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Pritaikyta specialiesiems 
poreikiams 

Andrius Blaževičius, Vilniaus 
universiteto I kurso skandinavisti-
kos studentas, sako, kad šioje bib- 
liotekoje jaučiasi lyg būdamas 
Švedijoje arba Suomijoje. „Pa-
galvota net apie smulkmenas“, – 
sako neįgaliojo rateliais judantis 
jaunuolis. – Kiek teko čia lankytis, 
nepatyriau jokių nepatogumų, 
visur viskas puikiai pritaikyta.“ 

Vieta, kurioje galima lan-
kytis kiekvieną dieną, 
būti kad ir visą naktį, kur 
be jokių kliūčių galima 
važinėti rateliais, kur gali 
dirbti net jei esi aklas. Tai 
prieš metus atidaryta Vil-
niaus universiteto biblio-
teka, tiksliau – Mokslinės 
komunikacijos ir informa-
cijos centras. 

Aplinka visiems

Pirmiausia – po pastatą pato-
gu judėti tiek žmogui rateliuose, 
tiek kitokių judėjimo sunkumų 

turinčiajam ar silpnaregiui. Visos 
erdvės, esančios viename aukšte, 
įrengtos be jokių lygių skirtumų, 
į kitus aukštus kelia šiuolaikiški 
liftai. Neįgaliesiems skirti tuale-
tai įrengti kiekviename aukšte. 
Savaime suprantama, kad nėra 
jokių kliūčių ir įvažiuoti į pasta-
tą. Pasistatyti automobilį neįga-
liesiems taip pat patogu. Nors la-
bai trūksta automobilių statymo 
vietų, specialiu ženklu pažymė-
tųjų užimti neleidžiama. 

Tačiau tai – nieko naujo. Svar-
bu, kad pagalvota ir apie visus 
pravažiavimus, tarpus tarp kny-
gų lentynų, rūbinės spintelių, kad 

žmogus rateliuose tarp jų lengvai 
pravažiuotų. Be to, informaciniai 
terminalai, leidinių skolinimosi 
įrenginys (bibliotekoje įrengta au-
tomatinė knygų skolinimosi siste-
ma) suprojektuoti taip, kad juos 
galima pakelti ir nuleisti iki nori-
mo lygio. Tai patogu ir labai aukš-
tam žmogui, ir rateliuose judan-
čiajam. Knygų atidavimo apa- 
ratas, rūbinės spintelių užrak-
tai ir pan. įrenginiai padaryti to-
kiame aukštyje, kad būtų pato-
gu kiekvienam. Dviejose skaity-
klose yra reguliuojamo aukščio 
stalai. Įrengta ir specialiųjų po-
reikių laboratorija, kurioje įdieg-

ta teksto konvertavimo progra-
minė įranga, Brailio spausdintu-
vas, yra galimybė naudotis elek-
troniniais didintuvais ir elektro-
ninėmis lupomis. Darbo vieta su 
elektronine lupa yra ir skaityklo-
je. Mokslinės komunikacijos ir in-
formacijos centro administratorė 
Skirmantė Ivanauskaitė sako, kad 
biblioteka turi įsigijusi ir 8 papil-
domas lupas, jei vienu metu jų 
prireiktų keliems silpnaregiams. 

Visi šie patobulinimai nekren-
ta į akis, nieko nėra padaryta ats-
kirai neįgaliesiems (išskyrus tua-
letus ir specialiąją laboratoriją), jie 
įsilieja į bendrą skaitytojų srau-
tą ir gali laisvai naudotis visomis 
čia siūlomos paslaugomis – nuo 
kavinės iki aukščiausioje vietoje 
esančios skaityklos ar adminis-
tracijos patalpų. 

Stengiasi įveikti visas 
kliūtis

A. Blaževičius į Vilnių atva-
žiavo iš Kėdainių. Vaikinas bai-
gė „Atžalyno“ vidurinę mokyklą 

Neįgaliųjų patogumui – šiuolaikiškas 
techninės pagalbos priemonių centras

Europinis projektas 
įgyvendinamas sėkmingai 

Panevėžyje neįgaliesiems 
duris atvėręs centras – viena iš 
TPNC įgyvendinamo projek-
to „Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro prie Socialinės ap-

Techninės pagalbos neį-
galiesiems centro (TPNC) 
Panevėžio teritoriniame 
padalinyje atšvęstos ofi-
cialios įkurtuvės. Simboli-
nę naujų patalpų atidary-
mo juostelę perkirpo šiam 
centrui žemės sklypą su-
teikęs Panevėžio mies-
to meras Vitalijus Satke-
vičius, pastatą stačiusios 
UAB „Dailista“ statybų 
vadovas Darius Linkonas 
ir sėkmingu šio projekto 
įgyvendinimu rūpinęsis 
TPNC direktoriaus pava-
duotojas, laikinai einan-
tis direktoriaus pareigas 
Kipras Šukys. Linkėda-
mas, kad naujosios patal-
pos taptų tikru pagalbos 
centru, jas palaimino Kris-
taus Karaliaus katedros 
klebonas Eugenijus Troic-
kis. Moderniame, erdvia-
me ir jaukiame centre bus 
aptarnaujami visos Pane-
vėžio apskrities neįgalieji. 

saugos ir darbo ministerijos pa-
dalinių infrastruktūros plėtra“ 
sudėtinių dalių. Europos regio-
ninės plėtros fondas šiam projek-
tui skyrė 15 mln. litų, dar 2,5 mln. 
litų pridėta iš valstybės biudžeto. 

Už projektui įgyvendinti skir-

tas lėšas pastatyti du modernūs 
pastatai Panevėžyje ir Klaipėdo-
je, įsigytos ir rekonstruotos patal-
pos Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Aly-
taus ir Telšių apskrityse. Visuose 
šiuose TPNC padaliniuose įreng-
tos techninės pagalbos priemonių 

dezinfekavimo kameros, nupirk-
ti suvirinimo aparatai. Čia atlie-
kami ne tik smulkaus remonto, 
bet ir kiti priemonių atnaujini-
mo ar remonto darbai. Padaliniai  

VU studentas Andrius Blaževičius džiaugiasi, kad naujoji biblioteka patogi neįgaliesiems.

VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras Saulėtekio 
alėjoje Vilniuje. 



Andora. Nykštukinė valstybė tarp Prancūzijos ir 
Ispanijos. Jos teritorija gerokai mažesnė už Vil-

niaus, o gyventojų skaičiumi Andora neprilygsta net, 
pavyzdžiui, Lazdynams. Tačiau šalis graži, įsikūrusi 
Pirėnų kalnų dauboje. Klimatas – subtropinis. Akį ve-
ria vešli augmenija. Kas nenorėtų aplankyti šio katalo-
nų krašto? Žinoma, už savo pinigus. Tačiau, kaip daž-
nai yra Lietuvoje, lygesnių už lygius nestokojame. Pa-
vasariui prasidėjus, į Andorą išvyko apie 20 Automo-
bilių kelių direkcijos darbuotojų mokytis... valyti aps-
nigtas magistrales. Keturios studijų dienos 9 valstybi-
nių įmonių atstovams ir direkcijos vadovams, sako, at-
siėjo apie 100 tūkst. litų.

Įgyti svetur patirties, kaip geriau prižiūrėti kelius, 
nieko nusikalstamo. Tik kodėl už iždo lėšas siųsti tokį 
didelį būrį žmonių? Ir dar į subtropinę šalį, kurios oro 
sąlygos retai panašios į mūsiškes. Ką besakytum, to-
kios išvykos kvepia išlaidingumu. Ypač tokiai bėdi-
nai Lietuvėlei.

Ką jau ką, mokame į dešinę ir į kairę švaistyti sun-
kiai surinktas biudžeto pajamas. Ne taip seniai grupė 
valstybinių „specialistų“ buvo nukakę į Pietų Korėją irgi 
„įgyti“ žinių, kaip kovoti su... pustomu dykumų smė-
liu. O kiek ekonomikos grandų važiavo į Malaiziją, Sin-
gapūrą, kitus Pietryčių Azijos kraštus investicijų par-
vežti. „Veža“ iki šiol, palikę biudžete skyles ir skylutes.

Net savo kieme negali elgtis bet kaip. Už netvarką 
gali būti nubaustas. Gali, tačiau kas tas piktas ir prin-
cipingas dėdė? Ar dažnai jis žvilgteli į tą tavo kiemą, 
kontroliuoja, kaip laikaisi įstatymų? Prieš kiek laiko 
privati Šiaulių medicinos įstaiga iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo per kelis metus gavo daugiau 
kaip 730 tūkst. litų. Nusprendė – kam tada taupyti, 
stengtis, ypač kai patys uždirbo mažiau kaip dešimta-
dalį minėtos sumos. Ir prasidėjo. Savininkas už kelias-
dešimt tūkstančių litų ėmė pirkti baldus, kilimus, dvi-
račius, stalo teniso ir futbolo stalus, slidinėjimo įrangą 
ir t.t. Suprantama, neužmiršo ir savęs – išsimokėjo 111 
tūkst. litų dividendų. 

Tikrintojai nustatė, kad užsienyje šimtatūkstantines 
sumas uždirbantys mūsų piliečiai Lietuvoje pasistato 
namus ar įsigyja prabangius butus, „pamiršę“, kad gau-
tas pajamas reikėjo deklaruoti ir sumokėti mokesčius. 
Viena jonavietė dirbo Šveicarijos striptizo klube ir, pa-
sinaudojusi šalies įstatymų spragomis, uždirbo milijo-
ną litų. Vilniuje nusipirko 0,5 mln. vertės butą, statėsi 
namą. Ir nė cento į tėvynės iždą. Panašiai gudravo ne-
mažą kapitalą užsienyje susikrovusi lietuvė manekenė. 

Kyla klausimas: kokiu būdu šitie gobšuoliai, nedek- 
laravę pajamų, gauna leidimus pirkti butus, sklypus, 
statyti namus? Vadinasi, jų kiemai metų metais yra už-
dari mokesčių inspektoriams, finansinių nusikaltimų 
tyrėjams, savivaldybių pareigūnams. Čia kaip toje pa-
sakoje, kur pro užsnūdusį sargą milžiną į valdovo rū-
mus patenka pašaliečiai.

Milžinų miegalių pas mus į valias. Per juos pra-
randame milijardus, reikalingus vargetoms remti, iš-
mokoms neįgaliesiems ir pensijoms didinti. O kol kas 
puoselėjame viltį, kad kas nors iš lietuvio biudžeto la-
bui nupirks dešrigalį ar sūrio gabalą. Kokioje nors Ame-
rikoje ar Švedijoje už apgaulingas finansines operaci-
jas, kenkiančias valstybės pajamoms, nedelsiant atsi-
durtum už grotų.

Anądien stebiu, kaip neįgalus vaikinas savo ratukais 
sunkiai stengiasi įveikti kalniūkštį važiuojamąja kelio 
dalimi. „Eikš į šaligatvį, sakau, bus saugiau.“ O jis: „Pa-
žiūrėk, koks tas šaligatvis, kas antra plytelė sudužusi, 
pagatvio tako seniai niekas neremontuoja.“

Nejučia kilo mintis: gal nauji kelininkų pasiuntiniai, 
sugrįžę iš andorų, monakų ar Kuko salynų, parsivežė 
idėjų, kaip pigiau ir greičiau sutvarkyti pėsčiųjų kele-
lius. Ir ne tik juos. Už pinigus, sudraudus švaistūnus 
ir snaudžiančius milžinus.

Snaudžiantys 
milžinai

Kupiškis:
Žinių troškimas, smalsu-
mas, kūrybinių gebėjimų 
ugdymas – tokie siekiai 
neįgaliuosius telkia ir į 
bendraminčių būrį, ir ska-
tina veiklumo ugnele da-
lintis su pasyvesniais vi-
suomenės nariais.

Kur Kupiškyje bevyk-
tų koks nevyriausybinės 
organizacijos renginys, te-
minis seminaras ar švietė-
jiška konferencija, ten su-
tiksi ir neįgaliųjų draugi-
jos narių. Ketvirtus metus 
mieste veikia Trečiojo am-
žiaus universitetas, vieni-
jantis per šimtą narių, ir 
tarp jų yra nemažai drau-
gijos aktyvistų. 

Šiuo metu studentau-
jantys senjorai dalyvau-
ja Nacionalinio mokymų 
centro projekte suaugusių-
jų bendrosioms kompeten-
cijoms ugdyti, tarp mėgs-
tamiausių temų – meninio 
ugdymo, sveikos gyvense-
nos praktiniai užsiėmimai. 

Kultūros darbuotojai 
rengia tradicinę pavasa-
rišką mugę ir kaimo kape-
lų bei muzikantų varžytu-
ves, ten irgi būtinai išvysi 
Neįgaliųjų draugijos dar-
bo terapijos klubo narius, 
jų vadovę Valentiną Sta-
niulienę su dailiais rank-
darbiais. 

Rodo aktyvumo pavyzdį 
bendruomenei

Savivaldybės viešojo-
je bibliotekoje vyksta vie-
tos literatų klubo „Lėvens 
balsai“ renginys, pristato-
ma medikės Mildos Vaiž-
mužienės pirmoji poezijos 
knyga „Per rasas“, o mu-
zikinius intarpus patikėta 
sudėlioti Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos vo-
kaliniam ansambliui „Prie 
Kupos“. Kodėl šiam ko-
lektyvui, argi mažai kitų 
kapelų, ansamblių, dai-
nininkų? Toks pasirinki-
mas liudija pasitikėjimą 
ir pripažinimą, Neįgalių-
jų draugijos sugebėjimą 
darniai įsilieti į vietos ben-
druomenės viešąjį gyveni-
mą, gražiai su visais sutar-
ti, neužsidaryti savo prob- 
lemose, savo būstinėje ir 
po savo stogu. 

