globos namų di-
rektoriaus pavaduotoja Rasa 
Kryževičiutė teigė, kad toks tur-
nyras vyksta jau ketvirtus me-
tus ir kasmet sukviečia vis dau-
giau dalyvių. Žemaičių Kalva-
rijos parapijos „Carito“ globos 
namų direktorius, kanaunin-
kas kunigas Jonas Ačas sugie-
dojo giesmę ir visus palaimino. 

Turnyro dalyviai žaidė dvie-
juose pogrupiuose. Komandai 
atstovavo po 2 žaidėjus. Pir-

mą vietą individualioje įskaito-
je laimėjo Juozas Tomkevičius 
(Ylakiai), antrą – Stasys  Doniela 
(Skuodas), trečią – Romualdas 
Beniušis (iš Telšių). Pirmų–dvy-
liktų vietų laimėtojams įteikti 
diplomai, asmeninės dovanėlės.

Komandinėje įskaitoje pir-
mą vietą laimėjo Skuodo glo-
bos namai (19 tšk.), antrą – Tel-
šių rajono senelių globos namai 
(19 tšk.), trečią – Ylakių globos 
namai (18 tšk.). Komandoms 
įteikti diplomai. Apdovanoji-
mus įteikė Skuodo globos na-
mų direktoriaus pavaduotoja  
R. Kryževičiutė. Ji taip pat padė-
kojo Luknių kaimo bendruome-
nei už suteiktas patalpas.

Per šaškių turnyrą ne vien 
tik žaista, bet ir bendrauta. Pa-
bendravo ir globos įstaigų va-
dovai, socialiniai darbuotojai. 
Šaškių turnyrą padėjo surengti 
Sporto centro direktoriaus pa-
vaduotojas Linas Mitkus. 

Stipriausi šaškių turnyro dalyviai pelnė apdovanojimus.

nėra pirties, niekas neteikia ir 
higienos priežiūros (t. y. mau-
dymosi) paslaugos, nors ji žmo-
nėms labai reikalinga. Neįgalių-
jų asociacijos į savo projektus 
higienos priežiūros paslaugų 
įtraukti negali, mat jos numaty-
tos Socialinių paslaugų katalo-
ge, todėl nevyriausybininkams 
jų neleidžiama dubliuoti. Tačiau 
galima išvesti ir kitokią analogi-
ją: neįgaliųjų užimtumas – viena 
iš svarbiausių socialinės reabili-
tacijos paslaugų, tačiau sociali-
nių paslaugų centrams jos teik-
ti nedraudžiama. 

Mažeikių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Edvardas 
Najulis siūlė, kad rengiant naują 
aprašą, būtina atsižvelgti į skir-
tingas negalias ir jų poreikius – 
jeigu vieniems reikia mokymų, 
tai kitiems trūksta konkrečios 
pagalbos, paslaugos ir į tai tu-
rėtų būti atsižvelgta. 

Posėdyje aptartas ir neįga-
laus asmens asistento statu-
sas. Z. Jančauskio teigimu, skir-
tingos institucijos jį nevieno-
dai supranta. Pasak LND vado-
vo, asistentui neturėtų būti pri-
skirtos lankomosios priežiūros 
darbuotojų funkcijos. Todėl ren-
giant naują finansavimo tvarkos 
aprašą reikėtų siekti, kad asme-

valdybos narius ragino su savo 
regionų draugijų pirmininkais 
aptarti, kokių žinių šiuo metu 
jiems labiausiai reikėtų, kokios 
aktualios informacijos trūksta. 

LND ir šiemet rengs įvairius 
kūrybinius plenerus, seminarus, 
skatinančius neįgaliųjų saviraiš-
ką, suteikiančius jiems praktinių 
žinių, įtvirtinančius turimus ar 
išmoktus gebėjimus.

Pasak S. Vėjelienės, pasitei-
sino plenerų aplinkos pakeiti-
mas – jis kūrybiniams moky-
mams suteikė įvairovės. Tradi-
ciškai Neringoje bei Šventojoje 
dailininkų ir fotografų rengtas 
kūrybines dirbtuves perkėlus į 
Birštoną, Veprius, nauja aplin-
ka paskatino įdomiems kūrybi-
niams ieškojimams.

Šiemet dailininkai ir foto-
grafai taip pat rinksis geras ap-
gyvendinimo, maitinimo sąly-
gas pasiūliusiuose Vepriuose. 
Praėjusiais metais naują meno 
sritį – linoraižinius – išbandę 
dailininkai gegužės 22-27 die-
nomis stengsis įtvirtinti įgy-
tus įgūdžius. Kadangi 2015-ieji 
paskelbti etnografinių regionų 
metais, plenerui parinkta tema 
„Gimtinės raštai“. Tuo pačiu me-
tu į plenerą kviečiamų fotografų 
laukia irgi ne mažiau įdomi te-
ma: „Gatvės fotografija: aplinka 
ir žmogus“.

Tikimasi aktyvios neįgaliųjų asociacijų pozicijos
ninio asistento statusas būtų 
peržiūrėtas. 

Išsamesnės diskusijos šiais 
aktualiais klausimais turėtų vyk-
ti kasmetinėje LND konferenci-
joje. Valdyba ją nutarė sušauk-
ti Šventojoje gegužės 19 dieną. 

Dalyvių lauks tradiciniai 
LND renginiai 

LND renginių organizato-
rė Saulė Vėjelienė valdybos na-
riams pristatė šalies neįgalie-
siems numatytus renginius. 

Gegužės pabaigoje neįgalių-
jų draugijų vadovų laukia ben-
drųjų vadybinių gebėjimų se-
minaras. Organizuodama šiuos 
tradiciškai dvi dienas trunkan-
čius mokymus LND stengiasi įsi-
klausyti į savo asocijuotų narių 
pageidavimus, įvardyti aktua-
liausias problemas ir suteikti 
jas spręsti padedančių žinių, ap-
mokyti praktinių įgūdžių. Neįga-
liųjų draugijų pirmininkai labai 
palankiai atsiliepia apie pasta-
ruosius dvejus metus rengtus 
projektų rašymo seminarus, pa-
dėjusius ne tik kokybiškiau pa-
rengti ir savivaldybėms pateikti 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektus, bet ir įsitraukti į 
kitų finansavimo šaltinių paieš-
kas, atrasti naujų partnerių. 
LND pirmininkas Z. Jančauskis 

Kūrybinis literatų seminaras 
Šventojoje šiemet bus sureng-
tas birželį. 

Mažųjų draugijos narių lau-
kia neįgalių vaikų ir mamų sto-
vykla. Birželio 25–liepos 1 d. ji 
bus surengta Monciškėse. 

Tradicinis visos šalies neįga-
liųjų susitikimas Talačkoniuose 
(Balsių malūne) numatytas lie-
pos 16 dieną. 

Gavusi papildomų lėšų aso-
ciacijos veiklai, LND nuspren-
dė surengti neįgaliųjų mobilu-
mą didinančią stovyklą „Arčiau 
gamtos“. Į ją bus kviečiami rate-
liais judantys jaunuoliai. Stovyk- 
los dalyviams norima suteikti 
galimybių judėti nepritaikyto-
mis sąlygomis – pasinaudojus 
„Puntuko“ gaminamu trečiuo-
ju ratu bus galima pasivažinė-
ti ir pajūriu, ir mišku. Valdybos 
nariai paraginti pakviesti šioje 
stovykloje dalyvauti savo regio-
nų atstovus, aktyvius jaunuolius. 

Tradicinė „Vilties paukštė“ 
neįgaliųjų draugijų meno kolek-
tyvus ir šiemet paskatins atnau-
jinti savo repertuarus – rengtis 
rudenį vyksiantiems koncerti-
niams pasirodymams Lietuvos 
regionuose. Kol kas nėra nu-
spręsta, kokiuose miestuose šie 
šventiniai renginiai vyks, todėl 
valdybos narių prašyta pasitarti, 
kur juos būtų galima organizuoti. 

