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Šventosios mokymų ir re-
abilitacijos centre susi-
rinkę Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) tarybos 
nariai, iš anksto susipaži-
nę su elektroniniu paštu 
jiems išsiųstu LND pirmi-
ninko Zigmanto Jančaus-
kio pranešimu ir jį iša-
nalizavę, gerai įvertino 
praėjusių metų LND val-
dybos veiklą, patvirtino 
finansinę ataskaitą. Dau-
giausiai laiko kasmetinia-
me tarybos posėdyje skir-
ta draugijoms rūpimoms 
šiandienos problemoms 
aptarti, galimiems jų 
sprendimams numatyti. 

Integracijos keliu

Nefrologinių ligonių orga-
nizacija „Gyvastis“ suren-
gė susitikimą su Valsty- 
binės darbo inspekcijos 
(VDI) bei Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tar-
nybos (NDNT) atstovais. 
Susitikimo tikslas – išsi-
aiškinti, ar gali sunkios 
negalios asmenys dirbti ir 
kokią įtaką tam turi NDNT 
išduodama pažyma. 

Darbo rinkoje – neįgalieji 

Neįgalumas nėra kliūtis 
dirbti 

VDI Asmenų aptarnavimo ir 
teisės taikymo skyriaus vedėjas, 
vyriausiasis darbo inspektorius 
Jonas Gricius, pristatydamas ne-
įgalių asmenų teisines garantijas, 
pabrėžė, kad neįgalumas tikrai 
nėra kliūtis dirbti. „Dirbti ne-

Darbo įstatymai – tam, 
kad gintų neįgaliuosius

draudžiama, draudžiama diskri-
minuoti“, – retoriškai sakė J. Gri-
cius. Pasak inspektoriaus, tai pa-
sakytina apie visus neįgaliuo-
sius, taip pat ir apie tuos, kurie 
turi „nedarbingo“ statusą ir bai-
minasi, kad tai jiems gali sutruk-
dyti įsidarbinti. J. Gricius pajuo-
kavo, kad visiškai neįmanoma 
dirbti tik tada, kai žmogus miręs 
ar kai yra komos būsenoje. Visais 
kitais atvejais žmogus gali dary-
ti vienokį ar kitokį darbą. Todėl 
darbo ir kiti neįgaliųjų teises gi-
nantys įstatymai neturi to draus-
ti, o veikiau palaikyti ir suteikti 
didesnes nei kitiems garantijas. 
Darbo kodekse (DK) iš viso nu-
matytos 26 garantijos neįgalie-
siems, tarp jų – 35 dienų atosto-
gos, galimybė dirbti ne visą dar-
bo laiką ir kt. 

VDI Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas Jonas Gricius 
pristatė neįgaliųjų darbo teisinius ypatumus. Aurelijos Babinskienės nuotr. 

Aktyvesnis bendravimas – 
mažiau neaiškumų

Į kasmetinį tarybos posėdį su-
sirinkusius asocijuotų narių va-
dovus LND pirmininkas Z. Jan-
čauskis kvietė atvirai diskutuo-
ti – nors neįgaliųjų draugijos da-
bar daugiausiai bendrauja su sa-
vivaldybėmis, tačiau apstu ir vi-
siems aktualių problemų. Viena 
jų – būstų pritaikymas. Šiai pro-
gramai pinigų kasmet mažėja, tad 
ir būstų pritaikoma vis mažiau. 
Ar nuošalyje nelieka tie, kuriems 
reikia sudėtingesnio pritaikymo, 
o savivaldybei skiriamų pinigų 
nepakanka net vienam tokiam 
būstui? LND vadovas domėjosi, 
kaip sprendžiamos šios proble-
mos, kokias išeitis pavyksta su-
rasti. Pasak jo, neįgaliųjų draugijų 

LND tarybos narių diskusijose – 
nerimas dėl išlikimo 

nariai dalyvauja 37 savivaldybių 
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 
komisijose, tačiau LND beveik 
negauna informacijos apie šį dar-
bą dirbant kylančias problemas, 
nors jų, kaip aiškėja analizuojant 
kasmet atliekamo audito išvadas, 
tikrai esama. 

