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Kiekvienas žmogus turi 
įvairiausių poreikių. Įsi-
gyti būtiniausių maisto 
ir buities apyvokos pre-
kių prireikia beveik kas-
dien. O tam reikia ap-
silankyti parduotuvėje. 
Kaip sekasi negalią tu-
rintiesiems įveikti šiuos 
barjerus, kalbėta pre-
zidentūroje surengto-
je diskusijoje „Pastebėk 
mane“. 

Aplinka visiems Tereikia paprašyti 
pagalbos

Ar neįgaliajam lengva paten-
kinti kasdienius poreikius? Re-
gos sutrikimų turintieji sako, kad 
jiems apsipirkti yra didžiulis iš-
šūkis. Kaip susiorientuoti prekių 
gausoje, kainų įvairovėje, kai net 
ir gerai matantis kartais sugaišta 
daug laiko ieškodamas norimo 
daikto. O paisant rinkodaros 
dėsnių, dar ir jų vieta nuolat 
keičiama. 

Ar iš viso įmanoma aklam ar 
labai didelių regėjimo problemų 
turinčiajam savarankiškai apsi-
pirkti? Pasirodo, įmanoma. Dis-
kusijoje dalyvavę Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos atsto-

Apsipirkti prekybos centre – misija įmanoma (?)
vai Alvydas Valenta ir Arvydas 
Juchna patvirtino tokią galimy-
bę esant „Rimi“ prekybos cen-
tre Vilniuje, kuris įsikūręs ne-
toli aklųjų būstinės. Tereikia in-
formacijoje paprašyti pagalbos. 
Tuo naudojasi ne vienas aklasis. 
Tai patvirtino ir diskusijoje daly-
vavusi „Rimi“ prekybos centro 
atstovė Giedrė Bielskytė: „Ne tik 
šiame, bet ir kiekviename preky-
bos centre turite sulaukti pagal-
bos, tik reikia pasakyti apie savo 
poreikius.“ G. Bielskytė pabrė-
žė, kad jos atstovaujamam pre-
kybos centrui neįgalieji – jokia 
naujiena. Čia dirba apie 100 ne-
galią turinčiųjų, kurie yra tapę  Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė Alvydo Valentos 

klausė, ar akliesiems įmanoma savarankiškai apsipirkti.

Prie Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tar-
nybos (NDNT) padalinio 
Kaune susirinko būrelis 
neįgaliųjų, nepatenkin-
tų darbingumo lygio ir 
specialiųjų poreikių nu-
statymu. Jie skundžiasi, 
kad šioje srityje yra daug 
neobjektyvumo. 

Tolerancijos link

Daug nepasitenkinimo 
Piketą organizavusi kaunie-

tė Genė Pužienė skundžiasi, jos 
teigimu, neteisinga darbingumo 
lygio ir specialiųjų poreikių nu-
statymo tvarka. Moteris neįga-
lia tapo po patirtų avarijų, bū-
dama 19-os metų. Ji sako tada 
buvusi arti mirties. G. Pužienei 
teko ištverti 11 operacijų (iš vi-
so per gyvenimą – 22). Ir dabar 
ji sunkiai vaikšto pasiremda-
ma ramentais, turi daugybę ki-
tų sveikatos problemų. Tačiau 
nedarbingos statusą prieš ke-
lerius metus jai pavyko atgauti 
tik per teismą. Kadangi teismas 
palaikė jos pusę, moteris mano, 
kad NDNT sprendimas panaikin-
ti prieš tai daugelį metų turėtą 
statusą buvo neteisingas. Dabar 
G. Pužienė guodžiasi negaunan-
ti specialiojo automobilio kom-
pensacijos. 

Pikete dalyvavo ir grupelė 
Jonavos rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių. Jos pirmininkė Vale-
rija Lopetienė sakė, kad iš tiesų 
tenka išklausyti daug neįgaliųjų 
skundų dėl, jų nuomone, netei-
singai nustatomo neįgalumo. Pa-
vyzdžiui, vienai draugijos narei 
prieš kurį laiką buvo persodin-

Pikete reikalauta objektyvumo nustatant neįgalumą

tas inkstas. Kai inkstas prigijo, ji 
neteko neįgaliojo statuso – negali 
naudotis jokiomis neįgaliesiems 
priklausančiomis lengvatomis, 
nors sveikatos problemų tikrai 
nestinga. Kitas draugijos narys 
serga plaučių embolija. Jam dirb-
ti labai sunku, o neįgaliojo statu-
sas nėra nustatomas. 

Dar vienas atvejis – vyras ilgą 
laiką turėjo II invalidumo grupę 
dėl širdies problemų. Jis atsisakė 
operuotis, po to nebegauna neį-
galiojo išmokos. Jonaviškės pa-
sakoja apie atvejus, kurie išties 
stebina – žmogui gydytojai sa-
ko, kad visas vidus „išpuvęs“, jis 

labai blogai jaučiasi, tačiau nu-
statomas tik mažiausias darbin-
gumo lygis. 

Žmonių pasakojimai apie to-
kius atvejus nėra rimti įrodymai, 
bet klausimų sukelia: ar darbin-
gumo lygio ir specialiųjų porei-
kių nustatymo kriterijai tikrai 
yra objektyvūs, ar dabartinė 
tvarka yra tinkama, ar gydyto-
jai žino, kaip teisingai parengti 
dokumentus. Tai kelia nepasi-
tenkinimą.

Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Ignas 
Mačiukas sako, kad jam pačiam 
teko susidurti su panašia situaci-

ja: žmonai didžiausias neįgalumo 
lygis buvo nustatytas tik tada, kai 
iki mirties buvo likęs vos mėnuo. 

Jo nuomone, nėra logiška, kad 
reikia pakartotinai nustatyti dar-
bingumo lygį kas keli metai, nors 
akivaizdu, kad žmogaus sveikata 
nepagerės. Kitas dalykas, į kurį at-
kreipia dėmesį I. Mačiukas – ne-
formalus reikalavimas prieš nu-
statant darbingumo lygį atsigulti 
į ligoninę. Nors žmogui tarsi ne-
reikia jokio stacionaraus gydymo, 
bet susiklostė praktika, jog to rei-
kia, kad būtų nustatytas mažesnis 
darbingumo lygis (jei negulėjai 
ligoninėje, esą per mažai sergi). 

Atsakomybė – ant 
gydytojų pečių 

Pabendrauti su piketo daly-
viais išėjo NDNT Kauno II terito-
rinio skyriaus vedėjas Rimvydas 
Grigaliūnas. Jis paaiškino, kad 
NDNT nevertina žmogaus svei-
katos būklės, tik apibendrina 
gautus duomenis. Visa informa-
cija turėtų būti šeimos (ar kito 
gydančio gydytojo) pateiktuo-
se dokumentuose ir patvirtinta 
pridedamais tyrimų rezultatais 
ar aukštesnio lygio gydytojų iš-
vadomis. Tik esant būtinybei, ki-
lus neaiškumų, yra paprašoma 
papildomų dokumentų. 

Nuo to, kokie yra pateikti do-
kumentai, tiesiogiai priklauso 
NDNT išvada. Žmogus taip pat 
turėtų pasidomėti, kokia infor-
macija pateikiama, ir galbūt pa-
prašyti gydytoją papildyti, jei 
mano tai esant reikšminga dar-
bingumo lygiui nustatyti. 

R. Grigaliūnas paaiškino, 
kad G. Pužienei specialiojo au-
tomobilio poreikis nebuvo nu-
statytas todėl, kad pateiktuose 
dokumentuose III lygio gydy-
tojų pateikta informacija nea-
titiko kriterijų šiam poreikiui  
nustatyti. Jis priminė, kad NDNT 
sprendimą galima per 30 dienų 
apskųsti. 

E. Skipario nuotr.
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Egidijaus Skipario nuotr.Genė Pužienė mano, kad neįgalumas ne visada nustatomas teisingai.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kiekvienas žmogus vis kitoks: savaip mąsto, skir-
tingai elgiasi. Tuo galime įsitikinti kiekviename 

žingsnyje, kad ir gatvėje ties perėja. Vieni degant rau-
donam žmogeliukui ramiai laukia. Kiti apsidairo, ir, arti 
nesant automobilio, bėga. Lekia nors ir pusę kelio, iki 
saugos salelės viduryje gatvės. Turbūt jie savimi pa-
tenkinti, juk šiaip ar taip pusė kelio įveikta... Ypač ne-
suprantama, kai nepaisydamas draudžiančio signalo, 
per gatvę klibikščiuoja neįgalus žmogus. O tai galima 
matyti ne taip jau retai.

Disciplina – privalomas nustatytos tvarkos laikyma-
sis. Jei norime išvengti skaudžių nelaimių, reikia laiky-
tis iš anksto apgalvotų, mokslo ir praktikos patikrintų 
taisyklių. Nuo piliečių disciplinuotumo priklauso labai 
daug kas: krašto ekonomika, žmonių gerovė, aplinkos 
grožis. Nuo nedisciplinuotų žmonių kenčia visuomenė 
ir kiekviena šeima, kiekvienas žmogus. Vengrų priežo-
dis sako: ,,Nerūpestingo vyro žmona yra beveik našlė.“

Disciplinos žmones reikia mokyti. Jėgų jiems pa-
prastai netrūksta, dažniau stokojama valios. Ugdant 
disciplinuotą žmogų reikia panaudoti kartais švel-
nią, o kartais ir griežtoką prievartą. Dar graikų filoso-
fas Herakleitas rašė: ,,Kiekvienas padaras botagu ga-
nomas.“ Mus stipriai veikia aplinkiniai. Net sakoma, 
kad mes esame tokie, kokie yra šeši artimiausi mūsų 
žmonės. Todėl pasirinkti draugus yra labai svarbu, ir 
ne tik vaikams.

Nors protu visi suprantame, kad tvarka ir discipli-
na reikalinga, klaidingai suvoktas laisvės suvaržymas 
mus skatina priešintis. Tuo galime paaiškinti nelaimes 
keliuose ir darbovietėse, gaisrus, šiukšles pamiškėse, 
suodinas paežeres. ,,Buitinių anarchistų“ mūsų krašte 
vis dar daug. Jie atkakliai priešinasi reikalavimui seg-
tis saugos diržus, nepaiso kelių eismo taisyklių, savo 
,,laisvę“ gina dviratininkai, saugaus darbo reikalavimų 
nesilaiko statybininkai. Tokio ,,anarchizmo“ pasekmės 
būna liūdnos. Vienas klasikas pasakė: „laisvė – įsisąmo-
nintas būtinumas.“ 

Disciplina labai svarbi neįgalumo prevencijai. Ilgą 
laiką stebint socialinį darbą su neįgaliaisiais peršasi 
diskusijų verta mintis, kad pastangos ir lėšos kartais 
eikvojamos nepakankamai racionaliai, kovojama ne 
su šio reiškinio priežastimi, o su pasekmėmis. Juk ne-
paisant visų mūsų pastangų neįgalių žmonių daugėja. 
Būtų įdomu ištirti, geriau pažinti neįgalių žmonių kon-
tingentą, išsiaiškinti, kaip jie pateko į šią socialinę gru-
pę. Tokie tyrimai padiktuotų ir racionaliausias žmonių 
neįgalumo mažinimo priemones.

Kiekvieną dieną girdime pranešimus apie girtų vai-
ruotojų padarytus skaudžius eismo įvykius. Iš šios mės-
malės daug keliauja į kapus, į ligonines, nemažai visam 
gyvenimui sėdasi į neįgaliojo vežimėlius. Kai gyveni-
mas pateikia tiek daug skaudžių pamokų, sunku su-
prasti girtą žmogų, sėdantį už vairo. Toks savo veiks-
mų nevaldantis asmuo pavojingas ir sau, ir visuomenei. 

Gerai, kai mūsų sveikata rūpinasi dėmesingi ir kva-
lifikuoti medikai. Tačiau ji priklauso ir nuo mūsų pačių, 
nuo mūsų elgesio su savimi. Išmintingo ir drausmingo 
arba kvailo ir atsainaus. Ar visada susimąstome, ką ir 
kiek kemšame į skrandį, prieš keldami sunkų svorį ar 
pagalvojame apie stuburo sąrangą, pasiruošę lipti ko-
pėčiomis ar patikriname, kaip saugiai jos atremtos į 
žemę, ruošdamiesi sukti automobiliu ar pagalvojame 
apie kelio dangą, išcentrinės jėgos pasekmes? Viktoras 
Hugo rašė: ,,Atsargumas – vyriausias išminties vaikas.“

Disciplina laikosi įpročio jėga. Pastebėta, kad An-
trojo pasaulinio karo metu, sproginėjant bomboms, 
bėgantys į slėptuves vokiečiai kelio netrumpino, ve-
jos netrypė, bėgo kaip įpratę – šaligatviu... Įpročiai ga-
li būti naudingi arba žalingi. Įstatymai, visa žmogaus 
ugdymo sistema turi tarnauti naudingiems įpročiams 
stiprinti ir kovoti su žalingaisiais. Bene svarbiausia iš-
siugdyti įprotį dirbti, visą gyvenimą mokytis, gyventi 
gražioje aplinkoje, tauriai bendrauti su visais tave su-
pančiais žmonėmis.

Disciplina

Apie tai,
kas

jaudina

Jonava:
 „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Marius Glinskas 
papasakojo, kaip Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugi-
ja paminėjo Motinos dieną. 

Draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Genovai-
tė Adomavičienė įtaigiai 
papasakojo apie Motinos 
dieną, jos ištakas ir reikš-
mę. Čia pat senolė Aldona 
Morkūnienė užtraukė „Tu, 
mano motinėle“, kitas dar 
tarpukaryje plitusias dai-
nas. Regina Bubinienė, 
Liuda Marčiukaitienė nu-
stebino daugeliui šiame 
krašte net negirdėtomis 
melodijomis, o ansamblio 
„Lietava“ švelniabalsės, 
vadovaujamos Laimos Sta-
keliūnienės, pakartojo ne 
vieną savo repertuaro dai-
ną, kurioje minima mama. 
Neatsiliko ir humoro gru-
pės „Rykštė“ vadovė Ange-
lė Bortkevičienė, padekla-
mavusi poemėlę apie neį-

Mamų dėka sugrįžo į vaikystę

Renginyje skambėjo eilės ir dainos apie mamą.                                              

galų vaiką. Tačiau labiau-
siai savo talentais nustebi-
no kūrėjai – poetė Gražina 
Čekavičienė, paskaičiusi 
eilėraščių, skirtų mamai ir 
anytai, pasakorius Myko-
las Kručas, krekenaviškių 
tarme padeklamavęs pos-

Pasvalys:
Šie metai Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos vai-
dybos būreliui ,,Vėrinys“ 
buvo ypač kūrybingi. Jau 
vasario mėnesį paslaugų 
centro salėje skambėjo 
žodžiai ir dainos, pokštai, 
pamąstymai apie prabė-
gusį laiką. Šis jausmingas 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos vaidybos būrelio 
renginys buvo skirtas Už-
gavėnėms. 

Dianos Aukštuolienės 
režisuotą sceninį vaizdelį 
„Nuotrauka iš senojo albu-
mo“, kuris iki ašarų sujau-
dino žiūrovus, pamatė Žil-
pamūšio bendruomenės 
nariai renginyje „Geriau-
sios močiutės rinkimai“. 
Renginio šeimininkė Jani-
na Katauskienė pasidžiau-
gė, kad jau daugelį metų 
bendrauja su Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
saviveiklos entuziastais ir 

šie visada randa būdų nu-
stebinti žiūrovus.

Sumanumo viktori-
nos, kurią surengė drau-
gijos neįgalaus jaunimo 
grupė, dalyviai plojo vai-
dybos būrelio atliktam 
miniatiūrų ciklui „Ste-
buklingi vaisteliai“. Di-

Tauragė:
 Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rys Vladislovas Kirkickas 
laiške „Bičiulystei“ pasida-
lijo įspūdžiais iš Motinos 
dienai skirto renginio „Pa-
vasario žiedai“.

Į miesto kultūros rūmų 
salę vos tilpo mamos, mo-
čiutės, kiti šventės svečiai. 
Juos nuoširdžiai pasveiki-
no naujasis Tauragės rajo-
no meras Sigitas Mičiulis, 
mero pavaduotoja Aušri-
nė Norkienė, Seimo nario 
Dariaus Petrošiaus padė-
jėjas Povilas Gargasas ir 
šventės organizatorius – 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Kęstutis 
Petkus. Didžiausių svei-
kinimų ir gražiausių pa-

Pavasario žiedai – motinoms

Motinos dienai skirtas renginys išjudino visus.    

linkėjimų susilaukė 7 vai-
kus pagimdžiusi ir dorais 
žmonėmis užauginusi mū-
sų rajono gyventoja Irena 
Žmuidinavičienė, kuriai 
visai neseniai šalies Pre-
zidentė Dalia Grybauskai-
tė įteikė medalį.

Linksmąją dalį pradė-
jo Neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Svaja“. Po smagių 
dainų skambėjo rimtos ei-
lės apie mamą, kurias skai-
tė meno terapijos būrelio 
narės Kristina Liolaitė, Re-
gina Gavėnytė ir kiti. Labai 
sujaudino išskirtinį bal-
są turinčio Edvardo Gasi-
nausko daina mamai, ku-
rios iki šiol jis tebeieško. 
Į koncerto sūkurį įsilie-
jo meno terapijos būrelio 

mų iš būsimos savo kny-
gos, taip pat jo kaimynas 
upninkietis Bronius Sed- 
leckas, kuriantis dainas 
pagal Gražinos Dauginie-
nės tekstus. Draugijos na-
riai taip pat dalijosi bran-
giausiais vaikystės prisi-

minimais.
Sugiedojus visiems šių 

metų jubiliatams „Ilgiau-
sių metų“, pasikalbėta ir 
apie „žemiškus“ reikalus, 
ne vienas pareiškė pagei-
davimą papildomai užsi-
prenumeruoti „Bičiulystę“.

Vaidybos būrelio veikla – mūsų 
gyvenimo atspindys

šokių kolektyvas „Svajo-
nė“, vadovaujamas Danu-
tės Norgailienės. Tai bu-
vo pirmasis jų pasirody-
mas publikai ir, tikimasi, 
ne paskutinis. Na, o vaka-
ro koncertą vainikavo mū-

sų kraštietės Livetos Kaz-
lauskienės ir jos vyro Pe-
tro atliekamos dainos.

Tikiu, kad visos ma-
mos ir močiutės liko pa-
tenkintos prasmingai pra-
leistu laiku.

liauskų kultūros namuose 
vykusio humoro vakaro 
„Griūk iš juoko“ žiūrovai 
smagiai pasijuokė Euge-
nijai, Vidai ir Nijolei vai-
dinant humoreską. 

Motinos dienos minėji-
me Grūžių bendruomenės 
namuose, kurių fojė buvo 

atidaryta Alvido Svilio fo-
tografijų paroda „Žvilgs-
nis į kryžius“, dalyvavo ne 
tik Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos vokalinis 
ansamblis „Žalsvasis šal-
tinis“, bet taip pat ir „Vėri-
nio“ artistai. 

Vilius GRABSKIS

Vaidybos būrelio nariai po spektaklio „Kol dar motinos laukia“.                       
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Kupiškis: Valdžia prašo neįgaliųjų paramos? Visada prašom...
Buvo toks metas, kai neįgalių-
jų organizacijų susirinkimuose 
sklandydavo vien tik pasiguo-
dimų, nesibaigiančių rūpesčių 
ir nuolankių prašymų nuotai-
kos. Dabar kalbos ir darbai jau 
kitokie. Neįgaliųjų aktyvumo ir 
veržlumo jau niekam įrodinė-
ti nebereikia. Juos mielai į savo 
renginius ir vykdomus projek-
tus kviečiasi kitos nevyriausy-
binės organizacijos. Juos, kaip 
patikimus partnerius, ypač ver-
tina vietos valdžia. 

Šitaip yra Kupiškyje ir turbūt 
daugelyje kitų Lietuvos kraštų. 
Kupiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Bronė Kaleini-
kovienė, pristatydama bendra-
minčiams praėjusių metų drau-
gijos veiklos ataskaitą, pasi-
džiaugė organizacijos narių ak-
tyvumu. Jie ir Trečiojo amžiaus 
universiteto renginių lankytojai, 
ir Diabeto klube, ir Bitininkų, ir 
Ūkininkių draugijose – tarp ak-
tyviausiųjų narių. 

Toks įvaizdis – ne vienų me-
tų bendro triūso rezultatas. Šią 
vasarą sueis 10 metų, kai Kupiš-
kyje veikia Neįgaliųjų draugijos 
socialinių paslaugų ir dienos už-
imtumo centras. Pernai dar glau-
desnė draugystė užsimezgė su 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyriumi. Šį skyrių perkėlus į pa-
talpas daugiaaukščiame pastate, 
kur nėra liftų ir nuovažų, į antrą 

ir trečią aukštus neįmanoma pa-
tekti sunkiai vaikštantiesiems ar 
rateliuose esantiems žmonėms, 
tad kartą per mėnesį valdinin-
kai prašosi prieglobsčio pas ne-
įgaliuosius, kad čia galėtų priim-
ti interesantus. O neįgalieji su-
pratingi ir geranoriški visiems. 

Šiemet draugija savo susirin-
kime sulaukė viso pulko svečių – 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjos Laimos Bartulienės, pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
centro direktorės Dovilės Kul-
bokienės, savivaldybės gydyto-
jo Rimgaudo Markelio, „Sodros“ 
rajono skyriaus vadovo Sauliaus 
Dugno. Laukta ir neseniai meru 

tapusio Dainiaus Bardausko, bet 
jis, skubiai iškviestas į Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją, 
ataskaitinio susirinkimo daly-
viams atsiuntė pasveikinimą. Šie 
pasijuto svarbūs, pirmąkart bu-
vo parodytas toks pagarbos žen-
klas savai bendruomenei.

Kupiškio rajono neįgalieji iš-
gyveno veiklius pernykščius me-
tus, vykdė 6 veiklų programą. Ji 
įprasta, reikalinga žmonėms: tai 
skalbimo, maudymo, masažo, 
transporto, asmeninio asisten-
to paslaugos, kūrybiniai užsiė-
mimai darbo terapijos klube (jį 
lankė 16 neįgaliųjų). Iš viso su-
teikta 3 100 paslaugų, jomis pa-

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos susirinkime mero sveikinimą perskaitė 
Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė. 

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“ Paviliota fotografijos ir gėlių...

Suktašakis lazdynas pačiame 
gražume. Lapelių dar nesi-

mato, užtat plikų šakų pumpurai 
kibte apkibę mažų žiedų galvu-
tėmis. Jas puošia ryškiai rožinių 
purkų kuokšteliai. Pūpso lyg ko-
kios žvaigždiškos karūnos.

Vyriški žiedai dar įspūdin-
gesni, susibūrę į žirginėlius. Iš-
tįsusius, susigofravusius, pelta-
kiuotus, gintaro atspalvių dul-
kėmis aplipusius. Susitelkusius 
po tris, keturis ant kiekvienos 
ataugos višūnėlės... Grakščiai 
pasisiūbavusios šios ims, žiū-
rėk, ir pabers pudrą... Ant nese-
niai sniego nėrinius nusimetu-
sios ir tik pradėjusios atšilti žo-
lės. Ant delno. Brūkštelsiu juo lū-
pas. Šviežumos skoniu padvelks. 
Įkvėpsiu...

Dar dienelė kita, ir saulė puls 
lazdynui po kojomis. Sušildys 
jas. Išdžiovins. Klaupsiuos ir aš 
tada po krūmu. Žemę sujudinsiu. 
Supurensiu. Šaknims oro gurkš-
telti leisiu.

Sužaliuos augalas. Pasistiebs. 
Šešėlį platesnį sūpuoklėms už-
mes. Kad anūkėlės viduvasa-
rio karščio nebotų. Kad jų pro-
senelė kokią pavakarę prisės-
tų čia. Ramiai pasisūpuodama 
dainą kokią liaudišką užvestų... 
Svaiginančiai kvepės sumedė-
jusio bijūno žiedynas. Jo saldu-
mo įtraukti ant rankų kilstelsiu 
savo vaikaites. Kad susiviliotų. 
Kad suprastų, kaip svarbu pa-
čiom išmokti stiebtis. Lig jų ma-
mos tėviškės kvapo... Palypėti... 
Suaugti su jo troškuliu... Ilgėtis... 
Neišduoti...

Rudenį lazdenis subrandins 

šalmuotą vaisių. Prinokę riešu-
tai patys žemėn birs. Paukščiai 
bandys kevalo tvirtumą. Žiemą 
vakarojant juos gliaudys anūkės. 
Mamos kepamiems pyragams 
riešutinį įdarą maišys.

Baltus gamtos kailinius nu-
vilkęs ir vėl sušvis pavasaris... 
Kad žinotumėt, kaip kasmet jo 
laukiu... Ir vėl bus viskas iš naujo. 
Vėl kapstysiuosi sodybos kam-
peliuose. Bepirštinėtas rankas 
dirvon suleidusi pirštais trupin-
siu kiekvieną grumstą. Žemės 
syvai tekės mano kūnu. Lyg ste-
buklingas vaistas. Lyg koks ma-
giškas užpilas širdžiai. Grąžins 
peržiem aptingusias jėgas. Pa-
budins energiją. Maitins ir stip- 
rins dvasią... Ravėsiu, genėsiu, 
sėsiu, dauginsiu, skaidysiu, skro-
siu, dalinsiu... Netikėtai pernelyg 
sparčiai ūgtelėjusioms gėlėms 
ieškosiu tinkamesnės vietos. Ge-
resnės. Erdvesnės.

Vėl vesiuosi dukros dukras 
mediniu liepteliu per prūdą. Kur 
pakrantė žybčioja žibuoklių aki-
mis. Kur vandenin kotus nulen-
kusios laukinių purienų gelto-
nio užuomazgos. Pirštų galiukais 
vaikštinėsim po baltžiedžių plu-
kių salas. Žino mergaitės, kaip 
skauda augalui, jei užmini. Jei 
trypi. Ir nesvarbu, kad jis – ne šio 
sodo palikuonis. Nesvarbu, kad 
laukinio miško šaknis turįs. Ka-
dais parsikraustęs čionai, gyva 
puošmena mūsų akims pasiliko.

Su medžiais pasiglebėsčiuo-
sim, pasikalbėsim. Apie pumpu-
ro galią. Apie medunešį liepoj. 
Apie samanotą liepto senatvę...

Lig soties prigaudysiu aki-

mirkų. Prifotografuosiu. Bus 
daug nuotraukų. Su drugeliais. 
Tarp našlaičių prie namo pama-
tų. Krokų pievelėje. Rožių lysvė-
je. Ant naktibaldų patakės. Gla-
žučių debesyje ir brunerų sale-
lėje. Didžiagalvių gulbinų pavė-
sy. Naminių pakalnučių gojely. 
Prie apkerpėjusio pilnavidurio 
jazmino. Poetinių narcizų lys-
vėje. Vandens lelijų apsuptyje. 
Ryškiaspalvio antino užnugary. 
Senelio nuotaikingoje draugijo-
je. Bulviakasyje. Rapsų geltonvil-
nėje jūroje. Prie avilių galusody-
je. Prosenelio karutyje. Išdykau-
jant su baltakailiu šunimi. Tėčio 
kombaine. Iškyloje prie laužo...

Kai anūkės išvažiuos, foto-
grafuosiu be jų. Joms. Ir, žinoma, 
sau. Tyrinėsiu žydėjimo paslaptį. 
Išlikimo pasiryžimą. Spalvų kai-
tą. Būties tvarumą...