Norėtųsi, kad ansambliai galėtų 
susitikti vis kitoje šalies vietoje. 

Būsto pritaikymui lėšų 
daugėja ar mažėja?
LND valdyboje kilo diskusijų 

ir dėl būsto pritaikymo savival-
dybėse. S. Rakauskas prisiminė, 
kaip Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos rengtuose foru-
muose į Marijampolę su neįga-
liaisiais susitikti atvykęs vice-
ministras A. Šešelgis teigė, kad 
2015-aisiais būsto pritaikymui 
numatyta skirti papildomą mi-
lijoną litų. O štai Šakių rajono 
savivaldybei, kurioje būsto pri-
taikymo šiuo metu laukia per 
20 neįgaliųjų (7 iš jų – turintys 
pirmumo teisę), šiemet skirta 
tik 3 600 eurų. „Ką už tokią pini-
gų sumą galima padaryti?“ – ne-
retoriškai klausė S. Rakauskas. 
Ankstesniais metais ši savivaldy-
bė gaudavo po 30-40 tūkst. litų. 

Pasak Z. Jančauskio, savival-
dybės dar praėjusiais metais Ne-
įgaliųjų reikalų departamentui 
turėjo pateikti duomenis, koks 
jose yra būsto pritaikymo porei-
kis. Į tai atsižvelgiant paprastai 
proporcingai ir yra paskirsto-
mos lėšos. Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos pirmininkas pažadėjo pa-
sidomėti, kodėl šiemet atsirado 
tokia disproporcija.

aldona MiLieŠkienė

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų 
forumas“ (LNF) džiaugiasi, kad 
į kartu su parodos „Tapatybės 
iliuzija“ pristatymu organizuo-
tą diskusiją Biržuose susirinko 
gausus būrys vietinių politikų – 
sprendimų priėmėjų, socialinė-
je srityje dirbančių savivaldybės 
darbuotojų, ilgalaikės socialinės 
globos institucijų vadovų ir dar-
buotojų. 

Diskusijos dalyvių kelti klau-
simai ir išsakytos abejonės, nuo-
gąstavimai atspindi bendrą su-
sirūpinimą žmonių su negalia 
padėtimi globos sistemos per-
tvarkos pradžioje. Savivaldos 
atstovams neramu dėl konkre-
čių sprendimų trūkumo: kaip 
veiksmingai užtikrinti alternaty-
vių paslaugų finansavimą ateity-
je; kaip bus įgyvendinamas ben-
druomeninių paslaugų finansa-
vimo mechanizmas ir, svarbiau-
sia, kontrolė; kokie žingsniai tu-
ri būti suplanuoti įgyvendinant 
konkrečius deinstitucionalizaci-
jos procesus ir pan. 

Savivaldybių atstovai pabrė-
žė, kad stacionarių globos pas-
laugų (globos namuose) porei-
kis yra didžiulis ir niekas nesi-
kreipia dėl kitokių paslaugų.

„Žmonės net nežino ir ne-
supranta, kad kitokių paslaugų 
gali būti. Reikia sukurti įvairių 
paslaugų ir pagalbos šeimai tin-
klą, tuomet poreikis stacionarios 
globos paslaugoms sumažės sa-
vaime. Daugeliu atvejų į ilgalai-
kės globos institucijas žmonės 
pakliūva dėl to, kad globėjai ir 
šeimos nariai yra pervargę slau-
gyti ir prižiūrėti savo šeimos na-
rį su didele negalia. Iš kitos pu-

Diskusijoje Biržuose – apie 
naujas paslaugas bendruomenėje 

Šaškių turnyre varžėsi 
globos namų gyventojai

sės, alternatyvių paslaugų nebu-
vimas tik rodo kryptingą sociali-
nių problemų, netgi nesusijusių 
su žmonėmis, turinčiais negalią, 
sprendimą per institucijas, – kal-
bėjo diskusijoje dalyvavusi LNF 
administracijos direktorė Henri-
ka Varnienė. – Teko girdėti vie-
nos ilgalaikės globos institucijos 
direktorių pabrėžiant, kad tikrai 
ne visi mūsų gyventojai turėtų 
ten gyventi. Daliai jų reikalin-
ga tik minimali pagalba, tačiau, 
kadangi pati savivaldybė netei-
kia alternatyvios pagalbos pas-
laugų, žmogų su negalia siun-
čia į pensionatą, kaip vieninte-
lę prieinamą išeitį. Reikia pažy-
mėti, kad alternatyvių paslau-
gų įdiegimas kainuotų mažiau 
ir būtų aukštesnės kokybės, jos 
būtų labiau individualizuotos.“

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija yra paskaičiavu-
si, kad racionaliai investuojant 
į alternatyvių paslaugų kūrimą 
bendruomenėje, lėšų būtų su-
taupoma. Lietuva kasmet visai 
ilgalaikei globos sistemai išlai-
kyti (ir vaikų, ir žmonių su ne-
galia) skiria apie 81,4 mln. eurų 
(280 mln. Lt).

LNF primena, kad norint 
keisti visuomenės nuostatas dėl 
žmonių su negalia savarankiš-
ko gyvenimo įtvirtinimo, būtina 
griauti vis dar itin stipriai visuo-
menę veikiančius mitus dėl ne-
įgaliųjų socialinės globos ir neį-
galiųjų gyvenimo apskritai. 

„Tapatybės iliuzija“ – tai aso-
ciacijos „Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumas“ parodų, pristatomų de-
šimtyje Lietuvos regionų, ciklas, 
kviečiantis ne tik iš arti pažvelg-

ti į nematomą žmonių su nega-
lia gyvenimą socialinės globos 
namuose. Pagrindinė parodų 
ciklo idėja – ryžtingai sklaidy-
ti ydingus ir nepagrįstus mitus 
apie neįgaliųjų teisę gyventi sa-
varankiškai.

rūta rOnkaUskienė
Autorės nuotr.

Dariaus Chmieliausko nuotrauka 
iš parodos „Tapatybės iliuzija“.

www.biciulyste.lt

Parodos organizuojamos įgy-
vendinant projektą „Ne(galia) vs 
GAL(ia) neįgaliųjų teisių užtikri-
nimui“, remiamą Europos Eko-
nominės Erdvės finansinio me-
chanizmo NVO Programos Lie-
tuvoje. Su Kaune ir Biržuose jau 
eksponuota paroda „Tapatybės 
iliuzija“ galės susipažinti ir Drus-
kininkų, Utenos, Marijampolės, 
Plungės, Šiaulių, Tauragės, Klai-
pėdos ir Vilniaus gyventojai. Ne-
spėjusiems ar negalintiems at-
vykti į parodą, ją visuomet gali-
ma pamatyti Lietuvos neįgalių-
jų forumo interneto svetainės 
e-galerijoje.

„Bičiulystės“ ir LnF inf. 

2015 m. kovo 19–25 d., Nr. 11 (1250), „Bičiulystė“5 psl.



6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 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 – eks-
pertas. 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, kovo 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (50) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (6/2) 10.40 Pa-
saulio panorama (kart.). 11.10 Savaitė 
(kart.). 11.40 Šaronas. Dok. f. Izraelis, 
2008 m. (Subtitruota, kart.). 12.35 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės (kart.). 13.05 Is-
torijos detektyvai (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.15 Premjera. Nuodėminga mei-
lė (11/18). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (5/5) N-7. 17.45 Muzikinis projek-
tas „Dainų daina“. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premje-
ra. Naisių vasara. 6 sezonas (47, 48). 
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 
22.20 Pinigų karta. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Akis už akį (5/5) (kart.) N-7. 
0.30 Muzikinis projektas „Dainų daina“ 
(kart.). 0.55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 5 d. Partnerio paieš-
kos (kart.). 1.45 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 4.35 Teisė žinoti (kart.). 
5.20 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 

Antradienis, kovo 24 d. 
9.00 Komisaras Reksas (51) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (6/3). 10.40 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
11.30 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 13.05 Pinigų karta (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 
Premjera. Nuodėminga meilė (11/19). 
17.00 Premjera. Akis už akį (5/6) N-7. 
17.45 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Premjera. Naisių vasara 
(49, 50). 19.30 Emigrantai. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Specialus tyrimas. 22.20 
Istorijos detektyvai 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Akis už akį (5/6) (kart.) 
N-7. 0.30 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“ (kart.). 0.55 Pasaulio dokumen-
tika. Įstabioji Indija. 1 d. Taro dykuma. 
Šventieji smėlynai (subtitruota, kart.). 
1.45 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Emigrantai (kart.). 4.35 Specialus tyri-
mas (kart.). 5.20 Tautos balsas (kart.). 

