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Rateliais 
judančiųjų 
kelionės 

autobusais – 
tik svajonėse

Egidijaus Skipario nuotr. 

Kolektyvas dirba ranka 
rankon

UAB „Metras“ pastaruoju 
metu geriau žinomas „Grikės“ 
vardu. Ir nieko nuostabaus, juk 
šis prekinis ženklas – tai tiesiogi-
nė nuoroda į įmonės veiklos po-
būdį – grikių lukštais užpildytų 
gaminių siuvimą. Sveikatą tauso-
jančius čiužinius, pagalves, žais-
lus gamina 17 žmonių kolekty-
vas. Tik 2 iš jų – direktorė Rasa 
Besekirskienė ir buhalterė Snie-
guolė Kubilinskienė – sveikos 
darbuotojos, visi likusieji – neį-
galieji. Tiesa, nedideliame sosti-
nės Žirmūnų mikrorajone įsikū-
rusiame ceche visų jų nesutiksi. 
Rateliais judantieji dirba namuo-
se. Yra tarp jų ir ne vilniečių. Štai 
Varėnos rajone gyvenanti Roma 
Večkienė siuva nuo kulnų pra-
gulų saugančias pagalvėles. „Tai 
šios moters specializacija, – gra-
žių žodžių darbuotojai negai-
li direktorė. – Ji tai atlieka ypač 
kruopščiai, profesionaliai, tvar-
kingai. Belieka šias pagalvėles tik 
prikimšti grikių lukštų. O tai jau 
Algio Sinkevičiaus darbas.“ 

A. Sinkevičius „Metre“ dirba 
3-ejus metus. Pro jo rankas „pra-
eina“ visi įmonės gaminiai – Al-
gis juos prikemša grikių lukštų. 
Nemažai darbų įmonėje atlieka-
ma rankomis – čia nėra audinius 
sukerpančių automatinių prietai-
sų, lyginimo presų, siuvimo kon-
vejerių. R. Besekirskienė šypsosi: 
kiekvienas čia pagamintas daik-
tas sušildytas žmonių rankų ir 
širdies šiluma. Tiesa, „Puntuko“ 
bendrovė neįgaliųjų socialinei  
įmonei yra sukonstravusi spe- 
cialų prietaisą, padedantį grikių 
lukštais užpildyti didžiąją gami-

Darbo rinkoje – 
neįgalieji 

Prieš 7-erius metus ra-
teliais kone visą gyve-
nimą judėjusios Janinos 
Požėraitės įkurta neįga-
liųjų socialinė įmonė UAB 
„Metras“ suteikė darbą 
beveik dviem dešimtims 
žmonių. Sveikatą tauso-
ti pratinančius bei nega-
lios žmones prižiūrėti, 
slaugyti padedančius ga-
minius siuvanti įmonė at-
lieka labai svarbią misi-
ją – savo pavyzdžiu įrodo, 
kad nepaisant kūno galių 
ar negalių galime ir priva-
lome vieni kitais rūpintis, 
padėti. 

nio dalį, tačiau kad daiktas įgau-
tų reikiamą formą, atliktų savo 
funkciją, grikių lukštų jis turi būti 
prikimštas stangriai. O to nepa-
darys joks automatas. 

A. Sinkevičius neįgalus nuo 
vaikystės. Didžiausias jo rūpes-
tis – nesveikos kojos (jis gimė 
su į priešingą pusę nei įprastai 
persisukusiais kelių sąnariais). 
Jau daug sykių operuotas vyriš-
kis ruošiasi dar vienam išbandy-
mui – kelių sąnarių endoproteza-
vimui. Geriausia, kad ši operaci-

ja būtų atlikta jau sulaukus pen-
sinio amžiaus, tikintis, jog tada 
nebeprireiks jos kartoti. Tačiau 42 
metų Algis žino, kad jo situacija  
sudėtingesnė. Jeigu dabar nepa-
siryžtų keisti vėl į šalis bekryps-
tančių susidėvėjusių kelių sąna-
rių, medikai prognozuoja ir ne-
menkas klubų sąnarių proble-
mas, perspėja, kad vyras gali net 
visai nevaikščioti. 

UAB „Metras“ – ne pirmo-
ji neįgalaus vyriškio darbovietė. 
Vaikų namuose užaugęs A. Sin-
kevičius neslepia turėjęs anks-
čiau subręsti, apgalvoti ateitį. Ži-
nodamas, kad visą gyvenimą pa-
čiam teks savimi rūpintis, išmoko 
batsiuvio amato, kurį laiką pel-
nėsi juo duoną. Dirbo ir statybo-
se. Visą laiką – kartu su sveikai-
siais. Pasak Algio, bendradarbiai 
į jį niekada neskersakiavo, skirda-
vo lengvesnius darbus, mažesnį 
krūvį. „Metre“ jis irgi greitai pri-
tapo, pelnė kolegų pagarbą. „Sė-
dimas darbas labiau tinka mano 
sveikatai“, – sako pašnekovas. O 
gyvenimo be darbo neįsivaizduo-
ja. „Neįgalus žmogus niekuo ne-
siskiria nuo sveiko, – įsitikinęs 
namuose užsisklęsti nenusiteikęs 
vyriškis. – Dirbti reikia. Ir su žmo-
nėmis pabendrauji, ir algą gauni. 
Vien iš neįgalumo išmokos (700 
litų) neišgyvensi.“ 

Rudenį bus 5 metai, kai prie 

Rasos Besekirskienės gyvenimo iššūkiai negąsdina.

Algis Sinkevičius grikių lukštais už-
pildo visus įmonės gaminius.

(nukelta į 5 psl.)

Nė vieno pritaikyto 
autobuso 

Praėjusių metų kovo 1 d. vi-
sose ES šalyse pradėtas taikyti 
Europos parlamento ir tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 181/2011 
Dėl miesto ir tolimojo susisiekimo 
autobusų transporto keleivių teisių, 
kuris numato, kad: „neįgalieji ir 
riboto judumo dėl negalios, am-
žiaus arba bet kurios kitos prie-
žasties asmenys turėtų turėti pa-
našias galimybes naudotis veži-
mo miesto ir tolimojo susisieki-
mo autobusais paslaugomis, ko-
kios yra suteikiamos kitiems pi-
liečiams. Neįgalieji ir riboto ju-
dumo asmenys turi tokias pa-
čias teises į judėjimo laisvę, pa-
sirinkimo laisvę ir nediskrimina-
vimą, kaip ir kiti piliečiai.“ Šia-
me reglamente taip pat numaty-

Europos Sąjungos įvai-
rūs dokumentai numato, 
kad neįgaliesiems, kaip 
ir kitiems keleiviams, turi 
būti sudarytos galimybės 
be kliūčių keliauti oro, 
vandens transportu, ge-
ležinkeliais, o taip pat ir 
autobusais. Deja, kol kas 
Lietuvoje šiuo metu gali-
ma dar tik pasvajoti apie 
tai, kad neįgalieji pato-
giai galėtų pasiekti kitą 
miestą ar šalį autobusu.  

ta, kad į neįgaliųjų poreikius turi 
būti atsižvelgiama atnaujinant 
stotis ir įsigyjant naujas transpor-
to priemones. 

Didieji miestai pamažu at-
naujina savo autobusų parkus ir į  
gatves kasmet išrieda vis daugiau 
žemagrindžių autobusų. Deja, 
Lietuvoje nėra nė vieno neįgalie-
siems vežimėliuose pritaikyto au-
tobuso, važiuojančio tarpmiesti-
nio ar tolimojo susisiekimo marš-
rutais. Neįgalieji jau gali gana pa-
togiai keliauti geležinkeliu, lėktu-
vais, bet ne autobusais. Žinoma, 
riboto judumo asmenims vis tiek 
kartais tenka važiuoti autobu-
sais, tada vairuotojas padeda pa-
tekti (įneša) į nepritaikytą trans-
porto priemonę, o vežimėlį pade-
da į bagažinę (kad tokia pagalba 
yra privaloma ir turi būti suteik-
ta nemokamai, taip pat numatyta 
minėtame reglamente), tačiau to-
kios kelionės tikriausiai neteikia 
daug džiugesio nei neįgaliajam, 
nei autobuso vairuotojui. Neįga-
liųjų rateliuose keliavimą apsun-
kina ir nepritaikyta daugelio sto-
čių infrastruktūra. „Negalime nė 
lygintis su civilizuotom valsty-
bėm“, – sako Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Zigman-
tas Jančauskis.

2004 m. fotografuotoje nuotraukoje – tuometinis Elektrėnų invalidų drau-
gijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis išbando autobuso keltuvą. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiPasvalys:
Įpusėjus paskutiniam pa-
vasario mėnesiui, Pasva-
lio kultūros centran į atas-
kaitinį susirinkimą rinko-
si Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos nariai ir jų 
svečiai. Pasiklausyti auto-
rinių dainų pakvietė Petro 
Vileišio gimnazistė Ievutė 
Krikščiūnaitė. Po jos į kul-
tūros namų sceną pakilo 
Neįgaliųjų draugijos svei-
katingumo grupė „Purie-
nos“ su literatūrine kom-
pozicija „Donelaitis mūsų 
atmintyje“ (scenarijus Bi-
rutės Simonaitienės).

Pateikdama ataskaitą 
apie nuveiktus darbus per 
2013 metus ir ateities pla-
nus draugijos pirminin-
kė Eglė Vegytė akcenta-
vo, kad bus ieškoma nau-
jų veiklos krypčių ir tę-
siami pradėti darbai. Ne-
įgaliųjų draugijos revizi-
jos komisijos ataskaitą už 
2013 m. perskaitė jos pir-
mininkė Stasė Lazickienė. 
Išklausytos ataskaitos su-
sirinkime buvo vienbalsiai 
patvirtintos.

Alytaus r.:

Jau pavasaris. Vėl pavasaris. Kiekvienam savas: ką 
tik gimusiam kūdikiui – pirmas, paūgėjusiam vaike-

liui – antras, trečias, dešimtas... O jau seneliui – 70-as 
ar dar tolimesnis. Svarbu tai, kad pavasaris – lauktas, 
svajotas, mylimas. 

Permainingi tie metų laikai: atrodo, dar visai nese-
niai rankas ir kojas stingdė žiemos šaltis, o štai, anot 
Donelaičio, saulelė vėl atkopdama budina svietą ir žie-
mos šaltos šaltos triūsus pragriaudama juokias. Pražys-
ta pirmosios gėlės: šalpusniai, žibutės, plukės. Sugrįž-
ta iš šiltųjų kraštų paukščiai, upės išneša ledus, kalasi 
gležna žalia žolytė. 

Žalia – vilties spalva. Vilties reikia visiems. Ypač 
mums, neįgaliesiems, todėl drauge su A. Mamontovu 
norisi pasakyti: „Šiandien džiaugsmo diena ir dar nie-
kada nebuvo šviesiau. Šiandien paukščių pulkai sugrį-
žo namo, nes čia jiems geriau. Ir nesvarbu, kas tu toks 
ar kas tu tokia. Svarbu, kad esi čia.“ Dažnas neįgalusis 
paprieštaraus: kokia čia pradžia? Skauda visur: čia ir 
čia, ir čia. Ir pensijos neužtenka pragyvenimui... 

Auksinių saulės spindulių reikia ne tik gležnam gė-
lės žiedui, paukščiui, skriejančiam danguje, bet ir ma-
žam vabalėliui, tūnančiam po lapais. Išlįsk, mažyti, į 
saulės šviesą, pasidžiauk sugrįžusia šiluma, viltinga 
žaluma, gėlės žiedu, paukštelio giesme. Pasidžiauk!

Žmogui, kaip ir medžiui, gėlei, paukščiui, reikia 
šviesos, šilumos, meilės. Kad net sunkiausią kančios ir 
skausmo valandą kažkas priglaustų galvą, palaikytų už 
rankos, pakalbintų, nuramintų. Ypač to reikia senam, 
neįgaliam, kuriam šis sugrįžęs pavasaris gali būti pa-
skutinis, arba tam, kuris pavasariu džiaugiasi tik žvelg-
damas pro langą. 

Esu iš tų neįgaliųjų, kurie nori visur pabuvoti, pa-
matyti, dalyvauti, tačiau tarp noro ir galėjimo – dide-
lis atotrūkis, kuris, deja, tęsiasi jau 11-tus metus (gal-
vos auglys man operuotas 2003 metų rugpjūtį). Kaip 
jaučiasi ligonis po tokios operacijos, gali pasakyti tik 
jis. Tada Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarny-
ba man pripažino teisę gauti priežiūros (pagalbos) iš-
moką. Bet tai truko tik iki 2011-ųjų, kai tų poreikių 
„nebeliko“. Liko galva su trepanuota kaukole, su nau-
ju augliu... Neliko tik tų varganų 150 Lt (sumažintų iš 
180 Lt). Tiesa, išgirdau, kad esu didelė ligonė, tik Jo-
navos gydytojai, tvarkę dokumentaciją, neparašė to, 
ką reikėjo parašyti. 

Komisija buvo gera – skyrė transporto kompensaci-
ją (32 Lt). Už ją galiu 3 kartus nuvažiuoti į polikliniką. Į 
Kauną nuvykti neužtenka, asmeninio vairuotojo ir ma-
šinos neturiu, taigi moku šimtelį ir daugiau. Optimistas 
nuramins: į kapus to šimtelio nenusineši.

Pavasaris kviečia nuvykti prie ežero, upės, vilioja 
dalyvauti išvykose. Manau, kad daugelį neįgaliųjų nu-
džiugintų mėlynų žibučių akelės, baltažiedės plukės, o 
ką jau kalbėti apie paukščių koncertą! Ir prie jūros norisi 
pabūti. Ir koks tu, vargšas neįgalusis, atleiskite, sukrio-
šėlis, būtum, tavo viltys ir troškimai tikrai pavasariški. 
Deja, galimybės iš norų ir troškimų skaudžiai pasijuo-
kia. Tada imi ironizuoti pati save: „Ir kokių galų čia vis-
ko prisigalvoji? Į parduotuvę nebenueini, duonelės ir šį 
tą prie jos atneša kiti. Langų neišsivalai, kilimo neišsi- 
siurbi, grindų neprašluostai. Dulkėse paskęstum.“ Ne-
paskęsti. Juk gauni pensiją – gali pasisamdyti, sumokėti. 
Tiesa, vien už vaistus šimtus pakloji. Už butą mokesčius 
moki. Lieka ir duonelei – senam daug valgyti nesveika. 

Ir keistas tu esi, žmogau! Juk pavasaris – atgimi-
mo metas. Net gležna žolelė kelia savo galvą, o tu vis 
niurzgi. Galgi ne viskas taip blogai. Gal ir išmokas kaž-
kas peržiūrės. Gal pavasarį ir kojelės iki artimiausios 
parduotuvės nuneš – nusipirksi duonos kasdieninės. 