Grubs pirštai ir skruostai 
gels nuo šalčio, kai pūškuosiu 
per sniegą šerkšno tirštuma pa-
sidžiaugti. Devynmylių batų, ap-
lipusių moliu, sunkumas klam-
pins kojas į lietaus išmerktą dir-
vą, kai pasišausiu baltaplunksnę 
gervę prisivyti...

Susitikusios su mažosiomis 
peržiūrėsime vaizdus. Dalinsi-
mės. Tikiu, grožio gali turėti tiek, 
kiek pats jo pasiimi. Kuo daugiau 
sukaupi, tuo daugiau jo sugebi 
atpažinti... 

O kai sielą apniks pilkuma, 
atsiversiu albumus. Nuotraukų. 
Man šypsosis veidai. Mylintys, 
mylimi, brangūs, buvę... Iš jų mo-
kysiuosi stiprybės, kantrybės. Jų 
išgyvenimų pamokos įkvėps, ti-
kėjimu pasotins. Jei ištvėrė jie, 

galiu ir aš... O kiek sykiu nuke-
liauta, patirta, pamatyta... Jausiu 
artumą tų, kuriems buvau ar esu 
reikalinga. Todėl nevalia jų tikė-
jimą paniekinti.

Lapas po lapo, nuotrauka 
po nuotraukos... Rūškanam ryte 
mane privers nusišypsoti sau-
lėtekis senolės kriaušės vainiko 
smaigaly. Raudonplaukės aguo-
nos šnabždės: „Nudegina ne vi-
sos liepsnos.“ Būna, užplieskia 
naujiems užmojams. Kūrybos 
ugnį įkvepia. Viltį prigesusią 
įskelia. Spalvas ir potėpius pa-
sufleruoja...

Tada keliesi ir eini. Kasi, trę-
ši, laistai. Stebi daigo kabaroji-
mąsi, rūpiniesi žiedpumpurių 
išlikimu, nuo šalnos gležnučius 
pridengi... Su meile... Anūkių gal-
veles žydėjimu kvepiančiais del-
nais glostai... Viliesi, ir kitąmet 
jų plaukai gėlėmis atsiduos... Ir 
kitąmet...

Kažkada iš tolimo krašto mū-
sų kieman pargabentas tikrojo 
lazdyno giminaitis, į šaltą mol-
žemį įsodintas, ilgokai delsė... 
Lyg gyventi, lyg ne... Pratinosi 
prie svetimos žemės... Šios tvir-
tos būta. Užsispyrimo pamokas 
kantriai eita.

Seniai prigijo riešuto medis. 
Žinau, žada nepavargti tikrų ti-
kriausiai dar daugiau nei kokį 
šimtą metų...

O kai pašildo pavasario saulė, 
jai atsiveria elegantišku žiedu. Ir 
mums. Bylodamas – viskas ratu. 
Iškęsi – bus atlyginta. Džiaugs-
mo perpildytais žvilgsniais. Bu-
vimo palaima.

Taip ir keliauju. Fotografijos 
ir gėlių paviliota...

Supratusi – net tada, kai vis-
kas praeis, žydėjimas liks. Gėlė-
se. Atminty.

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

Viskas joms, mielosioms anūkėlėms.                               Ritos Mockeliūnienės nuotr.

sinaudojo 220 neįgalių kupiškė-
nų ir nemažai socialiai remtinų 
vietos gyventojų. 

Sakoma, kad geri darbai 
anksčiau ar vėliau yra atlygina-
mi. Neįgalieji noriai talkina kai-
mo bendruomenėms, įvairioms 
organizacijoms ir draugijoms, 
rengia savo vokalinio ansam-
blio „Prie Kupos“ koncertines 
išvykas, draugijos narių kūry-
bos darbelių parodas. Ir sulau-
kia pagalbos patys – draugijoje 
savanoriauja psichologė Skais-
tutė Paulauskienė, jos patari-
mai ir paguodimai nuramina, 
padrąsina.

Socialinės paramos skyriaus 
vedėja L. Bartulienė pripažino, 
kad savivaldybės dėmesys ir pa-
galba draugijai galėtų būti sva-
resni, bet, kaip visada, riboja lė-
šos. Pernai iš rajono paramos ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
programos neįgaliesiems atiteko 
tik 350 litų, jų vos užteko kalė-
dinėms dovanėlėms. Buvo pri-
taikytas būstas tik vienam drau-
gijos nariui, šiemet jau planuo-
jama pagelbėti 3 neįgaliesiems, 
eilėje dar laukia 7 žmonės. Ga-
lėtų draugijos nariai prašyti ak-
tyviau vienkartinių pašalpų, bet 
kad drovisi, nepratę... Galėtų vie-
nišieji pretenduoti į socialines 
paslaugas namuose, bet irgi ne-
nori piktnaudžiauti savo negalia, 
visuomenė prašytojų nemėgsta.

Svečių neįgalieji prašė pa-
prastų dalykų: suoliukų palei 
miesto gatves pakeliui į rajono 
ligoninę ir polikliniką, kad galė-
tų prisėsti pailsėti. Ir laikinų pla-
tesnių biotualetų vasaros šven-
tėse gamtoje, skirtų ratuotiems. 
Iki šiol valdininkai apie tai nepa-
galvodavo. Susirinkusieji klau-
sė apie pensijas, apie medici-
nos įstaigų likimą, nes provinci-
jos žmonėms ypač neramu, kad 
medicinos paslaugos suvis ne-
nutoltų nuo žmonių ir nepersi-
keltų į didmiesčius. Medikai už-
tikrino, kad įstaigos išliks, nors 
ir mažesnės, bet patarė viso svei-
katos priežiūros triūso nepatikė-
ti tik medikams ir vaistams, dau-
giau pasikliauti savo organizmo 
galimybėmis, aktyvumu, valia ir 
šviesiu nusiteikimu.

Čia pat svečių patarimais 
ir palinkėjimais pasinaudota: 
draugijos vokalinis ansamblis 
„Prie Kupos“ surengė nuotaikin-
gą koncertą su literatės draugi-
jos narės Vidos Palionienės eilė-
mis, svajingais romansais ir ar-
monikininko Ginto Bernadicko 
polkutėmis. Buvo dovanų, gė-
lių, sveikinimų ir pokalbių. Vie-
ną kartą per metus toks padary-
tų ir būsimų darbų iškalbėjimas 
dar labiau suartina bendros pa-
tirties žmones.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.
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Daktaras
Aiskauda Išsėtinė sklerozė – neįgalumu 

grasinanti liga
Pirmą kartą šią ligą 1868 m. 

aprašė prancūzų neuropa-
tologas ir psichiatras Ž. M. Šarko 
(1825–1893). Tai lėtinė centri-
nės nervų sistemos (jai priklau-
so galvos ir stuburo smegenys) 
liga, atsirandanti sutrikus imu-
ninės sistemos veiklai. Trum-
pai: šios sistemos ląstelės pa-
tenka į smegenis ir suardo ner-
vinių skaidulų mielininį apval-
kalą (mielinas – nervinių skai-
dulų dangalo pagrindinė dalis, 
susidedanti iš riebalinių ir bal-
tyminių medžiagų). Pradžioje 
įvairiose galvos ir nugaros sme-
genų srityse, netekusiose mieli-
no, prasideda uždegimas, vėliau 
tose vietose vyksta randėjimas 
(sklerozė). Toks surandėjęs au-
dinys arba susilpnina, arba visai 
nepraleidžia iš galvos smegenų 
siunčiamų impulsų į organus, to-
dėl žmogaus kūnas nebegali bū-
ti valdomas „iš viršaus“. 

Pastabos:
1. Kai kas išsėtinę sklerozę 

klaidingai laiko ta pačia sklero-
ze, kuri neva būdinga senukams, 
tik labiau išsiplėtusia. Įsidėmė-
tina! Išsėtine skleroze kaip tik 
dažniausiai serga jaunesnio am-
žiaus asmenys.

2. Mielininis dangalas turi 
savybę atsistatyti savaime arba 
veikiamas vaistų. Kai organiz-
me atsistatymo procesai vyksta 
greičiau, negu jungiamojo audi-
nio, turinčio sklerotinių plokšte-
lių, formavimasis, ligos paūmė-
jimai gali būti silpni ir labai reti.

Kas serga
Išsėtine skleroze dažniausiai 

dažniau serga 15–40 metų as-
menys. Tik atskirais atvejais ši 
liga nustatoma 2–10 metų vai-
kams. Susirgimų labai sumažė-
ja perkopus 50-ies, juo labiau – 
60-ies metų slenkstį. Moterys iš-
sėtine skleroze serga maždaug 
2–3 kartus dažniau negu vyrai, 
tačiau lengvesne forma. Iš 100 
tūkst. gyventojų vidutiniškai su-
serga 20–30 žmonių. Pastebė-

ta, jog kuo toliau nuo pusiaujo, 
tuo daugiau sergančiųjų. Antai 
šiauriniuose regionuose serga-
ma kur kas dažniau (70 atvejų 
100 tūkst. gyventojų), Lietuva 
taip pat įeina į padidėjusios ri-
zikos šalių grupę (šia liga serga 
per 4,5 tūkst. žmonių). Japonai, 
kinai ir korėjiečiai šia liga beveik 
neserga. Daugiausia nuo išsėti-
nės sklerozės kenčia europie-
čiai. Pastebėta, jog sergančiųjų 
procentas kelis kartus didesnis 
didmiesčiuose negu kaime. 

Ir dar. Tokių ligonių dažniau 
pasitaiko ekonomiškai išsivys-
čiusiose šalyse, labiau serga iš-
silavinę žmonės, ypač tie, kurie 
yra daug kam alergiški arba tu-
ri bronchinę astmą.

Pastabos:
1. Maždaug 25 % ligonių il-

gus metus būna darbingi, ga-
li patys savimi pasirūpinti. Nuo 
ligos pradžios praėjus 5-eriems 
metams 10 % ligonių tampa ne-
įgaliais.

2. Jei liga prasidėjo jaunes-
niame amžiuje, sergama len-
gviau, taip pat būna ilgesni pa-
gerėjimo periodai. 

Ligos pradžia
Ligos pradžioje ligoniai net 

neįtaria sergą išsėtine skleroze, 
nes sveikosios smegenų ląstelės 
prisiima pakenktų ląstelių funk-
cijas. Pirmieji ligos požymiai at-
siranda tuomet, kai būna sužalo-
ta apie 50 % nervinių skaidulų. 
Šioje stadijoje ligoniai pradeda 
skųstis vienos ar abiejų akių re-
gos sutrikimu, akių skausmu ir 
dvejinimusi akyse, pirštų tirpi-
mu ir dilgčiojimu, odos jautrumo 
sumažėjimu, raumenų silpnumu, 
judesių koordinacijos sutrikimu.

Po kurio laiko, didėjant skle-
rotinių plokštelių kiekiui, atsi-
randa ir kitokių ligos požymių, 
kurie kiekvienam ligoniui gali 
būti kiek kitokie. Beje, netgi tam 
pačiam žmogui vieni ligos požy-
miai gali atsirasti ir išnykti arba 
pasikeisti kitais.

Pagrindiniai ligos 
požymiai:

• raumenų spazmai ir skaus-
mas,

• vidurių užkietėjimas, šlapi-
mo susilaikymas arba labai daž-
nas šlapinimasis; ilgainiui ligo-
nis gali nebekontroliuoti tušti-
nimosi ir šlapinimosi procesų,

• pokyčiai seksualinėje sfero-
je,

• padidėjęs nuovargis atlie-
kant fizinius veiksmus,

• nepilnas galūnių paralyžius, 
pasunkėję valingi judesiai,

• kaukolės nervų paralyžiai 
(akių judesių, veido trišakio ner-
vo ir kt.; dėl to gali sutrikti, pa-
vyzdžiui, kalba, rijimas),

• ritmiški virpamieji akių 
obuolių judesiai,

• elgesio sutrikimai,
• intelekto sumažėjimas; tai 

ypač pastebima kai liga būna už-
leista,

• neurozė (psichinės kilmės 
liga, kuri kyla dėl žmogaus vidi-
nės graužaties arba dėl labai jį 
žeidžiančių konfliktų su aplinka,

• emocinis nestabilumas (nuo 
depresijos – iki didelio džiaugs-
mo ir atvirkščiai).

Pastabos: 
1. Laiku ir teisingai nustačius 

ligą bei ją tinkamai gydant, ligo-
nis turi galimybę ilgą laiką gy-
venti visavertį ir aktyvų gyveni-
mą. Todėl atsiradus vienam arba 
keliems aukščiau nurodytiems 
ligos požymiams, būtina kreip-
tis į gydytoją. 

2. Ligos metu būna pablogė-
jimo ir pagerėjimo (kai ligos po-
žymiai žymiai susilpnėja) perio-
dų. Tinkamai parinktas gydymas 
gerokai sumažina pablogėjimo 
periodo trukmę ir pailgina pa-
gerėjimo periodą.

3. Daugelio ligonių savijau-
ta gali laikinai pablogėti būnant 
karštoje patalpoje, lauke per 
vasaros karščius, išsimaudžius 
karštoje vonioje. 

4. Maždaug 40 % ligonių pa-

sireiškia judesių koordinacijos 
sutrikimas, raumenų silpnumas. 
Dar 40 % ligonių vargina plašta-
kų bei pėdų drebėjimas ir dilg-
čiojimas. Likusieji 20 % kenčia 
dėl regos sutrikimų, taip pat bū-
na pablogėjusi judesių koordi-
nacija, galimas nevalingas šla-
pinimasis.

5. Kiek rečiau, tačiau ligoniai 
gali skųstis galvos, stuburo, šon-
kaulių skausmu.

Komplikacijos:
• pragulos (dėl neteisingos ir 

nesavalaikės slaugos),
• šalutinis vaistų poveikis,
• infekcijos (šlapimo takų, 

plaučių ir kt.),
• paralyžius (ligai progresuo-

jant); gali būti paralyžiuotas vi-
sas kūnas arba tik atskiros rau-
menų grupės.