Ne tik kultūros ir meno 
žmonės, tautodailės kūrė-
jai glaudžiai bendradar-
biauja su neįgaliųjų ben-
druomenės nariais, bet ir 
vietos valdžia nebesiryž-
ta ignoruoti šios visuome-
ninės organizacijos. Savi-
valdybės ir Socialinės pa-
ramos skyriaus vadovai, 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vilkaviškis: Atnaujintose patalpose  
smagiau dirbti

Draugijos narys Algirdas Baltušnikas semiasi meninių įgūdžių 
Nacionalinio mokymų centro projekto užsiėmimuose.

Draugijos vokalinis ansamblis muzikos intarpais džiugina li-
teratūrinės popietės klausytojus miesto viešojoje bibliotekoje.

kai tik vyksta Neįgaliųjų 
draugijos renginiai, visada 
juos įsirašo į savo darbo-
tvarkę. O dalyvaujant ten-

ka ir išklausyti, ir pažadė-
ti, draugijai tai tik į naudą. 

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

 „Bičiulystei“ parašiusi vil-
kaviškietė Marija Kaminic-
kienė papasakojo apie Neįga-
liųjų draugijos atnaujintose 
patalpose suaktyvėjusią orga-
nizacijos veiklą, jos nariams 
teikiamas įvairias paslaugas. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
šiandien turi kuo pasi-
džiaugti – duris atvėrė re-
novuotos draugijos pa-
talpos. Dabar čia erdvu, 
šviesu ir jauku. Draugijos 
veikloje nori dalyvauti vis 
daugiau neįgaliųjų. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijoje dirba 
12 asmenų, 9 iš jų – neįga-
lūs. Visi nuoširdžiai sten-
giasi padėti silpnesniems 
už save. Draugijoje veikia 
6 nedideli centriukai, ku-
riuose teikiamos nestacio- 
narios socialinės paslau-
gos. Neįgalieji ir jų šeimos 
nariai labai patenkinti, kad 
čia sulaukia pagalbos. 

Iš Vilkaviškio rajono 
savivaldybės pernai ru-
denį draugija gavo naują 
transporto priemonę. Ga-
limybė teikti transporto 
paslaugas neįgaliesiems, 
jų šeimos nariams, seny-
vo amžiaus žmonėms – iš-
ties svarbi ir labai reikalin-
ga parama. Šiemet savival-
dybė skyrė finansavimą 
šioms paslaugoms teikti. 
Prisideda ir patys neįgalie-
ji – šios paslaugos iš dalies 
mokamos. Jas teikia ilga-
metis draugijos vairuoto-
jas Vytautas Klimavičius.

Daugiausiai žmonių 

draugijoje suburia darbo 
terapijos būrelis-klubas 
,,Kamanės“, kuriam vado-
vauja Dalė Baltanavičienė. 
Būrelio narių rankdarbiai 
draugiją garsina įvairio-
se rajono parodose, kas-
met dalyvaujama sostinė-
je vykstančioje neįgaliųjų 
darbų šventėje ,,Tau, Vil-
niau!“ Šiemet „Kamanės“ 
narės jau buvo nuvyku-
sios į Kaune surengtą Ka-
ziuko mugę. Iš ten grįžo su 
naujomis idėjomis, minti-
mis ir negaišdamos laiko 
ėmėsi naujų rankdarbių, 
kuriais galės pradžiuginti 
draugus, padovanoti sve-
čiams, parduoti mugėse. 
Į užsiėmimus darbštuolės 
renkas du kartus per sa-
vaitę. Nemažai moterų at-
vyksta iš atokesnių rajono 
kampelių. Neįgalieji gali 

dirbti ir namuose – jiems 
atvežamos reikalingos me-
džiagos, o paskui jų gami-
niai paimami, nugabenami 
į parodas. ,,Kamanės“ bū-
relio vadovė D. Baltanavi-
čienė – aktyvi, gabi rank-
darbių kūrėja. Jai patin-
ka ir siūti, ir megzti. Dirb-
damos kartu būrelio narės 
viena iš kitos mokosi, idėjų 
semiasi, savo gebėjimus re-
alizuoja. Draugijos pirmi-
ninkė Valė Jasionienė pa-
laiko „Kamanės“ būrelio 
narių sumanymus ir pati 
retsykiais pasiūlo, ką įdo-
mesnio ar naujesnio būtų 
galima padaryti, sugalvo-
ja įvairių būdų, kaip darbš-
tuoles paskatinti.

Kiekvieną savai tę 
draugijos patalpose repe-
tuoja Violetos Adomavičie-
nės vadovaujamas meno 

kolektyvas ,,Likimas“. Per 
9-erius veiklos metus an-
samblis yra išleidęs 2 kom-
paktines plokštelės, įrašęs 
DVD. „Likimas“ koncer-
tuoja ne tik savame rajo-
ne, jam teko dainuoti ir te-
levizijoje. 

Draugijos tarybos narė 
Vilma Nagrockienė buria 
norinčiųjų sportuoti grupę. 
Turime 4 treniruoklius, tad 
vis daugiau atsiranda no-
rinčių pasimankštinti. Vei-
kia ir biosocialinių funkci-
jų atkūrimo kabinetas, ku-
riame dirba Darius Vasa-
lauskas. Draugijoje teikia-
mos dušo, skalbimo, as-
mens asistento paslaugos.

Atnaujintose patalpose 
veikla vyksta nuolat. Kiek- 
vienas čia gali pasirinkti, 
kas jam arčiau širdies, kur 
geriausiai save išreikšti.

„Kamanės“ būrelio narių rankdarbių paroda.
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 Į Jurbarko verslo centro konferen-
cijų salę rajono Neįgaliųjų draugi-
jos nariai susirinko išklausyti pir-
mininkės Vidos Pieniutienės 
ataskaitos apie nuveiktus praėjusių 
metų darbus, pasidžiaugti pavasa-
rio šventėmis. 

Susirinkimą pradėjusi pir-
mininkė pabrėžė, kad čia ne tik 
ataskaitinis, bet ir smagus pava-
sarinis pasibuvimas kartu. Nors 
dirbo nepilnus metus, bet drau-
gijos aktyvia veikla V. Pieniu-
tienė tikrai galėjo pasidžiaugti. 
2013-aisiais buvo organizuota 
daug kelionių, poilsiauta prie jū-
ros, dalyvauta Tauragėje ir Kau-
ne vykusiose neįgaliųjų sporto 
šventėse, iš ten parsivežta ne-
mažai apdovanojimų. Ansam-
blis „Draugystė“, vadovauja-
mas A. Petruičio, ne tik dalyvavo 
konkurse „Vilties paukštė“, bet ir 
savo skambia daina papuošda-
vo ir kitus renginius. Visiems la-
bai patiko draugijos šventė Sma-
lininkuose. Jos estafetę šiemet 
perėmė Skirsnemunės neįgalieji. 
Prieš Kalėdas rankdarbių būrelio 
moterys paruošė dovanėles sun-
kiausią negalią turintiems drau-
gijos nariams, o joms savo išmo-
ne padėjo I. Kasparaitienė. 

Žinoma, draugija vien tik iš 
projektų lėšų tiek daug nenu-
veiktų. Smagu, kad neįgaliųjų 
be dėmesio nepalieka rajono sa-
vivaldybė. Balandžio 16 dieną į 
susitikimą su neįgaliaisiais at-
vykęs rajono meras R. Juška pa-
žadėjo peržiūrėti transporto ke-
lionėms įkainius, kad būtų gali-
ma organizuoti daugiau išvykų 

Jurbarkas: Aptarti 
metų darbai

ir kad jos būtų pigesnės. Lėšo-
mis dažnai draugiją paremia ir 
Seimo narys B. Pauža. Dažnai į 
draugijos patalpas užsuka Soci-
alinės paramos skyriaus vedėja 
A. Zabalujeva, beje, dalyvaujan-
ti visuose Jurbarke rengiamuose 
neįgaliųjų pasibuvimuose. 

Užtektinai veiklos numatyta 
ir šiemet. Jau veikia rankdarbių 
būrelis, neįgalių literatų klubas 
„Versmė“, naujų dainų mokosi 
ansamblio dalyviai. Suplanuo-
ta ir nemažai kelionių bei poil-
sis prie jūros. Šiek tiek skaudu, 
kad projektams skirtos lėšos šie-
met sumažintos. Tačiau, pasak 
V. Pieniutienės, tiesiog reikės pa-
sispausti. Juk kai labai nori, vis-
ką gali padaryti.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
skambėjo ir linksmos dainos, 
ir poezijos posmai. Po renginio 
visi vaišinosi susineštais skanu-
mynais, aptarė tolimesnės veik- 
los planus. 

Onutė ČirViNSkieNė

iš kairės – draugijos pirmininkė 
V.Pieniutienė su I.Kasparaitiene.

ir pasirinko studijuoti norvegų 
kalbą. Tiesa, jis svajojo apie kino 
inžineriją, bet gyvenimas kartais 
pakoreguoja planus. Andrius kol 
kas tuo patenkintas – džiaugia-
si įdomiomis studijomis. Vaiki-
nas į ratelius atsisėdo būdamas 
12-metis, o tai lėmusi priežastis – 
neuralinė raumenų atrofija arba 
Šarko-Mari-Tuto liga, buvo dia-
gnozuota tik sulaukus 11 metų. 
Šiai liga veikiant deformuojasi 
kojų raumenys, yra pažeidžia-
mos pėdos, todėl darosi sunku 
vaikščioti. Iki tol Andrius sako 
buvęs tik šiek tiek silpnesnis už 
bendraamžius. Vaikinas ir dabar 
šiek tiek paeina pasiremdamas 
ramentais, tačiau vis dažniau 
sėdasi į ratelius. Jei ne ramentai, 
turbūt būtų nelengva įveikti vi-
sas kliūtis, pasitaikančias studi-
juojant Filologijos fakultete, kuris 
dar toli gražu nėra tinkamai pri-
taikytas. Tiesa, Skandinavistikos 
centras, kur jam vyksta daug už-
siėmimų, gana prieinamas. 

Andrius nesiskundžia ir kan-
triai stengiasi įveikti visas išky-
lančias kliūtis, juk atvažiavo stu-
dijuoti iš Kėdainių, kurie žmogui 
rateliuose – ištisas kliūčių ruo-
žas. Čia dar labai mažai pasta-
tų ir gatvių pritaikyta neįgalie-
siems. Ir besimokant mokyklo-
je jam teko įveikti ne vieną kliū-
tį. Nors įėjimas į pastatą pritai-
kytas, tačiau, pavyzdžiui, klasė-
se pravažiuoti tarp suolų buvo 
beveik neįmanoma. 

Dabar vaikinas apsigyveno 
Naujojoje Vilnioje ir džiaugiasi, 
kad žemagrindžiais autobusais 
gali gana patogiai pasiekti cen-
trą. „Į viską žiūriu atlaidžiai, – 
sako Andrius. – Jei ir iškyla kokių 
kliūčių, visada aplink yra žmo-
nės, kurie padės.“ Ir besilankant 
naujojoje bibliotekoje buvo ma-
tyti studentų geranoriškumas: 
eidami pro šalį jie stengėsi pa-
laikyti atviras duris, įleisti į liftą, 
kad rateliais judantysis nepatir-
tų nepatogumų. 

Aplinka, kurioje gera 
visiems 

S. Ivanauskaitė pasakoja, jog 
bibliotekoje stengiamasi sukurti 
aplinką, kurioje visi jaustųsi ge-
rai, kad įstaiga būtų lankoma, 
atitiktų jaunimo poreikius. No-
rima, kad čia būtų ne tik darbo, 
bet ir susitikimų, bendravimo, 
diskusijų vieta. Šį tikslą Moks-
linės komunikacijos ir informa-
cijos centrui, atrodo, pavyko pa-
siekti. Nors jis priklauso Vilniaus 
universitetui ir jo studentai bei 
kiti bendruomenės nariai gali 
naudotis bibliotekos paslaugo-
mis net be jokio specialaus skai-
tytojo pažymėjimo, per metus čia 
užsiregistravo 6 tūkst. skaitytojų 
iš kitų universitetų. Bibliotekoje 
sukurta beveik 700 darbo vietų, 
tačiau jų neretai pritrūksta. Sesi-
jos metu net naktį kartais čia ap-
silanko iki 500 skaitytojų. Beje, 
S. Ivanauskaitė pastebėjo, kad 
būtent naktį labiausiai mėgsta 
dirbti ir aklieji. Tikriausiai todėl, 
kad tada jiems netrukdo aplinki-
nių šurmulys. 

Modernioje bibliotekoje 
laukiamas kiekvienas

Bibliotekoje susikūrė ben-
druomenė, bendraujant sociali-
niuose tinkluose galima suras-
ti ir kas paskolins telefono kro-
viklį, kompiuterio laidą, pavai-
šins kava ar padės neįgaliajam 
iškilus bėdai. 

Biblioteka visiškai automati-
zuota: įėjimas čia atviras, dirbti 
skaitykloje gali visi be jokios re-
gistracijos. Skaitytojai patys pa-
žymi pasiimamas ir atiduoda-
mas knygas. Visoje bibliotekoje 
veikia bevielis internetas, čia ga-
lima naudotis ir savo, ir 200 bi-
bliotekoje įjungtų kompiuterių. 
Laisvai prieinami ir skeneriai, 
kopijavimo aparatai. Mėgstan-
tieji tylą gali naudotis individu-
alaus darbo kabinomis. Kiekvie-
noje skaitykloje įrengtas vandens 
aparatas. 