Pradedi save raminti: juk dar kruti, dar regi saulę, 
dangų, gėles, matai gatvėje linksmus veidus, dar gyve-
ni. Šiai situacijai pritaikau J. Vaičiūnaitės žodžius: „Jei 
nori, kad saulėlydis būtų šviesus, tu ašaras sutramdyk 
kai saulė teka.“ 

Apie pavasarį 
minorine gaida

 Aldona Krickienė laiš-
ke „Bičiulystei“ pasidalino 
savo įžvalgomis apie Aly-
taus rajono neįgaliųjų drau-
gijos nuveiktus ir planuoja-
mus darbus. 

Šie 2014 metai – dar-
bo pradžia mūsų išrinktai 
pirmininkei Marytei Ber-
natavičienei. Jos vadovau-
jama Alytaus r. neįgalių-
jų draugija gražiai pami-
nėjo Tarptautinę neįgalių-
jų dieną, palydėjo senuo-
sius ir sutiko naujuosius 

Numatyta daug veiklos
metus. Buvo visko: dai-
nų, žaidimų, darbelių, pa-
rodėlių. Šauniai pasirodė 
mūsų ansamblis „Šypse-
na“. Gražių darbelių par-
odoms paruošė moterų 
rankdarbių būrelis, kuris 
veikia jau antrus metus. 
Jų darbeliai vis gražesni 
ir džiugina kiekvieno akį. 

Praėjusiame tarybos 
posėdyje svarstėme, kur 
norime apsilankyti, ko-
kius renginius organizuo-
ti. Visada atsižvelgiama į 

draugijos narių pageida-
vimus. Atšilus orams ža-
dame pakeliauti po Lie-
tuvą. Dar tiek gražių vietų 
neaplankyta. Vieną eks-
kursiją nutarėme skirti 
Vilniaus miestui. Visą žie-
mą norintieji galėjo lanky-
tis Druskininkų vandens 
parke. Laukiame vasa-
ros ir kelionės prie jūros. 
Mūsų veiklos planuose – 
daug ir kitų įdomių ren-
ginių.

Albertas Einšteinas 

yra pasakęs: „Yra tik du 
būdai nugyventi gyveni-
mą. Pirmas – netikėti jo-
kiais stebuklais. Antras – 
gyventi taip, lyg gyveni-
mas būtų stebuklas.“ 

Taigi gyvenimas ir yra 
stebuklas. Nesvarbu, ko-
kie mes esame, jis tik vie-
nas, ir norisi jį nugyventi 
kuo įdomiau, turiningiau. 
Galime rinktis, kaip sutik-
ti dieną – sakyti „Labas ry-
tas, Dieve“ ar „O Dieve, 
vėl rytas“. 

Vyko ataskaitinis susirinkimas
Ataskaitinio susirin-

kimo svečias Pasvalio ra-
jono savivaldybės meras 
Gintautas Gegužinskas 
akcentavo, kad Neįgaliųjų 
draugija, viena iš gausiau-
sių nevyriausybinių orga-
nizacijų rajone, sugeba ak-
tyviai dirbti. Jai vadovauja 
gabūs vadovai ir pasiekia-
ma gerų rezultatų, todėl ti-

kriausiai ir ateityje ji išliks 
tokia pat stipri. Susirinki-
mo dalyvius sveikino nau-
jasis Pasvalio kultūros cen-
tro direktorius Robertas 
Lavickas. „Bočių“ Pasva-
lio skyriaus vadovas Sta-
sys Tribuišis pasidžiaugė 
draugiškais ir šiltais san-
tykiais tarp panašių vi-
suomeninių organizacijų. 

Vokalinis ansamblis 
,,Žalsvasis šaltinis“, vado-
vaujamas Jono Vaitekūno, 
su naująja programa ,,Re-
tro“ susirinkimo dalyvius 
nuotaikingai palydėjo į 
Kultūros centro fojė, kur 
jie galėjo pabendrauti, pa-
sivaišinti karštos kavos ar 
arbatos puoduku. 

Vilius GRABSKIS

Po koncerto.

Šiaulių r.: 

 Aldona Veikalienė para-
šė redakcijai laišką, kuriame 
papasakojo apie renginį, skir-
tą pagerbti garbius jubiliejus 
švenčiančius kraštiečius.

Kas važiuoti, kas pės-
ti, rinkosi į Gruzdžių S. 
Nainio svetainę pami-
nėti Z. Paulauskienės 90 
metų jubiliejaus. Tiek pat 

Pagerbti 
jubiliatai

metų sukako ir gruzdie-
čiui A. Ruginiui. Susirinko 
daug giminių, svečių, vai-
kų, anūkų ir proanūkių. 
Pasveikinti savo žinomos 
kraštietės su gėlėmis atė-
jo ir Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugijos Gruzdžių 
padalinio nariai. Jubilia-
tams buvo skirti sveikini-
mai, nuoširdūs linkėjimai. 
Gruzdžių seniūnė N. Bag-
donavičienė jubiliatams 
įteikė padėkos raštus.

Šventės vedėja N. Ka-
ralienė visus sveikino, lin-
kėjo sveikatos, jėgų, links-
mino susirinkusiuosius 

liaudies dainomis, įvai-
riais pokštais, kvietė min-

Vievis:

 Vievio neįgaliųjų draugi-
jos narė Janina Bradauskienė 
pasidalijo savo įspūdžiais, pa-
tirtais mokantis Trečiojo am-
žiaus universitete. 

Didelė grupė Vievio 
neįgaliųjų draugijos narių 
atsiliepė į kvietimą ben-
drauti, neatsilikti nuo šių 

Studijos 
Tau

laikų technologijų, įgyti 
naujų žinių ir pasidalinti 
patirtimi Trečiojo amžiaus 
universitete (TAU). TAU – 
tai gana paplitęs, gerą pa-
tirtį perduodantis ir vyres-
nio amžiaus bei neįgaliems 
žmonėms tinkantis nefor-
malus mokymo būdas, ku-
ris skatina siekti žinių. Stu-
dentai rinkosi Vievio kul-
tūros centre ir bibliotekoje.

Informacinių technolo-
gijų fakulteto klausytojai 
sėdo prie kompiuterių. Jie 
mokėsi kompiuterinio raš-

tingumo. Šio fakulteto ve-
dėjas suskirstė studentus į 
„pažengusius“ ir „prade-
dančius“. 

Kita grupė – sveikos 
gyvensenos ir turizmo fa-
kultetas. Pirmoji tema, su 
kuria jie susipažino – stu-
buro ir sąnarių susirgimų 
profilaktika. Šios grupės 
klausytojams specialistė 
rekomendavo pratimus, 
kuriuos jie išbandė ir liko 
patenkinti.

Dar viena grupė – kul-
tūros ir meno fakultetas. 

Buvo klausomasi paskai-
tos „Senovės muzikos isto-
rija“. Meno mokyklos mo-
kytojas kalbėjo apie muzi-
kos raidą nuo jos ištakų. 
Jis papasakojo apie vidu-
ramžių, bažnytinę muzi-
ką, apie pasaulietinį daina-
vimą, muzikinių garsų už-
rašymo raidą ir kt. 

Visi studijuojantieji liko 
labai patenkinti prasmin-
gai praleidę laisvalaikį. 
Laukiame ir tikimės nau-
jų paskaitų įvairiomis te-
momis.  

ti mįsles. Grojant muzikai 
buvo proga ir pamiklin-
ti kojas.

Šventėje pagerbti 90-mečiai.
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Mieli mūsų bičiuliai, plunksnos broliai, 
kviečiame jus aktyviai dalyvauti „Bičiulystės“  
naujame rašinių konkurse „Negalia – mano likimas“.  
Kviečiame Jus dalintis savo mintimis apie tai, kaip gyvenate su ne-
galia. Papasakokite savo gyvenimo istoriją – skaudžią ar įkvepian-
čią, liūdną, o gal ir juokingą. Arba tegul tai būna Jūsų bičiulio nepa-
prasta istorija, o gal tik kažkada girdėta legenda. 

Jau laukiame Jūsų pasakojimų. 

Naujas rašinių               
konkursas!

Rekomendacijos dėl tinklalapių 
prieinamumo neįgaliesiems

Net 60 proc. žmonių nuolatos, 
t.y. kiekvieną dieną siekia infor-
macijos naudodamiesi interne-
tu. Tačiau vos trečdalis viešųjų  
tinklalapių yra pritaikyti in-
formaciją gauti lengvai, t.y. su-
prantama forma, patogiai. To-
dėl didelė dalis piliečių, tarp jų 
ir neįgalieji bei vyresnio amžiaus 
žmonės, yra atsidūrę informaci-
jos užribyje. Europos Parlamen-
tas, suprasdamas, kad situaciją 
būtina keisti, patvirtino prieina-
mumo gaires, kurios yra įtrauk-
tos į Europos standartą ((EN 301 
549 Mandate M/376). Jei interne-
to svetainės būtų kuriamos pa-
gal šias gaires, padidėtų galimy-
bės visiems ES gyventojams, ne-
paisant amžiaus, negalios ar iš-
silavinimo lygio, pilnavertiškai 
naudotis jose pateikiama infor-
macija.  Pirmiausia į prieinamu-
mo gaires turėtų atsižvelgti vals-
tybinės ir kitos viešąsias paslau-
gas teikiančios įstaigos.

Interneto prieinamumą reg-
lamentuoja keletas ES dokumen-
tų: Rygos Ministrų Deklaracija 
(2006 m.), kuria Europos šalys 
įsipareigojo užtikrinti visų vie-
šųjų tinklalapių prieinamumą iki 
2010-ųjų;  „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“, kuria  užsibrėžta 
interneto prieinamumą visiems 
pasiekti  iki 2015 metų; 2010-2020 
m. Europos strategija ir dėl ne-
galios ir JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencija, kurią ES ratifikavo 2011 
metais ir kurioje aplinkos (fizi-
nės bei informacinės) prieina-
mumas yra vienas iš bendrųjų 
įsipareigojimų.

Asociacija „Lietuvos neįga-
liųjų forumas“, bendradarbiau-
damas su Latvijos skėtine žmo-
nių su negalia organizacija „SU-
STENTO“ ir Lengvai skaitomos 
kalbos centru Švedijoje, paren-
gė bendro pobūdžio rekomen-
dacijas viešojo e. paslaugų sek-
toriaus teikėjams, kurios padė-

Šilutės r.: Žemės dieną minėjo ir 
švėkšniškiai

gamtos vaizdai nepaliko abejin-
gų, o mažieji – darželio ugdyti-
niai – iš nuostabos net garsiai 
aikčiojo. Poezijos posmais apie 
Žemę prabilo „Tėviškės“ drau-
gijos pirmininkė O. Pintverie-
nė, vėliau literatūrinę-muziki-
nę programą tęsė vaikų darže-
lio auklėtiniai (vad. J. Rumšie-
nė), „Saulės“ gimnazijos skai-
tovai (gimnazistams pasiruošti 
padėjo bibliotekininkė R. Šarkie-
nė ir mokytoja R. Zagurskienė), 
savo kūrybos paskaitė Neįgalių-
jų draugijos narė Stasė Norkie-
nė, o draugijos mišrus vokali-
nis ansamblis (vad. J. Rumšienė) 
renginį vainikavo savo premje-
riniu pasirodymu.

Žemės diena primins, kad 
ją reikia saugoti, mylėti, neterš-
ti, o Neįgaliųjų draugijos mote-
rų darbštuolių kūrybinis darbas, 
eksponuojamas miestelio cen-
tre esančiame skverelyje, prieš 
šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, 
tebus nuoširdžiausias sveikini-
mas Žemei. Šiuo darbu švėkš-

(atkelta iš 1 psl.)

Draugijos moterys surengė darbelių iš „naminių atliekų“ parodą.

Įsigytas autobusas atvėrė 
galimybes keliauti

Deja, Lietuvoje neįmanoma 
netgi išsinuomoti neįgaliesiems 
pritaikyto autobuso. Z. Jančaus-
kis sako sulaukiantis skambučių 
iš kelionių agentūrų, kurios klau-
sia, kur rasti tokį autobusą. Deja, 
tenka atsakyti, kad tokių galimy-
bių nėra.

Mūsų žiniomis, šalyje yra 2 
neįgaliesiems pritaikyti autobu-
sai. Vieną turi Lietuvos neįgalių-
jų draugija, kitą – Palangos rea-
bilitacinė ligoninė. Deja, jų abie-
jų amžius – per 20 metų ir tech-
ninė būklė gana vargana. 

Buvusi LND primininkė Zita 
Valaitytė pasakoja, kad drau-
gija neįgaliesiems pritaikytą 
1992 m. gamintą autobusą įsigi-
jo 1997 m. už Vyriausybės skir-
tas lėšas – apie 700 tūkst. Lt. Už 
šią sumą Vokietijoje pirktas au-
tobusas buvo ir „patobulintas“ 
– įrengtas keltuvas. Tai buvo jau 
antras LND turimas pritaikytas 
autobusas. 

Tuo metu daugeliui neįgalių-
jų pirmą kartą atsirado galimybė 
išvykti į užsienį. Z. Valaitytė pri-
simena, kad vos gavus naująjį au-
tobusą buvo aplankyta Prancūzi-
ja, Italija, Čekija, ne viena išvyka 
surengta ir vėliau. Pasak Z. Valai-
tytės, labai naudinga buvo kelio-
nė į Švediją – būtent iš šios šalies 
parsivežta idėja kurti Lietuvo-
je dienos centrus neįgaliesiems. 
Daugeliui draugijos narių kelio-
nė LND autobusu buvo pirma ir 
paskutinė išvyka į užsienį. 

Pritaikyti autobusai baigia 
savo amžių

LND pirmininkas Z. Jančaus-
kis pasakoja, kad draugijos tu-
rimą autobusą, skaičiuojantį 22 
metus, kasmet reikia rimtai re-
montuoti. Pernai tai atsiėjo apie 
30 tūkst. litų. Nors suma didžiu-
lė, tačiau numoti ranka ir palik-
ti autobusą neremontuojamą ne-
galima, nes su juo kas vasarą apie 
2300 žmonių nuvežami pailsėti 
prie jūros, į neįgaliųjų kūrybines 
stovyklas ir pan. Sunkiai judan-
tys žmonės, neturintys savo auto-
mobilio, patys nepajėgtų atvykti 
į pajūrį – ir dėl ligų ar negalių, ir 
dėl kelionės kainos. 

Deja, pasitaiko atvejų, kai nu-
dėvėtas autobusas sugenda. Tada 
tenka nuomotis iš privačių firmų 
ir atsiprašyti neįgaliųjų, kad au-
tobusas bus nepritaikytas. Pa-
sak Z. Jančauskio, buvo atvejų, 
kad žmonės vien dėl to atsisa-
kė išvykos. 