Trečiadienis, kovo 25 d. 
9.00 Komisaras Reksas (52) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (6/4). 10.40 
Emigrantai (kart.). 11.30 Delfinai ir 
žvaigždės (kart.). 13.05 Specialus ty-
rimas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Nuo-
dėminga meilė (11/20). 17.00 Prem-
jera. Akis už akį (5/7) N-7. 17.45 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera. Naisių vasara (51, 
52) 19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas. 22.45 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 23.10 Vaka-
ro žinios. 23.40 Akis už akį (5/7) (kart.) 
N-7. 0.30 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“ (kart.). 0.55 Istorijos detekty-
vai (kart.). 1.45 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Gyvenimas (kart.). 4.35 
Auksinis protas (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (53) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (6/5). 10.40 Gy-
venimas (kart.). 11.30 Auksinis protas 
(kart.). 12.45 Mokslo ekspresas (kart.). 
13.05 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 
1998 m. (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Nuo-
dėminga meilė (11/21). 17.00 Prem-
jera. Akis už akį (5/8) N-7. 17.45 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera. Naisių vasara (53, 
54). 19.30 Tikri vyrai. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Premjera. Kraujo broliai. Istori-
nė drama. Austrija, Vokietija, Rumu-
nija, 2012 m. N-14. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Akis už akį (5/8) (kart.) N-7. 
0.30 Muzikinis projektas „Dainų daina“ 
(kart.). 0.55 Lietuvos nepriklausomy-

bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1998 m. (kart.). 1.45 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 3.45 Delfinai 
ir žvaigždės (kart.). 5.20 Durys atsi-
daro (kart.). 

Penktadienis, kovo 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (54) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (6/6) 10.40 Bė-
dų turgus (kart.). 11.30 Stilius (kart.). 
12.20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 13.10 Giminės po 20 metų (1) 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/22). 17.00 Premjera. Akis 
už akį (5/9) N-7. 17.45 Tautos bal-
sas. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Delfinai ir žvaigždės. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 Futbolas. 23.45 
Europos futbolo čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga. 0.25 Akis už akį 
(5/9) (kart.) N-7. 1.10 Grupės „Tabas-
co“ jubiliejinis koncertas. 2.45 Tikri vy-
rai (kart.). 3.40 Visagino Country 2014. 

Šeštadienis, kovo 28 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimto-
ji žemė. 9.00 Premjera. Mūsų kaimy-
nai marsupilamiai (3/20) 9.30 Pasi-
matuok profesiją. 10.15 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.10 Durys atsi-
daro. 11.40 Mokslo ekspresas. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Gy-
venimo kelias. 6 d. Tėvystė. Didžio-
ji Britanija, 2014 m. 12.55 Inspekto-
rius Luisas (4/2) N-7. 14.30 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitruota). 
15.00 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 
1999 m. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 Sveikinimų koncer-
tas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“. 22.40 Da Vinčio demonai 
(1/7, 1/8) (Subtitruota) N-14. 0.25 Gy-
tis Paškevičius „Laiko traukiniai“. 2011 
m. 2.45 Inspektorius Luisas 4 (Lewis 
4). Detektyvinis serialas. Didžioji Brita-
nija. 2009 m. N-7. 4/2) (kart.). 4.15 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. (kart.). 

Sekmadienis, kovo 29 d. 
6.05 Durys atsidaro. Kultūros 

žurnalas (kart.). 6.35 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 
7.00 Šventadienio mintys. 7.30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.30 Girių horizontai. 9.00 Premjera. 
Animalija (12). 9.25 Premjera. Vaka-
vilis (22). 9.50 Aviukas Šonas 4 (4/14) 
10.00 Gustavo enciklopedija (Subti-
truota). 10.30 Verbų sekmadienis. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios. 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Įstabioji Indi-
ja. 2 d. Ganga. Gyvybės upė (subti-
truota). 13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl (1/3) 4.50 iš Pa-
dingtono N-7. 14.40 Auksinis protas 
(kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 LKL „Žvaigždžių die-
na“. 19.30 Pasaulio panorama 19.55 
Savaitė 20.30 Panorama. 21.00 Gimi-
nės po 20 metų (2). 21.50 Šokis ant 
ašmenų (4) N-7. 23.30 Šventė Kvė-
darnoje. 0.20 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl (1/3) 4.50 iš Pa-
dingtono (kart.) N-7. 1.55 Pinigų karta 
(kart.). 2.40 Stilius (kart.). 3.30 Bėdų 
turgus (kart.). 4.15 Giminės po 20 me-
tų (2) (kart.). 5.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 5.25 Savaitė (kart.). 

Antradienis,  kovo 24 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (10, 11) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (71, 72) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2062). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (20) 
N-7. 11.00 TV Pagalba.  N-7. 12.55 
Ragai ir kanopos sugrįžta (22). 13.30 
Legenda apie Korą (22) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (13).  14.30 
Simpsonai (12, 13) N-7. 15.30 Lauki-
nė Esmeralda (23) N-7. 16.30 TV Pa-
galba.  N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę. N-7. 20.30 VIP (27) N-7. 
21.00 Tobula kopija (2) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.10 Transporteris (12) 
N-14. 23.10 Krizė (9) N-14. 0.10 Kas-
tlas (5) N-7. 1.10 Kerštas (14) N-14. 
2.00 Aferistas (10) N-7. 2.50 Rimti rei-
kalai (6, 7) N-14. 3.40 Choras (18) N-7. 

Trečiadienis, kovo 25 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (12, 13) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (73, 74) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2063). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (21) 
N-7. 11.00 TV Pagalba.  N-7. 12.55 
Ragai ir kanopos sugrįžta (23). 13.30 
Legenda apie Korą (23) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (14).  14.30 
Simpsonai (14, 15) N-7. 15.30 Lauki-
nė Esmeralda (24) N-7. 16.30 TV Pa-
galba.  N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pakartok! N-7. 21.00 Tobula kopija (3) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vi-
kingų loto. 22.10 Prisiminti pavojinga. 
Trileris. JAV, 2003 m. N-7. 0.35 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
1.05 Kerštas (15) N-14. 2.00 Aferis-
tas (11) N-7. 2.50 Rimti reikalai (8, 9) 
N-14. 3.40 Choras (19) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 26 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (14, 15) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (75, 76) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2064). 
10.00 Paskutinis iš Magikianų (33) N-7. 
10.30 Paskutinis iš Magikianų (34) N-7. 
11.00 TV Pagalba.  N-7. 12.55 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (24). 13.30 Legenda 
apie Korą (24) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15).  14.30 Simpsonai 
(16) N-7. 15.00 Simpsonai (17) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (25) N-7. 
16.30 TV Pagalba.  N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Ginčas be taisyklių. Disku-
sijų laida, vedėjai Rūta Ščiogolevaitė-
Damijonaitienė ir Kristupas Krivickas. 
N-7. 21.00 Tobula kopija (4) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Drakono sū-
nus. Veiksmo f. JAV, Kinija, 2006 m. 
N-7. 0.00 Kaulai (24) N-14. 1.00 Kerš-
tas (16) N-14. 1.50 Aferistas (12) N-7. 
02.40 Rimti reikalai (10, 11) N-14. 3.31 
Choras (20) N-7. 