Be to, yra ir visiškai netikėtų 
sprendimų: pavyzdžiui, biblio-
tekoje galima pailsėti ant pato-
gaus gulto, kuris lengvai pada-
romas iš minkštasuolio, norintys 
privatumo gali pasirinkti „tylųjį 
fotelį“, na, o besistengiantys pa-
laikyti gerą laikyseną gali sėdė-
ti ne ant kėdžių, o ant gimnasti-
kos kamuolio. Dar vienas jauni-
mo mėgstamas baldas – kėdės, 
lengvai besitransformuojančios į 
stalą. Pastatas – itin šiuolaikiško 
stiliaus, tačiau langai nukreipti į 
mišką, tad pakėlęs akis nuo kom-
piuterio ar knygos gali pamatyti 
pušyno vaizdą. 

Trūkumus stengiamasi 
taisyti

S. Ivanauskaitė sako, kad ren-
giant patalpas buvo stengtasi įsi-
klausyti į visus neįgaliųjų porei-
kius, dėl to nuolat bendrauta su 
neįgaliųjų organizacijom. Tačiau 

vis dėlto dabar paaiškėjo, kad ne 
viskas padaryta. Pavyzdžiui, ne-
įgaliųjų organizacijos papriekaiš-
tavo, kad neįgaliesiems skirta-
me tualete neįrengtas pagalbos 
mygtukas... Kita didelė proble-
ma – pernelyg slidi kiemo dan-
ga – jau ištaisyta. Administratorė 
pasakoja, jog pašalus ar iškritus 
sniegui ant jos griūdavo ne vie-
nas. Tokią dangą architektas pa-
sirinko dėl grožio, tačiau dabar ji 
pakeista kita, ne tokia išvaizdžia, 
bet visiškai neslidžia. 

Mums lankantis biblioteko-
je pasirodė, jog sunkoka varsty-
ti pagrindines duris, tačiau cen-
tro administratorė patikino, kad 
jos atsidaro ir automatiškai. Tie-
siog dėl šalto oro tą dieną įren-
ginys buvo išjungtas ir vienas iš 
dvejų lauko durų rateliais judan-
čiajam buvo gana sunku pačiam 
atsidaryti. 

Dar sėdintieji rateliuose ne-
gali pasiekti knygų nuo aukštes-
nių lentynų. S. Ivanauskaitė sako, 
kad apie tai buvo galvota, tačiau 
sutarta, kad daryti labai žemas 
lentynas bibliotekai būtų nepro-
tinga, todėl pasirinktos įprastos, 
o leidinius iš aukštesnių lentynų 
pasiekti padeda paslaugios bib- 
liotekininkės. 

Norėtųsi, kad tokių vietų, 
kur laukiami visi, būtų daugiau. 
Deja, jomis dar stebimės kaip pa-
vieniais eksponatais. Juk dažnai 
architektai, planuodami šiuolai-
kiškus pastatus, juos dirbtinai 
pritaiko neįgaliųjų poreikiams 
(įrengia jiems atskirus įėjimus, 
liftais negali naudotis kiti lanky-
tojai ir pan.), neatsižvelgdami į 
projektavimo visiems principus. 

Aurelija BABiNSkieNė
Egidijaus Skipario nuotr. 

Bibliotekoje įrengti reguliuojamo aukščio informaciniai stendai. 

Skaityklos – jaukios ir šviesios.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos tarybos posėdis vyks 2014 m. gegu-
žės 20 d. Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre (Mėguvos g. 
13, Palanga) Pradžia 14 val.

darbotvarkė:
1. LND valdybos (pirmininko) 2013 m. ataskaita.
2. LND finansinė 2013 m. ataskaita.
3. LND valdybos darbo įvertinimas.
4. LND veiklos krypčių aptarimas.
5. Diskusijos ir pasisakymai.
6. Kiti klausimai. 

Gegužės 21–22 d. vyks bendrųjų vadybinių gebėjimų seminaras (dar-
bas asociacijoje; komandinio darbo pagrindai).

Kviečiamas LND
tarybos posėdis

LND valdyba

Pagerbė 
motinas

Gražiausios dainos buvo skirtos motinoms. 

Jurbarkas:
Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijoje paminėta Motinos 
diena, pasveikinti sausio–ba-
landžio mėnesiais jubiliejinių 
gimtadienių sulaukę organiza-
cijos nariai. Motinoms bei ju-
biliatams skirtas dainas atliko 
ansamblis (vadovė Aldona Sas-

nauskienė), vaidino literatų bū-
relio nariai (pirmininkė Dan-
guolė Barauskienė). Į šventę su-
sirinko gausus būrys rajono ne-
įgaliųjų ir svečių.

„Bičiulystės“ inf.
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Daktaras
Aiskauda

Krevetėse mikroelementų 50 kartų  
daugiau negu mėsoje

Psichologo 
patarimai

Krevetės (prancūziškai creve- 
tte) – bestuburiai dešimtko-

jai plaukiojantys vėžiai su žnyp- 
lėmis (yra per 2 tūkst. įvairių 
rūšių), gyvenantys visų jūrų ir 
vandenynų priekrantėse (rečiau 
gėluosiuose vandenyse); visur 
žvejojamos dėl gardžios mėsos. 
Jos būna nuo 2 iki 36 cm ilgio, 
sveria nuo 2 g iki 1 kg, gyvena 
nuo 2 iki 6 metų. 

Krevetės skirstomos į šal-
takraujes (gyvena šaltose jūro-
se, pvz., Šiaurės jūroje ir kitur) 
ir šiltakraujes (gyvena Atlanto, 
Ramiojo, Indijos vandenynuo-
se ir kai kuriuose kituose šiltuo-
se vandenyse). Šaltakraujės kre-
vetės būna mažesnės už šilta-
kraujes, tačiau turi daugiau nau-
dingų medžiagų ir yra keliskart 
skanesnės. Beje, tos krevečių rū-
šys, kurios gyvena gėlame van-
denyje (dažniausiai jos augina-
mos specialiose gėlavandenių 
krevečių fermose), skanesnės ir 
už šaltakraujes. 

Krevetės papildo įvairius 
daržovių valgius, ypač salotas 
(salotoms su krevetėmis geriau-
sia vartoti alyvuogių aliejų; jei jo 
nėra, tiks bet koks kitas augali-
nis aliejus), taip pat valgomos 
atskirai (per savaitę reiktų su-
valgyti iki 340 g krevečių); nepa-
prastu skoniu pasižymi kreve-
čių deriniai su citrina, svogūnu 
ar avokadu. Beje, neverta kreve-
čių valgyti su mėsiškais valgiais, 
bulvėmis, kukurūzais, pupomis 
ir pupelėmis, įvairiais saldumy-

nais bei vartoti kaip užkandą 
spiritiniams gėrimams. Alergi-
ja krevetėms pasitaiko gana re-
tai; dažniausiai tiems, kurie aps-
kritai būna alergiški jūros pro-
duktams.

Cheminė sudėtis 
Krevetėse rasta šių medžia-

gų: vandens, baltymų, choleste-
rolio, chromo, fosforo, ftoro, ge-
ležies, jodo, kalcio, kalio, kobal-
to, beta karoteno, magnio, man-
gano, molibdeno, natrio, nike-
lio, sieros, vario, riebalų, vita-
minų A, B1, B2, B3, B6, B9 (folio 
rūgštis), B12, C, D, E, H (bioti-
nas), PP, astaksantino, kai ku-
rių riebalų rūgščių (omega-3) ir 
kitų medžiagų. 

Pastabos. Krevetėse esan-
tis astaksantinas yra iškirtinės 
reikšmės antioksidantas, kuris 
net 10 kartų stipresnis už įvai-
rių vaisių antioksidantus ir 500 
kartų stipresnis už vitaminą E. 
Veikiant astaksantinui, termiš-
kai apdorotos krevetės nusida-
žo raudonai. Ši medžiaga sau-
go mūsų ląsteles nuo priešlai-
kinio senėjimo, toksinų (biolo-
ginės kilmės nuodai: nuodin-
gos medžiagos, slopinančios or-
ganizmo fiziologines funkcijas, 
susidarančios daugelyje bakte-
rijų, nuodinguosiuose augaluo-
se ir gyvūnuose, kai kuriuose 
grybeliuose), radiacijos ir stre-
so, taip pat palankiai veikia šir-
dies ir kraujagyslių veiklą (iš 

dalies padeda išvengti infarkto 
ir insulto). 

Kaloringumas
Priklausomai nuo krevečių 

rūšies 100 g produkto turi 73–
107 kilokalorijas (toliau – kkal). 
Pagal kaloringumą jos yra maž-
daug vieno lygio su bulvėmis, 
bananais ir neriebių žuvų rūši-
mis. Didelė dalis kalorijų ten-
ka baltymams – iki 20 %. Labai 
mažą dalį sudaro riebalai – iki 
5 %. Beje, tai visai nekenksmin-
gi riebalai, o tie, kurie optima-
liai padeda galvos smegenų vei-
klai, pasižymi antiuždegiminiu 
bei antivėžiniu poveikiu.

Angliavandenių krevetėse 
taip pat praktiškai nėra. Van-
duo, mineralai ir vitaminai su-
daro 78 %. Krevetėse pakanka-
mai daug cholesterolio, tačiau 
dėl to nereiktų baimintis. Ko-
dėl? Mat valgant krevetes, kal-
marus, midijas ir jūros kopūs-
tus, cholesterolio perteklius iš 
organizmo lengvai pašalinamas.

Nauda sveikatai
Jau vien tas faktas, jog kre-

vetėse mikroelementų koncen-
tracija yra net 50 kartų dides-
nė negu mėsoje, leidžia teigti, 
jog šis maisto produktas nėra 
paprastas dietinis produktas ar 
delikatesas, o labai vertingas na-
tūralus maisto papildas, turin-
tis šių profilaktinių ir gydomų-
jų savybių:

• stiprina imunitetą,
• gerina atmintį ir regą,
• didina fizinį ir protinį iš-

tvermingumą,
• normalizuoja nervų veiklą,
• stiprina galvos smegenų 

pažintinę funkciją,
• mažina galimybę vysty-

tis silpnaprotystei ir Alzheime-
rio ligai,

• stabilizuoja arterinį krau-
jospūdį,

• mažina galimybę sirgti šir-
dies, kraujagyslių, skydliaukės, 
inkstų, virškinimo sistemos li-
gomis,

• padeda greičiau gyti žaiz-
doms,

• lėtina ląstelių senėjimą,
• dalyvauja hormonų sin-

tezėje,
• reguliuoja kraujo sudėtį 

Tai, kaip mes jaučiamės, pri-
klauso greičiau ne nuo įvy-

kių, nutinkančių mūsų gyveni-
me, bet nuo to, kaip juos interpre-
tuojame. Čia ir atsiskleidžia ste-
buklingoji minčių galia. Norite 
gyventi laimingą gyvenimą? Tik- 
rai galite – reikia tik apsispręsti ir 
imtis darbo su savimi, o konkre-
čiau – su savo mintimis.

Ką reikėtų žinoti apie savo 
mintis?

Svarbu prisiminti, jog mūsų 
mintys nėra faktai – jos tik mūsų 
nuomonė. O nuomonė, kaip ži-
nia, gali būti ir klaidinga. Mes pa-
tiriame vienokį ar kitokį jausmą 
dėl to, kaip mes suprantame ir ką 
galvojame apie mums nutinkan-
čius įvykius. Šis galvojimas ir su-
kelia laimės, pykčio, nusiminimo 
ar nevilties jausmą. Pavyzdžiui, 
prieš nosį nuvažiuoja autobusas 
ir mes galvojame: „Na va, eilinį 
kartą nesuspėjau, dabar pavė-
luosiu į susitikimą, o ir apskri-
tai man šiandien nesiseka.“ To-
kių minčių vedini nusimename 
ir pyktelime tiek ant savęs, tiek 
ir ant autobuso vairuotojo, kuris 
nepalaukė. Bet juk šį įvykį galė-
jome interpretuoti ir kitaip. Su-
tinkate?

Dažnai savo minčių net ne-
pastebime, jų neužfiksuojame, 
todėl ir atrodo, kad liūdesys už-
plūsta dėl to, kad šiandien tiesiog 
ne mūsų diena ir nieko čia nepa-
darysi. Vis dėlto, net ir tokiomis 

Nori kitokio gyvenimo – mąstyk kitaip
dienomis, kai, rodos, viskas kren-
ta iš rankų, galima išlaikyti pui-
kią nuotaiką. Viskas, ko reikia – 
fiksuoti savo mintis ir pastebėti 
jų klaidas, kurios gali sukelti ne-
reikalingus blogus jausmus. Te-
reikia mokėti atpažinti šias min-
čių klaidas ir joms apsilankant 
sakyti griežtą „stop“. Tad kas gi 
tos mąstymo klaidos?

„Juoda balta“ mąstymas
Įsivaizduokime situaciją – 

vyras užmiršta žmonos gimta-
dienį. Žmona tuoj pat ima ma-
nyti, kad vyras tikras netikėlis ir 
kad apskritai jos nemyli, kadan-
gi nieko niekada dėl jos nedaro. 
Žmona po šio įvykio nusimena 
ir kurį laiką liūdi. Taip nutinka, 
nes ji pamiršta, kad vyras iš tie-
sų yra rūpestingas, padeda bui-
tyje, rūpinasi vaikais. Užmirštas 
gimtadienis tarsi „nubraukia“ vi-
sus gerus vyro darbus. Čia atsi-
spindi „juoda balta“ mąstymas, 
pasitaikantis bene kiekvienam 
iš mūsų. Žinoma, užmiršti žmo-
nos gimtadienį nėra geras daly-
kas, tačiau įsitikinimas, kad vy-
ras yra geras ir rūpestingas žmo-
gus, tačiau kartais užmiršta išties 
svarbius dalykus, sukelia kur kas 
mažiau blogų emocijų nei min-
tis, kad vyras netikėlis ir apskri-
tai žmonos nemyli. Argi ne taip?