Palangos reabilitacinės ligoni-
nės direktorius Virginijus Biskys 
pasakoja, kad neįgaliesiems pri-

taikytą autobusą jiems taip pat 
1997 m., jau apie 10 metų nau-
dotą, padovanojo šveicarai. Pa-
sak jo, Palangos reabilitacinė li-
goninė itin saugo ir tausoja šį au-
tobusą, nes jis yra labai reikalin-
gas. Deja, taip pat jau bebaigian-
tis savo amžių. V. Biskys pasako-
ja, kad vasarą į užsienį išvažia-
vęs autobusas sugedo. Ypač liū-
dnai gali baigtis, jei į tokią situa-
ciją patektų neįgalieji, sveikatos 
sutrikimų turintys žmonės. Taigi 
abu Lietuvoje esantys pritaikyti 
autobusai nebepatikimi, jų į toli-
mas keliones nebegalima siųsti. 

Neįgalieji nori keliauti 
O kad neįgalieji, kaip ir visi, 

nori keliauti, bendrauti, pama-
tyti pasaulį, akivaizdu. Miestų ir 
rajonų neįgaliųjų draugijos ren-
gia daug įvairių išvykų, iš ku-
rių žmonės grįžta laimingi, pa-
sisėmę naujų patirčių, gyvenimo 
džiaugsmo. Deja, pasak Z. Jan-
čauskio, į tokias keliones papras-
tai važiuoja tik judriausi neįgalie-
ji, o kiti priversti likti namuose. 
Ypač jei žmogus juda su elektri-
niu neįgaliojo vežimėliu... 

Žinoma, yra atvejų, kai ir ra-
teliais judantiems neįgaliesiems 
sudaromos galimybės išvažiuoti 
į keliones – keletas stiprių vyrų 
įkelia žmogų į autobusą, į baga-
žinę padeda jo ratelius. Taip ke-
liauja ir neįgalūs piligrimai, ir die-
nos centrų lankytojai, ir neįgalių-
jų draugijų nariai. Tačiau, pasak 
Z.Jančauskio, civilizuotoj šaly ne-
turėtų taip būti. 

Z. Jančauskis kreipėsi į Socia-
linės apsaugos ir darbo ministeri-
ją (SADM), ar įmanoma būtų Ne-
įgaliųjų reikalų departamentui 
ES lėšomis įsigyti neįgaliesiems 
pritaikytą autobusą, kad vėliau 
juo galėtų naudotis neįgaliųjų 
organizacijos. Deja, SADM vice-
ministras Algirdas Šešelgis infor-
mavo, kad galimybių įsigyti au-
tobusą nėra.

„Ar tik nesugrįšime netrukus 
prie tų laikų, kai teks į Šventąją 
važiuoti savo automobiliais?“ – 
svarsto Z. Jančauskis.

Žadama nupirkti naujų 
mikroautobusų

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Genovaitė Pa-
liušienė informavo, kad yra ieš-
koma galimybių nupirkti ir ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
savivaldybėse perduoti neįgalie-
siems pritaikytų mikroautobu-
sų. Direktorės teigimu, nevyriau-
sybinės organizacijos sėkmingai 
vežioja neįgaliuosius, o tokių pas-
laugų poreikis yra didelis. Be to, 
turimi autobusiukai jau paseno, 
būtina juos pakeisti. 

Aurelija BABInSKIenė 

Rateliais judančiųjų kelionės 
autobusais – tik svajonėse

niškiai ir svečiai galės džiaugtis 
iki pat Velykų. 

Rūpintis Žemės išsaugojimu 
privalome visi, o Žemės diena 
gal ir netiesiogiai, bet priminė, 
kad galima konkrečiais darbais 
prisidėti prie aplinkos puoselė-
jimo ir saugojimo. 

Atrodytų, tokie nereikšmin-
gi dalykai – popieriaus, elek-
tros ir vandens taupymas, atlie-
kų rūšiavimas, plastiko vartoji-
mo mažinimas buityje, ekologiš-
kų valymo ir skalbimo priemo-
nių naudojimas – padeda tausoti 
Žemės išteklius ir saugoti mūsų 
planetą. Darykime tai kiekvie-
nas savo kieme, namų aplinkoje, 
darbo vietoje. Kiekvieną dieną.

Švėkšnos neįgaliųjų drau-
gija džiaugiasi pavykusiu ren-
giniu ir tuo, kad nė vienas neli-
ko nuošalyje. Visi krūvon sudė-
ję po savo darbo kruopelę, paro-
dė nuoširdžią meilę ir pagarbą 
Žemei. Žemei – maitintojai, Že-
mei – gyvybės nešėjai.

Violeta AStRAuSKIenė

Kovo 20-oji Žemės diena pa-
skelbta neatsitiktinai. tai pa-
vasario lygiadienis – dienos ir 
nakties ilgumas šiaurinio Žemės 
pusrutulio kampeliuose tampa 
vienodas, o pietiniame Žemės 
pusrutulyje šią dieną būna ru-
dens lygiadienis. Žemės dieną 
pasaulis mini jau 43-ius metus. 
Lietuva – daugiau nei du dešim-
tmečius.

Švėkšnos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Ingrita Riterie-
nė su aktyviausiais nariais pa-
sitarusi nusprendė, kad ši die-
na – puiki proga pagalvoti apie 
mūsų planetą ir pakviesti mies-
telio bendruomenę į renginį, 
skirtą Žemės dienai paminėti.

Besirenkančiuosius į se-
niūnijos salę maloniai nuteikė 
skambantys įvairiausių paukš-
čių balsų įrašai, o draugijos mo-
terų surengta paroda iš „nami-
nių atliekų“ stebino, džiugino ir 
vertė mąstyti apie aplinkos puo-
selėjimą ir saugojimą.

Švėkšniškė fotografė Danu-
tė Gailiūnienė parodė skaidres. 
Vienas už kitą gražesni gamtos 

tų tobulinti esamus, kurti nau-
jus tinklalapius ar e. paslaugų 
paketus, atsižvelgiant į neįga-
liųjų ir vyresnio amžiaus žmo-
nių reikmes. Rekomendacijas 
galima rasti asociacijos „Lietu-
vos neįgaliųjų forumas“ tinkla-
lapyje www.lnf.lt.

Daugiau nei 260 tūkst. nega-
lią turinčių Lietuvos piliečių ir 
daugiau nei 1 mln. vyresnio am-
žiaus (per 50 metų) žmonių, ne-
turinčių pakankamų žinių apie 
informacinių technologijų nau-
dojimą, pajustų apčiuopiamą 
naudą, tinklalapiai būtų kuria-
mi atsižvelgiant į jų reikmes. Be 
to, viešųjų paslaugų teikėjai tau-
pytų mokesčių mokėtojų lėšas 
bei laiką, taip pat ir savo žmo-
giškuosius išteklius bei išveng-
tų papildomo darbo krūvio, jei 
žmonės galėtų pasinaudoti jų 
teikiamomis paslaugomis elek-
troninėje erdvėje.

„Bičiulystės“ ir LnF inf.
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Psichologo 
patarimai

Kas yra socialinė fobija?
Socialinė fobija – gana daž-

nai pasitaikantis sutrikimas, kai 
žmogų kausto didžiulė baimė 
būti neigiamai įvertintam. Socia-
linė baimė gali būti tokia stipri, 
kad žmogus nebeįstengia įpras-
tai elgtis situacijose, kai tenka 
susidurti su mažai pažįstamais 
žmonėmis. Nors socialinio ne-
rimo kamuojamieji ir supranta, 
kad jų baimė nepagrįsta, vis dėl-
to ją įveikti ne taip paprasta. Kar-

Baimė, kuri 
izoliuoja

Natūralu, kad šiek tiek ne-
rimaujate bendraudami 
su nepažįstamais žmonė-
mis ar tuomet, kai tenka 
prieš didelę auditoriją iš-
sakyti savo idėjas. Tačiau 
jeigu jaučiate, kad norint 
pasisakyti gerklėje strin-
ga gumulas ir ima stigti 
oro ar net kartais verčiau 
liekate namuose, nes bi-
jote apsikvailinti prieš ki-
tus žmones, vertėtų su-
nerimti – gal jus kamuoja 
socialinė fobija?

tu su šia baime dažnai aplanko ir 
įvairios save nuvertinančios min-
tys, gali atsirasti depresija. 

Dažnai socialinė baimė ap-
ninka žmones, kurie dėl įvairių 
ligų nebegali kontroliuoti savo 
kūno taip, kaip anksčiau, o tai 
daro įtaką jų ryšiams su aplin-
ka. Pavyzdžiui, žmogus, sergan-
tis epilepsija, gali pradėti veng-
ti viešų vietų, nes bijo, kad prie-
puolis ištiks būtent tada, kada jis 
bus tarp daugybės žmonių ir pa-
tirs didžiulę gėdą. 

Socialinės fobijos 
simptomai

Socialine fobija sergantieji la-
bai jaudinasi, kai tenka ką nors 
daryti viešai. Vieni bijo konkre-
čių veiksmų, tokių kaip viešas 
kalbėjimas, kiti apskritai ven-
gia situacijų, kuriose yra nepa-
žįstamų žmonių. Dažnai socia-
linio nerimo sutrikimo kamuo-
jami žmonės itin jautriai vertina 
savo būsimą pasirodymą, kelia 
sau labai aukštus reikalavimus. 
Nepasisekus taip, kaip norėta, 
jie ne kartą permąsto viską, ką 
atliko ne taip, ir ilgai save kalti-
na dėl nesėkmės, mąsto, ką ga-
lėjo padaryti geriau. Šių žmonių 
mintys iš  tikrųjų neatspindi re-
alios padėties.  Socialinės fobi-
jos kamuojamieji dažnai situaci-
ją mato iškreiptai, viską vertina 
per negatyvią prizmę. 

Kadangi socialine fobija ser-

gantiesiems labai svarbi aplinki-
nių nuomonė, ir jie negatyviau 
vertina savo pasirodymus įvai-
riose žmonių grupelėse, ilgai-
niui dėl dažnai patiriamo gėdos 
jausmo šie žmonės ima atsiriboti, 
vengti susitikimų su mažiau pa-
žįstamais žmonėmis ir taip patys 
save izoliuoja.

Remiantis psichologo Skin-
nerio teorija, socialinės fobijos 
kamuojami žmonės dažniausiai 
linkę pasirinkti bėgimą ir vengi-
mą. Pavyzdžiui, sergantys pro-
gresuojančia išsėtinės sklerozės 
forma ir sunkiai įstengiantys ju-
dėti žmonės labiausiai bijo su-
klupti tose vietose, kur yra paša-
linių žmonių. Taip kartą ar kelis 
nutikus, žmogus ima vengti situ-
acijų, kur jis galėtų vėl pargriūti. 

Kaip sau padėti, jei 
kamuoja socialinė baimė 

Galbūt jūsų ir nevargina socia- 
linė fobija, nes nepatiriate nuola-
tinės ir labai stiprios baimės, su-
sijusios su bendravimu ar pasiro-
dymu tarp kitų žmonių. Tačiau 
jeigu jaučiate, kad nerimaujate 
dažniau nei norėtųsi dėl to, kaip 
atrodysite prieš kitus ir vengia-
te situacijų, kur tenka bendrauti 
su mažai pažįstamais žmonėmis, 
vertėtų susimąstyti, kaip galėtu-
mėte sau padėti. Esant rimtiems 
socialinės fobijos atvejams, gydy-
tojai neretai paskiria vaistų, taip 
pat pagalbos siūloma kreiptis į 

psichologus. Čia pateiksime ke-
letą pasiūlymų, kaip patiems pa-
bandyti įveikti socialinę baimę. 

Pasiruoškite ir atsipalai-
duokite.

Mažai kas pagalvoja apie tai, 
kad išankstinis nerimavimas dėl 
artėjančio įvykio ir neigiamos 
mintys apie jį užprogramuoja 
žmogų nesėkmei. Tad artėjant 
svarbiam įvykiui ramiai įsivaiz-
duokite kiekvieną žingsnį, kaip 
kas vyks, kad viskas klostysis sėk- 
mingai. Saugioje aplinkoje len-
gviau susidėlioti mintis. Įsivaiz-
duokite, kad artėjančioje situaci-
joje būsite savimi pasitikintis ir 
ramus. Iš karto gali nepavykti, 
bet vis kartojant ir kartojant pa-
matysite, kad atsipalaiduoti da-
rosi kur kas lengviau. 

Kuo dažniau būkite situaci-
jose, kurios jus gąsdina.

Įsivaizduokite, kad 30 metų 
gyvenate name. Vieno jo kam-
bario visuomet vengėte ir į jį nie-
kuomet neužeidavote. Kai ga-
liausiai nusprendėte praverti jo 
duris, jums buvo neramu ir bai-
su. Kodėl? Ogi todėl, kad esame 
linkę vengti to, ko bijome. Gal ir 
keistai skamba, bet dažniau įsi-
traukiant į nerimą keliančias si-
tuacijas, jos pamažu tampa nebe 
tokios bauginančios. 

Orientuokitės į tai, kas yra 
aplinkoje.

Dažniausiai žmonės, kamuo-
jami socialinės baimės, yra linkę 

itin įsijausti į savo vidinę būseną. 
Pavyzdžiui, sunkiai vaikštantis 
žmogus eidamas nuolatos galvo-
ja, kad tuoj nukris, visi tai pama-
tys ir jam bus  gėda. Tokiose si-
tuacijose dėmesį siūloma sutelkti   
į aplinkoje esančius dalykus: pa-
stebėti daiktus, pro kuriuos eina-
te, detales, kurių paprastai nepa-
stebite. Tai nukreipia dėmesį nuo 
vidinio nerimo. 

Jeigu nutiks blogiausia...
Apsvarstykite, kas bus, jeigu 

nutiks tai, ko bijote. Pavyzdžiui, 
neišlaikysite pusiausvyros ir nu-
krisite ten, kur bus daug žmonių. 
Taip, jums bus nesmagu, bet at-
sistosite ir nueisite. Kiek laiko tai 
matę žmonės prisimins, kas nu-
tiko? Na, gal kokias 5 minutes. 
Žmonės dažnai likę įsivaizduo-
ti, kad tai, kas su jais susiję, ypa-
tingai svarbu ir įsimenama. Ta-
čiau taip tikrai nėra. Svarbu pri-
siminti, kad visi yra labai užsiė-
mę ir įspūdis apie kokią nors jūsų 
patirtą nesėkmę greitai užsimirš. 
Tad ar tikrai verta taip nerimauti?

Svarbu gebėti save objekty-
viai vertinti. Su savo netobulu-
mais ir klaidomis. Norėjimas vi-
sur labai gerai pasirodyti kyla 
iš mūsų perfekcionizmo. Kad ir 
koks banalus būtų posakis, jog 
tobulų žmonių nebūna, jis yra la-
bai teisingas. Reikia priimti save 
tokius, kokie esame, tuomet elg-
simės natūraliai ir gerai jausimės. 