Penktadienis, kovo 27 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (16, 17) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (77, 78) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2065). 
10.00 Paskutinis iš Magikianų (35, 
36) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ragai ir kanopos sugrįžta (25). 13.30 
Legenda apie Korą (25) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (16).  14.30 
Simpsonai (18, 19) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (26) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba.  N-7. 18.15 Kaip ant delno. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Ilgo plauko istorija. 
Animacinis f. JAV, 2010 m. 21.20 Aš 
– ketvirtas. Drama. JAV, 2012 m. N-7. 
23.40 Sensacija. Komedija.  D. Bri-
tanija, JAV, 2006 m. N-7. 01.30 Ma-
no vardas – Khanas. Drama, Indija, 
2010 m. N-7. 

Šeštadienis, kovo 28 d. 
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Re-

dakajus (25) N-7. 7.00 Bidamanų 
turnyras (24) N-7. 7.30 Mažylių nuo-
tykiai (18). 8.00 Pavasaris magiško-
je vidurinėje mokykloje. Animacinis 
f. JAV, 2013 m. 9.00 Svajonių ūkis. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Mitybos 
ir sporto balansas. 11.00 Laikas keis-
tis (4). 11.30 Spąstai tėvams. Kome-
dija. JAV, 1998 m. 14.00 Gyvenimo 
bangos (23) N-7. 16.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (22) N-7. 17.20 Sva-
jonių nuotaka N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Naktis muziejuje. Nuotykių ko-
medija. JAV, D.Britanija, 2006 m. N-7. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojackpot. 
21.20 Paskutinė riba. Veiksmo f. JAV, 
2013 m. N-14. 23.25 Terminatorius 2. 
Teismo diena. Veiksmo f. JAV, 1991 
m. N-14. 2.05 Sairusas. Drama  JAV, 
2010 m. N-14. 

Sekmadienis, kovo 29 d. 
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Re-

dakajus (26) N-7. 7.00 Bidamanų tur-
nyras (25) N-7. 7.30 Monstrų vidurinė. 
Animacinis f. JAV, 2015 m. 9.00 Staty-

Pirmadienis, kovo 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (18). 
7.00 Tomas ir Džeris (37) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (3) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(164) N-7. 8.50 Tėčio dienos rūpes-
tis. Veiksmo komedija. JAV, 2003 m. 
(kart.). 10.40 Kvailių apsauga. Krimi-
nalinė komedija. JAV, 2008 m. (kart.) 
N-7. 12.35 Pramuštgalviai Paryžiuje. 
Animacinis f. JAV, Vokietija, 2000 m. 
(kart.). 14.10 Bėgantis laikas (32) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Nuo... Iki.... 21.00 
Juodos katės (12) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Tiksintis laikrodis. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2011 m. N-14. 0.15 Sek-
so magistrai (5) N-14. 1.20 Nikita (22) 
N-7. 2.15 Karališkos kančios (10) N-7. 
3.10 Programos pabaiga. 3.15 Lietu-
va Tavo delne. 

Antradienis, kovo 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (19). 
7.00 Tomas ir Džeris (38). 7.25 Tomo 
ir Džerio pasakos (6) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (165) N-7. 
8.50 Gepardas, vardu Duma. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2005 m. (kart.). 
10.55 Įsimylėjęs iki ausų. Romantinė 
komedija. JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 
12.45 Tomo ir Džerio pasakos (7) 
(kart.). 13.15 Tomas ir Džeris (39). 
13.45 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
14.10 Bėgantis laikas (33) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.00 Juodos katės (13) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Gran Torino. Kriminalinė drama. 
JAV, Vokietija, 2008 m. N-14. 0.35 
Sekso magistrai (6) N-14. 1.40 Niki-
ta (23) N-7. 2.35 Karališkos kančios 
(11) N-7. 3.30 Programos pabaiga. 
3.35 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, kovo 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (20). 
7.00 Tomas ir Džeris (39) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (4) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (166) N-7. 8.55 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.15 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.40 Nuo... Iki... (kart.). 12.25 
KK2 (kart.) N-7. 13.15 Tomas ir Dže-
ris (40). 13.45 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 14.10 Bėgantis laikas (34) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 20.00 Gyvenimo re-
ceptai 2 (11) N-7. 21.00 Juodos ka-
tės (14) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Greitojo reagavimo 
būrys. Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-7. 
0.30 Sekso magistrai (7) N-14. 1.35 
Havajai 5.0 (1) N-7. 2.30 Karališkos 
kančios (12) N-7. 3.25 Programos pa-
baiga. 3.30 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, kovo 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (21). 
7.00 Tomas ir Džeris (40) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (5) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (167) N-7. 8.55 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.15 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.40 Pagalbos skambutis (kart.) 
N-7. 12.25 KK2 (kart.). N-7. 13.15 To-
mas ir Džeris (41). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (6). 14.10 Bėgan-
tis laikas (35) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.05 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.00 Juodos katės (15). N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Panikos kambarys. N-14. Veiks-
mo trileris. JAV, 2002 m. 0.25 Sekso 
magistrai (8) N-14. 1.30 Havajai 5.0 
(2) N-7. 2.25 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.) 2.55 Programos pabaiga. 
3.00 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, kovo 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (22). 

7.00 Tomas ir Džeris (41) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (6) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (168) N-7. 8.55 K11. Komi-
sarai tiria. Mirtis grožio salone. N-7. 
9.35 K11. Komisarai tiria. Kruvina me-
džioklė. N-7. 10.15 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.40 Gyvenimo receptai 2 (11) 
(kart.) N-7. 12.40 KK2 (kart.) N-7. 
13.15 Tomas ir Džeris (42). 13.45 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). 14.10 
Bėgantis laikas (36) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.05 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 Mano vyras 
gali. 22.40 Pradžia. Veiksmo trileris. 
Didžioji Britanija, JAV, 2010 m. N-14. 
1.35 Laukinės aistros. Karšta ketve-
riukė. Erotinis trileris. JAV, 2010 m. 
N-14. 3.25 Programos pabaiga. 3.30 
Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, kovo 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (6). 6.55 Žmo-
gus-voras (6). 7.20 Nickelodeon va-
landa. Smalsutė Dora (6). 7.45 Agen-
tas Šunytis (6). 8.10 Madagaskaro 
pingvinai (6). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (8). 9.00 Startas. 9.30 Pingvi-
niuko Lolo nuotykiai 3. Animacinis f. 
Japonija, Rusija, 1987 m. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Pramuštgalviai iškylauja. 
Animacinis f. JAV, 2003 m. 11.30 Lai-
mingas bilietas. Komedija. JAV, 2010 
m. N-7. 13.30 Kaimietiški Vitnės nuo-
tykiai. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2011 
m. 15.10 Čiauškutė (7) N-7. 17.10 
Didingojo amžiaus paslaptys. Ypa-
tingos scenos. Dokumentinis f. Tur-
kija, 2014 m. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS Boltas. Animacinis f. JAV, 
2008 m. 20.55 Medalionas. Veiksmo 
komedija. Honkongas, JAV, 2003 m. 
N-7. 22.45 Per plauką nuo pražūties. 
Veiksmo trileris. JAV, 1993 m. N-14. 
0.50 Pradžia. Veiksmo trileris. Didžio-
ji Britanija, JAV, 2010 m. (kart.) N-14. 
3.35 Programos pabaiga. 3.40 Lietu-
va Tavo delne. 