Minčių skaitymas
Dažnai pasitaiko, kad tarsi 

numanome, „perskaitome“, ką 

aplink esantys žmonės galvo-
ja apie mus ar ištikusią situaciją. 

Pavyzdžiui, neseniai dėl li-
gos ir pasunkėjusio vaikščioji-
mo neįgaliojo vežimėliu pradė-
jusi naudotis moteris nenori iš-
eiti iš namų, nes mano, kad visi 
į ją žiūrės, galvos, kokia ji varg-
šė, gal kas net ir pasišaipys. To-
kios mintys išties izoliuoja, su-
kausto ir gyvenimą padaro la-
bai apribotą. Užsienyje psicho-
terapeutai taiko tokį metodą: 
patys atlieka kokį nors veiksmą, 
kurio bijo ir vengia jų pacientai. 
Šiuo atveju gydytojas pats atsi-
sėda į neįgaliojo vežimėlį ir va-
žiuoja į prekybos centrą, koncer-
tą ar parką. Pacientei sudaromos 
galimybės stebėti viską iš šalies. 
Ji gali pamatyti, kad dauguma 
žmonių net neatkreipia dėme-
sio į neįgaliojo vežimėliu judan-
tį žmogų, jie pernelyg užsiėmę 
savo mintimis ir darbais. Šiuo 
metodu psichoterapeutai nori 
parodyti žmonėms, kad niūrios 
jų mintys dažnai yra nepagrįs-
tos ir kad jie patys yra linkę ver-
tinti situaciją gerokai pesimistiš-
kiau nei vertėtų.

Minimizacija ir 
maksimizacija

Šie terminai reiškia, kad žmo-
gus, siekdamas patvirtinti savo 
klaidingas hipotezes, sumenki-
na (minimizuoja) pozityvią in-
formaciją ir sureikšmina (mak-
simizuoja) negatyvią informa-

ciją. Pavyzdžiui, žmogus mano, 
kad yra nieko vertas ir jam nie-
kas nesiseka. Jis linkęs priimti ir 
pabrėžti visą informaciją, kuri tai 
patvirtintų – pavėlavo į autobu-
są, prastai atliko užduotį, drau-
gė neskyrė laiko, sudaužė puo-
delį. O informaciją, kuri tai pa-
neigtų – spėjo sutvarkyti namus, 
moka gražiai megzti, giminės no-
riai svečiuojasi – yra linkęs su-
menkinti ir laikyti visai nereikš-
mingu dalyku. Taip galvojant la-
bai sudėtinga gerai jaustis, ka-
dangi viskas, kas šviesu, neatro-
do svarbu, o blogų dalykų našta 
nepakeliama. 

Privalėjimas
Žmonės kartais iš anksto įsi-

vaizduoja, kaip kiti žmonės ar jie 
patys turi elgtis. Ir jeigu lūkesčiai 
nepatenkinami, tuomet situaci-
ja vertinama blogai. Šiems žmo-
nėms labai sunku atleisti savo ir 
kitų klaidas, nes jie vadovauja-
si įsitikinimu, kad visuomet vis-
ką turi atlikti labai gerai. Klai-
dos tiesiog nedovanotinos. Ka-
dangi visuomet visko tobulai 
padaryti neįmanoma, o klaidų 
atleisti negalime, lydi nuolati-
nis nepasitenkinimo ir nusivyli-
mo jausmas. 

Ką daryti, kad jausčiausi 
gerai?

Jeigu gerai jaučiatės ir mė-
gaujatės kokia nors veikla, tik- 
rai neverta pradėti fiksuoti savo 

minčių – tiesiog jauskite. Tačiau 
jeigu pastebite, jog nuotaika 
prasta – mąstykite. Psichologai 
pataria mokytis pastebėti savo 
mintis. Kartais atrodo, kad jų 
nėra, bet neskubėkite – pabūki-
te ramiai ir pagalvokite, ar tikrai 
nekyla jokių minčių? Ko nors bi-
jote – iš karto galvokite, dėl ko 
konkrečiai nerimaujate. Gal bi-
jote ne pačios situacijos, pvz., eg-
zamino žodžiu, bet to, kad profe-
sorius pamanys, jog jūs niekam 
tikęs studentas ir apskritai nie-
ko nemokate? Tokiu atveju rei-
kia dirbti su šiuo įsitikinimu ir 
rasti argumentų, kurie paneigtų 
neadekvačias mintis. 

Turint laiko, kylančias mintis 
galima ir užsirašyti. Tuomet ver-
tėtų permąstyti, kokie faktai pa-
tvirtina jūsų minčių logiškumą, 
o kurie – paneigia. Ilgainiui iš-
moksite automatiškai pervertin-
ti kylančias mintis, tada gebėsite 
ir greitai pakeisti ar sušvelninti 
savo jausmą. 

Labai svarbu išmokti vengti 
mąstymo klaidų. Iš pradžių gali 
būti nelengva, tačiau vėliau im-
site pastebėti, kada tos klaidos 
pasireiškia. Jų pastebėjimas pa-
deda realiau vertinti situaciją, 
atsiriboti nuo išankstinių mąs-
tymo schemų. 

Norite gyventi geriau? Jums 
tereikia pastebėti ir keisti savo 
mintis. Kodėl nepabandžius – 
juk tai nieko nekainuoja. 

Parengė Milda ViCkUTė

(mažina krešulių atsiradimo pa-
vojų), stiprina jo cirkuliaciją,

• šalina iš organizmo sunkių-
jų metalų druskas, cheminius šla-
kus, neperdirbtas vaistų liekanas,

• gerina plaukų, odos ir nagų 
būklę,

• padeda gydant psoriazę,
• stimuliuoja hemoglobino 

gamybą,
• gerina medžiagų apykaitą,
• tinka depresijos profilakti-

kai ir gydymui,
• stiprina dantis ir kaulus,
• mažina streso sukeltas pa-

sekmes,
• pasižymi antisklerotinėmis 

savybėmis,
• padeda greičiau pasveikti 

sergant bronchitu, bronchine ast- 
ma, plaučių uždegimu.

romualdas OGiNSkAS
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Lina atėjo į pasaulį su sunkia 
negalia. Ir augo, kaip buvo 

medikų pranašauta, nejudėda-
ma. Gydyti norėjo visos Lietu-
vos medikai, tikėdamiesi, kad 
jų skirti vaistai ir naujausia gy-
dymo metodika dar padarys ste-
buklą ir mergytė pradės judin-
ti rankas, žengs pirmąjį žings-
nį. Bet gydytojai buvo bejėgiai. 
Gerai tik tiek, kad liga neatėmė 
kalbos dovanos. Penkerių Lina 
pradėjo bandyti lūpomis paimti 
pieštuką ir juo piešti. Iš pradžių 
sekėsi prastokai, kol nubrėžda-
vo liniją popieriaus lape, kakta 
pasipuošdavo prakaito karoliu-
kais. Po daugelio dienų Lina jau 
ne tik nupiešė namą, bet ir vie-
ną po kitos popieriaus lape rašė 
raides. Kol aplankė į namus at-
einanti mokytoja, mergytė jau 
buvo išmokusi rašyti, skaityti ir 
šiek tiek skaičiuoti. Mažoji mo-
kinukė įprato puodelį, šaukštą, 
šakutę paimti dantimis Į lauką 
ją ant rankų išnešdavo tėtis. Ten 
ji pamatydavo daug mažų ste-
buklėlių: dulkėse besipešančius 
žvirblius, padangėje skraidan-
čias kregždes. Mokytojas atvė-
rė besistiepiančiai į viršų neįga-
liai mergaitei meno ir literatūros 
pasaulius, matematikė kantriai 
aiškino matematikos paslaptis. 
Tikslieji mokslai mergaitei sekė-
si sunkiau, labiau viliojo literatū-
ra ir piešimas. Privertusi teptu-
ką paklusti jos norams, mergai-
tė jau piešė peizažus, natiurmor-
tus, portretus. Padedama moky-
tojų ir tėvų Lina surengė pirmąją 
savo paveikslų parodą. Žmonės 
ėjo žiūrėti į Linos piešinių pa-
saulį, dovanojo jai gėlių. Net ra-
joninis laikraštis papasakojo apie 

gabią mergaitę, nugalėjusią savo 
negalią. Bėgo metai, tobulėjo jau-
noji piešėja, ėmė rengti parodas 
jau ne tik savo gimtajame mies-
telyje, bet ir už jo ribų. Miestelio 
žmonės jau pažinojo piešėją, pra-
šydavo nupiešti portretus, peiza-
žus, natiurmortus. Ja susidomėjo 
televizija ir sukūrė apie Liną fil-
mą. Jaunąją dailininkę pamatė 
visa Lietuva. Širdyje Lina išliko 
ta paprasta nuoširdžia mergina. 

Sunkiausia būdavo ruošti di-
desnes parodas, tada Lina dirb-
davo iki išnaktų. Bet kaip gera 
buvo atsiliepimų sąsiuviny-
je skaityti gražius žodžius apie 
savo paveikslus.

Kai televizija susuko filmą 
apie Liną, jai pradėjo rašyti laiš-
kus ir sveikieji, ir likimo drau-
gai. Ligonius Linos darbštumas 
pastūmėdavo siekti savojo tiks-
lo. Ir, rodos, kad savo darbais 
ir ryžtu ji įkvėpdavo nenuleisti 
rankų už save sveikesnius žmo-
nes. Iš jos paveikslų sklindanti 
taurumo šviesa aplinkinius pa-
stūmėdavo siekti savo tikslų nu-
rijus kartėlio ašarą. O Lina šyp-
sodavosi ir sakydavo, kad liga, 
nors ir atėmusi iš jos galimybę 
gyventi sveiko žmogaus gyve-
nimą, dovanojo jos gerosios ma-
mos, kantraus tėčio skiriamą dė-
mesį ir globą bei daugybę ligotų 
bei sveikų draugų. 

10 draugystės laiškais metų 
ši šauni mergina padovano-
jo ir man. Nors nebegaunu Li-
nos laiškų, bet žinau, kad ji pie-
šia ir džiugina savo paveiks-
lų gerbėjus. O mane šildo iš jos 
rašytų laiškų sklindanti tauru-
mo šviesa. 

Aušra VerBliUDAViČiūTė

Taurumo šviesa
aprūpinti šiuolaikiška kompiute-
rine pragulų atsiradimo rizikos 
matavimui skirta įranga, kuri leis 
individualiai parinkti neįgalia-
jam tinkamą pasėstą. Baigiamuo-
ju projekto akcentu taps TPNC 
teikiamų paslaugų įtraukimas į 
vieningą elektroninių paslaugų 
neįgaliesiems sistemą. 

Techninės pagalbos priemo-
nėmis neįgaliuosius aprūpinan-
tis centras įsikūrė 439,39 kv.m 
naujai pastatytose patalpose. 
Erdviame ir jaukiame pastate 
įrengti kabinetai specialistams, 
ekspozicijų salė, priemonių san-
dėliavimo patalpos, dezinfeka-
vimo kamera ir pan. TPNC Pa-
nevėžio teritorinio skyriaus ve-
dėja Meilė Kielaitė lygina jas su 
ankstesnėmis: buvusio bendra-
bučio pirmame aukšte nuomoto-
se keturis sykius mažesnėse pa-
talpose nebuvo nė kur apsisuk-
ti, vežimėliais judantys neįgalie-
ji į jas galėdavo patekti tik per 
sandėliavimui skirtą įėjimą, sun-
ku buvo dirbti ir vežimėlį ar ki-
tas priemones konkrečiam žmo-
gui pritaikančiam specialistui Jo-
nui Kubiliui. 

Padalinio pastatas 
pritaikytas skirtingų 

negalių žmonėms 
Prieš perkirpdamas centro 

atidarymo juostelę Panevėžio 
miesto meras V. Satkevičius pri-
siminė, kaip daugiau nei prieš 
pusantrų metų į šio pastato pa-
matus buvo įleista kapsulė su pa-
linkėjimais ir pažadais, kad dar-
bai bus atlikti laiku, kaip numa-
tyta statybų projekte. Malonu, 
kad šie pažadai sėkmingai įvyk-
dyti. Už techninę darbų priežiū-
rą atsakingas specialistas Jonas 
Mizara jų kokybę įvertino 9 ba-
lais. Pasak jo, toks statybos objek-
tų įvertinimas – tikrai nedažnas 
ir byloja apie atsakingą požiūrį į 
prisiimtus įsipareigojimus.

Statyboms vadovavęs UAB 
„Dailista“ atstovas D. Linkonas 
pasakojo, jog pastato paskirtis 
įpareigojo, kad jis būtų patogus 
įvairių negalių žmonėms. Tačiau 
tai nebuvo joks iššūkis, nes visi 
naujai statomi bei rekonstruoja-
mi pastatai pritaikomi neįgalių-
jų reikmėms. Žinoma, čia to pri-
taikymo būta gerokai daugiau. 
Vien nuolydžių rateliais judan-
tiems žmonėms, turėklų ne-
pakako, nes pastatas, jo aplin-
ka turėjo atitikti ir regėjimo su-
trikimų turinčių žmonių reika-
lavimus, todėl specialiai jiems 
buvo suprojektuotos ir įrengtos 
orientavimąsi aplinkoje palen-
gvinančios, judėjimo kryptį nu-
rodančios, nukreipiančios, apie 
kliūtį perspėjančios juostos, pa-
žymėtos stiklinės pertvaros. Pa-
nevėžio TPNC skyriuje įrengtas 
ir modernus garsinis „palydo-
vas“, pasitinkantis ateinantį kli-
entą, informuojantis jį apie cen-
tro darbą, padedantis patekti pas 
specialistus. 