Norint išvengti ligos 
paūmėjimų, būtina:

• vengti stresų ir protinio per-
vargimo,

• fizinės apkrovos turi būti 
reguliarios (sportas), tačiau ne 
sekinančios,

• atsisakyti rūkymo ir alkoho-
lio,

• racionaliai maitintis, nepikt- 
naudžiauti riebiais produktais,

• sureguliuoti savo svorį,
• neperkaisti,
• nevartoti hormoninių pre-

paratų nuo pastojimo,
• savijautos pagerėjimo perio- 

dais reguliariai vartoti vaistus.
Romualdas OGINSKAS

Nacionalinio vėžio instituto 
(NVI) onkologai pirmą kartą Lie-
tuvoje atliko prostatos naviko 
krioabliaciją, procedūrą kontro-
liuodami ultragarsu ir magneti-
nio rezonanso tomografijos na-
vigacija.

Remiantis biopsijos iš pro-
statos duomenimis, kurie buvo 
patikslinti magnetinio rezonan-
so tomografija, 64 m. pacientui 
buvo nustatytas lokalus prosta-
tos vėžys. Šiam pacientui tiko 
operacinis gydymas, spinduli-
nė terapija arba aktyvus stebė-
jimas. Atsižvelgiant į paciento 
pageidavimą pasirinkta mini-
maliai invazinė terapija, išsaugo-
janti prostatos funkciją – lokalus 
vėžio židinio naikinimas šalčiu 
(krioabliacija). Lietuvoje pirmą 
kartą panaudotas ultragarsinis 
aparatas ir tiesioginė magneti-
nio rezonanso tomografijos na-
vigacija, o tai leidžia labai tiks-
liai nutaikyti šalčio adatą į vėžio 

Aktualijos Prostatos vėžys sunaikintas šalčiu

židinį. Šią procedūrą atliko NVI 
onkourologai dr. Albertas Ulys, 
Alvydas Vėželis ir intervencinis 
radiologas dr. Mantas Trakymas.

„Individualizuotam šio pa-
ciento gydymui buvo panaudo-
ti patys naujausi pasiekimai – 
tai radiologinių ir ultragarsinių 

tyrimų vaizdų suliejimas erdvi-
niame vaizde, – sako NVI On-
kourologijos skyriaus vedėjas 
dr. A. Ulys. – Panaudota vadina-
moji reali erdvinė navigacija, kai 
kompiuteris suliejo į vieną vaiz-
dą erdvinį ultragarso ir magne-
tinio rezonanso vaizdą, kuriame 

aiškiai matėsi prostatos vėžio ži-
dinys.“ „Naujasis metodas  labai 
svarbus tiems pacientams, ku-
riems magnetinio rezonanso ty-
rimo metu  diagnozuojame ne-
didelius navikus, kurių negali-
me vizualizuoti ultragarsu, – sa-
ko NVI Ultragarso skyriaus ve-
dėjas intervencinis radiologas 
dr. M. Trakymas. – O tai reiškia, 
kad negalime nustatyti, ar navi-
kas piktybinis, ar ne. Turėdami 
galimybę panaudoti naują diag- 
nostinę įrangą, galime tiksliai 
nustatyti kliniškai reikšmingo, 
t.y. tokio, kurį reikia nedelsiant 
gydyti, piktybinio naviko vietą.“ 
Pasak dr. M. Trakymo, kompiu-
terinės tomografijos ar magne-
tinio rezonanso tomografo ty-
rimai atliekami iš anksto ir jais 
gauti vaizdai perkeliami į naujo-
sios ultragarsinės įrangos kom-
piuterį. Sutapatinus išankstinių 
tyrimų vaizdus su anatominiu 
ultragarsiniu vaizdu, galima tiks-

liai nustatyti naviko vietą, paim-
ti iš tos vietos biopsinės medžia-
gos  ir, nustačius piktybinį navi-
ką, atlikti gydymo procedūrą – 
lokalią krioabliaciją.

„Šio metodo esmė ta, kad  64 
m. pacientui buvo atlikta priim-
tiniausia gydymo procedūra, lei-
džianti išvengti kitus gydymo 
metodus galimai lydinčių kom-
plikacijų – šlapimo nelaikymo 
ir erekcinių nervų pažeidimo, – 
sako dr. A. Ulys. – Šis metodas, 
lokalus vėžio židinio sunaikini-
mas šalčiu, yra įprasta procedū-
ra JAV ir kitose šalyse. Tikiuosi, 
kad  ateityje galėsime šį diag- 
nostikos ir gydymo metodą pri-
taikyti tiems mūsų pacientams, 
kuriems tai bus priimtiniau-
sias gydymo variantas.“ Pasak  
dr. A. Ulio, džiugu, kad atlikus 
procedūrą, pacientas  išleistas 
namo geros funkcinės būklės, 
kaip ir buvo tikėtasi.

„Bičiulystės“ ir NVI inf.

Krioabliacijos procedūrą atliko (iš kairės) dr. Mantas Trakymas, gydytojas 
onkourologas Alvydas Vėželis, dr. Albertas Ulys.

Sveikatos apsaugos ministerija pas- 
kelbė naują 2015 metų kompen-
suojamųjų vaistų kainyną. Šiemet į 
jį įrašomi 24 nauji inovatyvūs kom-
pensuojamieji vaistai. Pasak svei-
katos apsaugos ministrės Riman-
tės Šalaševičiūtės, svarbu užtikrin-
ti gyventojams geresnį vaistų pri-
einamumą asortimento, kainos ir 
teritoriniu atžvilgiu.

„Ministerijos siekis yra mažin-
ti senų vaistų kainas ir sutaupytas 
lėšas skirti naujiems inovatyviems 
vaistams kompensuoti. Taip pat 
geriname vaistų įtraukimo į kom-
pensavimo sistemą procesą, skai-
driname kompensavimo komisijos 
veiklą, trumpiname paraiškų įrašy-
ti vaistus į kompensavimo sąrašus 
nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų 
priėmimo terminus“, – teigė R. Ša-
laševičiūtė.

Naujai įtraukiami 24 inovaty-
vūs vaistai yra skirti melanomai, 
metastazavusiai bazalinių ląstelių 
karcinomai, idiopatinei tromboci-
topeninei purpurai, mielodispla-
zijos sindromui, krūtinės anginai,  
žmogaus imunodeficito viruso su-
keltai ligai, III funkcinės klasės plau-
čių arterinei hipertenzijai, inkstų 
ląstelių II eilės gydymui, sergan-
tiems Hodžkino ir ne Hodžkino lim-
fomai. Šiuos vaistus pacientai ga-
lės įsigyti jau nuo birželio mėnesio.

Pasak sveikatos apsaugos vi-
ceministro Valentino Gavrilovo, 
šiemet vaistų ir medicinos pagal-
bos priemonių įsigijimo išlaidoms 
kompensuoti skirta 214 mln. eurų, 
t.y. 7 proc. daugiau nei pernai, ino-
vatyvių vaistų kompensavimui – 
5,8 mln. eurų.

„Reikia priminti pacientams, 
kad jie neapsigautų, nes didesnė 
kaina nereiškia, jog vaistas geres-
nis. Jei žmonės rinktųsi pigiausius 
tam tikroje grupėje, pavyzdžiui, 
kardiologinių, esančius vaistus, o 
ne brangiausius, jie priemokoms 
išleistų ne 33 mln. eurų kaip da-
bar, o apie 6 mln. eurų visos Lie-
tuvos mastu“, – sakė viceministras.

Sveikatos apsaugos ministeri-
ja primena, kad farmacijos specia- 
listas vaistinėje turi suteikti išsa-
mią informaciją apie pacientui rei-
kiamus vaistus. Jis negali atsisaky-
ti pateikti prašomos informacijos, 
motyvuodamas laiko trūkumu ar 
nežinojimu. Farmacijos specialis-
tas turi suteikti informaciją ir apie 
pigesnius generinius tos pačios 
veikliosios medžiagos, tik skirtingo 
gamintojo vaistinius preparatus.

„Bičiulystės“ ir SAM inf.

Kompensuojamųjų 
vaistų kainyne – 

nauji vaistai
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visaverčiais komandos nariais. 
Vis dėlto problemų esama, ne 

visi regos negalią turintieji drįs-
ta vieni žengti į parduotuvę, ne 
visur tokia pagalba suteikiama. 
A. Valentos nuomone, pagalbos 
neįgaliajam teikimo tvarka turė-
tų būti aprašyta parduotuvės vi-
diniuose dokumentuose. Tačiau 
G. Bielskytė pabrėžė, kad to ne-
reikia reglamentuoti jokiais tei-
sės aktais – pagalba rinkėjui tu-
rėtų būti natūralus dalykas. 

Aklieji jau prieš keletą metų 
sprendė problemą, kuri aktuali 
ne tik jiems, bet daugeliui pirkė-
jų, ypač vyresnio amžiaus – per 
mažas šriftas kainose ir etike-
tėse. Tuo metu daugelis preky-
bos centrų sureagavo į pastabas 
ir kainas pakeitė. Tačiau proble-
ma išlieka – įskaityti, kas parašy-
ta kainą nurodančiose etiketėse 
vis tiek nelengva. Ypač didelė su-
maištis pasidarė įsivedus eurą, 
kai rašomos 2 kainos. Informaci-
jos ant pakuočių taip pat įžiūrėti 
beveik neįmanoma. G. Bielskytė 
patvirtino, kad kainos turi keistis 
dar kartą, kai nebeliks reikalavi-
mo jas nurodyti ir litais. 

Pagelbėtų šiuolaikinės 
technologijos

Regos negalią turinti Irma 
Jokšytė atkreipė dėmesį, kad 
aklieji dažnai naudojasi įvairio-
mis išmaniajame telefone įdieg-
tomis programėlėmis, kurios la-
bai palengvina jų kasdienį gyve-
nimą. Viena iš tokių programėlių 
nuskaito prekių kodus, po to in-
ternete galima rasti informaci-
jos, kas tai yra, tačiau rodomas 
tik prekės pavadinimas ir gamin-
tojas. Mergina pasiūlė prekybos 
centrams įdiegti kalbančią prog- 
ramėlę, kuria naudojantis nu-
skaičius prekės kodą galima bū-
tų sužinoti ir jos kainą (panašia 
sistema dabar naudojasi par-
duotuvių darbuotojai). 

A. Juchnos nuomone, aklie-
siems (o ir fizinę negalią turin-
tiesiems) labai patogu apsipirk-
ti elektroninėse parduotuvėse. 
Populiariausios iš jų barbora.lt, 
freshmarket.lt – prieinamos ir 
akliesiems. Jiems daug patogiau 
prekių ieškoti internete nei tarp 
parduotuvių lentynų. Daugelis 
aklųjų tai išbandė ir liko paten-
kinti. Deja, šia paslauga kol kas 
gali naudotis tik vilniečiai, ta-
čiau ji sparčiai plečiasi ir galbūt 
per porą metų išplis po visą Lie-
tuvą, kaip išplito kitos elektroni-

nės parduotuvės. 
Laimos Zemleckienės teigi-

mu, neįgaliesiems kliūtys par-
duotuvėse sudaromos dažniau-
siai dėl nežinojimo. Ji pasiū-
lė pravesti mokymus prekybos 
centrų darbuotojams, kaip elg-
tis su skirtingų negalių žmonė-
mis, kokios pagalbos jiems ga-
li prireikti. 

Judėjimo negaliai kliūčių 
nedaug 

Judėjimo negalią turintieji sa-
ko, kad prekybos centrai, apskri-
tai verslas, greičiausiai prisitaiko 
prie įvairių poreikių, tarp jų ir 
neįgaliųjų. Todėl daugeliu atvejų 
tenka tik pasidžiaugti, kad žmo-
gus neįgaliųjų vežimėlyje tik- 
rai gali atrasti vietų, kur patogiai 
apsipirks. Prekybos centrų tin-
klas – labai platus, žinomos par-
duotuvės kuriasi net nuošaliose 
vietovėse, o jos būna gana gerai 
pritaikytos. Šakių rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Sau-
lius Rakauskas sako, kad papras-
tai prekybos centruose proble-
mų nekyla. Blogiau tada, kai da-
lis prekių būna išdėstyta antra-
me pastato aukšte. 

Taip pat rateliais judantie-
siems neretai kyla sunkumų, kai 
prekybos centruose (tai būdin-
ga mažesnėms parduotuvėms) 
būna įrengti per siauri praėji-
mai arba jie užkrauti kokiomis 
nors prekėmis. Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos (LŽNS) pro-
jektų koordinatorė Ginta Žemai-
taitytė taip pat atkreipė dėmesį, 
kad negalią turintiesiems nepa-
togūs praėjimai, kuriuose įreng-
tos sukamosios sistemos – pro 
jas su rateliais pravažiuoti labai 
sunku. Daug patogesnės savai-
me atsidarančios durys. Pasak 
G. Žemaitaitytės, sėdint rateliuo-
se dažnai sunku pasiekti prekes. 
Be pagalbos čia neišsiversi. 

Prie prekybos centrų būna 
įrengtos ir stovėjimo vietos ne-

įgaliesiems. LŽNS atstovės tei-
gimu, prie didžiųjų parduotuvių 
pasistatyti automobilį ne visa-
da paprasta – neretai neįgaliųjų 
vietos būna užimtos, jų įrengta 
per mažai. 

Tačiau vis dėlto Lietuvoje 
beveik kiekvienam mieste (net 
miestelyje) tikrai rasime vietą, 
kurioje rateliais judantieji gali 
įsigyti būtiniausių prekių.

Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Tadeu-
šas Šimkovičius prisimena, kad 
prieš 20 metų, kai jis atsisėdo į 
ratelius, išties buvo sunku nu-
sipirkti duonos kepaliuką. „Ėjau 
pas seniūną ir juokavau, kad jei 
nepritaikys nors vienos parduo-
tuvės, turės pats atnešti duoną 
į namus“, – sako T. Šimkovičius. 
Pasak jo, dabar viskas pasikeitė 
radikaliai – prekybos centrai tik-
rai pritaikyti. Tadeušas neretai 
lankosi Baltarusijoje, ten padė-
tis daug prastesnė. Daug kas ne-
pritaikyta, o jei yra įrengti įvažia-
vimai, jie dažnai būna per statūs, 
nepatogūs. „Pas mus prekybos 
centrai pritaikomi daug profesio-
naliau“, – sako Švenčionių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkas. 

S. Rakauskas atkreipia dėme-
sį, kad didelė problema Šakiuo-
se – prekybos centrų aplinkos 
(ypač šaligatvių) nepritaikymas. 
Jam pritaria ir T. Šimkovičius. 
Šaligatvių borteliai Švenčionyse 
siekia ir 15-20 cm. Juos įveikti 
net ir sportininkams sunku. 

A. Juchna pabrėžė, kad aklie-
ji turi pripažinti, jog jiems nuolat 
reikia aplinkinių pagalbos. „Ne-
bijokim kalbėti, bendrauti, ir vi-
sada atsiras norintis bei galintis 
padėti“, – sakė jis. O visuomenei 
taip pat reikia nebijoti neįgalių-
jų ir pasiūlyti jiems savo pagal-
bą. Jei bus abipusis atvirumas ir 
geranoriškumas, visiems gyventi 
bus lengviau. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr. 

Apsipirkti prekybos centre – 
misija įmanoma (?)

Pradedama registracija į neįgalių literatų kūrybinę stovyklą, kuri 
šiemet vyks birželio 25–30 dienomis Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre. Numatoma stovyklos tema – „Žemė“. 
Vadovai: Paulina Žemgulytė ir Gintarė Adomaitytė. 
Į stovyklą bus atrinkti 40 neįgalių literatų. Norinčius joje da-
lyvauti kūrėjus kviečiame iki birželio 5 dienos susipažinti 
su nuostatais, užpildyti dalyvio anketą ir išsiųsti elektroniniu 
paštu saule@draugija. Kartu su anketa privaloma atsiųsti sa-
vo kūrybos: 3 poezijos arba 1 prozos kūrinį. Kviečiame akty-
viai registruotis!
Daugiau informacijos telefonu 8 618 00338, Saulė Vėjelienė

Kviečiame į literatų  
kūrybinę stovyklą

Bus rengiami susitikimai
G. Pužienė NDNT teritori-

nio skyriaus vadovui perdavė 8 
punktų reikalavimų sąrašą. Pra-
šoma priėmus NDNT sprendi-
mą pateikti žmogui suprantamą 
ir motyvuotą paaiškinimą, ko-
dėl nuspręsta vienaip ar kitaip. 
Taip pat reikalaujama NDNT 
tarnautojų rotacijos. Rašte at-
kreipiamas dėmesys, kad kiek- 
vienas žmogus, kuriam nusta-
tytas neįgalumo lygis, turėtų iš 
karto gauti visą informaciją apie 
tai, kokias jis įgyja teises ir len-
gvatas. Pavyzdžiui, G. Pužienė 
sako iki šiol nežinojusi, kad jau 
prieš daugiau nei 20 metų galė-
jo kreiptis dėl specialiojo auto-
mobilio kompensacijos.

Neįgalieji piktinosi ir or-
topedijos priemonių skyrimo 
tvarka, ir ribotomis automobi-

Pikete reikalauta 
objektyvumo 

nustatant neįgalumą

(atkelta iš 1 psl.) lių statymo galimybėmis. Taip 
pat jų netenkina ir pernelyg 
brangiai kainuojantys nekom-
pensuojami vaistai, mokami 
tyrimai. 

NDNT atstovas priėmė 
G. Pužienės parengtą raštą ir 
sakė, jog jame iškelti klausimai 
bus išnagrinėti. R. Grigaliūnas 
pasiūlė surengti NDNT darbuo-
tojų susitikimą su neįgaliųjų or-
ganizacijomis ir išsamiau atsa-
kyti į jiems kylančius klausimus. 
Susitikimas galėtų vykti kar-
tu su „Sodros“ ir kitų atsakin-
gų institucijų atstovais. Tačiau 
NDNT atstovas atkreipė dėmesį, 
kad atsakyti į konkrečius atski-
ro žmogaus skundus, nematant 
jo bylos, yra neįmanoma (ir net 
neetiška), todėl turėtų būti ap-
tarinėjami tik bendri, daugeliui 
aktualūs dalykai.

Aurelija BABINSKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Kiekviename mieste rasime daug nepritaikytų parduotuvių.

Vis daužniau matome ir nedideles parduotuves įrengiant įvažiavimus.

NDNT atstovas R. Grigaliūnas išklausė neįgaliųjų priekaištus.

Prie NDNT Kaune susirinkę žmonės nepatenkinti neįgalumo nustatymo 
tvarka.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 18 d. 
9.15 Komisaras Reksas (88) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (203) N-7. 
11.05 Meilė kaip mėnulis (15, 16) 
(kart.). 11.50 Didieji pasaulio išra-
dimai. 4 d. Telefonai. Dok. f. JAV, 
2012 m. (kart.). 12.35 Musonų vieš-
patija. 3 d. Sausra. Dok. f. (subtitr., 
kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 Komisa-
ras Reksas (89) N-7. 17.15 Didysis 
Gregas (3/2) N-7. 18.10 Kam reikia? 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.25 Krepšinis. Pusfinalio 
rungtynės. Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Vilniaus „Lietuvos rytas“. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Premje-
ra. Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma. 
Į pražūtį – kartu su milijonais. Dok. f. 
D. Britanija, 2012 m. 2 d. (subtitr.). 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Didysis 
Gregas (3/2) (kart.) N-7. 0.35 Emi-
grantai (kart.). 1.30 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.35 Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2005 m. (kart.). 4.30 
Teisė žinoti (kart.). 5.15 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 
5.40 Mokslo ekspresas (kart.). 

Antradienis, gegužės 19 d. 
9.15 Komisaras Reksas (89) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (204) N-7. 
11.05 Istorijos detektyvai (kart.). 11.55 
Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma. Į 
pražūtį – kartu su milijonais. Dok. f. 
D. Britanija. 2012 m. 2 d. (subtitr., 
kart.). 12.50 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 2005 m. (kart.). 13.45 Mokslo 
ekspresas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.25 Komisaras Rek-
sas (90) N-7. 17.15 Didysis Gregas 
(3/3) N-7. 18.10 Kam reikia? Apie mo-
kymąsi ir karjerą. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krepši-
nis. Pusfinalio rungtynės. Kauno „Žal-
giris“ – Utenos „Juventus“. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.09 
Loterija „Perlas“. 21.10 Specialus tyri-
mas. 22.00 60-asis „Eurovizijos“ dainų 
konkursas 2015. I pusfinalis. 0.15 Va-
karo žinios. 0.45 Didysis Gregas (3/3) 
(kart.) N-7. 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.40 Gyvenimas (kart.). 4.30 
Specialus tyrimas (kart.). 5.15 Tau-
tos balsas (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Trečiadienis, gegužės 20 d. 
9.15 Komisaras Reksas (90) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (205) N-7. 
11.05 60-asis „Eurovizijos“ dainų kon-
kursas 2015. I pusfinalis (kart.). 13.05 
Specialus tyrimas (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 Komisa-
ras Reksas (91) N-7. 17.15 Didysis 
Gregas (3/4) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krep-
šinis. Pusfinalio rungtynės. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ – Klaipėdos „Neptū-
nas“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Auksi-
nis protas. 22.45 Tautos balsas. 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Didysis Gregas 
(3/4) (kart.) N-7. 0.35 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2005 m. (kart.). 
1.30 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.40 
Istorijos detektyvai (kart.). 4.30 Auk-
sinis protas (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Ketvirtadienis, gegužės 21 d. 
9.15 Komisaras Reksas (91) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (206) N-7. 
11.05 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 12.00 Auksinis protas (kart.). 
13.15 Mokslo ekspresas (kart.). 13.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titr., kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.25 Komisaras Reksas (92) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (3/5) N-7. 
18.10 Saugokime jaunas gyvybes ke-
liuose. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnu-
lis (17, 18). 19.30 Pinigų karta. Ved. 
Andrius Tapinas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.14 Loterija 
„Perlas“. 21.15 Dėmesio centre. 22.00 
60-asis „Eurovizijos“ dainų konkursas 
2015. II pusfinalis. 0.15 Vakaro žinios. 
0.45 Didysis Gregas (3/5) (kart.) N-7. 

1.35 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.40 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
4.30 Pinigų karta (kart.). 5.15 Durys 
atsidaro (kart.). 5.40 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 

Penktadienis, gegužės 22 d. 
9.15 Komisaras Reksas (N-7. 92) 

(kart.). 10.05 Senis (N-7. 207) 11.05 
60-asis „Eurovizijos“ dainų konkur-
sas 2015. II pusfinalis (kart.). 13.05 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 
Komisaras Reksas (93) N-7. 17.15 Di-
dysis Gregas (3/6) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Forsaitų saga (8, 9) N-7. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Duokim garo! 
22.40 Premjera. Uždaras ratas. Tri-
leris. Prancūzija, 2009 m. N-14. 0.20 
Didysis Gregas (N-7. 3/6) (kart.). 1.10 
Benai, plaukiam į Nidą 2014. 3.30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
4.25 Duokim garo! (kart.). 

Šeštadienis, gegužės 23 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 6.50 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai (6). 9.25 Premjera. Ani-
malija (19). 9.50 Džeronimas (2/15). 
10.15 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 Moks-
lo ekspresas. 12.00 Premjera. Didie-
ji pasaulio išradimai. 5 d. Šaunamie-
ji ginklai. Dok. f. JAV, 2012 m. 13.00 
Premjera. Arminas Narbekovas. Fut-
bolo fenomenas. Dok. filmas. 2015 m. 
13.55 Lietuvos futbolo taurės finalas. 
Vilniaus „Žalgiris“ – Klaipėdos „Atlan-
tas“. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Saugokime jaunas gy-
vybes keliuose (kart.). 16.15 Sveiki-
nimų koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Valanda iki 
„Eurovizijos“. 22.00 60-asis „Euro-
vizijos“ dainų konkursas 2015. 1.30 
Premjera. Kler. Trileris. JAV, Prancū-
zija, 2007 m. N-14. 2.50 Benai, plau-
kiam į Nidą 2014. Didysis koncertas. 
5.40 Klausimėlis.lt. 

Sekmadienis, gegužės 24 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 
Tautos balsas (kart.). 7.00 Šventadie-
nio mintys. 7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 8.30 Girių horizon-
tai. 9.00 Premjera. Padūkėliai marsu-
pilamiai (7). 9.25 Premjera. Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą (5). 9.40 Šervu-
do padauža Robinas Hudas (5). 9.50 
Džeronimas (2/16) 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/22) 10.25 Gustavo enciklopedi-
ja (Subtitr.). 10.55 Brolių Grimų pasa-
kos. Sniego močia. Vokietija, 2008 m. 
12.00 Premjera. Musonų viešpatija. 4 
d. Išgyvenę keistuoliai. Dok. f. (sub-
titr.). 13.00 Šv. Mišios. Sekminės Vil-
niaus Kalvarijose. 14.45 Auksinis pro-
tas (kart.). 16.00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Mistinė pi-
ca. Romantinė komedija. JAV, 1988 
m. 17.55 Kam reikia? (kart.). 18.00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 19.30 Pa-
saulio panorama. 19.55 Savaitė 20.30 
Panorama. 21.00 Giminės po 20 metų 
(9). 21.50 Premjera. Jaunojo gydyto-
jo užrašai ir kiti pasakojimai. Komiš-
ka drama. D. Britanija, 2013 m. N-14. 
23.30 Žagarės vyšnių festivalis 2014. 
0.25 Arminas Narbekovas. Futbolo fe-
nomenas. Dok. f. 2015 m. (kart.). 1.20 
Auksinis protas (kart.). 2.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai (kart.). 3.20 Sti-
lius (kart.). 4.05 Giminės po 20 me-
tų (9) (kart.). 4.50 Pasaulio panora-
ma (kart.). 5.15 Savaitė (kart.). 5.45 
Klausimėlis.lt. 

Privati praktika (19) N-7. 0.10 Dakta-
ras Hausas (8) N-14. 1.10 CSI krimi-
nalistai (9) N-14. 2.00 Gražuolė ir pa-
baisa (1) N-7. 2.55 Las Vegasas (8) 
N-14. 3.45 Žmogžudystė (12) N-14. 
4.30 Nepaprasti daiktai.