Sekmadienis, kovo 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (7). 6.55 Žmo-
gus-voras (7). 7.20 Nickelodeon va-
landa. Smalsutė Dora (1). 7.45 Agen-
tas Šunytis (7). 8.10 Madagaskaro 
pingvinai (7). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (9). 9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Trys broliai vaiduokliai. 
Nuotykių f. šeimai. Vokietija, 2010 m. 
12.05 Kongas. Nuotykių f. JAV, 1995 
m. N-7. 14.15 Ponas Bynas (2) N-7. 
14.50 Čiauškutė (8) N-7. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lie-
tuvos supermiestas. 22.10 Nindzė žu-
dikas. Kriminalinis trileris. JAV, Vokie-
tija, 2009 m. N-14. 0.05 Trijų dienų va-
dybininkai. Komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 1.50 Per plauką nuo pražūties. 
Veiksmo trileris. JAV, 1993 m. (kart.) 
N-14. 3.45 Programos pabaiga. 3.50 
Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, kovo 23 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (2) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (1, 2) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (421) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (287) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (33). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (288) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Visa menanti (9) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (44) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (10) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Termina-
torius. Išsigelbėjimas. Veiksmo f. Di-
džioji Britanija, Italija, JAV, Vokietija, 
2009 m. N-7. 23.45 Strėlė (8) N-7. 
0.45 Visa menanti (9) (kart.) N-7. 1.40 
Prokurorų patikrinimas (288) (kart.) 
N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (44) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (21, 22) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (422) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (288) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (10) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (34). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (289) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Visa 
menanti (10) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(45) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (11) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vieni 

tarp merginų. Komedija. JAV, 2009 
m. N-14. 23.15 Strėlė (9) N-7. 0.15 
Visa menanti (10) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (289) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (45) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (23, 24) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (423) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (289) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (11) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (35). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (290) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vi-
sa menanti (11) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (46) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (12) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Privati mokykla. Trileris. JAV, 2009 m. 
N-14. 23.20 Strėlė (10) N-7. 0.20 Vi-
sa menanti (11) (kart.) N-7. 1.15 Pro-
kurorų patikrinimas (290) (kart.) N-7. 
2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (46) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (424) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (290) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (12) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (36). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (291) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Visa 
menanti (12) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(47) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (13) 
N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Šėto-
niškasis Nikis. Komedija. JAV, 2000 
m. N-7. 23.10 Strėlė (11) N-7. 0.10 Vi-
sa menanti (12) (kart.) N-7. 1.05 Pro-
kurorų patikrinimas (291) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (47) (kart.) 
N-7. 9.00 Šėtoniškasis Nikis. Kome-
dija. JAV, 2000 m. (kart.) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (425) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (291) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vai-
kų (13) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (37). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (292) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Patrulis (kart.) N-7. 19.00 Amerikie-
tiškos imtynės (6) N-7. 21.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21.30 Tikras tei-
singumas. Juodas kerštas. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2010 m. N-14. 23.15 
Sostų karai (7) N-14. 0.20 Sostų karai 
(8) N-14. 1.25 Prokurorų patikrinimas 
(292) (kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 28 d. 
7.00 Amerikos talentai (36) 

(kart.). 8.00 Amerikos talentai (37) 
(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Lietuvos galiūnų čempionato I-eta-
pas. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 Sta-
tyk!. 13.00 Džiunglių princesė Šina (5) 
N-7. 14.00 Šeimynėlė (99, 100) N-7. 
15.00 Jaunavedžiai (1, 2) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Lau-
kinis (3) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(3) N-7. 19.00 Dainuok mano dainą 
2. 21.00 MANO HEROJUS Juoda-
sis Džekas. Veiksmo f. JAV, Kana-
da, 1998 m. N-7. 23.00 AŠTRUS KI-
NAS Kitas pasaulis. Vilkolakių prisi-
kėlimas. Veiksmo f. JAV, Naujoji Ze-
landija, 2009 m. N-14. 0.40 Didžiojo 
sprogimo teorija (13, 14) N-7. 1.35 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 29 d. 
7.00 Mistinės istorijos (3) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Pasaulis X. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Iššūkis pelkėje (2) 
N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis 
(4) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (4) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Ka-
tie Fforde. Vilčių švyturys. Romantinė 
drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
Kortų namelis (13) N-14. 22.00 Kortų 
namelis (1) N-14. 23.00 Trejos Mel-
kiadeso Estrados laidotuvės. Veiksmo 
f. JAV, Prancūzija, 2005 m. N-14. 1.25 
Didžiojo sprogimo teorija (15, 16) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

bų TV. 9.30 Nepaprasti daiktai. 10.00 
Virtuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Kiaušingalviai. Fantastinė 
komedija. JAV, 1993 m. 13.10 Gyve-
nimo bangos (24) N-7. 15.50 Ekstra-
sensai detektyvai (23, 24) N-7. 17.55 
Aš – stilistas! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 
Chorų karai. 22.30 Šeima. Trileris. 
JAV, Prancūzija, 2013 m. N-14.00.45 
Kita žemė. Mokslinės fantastikos f. 
JAV, 2011 m. N-7. 

Pirmadienis, kovo 23 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
06.55 Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (69, 70) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2061). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (19) N-7. 11.00 
Dantukų fėja. Komedija. JAV, 2010 
m. 13.00 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(21). 13.30 Legenda apie Korą (21) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). 14.30 Simpsonai (10, 11) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (22) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Puolusių angelų miestas 
(4) N-7. 20.30 Farai N-7. 21.00 Tobu-
la kopija (1) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Apsukrios kambarinės (5) 
N-14. 23.10 Privati praktika (9) N-7. 
00.10 Kastlas (4) N-7. 1.05 Kerštas 
(13) N-14. 2.00 Aferistas (9) N-7. 2.50 
Rimti reikalai (4) N-14. 3.15 Rimti rei-
kalai (5) N-14. 3.40 Choras (17) N-7. 
4.30 Nepaprasti daiktai. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šiaulių moterų „Lions“ klubas 
padėjo dar vienam gabiam ne-
galią turinčiam Šiaulių universi-
teto (ŠU) studentui. 1000 eurų 
Harmano Hulsingos vardo sti-
pendija skirta trečio kurso an-
glų filologijos studentui Edgarui 
Lukošiui. Taip kasmet prieš Ko-
vo 11-ąją paskatinami gabiausi 
negalią turintys ŠU studentai. Iš 
viso stipendijos įteiktos jau aš-
tuoniems studentams.

„Norime budinti žmonių pi-
lietiškumą, simboliškai paska-
tinti Lietuvos ateitį – jaunimą. 
Bet kokia pinigų suma, ypač stu-
dentui, yra bent šiokia tokia pas-
pirtis ir įvertinimas. Manau, kad 
tai ne tik piniginė, bet ir morali-
nė parama. Ji reikalinga tam, kad 
jie nenustotų augti, toliau judė-
tų į priekį ir save realizuotų“, – 
sakė moterų klubo prezidentė 
Daiva Grikšienė.

E. Lukošių iš 7 kandidatų at-
rinko aukštosios mokyklos at-
stovai. „Kasmet geriausiai besi-
mokančius studentus renkame 
iš kelių kandidatų“, – tvirtino ŠU 
vykdomasis direktorius doc. dr. 
Juozas Pabrėža.

Vaikino kairę koją kausto ce-
rebrinis paralyžius. Tačiau jo pa-
sitikėjimo savimi ir ryžto galėtų 
pavydėti bet kas.

E. Lukošiui anglų kalbos 
mokslai visuomet sekėsi puikiai. 
„Mokausi dėl savęs, dėl žinių. 
Kartu norisi būti geriausiam – 
toks mano tikslas. Apdovanoji-
mas – tik bonusas, bet esu labai 
patenkintas.“

Baigęs ŠU gimnaziją E. Lu-
košius net nedvejojo, kuo nori 
tapti. „Su tėčiu žiūrėdavome ani-

macinius filmus anglų kalba. Jau 
būdamas septynerių tėčiui juos 
versdavau. Man ši kalba įdomi. 
Ji dvelkia vakarietiškumu, yra 
populiari, todėl galimybės pla-
tesnės“, – sakė jaunuolis.