Plėsis paslaugų įvairovė
TPNC direktoriaus pavaduo-

tojas, laikinai einantis direkto-
riaus pareigas K. Šukys susirin-

kusiuosius patikino, kad Panevė-
žio skyriuje bus laikomasi ir kitų 
ES projekte numatytų įsipareigo-
jimų: rūpinamasi, kad netrūk-
tų techninės pagalbos priemo-
nių, plėstųsi jų įvairovė, operaty-
viai ir kokybiškai būtų suremon-
tuojamos grąžintos ar sugedu-
sios techninės pagalbos priemo-
nės. Pastariesiems darbams atlik-
ti įrengtos nedidelės dirbtuvės, 
įsigyta dezinfekavimo kamera, 
suvirinimo įranga. Sudėtinges-
niam remontui ir toliau bus pa-
sitelkiamos Panevėžio, Šiaulių 
bei Telšių apskritis aptarnaujan-
čios UAB „Retenė“ paslaugos. 
Pasak K. Šukio, ir TPNC, ir neį-
galieji patenkinti šioje socialinė-
je įmonėje dirbančių žmonių dar-
bo kokybe, pasitiki jais. Toks dar-
bų pasiskirstymas užtikrins, kad 
paslaugos bus suteikiamos ope-
ratyviau, neįgaliesiems nereikės 
ilgai laukti. TPNC skyriuje įreng-
ta akumuliatorių įkrovimo patal-
pa pagreitins gedimų nustatymą, 
elektrinių vežimėlių naudotojų 
aptarnavimą.

Techninės pagalbos 
priemonėmis aprūpinami 

ir kūdikiai, ir senjorai
Dvejus metus TPNC Panevė-

žio skyriui vadovaujanti M. Kie-
laitė į šią sritį atėjo iš verslo. Vers-
lo vadybininkės išsilavinimą tu-
rinti moteris pasakojo, jog rūpes-
tis neįgaliaisiais ją išmokė tole-
rancijos, kantrybės, padėjo ge-
riau suprasti šiuos žmones, įsi-
gilinti į jų poreikius. Vidutiniš-
kai apie 2 tūkst. techninės pa-
galbos priemonių neįgaliesiems 
per metus išduodančio TPNC 
Panevėžio skyriaus vedėjos tei-
gimu, vien tuo darbas neapsiri-
boja. Daug žmonių užsuka pasi-
konsultuoti, sužinoti apie naujo-
ves, susitvarkyti su kompensaci-
jomis už įsigytas techninės pagal-
bos priemones susijusių doku-
mentų. Maždaug po 10 kasdien 
priimamų žmonių – nėra labai 
didelis darbo krūvis, todėl, pa-
sak M. Kielaitės, pakanka laiko 
išklausyti žmogų, įsigilinti į jo 
rūpesčius. Dažniausi klientai – 
regos bei klausos neįgalieji, mat 
skirtingai nei judėjimo sutriki-
mų turintieji, kurie gali kreiptis 
ir į savivaldybių socialinės para-
mos skyrius, juos aptarnauja tik 
TPNC skyriai.

Tiesa, pastaruoju metu dau-
gėja ir judėjimo negalios klientų. 
M. Kielaitė pasakoja, jog kai ku-
riomis priemonėmis atėjusiuo-
sius gali aprūpinti iš karto. Tai 

lazdelės, ramentai, visada sandė-
lyje yra ir standartinių universa-
lių vežimėlių, dažniausiai reika-
lingų pensinio amžiaus sulauku-
siems asmenims. O štai prireikus 
funkcinės lovos ar pragulų profi-
laktikai bei gydymui skirto čiu-
žinio, tenka palaukti. 

Neįgalieji labai vertina ir no-
riai naudojasi galimybe patiems 
išsirinkti aktyvaus tipo vežimė-
lį techninės pagalbos priemonių 
tiekimu užsiimančiose įmonė-
se. TPNC padaliniuose aktyvių 
vežimėlių išduodama labai ne-
daug, tačiau jeigu žmogus jį įsi-
gyja pirmą kartą, M. Kielaitė pa-
taria kreiptis būtent į juos, mat 
prie vežimėlio reikia įprasti, pa-
justi, ko reikia, kad žmogui būtų 
patogu juo judėti. O kai savo po-
reikius jau žinai, kitą vežimėlį ga-
lima įsigyti tiesiai iš įmonės. 

Tiesiai į TPNC skyrius krei-
piasi ir neįgalius vaikus (daž-
niausiai sergančius cerebriniu 
paralyžiumi) auginantys tėvai. 
Jiems reikia ne tik vaikštynių, ve-
žimėlių, bet ir kasdienai būtinų 
darbo kėdučių. Pasak M. Kielai-
tės, vaikams galima pasiūlyti net 
4 dydžių (atsižvelgiant į amžių, 
fizinius duomenis) darbo kėdu-
tes – nuo mažiausiems skirtos kė-
dutės-kampo iki 10-15 metų pa-
augliams tinkamos. 

Jau treti metai iš valstybės 
biudžeto gyventojų aprūpinimui 
techninės pagalbos priemonėmis 
skiriama apie 7 mln. litų. Lėšų 
poreikis yra gerokai didesnis, 
todėl, pasak K. Šukio, imamasi 
įvairių sprendimų. Tobulinama 
neįgaliųjų aprūpinimo techni-
nės pagalbos priemonėmis tvar-
ka (kuri įsigaliojo nuo 2014 m. 
gegužės 1 d.), skatinant vartoto-
jų atsakingumą ir priemonių įsi-
gijimo tikslingumą taikomos ne-
didelės priemokos už naktipuo-
džio kėdutes ir vaikštynes su 
staliuku, skatinamas priemonių 
grąžinimas pakartotiniam nau-
dojimui, atliekama įvairesnių re-
monto paslaugų, plečiamas prie-
monių asortimentas (į vaikų ju-
dėjimo techninės pagalbos prie-
monių sąrašą įtraukti kojomis 
minami keturračiai, papildytas 
regos priemonių sąrašas „kal-
bančiais“ spalvų matuokliais) ir 
kt., kad žmonės būtų aprūpin-
ti įvairesnėmis jiems reikalingo-
mis priemonėmis, sutrumpėtų 
priemonių įsigijimo laikas, ge-
rėtų priemonių ir teikiamų pas-
laugų kokybė.

Aldona MilieškieNė
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų patogumui – šiuolaikiškas 
techninės pagalbos priemonių centras

TPNC Panevėžio skyriaus svečiai apžiūrėjo neįgaliesiems skirtas priemones.

Klausėte – 
atsakome

Pensinio amžiaus asmenims ne-
įgaliojo pažymėjimas išduoda-
mas šiais atvejais:

a) kai yra nustatytas specia-
liųjų poreikių lygis;

b) kai iki 2005 m. liepos 1 d. 
buvo nustatytas invalidumas ne-
terminuotam laikui, invalidumo 
grupės prilyginamos specialiųjų 
poreikių lygiui, remiantis turi-

mais invalidumo pažymėjimais:
•  I invalidumo grupė prilygi-
nama didelių specialiųjų porei-
kių lygiui,
•  II invalidumo grupė prilygi-
nama vidutinių specialiųjų po-
reikių lygiui,
•  III invalidumo grupė prilygi-
nama nedidelių specialiųjų po-
reikių lygiui;

c) kai iki senatvės pensijos 
amžiaus buvo nustatytas dar-
bingumo lygis. Darbingumo ly-
gis prilyginamas remiantis dar-
bingumo lygio pažyma:
• 0–25 proc. darbingumo lygis 
prilyginamas didelių specialių-
jų poreikių lygiui,
• 30–55 proc. darbingumo ly-
gis prilyginamas vidutinių spe-
cialiųjų poreikių lygiui. 

Nuo 2006 m. sausio 1 d. pen-
sinio amžiaus asmenims specia-
liųjų poreikių lygį nustato ir Neį-
galiojo pažymėjimus išduoda sa-
vivaldybių administracijų socia-
linės paramos skyriai. 

Norint pasinaudoti neįgalie-
siems teikiamomis lengvatomis 
ir garantijomis, senuosius invali-
dumo pažymėjimus reikia pasi-
keisti į neįgaliojo pažymėjimus. 

www.biciulyste.lt

Neįgaliojo 
pažymėjimas – 

nustačius 
specialiųjų 

poreikių lygį
„Bičiulystės“ skaitytojas klau-
sia, kur išduodami neįgaliojo 
pažymėjimai pensinio amžiaus 
asmenims. Kadangi jam buvo 
nustatytas invalidumas neter-
minuotai, skaitytoją domina, 
ar jam reikia pasikeisti turimą 
neįgaliojo pažymėjimą suka-
kus pensiniam amžiui.

2014 m. gegužės 8–14 d., Nr. 18 (1187), „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, gegužės 12 d. 
9.00 Kobra 11 (185) (kart.) N-7. 

10.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas 
2014. Finalas (kart.). 13.10 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (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. 15.55 Komisaras Reksas (25) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (186) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (75). 
19.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Teisė žinoti. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 
23.30 Dokumentinio kino vakaras. 
Išminuotojų būrys. Didžioji Britani-
ja, 2011 m. 2 d. (Subtitruota). 0.30 
Senis (105) N-7. 1.40 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Antradienis, gegužės 13 d. 
9.00 Kobra 11 (186) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (7/11). 11.00 Naisių vasara (75) 
(kart.). 11.30 Išminuotojų būrys. Dok. 
f. Didžioji Britanija, 2011 m. 2 d. (Sub-
titruota, kart.). 12.30 Auksinės rankos 
(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 Komisa-
ras Reksas (26) N-7. 17.00 Kobra 11 
(187) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių 
vasara (76). 19.20 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 
Šnipai (20) N-7. 0.30 Senis (106) N-7. 
1.40 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, gegužės 14 d. 
9.00 Kobra 11 (187) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (7/12). 11.00 Naisių vasara (76) 
(kart.). 11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 12.25 Bėdų turgus 
(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 Komisa-
ras Reksas (27) N-7. 17.00 Puaro 
(3/10) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (77). 19.20 Gyve-
nimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Specialus tyrimas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Šnipai (21) N-7. 
0.30 Senis (107) N-7. 1.40 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, gegužės 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (27) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (8/1). 11.00 Naisių va-
sara (77) (kart.). HD. 11.30 Emi-
grantai (kart.). 12.25 Specialus ty-
rimas (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. 15.55 Ko-
misaras Reksas (28) N-7. 17.00 Pu-
aro (Agatha Christie. Poirot 5). De-
tektyvas. Didžioji Britanija. 1993 m. 
N-7. 5/1) 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (78). 19.20 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.15 Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimai 2014. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.30 Vaka-
ro žinios. 0.00 Šnipai (22) N-7. 1.00 
Senis (108) N-7. 

Penktadienis, gegužės 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (28) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/2). 11.00 Naisių vasa-
ra (78) (kart.). 11.30 Gyvenimas. Gy-
venimo būdo laida (kart.). 12.20 Taip. 
Ne (kart.). 13.15 Lašas po lašo (kart.). 
13.25 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (kart., subtitruota). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (29) 
N-7. 17.00 Puaro (5/2) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 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 
Šnipai (23) N-7. 0.15 Senis (109) N-7. 

Šeštadienis, gegužės 17 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Pagalbos ranka. 6.30 Emigran-

tai (kart.). 7.25 Bėdų turgus (kart.). 
8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Džeroni-
mas (2/11). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (2/2). 9.50 Premjera. Aviu-
kas Šonas (4/24). 10.00 Linksmo-
ji knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Šiaurietiškas bū-
das. Latvija, 2009-2012 m. 4 d. Rež. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. JAV, 2011 m. 2/1 
d. 13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų TV konkursas „Dainų dainelė 
2014“. 15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pasau-
lio panorama. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 
Auksinės rankos. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Algi-
manto Raudonikio jubiliejinis vakaras 
„Skinsiu raudoną rožę“. 0.00 Premje-
ra. Čelendžeris. Drama. JAV, Didžio-
ji Britanija, 2013 m. N-7 (subtitruota). 
2.00 Pasaulio dokumentika. Didžio-
sios visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu. JAV, 2011 m. 2/1 d. (kart.). 

Sekmadienis, gegužės 18 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 7.55 Girių horizontai. 8.25 
Kaimo akademija. 9.00 Džeronimas 
(2/12). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/3). 9.50 Premjera. Aviukas Šo-
nas (4/25). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Premjera. 
Leonardas (2/10, 11) 11.30 Smege-
nų paslaptys. Apie rašytoją Marse-
lį Prustą. 11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Indijos 
laukinės gamtos paslaptys. 2 d. Tigrų 
džiunglės. JAV, 2011 m. (subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (4/1) N-7. 15.00 LKL čem-
pionatas. Pusfinalio rungtynės. 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 Selfri-
džas (2/7, 8). 20.30 Panorama. 20.50 
Savaitė. 21.20 Premjera. Kontraktas 
su neūžauga. Kriminalinė komedija. 
JAV. (subtitruota) N-7. 23.30 Kelias 
į 2014 pasaulio futbolo čempionatą. 
13 dalis. 0.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (4/1) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, gegužės 12 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (18) N-7. 7.20 Simp-
sonai (11) (kart.) N-7. 7.50 Brazili-
jos aveniu (38) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1883). 10.00 Virtuvė 3 (1, 
2). 11.05 Ledynmetis 2. Eros pa-
baiga. Animacinė komedija, JAV, 
2006 m. 12.55 Drakonų medžioto-
jai (47). 13.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (51). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (19) N-7. 14.30 Simpsonai (12) 
N-7. 15.00 Nuostabi meilė (8, 9) N-7. 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane (53) N-7. 20.00 
Tik nesakyk mamai (6) N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (66) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Rau-
donoji našlė (3) N-14. 23.00 Pagrin-
dinis įkaltis (6) N-7. 0.00 CSI krimi-
nalistai (254) N-7. 1.00 24 valandos 
(11) (24) N-14. 1.55 Liudininkai (12) 
N-14. 2.45 Eureka (8) N-7. 3.35 Biu-
ras (10) N-7. 