Pernai UAB „Valskaita“ audi-
torė Valerija Šimkienė 4 savival-
dybėse patikrino 13 sunkios ne-
galios žmonėms pritaikytų būs-
tų. Z. Jančauskio teigimu, šie pa-
tikrinimai naudingi – audituoto-
se savivaldybėse situacija gerėja. 
Kasmet tikrinami Vilniaus mies-
to savivaldybėje pritaikomi būs-
tai. Anksčiau auditorė negalėda-
vo išreikalauti patikrai reikalin-
gų dokumentų, į šį procesą tek-
davo įsitraukti ir LND vadovui. 
Šiemet tokios problemos nebu-
vo. Žinodamos apie galimą pa-
tikrą savivaldybės nedrįsta atvi-
rai piktnaudžiauti vykdydamos 
viešuosius pirkimus, atrinkda-
mos rangovus. 

Tiesa, Vilniaus miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Jadvy-
ga Rostovskaja atkreipė dėmesį, 
kad audito patikra neturi grįžta-
mojo ryšio – nei savivaldybė, nei 
Būsto pritaikymo komisijos atsto-
vas negauna jokios informacijos 
apie įvertinimo rezultatus, paste-
bėtus trūkumus. „Norint pasitai-
syti, reikia žinoti, ką blogai daro-
me“, – sakė J. Rostovskaja. Pasak 
Z. Jančauskio, LND nėra įparei-
gota su patikros rezultatais supa-
žindinti savivaldybes ar komisijų 
atstovus, vienas audito ataskaitos 
egzempliorius pateikiamas Neį-
galiųjų reikalų departamentui, 
kitas lieka LND. Tačiau neįga-

liųjų draugijų pirmininkai visa-
da gali kreiptis į LND ir jiems bus 
suteikta informacija apie konk- 
rečioje savivaldybėje nustatytus 
pažeidimus. 

Aktyviau tartis, bendradar-
biauti Z. Jančauskis kvietė ir į 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektų vertinimo komisijas 
savivaldybėse deleguotus atsto-
vus (LND yra delegavusi 30 savo 
narių). Pasak jo, iškilus proble-
moms, LND visada padeda jas 
spręsti: važiuoja į vietą, kalbasi 
su savivaldybių atstovais ir pan. 
Žinant savivaldybėse kylančias 
problemas, lengviau jų sprendi-
mo ieškoti ir respublikinėse ins-
titucijose. 

Glumina skirtingas 
savivaldybių požiūris 
Jau treti metai Socialinės rea-

bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų finansa-
vimas perduotas vietos savival-
dybėms. Pirmaisiais metais vy-
ravęs džiaugsmas dėl padidėju-
sio finansavimo pradeda slopti. 
Nemažai neįgaliųjų draugijų šie-
met gavo mažiau lėšų nei praėju-
siais metais. Tai lėmė keletas prie-
žasčių: daug savivaldybių gavo 
mažesnį finansavimą, pagausėjo 
paraiškų teikėjų, sugriežtėjo pro-
jektų finansavimo tvarkos apra-
šas. Neįgaliųjų draugijų vado-
vai guodėsi, kad suplanavę kitų 
metų darbus ir pateikę savivaldy-
bėms paraiškas, negali būti tik-
ri, jog praėjusiais metais finan-
suotos veiklos ir dabar sulauks  



Panevėžio r.: 

Pasaulyje besikeičianti geopolitinė situacija, įvykiai 
Ukrainoje, gegužės mėnesį mūsų krašte vykęs rin-

kimų maratonas padidino žmonių susirūpinimą Tėvy-
ne, jos saugumu ir ateitimi.

Jau 24-eri metai, kai Lietuva atkūrusi nepriklauso-
mybę. Objektyvumo nepraradę piliečiai pažangą pa-
stebi. Tačiau dauguma krašto raidą vertina kritiškai, 
žmones kankina pesimistinės nuotaikos: nepasitikėji-
mas valdžia, netikėjimas geresne krašto ateitimi. Ati-
džiau klausantis priešrinkiminių debatų buvo sunku at-
sikratyti minties, kad politikams labiau rūpi ne krašto, 
o savi reikalai, sava karjera. Tačiau kiekvienas žmogus 
nori balsuoti už politiką, kuris gins jo interesus. O tokį 
rasti nėra paprasta. Lietuvoje gyvena apie 250 tūkst. ne-
įgalių žmonių. Kiek jie bestudijavo partijų programas, 
kiek besiklausė debatų, apie savo rūpesčius rinkimų 
maratone nieko neišgirdo. Matyt, kad tai ne per daug 
rūpi nei dešiniesiems, nei kairiesiems, nei centristams. 