Jis dar ketina mokytis pran-
cūzų ir latvių kalbų. Dėl to, kad 
mama latvė. Ir dėl to, kad vai-
kinas svajoja dirbti Europos 
Sąjungos institucijose vertėju. 
E. Lukošius jau dabar vertėjau-
ja. Turi individualios veiklos pa-
žymėjimą, verčia vertimų biurų 
jam atsiųstus tekstus.

Aktyvus studentas randa 
laiko ir sportui. Dvejus metus 
sportuoja Šiaulių neįgaliųjų klu-
be „Šiaulietis“. Jaunuolis užsiima 
lengvąja atletika, mėto rutulius, 
ietis. „Dėl mano negalios drau-
gai labiau jaudinasi nei aš pats. 
Vienas bičiulis kartais klausia: 
ar tu nepastebi, kaip žmonės 
į tave žiūri? Jei atvirai – tikrai 
nepastebiu. Suprantu, kad esu 
kitoks – ne vidumi, o fiziškai. 
Svarbiausia su tuo susigyventi. 
Kai tai padarai, gali džiaugtis“, – 
atvirai sako E. Lukošius.

Vaikinas darželyje yra sulau-
kęs nemažai patyčių, piktų repli-
kų. Esą dėl to, kad maži vaikai 
nesupranta kitokių žmonių, o 
ir tėvai mažai paaiškina. Vaikiną 
tokia patirtis užgrūdino. Jam te-
ko išgyventi keturias operacijas. 
Po kiekvienos iš jų atsigauti pri-
reikdavo kone penkių mėnesių 
reabilitacijos. Nors ne visos jos 
buvo sėkmingos, Edgarui medi-
kai teikia daug vilčių. Net jei vai-
kino visiškai išgydyti nepavyks, 
ligos simptomus žymiai palen-
gvinti įmanoma.

Stipendija – tūkstantis eurų

Neįgalieji  
pasaulyje

www.skrastas.lt skaitome Simonos Kvederytės straipsnį apie 
stipendiją negalią turinčiam jaunuoliui.

Į „Krašto žinių“ redakciją krei-
pėsi joniškietė, prašydama pa-
sidomėti, kodėl prie ligoninės 
centrinio įėjimo ir konsultaci-
nės poliklinikos, kur daug pa-
cientų siunčiami atlikti tyrimus, 
nėra nuovažos neįgaliesiems. Ją 
pačią, judančią tik vežimėliu, ar-
timieji turėjo vežti aplinkiniais 
keliais per Priėmimo-skubios 
pagalbos skyrių, kur sunkesnį 
žmogų rateliuose užstumti su-
dėtinga.

Ligotai moteriai gana daž-
nai tenka lankytis pas gydyto-
jus, atlikti įvairius tyrimus. Pas- 
kutinį kartą prieš savaitę jai rei-
kėjo patekti į rentgeno kabine-
tą, tačiau susidūrė su nuolatine 
problema. 

„Artimieji turėjo stumti ve-
žimėlį aplink pastatą į Priėmi-

mo-skubios pagalbos skyrių ir 
per jį toliau keliauti ligoninės 
koridoriais. Sudėtingas ir sun-
kus kelias, – pasakojo joniškie-
tė. – Kitą kartą bandėme patek-
ti į ligoninę per Palaikomojo gy-
dymo ir slaugos skyrių. Tačiau 
ten užrakinta, reikėjo eiti žmo-
gui prašyti, kad atrakintų ir leis-
tų įvažiuoti. Be to, ten nuovaža 
irgi nepatogi, vežimėlis kliūva.“

Joniškio ligoninės vyriausio-
jo gydytojo pavaduotoja medici-
nai Jolanta Stirbienė „Krašto ži-
nioms“ sakė žinanti problemą, 
tačiau gydymo įstaiga kol kas 
negauna tiek finansavimo, kad 
galėtų nuovažas prie minėtų įė-
jimų įrengti. Pasak jos, centrinis 
įėjimas apskritai prastas, laiptai 
atrodo labai nekaip, jau ir vaikš-
tantys ligoniai gali skųstis.

Neįgalieji prie ligoninės 
pasigenda nuovažos

Loreta Ripskytė „Pakruojo krašte“ rašo apie neįgaliesiems 
iškilusią problemą – sunku patekti pas medikus.

Vos nurimo aistros dėl per-
nykštės Eurovizijos nuga-

lėtojos – barzdotos Končitos, 
Europos muzikos mėgėjų lau-
kia naujas tolerancijos išbandy-
mas. Lenkijai atstovaus neįga-
liųjų vežimėliu judanti Monika 
Kučynska, o Suomijoje keliala-
pį į Euroviziją (beje, 60-ąją – ju-
biliejinę) iškovojo pankų gru-
pė „Pertti Kurikan Nimipäivät“ 
(PKN). Trys vyrai serga Dauno 
sindromu, ketvirtam diagnozuo-
tas autizmas. Štai toks origina-
lus kvartetas Vienoje atliks dai-
ną „Kaskart, kai privalau“ (yra 
ir daugiau pavadinimo vertimo 
variantų – „Visada privalau“, „Vi-
sada kažko reikia“) – tai protes-
tas prieš slegiančią kasdienybę.

Pergalė buvo tikra
Ar buvo prognozuojama, kad 

PKN laimės kelialapį į Vieną? Ir 
taip, ir ne. Grupės bosistas Sami 
Helle prieš Suomijos naciona-
linės atrankos finalą sakė žur-
nalistams: „Mes nenorime, kad 
žmonės už mus balsuotų vien iš 
gailesčio. Ne taip jau mes ir ski-
riamės nuo kitų. Esame norma-
lūs vaikinai, kiek protiškai atsi-
likę. Mes keičiame visuomenės 
požiūrį į neįgaliuosius. Į mūsų 
koncertus ateina daug žmonių, 
turime daug fanų.“

Už PKN balsavo daugiau nei 
trečdalis televizijos žiūrovų, taip 
pankų grupė iškovojo kelialapį, 
nurungė aštuonis varžovus. Ko-
misija palaikė kitą kolektyvą, bet 
laimėjo žiūrovų favoritas PKN. 
Pelniusi kelialapį į Vieną grupė 
nepaprastai džiūgavo. „Lauki-
te mūsų! Mes jus uždegsime!“ – 
nuskambėjo pažadas. Beje, suo-
mių eurovizinis finalas pasižy-
mėjo didele žanrų įvairove, šalia 
pankų skambėjo regio, roko, net 
operos ir folkloro muzika.

Susipažino – ir sukūrė 
grupę

Vyrai susipažino organiza-
cijos „Lyhty“, kuri rūpinasi pro-
to negalią turinčiais žmonėmis, 
renginyje. 2009-aisiais paban-
dė kartu groti ir dainuoti, o jau 
2011 metais išleido debiutinį 
albumą. Vyko koncertuoti į Vo-
kietiją, Norvegiją, Angliją, ki-
tas šalis.

Europoje grupė tapo žinoma 
po to, kai ją parodė dokumenti-

Eurovizijoje – 
neįgaliųjų grupė

niame filme „Panko sindromas“ 
(„The Punk Syndrome“, 2012), 
kuriame pasakojama apie di-
džiulį muzikos vaidmenį negalią 
turinčių žmonių gyvenime. Tarp-
tautiniame festivalyje Tamperėje 
filmas pelnė publikos simpatijų 
prizą, buvo gerai įvertintas dar 
keliuose kino forumuose ir bū-
tinai pabrėžiamas autorių ir he-
rojų nuoširdumas.

Pirmą kartą
Jau dabar vardijami šios gru-

pės pasiekti rekordai. Tai bus 
pirmas kartas, kai Eurovizijoje 
dalyvaus pankų grupė. Jų daina 
– vos pusantros minutės, taigi 
dar nesudainuota Vienoje tapo 
pačia trumpiausia Eurovizijoje.