Milda VICKutė

Daktaras
Aiskauda Pavasariniai vitaminai ir mineralai už dyką (I)

Pavasario pradžia – metas, kai 
anksčiau už mums įprastas 

daržoves pradeda augti lauki-
niai augalai (piktžolės). Nemažai 
jų tinka maistui – salotoms, troš-
kiniams, sriuboms, kiaušinienei, 
įdarams bei kitokiems patieka-
lams. Svarbiausia, kad šie augalai 
nieko nekainuoja. Tik atsiminki-
te, kad  nedera jų rinkti arti gyve-
namųjų namų, šiluminių elektri-
nių, gyvulininkystės kompleksų, 
pakelėse, arčiau kaip 300 m iki 
autotransporto arba geležinkelio 
magistralių, šiukšlynų ir kitokių 
gamtą teršiančių objektų. Ir dar: 
reikia rinkti tik tuos augalus, ku-
rie gerai pažįstami, nes gali pasi-
taikyti ir nuodingų augalų. 

Laukiniai augalai 
vertingesni

Laukinių augalų niekas ne-
tręšia, nelaisto, neravi ir kitais 
būdais nepadeda jiems augti. Ka-
dangi jie priversti nuolatos kovo-
ti dėl išlikimo, todėl juose būna 
didesnė vitaminų, mineralų ir 
kitų veikliųjų medžiagų kon-
centracija negu kultūrinėse dar-
žovėse ir prieskoniniuose auga-
luose. Dėl šios priežasties būna 
stipresnis laukinių augalų sko-
nis, mažiau jų suvalgoma, grei-
čiau pasisotinama, kartu paste-
bimai gerėja nuotaika, dingsta 
nuovargis. Pavyzdžiui, jaunuo-
se dilgėlės lapeliuose vitamino 
C 3–4 kartus daugiau negu apel-
sinuose, 2,5 karto – negu citrino-
se, karoteno daugiau negu mor-
kose, maistingumu jie net 30 % 
lenkia špinatus. 

Ir dar: laukiniai augalai kur 
kas kietesni, todėl juos ruošiant 
maistui, reiktų smulkiau su-

pjaustyti. Taip pat svarbu neuž-
miršti, kad laukinių augalų ląste-
liena yra sunkiai virškinama, to-
dėl kai kada gali pūsti vidurius. 
Kad to būtų išvengta, reiktų, pa-
vyzdžiui, į salotas įmaišyti jaunų 
pipirmėtės lapelių.

Pastaba: daugiausia vitami-
nų, mineralų ir kitų mūsų orga-
nizmui svarbių medžiagų būna 
termiškai neapdorotuose jaunuo-
se laukinių augalų lapuose. Už-
tat naudingiausias tokių augalų 
patiekalas – salotos. 

Ruošiant laukines salotas 
žinotina:

1. Karčiųjų augalų salotoms 
nebūtinos garstyčios arba pipi-
rai (arba jų dedama labai mažai).

2. Daug organinių rūgščių tu-
rinčiai žaliavai nereikalingas ac-
tas arba citrinos rūgštis (pvz., į 
dilgėlių ar baltažiedės notrelės 
salotas galima įdėti kiaulpienių, 
raktažolių ar rūgštynių žaliavos).

3. Į 0,5 kg salotų mišraines de-
dama (maksimalios normos): 4–5 
šaukštai acto, 5–10 šaukštų auga-
linio aliejaus, 10–15 šaukštų grie-
tinės, arbatinis šaukštelis garsty-
čių (prėskoms salotoms), o drus-
kos, pipirų ir kt. prieskonių – pa-
gal skonį.

4. Į laukinių augalų salotas 
galima įdėti ir įprastų daržovių.

5. Pageidautina naudoti ema-
liuotus, glazūruotus ir pan. neį-
trūkusius indus.

Vienur vertinamos 
kiaulpienės, kitur – svėrės

Kiaulpienė – viena iš gražiau-
siai žydinčių laukinių augalų, tu-
rinti unikalių maistinių ir gydo-
mųjų savybių. Nors šios savybės 
pripažįstamos daugelyje šalių, 

tačiau šis augalas vis dar laiko-
mas įkyria piktžole, su kuria „rei-
kia“ kovoti. Tik Graikijoje kiaul-
pienės laikomos globotinu auga-
lu. Ten jos užima stebėtinai dide-
lius plotus ir neretai kelia nuos-
tabą užsienio turistams.

Skandinavai labai vertina 
jaunus trikertės žvaginės lapus, 
britai – daržinę žliūgę (augina-
ma netgi šiltnamiuose), japo-
nai – puikaus skonio varnalė-
šos šaknis.

Kai kuriose Europos šalyse 
didelės pagarbos sulaukė svėrė. 
Negailima jai nei organinių, nei 
mineralinių trąšų, šienaujama 
kas 2,5 mėnesio. Iš smulkiai su-
pjaustytų svėrės lapelių, užpylus 
vaisių acto ir augalinio aliejaus, 
gaminamas padažas (vietoje 
garstyčių) dešrelėms ir kumpiui.   

Lietuvoje – šimtai 
maistinių laukinių augalų

Lietuvoje auga keli šimtai 
laukinių augalų, tinkančių mais-
tui. Tai žolės, krūmai ir medžiai. 
Žinoma, ne visi jie vienodai 
maistingi ir skanūs. Dažniausiai 
vartojami šie laukinukai: balan-
da, kiaulpienė, plačialapis gys-
lotis, garšva, didžioji dilgėlė, 
valgomoji rūgštynė. Šiuolaiki-
nės šeimininkės, naudojančios 
maistui, pavyzdžiui, dilgėles ar 
rūgštynes, dažniausiai iš jų ver-
da sriubą, bet neruošia salotų. 
Kartais laukinių augalų salotų 
atsisakoma vien todėl, kad ne-
žinoma, kaip jas paruošti, su-
silpninti arba panaikinti (jeigu 
yra) kartoką ar kitokį nemalonų 
ar neįprastą skonį. Beje, neval-
giems žmonėms nereiktų veng-
ti karčių salotų ir kt. karčių val-
gių ar gėrimų, nes visi kartumy-

nai gerina apetitą.

Balanda padeda įveikti 
nuovargį

Jauni šios piktžolės lapai 
(savo struktūra panašūs į akso-
mą, atskirų rūšių – su baltais mil-
teliais apačioje) ir viršūnėlės sko-
niu primena špinatus (beje, mais-
tui tinka visa augalo antžeminė 
dalis) ir riešutus. Balandą gali-
ma vartoti ne tik kaip špinatų, 
bet ir kaip įvairių lapinių daržo-
vių pakaitalą. 

Balandos lapai būna skanūs 
ne tik žali, bet taip pat ir vir-
ti (vieni ar kartu su kitais auga-
lais, pvz., daržovėmis). Žinoti-
na, kad juos maistui būtina ruoš-
ti tuoj pat, kol švieži, nes jie labai 
greitai vysta. Dažniausiai balan-
dos naudojamos sriuboms, troš-
kiniams, apkepams, lietiniams. 
Beje, iš džiovintų ir persijotų sėk-
lų malami miltai duonai.

Lapuose rasta: vitamino C, 
karoteno, kalcio, kalio, fosforo, 
geležies, magnio, baltymų ir kai 
kurių kitų biologiškai veiklių me-
džiagų. Balanda padeda įveik-
ti pavasarinį nuovargį, apskritai 
stiprina organizmą.

Pastaba: balanda šalutinio 
poveikio nesukelia.

Skandinaviški receptai
Balandos troškinys
Nuplaunama 0,5 kg lapų, 10 

min. pavirinama kiek pasūdyta-
me vandenyje, išgriebiama, nu-
varvinama, smulkiai supjausto-
ma. Puode kartu su šaukštu mil-
tų pakaitinamas šaukštas rieba-
lų, suberiama balandos žaliava 
ir, visą laiką maišant, neskubant 
supilama stiklinė balandų nuo-
viro arba nugriebto pieno. Drus-
kos, cukraus ir pipirų įberiama 
tik baigiant troškinti. 

Pastaba: balandų sriuba ver-
dama kaip ir troškinys, tik reikės 
daugiau nuoviro ir mažiau – ba-
landų žaliavos ir miltų. Patiekia-
ma be priedų.

Balandų ir morkų sriuba
Nuplaunama ir supjausto-

ma apie 250 g balandų lapų, 
5 min. pavirinama kiek pasūdy-
tame vandenyje, nusunkiama. 
Supjaustoma skridinėliais apie 
250 g morkų, verdama kiek pasū-
dytame vandenyje, kol suminkš-
tėja. Puode ištirpinamas šaukštas 
sviesto ir paskrudinami 3 šaukš-
tai miltų. Paskui supilamas mor-
kų nuoviras, sumaišytas su 2 lit- 
rais vandens (dar geriau tiks bul-
vių ar kitų daržovių nuoviras) 
ir stikline pieno. Įberiama pagal 
skonį druskos, pipirų, cukraus, 
petražolių. 

Romualdas OGInSKAS
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Komentuojame–
konsultuojame

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
„Bičiulystės“ redakcija

Mirus tėčiui nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos valdybos narę, Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkę Jūratę Kamičaitienę. 

Mūsų skaitytojai domisi, kaip su-
žinoti, pagal kokius kriterijus nu-
statomas specialusis lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis. Kadangi teisės aktai 
dažnai keičiasi, ne vienam kyla 
klausimas, kokiame dokumente 
numatyti paskutiniai pakeitimai? 
Taip pat skaitytojams aktualu, ar 
minėti teisės aktai yra išspausdin-
ti Valstybės žiniose?

Bendrieji pirminiai specialie-
ji poreikiai nustatomi pagal Lie-
tuvos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministro ir Lie-
tuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2005 m. gegu-
žės 4 d. įsakymu „Dėl specialių-
jų nuolatinės slaugos, nuolati-
nės priežiūros (pagalbos), len-
gvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikių nusta-
tymo kriterijų sąrašo, tvarkos 
aprašo ir pažymų formų patvir-
tinimo“ patvirtintus kriterijus 
(paskutiniai 2013 gruodžio 27 d. 
įsakymu Nr. A1-713/V-1248 pa-
tvirtinti pakeitimai įsigaliojo nuo 
2014 m. sausio 9 d.). 

Specialusis lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techni-
nio pritaikymo išlaidų kompen-
sacijos poreikis nustatomas as-
menims nuo 18 metų amžiaus, 
labai ryškiai sutrikus judėjimo 
funkcijai, esant atitinkamoms or-
ganizmo būklėms, pagal minėta-
me įsakyme nustatytus kriterijus:

1. Vienos arba abiejų kojų pa-
ralyžius arba ryški parezė (esant 
kojų monoparezėms/plegijoms, 
paraparezėms/plegijoms, hemi-
parezėms/plegijoms, tetrapare-
zėms/plegijoms);

2. Abiejų kojų arterijų, arte-
riolių ir kapiliarų ligos (kodas pa-
gal TLK-10-AM I70, I70.2x), esant 
II B stadijos arterinės kraujota-
kos lėtiniam nepakankamumui 
(reikalingos techninės pagalbos 
priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, 
vaikštynė, ramentai ar kt.);

3. Abiejų kojų III–IV laipsnio 
lėtinis veninės kraujotakos ne-
pakankamumas (kodas TLK-10-
AM I80.2, I87.0);

4. Abiejų kojų limfostazė (III 
laipsnio galūnės edema – nuo 4 
iki 6 cm storesnė galūnė; IV laips-
nio galūnės edema – daugiau nei 
6 cm storesnė galūnė) (kodas pa-
gal TLK-10-AM I89.0);

5. Abiejų pėdų bigės Šopa-
ro sąnaryje;

6. Blauzdos arba šlaunies 
bigė;

7. Operaciniu būdu neišgy-
doma arba negydytina klubo ar 
kelio sąnario ankilozė (universi-
teto Ortopedijos traumatologi-
jos klinikos gydytojų konsiliu-
mo sprendimu);

8. Po dubens vienos pusės 
pašalinimo operacijos (hemipel-
vektomijos), dėl kurios pacien-
tas negali laisvai judėti (univer-
siteto Ortopedijos traumatologi-

Lengvojo 
automobilio 

kompensacija – 
ryškiai sutrikus 

judėjimo 
funkcijai

jos klinikos gydytojų konsiliumo 
sprendimu);

9. Po apatinės galūnės naviko 
pašalinimo rekonstrukcinės ope-
racijos, kurios metu specialiu on-
kologiniu endoprotezu buvo pa-
keisti keli sąnariai ir dalis kaulo 
arba visas jo segmentas;

10. III–IV laipsnio stuburo de-
formacijos, trukdančios stovėti ir 
vaikščioti;

11. Inkstų IV laipsnio nepa-
kankamumas, V stadija, gydo-
mas dializėmis.

Norint, kad būtų nustatytas 
specialusis lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis, asmuo (jo tėvai (įtė-
viai), sutuoktinis, jo pilnamečiai 
vaikai, globėjas (rūpintojas) arba 
jo įgaliotas atstovas, arba asme-
niui atstovaujantis gyvenamo-
sios vietos savivaldybės sociali-
nis darbuotojas, arba socialinės 
globos įstaigos, kurioje asmuo 
gyvena nuolat, socialinis darbuo-
tojas) turi kreiptis į asmens svei-
katos įstaigos jį gydantį gydytoją 
ir pateikti laisvos formos prašy-
mą. Gydantis gydytojas, nustatęs 
diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, 
taikant gydymą ir (ar) medicini-
nės reabilitacijos priemones, iš-
lieka organizmo funkcijų sutriki-
mų, parengia siuntimą į Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybą (toliau – NDNT) ir ki-
tus reikiamus dokumentus. As-
muo, turėdamas tokį siuntimą, 
per 60 kalendorinių dienų turi 
kreiptis į NDNT, kuri, vadovau-
damasi minėtais kriterijais, ir nu-
statys jo specialųjį lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikį.

***
Nuo 2014 m. sausio 1 d. biu-

letenis „Valstybės žinios“ nebe-
leidžiamas. Visi teisės aktai skel-
biami Teisės aktų registre www.
tar.lt, kuriame rasite ir minėtą 
teisės aktą bei jo pakeitimus. Tei-
sės aktai, reguliuojantys neįgalu-
mo, darbingumo lygio, bendrųjų 
pirminių specialiųjų poreikių ir 
profesinės reabilitacijos poreikių 
nustatymą, skelbiami ir NDNT 
tinklalapyje www.ndnt.lt/Teisi-
nė informacija. Čia galite rasti ir 
teisės aktų, reglamentuojančių 
specialiųjų poreikių lygio nusta-
tymą, aktualią redakciją. 

***
Patiksliname, kad norint gau-

ti Neįgaliojo pažymėjimo dubli-
katą, nebereikia apie jo prara-
dimą paskelbti spaudoje ir su 
kitais dokumentais pateikti šio 
skelbimo kopiją. 