Antradienis, gegužės 13 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Slibinų dre-
suotojai (19) N-7. 7.20 Simpsonai 
(12) N-7. 7.55 Brazilijos aveniu (39) 
N-7. 9.00 Meilės sūkuryje (1884). 
10.00 Virtuvė 3 (3, 4). 11.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 11.35 TV Pagal-
ba N-7. 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (24) N-7. 12.55 Drakonų medžio-
tojai (48). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (52). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (20) N-7. 14.30 Simpsonai (13) 
N-7. 15.00 Nuostabi meilė (10, 11) 
N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.25 Centriukas. 19.30 Pa-
miršk mane (54) N-7. 20.00 Prieš 
srovę N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (67) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Po kupolu (9) N-14. 
23.00 Pagrindinis įkaltis (7) N-7. 0.00 
CSI kriminalistai (255) N-7. 1.00 24 
valandos (12) (24) N-14. 1.50 Liu-
dininkai (13) N-14. 2.40 Eureka (9) 
N-7. 3.30 Biuras (11) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 14 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (20) N-7. 7.20 Simp-

sonai (13) (kart.) N-7. 7.50 Brazili-
jos aveniu (40) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1885). 10.00 Virtuvė 3 (5, 6). 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (25) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (49). 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (53). 14.00 
Legenda apie Korą (1) N-7. 14.30 
Simpsonai (14) N-7. 15.00 Nuosta-
bi meilė (12, 13) N-7. 17.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.30 TV Pagal-
ba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (55) N-7. 20.00 Obelis 
nuo obels (18) N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (68) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (9) N-14. 23.05 Pa-
grindinis įkaltis (8) N-7. 0.00 CSI kri-
minalistai (256) N-7. 1.00 24 valan-
dos (13) (24) N-14. 1.55 Nuodėmin-
goji Kalifornija (1, 2) N-14. 3.00 Eu-
reka (10) N-7. 3.50 Biuras (12) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 15 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Le-

genda apie Korą (1) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (14) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (41) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1886). 10.00 Virtuvė 3 
(7, 8). 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.35 TV Pagalba N-7. 12.25 Nepa-
prastas pasaulis (26) N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (50). 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (54). 14.00 
Legenda apie Korą (2) N-7. 14.30 
Simpsonai (15) N-7. 15.00 Nuosta-
bi meilė (14, 15) N-7. 17.00 Kvieski-
te daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (56)N-7. 20.00 Kitoks tyrimas 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(69) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
21.55 Žalioji enciklopedija. 22.00 
Gelbėtojų būrys (2) N-7. 23.00 Pa-
grindinis įkaltis (9) N-7. 0.00 CSI kri-
minalistai (257) N-7. 1.00 24 valan-
dos (14) (24) N-14. 1.50 Nuodėmin-
goji Kalifornija (3, 4) N-14. 2.55 Eu-
reka (11) N-7. 3.45 Biuras (13) N-7. 

Penktadienis, gegužės 16 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Le-

genda apie Korą (2) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (15) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (42) N-7. 8.55 Dievobaimin-
gos kalės (2) N-7. 10.00 Virtuvė 3 
(9, 10). 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.35 TV Pagalba N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (1) N-7. 12.55 Drakonų me-
džiotojai (51). 13.30 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (55). 14.00 Legen-
da apie Korą (3) N-7. 14.30 Simpso-
nai (16) N-7. 15.00 Nuostabi meilė 
(16, 17) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ledynmetis 
3. Animacinė komedija. JAV, 2009 
m. 21.20 Ana ir karalius. Romanti-
nė drama. JAV, 1999 m. N-7. 0.25 
Triušio urvas. Drama. JAV, 2010 m. 
N-7. 2.10 Draugai su vaikais. Kome-
dija. JAV, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, gegužės 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (32) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (22) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (10). 8.30 
Ančiukas Donaldas ir draugai (56). 
9.00 Tobula moteris. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Karingoji gražuolė Vendė Vu. Nuo-
tykių f. JAV, 2006 m. N-7. 12.55 Po-
nia Dautfajė. Komedija. JAV, 1993 
m. 15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (13) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Jaunėlis. Nuo-
tykių komedija, JAV, 1994 m. N-7. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojack-
pot. 21.15 Ir velnias dėvi Prada. Ko-
medija. JAV, 2006 m. N-7. 23.40 Me-
daus mėnuo Las Vegase. Komedija. 
JAV, 1992 m. N-7. 1.25 Ledi. Biogra-
finė drama. D.Britanija, Prancūzija, 
2011 m. N-14. 

Sekmadienis, gegužės 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (33) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (23) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (11). 8.30 An-
čiukas Donaldas ir draugai (57). 9.00 
Sportuok su mumis. 9.30 Statybų TV. 
10.00 Laikas keistis. 10.30 Mūsų gy-
vūnai. 11.00 Apsaugoti princesę. Fil-
mas šeimai. JAV, 2009 m. 12.55 Pa-
simatymas su žvaigžde. Romantinė 
komedija. JAV, 2004 m. N-7. 14.50 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (14) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 Žmogus su geležine 
kauke. Nuotykių f. D. Britanija, JAV, 
1998 m. N-7. 22.10 Įsibrovimas. Kri-
minalinė drama. JAV, 2011 m. N-14. 
0.00 Buto paieška. Komedija. Kana-

Pirmadienis, gegužės 12 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (8). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (6). 7.25 Nauji pa-
pūgos Kešos nuotykiai. Animacinis f. 
2005 m. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (145) N-7. 8.50 Princas ir aš. 
Karališkas medaus mėnuo. Nuoty-
kių f. JAV, 2008 m. (kart.). 10.45 Šni-
pų vaikučiai. Nuotykių f. JAV, 2001 
m. (kart.) 12.30 Kapitono Vrunge-
lio nuotykiai. Animacinis f. Rusija, 
1979 m. (1, 2) (kart.) 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (8) . 13.20 Papū-
ga Keša ir pabaisa. Animacinis f. Ru-
sija, 2005 m. 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (6) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(38) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Juodasis sąrašas (14) N-7. 
23.10 Judantis objektas (14) N-7. 
0.10 Specialioji Los Andželo polici-
ja (24) N-7. 1.05 Nikita (9) N-7. 2.00 
Čakas (14) N-7. 

Antradienis, gegužės 13 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (9). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (7). 7.25 Papūga 
Keša ir pabaisa. Animacinis f. Rusi-
ja, 2005 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (146) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 
10.45 Šuo policininkas (kart.) Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2008 m. 12.30 
Kapitono Vrungelio nuotykiai (3, 4) 
(kart.). Animacinis f. Rusija, 1979 m. 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
13.20 Ogis ir tarakonai (26). 13.30 
Petia ir Raudonkepuraitė. Animaci-
nis f. Rusija, 1958 m. 13.55 Pavog-
tas gyvenimas (7) N-7. 15.00 Meilė 
ir bausmė (39) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Šešios kulkos. 
Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 0.30 
PREMJERA Specialioji Los Andželo 
policija (1) N-7. 1.25 Nikita (10) N-7. 
2.20 Čakas (15) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 14 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.35 Žu-
viukai burbuliukai (10). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris I (8). 7.25 Petia ir 
Raudonkepuraitė. Animacinis f. Ru-
sija, 1958 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (147) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 
10.45 Nuo...Iki... (kart.). 11.40 Mano 
vyras gali (kart.) N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (10). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (27). 13.30 Gaidys ir spal-
vos. Animacinis f. Rusija, 1964 m. 
13.45 Savo noru. Animacinis f. Ru-
sija. 13.55 Pavogtas gyvenimas (8) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (40) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.30 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Dia-
gnozė. valdžia. 21.30 Žinios. Verslas. 
21.45 Renkamės Europą. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Mirtinas smūgis. 
Veiksmo f. JAV, Kanada, 2008 m. 
N-14. 0.05 Specialioji Los Andželo 
policija (2) N-7. 1.00 Nikita (11) N-7. 
1.55 Čakas (16) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 15 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (11). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (9). 7.25 Gaidys ir 
spalvos. Animacinis f. Rusija, 1964 
m. 7.40 Savo noru. Animacinis f. Ru-
sija. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (148) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 10.45 Pa-
trulis (kart.) N-7. 11.25 KK2 penkta-
dienis (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (11). 13.20 Pasaka 
apie žvejį ir žuvelę. Animacinis f. Ru-
sija, 1950 m. 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (9) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(41) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Urvas. Veiksmo 
trileris. JAV, Vokietija, 2005 m. N-7. 
0.10 Specialioji Los Andželo policija 
(3) N-7. 1.05 Ties riba (6) N-14. 2.00 
Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 16 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (12). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (10). 7.25 Pasaka 
apie žvejį ir žuvelę. Animacinis f. Ru-

sija, 1950 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (149) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 10.45 Pagalbos 
skambutis (kart.) N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12) . 13.20 Ogis 
ir tarakonai (28). 13.30 Katinas, kuris 
mokėjo dainuoti. Animacinis f. Rusija, 
1988 m. 13.45 Kas jis per paukštis? 
Animacinis f. Rusija, 1955 m. 13.55 
Pavogtas gyvenimas (10) N-7. 15.00 
Meilė ir bausmė (42) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 21.00 
Mano vyras gali. N-7. 22.15 Visa-
dos kaip pirmą kartą. komedija. JAV, 
2004 m. N-7. Romantinė 0.15 Betme-
no sugrįžimas. Fantastinis nuotykių f. 
Didžioji Britanija, JAV, 1992 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (8). 6.55 Bepro-
tiškos linksmybės (13). 7.20 Įspūdin-
gasis Žmogus-voras (23). 7.45 Tei-
singumo lyga (19). 8.10 Benas Te-
nas. Supervisata (23). 8.35 Kapito-
no Vrungelio nuotykiai (5, 6). Ani-
macinis f. Rusija, 1979 m. 9.00 Po-
nas Bynas (8). 9.30 Padėkime augti. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Šnipų vai-
kučiai 2. Prarastų svajonių sala. Nuo-
tykių f. JAV, 2002 m. 12.05 Mano tė-
tis nuvarė mašiną. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 1996 m. N-7. 13.50 Mano pui-
kioji auklė (58). 14.25 Didingasis am-
žius (72) N-7. 16.25 Tai nutiko Man-
hatane. Melodrama. JAV, 2002 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Jau atvažiavom? Nuotykių ko-
medija. JAV, Kanada, 2005 m. 20.50 
Nacionalinis saugumas. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2003 m. N-7. 22.35 Lau-
kinės aistros 2. Erotinis trileris. JAV, 
2004 m. N-14. 0.35 Palaidoti gyvi. 
Siaubo f. JAV, 2008 m. S. 

Sekmadienis, gegužės 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (9). 6.55 Bepro-
tiškos linksmybės (14). 7.20 Įspūdin-
gasis Žmogus-voras (24). 7.45 Tei-
singumo lyga (20). 8.10 Benas Te-
nas. Supervisata (24). 8.35 Kapitono 
Vrungelio nuotykiai (7, 8). 9.00 Svei-
katos ABC. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Šaunioji beždžionė. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2004 m. 11.50 Meilės re-
ceptas. Romantinė komedija. Austra-
lija, JAV, 2007 m. 13.55 Mano puikioji 
auklė (59, 60). 15.05 Didingasis am-
žius (73) N-7. 17.05 Ne vienas kely-
je. 17.50 Patrulis. N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Teleloto. 
20.30 Zoro kaukė. Veiksmo f. JAV, 
1998 m. N-7. 23.15 Tiesa apie Čarlį. 
Mistikos trileris. JAV, Vokietija, 2002 
m. N-7. 1.20 Nacionalinis saugu-
mas. Veiksmo komedija. JAV, 2003 
m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, gegužės 12 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 2014 m. 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstra-
sensai prieš nusikaltėlius (29) (kart.) 
N-7. 9.00 Imperatorienė Sisi (2 dalis). 
Istorinė drama. Austrija, Italija, Vokie-
tija, 2009 m. N-7. 11.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (147) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuota-
kos siaubūnės (39) N-7. 15.00 Nuga-
lėtoja (19). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(48). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(148) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (20) N-7. 19.30 Du su puse 
vyro (20) N-7. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 Kla-
jūnas. Siaubo trileris. JAV, Kanada, 
2011 m. N-14. 23.20 WRC Pasaulio 
ralio čempionatas. Argentina, 2014 
m. 0.25 Mentalistas (20) (kart.) N-7. 
1.20 Prokurorų patikrinimas (148) 
(kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, gegužės 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
9.00 Amerikietiškos imtynės (14) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (148) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (40) N-7. 15.00 Nu-
galėtoja (20). 15.30 Dreikas ir Džo-
šas (49). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (149) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas 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 
Kritimas aukštyn. Romantinė kome-
dija. JAV, 2009 m. N-7. 23.30 Sau-

sas įstatymas. (4) N-14. 0.35 Menta-
listas (21) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (149) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S.