Minėti rekordai spaudoje 
mielai aprašomi, tačiau nesigi-
linama į patį didžiausią netikė-
tumą – tai, kad visi vyrukai turi 
negalią. Paprastai apsiribojama 
viltimi, kad šios grupės pasiro-
dymas turės teigiamą vaidmenį 
siekiant keisti visuomenės po-
žiūrį į proto negalią turinčius 
žmones. Internautai, ypač ano-
niminiai, negaili ir piktų žodžių. 
PKN daina jiems visai nepatiko. 
Netgi priekaištaujama, kad bu-
vo paieškota dar didesnės egzo-
tikos nei barzdota Končita, o kai 
kas net primena, kad paskutinį 
kartą suomiai laimėjo Eurovizi-
ją su monstrais „Lordi“, tad nieko 
nuostabaus, kad jie siunčia kaž-
ką tokio... Tačiau šalia – daugybė 
labai šiltų komentarų su linkėji-
mais Vienoje laimėti. Beje, su-
kurtas vardas „pankai-daunai“ 
vis mažiau beturi neigiamų spal-
vų ir galima tikėtis, kad suomiai 

tikrai „uždegs“ Vienos publiką.

Apie ką jie dainuoja
Suomiai dainuoja apie savo 

gyvenimą, parenka sau aktualius 
tekstus. Dainose vyrauja sociali-
nės temos, pasakojama apie ne-
teisybę, kurią jie nuolat patiria.

Dainoje „Kaskart, kai pri-
valau“, kuri bus atlikta Vienoje, 
priekaištaujama, kad žmonės 
virto biologiniais robotais. Dai-
nos herojaus gyvenimas atrodo 
labai turiningas – mokslas, kar-
jera, pinigai, bet jame nebeliko 
vietos tikrosioms vertybėms – 
draugystei ir meilei. Štai toks 
triukšmingas pankiškas protes-
tas prieš kasdienybę ir net indų 
plovimą.

„Kiekvienam žmogui su ri-
botom galimybėm kartais rei-
kia būti drąsesniam. Jis ar ji pa-
tys turi pranešti, ko nori, ko – 
ne“, – sako grupės solistas Kari 
Aalto. Vyrukams labai nepatin-
ka, kai pašnekovai du ar net tris 
kartus pakartoja savo klausimą 
ar pageidavimą, tarsi norėdami 
įsitikinti, ar jie tikrai teisingai su-
prato. Negalios nevaržomi muzi-
kantai scenoje turi galimybę la-
bai garsiai pasakyti savo nuomo-
nę apie tai, ko jie iš tikrųjų nori 
ir kas jiems patinka.

Beje, vyrukai iš Helsinkio 
dainuos suomių kalba. Jei neį-
vyks pasikeitimų, mūsiškiai Mo-
nika Linkytė ir Vaidas Baumila 
pusfinalyje su suomiais nesu-
sitiks. Mat suomių grupė daly-
vaus pirmajame pusfinalyje, lie-
tuviai – antrajame. 

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BaLikienė 

Amerikos agentūra DARPA ne-
seniai pranešė, jog tobulina ro-
botizuoto rankos protezo, kuris 
suteiktų realų lytėjimo pojūtį, 
projektą. Tokios technologijos 
išradimas ir pritaikymas prak-
tiniams tikslams taptų išsigel-
bėjimu tiems, kurie yra netekę 
galūnių.

Moderniai technologijai, pa-
vadintai HAPTIX, sukurti DAR-
PA sudarė sutartis net su aštuo-
niomis specialistų komandomis. 
Jas sudaro keturi universitetai, 
dvi pelno nesiekiančios medici-
nos tyrimų organizacijos bei dvi 
komercinės elektroninių įrengi-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Planuose – tikroms rankoms 
prilygstantys protezai

nių plėtros organizacijos. Prieš 
išbandydamos HAPTIX techno-
logiją realybėje, komandos, pa-
sitelkusios simuliacines progra-
mines įrangas, su kūriniu ekspe-
rimentuos virtualioje erdvėje.

Viešame pranešime spaudai 
rašoma, kad „esminė DARPA įsi-
pareigojimo dalis yra padėti at-
kurti funkcijų pilnavertiškumą 
ir natūralumą sužeistiems ka-
riams bei veteranams, taip pat 
remti Baltųjų Rūmų „Brain“ ini-
ciatyvos projektą. HAPTIX – tai 
siekis sukurti rankos protezo 
sistemą, kuri juda ir yra jautri 
lytėjimui kaip tikra ranka. Grįž-

tamasis sensorinis ryšys, ypač 
rankos, yra gyvybiškai svar-
bi funkcija, todėl HAPTIX keti-
na pasiūlyti tokias realistiškas 
ir patikimas jutimo galimybes, 
kad vartotojai protezus norėtų 
dėvėti nuolat. Atkuriant jutimi-
nes funkcijas, HAPTIX taip pat 
siekia sumažinti arba visiškai 
pašalinti galūnių skausmą, ku-
ris pasireiškia net 80 proc. nu-
kentėjusiųjų.“

Manoma, kad robotizuo-
tas rankos protezas praktiniam 
naudojimui bus paruoštas per 
ketverius metus.

„Bičiulystės“ inf.

Suomijai „Eurovizijoje“ atstovaus pankų grupė „Pertti Kurikan Nimipäivät“. 

Mirus aldonai grikietienei, ilgametei Garliavos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei, šios organizacijos iniciatorei ir steigėjai, reiškiame gilią 
užuojautą jos šeimai ir artimiesiems.  

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba 
„Bičiulystės“ redakcija
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Jau saulelė vėl atkopdama 
                                budino svietą
ir žiemos šaltos triūsus 
              pargriaudama juokės....

(K. Donelaitis)

Ištisus amžius nesibaigianti že-
mės kelionė. Mainosi kartų kar-

(Ne) sėkmingas nusileidimas
Sulaukėme atostogų. Tą kar-

tą mums pasisekė – atosto-
gas gavome kartu su vyru, vasa-
rą. Suplanavome skristi į Ždano-
vą (dabar Mariupolis), kur vykti 
ruošėmės net 25 metus. Ten gy-
veno vyro brolis. Jo šeima kas-
met pas mus atostogaudavo ir 
visuomet kviesdavo apsilankyti 
pas juos. Buvome girdėję daug 
pasakojimų apie Azovo jūrą, gar-
sias Marteno krosnis ir dar daug 
ten esančių įdomybių, tad norė-
josi viską pamatyti savo akimis. 
Mes vis pasižadėdavome atvyk-
ti, bet kas nors sutrukdydavo: tai 
vaikai maži, tai atostogas gauda-
vome ne kartu.

Brolio aplankyti kartu su mu-
mis skrido ir vyro sesuo. Į Vilnių 
važiavome iš vakaro, trumpam 
apsistojome pas sesers duk- 
rą, kad tik nepavėluotume į lėk-
tuvą, skrendantį maršrutu Vil-
nius–Kijevas–Ždanovas–Sočis.

Pasiuntėme broliui telegra-
mą, parašėme, kada išskrisime 
ir paprašėme, kad mus pasitik-
tų oro uoste.

Ryte sužinojome, kad skrydis 
atidėtas pusantros valandos. Te-
ko laukti. Lėktuve sėdėjau prie 
lango. Mačiau lėktuvo sparną 
ir vos įžiūrimą važiuoklės rato 
kraštelį. Vieni keleiviai skaitė, ki-
ti snūduriavo. Diena buvo saulė-
ta, o pakilę virš baltų debesų ste-
bėjome neapsakomą grožį. Dan-
gus buvo lyg prisagstytas į viršų 
siaurėjančių putėsių. 