(atkelta iš 1 psl.)

sveikatą tausojančių grikių lukš-
tų gaminių dirba Aušra Vinckie-
nė. Prieš 10-metį į jos gyvenimą 
klastingai įsibrovusi onkologinė 
liga paliko savo pėdsakus – kai-
rė moters ranka taip ir neatga-
vo stiprumo, ją sunkiau valdy-
ti. Daugiausiai prie siuvimo ma-
šinos laiko praleidžianti moteris 
(direktorė giria Aušrą už labai 
tvarkingai jos pasiūtas gaminių 
pakuotes) padeda ir audinius su-
kirpti, imasi ir įvairių pagalbinių 
darbų. Aušra neabejoja, kad svei-
kųjų įmonėje būtų gerokai sun-
kiau pritapti. 

Puiki siuvėja Nida Žilinskie-
nė – kurčia nuo vaikystės. „Mo-
teris labai darbšti, sumani, greitai 
įsisavina naujoves“, – darbuoto-
ją pristato R. Besekirskienė ir pri-
duria, jog jai pačiai teko mokytis 
gestų kalbos, kad būtų papras-
čiau bendrauti su Nida. 

„Visas kolektyvas dirba ran-
ka rankon“, – džiaugiasi įmo-
nės vadovė. Darbas čia organi-
zuotas taip, kad kiekvieną dieną 
būtų imamasi vis kito gaminio. 
Taip ne tik išvengiama „gamy-
bos į sandėlį“, bet ir neįsivyrau-
ja monotonija (o neįgaliesiems tai 
labai svarbu). 

Gyvenimo iššūkius lydi 
nauji atradimai

Vaišindama grikių žiedų ar-
bata, R. Besekirskienė pasakoja, 
jog savo gyvenimą su „Grike“ ji 
susiejo visiškai atsitiktinai. Įmo-
nės įkūrėja Janina Požėraitė ją su-
sirado ir įkalbėjo imtis vadovauti 
gamybai. „Tu viską išmoksi, čia 
nėra nieko sudėtingo“, – abejo-
nes sklaidė ir drąsino Janina.

Rasa tuomet vadovavo dide-
lei drabužių parduotuvei ir nie-
ko nežinojo nei apie neįgaliuo-
sius, nei apie grikių lukštus ar 
jų panaudojimą. Tačiau toks be-
sąlygiškas J. Požėraitės pasitikė-
jimas paskatino atsakyti tuo pa-
čiu. „Visą gyvenimą būsiu dėkin-
ga Janinai, kad ji mane surado ir 
pasiūlė šį darbą“, – 4-erius „Gri-
kei“ paskirtus metus šiandien 
apibendrina Rasa.

Pradžia nebuvo lengva, rei-
kėjo daug mokytis. „Svarbiau-
sia – niekas manęs nestumdė, 
nesijuokė, stengėsi padėti, – pri-
simena R. Besekirskienė. – Tik la-
bai neilgai truko šios pamokos. 
Po poros savaičių J. Požėraitę iš-
tiko sunkus insultas. Teko imtis 
vadovauti ne tik gamybai, bet ir 
visai įmonei.“

Nei darbo, nei gyvenimo iš-
šūkių nesibaiminanti jauna mo-
teris „Grikėje“ praleistus metus 
šiandien tapatina su įdomiais iš-
bandymais ir naujais atradimais. 
Atėjusi į įmonę Rasa rado nemen-
ką neįgaliųjų priežiūrai skirtą ga-
minių asortimentą: čiužiniai, pa-
galvės, apykaklės, voleliai, masa-
žuokliai. Tačiau susipažinusi su 
naudingomis grikių lukštų savy-
bėmis, panoro išplėsti jų naudoji-
mo galimybes, juos pritaikyti ne 
tik sveikatos problemų jau turin-
tiems, bet ir ją tausoti pasiryžu-
siems žmonėms. Pirmasis gami-
nys, kurį sumanė naujoji direk-

torė, buvo grikių lukštų pagal-
vėlė kūdikiams. Plonytė, kvad-
ratėliais suskirstyta, neleidžian-
ti mažyliui prakaituoti. Šiam ga-
miniui pasiteisinus, ėmėsi kito – 
saulutės, žvaigždutės formų pa-
galvėlių. Jos turi veiduką, ranku-
tes, pirštukus, kuriuos augantys 
mažyliai gali pačiupinėti, pajus-
ti čiužėjimą viduje, suskaičiuoti. 
Ne tik teigiamas emocijas sklei-
džia, bet ir naudą mažiesiems 
teikia neseniai pradėti siūti žais-
lai su išimamais maišeliais, į ku-
riuos pripilta grikių lukštų. Šį 
maišelį galima pašildyti ir vėl 
įdėjus į žaislinę katytę, kišku-
tį, meškiuką pandą, mergaitę, 
beždžionėlę kaip kompresą pri-
glausti prie suskaudusio pilvelio 
ar gerklytės. Taip gimė iš natūra-
lių medžiagų pagaminta žaislų 
serija, sėkmingai praėjusi visus 
laboratorinius tyrimus ir gavusi 
patvirtinimą, kad yra saugi nau-
doti vaikams. 

„Grikės“ gaminius pažįsta 
ir danai bei švedai

„Grikės“ gaminius atrado ir 
vaikų daželiai, ligoninės, joga 
užsiiminėjantys žmonės. Pato-
giam sėdėjimui, poilsiui skirtos 
pagalvėlės, pasagėlės, pufai ar 

skelbiamuose konkursuose kol 
kas pavyksta laimėti vieninte-
lę poziciją – tiekti pragulų profi-
laktikai ir gydymui skirtus kar-
pyto porolono čiužinius su ne-
peršlampamu užvalkalu. Beje, 
Belgijoje įmonės perkamas „kvė-
puojantis“, tačiau drėgmei ne-
pralaidus audinys „Grikės“ ga-
minius padarė daug paklauses-
nius. Ir grikių lukštų čiužiniai, 
ir pagalvėlės dubens apsaugai 
nuo pragulų turėjo nemenką trū-
kumą – jie netiko šlapimo nelai-
kymo problemų turintiems ne-
įgaliesiems. Dabar šios proble-
mos neliko. 

Praėjusių metų pabaigoje 
TPNC surengtame naujų gami-
nių pristatyme R. Besekirskie-
nė pademonstravo dvisluoks-
nį čiužinį, kurio viena pusė už-
pildyta grikių lukštais, kita pa-
daryta iš putų poliuretano. „Ne-
įgalus žmogus negali visą lai-
ką gulėti ant sintetinio pagrin-
do. Šis čiužinys leidžia atsiras-
ti įvairovei: savaitę gali pagulėti 
ant kietesnio (grikių lukštų) pa-
grindo, kitą – vėl ant minkštes-
nio (poliuretano)“, – pasakoja R. 
Besekirskienė, vildamasi, kad į 
šią naujovę bus atkreiptas dėme-
sys ir nors 10–20 čiužinių TPNC  

Iš neįgaliųjų rankų – sveikatą 
tausojantys gaminiai

kilimėliai pratimams atlikti ga-
minami pagal individualius už-
sakymus, įsiklausant į kiekvieno 
kliento nuomonę bei pageidavi-
mus. Prieš 4-erius metus įmonės 
mėnesio apyvarta siekė apie 18 
tūkst. litų, dabar ji išaugusi iki 30 
tūkst. litų. Daugiausia „Grikės“ 
gaminių nuperka privatūs asme-
nys. Nemažai jų įmonę atranda 
direktorės iniciatyva sukurtoje 
interneto svetainėje.

„Grikės“ prekinis ženklas ži-
nomas ne tik Lietuvoje. Kartu su 
danais ir švedais sumanytose in-
terneto svetainėse mūsiškius gri-
kių lukštų gaminius jau paste-
bėjo ir šių šalių gyventojai. Ko-
lega iš Danijos kas mėnesį patei-
kia užsakymų už 3–4 tūkst. litų. 
„Ne taip paprasta naują produk-
tą įvesti į kitos šalies rinką, – pa-
sakoja B. Besekirskienė. – Ten yra 
ir savų gamintojų. Labai svarbu 
kokybė, natūralumas. Džiaugia-
mės, kad mūsų gaminiai atitinka 
šiuos kriterijus.“ 

Tobulėja ir neįgalių 
poreikiams skirti gaminiai 

Daug pastangų R. Bese-
kirskienė įdeda ir tobulindama 
neįgaliesiems skirtą „Grikės“ 
produkciją. Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) 

nupirks. Tai būtų didelė paska-
ta ir pačiai įmonei, ir joje dirban-
tiems neįgaliesiems. 

Naujausias „Grikės“ gami-
nys – R. Besekirskienės sukur-
ta dvisluoksnė pagalvė „Apsi-
versk“. Vienas jos sluoksnis už-
pildytas Varėnoje auginamų gri-
kių lukštais, kitas – minkšta lie-
tuviškų avių iš Ukmergės vilna. 
Visa tai įvilkta į natūralų panevė-
žietiško lino pluošto užvalkalą. 
„Vienoje pagalvėje – visa Lietu-
va“, – šypsosi direktorė, prisipa-
žindama, jog vis ieško kuo natū-
ralesnių medžiagų „Grikės“ ga-
miniams. – Juk visų jų paskirtis – 
saugoti sveikatą.“

Aldona MILIeŠKIenė
Egidijaus Skipario nuotr.

Siuvėjos Nida Žilinskienė ir Katažina Teresa Setkovskaja.

„Grikės“ asortimentą paįvairino 
žaislai vaikams.

2014 m. kovo 27 d. – balandžio 2 d., Nr. 12 (1181), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 31 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 157) (kart.). 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(5/10). 11.00 Ponas Selfridžas (5, 
6) (kart.). 12.50 Savaitė. Visuome-
nės aktualijų laida (kart.). 13.25 Pa-
saulio panorama (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (361) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (158) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (54). 19.20 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira 
Galkontaitė. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.15 Dėmesio 
centre. 21.45 Teisė žinoti. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.15 Dokumentinio 
kino vakaras. Premjera. Vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas Ovaliajame 
kabinete. 2 d. Persijos įlankos karas. 
(Subtitruota). 0.15 Senis (361) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, balandžio 1 d. 
9.00 Kobra 11 (158) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (5/11). 11.00 Naisių vasara (54) 
(kart.). 11.30 Vyriausiasis ginkluotųjų 
pajėgų vadas Ovaliajame kabinete. 2 
d. Persijos įlankos karas. (Subtitruota, 
kart.). 12.30 Teisė žinoti (kart.). 13.25 
Dėmesio centre (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (362) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (159) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (55). 19.20 Emi-
grantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Pinigų karta. Pertraukoje – 
22.05 Pinigų karta. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.15 Šnipai (3)N-7. 0.15 Se-
nis (362) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, balandžio 2 d. 
9.00 Kobra 11 (159) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio li-
goninė (5/12). 11.00 Naisių vasa-
ra (55) (kart.). 11.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 12.30 Bėdų 
turgus (kart.). 13.25 Dėmesio cen-
tre (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (363) N-7. 17.00 Kobra 11 (160) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (56). 19.20 Gyvenimas. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Istori-
jos detektyvai. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.15 Šnipai (4) N-7. 0.15 Se-
nis (363) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 27 d. 
9.00 Kobra 11 (155) (kart.) N-7.  

10.00 Lietuvos Respublikos Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės meti-
nis pranešimas. Tiesioginė translia-
cija iš LR Seimo. 11.00 Naisių vasara 
(52) (kart.). 11.30 Emigrantai (kart.). 
12.20 Stilius (kart.). 13.10 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 13.25 
Dėmesio centre (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (359). 17.00 Kobra 
11 (156) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (53). 19.20 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.15 Potvynis (1) N-7. 1.15 
Senis (359) (kart.) N-7. 2.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, balandžio 4 d. 
9.00 Kobra 11 (161) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/2). 11.00 Naisių vasara (57) (kart.). 
11.30 Gyvenimas (kart.). 12.20 Taip. 
Ne (kart.). 13.15 Lašas po lašo (kart.). 
13.25 Dėmesio centre (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.55 Komisaras Reksas (2) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (162) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.40 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 
Premjera. Aurora. Fantastinė drama. 

Lietuva, 2012 m. S. 1.40 Komisaras 
Reksas (2) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, balandžio 5 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai HD. 7.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 7.55 Pagalbos 
ranka. 8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Dže-
ronimas (25). 9.25 Premjera. Maža-
sis princas (16). 9.50 Premjera. Aviu-
kas Šonas (4/11). 10.00 Linksmo-
ji knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. JAV, 2010 m. 3 
d. 13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų TV konkursas „Dainų daine-
lė 2014“. 15.00 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pa-
saulio panorama. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Sveiki-
nimų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Auksinės rankos. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dvi žvaigždės. 23.00 Premjera. Nu-
mylėtinis. Muzikinė drama. JAV, 2004 
m. N-7. 1.30 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. JAV, 2010 
m. 3 d. (kart.). 

Sekmadienis, balandžio 6 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 7.55 Girių horizon-
tai. 8.25 Kaimo akademija. 9.00 Dže-
ronimas (26). 9.25 Premjera. Maža-
sis princas (17). 9.50 Premjera. Aviu-
kas Šonas (4/12). 10.00 Gustavo en-
ciklopedija (subtitruota). 10.30 Prem-
jera. Leonardas (2/4, 5) 11.30 Klau-
simėlis.lt 11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Din-
gusi Atlantida. Dokumentinis filmas. 
JAV, 2011 m. (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (2/9, 10) N-7. 15.00 Krepšinis. 
LKL čempionatas. Alytaus „Dzūki-
ja“ – Panevėžio „Lietkabelis“. Per-
traukoje – 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 
Stilius. 18.30 Premjera. Ponas Self-
ridžas (7, 8). 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Premjera. Šerlokas. 
Tuščias katafalkas (3/1). Didžioji Bri-
tanija, 2013 m. N-7. (Subtirtruota). 
23.15 Kelias į 2014 pasaulio futbo-
lo čempionatą. 7 dalis. 23.45 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (2/9, 
10) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, kovo 31 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (13) (kart.). 
7.20 Simpsonai (339) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (19) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1864). 10.00 Pa-
skutinis iš vyrų (11, 12) N-7. 11.00 
Garfildas 2. Komedija. JAV, 2006 
m. 12.55 Drakonų medžiotojai (19). 
13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas (32). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
14.30 Simpsonai (340) N-7. 15.00 
Sutarties sąlygos (1) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (130) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (32) N-7. 20.00 Tik ne-
sakyk mamai (1) N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (44) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerštas 
(20) N-14. 23.00 Gražuolė ir pabai-
sa (6) N-14. 0.00 24 valandos (12) 
N-14. 1.00 Kaulai (11) N-14. 1.50 
Choras (22) N-7. 2.45 Penktadienio 
vakaro žiburiai (3) N-7. 3.35 Pabudi-
mas (9) N-14. 