Antradienis, gegužės 19 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (44–46). 6.55 Simpso-
nai (19, 20) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (30, 31) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2100). 10.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (305) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Nuotykių metas (6, 
7) N-7. 13.30 Madagaskaro pingvinai 
(14). 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(25). 14.30 Simpsonai (21, 22) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (61) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Prieš srovę N-7. 20.30 
Žvaigždžių dešimtukas N-7. 21.00 To-
bula kopija (32) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.10 Bruklino taksi (8) N-7. 
23.15 Privati praktika (20) N-7. 0.15 
Daktaras Hausas (9) N-14. 1.10 CSI 
kriminalistai (10) N-14. 2.00 Gražuolė 
ir pabaisa (2) N-7. 2.50 Las Vegasas 
(9) N-14. 3.40 Lyga (1, 2) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 20 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (47–49). 6.55 Simpso-
nai (21, 22) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (32, 33) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2101). 10.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (306) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Nuotykių metas (9) 
N-7. 13.30 Madagaskaro pingvinai 
(15). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (26). 14.30 Simpsonai (23) N-7. 
15.00 Simpsonai (1) 1993 m. N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (62) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Pakartok! N-7. 21.00 To-
bula kopija (33) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.05 Vikingų loto. 22.10 
Saugotojas. Kriminalinis trileris. JAV, 
2009 m. N-14. 0.05 Daktaras Hau-
sas (10) N-14. 1.05 CSI kriminalistai 
(11) N-14. 2.00 Gražuolė ir pabaisa 
(3) N-7. 2.45 Las Vegasas (10) N-14. 
3.35 Lyga (3, 4) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 21 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (50–52). 6.25 Mažie-
ji išdykėliai (51). 7.25 Simpsonai (1) 
(kart.) N-7. 7.55 Moterys meluoja ge-
riau (34, 35) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2102). 10.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (307) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.55 Nuotykių metas (10) 
N-7. 13.30 Madagaskaro pingvinai 
(16). 14.00 Kempiniukas (40). 14.30 
Simpsonai (2, 3) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (63) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Lietuvos atstovo Eurovizijoje Vaido 
Baumilos koncertas. 21.00 Tobula 
kopija (34) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Metro. , Veiksmo f. Rusija, 
2012 m. N-14. 0.55 CSI kriminalistai 
(12) N-14. 1.50 Gražuolė ir pabaisa 
(4) N-7. 2.40 Las Vegasas (11) N-14. 
3.30 Lyga (5, 6) N-7. 

Penktadienis, gegužės 22 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (53–55). 6.55 Simpsonai 
(2, 3) (kart.) N-7. 7.55 Moterys meluoja 
geriau (36, 37) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2103). 10.00 Du tėvai ir du sūnūs 
(3, 4) Komedija. Rusija, 2013 m. N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 12.55 Nuoty-
kių metas (11) N-7. 13.30 Madagas-
karo pingvinai (17). 14.00 Kempiniu-
kas (41). 14.30 Simpsonai (4, 5) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (64) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.15 Kaip ant 
delno. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mada-
gaskaras 2. Animacinis f. JAV, 2008 
m. 21.10 Karšta pupytė. Komedija. 
JAV, 2002 m. N-7. 23.20 Kerė. Siaubo 
trileris. JAV, 2013 m. S. 1.20 Greisės 
nuopuolis. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, gegužės 23 d. 
6.35 Teleparduotuvė 6.50 Mon-

sunas (13) N-7. 07.20 Mažieji išdy-
kėliai (56, 57). 7.50 S dalelių paslap-
tys (14) N-7. 8.30 Svajonių ūkis (8). 
9.00 Laikas keistis (12). 9.30 Mamy-
čių klubas (8). 10.00 Mitybos ir sporto 
balansas. 11.00 Diagnozė. Viltis N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 12.00 Vaivorykštės beieš-
kant. Komedija šeimai. JAV, Čekija, 
2008 m. 15 13.55 Gyvenimo bangos 
(37) N-7. 16.20 Ekstrasensai detekty-
vai (307, 308) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Transformeriai. Tamsioji Mėnu-
lio pusė. Fantastinis veiksmo f. JAV, 
2011 m. N-7. 19.30 Pertraukoje – Eu-
rojackpot. 22.10 Vagių pasaulis. Tri-
leris. JAV, 2009 m. N-14. 0.15 Sve-
timšalis. Veiksmo drama. JAV, 2012 
m. N-14. 2.10 Detektyvinės Raili Ka-
lėdos. Veiksmo drama. JAV, Kanada, 
2011 m. N-14. 

Sekmadienis, gegužės 24 d. 
6.35 Teleparduotuvė 6.50 Mon-

Pirmadienis, gegužės 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (20). 6.55 Džonis 
Testas (1) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (18) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (3) N-7. 8.50 Ki-
tokia Pelenės istorija. Romantinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2008 m. (kart.) 
N-7. 10.30 Piko valanda. Veiksmo 
komedija. JAV, 1998 m. (kart.) N-7. 
12.25 Tomas ir Džeris. Greiti ir plau-
kuoti. Animacinis f. JAV, 2005 m. 
(kart.). 13.45 Kempiniukas Plačia-
kelnis (19). 14.10 Bėgantis laikas 
(70) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Juodos katės (43) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Smurto istorija. Kriminalinis tri-
leris. JAV, Vokietija, 2005 m. N-14. 
0.10 Visa menanti (10) N-7. 1.05 
Specialioji Los Andželo policija (6) 
N-7. 2.00 Grubus žaidimas (5) N-14. 
2.55 Programos pabaiga. 3.00 Lietu-
va Tavo delne. 

Antradienis, gegužės 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (21). 6.55 Tomo ir 
Džerio pasakos (8) (kart.). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (19) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (4) N-7. 
8.50 Seni bambekliai 2. Romantinė 
komedija. JAV, 1995 m. (kart.) N-7. 
10.45 10 000 metų prieš Kristų. Nuoty-
kių f. JAV, Pietų Afrika, 2008 m. (kart.) 
N-7. 12.45 Tomo ir Džerio pasakos (9) 
(kart.). 13.10 Džonis Testas (2). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (20). 14.00 
Bėgantis laikas (71) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 21.00 
Juodos katės (44) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Išpirka. 
Trileris. JAV, 1996 m. N-14. 0.30 Visa 
menanti (11) N-7. 1.25 Specialioji Los 
Andželo policija (7) N-7. 2.20 Grubus 
žaidimas (6) N-14. 3.15 Programos 
pabaiga. 3.20 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, gegužės 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (22). 6.55 Džonis 
Testas (2) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (20) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (5) N-7. 8.55 
24 valandos (kart.) N-7. 10.20 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.45 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 
Džonis Testas (3). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). 14.10 Bėgantis 
laikas (72) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pasku-
tinis šansas. N-7. 21.00 Juodos katės 
(45) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Kerštas. Veiksmo f. 
JAV, 2002 m. N-14. 0.20 Visa menanti 
(12) N-7. 1.15 Specialioji Los Andže-
lo policija (8) N-7. 2.10 Grubus žaidi-
mas (7) N-14. 3.05 Programos pabai-
ga. 3.10 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, gegužės 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (23). 6.55 Džonis 
Testas (3) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (21) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (6) N-7. 8.55 24 
valandos (kart.) N-7. 10.20 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.45 Pagalbos skam-
butis (kart.) N-7. 12.25 KK2 (kart.) 
N-7. 13.15 Džonis Testas (4). 13.45 
Kempiniukas Plačiakelnis (22). 14.10 
Bėgantis laikas (73) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.05 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.00 Juodos katės (46) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Atpildas. Veiksmo f. JAV, 1991 
m. N-14. 23.55 Visa menanti (13) N-7. 
0.50 Specialioji Los Andželo policija 
(9) N-7. 1.45 Sveikatos ABC televitri-
na (kart.). 2.15 Programos pabaiga. 
2.20 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, gegužės 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (24). 6.55 Džonis 
Testas (4) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (22) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (7) N-7. 8.55 
Yra kaip yra. N-7. 10.20 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.45 Paskutinis šansas 
(kart.) N-7. 12.25 KK2 (kart.) N-7. 
13.15 Džonis Testas (5). 13.45 Kempi-
niukas Plačiakelnis (23). 14.10 Bėgan-
tis laikas (74) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21.40 Baudėjas. Kriminalinis trile-
ris. JAV, Vokietija, 2004 m. N-14. 0.05 
Paskutinė žmonijos viltis. Siaubo tri-
leris. JAV, Rumunija, 2009 m. N-14. 
1.50 Atpildas. Veiksmo f. JAV, 1991 m. 
(kart.) N-14. 3.30 Programos pabaiga. 
3.35 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, gegužės 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (8). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (8). 7.20 Smalsu-
tė Dora (15). 7.45 Denis Vaiduokliukas 
(13). 8.10 Madagaskaro pingvinai (22). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (10). 9.00 
Startas. 9.35 Peliuko dainelė. Anima-
cinis f. Rusija, 1967 m. 9.50 Maša ir 
stebuklinga uogienė. Animacinis f. Ru-
sija, 1979 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Nenugalimieji. Pasaulių susidūrimas. 
Animacinis f. JAV, 2010 m. N-7. 11.30 
Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. Nuoty-
kių f. JAV, Naujoji Zelandija, Vokieti-
ja, 2002 m. N-7. 15.10 Čiauškutė (22) 
N-7. 17.15 Moterys, pakeitusios pa-
saulį. Karalienė Luizė. Dokumentinis 
f. Vokietija, 2013 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS. Viena die-
na Niujorke. Nuotykių komedija. JAV, 
2004 m. 20.50 Piko valanda 2. Veiks-
mo f. JAV, 2001 m. N-7. 22.40 Ouše-
no dvyliktukas. Kriminalinė komedija. 
JAV, 2004 m. N-7. 1.05 Baudėjas. Kri-
minalinis trileris. JAV, Vokietija, 2004 
m. (kart.) N-14. 3.20 Programos pabai-
ga. 3.25 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, gegužės 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (9). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (9). 7.20 Smalsu-
tė Dora (16). 7.45 Denis Vaiduokliukas 
(14). 8.10 Madagaskaro pingvinai (23). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (11). 
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 9.30 
Mes pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Šunelis Pingas. Komedija. JAV, 2000 
m. 11.45 Beilio nuotykiai. Pasiklydęs 
šunytis. Filmas šeimai. JAV, 2010 m. 
13.30 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės 
kvapas. Juodojo humoro komedija. 
JAV, 1991 m. N-7. 15.05 Čiauškutė 
(23) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS Mano super buvusioji. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2006 m. N-7. 
21.25 Mobilusis. Veiksmo trileris. JAV, 
2004 m. N-7. 23.15 Vyras už pinigus 
2. Žigolo Europoje. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2005 m. N-14. 0.50 Ouše-
no dvyliktukas. Kriminalinė komedija. 
JAV, 2004 m. (kart.) N-7. 3.15 Progra-
mos pabaiga. 3.20 Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, gegužės 18 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (18) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (17, 18) (kart.) 
N-7. 10.00 Laukinis (18) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (177) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (327) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (30). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (328) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Juodasis sąrašas 
(6) N-7. 19.25 Policija ir Ko (7) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (17) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Internatio-
nal. Kriminalinis veiksmo f. D. Brita-
nija, JAV, Vokietija, 2009 m. N-14. 
23.50 Strėlė (15) N-7. 0.45 Juodasis 
sąrašas (6) (kart.) N-7. 1.40 Prokuro-
rų patikrinimas (328) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Antradienis, gegužės 19 d. 
6.00 Policija ir Ko (9). 7.00 Much-

taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Polici-
ja ir Ko (7) (kart.) N-7. 9.00 Komisaras 
Aleksas (39) N-7. 10.00 Komisaras 
Aleksas (1) 11.00 Kalbame ir rodome 
(178) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (328) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir 
turi vaikų (17) (kart.) N-7. 14.45 Ameri-
kos talentai (31). 15.45 Prokurorų pa-
tikrinimas (329) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 

Juodasis sąrašas (7) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (8) N-7. 20.25 Vedęs ir tu-
ri vaikų (18) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Ir kaip ji viską suspėja? N-7. 
Komedija. JAV, 2011 m. 23.15 Strė-
lė (16) N-7. 0.10 Juodasis sąrašas 
(7) (kart.) N-7. 1.05 Prokurorų pati-
krinimas (329) (kart.) N-7. 2.10 Bam-
ba TV. S. 

Trečiadienis, gegužės 20 d. 
6.00 Policija ir Ko (10). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 9.00 Ko-
misaras Aleksas (2, 3). 11.00 Kalba-
me ir rodome (179) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (329) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (18) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(32). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(330) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis 
sąrašas (8) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(9) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (19) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Namas 
prie ežero. Melodrama. Australija, 
JAV, 2006 m. N-7. 23.30 Strėlė (17) 
N-7. 0.25 Juodasis sąrašas (8) (kart.) 
N-7. 1.20 Prokurorų patikrinimas (330) 
(kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 21 d. 
6.00 Policija ir Ko (11). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (9) (kart.) N-7. 9.00 Na-
mas prie ežero. Melodrama. Austra-
lija, JAV, 2006 m. (kart.) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (180) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (330) (kart.) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(19) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (33). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(331) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis są-
rašas (9) N-7. 19.25 Policija ir Ko (10) 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (20) N-7. 
21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Aš – šnipas. 
Veiksmo komedija. JAV, 2002 m. N-7. 
23.20 Strėlė (18) N-7. 0.15 Juodasis 
sąrašas (9) (kart.) N-7. 1.10 Prokuro-
rų patikrinimas (331) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 22 d. 
6.00 Policija ir Ko (12). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (10) (kart.) N-7. 9.00 Aš 
– šnipas. Veiksmo komedija. JAV, 
2002 m. (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (181) N-7. 12.00 Proku-
rorų patikrinimas (331) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (20) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(34). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(332) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Patru-
lis (kart.) N-7. 19.00 Amerikietiškos 
imtynės (14) N-7. 21.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21.30 Juodasis griausti-
nis. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, Rumunija, 2007 m. N-14. 23.30 
Gyvi numirėliai (3, 4) N-14. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (332) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 23 d. 
7.10 Amerikos talentai (33, 34) 

(kart.). 9.00 Brydės. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Savaitės 
kriminalai (kart.) N-7. 11.00 Pasaulio 
galiūnų čempionato etapas Olandijo-
je. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 Statyk! 
13.00 Džiunglių princesė Šina (13) 
N-7. 14.00 Jaunavedžiai (31–34) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Laukinis (19) N-7. 18.00 Mistinės isto-
rijos (19) N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. 
21.45 MANO HEROJUS Adjutantas. 
Veiksmo trileris. JAV, Rumunija, 2006 
m. N-14. 23.30 AŠTRUS KINAS Sa-
manta Darko. Trileris. JAV, 2009 m. 
N-14. 1.30 Didžiojo sprogimo teori-
ja (21, 22) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 24 d. 
7.00 Mistinės istorijos (19) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
Realybės šou 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
novės X failai. Kristaus kraujas. Do-
kumentinis f. JAV, 2010 m. N-7. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Žuvys mons-
trai (4) N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Lau-
kinis (20) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(20) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Diena prie jūros (43) 
N-7. 21.00 Kortų namelis (3, 4) N-14. 
23.00 Apgalvota žmogžudystė. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2002 m. N-14. 
1.20 Didžiojo sprogimo teorija (23, 24) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

sunas (14) N-7. 7.20 Mažieji išdykėliai 
(58, 59). 7.50 S dalelių paslaptys (15) 
N-7. 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Nepaprasti daiktai. 10.00 Virtuvės is-
torijos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 
Letenos. D. Britanija, Australija, 1997 
m. 13.10 Gyvenimo bangos (38) N-7. 
15.50 Ekstrasensai detektyvai (309, 
310) N-7. 17.55 Aš – stilistas! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės ko-
mentarai. 19.30 Čihuahua iš Beverli 
Hilso. Nuotykių komedija. JAV, 2008 
m. 21.15 Svetimas kūnas. JAV, 2009 
m. N-14. 23.05 Sinbadas ir Minotau-
ras. Fantastinis nuotykių f. JAV, 2011 
m. N-14. 00.55 Liepsnojanti meilė 3. 
Komedija. JAV, 2014 m. N-14. 