Nepajutome, kai lėktuvas jau 
ėmė sukti ratą apie Kijevą ir pra-
dėjus leistis žemyn grožėjomės 

nuostabiu miesto vaizdu: įvai-
rūs pastatai, auksu spindintys 
bažnyčių bokštai. Priskridus oro 
uostą, lėktuvui leidžiantis paste-
bėjau, kad po sparnu esantis ra-
tas neiššoko, o tik sujudėjo. Į lėk-
tuvo galą nuskubėjo vienas iš pa-
lydos, buvo girdėti trinksėjimai. 
Lėktuvas pakilo ir, vėl apsukęs 
ratą aplink Kijevą, ėmė leistis pa-
kartotinai. Vėl nepavyko. Po tre-
čio nesėkmingo bandymo pakilo 
aukštyn ir nuskrido.

Kiek paskraidę vėl leidomės. 
Šįsyk į miške esantį oro uostą. 
Turbūt kad nusileidimui nepavy-
kus niekas to nesužinotų, nes so-
vietų sąjungoje jokių nelaimingų 
atsitikimų „nebūdavo“. Lėktuvas 
vis trenkdamasis žemėn bandė 
„išprašyti“ važiuoklę. Taip kar-
tojo keletą kartų. Dauguma ke-
leivių jau buvo sunerimę. Vie-
na moteris net apalpo. Aš irgi 
pradėjau galvoti apie gresiantį 
pavojų. Nors tai truko trumpai, 
man prieš akis praplaukė visas 
gyvenimas. Pagalvojau, kad ga-
lime abu žūti. Prašiau Dievo, kad 
tik neliktumėme sužeisti. Vietoj 
savęs jau palikome dukrą ir sū-
nų. Abu susituokę. Net vaikaitę 
jau turėjome. 

O lėktuvas vis kilo, trenkėsi 
žemėn, vėl kilo aukštyn. Po kelių 
tokių bandymų gerokai stipriau 
trenkėsi į žemę ir čiuožė ja, pla-
čiai skleisdamas kibirkštis. Lėk-
tuvui sustojus keleiviams buvo 
liepta greitai išlipti ir pasiimti 
savo lagaminus.

Visi subridome į pusmetrinio 
aukščio žolę. Aplink miškas. Ne-

žinojome, ką toliau daryti. Nie-
ko aiškaus negalėjo pasakyti nei 
lakūnas, nei stiuardesė. Liepė 
laukti. Netrukus atvyko keletas 
vyrų ir nuskubėjo prie lėktuvo.

Po kiek laiko atvažiavo au-
tobusas ir nuvežė mus į miške 
esantį namelį. Ten ilgokai pra-
sėdėjome, kol nugabeno atgal į 
oro uostą. Buvo siaubinga lipti į 
tą patį lėktuvą.

Atskridome į Kijevą. Su laga-
minais praėjome kontrolę, paė-
mė ten laukiančius keleivius. Bū-
relis vyrukų, kurie esą jau seniai 
turėjo būti Sočyje ir ten koncer-
tuoti, labai triukšmavo.

Sėkmingai nusileidus Ždano-
ve, giminaičiai mus pasitiko tarsi 
sugrįžusius iš ano pasaulio. Ne-
sulaukę lėktuvo reikiamą valan-
dą, pasiskambino į Vilnių ir suži-
nojo, kad lėktuvas vėluos pusan-
tros valandos. Bet kai šis nepasi-
rodė nei po trijų, nei po penkių 
valandų, skambino į Kijevą. Ten 
pranešė, kad iš Vilniaus lėktuvas 
dar neatskridęs. Jie nežinojo, ką 
ir begalvoti, bet vis laukė. Ir su-
laukė. Nors giminaičių akys bu-
vo pilnos nerimo, o gėlės – ap-
vytusios, susitikimas buvo labai 
džiugus...

Kitą rytą skubėjome į trauki-
nių stotį nusipirkti bilietų namo. 
Lėktuvu skristi jau nenorėjome, 
o traukinių bilietai būdavo išper-
kami gerokai iš anksto. 

Taip prasidėjo mūsų ilgai 
svajotos atostogos prie Azo-
vo jūros.

Janina Pranaitienė
Jurbarkas

Pamažu bunda 
žemė

tos, o pavasario vis tiek laukia-
me, kaip didžiosios savo vilties... 
Pradžiūvo takeliai, žemelė sugė-
rė telkšančias balas ir mažyčio 
paukštelio giesmė sušildė šir-
dį. Kopia saulelė jau vis aukštyn 
– kiekvieną dieną vis ilgėliau 
glosto mus savo miela ranka. Jau 

karklų „kačiukai“ kelia savo pū-
kuotas galveles, pamažu bunda 
žemė. Dar be žalumos, bet tokia 
kvepianti ir mylima, kaip jauna-
martė, anksti rytą pakirdusi, pil-
na džiugaus drovumo ir meilės.

Zita vaLeikienė
Lazdijų r.

Konkursui „Mano tėviškės spalvos“.   Prieš vėją.  Alfredo Umbraso nuotr.

Kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų laukiame el. paštu  
redakcija@biciulyste.lt. Siųsdami nuotraukas būtinai nuro-
dykite savo vardą ir pavardę bei iš kur esate.  Sugalvokite ir 
nuotraukos pavadinimą.  Įdomiausių ir labiausiai konkurso temą 
atitinkančių fotografijų autorius apdovanosime.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

kovas
Atrodo, kažkas sukarščiavo –
žemė, dangus – nežinau.
Kovas praskrido virš klevo.
Kėkštas sukliko: ,,Greičiau!
 
Lėkime, bėkime, rėkime,
baltas pusnis išlydėkime!''

****
Kovas.
Raini katinai
išraiškingai palangėse miaukia.
Žūtbūtinai
reikia katinams išsimiaukti.

Į žemę 
Kastuvai –
vis gilyn į žemę.
Pro molį, akmenį ir žvyrą,
kol arteriją neramią,
kol jausim Žemės kraują gyvą.
Jis trykš į saulę,
į paviršių, –
ryškia vaivorykšte suspindęs.

Kastuvai girgžda kaip durys
į amžinybę ir į mirtį.
O akys, gedulu sužiurę,
nieko pasiimti negalės,
tik kūnas,
prie tylaus akmens prigludęs,
vis dūlės, nes
„iš žemės kilai, į žemę ir grįžai“.

Ak, Žemės gyvybė tik burtai 
                                  mirties...

toli toli
Toli užkeiktos pilys.
Ten aidi kunigaikščių žingsniai
ir akmeninės angos krūpsi,
kai nutūpia ant jų žalvarniai...
Toli Maironio apdainuoti
milžinkapiai su bočių kaulais.
Nuo laiko skersvėjų nublukęs
senųjų brolių atminimas.
Toli toli šventieji ąžuolynai,
žynių ir vaidilučių sakmės.
Tiktai Dubysa mena viską,
kai Nemunui dainavo Laisvę...

adelė MaknaviČienė 
Kaunas

Pareiškimas  
džiaugsmui
Kaip greit praėjo 
tuzinas žiemų
ir vėl tas pilkas kovas. 
Vėl tos žuvys
pro ledą bando 
prasibraut tėkmėn; 
kaip greit.
 
Suimk mane tvirtai
užu aštrių alkūnių
ir stumtelėk – 
žuvų, tėkmės kryptim.

Šaknis 
Iš mirusiųjų būstų po žeme,
po griūvančiais paminklais
ir ten, kur jokio ženklo nebeliko, –
prasideda šaknis.
Ir išaugina jinai medį,
žolę gyvulėliui, gėlę bitei...
Taip grįžta praeities jėga.
Ji apsigyvena gal manyje,
gal tavyje.
Ir mes nežinome, iš kur
tiek ilgesio ir skausmo mumyse...

rasa stankeviČienė
Kėdainių r.

Dalybos
...jau vėl numirė diena,
o mes dar gyvi.
Taip prabėga metai,
praeina vasara...
Kūrėjas padalino metus
į rudenį, žiemą,
pavasarį ir vasarą.
O mes dalijame juos
į džiaugsmą ir į ašaras.
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