Trečiadienis, gegužės 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mentai (19, 20) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (149) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (41) N-7. 15.00 Nugalėtoja (21). 
15.30 Dreikas ir Džošas (50). 16.00 
Prokurorų patikrinimas (150) 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 Mielas draugas. Dra-
ma. Didžioji Britanija, Italija, 2012 m. 
N-14. 23.40 Sausas įstatymas. (5) 
N-14. 0.45 Mentalistas (22) (kart.) 
N-7. 1.40 Prokurorų patikrinimas 
(150) (kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 15 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 Ekstrasensai prieš nusikal-
tėlius (29) (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (150) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (42) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (22). 15.30 Drei-
kas ir Džošas (51). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (151) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (1) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (23) N-7. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Peržengti ribą. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2010 m. N-14. 23.30 Sau-
sas įstatymas. (6) N-14. 0.35 Men-
talistas (1) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (151) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 16 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 Naujakuriai (12) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (151) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (43) N-7. 15.00 Nugalėtoja (23). 
15.30 Dreikas ir Džošas (52). 16.00 
Prokurorų patikrinimas (152) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Jaunavedžiai 
(37, 38) N-7. 19.30 Amerikietiškos 
imtynės (15) N-7. 21.30 Nusidėjė-
liai ir šventieji. Veiksmo trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 23.40 Mielas drau-
gas.Drama. Didžioji Britanija, Italija, 
2012 m. (kart.) N-14. 1.40 Prokuro-
rų patikrinimas (152) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 17 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) -7. 8.00 

Galileo (82) N-7. 8.30 Mitų griovėjai 
(9) N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Še-
fas rekomenduoja. 10.30 Kviečiu va-
karienės. 11.00 Naujakuriai (13) N-7. 
12.00 Lietuvos sprendimas. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(37, 38) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (21) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai prieš nu-
sikaltėlius (30) N-7. 19.00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 19.30 Muzikinė kau-
kė. 21.30 MANO HEROJUS Nepa-
vykęs sandėris. Veiksmo f. Didžioji 
Britanija, Honkongas, Kanada, 2003 
m. N-14. 23.15 AŠTRUS KINAS Na-
kvynės namai 2. Siaubo f. JAV, 2007 
m. S. 1.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 18 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo 
(83) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Lietuvos sprendi-
mas. 13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Mentai (22) N-7. 
18.00 Mistinės istorijos N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Inga Linds-
trom. Susitikimas Eriksberge. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2009 m. 
N-7. 20.50 RUSŲ KINAS Vedybų 
mainai. Romantinė komedija. Rusi-
ja, 2011 m. N-7. 22.40 Nepavykęs 
sandėris. Veiksmo f. Didžioji Britanija, 
Honkongas, Kanada, 2003 m. (kart.) 
N-14. 0.25 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

da, 2000 m. N-7. 1.40 Gelbėtojų bū-
rys (2) (kart.) N-7.  
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Rėjus Čarlzas Robinsonas buvo garsus Amerikos daininin-
kas bei kompozitorius. Jis pirmasis, dar 1950-aisiais me-
tais, sujungė jau žinomus bliuzo ir gospel muzikos ritmus 
ir atvedė naują – soulo muzikos žanrą į didžiąsias scenas. 
Jam abejingų nebuvo. Pats Frankas Sinatra R. Čarlzą api-
būdino kaip vienintelį tikrą to meto pramogų verslo geni-
jų. Jo pavardė figūruoja daugybėje geriausių ir didžiausią 
įtaką kada nors turėjusių muzikantų sąrašų. Ir čia kalba-
ma apie žmogų, praradusį regėjimą dar ankstyvoje vaikys-
tėje. Kaip jam pavyko pasiekti tiek daug? 

Tinklalapyje Bernardinai.lt paskelbtame Ugniaus Antanavi-
čiaus straipsnyje pasakojama apie judėjimo negalią turintie-
siems pritaikytą mokyklą Panevėžyje. 

Vaikus su fizine negalia Lietu-
voje auginantys tėvai puikiai 
žino, kokius kryžiaus kelius ten-
ka nueiti ieškant jiems pritaiky-
tų mokyklų. Tačiau esama tokių, 
kurios jau daug metų sėkmingai 
sudaro sąlygas vaikams su fizi-
ne negalia mokytis.

Viena tokių mokyklų – Pa-
nevėžyje įsikūrusi Kazimiero 
Paltaroko gimnazija. Tai vie-
nintelė mokykla regione, visiš-
kai pritaikyta mokytis fizinę ne-
galią turintiems vaikams. Mo-
kykloje yra keltuvai, liftai, ne-
įgaliesiems įrengti tualetai, ka-
binetų durys specialiai papla-
tintos, o stalai ir kėdės gali būti 
pagal poreikį pažemintos arba 
paaukštintos. Gimnazijoje dir-
ba mokytojo padėjėjai, atsakin-
gi už neįgalių mokinių mobilu-
mą ir priežiūrą.

Pirmieji moksleiviai su fi-
zine negalia gimnazijoje mo-
kytis pradėjo dar 1996 metais.  
2000 m. gimnazijos atstovai, da-
lyvaudami projekte „Neįgalių-
jų integracija“, lankėsi Švedijo-
je, sėkmingai perėmė ir pritai-
kė šios šalies neįgaliųjų ugdy-
mo patirtį. Iš viso gimnaziją sėk- 

mingai baigė 5 mokiniai su ne-
galia, dar 4 mokosi šiuo metu.

„Mūsų gimnazijoje korido-
riais važinėjantys neįgaliųjų ve-
žimėliai jau seniai nestebina nie-
ko. Laikomės nuostatos: neįga-
lus mokinys – toks pat vertin-
gas kaip sveikasis. Jam turi būti 
skiriamas papildomas dėmesys, 
bet jam nereikia nei sentimenta-
lios užuojautos, nei perdėto gai-
lestingumo. Čia jis yra išgirsta-
mas, priimamas ir suprantamas 
toks, koks yra“, – sako K. Palta-
roko gimnazijos direktorė Gra-
žina Gailiūnienė.

Direktorė pastebi, kad vai-
ko su fizine negalia tėvams itin 
svarbu rasti jam galimybę mo-
kytis kartu su bendraamžiais, 
užmegzti draugiškus santykius, 
dalyvauti prasmingoje veikloje.

„Didelis mūsų privalumas – 
esame ilgoji gimnazija, ir fizinę 
negalią turintys vaikai čia gali 
mokytis nuo pirmos iki dvylik-
tos klasės. Be to, gimnazija įsi-
kūrusi patogioje vietoje, beveik 
miesto centre, čia patogu priva-
žiuoti neįgaliesiems pritaikytu 
transportu“, – pabrėžia G. Gai-
liūnienė.

Mokykla atveria duris  
į pasaulį

Vilija Budrikienė „Šilutės naujienose“ rašo apie tai, jog Šilutė-
je dar daugybė vietų neprieinamos neįgaliesiems. 

Šilutėje apstu vietų, kur neįga-
liems žmonėms pakliūti neįma-
noma. Paskutiniajame Saugaus 
eismo komisijos posėdyje iškel-
tas klausimas apie privažiavimų 
ir stovėjimo vietų neįgaliesiems 
stygių šiame mieste.

„Mūsų žmonės tikrai turi 
daug problemų“, – sako Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Laimutė Dulkytė. Ji gali 
pasidžiaugti tik naujai atidaro-
mų parduotuvių arba po rekons-
trukcijų duris atveriančių preky-
bos centrų vadovų supratingu-
mu – šiose vietose paprastai įren-
giamos nuovažos neįgaliesiems. 
Bet parduotuvės, anot L. Dulky-
tės, dar ne didžiausia bėda, nes 
jų mieste – daug. 

Pirmininkė apgailestauja, 
kad daug draugijos narių nega-
li pamatyti į Šilutę atvykstančių 
meno kolektyvų pasirodymų, 
nes užlipti į Kultūros ir pramo-
gų centro pastato II aukštą dau-
geliui yra neįveikiamas uždavi-
nys. O lifto šiame pastate nėra. 
Dėl tos pačios priežasties ir drau-
gija negali organizuoti renginių 
šiame pastate.

Patekti į seniūniją daugeliui 
neįgaliųjų yra tiesiog būtina, 
mat kaip tik čia tvarkomi įvai-
rūs dokumentai. Į ją kelias žmo-
nėms vežimėliuose irgi užda-
rytas, nes seniūnija įsikūrusi III 
aukšte, o lifto pastate nėra. Ne ki-
taip ir rajono savivaldybėje. Tie-
sa, į pirmąjį pastato aukštą iš lau-

ko neįgalieji gali pakilti keltuvu, 
bet tuo jų apsilankymas „baltuo-
siuose rūmuose“ ir turi baigtis.

Tiesa, kai reikia pasikalbė-
ti su kuo nors iš aukščiau sėdin-
čių valdininkų, galima paprašy-
ti pakviesti tą žmogų į pirmąjį 
aukštą. Bet taip padaryti išdrįs 
ne kiekvienas.

Seniūno pavaduotojas A. Iva-
nauskas patvirtina, kad ir seniū-
nijos darbuotojams neretai ten-
ka leistis laukan ir ten bendrau-
ti su atvažiavusiais neįgaliaisiais. 
Prie savivaldybės nėra ir neįga-
liųjų automobiliams skirtų vietų. 

Jie gali nesvajoti patekti ir į 
policijos komisariatą, nors šioje 
įstaigoje neseniai rekonstruotas 
visas I aukštas, o kartu – ir pa-
grindinis įėjimas. 

Labai mažai mieste ir nuova-
žų vežimėliams nuo šaligatvių. 
L. Dulkytė prisimena atvejį, kai 
į Neįgaliųjų draugiją vienas jos 
narys, sėdintis neįgaliųjų veži-
mėlyje, dardėjo per visą miestą 
prispirtas gamtinio reikalo, nes 
viešasis tualetas prieinamas tik 
sveikiesiems... 

Saugaus eismo komisija nu-
tarė, kad neįgaliųjų automobilių 
stovėjimui skirtos dvi vietos ša-
lia savivaldybės atsiras iki Šilu-
tės miesto šventės. Viešasis mies-
to tualetas, anot Šilutės seniūno 
pavaduotojo Algirdo Ivanausko, 
rūsyje įrengtas senas sovietmečio 
statinys, kurį norint šiuolaikiškai 
pertvarkyti tektų visai išgriauti.

Neįgaliesiems –  
nei koncertų, nei tualeto... 

Į 3D spausdintuvu pagamin-
tų žmogaus kūno dalių sąra-
šą, kurį sudaro pirštai, rankos, 
akių protezai ir žandikauliai, 
dabar gali būti įtraukta ir žmo-
gaus kaukolė.

Plastikinė kaukolė buvo su-
kurta vienoje Australijos įmonė-
je ir implantuota olandei Utrech-
to medicinos centro universite-
te Nyderlanduose. 23 valandas 
trukusi operacija buvo atlik-
ta prieš tris mėnesius. „Dutch 
News“ neseniai pranešė, kad pa-
cientei kaukolė visiškai prigijo.

Atrasta meilė muzikai
R. Čarlzas gimė 1930-aisiais 

paprastoje juodaodžių darbi-
ninkų šeimoje, vargingame Flo-
ridos rajone. Nuo mažens ber-
niukas domėjosi mechanika – su 
pasimėgavimu stebėdavo įvai-
rią techniką taisančius vyrus. 
Tuo metu visi manė, kad maža-
sis Rėjus paseks tėvo pėdomis ir 
taip pat imsis mechaniko darbo. 
Visus ateities planus pakeitė ne-
tikėtai prasidėjusi berniuko liga. 
Dėl glaukomos Rėjus, būdamas 
5-erių metų, ėmė prasčiau maty-
ti, o 7-erių visiškai apako. 

Mažasis Rėjus muzika susi-
domėjo visai netikėtai – vieno-
je kavinėje išgirdo, kaip muzi-
kantas pianinu skambina „bo-
ogie woogie“ stiliaus dainą, ta-
čiau pats savo talentą muzikai 
atrado tik po kelerių metų, pra-
dėjęs mokytis kurčiųjų ir aklųjų 
mokykloje. 

Gyvenimo iššūkiai ir meilė 
muzikai

Nors šioje mokykloje berniu-
ką mokė vien tik klasikinės muzi-
kos, jis nuolatos ieškojo galimy-
bių pagroti džiazo ir bliuzo mu-
ziką, kuri ir buvo jo tikroji aistra. 
Dar besimokydamas mokyklo-
je Rėjus buvo žinomas dėl savo 
puikių muzikinių gebėjimų, gro-
davo ir dainuodavo visuose mo-
kyklos renginiuose. 

Gyvenimas Rėjaus nelepino, 
kai jis buvo 10-ties, mirė tėvas, o 
dar po penkerių metų – ir mama. 
Po jos mirties Rėjus persikėlė gy-
venti pas mamos draugus ir metė 
mokyklą. Panašiu metu vaikinas 
ėmė groti muzikos grupėse „Ritz 
Theatre“ bei „LaVilla“ ir iš to už-
darbiauti. Nors Rėjui patiko groti 
šiose grupėse, jis visuomet svajo-
jo turėti savąją. Tik sulaukęs tin-
kamos progos, jis persikėlė į Siet- 
lo valstiją ir ėmė įrašinėti dainas 
kartu su dviem draugais, kurie 
grojo gitaromis. Šis trio ir sukūrė 
pirmąjį hitą „Confession Blues“, 
kuris skambėjo visose to meto 
radijo stotyse. Tai buvo tik pra-
džia – jų kuriamos vis naujos dai-
nos žavėjo žmones ir R.  Čarlzo 
pavardė tapo vis geriau žinoma.  

Naujo muzikos žanro 
pradininkas

R. Čarlzo grojamos muzikos 
stilius nepriminė jokio kito – jam 
patiko supinti į vieną bliuzo ir 

Pirmoji 3D spausdintuvu 
sukurtos kaukolės operacija

„Pacientė yra visiškai svei-
ka, ji eina į darbą ir dabar jau be-
veik neįmanoma pamatyti, kad 
jai kada nors buvo daryta ope-
racija“, – rašė neurologas Benas 
Vervejus.