Pirmadienis, gegužės 18 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (41–43). 6.25 Mažieji 
išdykėliai (42). 6.55 Simpsonai (17, 
18) (kart.) N-7. 7.55 Moterys meluoja 
geriau (28, 29) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2099). 10.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (304) N-7. 11.00 Garfildas 2. 
Komedija. JAV, 2006 m. 12.55 Nuo-
tykių metas (6) N-7. 13.30 Madagas-
karo pingvinai (13). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (24). 14.30 Simpso-
nai (19, 20) N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (60) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Puolu-
sių angelų miestas (11) N-7. 20.30 Fa-
rai N-7. 21.00 Tobula kopija (31) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Ap-
sukrios kambarinės (12) N-14. 23.10 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jonui suteikta teisė vairuoti spe-
cialųjį, kitaip tariant, neįgaliajam 
pritaikytą automobilį. Tokių neį-
galiųjų kaip Jonas Lietuvoje, „So-
dros“ duomenimis, yra mažiau-
siai 14,3 tūkstančio. Anykštėno 
mašina pažymėta ženklu „Neį-
galusis“. Jis dar turi ir Neįgalių 
asmenų automobilių statymo 
kortelę. „Apsiginklavęs“ dviem 
minėtais dokumentais Jonas gali 
nemokamai palikti mašiną viso-
se savivaldybėms priklausančio-
se šalies automobilių stovėjimo 
aikštelėse. Tačiau jį verčia ne-
rimauti kalbos apie tai, kad po 
kurio laiko neįgaliųjų transpor-
to statymas prie Vilniaus Santa-
riškių klinikų bus apmokestin-
tas. Dabar Santariškėse tvarkosi 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“, todėl 
palikti čia automobilius neįgalie-
ji gali nemokamai. „Atims iš ne-
įgaliųjų paskutinius grašius. Juk 
mašinų parkavimas sostinėje la-
bai brangus“, – nelinksmai kons-
tatavo Jonas. 

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 
atstovė Inga Simanonytė dien-

raščiui sakė, kad dabar jos atsto-
vauja įmonė griežtai laikosi Rin-
kliavų įstatymo ir neįgaliesiems 
skirtų specialiųjų automobilių 
stovėjimo neapmokestina. Ta-
čiau Sveikatos apsaugos minis-
terija, esą norėdama efektyviai 
sutvarkyti eismą Santariškėse, 
jau paskelbė 16,23 mln. eurų 
vertės koncesijos konkursą. Jį 
laimėjusi bendrovė įsipareigos 
už savo lėšas pastatyti daugia-
aukštę 2250 vietų automobilių 
stovėjimo aikštelę, kuri po 25 
metų tariamai pereis Vilniaus 
miesto savivaldybės žinion, o 
iki tol veiks kaip privati. Ren-
kami mokesčiai bus skirti kom-
panijos investicijoms padengti. 
„Privačių aikštelių mes nekon-
troliuojame“, – pridūrė I. Sima-
nonytė. Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos Eismo 
priežiūros skyriaus vedėjas To-
mas Kamaitis nė nebandė slėpti, 
kad numatomoje daugiaaukštė-
je automobilių stovėjimo aikšte-
lėje mokestis bus imamas iš visų 
vairuotojų, net ir neįgalių. 

Neįgalių vairuotojų Vilniuje 
lauks spąstai

Vidmantas Užusienis „Lietuvos žiniose“ pasakoja, kad prie 
Vilniaus Santariškių klinikų planuojama statyti automo-
bilių stovėjimo aikštelė kelia nerimą neįgaliesiems – žada-
ma, kad ir jiems teks susimokėti už stovėjimą. 

Lietuvoje, Socialinio verslo fo-
rume viešėjęs verslininkas Fio-
nas Dobinas sako, jog vartotojai 
šiandien jau nebenori atiduoti 
savo sunkiai uždirbtų lėšų sa-
vanaudiškoms korporacijoms. 
Socialinės integracijos instituto 
programų vadovo Arūno Survi-
los teigimu, šiandien geri norai 
gali virsti verslu. 

Nemokami bendruomenės 
renginiai, pigių biurų patalpų 
nuoma bendruomenės nariams, 
drabužių verslas, įdarbinantis 
tik vaikus auginančias mamas, 
riedlenčių ir riedučių parkas 
jaunimui iki tol merdėjusiame 
pramoniniame mieste – tai vos 
kelios Jungtinėje Karalystėje ir 
Latvijoje įgyvendintos sociali-
nio verslo idėjos.

„Pavienių socialinių inicia-
tyvų gausa ne tik Europoje, bet 
ir Lietuvoje liudija apie ben-
druomenių norą vienytis ben-
drų tikslų labui, – sako ūkio vi-
ceministras Marius Skarupskas.

Socialinio verslo užuo-
mazgas taip pat skatina ir nuo 
praėjusių metų startavęs šios 
srities verslų akseleratorius 
„Socifaction. Pagal programą  
„LEADER+“ 2014–2020 m. fi-
nansiniu laikotarpiu bendruo-
menių kaimo gyvenvietėse ku-
riamiems verslams suplanuota 
beveik 130 mln. eurų, kuriais ga-
lėtų pasinaudoti socialinį verslą 
kuriantieji.

Viceministras M. Skarupskas 

mano, jog dalį valstybės įgyven-
dinamų socialinių funkcijų gali-
ma perduoti vykdyti privačioms 
iniciatyvoms. Pavyzdžiui, itin 
trūksta vietų senelių priežiū-
rai didžiulėse slaugos institu-
cijose, o štai Nemunėlio Radvi-
liškio miestelyje veikia privatūs 
senelių globos namai, kur senjo-
rai gyvena dovanotame name.

„Atsižvelgiant į socialinės 
ekonomikos raidos tendenci-
jas ES, socialinio verslo plėtra 
Lietuvoje taip pat turėtų vyk-
ti dviem kryptimis – skatinant 
tradicinį privatų verslą įsitrauk-
ti sprendžiant socialines proble-
mas ir skatinant nevyriausybi-
nes organizacijas savo veikloje 
taikyti verslo modelius“, – svars-
to M. Skarupskas.

Siekiant, kad dalis valstybės 
turto nukeliautų turintiems ge-
rų norų ir padėtų sunkiau besi-
verčiantiems ar mažiau galimy-
bių dirbti turintiems žmonėms, 
Lietuvos viešųjų pirkimų įsta-
tyme numatyta, jog visos per-
kančiosios organizacijos 5 proc. 
paslaugų turi pirkti iš socialinių 
įmonių. A. Survilos nuomone, tie 
5 proc. niekada dar nebuvo pa-
siekti. Matyt, todėl, kad 140 or-
ganizacijų negali patenkinti įvai-
rių valstybinių institucijų porei-
kių. Jei savo paslaugas savival-
dybėms galėtų pasiūlyti įvairūs 
socialiniai verslai, konkursuose 
greičiausiai dalyvautų keli tūks-
tančiai organizacijų.

Socialinis verslas: milijonai litų, 
kurie guli nepanaudoti

„Verslo žiniose“ analizuojamos lietuvių galimybės kurti so-
cialinį verslą. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Italijos biotechnologijų kompanija 
MHOX pasišovė patobulinti akis – 
tiksliau, jas pakeisti sintetiniu ati-
tikmeniu.

Šios bendrovės sumanymas 
pavadintas „Patobulink savo akį“ 
(arba sutrumpintai EYE). Jo pagrin-
das – 3D biospausdintuvu, kuris į 
reikiamas vietas ir tinkamas konfi-
gūracijas specialia adata suleidžia 
skirtingų tipų ląsteles, sukurtas re-
gos organas. MHOX vyr. dizaineris 
Filipas Nazeti įsivaizduoja, kad atei-
tyje jų klientai galės rinktis vieną iš 
trijų skirtingų sintetinių EYE tipų. 

Atsispausdinsime... akis
Pirmojo tipo sintetinė akis būtų 
„bazinė“, atliekanti savo funkcijas 
lygiai kaip ir paprasta akis. Ji būtų 
reikalinga žmonėms, kurie dėl ligų 
ar traumų prarado regą.

Kita dirbtinė akis pagerintų na-
tūralias funkcijas, pavyzdžiui, re-
gos aštrumą pakeltų iki natūraliai 
neįmanomo lygio ir pan. Trečiasis  
bioninės akies tipas pasižymėtų 
dar pažangesnėmis funkcijomis: 
įrašytų vaizdą, perduotų informa-
ciją bevieliu internetu. 

Tiesa, pirmas reikalavimas no-
rint taip pasitobulinti savo regėji-
mą – chirurginiu būdu pašalinti na-

tūralias akis bei pakeisti jas dirbtine 
tinklaine, kuri būtų sujungiama su 
smegenimis. O prie tinklainės būtų 
galima jungti akies obuolius pagal 
pageidavimą.

EYE dizaineriai prognozuoja, 
kad tikras, naudojimui paruoštas 
produktas rinkoje pasirodys gana 
greitai – apie 2027 metus. Ir nors 
biospausdinimo technologijos yra 
sparčiai tobulinamos, gali paaiškė-
ti, kad reginčios akies atspausdini-
mas visgi yra sudėtingesnis iššūkis 
nei tikėtasi. 

„Bičiulystės“  
ir technologijos.lt inf.

Tėvo klausimas – tik 
retoriškas

Nguyen Huu Hung – 61 me-
tų vyriškis. Jis nedalyvavo kare. 
Jau pasitraukus amerikiečiams, 
18 metų gyveno ir dirbo Dalate, 
nuodingomis medžiagomis už-
terštame regione. Jo šeimos isto-
rija Vietname nėra ypatinga, iš-
siskirianti. Gali aikčioti skaityda-
mas tokį juodą metraštį, bet juk 
pakeisti jau nieko negali.

Nguyen žmona 2005 -aisiais 
susirgo vėžiu ir mirė. Tarptauti-
nė organizacija „Dava“ pripažino 
ją dioksino auka. Vyriškis, prieš 
porą dešimtmečių darbe netekęs 
rankos, turi rasti jėgų pasirūpin-
ti dviem neįgaliom dukrom. Tie-
sa, trečias vaikas, sūnus, gimė 
sveikas, tačiau kai užaugo ir su-
kūrė šeimą, susilaukė vandene 
sergančio kūdikio.

Kaip Nguyen susitvarko su 
savo dukrelėmis? Thi Han (gimė 
1986 m.) sėdi šalia tėvo vežimė-
lyje. Jos galva vis linksta ant pe-
čių, o akyse – jokios minties. „Ji 
manęs nesupranta, tačiau jaučia 
mano meilę“, – įsitikinęs tėvas. 
Vyresnioji dukra (gimė 1981 m.) 
gimė fiziškai sveika, vis šokinė-
ja aplink tėvą. Šiam tenka nuolat 
raminti energingą dukrą, turin-
čią psichikos negalią. „Maniau, 
nebeįveiksiu viso šito, norėjau 
nusižudyti. Tačiau kas tuomet 
ištiktų mano nelaimingas dukre-
les?“ – pats savęs klausia vyras.

Kareivių vaikai ir anūkai
Hanojaus ortopedijos centre 

galima sutikti įvairaus amžiaus 
vaikų. Štai berniukui Nghia Qu-
ach Dai – tik 6-eri. Paprašytas 
rodo koją – ji baigiasi ties keliu, 
o viena ranka turi tik du pirštus. 
„Mano žmonos tėvas buvo karei-
vis“, – sako Nghia tėvas, atvežęs 
berniuką į Ortopedijos centrą. 
Čia jam pagamins kojos prote-
zą, dar organizuos psichoterapi-
jos seansus, nes berniukas labai 

Užnuodyta žemė vis 
dar reikalauja aukų

Prieš 40 metų baigėsi ka-
ras Vietname. Ta proga 
daug žurnalistų iš įvai-
rių šalių lankė šią šalį ir 
tyrinėjo, kaip jos gyven-
tojus paveikė per karą iš 
lėktuvų laistyti nuodingi 
chemikalai. Tenorėta, kad 
medžiai numestų lapus ir 
nesuteiktų priešams sau-
gių slėptuvių.

jautriai išgyvena savo negalią.
Gauti gerą kojos protezą ti-

kisi ir 11-metė Linh Chi. „Mano 
vyras vos neišprotėjo pamatęs, 
kokia gimė Linh, – pasakoja mer-
gaitės mama. – Ir aš sergu, ma-
ne kankina inkstų auglys. Mano 
tėvas buvo kareivis, jis 66- erių 
mirė nuo vėžio.“

Ortopedijos centrą Hanoju-
je įsteigė fondas, kuris visame 
pasaulyje padeda karų, įvairių 
konfliktų ir katastrofų aukoms.