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

lioji enciklopedija. 7.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (14) (kart.). 7.25 Simp-
sonai (340) (kart.) N-7. 7.55 Brazilijos 
aveniu (20) N-7. 9.00 Meilės sūku-
ryje (1865). 10.00 Paskutinis iš vyrų 
(13, 14) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.50 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Nepaprastas pasaulis (1) N-7. 12.55 
Drakonų medžiotojai (20). 13.30 Gu-
fis ir jo sūnus Maksas (33). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 14.30 
Simpsonai (341) N-7. 15.00 Sutarties 
sąlygos (2) N-7. 16.00 Nepaklusni 
širdis (131) N-7. 17.00 Lietuvos ko-
miko vakaras. Humoro meistrų kon-
certas, 2014. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Lietuvos komiko vakaras. Hu-
moro meistrų koncertas, 2014. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (45) 

N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai. 
Komedija. Rusija, 1965 m. N-7. 0.05 
24 valandos (12) N-14. 1.05 Kaulai 
(12) N-14. 2.00 Ryšys (1) N-7. 2.50 
Penktadienio vakaro žiburiai (4) N-7. 
3.40 Pabudimas (10) N-14. 

Trečiadienis, balandžio 2 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (15) (kart.). 
7.20 Simpsonai (341) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (21) N-7. 9.00 
Meilės sūkuryje (1866). 10.00 Pasku-
tinis iš vyrų (15, 16) N-7. 11.00 Ope-
racija Y ir kiti Šuriko nuotykiai. Kome-
dija. Rusija, 1965 m. N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (21). 13.30 Gufis ir 
jo sūnus Maksas (34). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (16). 14.30 Simp-
sonai (342) N-7. 15.00 Sutarties są-
lygos (3) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (132) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane 
(33) N-7. 20.00 Obelis nuo obels 
(12) N-7. 20.30 Žvaigždžių dešimtu-
kas N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (46) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Dakta-
ras Hausas (3) N-14. 23.05 Gražuo-
lė ir pabaisa (7) N-14. 0.05 24 valan-
dos (14) N-14. 1.05 Kaulai (13) N-14. 
1.55 Ryšys (2) N-7. 2.50 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (5) N-7. 3.40 Pa-
budimas (11) N-14. 

Ketvirtadienis, balandžio 3 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (16) (kart.). 
7.20 Simpsonai (342) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (22) N-7. 9.00 
Meilės sūkuryje (1867). 10.00 Pasku-
tinis iš vyrų (17, 18) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (2) N-7. 12.55 Drakonų medžio-
tojai (22). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (16). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (17). 14.30 Simpsonai 
(343) N-7. 15.00 Sutarties sąlygos 
(4) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (133) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Pamiršk mane (34) N-7. 
20.00 Kitoks tyrimas N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (47) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 Žalioji en-
ciklopedija. 22.00 Pavojus rojuje (2) 
N-14. 23.05 Gražuolė ir pabaisa (8) 
N-14. 0.05 24 valandos (15) N-14. 
1.05 CSI Majamis (1) N-14. 1.55 Ry-
šys (3) N-7. 2.45 Penktadienio vaka-
ro žiburiai (6) N-7. 3.35 Pabudimas 
(12) N-14. 

Penktadienis, balandžio 4 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (17) (kart.). 
7.20 Simpsonai (343) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (23) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1868). 10.00 Vir-
tuvė (11, 12) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (3) N-7. 12.55 Drakonų medžio-
tojai (23). 13.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (17). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18). 14.30 Simp-
sonai (344) N-7. 15.00 Sutarties są-
lygos (5) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (134) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Batuotas ka-
tinas Pūkis. Animacinis f. JAV, 2011 
m. N-7. 21.10 Vyras už pinigus. Ko-
medija. JAV, 1999 m. N-7. 23.00 My-
liu tave, žmogau. Romantinė kome-
dija. JAV, 2009 m. N-7. 1.10 Dingę 
be žinios. Veiksmo f. JAV, 1984 m. 
N-14. 3.00 11.6. Trileris. Prancūzija, 
2013 m. N-14. 

Šeštadienis, balandžio 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (22) N-7. 7.30 
Bidamanų turnyras (12) N-7. 8.00 
Smurfai (26). 8.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (18). 9.00 Tobula mo-
teris. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Stebuklingi 
batai. Komedija. JAV, 2002 m. 13.15 
Gamtos jėgos. Romantinė komedija. 
JAV, 1999 m. N-7. 15.35 Kamelotas 
(10) N-7. 16.45 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(3) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Au-
klė. Komedija. Kanada, JAV, 2005 m. 
N-7. 19.30 Pertraukoje – „Eurojack-
pot“. 21.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Veiksmo f. JAV, D.Britanija, Vokieti-
ja, Japonija, 2001 m. N-7. 22.55 Ro-
kis Balboa. Drama. JAV, 2006 m. 
N-7. 1.05 Dingę be žinios 2. Veiks-
mo f. JAV, 1985 m. N-14. 2.45 Tylus 
liudininkas. Kriminalinė drama. JAV, 
2011 m. N-14. 

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

Pirmadienis, kovo 31 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (54). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (14). 7.25 Vova to-
limoje karalystėje. Animacinis f. Ru-
sija, 1965 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (117) N-7. 8.50 Tuš-
čias čekis. Komedija. JAV, 1994 
m. (kart.). 10.45 Kvaišų šeimynė-
lės atostogos Las Vegase. Komedi-
ja. JAV, 1997 m. 12.35 Na, palauk! 
(15, 16) (kart.). 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (20). 13.20 Ogis ir ta-
rakonai (5). 13.30 Stebuklingi vais-
tai. Animacinis f. Rusija, 1982 m. 
13.45 Paklydėlės papūgos sugrįži-
mas. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 
13.55 Audra (100) N-7. 15.00 Meilė 
ir bausmė (10) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 Juodasis sąra-
šas (9) N-7. 23.10 Judantis objektas 
(9) N-7. 0.10 Specialioji Los Andželo 
policija (4) N-7. 1.05 Klientų sąrašas 
(2) N-7. 2.00 Slapti reikalai (7) N-7. 

Antradienis, balandžio 1 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (55). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (15). 7.25 Stebu-
klingi vaistai. Animacinis f. Rusi-
ja, 1982 m. 7.40 Paklydėlės papū-
gos sugrįžimas. Animacinis f. Ru-
sija, 1984 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (118) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.30 KK2 (kart.) 
N-7. 10.25 Nuo...Iki... (kart.). 11.30 
Mano vyras gali. N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (6). 13.30 Paklydėlės pa-
pūgos sugrįžimas 2, 3. Animacinis f. 
Rusija, 1984 m. 13.55 Audra (101) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (11) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 Auksiniai Svogūnai 
2014. 22.10 Žinios. Verslas. 22.50 
VAKARO SEANSAS Baudėjas. 
Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 
2004 m. N-14. 1.15 Klientų sąrašas 
(3) N-7. 2.10 Slapti reikalai (8) N-7.

Trečiadienis, balandžio 2 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (56). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (16). 7.25 Paklydė-
lės papūgos sugrįžimas 2, 3. Anima-
cinis f. Rusija, 1984 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (119) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.15 Va-
landa su Rūta (kart.). 12.15 Patrulis 
(kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (2). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(7). 13.30 Bjaurusis ančiukas. Ani-
macinis f. Rusija, 1957 m. 13.55 Au-
dra (102) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(12) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (16) N-7. 21.05 Patrulis N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 21.45 Renka-
mės Europą. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Pavojingas sandėris. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-7. 0.20 Specialio-
ji Los Andželo policija (6) N-7. 1.15 
Klientų sąrašas (4) N-7. 2.10 Slapti 
reikalai (9) N-7. 

Ketvirtadienis, balandžio 3 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (57). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (1). 7.25 Bjaurusis 
ančiukas. Animacinis f. Rusija, 1957 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(120) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 10.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 11.25 KK2 
penktadienis (kart.) N-7. 12.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (8). 13.30 Senojo jūri-

ninko pasakojimai. Antarktida. Ani-
macinis f. Rusija, 1972 m. 13.55 Au-
dra (103) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(13) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Baimės kaina. 
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2002 
m. N-14. 0.35 Specialioji Los Andže-
lo policija (7) N-7. 1.30 Ties riba (22) 
N-14. 2.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, balandžio 4 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (58). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (2). 7.25 Senojo jū-
rininko pasakojimai. Antarktida. Ani-
macinis f. Rusija, 1972 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (121) N-7. 
8.50 Šokiai ant ledo (kart.). 12.20 
Baisiausia mano gyvenimo savaitė 
(16) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4). 13.20 Ogis ir tara-
konai (9). 13.30 Ragana prieš. 1-2 d. 
Animacinis f. Rusija, 1979 m. 13.55 
Audra (104) N-7. 15.00 Meilė ir baus-
mė (14) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.50 Patrulis. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 penk-
tadienis N-7. 21.00 Mano vyras gali 
N-7. 22.15 Nuotakų karai. Romanti-
nė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 0.00 
Pinigų kalba. Komedija. JAV, 1997 
m. N-14. 1.55 Palaukite... Komedi-
ja. JAV, 2005 m. N-14. 

Šeštadienis, balandžio 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (9). 6.55 Beprotiškos links-
mybės (1). 7.20 Įspūdingasis Žmo-
gus-voras (11). 7.45 Mauglis. Pagro-
bimas. Animacinis f. Rusija, 1968 m. 
8.10 Teisingumo lyga (8). 8.35 Benas 
Tenas. Supervisata (12). 9.00 Po-
nas Bynas (2). 9.30 Padėkime augti. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Kaimietiški 
Vitnės nuotykiai. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2011 m. 11.35 Kvaišos detek-
tyvai. Komedija. JAV, 1993 m. N-7. 
13.10 Mano puikioji auklė (48). 13.45 
Didingasis amžius (60) N-7. 15.55 Ži-
nutė butelyje. Drama. JAV, 1999 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Užkerėtoji. Filmas šeimai. JAV, 
2007 m. 21.00 Juodasis riteris. Nuo-
tykių komedija. JAV, 2001 m. N-7. 
22.50 Uošvio tvirtovė. Romantinė 
komedija. JAV, 2005 m. N-14. 1.00 
Nuo sutemų iki aušros. Siaubo trile-
ris. JAV, 1996 m. N-14. 

Sekmadienis, balandžio 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (10). 6.55 Beprotiš-
kos linksmybės (2). 7.20 Įspūdinga-
sis Žmogus-voras (12). 7.45 Mauglis. 
Paskutinė Akelos medžioklė. Anima-
cinis f. Rusija, 1969 m. 8.10 Teisingu-
mo lyga (9). 8.35 Benas Tenas. Su-
pervisata (13). 9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Kosminis 
krepšinis. Komedija. JAV, 1990 m. 
11.35 Forestas Gampas. Drama. 
JAV, 1994 m. N-7. 14.25 Didinga-
sis amžius (61) N-7. 16.45 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Šokiai 
ant ledo. 22.30 Kaulų kolekcininkas. 
Trileris. JAV, 1999 m. N-7. 0.50 Pi-
nigų kalba. Komedija. JAV, 1997 m. 
(kart.) N-14. 

Pirmadienis, kovo 31 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.50 Gam-

ta iš arti (kart.). 2014 m. 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstra-
sensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 Kedrų 
įlanka 5 (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų 
patikrinimas (119) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Nuotakos siaubūnės (11) N-7. 15.00 
Didžioji sėkmė (33). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (20). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (120) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (21) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (21) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
Angelai ir Demonai. Veiksmo trile-
ris. Italija, JAV, 2009 m. N-14. 0.15 
Mentalistas (21) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (120) (kart.) N-7. 

Antradienis, balandžio 1 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės (8) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (120) (kart.) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (12) N-7. 15.00 Di-

džioji sėkmė (34). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (21). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (121) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (22) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (22) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
Ponas Vudkokas. Komedija. JAV, 
2007 m. N-7. 23.10 Tramdytojai (2) 
N-14. 0.10 Mentalistas (22) (kart.) 
N-7. 1.05 Prokurorų patikrinimas 
(121) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 2 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mentai (9, 10) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (121) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (13) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(35). 15.30 Dreikas ir Džošas (22). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (122) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (23) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (23) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Vasara Genujoje. 
Drama. Didžioji Britanijam 2009 m. 
N-14. 23.15 Tramdytojai (3) N-14. 
0.15 Mentalistas (23) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (122) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (122) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (14) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(36). 15.30 Dreikas ir Džošas (23). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (123) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (24) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (24) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuo-
kink mane. N-7. 21.30 21. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2008 m. N-14. 23.55 
Tramdytojai (4) N-14. 0.55 Mentalis-
tas (24) (kart.) N-7. 1.50 Prokurorų 
patikrinimas (123) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, balandžio 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Davis'o taurės teniso turnyras. 
Lietuva – Pietų Afrika. 15.00 Didžioji 
sėkmė (37). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(24). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(124) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
masN-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jauna-
vedžiai (25, 26) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (9) N-7. 21.30 Lenk-
tynės su mirtimi. Veiksmo f. JAV, 
2011 m. N-14. 23.15 Vasara Genu-
joje. Drama. Didžioji Britanija, 2009 
m. (kart.) N-14. 1.00 Prokurorų pati-
krinimas (124) (kart.) N-7. 2.05 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, balandžio 5 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (71) N-7. 8.30 Mitų 
griovėjai (4) N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 10.30 
Kviečiu vakarienės. 11.00 Naujaku-
riai (7) N-7. 12.00 Davis'o taurės te-
niso turnyras. 15.00 Jaunavedžiai 
(25, 26) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimasN-7. . 17.00 Mentai (11) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis (29) 
N-7. 19.00 Savaitės kriminalai N-7. 
19.30 Laukinis gražuolis. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 2009 m. N-7. 21.15 
MANO HEROJUS Hadsono vana-
gas. Veiksmo komedija. JAV, 1991 
m. N-7. 23.20 AŠTRUS KINAS Jie. 
Siaubo trileris. Prancūzija, Rumuni-
ja, 2006 m. S. 0.50 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, balandžio 6 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (72) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Da-
vis'o taurės teniso turnyras. Lietu-
va – Pietų Afrika. 15.00 Sveikinimai. 
17.00 Mentai (12) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos (57) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Kedrų įlanka 6. Drama. 
Kanada, 2013 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Nevaliaška. Komedija. Rusi-
ja, 2007 m. N-14. 22.50 Hadsono va-
nagas. Veiksmo komedija. JAV, 1991 
m. (kart.) N-7. 0.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Beibleidai. Metalo meistrai (23) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (13) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (1). 8.30 An-
čiukas Donaldas ir draugai (19). 9.00 
Sportuok su mumis. 9.30 Statybų TV. 
10.00 Laikas keistis. 10.30 Mūsų gy-
vūnai. 11.00 Stebuklingi batai 2. Fil-
mas šeimai. JAV, 2006 m. 12.55 Tur-
te ir skurde. Komedija. JAV, 1997 m. 
N-7. 15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 Ekstra-
sensai detektyvai (4) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Chorų karai. 22.30 Universalus 
karys. Regeneracija. Veiksmo f. JAV, 
2009 m. N-14. 0.20 Dingę be žinios 
3. Veiksmo f. JAV, 1988 m. N-14. 
2.15 Pavojus rojuje (2) (kart.) N-14. 
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Neįgaliųjų 
sportas 

Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentas Vytautas Kviet- 
kauskas, generalinis sekretorius Gintaras Zavadckis ir 
Premjero visuomeninis patarėjas neįgaliųjų sporto klau-
simais Aleksandras Pacevičius lankėsi Sočyje, žiemos 
parolimpinėse žaidynėse. Neįgaliųjų sporto propaguo-
tojai teigiamai įvertino Rusijos pasirengimą parolimpi-
nėms žaidynėms, parsivežė planų ateičiai, tačiau skeptiš-
kai vertina lietuvių galimybes suburti parolimpinę žiemos 
sporto komandą.