Dėl itin retų komplikacijų 
moters kaukolė buvo tris kartus 
plonesnė nei normali. Sumažė-
jusi kaukolė ėmė spausti sme-
genis, o tai sukėlė galvos skaus-
mus, net aklumą.

„Anksčiau implantai buvo 
gaminami ranka, operacinėje 
buvo naudojama tam tikra ce-

mento rūšis, kuri toli gražu ne-
buvo ideali. O su 3D spausdintu-
vu galima pagaminti beveik ide-
alią kaukolę. Ji ne tik gražiau at-
rodo, tačiau su šia kaukole sme-
genys funkcionuoja kur kas ge-
riau nei taikant senąjį metodą“, – 
„Dutch News“ sakė B. Verejus.

Iki šiol ne kartą darytos ope-
racijos, kurių metu būdavo pa-
keičiamos pacientų kaukolės da-
lys. Tačiau tai pirmoji operacija, 
kurios metu moteriai pakeista 
visa kaukolė. Parengta pagal 

www.technologijos.lt

Rėjus Čarlzas – 
aklas soulo muzikos 

dievas

džiazo skambesius. Naujai gi-
męs muzikos žanras buvo pava-
dinta soulu, jo tėvu ir yra vadina-
mas Rėjus. Kiti muzikos pasau-
lio atstovai šį muzikantą vadino 
genijumi dėl jo išskirtinio talen-
to atlikti pačius įvairiausius mu-
zikos kūrinius bei dėl ypatin-
go grojimo stiliaus. Vis daugiau 
R. Čarlzo įrašytų dainų tapo ra-
dijo hitais, o 1960-aisiais jis gavo 
pirmąjį muzikinį „Grammy“ ap-
dovanojimą. 

Gyvenimo detalės
Nors R. Čarlzo gyvenimas 

nebuvo lengvas, jis pasiekė labai 
daug. Būdamas visiškai neregin-
tis, jis nebijojo keliauti vienas ir 
siekti savo svajonės. Jo atrastas 
naujas muzikos žanras padarė 
didžiulę įtaką muzikos pasau-
lyje, kuri jaučiama dar dabar. 
Rimta negalia nesukliudė vyrui 
siekti savo tikslų ir realizuoti ta-
lento, o priešingai – pastūmėjo 
tik dar stipriau kabintis į gyve-
nimą. Rėjus suprato, kad savo 
svajones pasiekti galės tik pats – 
niekas jam nepadės. 

Parengė 

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

* * *
Diena šnabždesy
Į dulkes pavirto
Nugriautoj sodyboj
Ją pavasaris aptiko
Per vėlai kiton erdvėn
Susiruošei į slėnį
Paskutinį laišką
Sudraskei
Ir pavertei į plėnis
Netektis visada kančioj
Liūdnas likimas žiedo
Brisiu ten
Kur dovanas skandins
Padrikai aprietas
Maldoje nežinomybės
Minios užu mus skanduos
NENUSKĘSKIT PELKĖJ
NESUSMILKIT PELENUOS
Juk gyvenimas
Akimirkų pilnatvė
Neišaušo rytas dar
Manoje gatvėj
Nes iš kaimo
Niekur aš neišėjau
- - - - - - - - - - - - - - -
Nesilenksiu tau
Pripažink
NĖRA UŽ KĄ
Prašau....

* * *
Niekas nepasikeitė
Pradžioj ir pabaigoj
Žvėris sielos gelmėse
Vienišam mano karaliui
Saulės sapnas
Panašus į sniego akivarą
Nieko keisto
Kad tarp pirštų
Trinasi kūno kalba
Dar viena naktis
Be miego
Per skausmą

Čia niekada nebegrįšiu
Neša laikas patyliai
Pabirusias raides
Kaip stiklo karoliukus
Juodo kryžiaus korta
Sukasi ratu pavasaryje
Paukščio skrydyje
Atramos nerasdama
Rašydama atbulai
Ilgiuosi mudviejų pagiedojimo
Kuriam dar nesugalvojau
Pavadinimo
- - - - - - - - - -
Pakilk kristi
Aš gaudysiu....

* * *
Tu tik pažvelk
Juk skardis
Pražūtis
O dangus vanilinis
Kvailų minčių sindromas
Sutemose sėlina vagis
Prarastam jaukumui
Virpa kojos
Lik sveika
Pora juodų akių
Jazminas
Pro stiklą žiūri
Vėjas su upe
Aida lenkčių
Kol už posūkio
Nutilę glūdi
Pabėgimas nesustabdomas
Ateičiai vėl pamoka
Nebebūsime kartu
Lik sveikas
Lik sveika.
- - - - - - - -
O kažkur
Visai šalia
Gyvenimo tąsa...

Zinaida DilyTė-JUrėNieNė
Panevėžio r.

Prie kūrybos 
šaltinio Iš „Bičiulystės“ bičiulių

kūrybos
oPavasarišką pavakarę Panevė-

žyje, Šiaurinėje bibliotekoje, 
surengtas dainuojamosios poe-
zijos bei eilėraščių vakaras išsiil-
gusiems gyvo poetinio žodžio. Į 
renginį susitikti su poetu, prozi-
ninku, žurnalistu Alvydu Valen-
ta bei bardu Povilu Girdeniu su-
sirinko gausus būrys eiliuoto žo-
džio mėgėjų. 

Renginio kaltininkas – Alvy-
das, baigęs lietuvių kalbos ir lite-
ratūros studijas, daugiau nei 20 
metų dirba žurnalo „Mūsų žo-
dis“ redakcijoje, yra Brailio rašto 
knygų korektorius, Lietuvos ra-
šytojų sąjungos narys. Vyras yra 
išleidęs 4 poezijos knygas, roma-
ną, keletą leidinių akliesiems ak-
tualiomis temomis. 

Šio žmogaus, gyvenimą su-
siejusio su raštu, žodžiu, meta-
fora, pasaulis, rodos, niekuo ne-
siskiria nuo kitų poetų. Išskyrus 
vieną faktą – Alvydas nuo gimi-
mo yra aklas. Nors yra netekęs 
vieno pojūčio, tačiau apdovano-
tas kitu – rašytojo talentu. 

Lietuvos aklųjų bibliotekos 
skaitytojų aptarnavimo centro 
vadovė Justina Gagarina pasi-
džiaugė, jog nors „poezija ir mo-
teriška būtybė, bet Alvydui neiš-
taria ne“. O štai bibliotekos ve-
dėja Danutė Zuozienė kalbėjo 
apie paskutinį rašytojo romaną 
„Nuožmiai artėjantis“. Pasak jos, 
nepaisant išgyventų skaudulių, 
tai jautriai, šiltai parašytas, labai 

Dainuojamosios poezijos 
ir eilėraščių vakaras

šviesus, terapinę prasmę turin-
tis kūrinys, parodantis, kad rei-
kia išsipasakoti, nenustumti savo 
išgyvenimų gilyn. 

Vien iš skambėjusių Alvy-
do eilių pavadinimų – „Testoste-
ronas“, „Venecijos karnavalas“, 
„Reinkarnacija“, „Pasaka apie 
laimingą indėną“, „Birža“, „Mer-
gelė cholera“ – aišku, jog jo kūry-
ba labai įvairiapusiška, daugias-
luoksnė savo temomis. Autorius 
naudoja įvairias kultūrines, is-
torines patirtis, mitologinius, li-
teratūrologinius įvaizdžius bei 
siužetus, istoriografijos šaltinius, 
modernias aliuzijas, nuorodas į 
kitų autorių kūrinius. 

A. Valenta prisipažino, kad 
nors ir neieško žodžio kišenė-
je, tačiau jam gana keblu kalbė-
ti apie savo kūrinius. Vyras labai 
kritiškas sau, jis prakalbo apie 
„rašančio prakeikimą, kai visko 
prirašai, o vėliau, išleidus, pama-
tai silpnąsias puses, norisi viską 

taisyti“. Todėl poetas ir nemėgsta 
grįžti prie savo kūrinių. Nenuos-
tabu, kad apie naujausią knygą 
„Nuožmiai artėjantis“ nedaug-
žodžiavo. „Knygoje kalbu apie 
tai, kad, išbėgus į finišo tiesiąją, 
artėjant prie lemtingosios lini-
jos, viskas tampa labai aišku, su-
prantama. Nors joje ir yra daug 
autobiografinių motyvų, bet ly-
gybės ženklo dėti negalima. Kai 
kas perspausta, nepasakyta iki 
galo, nes rašiau kaip grožinį kū-
rinį“, – trumpai pristatė savo ro-
maną autorius. 

Vakarą pagyvino P. Girde-
nio, aktyviai koncertuojančio 
dainuojamosios poezijos atlikė-
jo, ilgą laiką grojusio įvairiausio-
se roko, rokenrolo ir bliuzo gru-
pėse, kūriniai. 

Džiaugiamės, kad vakaras 
buvo šiltas ir susirinkusiems žiū-
rovams padovanojo daug džiu-
gių akimirkų bei gerų emocijų.

indrė lAšiNyTė 

Ventoje, regioninės televizijos 
salėje, vyko Svajūnės Grit-

kuvienės knygos „Skardis“ pri-
statymas. Renginį organizavo 
Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“ 
ir jo pirmininkė Irena Jatkauskie-
nė. Šventėje dalyvavo daug gar-
bių Akmenės krašto ir Mažeikių 
žmonių, negalios draugai atvy-
ko iš Joniškio, Papilės, Alkiškių, 
Kuršėnų. 

Knygos pristatymo šventę 
vedė lituanistės iš Ventos gim-
nazijos Birutė Butautienė ir Ele-
na Čiobienė. Muzikinę programą 
atliko Naujosios Akmenės kultū-
ros namų darbuotojas gitaristas 
A. Rašimas ir Ventos muzikos 
mokyklos jaunuoliai. 

Buvo pasakyta daug gražių 
žodžių apie knygos autorę ir jos 
kūrybą. Rašytoja Rasa Čergelienė 
pabrėžė: „... be to ilgesio, kuriuo 
pulsuoja knyga, žmogus vargu ar 
išliktų žmogumi. Bėgame, lekia-
me, o tokie žmonės, kaip Svajū-
nė mus pristabdo, primena, kad 
yra kažkas daug svarbiau už be-
tikslį bėgimą.“

Ventos parapijos kunigas An-
drius Eidintas pasidžiaugė, kad 
„Skardyje“ gyva viltis, kad kny-
gos autorė drąsina kitą, sužeis-
tą, pavargusį nuo būties sumaiš-
ties žmogų. 

Kiekvienas esame šiek tiek poetas

Visus sujaudino jaunos litera-
tės iš Mažeikių Agnieškos Para-
žinskaitės skaitomos eilės.

Renginyje, nebuvo justi ofi-
cialumo, pompastikos, vyko 
gražus bendravimas, dalijima-
sis prisiminimais apie praeita-
me amžiuje (1998 m.) išleistą 
pirmąją poezijos knygutę. Kny-
gai „Skardis“ viršelį nutapė se-
nas Svajūnės bičiulis dailinin-
kas V. Šliužas, iliustracijas kny-
gai piešė ji pati. 

„Pernai, lapkričio 22 d., savo 
kūrybos vakare užsiminiau apie 
būsimą knygą ir štai ji mano ran-
kose, todėl negaliu sakyti, kad 
svajonės nesipildo. Svajonės pil-
dosi, bet tai nėra savaime supran-
tamas dalykas. Reikia to trupučio 
kitų žmonių gerumo, kad įvyktų 
mažas stebuklas – gimtų knyga, – 

kalbėjo autorė. – Kiekvienas iš 
mūsų yra truputį poetas. Blykste-
li pasąmonėj mintis ir tu, žinoma, 
jei atrandi tinkamų žodžių, ban-
dai atkartoti tuos blyksnius. Dan-
guje – nė debesėlio, o mes jaučia-
me lietaus dvelksmą vėjyje, susi-
tinkame besišypsantį žmogų, o 
jo akyse – sielvarto šuliniai... Ki-
tas, žiūrėk, eina į tave plačiai iš-
skleistų rankų glėbiu, tame glė-
byje, rodos, tilptų visas žemės 
rutulys, o tu žengi žingsnį atgal, 
nes jauti, kad tau vietos tame glė-
byje nėra...“

Šilta atmosfera, gražūs palin-
kėjimai jaudino viso knygos pri-
statymo metu. Norėjosi atsisuk-
ti į šalia sėdintį žmogų ir pasa-
kyti: „Ačiū tau, kad esi ir išgirsti 
iš jo tą patį.“

ernesta MONTVyDAiTė 

Prasidėjo „Bičiulystės“ 
prenumerata

Visus, kuriems įdomios neįgaliųjų gyvenimo naujienos ar nori sužinoti, ko-
kias permainas jiems žada valstybė, kurie ieško patarimų, kaip sveikai gy-
venti, ar nori gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, kuriems rūpi bi-
čiulius pradžiuginti savo kūryba ar iš kitų pasimokyti, kviečiame užsipre-
numeruoti „Bičiulystės“ savaitraštį 2014 metų II pusmečiui. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis už-
sisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų drau-
giją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata draugijose bus prii-
mama iki birželio 6 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraš-
tį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.
prenumeratos kainos: 6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1 mėn. – 9,50 Lt.

Nelikite be „Bičiulystės“!

Susitikime kalbėta apie Alvydo Valentos (antras iš kairės) kūrybą.

Svajūnė Gritkuvienė (antra iš kairės) tarp knygos pristatymo organizatorių.
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