Dirbo Danange – tas 
vardas kelia šiurpą

Senelis atsineša kažką, su-
vyniotą į rankšluostį. Dreban-
čiomis rankomis išvynioja, o 
ten – pageltonijęs popieriaus la-
pas su tokiu mašinraščio tekstu: 
„Hguyen Triem dirbo vairuoto-
ju JAV saugumo tarnyboje NSA. 
Buvo labai sąžiningas, rekomen-
duojame juo visiškai pasitikėti.“

Žurnalistai tikisi iš 83 metų 
senolio išgirsti įdomių prisimi-
nimų, bet jo pasakojimas labai 
trumpas – dirbo amerikiečiams 
8 metus Danange, vienoje pavo-
jingiausių vietų. Ten, oro uoste, 
buvo sandėliuojamas dioksinas. 
Nieko nebeprisimena, o gal tylė-
damas toliau demonstruoja lo-
jalumą darbdaviams.

Hguyen pasisekė, sulaukė 
garbaus amžiaus, nors nepri-
girdi ir Parkinsonas jau sėlina 
artyn. Gyvena su žmona ir trim 
sunkiai sergančiais vaikais, gi-
musiais 7 -ajame dešimtmety-
je. Vyriausiasis sūnus jau miręs. 
Trys dukros – sveikos, bet... Kai 
Vietname išgirsti tą „bet“, nori-
si užsikimšti ausis. Ima stebinti 
gatvėmis vaikštantys linksmi ir 
sveiki žmonės. Aišku, ir jie gal 
pasakytų „bet“...

Pavojingas lyg atominė bom-
ba – sakoma apie Vietnamo kare 
naudotą dioksiną, dar vadinamą 
oranžiniu agentu (toks buvo šios 
priemonės kodinis pavadinimas 
– Agent Orange). Oficialiai su di-
oksino poveikiu siejama apie dvi 
dešimtis ligų – leukemija, pro-
statos vėžys, psichikos ligos, 
sunkūs apsigimimai, diabetas, 
Parkinsonas ir kt. Pripažinta, 
kad nukentėjo apie 3 mln. žmo-
nių. Apie 150 tūkst. vaikų gimė 
su negalia. Nukentėjo ir JAV ka-
reiviai. Jiems gimė vaikų ir anū-
kų, kurie dėl tipiškų ligų pripa-
žinti dioksino aukomis.

1961–1971 metais JAV ka-
rinės pajėgos virš Vietnamo iš-
laistė milijonus litrų įvairių che-
mikalų. Siekta sunaikinti džiun-
gles, kuriose slapstydavosi prie-
šai, ir pasėlius, kad jie neturėtų 
ko valgyti. Ši neišmintinga akci-
ja tapo tikra tragedija abiem ko-
vojusioms pusėms. Į tėvynę grį-
žę amerikiečių kareiviai, net jei 
patys liko sveiki, parsivežė „do-
vanėlių“ – labai sunkių ligų – ke-
lioms būsimoms palikuonių kar-
toms. Ką jau kalbėti apie vietna-
miečius, ant kurių galvų liejosi 
tie ypač pavojingi chemikalai.

Laižytis tenka iki šiol. Teikia-
ma pagalba nukentėjusiesiems, 
jų palikuonims, ypač kankina-
miems persileidimų ir apsigi-
mimų. Bandoma atgaivinti už-
nuodytą žemę, kurioje niekas 
neauga. Tai labai ilgas, brangiai 
kainuojantis procesas ir tik atei-
tis parodys, ką pavyks padaryti – 
ar tose teritorijose bus įmanoma 
tik saugiai pasivaikščioti, nerizi-
kuojant apsinuodyti, ar ten vėl 
bus galima auginti ryžius.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

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

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Yra tik du būdai nugyventi gyvenimą. 
Vienas – manant tarsi nėra stebuklų, 
kitas – tarsi viskas yra stebuklas. 

Albertas Einšteinas

Rytas kaip paukštis, pakėlęs nakties 
tamsos skraistę, išlaisvina kelią sau-
lei tekėti. Iš nakties miglų išnyra bal-
tų debesėlių flotilės. Ir plaukia tar-
tum jūra Dangaus mėlyne.

Toks aukštas, slėpingas Dangaus 
švytėjimas! Oro virpėjimas. Saulės 
tekėjimas – tarsi kasdienės mišios 
žmogui ir žemei. Ateik, žmogau, po 
liepa sena. Ten mano namai. Prie du-
rų akmuo. Ir suolelis yra. Tiesa, tie 
namai, ta vieta jau nuskendusi slė-
nio dugne. Bet mintimis aš nupiešiu 
tau ją. Patikėk, stebuklų yra. Prabė-
go daug metų, dienų. Dabar čia gyve-
nu, toli nuo gimtųjų namų. Pro langą 
žiūriu. Pavasario žingsnius skaičiuo-
ju. Tad bičiuli, niekur nebėk. Čia pa-

Šiandien tavo diena
* * *
Pavasaris – stebuklų metas
Ir kartais netikėtai virpteli širdis,
Kai danguje klajūnės žvaigždės matos –
Gal laimė netikėtai pabels į duris.
Aš nežinau, ką lems likimas,
Ką dovanos mana lemtis.
Tame kely aš tiktai piligrimas,
Keliausiu ten, kur ves širdis.
Sustosiu kartais prie šaltinio
Išgerti gurkšnį jo versmės
Šitam kely tik viešpats žino
Kam lemta žūt, o kam – laimėt.

* * *
Tokia lemtis, matyt, tokia dalia,
Jaučiuos iš naujo angelą išvydęs
Bet praeities užmiršti nevalia,
Joje buvau laimingas pasiklydęs.
Klajojau ten, kur ir mana lemtis,
Ir mano meilė, kai gyvenom dviese.
Dabar many gyvena jos širdis.
Ji bus tenai, kol vėlei susitikt turėsim.
Ir nesvarbu, ką man likimas lems.
Mes būsime kartu kaip dvi puselės,
Nes visados jos laukiu – gal parems,
Kai aš einu ar dar ruošiuos į kelią.
Ir nesvarbu, kiek man keliaut reikės,
Tas kelias ves, kur angelas parimęs.
Manau, jog ji atleis, supras,
Kad taip mums buvo skirta.
Toks likimas.

* * *
Sielos nemiršta, sielos plevena,
Pakeičia kūną ir vėlei gyvena.
Šitokia skirta turbūt joms dalia.
Šito užmiršti gyviems nevalia.
Nežinia, iš tiesų nežinia,
Kur klajoja mus sielos nūnai,
Bet tikiu, bet tikiu aš tvirtai,
Kad jas saugo balti angelai.
Aš rašau, dažnai laiškus rašau
Savo angelui ten, praeitin,
Ir prašau, visad tyliai prašau
Pasilikt dar ilgai su manim.
Ir dažnai aš kalbuosi su ja
Kartais garsiai, o kartais mintim,
Nors žinau, ji jau virto svaja,
Bet gyvena kartu su manim.
Suprantu aš tai savo širdim...

Visiems „Bičiulystės“ bičiuliams arba norintiems jais 
tapti primename, kad prasideda II pusmečio savait- 
raščio prenumerata. Paskubėkite į savo miesto ar 
rajono neįgaliųjų draugiją ir pratęskite „Bičiulystės“ 
prenumeratą. O mes pasistengsime, kad savaitraš-
tyje rastumėte atsakymus į Jus dominančius klausi-
mus, sužinotumėte apie socialinės politikos naujo-
ves, valstybės, savivaldybių, neįgaliųjų organizacijų 
teikiamą paramą, sulauktumėte patarimų apie svei-
katą, psichologiją, galėtumėte išsakyti savo nuomo-
nę, padiskutuoti, su likimo draugais pasidalyti savo 
kūrybiniais bandymais ir  pan.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams pusės 
metų „Bičiulystės“ prenumerata kainuoja tik 3,48 
euro. Lengvatinėmis sąlygomis prenumerata draugi-
jose bus priimama iki birželio 10 dienos. 

Individualiai „Lietuvos pašto“ skyriuose ir „Lie-
tuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti 
iki birželio 22 d.

Į žydėjimą...  Ritos Mockeliūnienės nuotr.

Nepamirškite pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratos

Prie kūrybos 
šaltinio

Edvardas STANKUS, Kelmė

sėdėk. Pažiūrėk, kaip vyšnios baltuo-
ja. Žolė žaliuoja. Matai, vienam žiede 
gėlės tiek spalvų! Kas jas taip dailiai 
sudėjo? Sakysi – gamta. Tikiu. Bet tai 
stebuklas kūrėjo.

Pasėdėkim, pakalbėkim. Kol lai-
kas su mumis. Rytą pakelia. Per die-
ną veda. Vakare užkloja naktim. Ir 
taip kas dieną. Su tavim. Su manim. 
Kaip draugas geras. Už rankos veda 
gyvenimo patirti. 

Kaip rašo poetas Stasys Jonaus-
kas: „Kai žmogus išeina, laikas išei-
na pats.“ Kol laikas su mumis, o mes 
su juo gyvenam, girdime, kaip upės, 
upeliai šnara. Laikas sako: „Šiandien 
tavo diena. Tu privalai joje sutalpinti 
visą save. Meilę, svajonę ir džiaugs-
mą. Liūdesį ir skausmą, laiko dulkes 
lakias. Viską, ką lemtis tau į kelią įdė-
jo, kelti ir nešt patikėjo.“ 

Užeik vidun, bičiuli. Matai, paki-
lo vėjas, lekia skvernus pakėlęs. Ir 

kaukia, ir verkia. Lyg grojant smuiku 
girdžiu. Lyg Pablo Sarasačio „Navara“ 
skambėtų. Vėjo ūžesy ilgesio aidą gir-
džiu. Myliu tą kūrinį Ispanijos krašto 
sūnaus. Širdis suvirpa išgirdus jį. Su-
simąstai. Kiek daug gyvenime tu ne-
patyrei. Nematei. Bet ačiū Dangui ir 
už tai, ką šiandieną pro langą matai. 
Su žmonėmis savais ir žeme. Pro lai-
ko langą girdžiu: neramiu žingsniu 
dienos praeina. 

Kol mes su Tavimi kalbėjom, žem-
dirbys laukus apsėjo. Vyšnios nužydė-
jo. Labai norėjau su Tavimi pasimatyt, 
bičiuli. Mintimis sukaliau suolelį. Pa-
kviečiau ant jo pasėdėti Tave. Jau va-
karo paukštis suglaudė sparnus. Lai-
kas ir mums grįžti į namus. Pavasaris 
žiedais apkrito mūsų sielas. Ir mus 
žieduoja viltimi. Kad kelsimės ir eisi-
me. Ligas, vargus pamiršę. Tikėkime 
tuo ir bus patiems lengviau.

Stefanija FEDULAITĖ 

Visą balandžio mėnesį Trakų ra-
jono Tiltų bibliotekos lankytojai tu-
rėjo galimybę susipažinti su Vytau-
to Žemaičio reportažinėmis foto-
grafijomis parodoje „Sudeginto kai-
mo aidai“.

Neįgalus fotografas V. Žemaitis 

„Sudeginto kaimo aidai“ Tiltuose
prieš metus, minint partizanų su-
deginto Bakaloriškių kaimo trage-
dijos 70-metį, buvo pakviestas įam-
žinti paminklinio akmens atidengi-
mą. Autorius, kuris yra Trakų krašto 
fotografų asociacijos „Fotra“ narys, 
šiai progai atminti paruošė parodą, 
kuri keliauja po rajono bibliotekas. 
Ja reiškiama viltis, kad žmonės ga-
li gyventi taikiai, gerbti, mylėti vieni 
kitus ir elgtis taip, kad ateityje ne-
patirtų panašių tragedijų. V. Žemai-
tis pasakojo, kad sovietiniais metais 
apie Bakaloriškių kaimo sudeginimą 
buvo kalbama labai nedaug, kaimą 
ištikusi tragedija buvo pateikiama 
to meto politiniame kontekste. Lie-
tuvai tapus laisva, ilgai slėpta tiesa 
apie raudonųjų partizanų siautėji-
mus, gyventojų suėmimus ir sušau-
dymus be teismo, ištisų šeimų trė-

mimus atgijo atmintyje, nes kaimas 
išliko tvirtas ir atsistatė. 

Šiemet, minint Bakaloriškių kai-
mo 220-ąsias metines, Vytautas vėl 
dalyvavo iškilmėse, kur buvo pri-
statyta bakaloriškietės literatės, bu-
vusios mokytojos Onos Karužaitės-
Gliebienės eilių knygelė „Čia viskas 
mano...“ Fotoparodos autorius pasi-
džiaugė, kad į ją pateko nemažai pa-
minklinio akmens atidengimo nuot- 
raukų. Kadangi Vytautas ir pats ku-
ria eiles, bakaloriškiečiams skyrė sa-
vo surimuotus posmus. 

Popietės metu V. Žemaitis supa-
žindino lankytojus ir su kitomis sa-
vo meninėmis bei dokumentinėmis 
fotografijomis, kurios atgaivino pri-
siminimus, sukėlė diskusiją.

Elena ŽILINSKIENĖ
Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo vedėja

Vytautas Žemaitis su paminklinio akmens 
atidengimo iniciatoriumi Gintautu Klei-
notu ir poetu Vytautu Vilkišiumi.

Jau pavasarėja. Obelys 
krauna žiedų pumpurus 
ir ruošiasi žydėjimo šven-
tei. Gyvena tuo džiaugsmu 
ir nekantriu laukimu, ka-
da apsivilks žiedų sukne-
lėmis, apsigaubs kvepian-
čiomis skraistėmis ir džiu-
gins žmogaus akį bei širdį 
kvapniu žiedų aromatu. 

Aušra 
VERBLIUDAVIčIŪTĖ

Konkursui

Obelų 
žiedai
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