Tinklalpyje kinfo.lt galime perskaityti pokalbį su žurnaliste, re-
žisiere Neringa Medutyte, kuri pasakoja apie kartu su Arnoldu 
Alubausku sukurtą filmą „Dviese“ (angl. „Twogether“). Tai pa-
sakojimas apie nepaprastą dviejų neįgaliųjų draugystę. Šis fil-
mas buvo rodomas ir šiemetiniame „Kino pavasaryje“.

„Buvo labai svarbu parodyti, kad 
neįgalieji būna ne tik liūdni bei 
savo gyvenimu besiskundžian-
tys, bet ir kartu su jais gali būti 
labai linksma“, – sakė režisie-
rė N. Medutytė, sukūrusi filmą 
apie savo pusbrolį Martyną ir jo 
draugą Mindaugą. Jie serga Dau-
no sindromu.

N. Medutytė mano, kad Lie-
tuvoje neįgalūs žmonės iš tikrų-
jų dar gyvena už tam tikros so- 
cialinės ribos, jie dar tik po tru-
putį atranda savo vietą visuo-
menėje. Režisierė pasakoja, kad 
vasarą važiuodavo su Martynu 
atostogauti, tada ją trikdydavo, 
kai gatvėje praeiviai nuolat atsi-
sukdavo, komentuodavo. Jai no-
rėjosi apginti savo šeimą, paaiš-
kinti, kad Martynas yra toks kaip 
visi, todėl sumanė sukurti filmą. 

Martynas ir Mindaugas buvo 
kartu nuo pat darželio. Kai ku-
rie Dauno liga sergantys žmo-
nės gali išmokti kalbėti, bet Mar-
tynas ir Mindaugas tiesiog turi 
savo kalbą – naudoja savo ženk- 
lus, savo žodžius. Jie labai ge-
rai supranta vienas kitą: vieno-
dai džiaugiasi, rūpinasi vienas 
kitu, psichologiškai pasitiki. Tiek 
Martynas, tiek Mindaugas yra 
labai pozityvūs žmonės. Į filmo 
kūrimą jie žiūrėjo kaip į didžiu-
lį nuotykį. 

Filmo personažų draugys-

tė kuriama neįgaliųjų centre. 
„Man buvo svarbu, kad žmonės 
suprastų, jog ne visada neįga-
liųjų gyvenimas yra juodas,“ – 
sako N. Medutytė, „Ir dabar iš 
šalies matosi kokį siaubingą po-
veikį Lietuvai yra padariusi oku-
pacija, bedvasis ubagiškas rėži-
mas, kaip tai padarė daug žalos 
mūsų žmonėms. Komunizmui 
buvo reikalingi tik „normalūs“, 
išskyrus Mindaugo ir Martyno 
šeimas, darželį, daugiau niekas 
jų nepalaikė. Dėl to ta draugys-
tė ir buvo tokia ypatinga ir inty-
mi“, – dalijasi mintimis Londo-
ne gyvenanti režisierė. Ji sako 
būtų laiminga, jei žmonės ne-
pultų teisti, rodyti pirštu į kitaip 
atrodantį, gal garsiau kažką pa-
sakiusį, kad parduotuvėje su la-
peliu vaikštančiam neįgaliajam 
padėtų išsirinkti prekes, galbūt 
pamatę ant suolo sėdintį neįga-
lų vaiką su mama prieitų, tiesiog 
paklaustų, kaip sekasi, ar prisės-
tų kartu paskaičiuoti paukščių. 
„Nustebsite, kiek daug suteiksite 
gerumo ir kiek atgal gausite ge-
rumo grąžos. Norėtųsi, kad būtų 
daugiau tokių žiūrovų, kuriems 
filmas leistų labiau susipažinti 
su neįgaliaisiais ir leistų supras-
ti, kad mums nieko nenutiks, jei 
mes visi būsime toje pačioje vie-
ningoje bendruomenėje“, – dali-
jasi savo mintimis N. Medutytė.

Filmas apie ypatingą draugystę

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pasiekti gerų rezultatų 
nelengva 

„Mėgėjiškų veiksmų ten ne-
bepamatysi“, – sako Lietuvos 
parolimpinio komiteto genera-
linis sekretorius G. Zavadckis, 
girdamas išaugusį parolimpie-
čių pasirengimą dalyvauti žie-
mos sporto rungtynėse. Tai, pa-
sak jo, džiugu, bet kita vertus ir 
šiek tiek liūdina, nes tik patvirti-
na, kad norint paruošti komandą 
į parolimpiadą neužtenka mė-
gėjiškai paslidinėti nuo kalno, 
reikia brangios įrangos, tinka-
mai įrengtų sporto bazių. Deja, 
pas mus nei to, nei to dar nėra. 
Svarbiausia – labai trumpas lai-
kas, kuomet galima treniruotis 
žiemą. Žinoma, yra pavyzdžių, 
kai šalys, kuriose iš viso nebū-
na sniego (Čilė, Meksika), atve-
ža savo komandas, bet tai – pa-
vieniai atvejai. Pasak G. Zava-
dckio, jos turi sporto bazes kal-
nuose. Tačiau geriausių rezulta-
tų pasiekiama šalyse, kur į neį-
galiųjų sportą daugiausiai inves-
tuojama, kur apskritai yra gilios 
žiemos sporto tradicijos (Kana-
da, Rusija – šios šalys ir šiemet 
laimėjo daugiausiai medalių). 

Lietuvos parolimpinio komi-
teto generalinio sekretoriaus tei-
gimu, pas mus susidomėjimas 
žiemos sportu apskritai nelabai 
nedidelis, todėl ir sportuojančių 
neįgaliųjų – vos pavieniai atve-
jai. Tačiau norint parengti galin-
čius pasirodyti parolimpiadoje 
profesionalus, būtinos sistemin-
gos ir rimtos treniruotės. 

Kad pas mus trūksta rimtai 
rezultatų siekiančių, entuziastin-
gų sportininkų, pritaria ir A. Pa-
cevičius. Jis pasakoja, kad Lie-
tuvos akmenslydžio asociacija 
pasiūlė neįgaliesiems kartą per 
savaitę naudotis turima įranga 
ir ledu nemokamai, tačiau su-
sidomėjusių sportininkų – vos 
vienas kitas. Tikimasi, kad dau-
giau jų sutelkti ir galbūt netgi 
suformuoti komandą pavyks po 
kovo 25 d. vykusių parodomų-
jų akmenslydžio varžybų. A. Pa-
cevičius mano, kad gerų rezul-

Iš parolimpiados – 
ir su džiugiom, ir su 

liūdnom mintim

tatų įmanoma pasiekti ir kalnų 
slidinėjime.

Per mažai dėmesio 
neįgaliųjų sportui

G. Zavadckio nuomone, Lie-
tuvoje apskritai labai trūksta dė-
mesio neįgaliųjų sportui – beveik 
nebuvo reportažų apie parolim-
piadą, nors kreiptasi į žiniasklai-
dos priemones, Sporto žurnalis-
tų federaciją. Na, o pasaulyje ten-
dencijos keičiasi – Sočio parolim-
piada surinko labai daug žiūro-
vų, be to, nors čia varžėsi 45 ša-
lių atstovai (dalyvaujančiųjų taip 
pat daugėja), varžybas translia-
vo 65 šalių televizijos. Pasak Lie-
tuvos parolimpinio komiteto ge-
neralinio sekretoriaus, kuo dau-
giau dėmesio, tuo lengviau pri-
traukti rėmėjų, o šiais laikais 
sporte finansavimas labai svar-
bus. G. Zavadckis taip pat pa-

brėžė, kad į Sočį važiavo rėmė-
jų lėšomis, valstybei kelionė ne-
kainavo. Tai buvo gera patirtis, 
impulsas eiti į priekį, skatinti ne-
įgaliuosius sportuoti ir žiemą, 
sudominti juos naujomis spor-
to šakomis.

G. Zavadckis pasidžiaugė, 
kad Sočis ir olimpiniai miesteliai 
parolimpiados metu buvo gerai 
pritaikyti žmonėms rateliuose. 
Pasak jo, pirmas bandymas Ru-
sijoje aplinką padaryti prieina-
mą pavyko. Lietuvos parolim-
pinio komiteto generalinis sekre-
torius taip pat pabrėžė, kad pa-
rolimpiadoje nebuvo vietos po-
litikai. Nors buvo raginimų boi-
kotuoti šias pasaulinio lygio var-
žybas, nutarta nežlugdyti spor-
tininkų, kurie daugelį metų dir-
bo dėl galimybės pasirodyti pa-
rolimpinėse varžybose. 

emilija StOnKutė

Tinklalapyje kupiškėnų mintys.lt skaitome Ingridos Nagrockie-
nės straipsnį apie tai, kad į daugelį vietų Kupiškyje neįgalieji ra-
teliuose dar nepateks. 

Aplinkos pritaikymo neįgalie-
siems akciją surengusi Kupiškio 
krašto žmonių su negalia sąjun-
ga (KŽNS) išsiaiškino, kad pa-
tekti su rateliais galima dar ne į 
visas reikalingas Kupiškio mies-
to įstaigas. 2011 metais KŽNS 
buvo surengusi akciją „Neįgalio-
jo vežimėliu po miestą“. Jos metu 
netgi rajono meras Jonas Jarutis 
sėdo į neįgaliojo vežimėlį ir pats 
bandė patekti į svarbiausias vals-
tybines bei komercines patalpas. 
Akcijos dalyviai tuomet įsitiki-
no, kad judėjimo negalią turin-
tys žmonės savarankiškai ne tik 
sunkiai gali patekti į daugelį ra-
jono įstaigų, bet vežimėliu nelen-
gva riedėti net ir Kupiškio gat- 
vėmis, kur per statūs šaligatvių 
kraštai. Po šios akcijos viskas 
baigėsi valdžios pasvarstymais, 
kaip būtų galima padėti neįga-
liesiems.

Nuo akcijos praėjo treji metai. 
KŽNS nariai – pirmininkas Ge-
diminas Virbickas bei socialinė 
darbuotoja Palma Skrebienė ry-
žosi patikrinti, ar kas nors pasi-
keitė per tą laiką. O pasirodo, si-
tuacija ne tiek daug ir pagerėjo. 

Neįgaliojo vežimėliu į miestą 
išriedėję akcijos dalyviai dėkin-
gi Kupiškio konsultacinei poli-

klinikai už sutvarkytus įvažia-
vimus neįgaliesiems. Taip pat 
„Swedbanko“ kolektyvui už tin-
kamą nuovažą bei po įspėjimo į 
tinkamą pusę permontuotas du-
ris. Tai, pasak KŽNS narių, nere-
ta kliūtis neįgaliojo kelyje. Akci-
jos dieną neįgaliesiems pritaiky-
tas tualetas rastas Kupiškio jau-
nimo centre. Trūko tik specia-
laus ženkliuko šiai vietai pažy-
mėti ant durų.

Akcijos dalyviai pasigedo 
nuovažos į Kupiškio jaunimo 
centro salę. Nors įstaigos dar-
buotojai tikino, kad čia susiren-
kantys jaunuoliai rankomis įsi-
keltų nevaikštantį svečią, KŽNS 
teigė, kad neįgaliesiems itin svar-
bus savarankiškumas. Savo jė-
gomis Kupiškio neįgalieji nela-
bai įkoptų ir gana stačia nuova-
ža į Kupiškio Kristaus žengimo 
į dangų bažnyčią. O į vidų pa-
tekti trukdo didžiulis slenkstis 
prie durų. 

Bene sudėtingiausia nevaikš-
tančiam žmogui šiuo metu būtų 
patekti į Socialinės globos skyrių, 
kuris persikėlė į buvusias „Sod- 
ros“ pastato patalpas antrajame 
aukšte. Čia nėra nei specialaus 
užvažiavimo, nei lifto, nei skam-
bučio bent pagalbai išsikviesti.

Kupiškyje neįgalieji  
dar už slenksčio 

Išleista pirmoji Lietuvoje kny-
ga Brailio raštu, kurioje aklie-
siems ir silpnaregiams per 

nuotaikingus pasakojimus pris-
tatomos vartotojų teisės ir at-
sakingo vartojimo principai. 
„Akliesiems ir silpnaregiams 
skirtos šviečiamosios literatūros 
leidžiama labai mažai. Ši knyga 
apskritai yra išskirtinė, nes iki 
šiol nebuvo leidinio Brailio raštu, 
kuriame būtų pristatomos varto-
tojų teisės ir atsakingo vartojimo 
principai. Informacija perteikia-
ma pasitelkiant nuotaikingas ir 
netikėtas istorijas, tad tikime, kad 
skaitytojams ši knyga ne tik pa-
dės geriau pažinti savo teises ir 
pareigas, bet ir suteiks daug skai-
tymo malonumo“, – sako Lietu-
vos vartotojų instituto preziden-
tė Zita Čeponytė.

„Netikėti nutikimai“ – taip 

Akliesiems – smalsumą ir drąsą 
skatinanti knyga

pavadinta 6 istorijas apjungusi 
knygelė, sukurta ir išleista Lie-
tuvos vartotojų instituto inicia-
tyva. Knygoje pateikiamas istori-
jas sukūrė pasakų vaikams rašy-
toja Urtė Maskuliūnaitė, skaity-
tojams labiau žinoma Urtės Uliū-
nės pseudonimu. 2010 m. pasiro-
džiusi jaunosios rašytojos knyga 
„Kitokia svirplelio diena: pasa-
kaitės“ buvo išrinkta į geriausių 
metų knygų vaikams penketuką.

„Ilgai lauktas laikrodis“ – tai 
pasakojimas apie mergaitę, ku-
riai pardavėja apgaulės būdu 
įsiūlo vandeniui neatsparų laik-
rodį. Nesąžininga akcija ir ap-
gavystė tampa ir kitų dviejų is-
torijų – „Klasta miestelio krau-
tuvėje“ ir „Gėlininkės paslap-
tis“ – siužeto pagrindu. „Nėra to 
blogo arba atšauktas skrydis“ ir 
„Atostogų netikėtumai“ – supa-

žindina skaitytojus su keliautojų 
bei atostogautojų teisėmis. Istori-
jose „Skirtingi pasauliai“ ir „Pa-
tys skaniausi obuoliai“ atkreipia-
mas dėmesys į maisto švaistymo  
problemą bei vietinių produktų 
vartojimo svarbą.

„Tų žinių, apie kurias kalba-
ma istorijose, gali prireikti bet ku-
rią dieną. Svarbiausia žinoti, kad 
prireikus visada gali pakovoti už 
savo teises“, – teigė U. Maskuliū-
naitė ir palinkėjo knygos skaity-
tojams būti kūrybingiems, drą-
siems, smalsiems, ryžtingiems 
ir – aktyviems.

Nemokamą knygą „Netikė-
ti nutikimai“ Brailio raštu Lietu-
vos vartotojų instituto užsaky-
mu išleido Lietuvos aklųjų biblio- 
teka. Knygos tiražas – 100 eg-
zempliorių.

„Bičiulystės“ inf.

Lietuvos delegacija Sočio parolimpiadoje.
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio Dėdės Bronislovo pakūta

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

„Skūps diedė, skūps diedė, 
kad nieka nadouda. Kon 

diedė dous, kon diedė dous, kad 
nieka natora, – taip uždainuo-
ja dėdė, įeidamas į trobą. – No, 
vaka, lėpkėt unt kopruos, pane-
šo kruoma.“

Dėdė ateina prie stalo, o mes, 
palipę ant stalo, sušokam dėdei 
ant kupros: didesnis apsikabina 
dėdės kaklą, mažesnis – tą dides-
nį... Jei telpa, sulipa ir daugiau.

Dėdė atsilošia: „Tep puons 
en.“

Vaikai vos išsilaiko, cypia, 
spardosi. Tada dėdė greitai pa-
linksta į priekį: „Vuo tep obags 
en.“

Vaikai ritasi per galvą. Dėdė 
Bronislovas vėl atsitiesia: „Ui, 
vaka, atvažiava Maušas su kruo-
melio – pėrkėt adatų.“ 

Netilpusieji į kromelį, perka 
adatas – kuo plonesnės, tuo bran-
gesnės. Vaikams šiknelės skau-
da, ritasi žemyn, krykštauja, ir 
kromelis išyra. Visų dėdė negali 
panešioti, skuba skersti kiaulės. 
To jis ir atėjo. Nepanešiotieji su-
pyksta: „Diedė šėkt pasiriedė“.

Dėdė Bronislovas – jau-
nesnis mano mamos 

brolis. Vyresnysis Pranciškus 
pasistatė gražų namą Rietave. 
Mano seneliai gyveno labai skur-
džiai – buvo trobelninkai, todėl 
senelis Pranciškus, palikęs gau-
sią šeimą, išvyko į Ameriką. Vai-
kai vienas po kito išmirė. Liko 
trys. Senolis, grįžęs iš Amerikos, 
nusipirko pusę Ignaco Meškaus-
ko, mano prosenolio, ūkio, kurį 
valdė Adomas Meškauskas, bu-
vusiam kumetyne įsikūrė so-
dybą: pasistatė labai gražią tro-
bą, šalia jos jaują, užveisė didelį 
sodą. Nuo kaimo ganyklų jį ati-
tvėrė žiogriais, kad piemenys ne-
įšoktų, o tvartus surentė gana toli 
nuo trobos. Šalia tvartų išdygo 
kaime nei girdėta, nei matyta bū-
delė. Kaimas dyvijos ir ėjo žiūrė-
ti į tą naujadarą. Nebuvo ji reika-
linga tos sodybos gyventojams – 
užėjus striokui, nespėsi ten nu-
lėkti. Bet tegul būna kaip Ame-

rike. Mano broliukas Stasiukas 
su sese Nastele čia įsirengė baž-
nyčią. Nuolat ją lankė, ypač tada, 
kai namiškiai išvažiuodavo į Rie-
tavo bažnyčią. Puošė ją gėlėm. 
Nuvytusias sukrapšto į tą skylę 
ir vėl naujais žiedais papuošia.

Pašaukti vaikai parbėga.
„Vaika, geriau agrastos nu-

rinkėt.“
Mama įdavė kibiriuką. Vai-

kams agrastai duria, saulė ke-
pina.

„Nastele, einam į bažnyčią, 
paprašysim, kad Dievulis padėtų 
nurinkti“, – siūlo Stasiukas, nors 
dar lakstė be kelnių – su jupele.

Nunešė gėlių, pasilipę ant to 
paaukštinimo, tai vienas, tai ki-
tas sakė pamokslus. Po kiek laiko 
nubėgo pažiūrėti agrastų – kibi-
riukas tuščias. Nusiminė vaikai.

„Staseli, juk mudu poterių 
nemokam, kaip paprašysim“, – 
susiprato Nastelė.

O mama stebėjosi: „Kuokei 
mona vakūtele gerė, patės pra-
ša, ka puoterelius išmokyčiau.“

Senolis Pranciškus ne tik 
būdele nustebino kaimy-

nus: pasidirbino raudonai dažytą 
brikelę su aukštom pasostėm, o 
arklių pakinktai tilindžiavo nuo 
žvangučių, kad apsaugotų nuo 
nelaimių ir nubaidytų piktąsias 
dvasias. Tokia brikelė labai tiko 
vežioti kalėdninkus, tą Bronislo-
vas ir darė.

Senolio Pranciškaus šeima 
buvo labai religinga. Vaikai: Ju-
zytė, mano mama, dėdės Pran-
ciškus ir Bronislovas priklau-
sė Šv. Pranciškaus ordino treti-
ninkams.

Senelio žemėj – kaimo ka-
pinaitės. Šv. Morkaus, kryžiau-
nom, mojavos dienom kaimas 
čia rinkdavosi pamaldoms. Pir-
miausia – Šv. Morkaus diena. Se-
nelis apsivelka baltom lininėm 
kelnėm, tokiais pat marškiniais, 
susijuosia nauju pančiu ir eina į 
kapines. Čia tarp dviejų alksnių 
ant karties turi pakabinęs nora-
gą, o akėtvirbaliai pamesti ant 
žemės. Ima akėtvirbalius ir taip 

zvanija, kad visas kaimas girdė-
tų. O Nastelė su Stasiuku, suži-
noję, kad Morkaus diena, nusine-
šė po morką ir padėjo prie kop-
lytėlės šonų – papuošė.

Norint pasiekti kapines, rei-
kėjo apeiti tokį nedidelį liūną – 
durpyną. Čia buvo didžiausia 
ir ilgiausia Bronislovo pakū-
tos vieta.

Bronislovas vedė jau per-
žengęs Kristaus metus. 

Mano mama nenorėjo tekėti – 
taisėsi į vienuolyną, bet tėvo ver-
čiama ištekėjo už Adomo Meš-
kausko, kuriam liko antroji že-
mės pusė. Bronislovą vesti pri-
spyrė reikalas. Mama Rozalija, 
mano senelė, anksti mirė, senelis 
pasiligojo – reikėjo ūkiu rūpintis.

Per Bronislovo veselę jo bro-
lis Pranciškus iš miesto atsine-
šė tokią dėžę su didele ausim. Iš 
jos pradėjo ir kalbėti, ir groti, ir 
dainuoti. Vestuvininkai šurmu-
liavo, o mudu su broliu Broneliu 
ėjom aplink stalą ieškoti to šne-
kančiojo. Kėdę atsistūmę ir į ausį 
pažiūrėjom – nieko.

Dėdės žmona Juzefa buvo to-
kia pat darbšti ir religinga, kaip 
ir Bronislovas. Jis norėjo kiekvie-
ną sekmadienį priimti Šv. Ko-
muniją, bet be išpažinties nega-
lima. Todėl kiekvieną sekmadie-
nį ėjo išpažinties, nors nei rūkė, 
nei gėrė, nei keikėsi, su žmona 
darniai žaidė. Vaikai biro kaip 
iš gausybės rago. Užaugo keturi.

Klebonui Juozui Valaičiui 
nusibodo tos jo išpažintys – tik 
trukdo tikriems nusidėjėliams iš-
pažinti savo kaltes. Todėl sugal-
vojo pakūtą – per pamaldas kry-
žiumi gulėti bažnyčios vidury. Ir 
išsitiesė Bronislovas po pat sie-
tynais tarp sakyklos ir klebono 
klausyklos. Parapijonys pečiais 
trauko: ar Bronislovas išprotėjo, 
ar taip baisiai nusidėjo, kad to-
kią dar Rietave nematytą pakū-
tą uždėjo. O Bronislovas grau-
džias ašaras liejo, net pečiai tir-
tėjo – taip gailėjos už nuodėmes. 
Per Komuniją atsikėlęs prisiarti-
no prie grotelių.

Tačiau kitą sekmadienį dėdė 
vėl klūpo prie klebono klausyk- 
los. Nuėjęs nuo klausyklos, Bro-
nislovas klūpt čia pat po klebono 
akim ir keliais pradėjo eiti aplink 
piliorius. Jei pereitą kartą tik vi-
dury buvę žmonės tematė pa-
kūtavojantį dėdę, tai dabar pa-
matė visa bažnyčia. Žmonėms 
burnos neužkimši, todėl kitą se-
kmadienį pati bažnyčia buvo 
sausakimša.

Bronislovas vėl eina išpažin-
ties. Dabar ir žmonės stebi: kas 
čia bus. Nieko – Bronislovas at-
sikėlė nuo klausyklos ir per visą 
bažnyčią išėjo lauk. „Pavarė! Pa-
varė! – stebėjosi žmonės. – Tokį 
dorą žmogų!..“

O dėdė nulipęs laiptais, klūpt 
ant žvyro ir skuba keliais aplink 

bažnyčią iš skausmo dantis su-
kandęs. Kad tik spėtų iki Komu-
nijos. Keliai jau kruvini švysčio-
ja iš po kelnių. Bažnyčia dide-
lė, apeiti ne juokai. Parrepežio-
jo rėplom iki bažnyčios durų. 
Prie Komunijos ėjo paskutinis, 
ilgai klūpojo prie grotelių – lau-
kė, kol žmonių apmažės. Nepa-
doru apdriskusiom kelnėm pasi-
rodyti. Klebonas mato, kad neį-
veiks Bronislovo uolumo – atli-
kęs pakūtą, kitą sekmadienį jis 
vėl klūpo prie klausyklos.

Prasidėjo kalėdojimas. Ka-
lėdninkus vežė Bronis-

lovas – graži brikelė, gražūs pa-
kinktai, dar skambalą pariša ar-
kliams po kaklu, kad visas kai-
mas girdėtų ir būtų pasiruošęs 
priimti metinius svečius. Dėdė 
vežė kleboną, o kitas kaimynas – 
zakristijoną su vargonininku. 
Bronislovas klebonui parodo ir 
savo žemę prie kapelių: „Tyrs, 
nie šėinausie, nie ganysie, nie 
siesie, nie pjausie.“ „Tai gal čia 
durpių yra?“ – pasiteirauja kle-
bonas. „Yr. Gera, ka na par dėdė-
lės pluots ba nauduos. Vuo muo-
kesčios ėr už anon muokiek.“

Kalėdninkai baigdavosi pas 
senelius: trobos kaip klebonijos, 
senelė mokėjo kleboniškai val-
gį patiekti.

Sekmadienį Bronislovas ir 
vėl prie klebono klausy-

klos. „Žinai ką, Bronislovai, prie 
Komunijos tu eik neatlikęs pakū-
tos, nes jos taip greit neatliksi: iš-
kasi ten, pakapy, durpes, išdžio-
vinsi, suveši į jaują, tada ateisi iš-
pažinties. Pakūtą turi atlikti pats: 
pats griešiji, pats ir pakūtavok.“ 

Klebonėlis pasakė, kad ir vė-
liau galės eiti Komunijos visą 
mėnesį be išpažinties. Užteks 
kartą per mėnesį pasirodyti prie 
klausyklos. Dabar dėdė plūkėsi 
po tą marmalynę. Reikėjo ir ūkio 
darbus atlikti. Todėl kasė vos ne 
ištisom naktim. Kaimynai stebė-
josi: gal sužinojo, kad ten auksi-
nukai sumesti, kad taip slapta 
naktim kinkuoja po tą marmalą. 

Bronislovas iškasė kelis sta-
čiakampius, durpių kalnus su-
vertė pakraščiais, arkliais jas 
mynė, lygino. Joms išdžiūvus, 
supjaustė kvadratiniais luitais ir 
suvežė į jaują. Jos ilgai ten buvo. 
Nesuprato, kad geru kuru apsi-
rūpinęs. Sekmadieniais Bronislo-
vas nueina į bažnyčią, bet jau ne-
siartina prie klausyklos.

Penkerių–šešerių metų ganiau 
žąsis po laukus ir stebėjausi, kad čia, 
prie pat ūlyčios, kelios stačiakampės 
markos, bet nei linus kas į jas merkė, 
nei žąsys mėgo paplaukioti.

Tik dabar vyresnioji sesuo Nas-
telė pasakė, kad čia dėdė Bronislovas 
pakūtą atliko.

Mano laiko  
nuotraukos
1
Ta senatvė lyg šmėkla
negraži ir skurdi.
Ilgos nemigo naktys bevaisės.
Kaip pelynų trauktinė
stipri ir karti
(o juk metėlė žinomas vaistas).

Jau geriau apsieiti 
be tųjų vaistų.
Teks jau bristi į žiemą, į sausį.
Kiek praleista sunkiųjų,
nykiųjų naktų
savo grožiu šiurpių.
Įstabiausių!

2
Kai manęs nebebus, 
viskas bus kaip dabar,
šaltos žiemos
ir vasaros karštos,
bus pavasario saulė,
rudenė žvarba,
nenumaldomas noras – 
į ateitį veržtis.

Nėra kelio tolyn
nuo gimtųjų namų, –
nieko vaiko pasauliui netrūko.
Kai manęs nebebus,
aš gyvensiu džiaugsmu
jau subrendusių mūsų anūkų. 

3
Nesvarbu man bus
birželis arba sausis,
ar toli išėjęs,
ar prie kiemo vartų,
aš savęs daugiau  
                            neprievartausiu
ir netrokšiu nieko  
nuostabaus sutverti.

Metai bėgs
taryt dvyniai panašūs.
„Gal žmogus esu? – 
savęs paklausiu, –
„gal vandens šlakelis, 
rasos lašas,
kurs erdvėn, pakilus saulei, 
iškeliausiu?“

Vladas DAnuSAS
Raseinių r.

Egidijaus Skipario nuotr.Pavasaris jau puošiasi žiedais. Tęsinys – kitame numeryje.
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Rožė POŠKIenė
Klaipėda
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