Panagrinėję rinkimų istoriją matome, kad mūsų ak-
tyvumas menkėja. Tai rodo augančią apatiją ir nusivyli-
mą. Prezidento rinkimuose 1993 m. dalyvavo 78,6 proc. 
rinkėjų 1998 m. – 72,6 proc., o 2014 m. pirmajame rin-
kimų ture tik 52 proc. Vakaruose renkant valstybės va-
dovą balsuoja apie 70 proc. rinkėjų. Mūsų piliečių ak-
tyvumas menkėja ir renkant Seimą, savivaldybių tary-
bų ir ypač Europos Parlamento narius. Tačiau pana-
šu, kad kalti ne rinkėjai, o patys politikai. Rinkimuose 
politikai dažnai balotiruojasi žinodami, kad atlieka tik 
rinkėjų katalizatoriaus vaidmenį, jie puikiai žino, kad 
išrinkti nedirbs, suteiktu mandatu nesinaudos. Ar tai 
gali mąstantį žmogų raginti skubėti prie balsadėžių? 
Sąmokslo teorijos, koalicijų sudarymo raizgalynė to-
kia paini ir paslaptinga, kad visai nereiškia, jog kraštą 
valdys didesnio rinkėjų palankumo sulaukę politikai.

Reikėtų pasiaiškinti pasyvaus balsavimo priežastis. 
Manau, kad jų reikia ieškoti dar pačioje nepriklausomy-
bės atkūrimo pradžioje. Mūsų krašto žmonės, ištrūkę 
iš Tarybų Sąjungos gniaužtų, be galo nudžiugo, visus 
buvo užvaldžiusi nepriklausomo gyvenimo viltis, eu-
forija. Ir štai, likimo ironija, – dar nespėjus atsidžiaug-
ti krašto nepriklausomybe, geopolitinė situacija verčia 
stoti į naują sąjungą. Šokas! Baimė prarasti krauju iško-
votą nepriklausomybę. Virė ginčai: federacija ar konfe-
deracija? Matydami žmonių nuotaikas ir jausmus poli-
tikai nesiryžo sakyti tiesos apie Europos Sąjungą. Politi-
nis elitas pasirinko „adaptuotą“ dialogą su visuomenę. 

Čia ir prasidėjo politinio elito ir visuomenės nesu-
sikalbėjimas. Krašto vadovai suvokia stojimo į ES būti-
numą, o dalis visuomenės priešinasi. Priešinasi ir stoji-
mui į NATO, žemės pardavimui užsieniečiams, ES tei-
sės aktų viršenybei prieš savuosius, euro įvedimui ir t.t. 
Pagrindinė nesusikalbėjimo priežastis – politinio elito 
nenoras ar nesugebėjimas atkakliai ir nuosekliai dirbti 
aiškinamąjį darbą. Mūsų piliečiai turėtų aiškiai suvokti, 
kokie pokyčiai globalėjančiame pasaulyje yra neišven-
giami, fatališki, prieš kuriuos kova beprasmė, o kam ga-
lime bei privalome užkirsti kelią. Kas šiandien būtų su 
mūsų kraštu, jei nebūtume ES sudėtyje, jei nepriklau-
sytume NATO aljansui? Nesunku suprasti, kad jau bū-
tume Kremliaus „suvirškinti“, net anksčiau už Krymą. 

Rinkėjams priekaištaujama, kad jie neskaito parti-
jų programų. O žmonės mato, kad prieš rinkimus duo-
ti pažadai greitai užmirštami. Be to, partijų programos 
viena nuo kitos menkai tesiskiria. Priemonių, skatinan-
čių rinkėjų aktyvumą, yra. Žmonėms nepatinka bal-
suoti už sąrašą. Dažnas rinkėjas piktinasi: kodėl eida-
mas rinkti Europos Parlamentą aš verčiamas „pamilti“ 
vieną iš dešimties partijų? Kodėl aš negaliu rinkti Lie-
tuvos žmogų? Labai suaktyvintų rinkėjus tiesioginiai 
merų rinkimai, daug metų apie tai kalbama, diskutuo-
jama, bet pokyčių nėra. Tad gal dejonės dėl piliečių po-
litinio pasyvumo tėra apsimestinės, iš tiesų politikams 
pilietinio aktyvumo ir nereikia.

Politinė apatija

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šilutės r.: Pažinome šalies 
praeitį ir dabartį

Prieš ketverius metus Pa-
nevėžio rajone buvo įkur-
ta nauja Paįstrio seniūni-
ja. Kartu įkurtas ir rajono 
neįgaliųjų draugijos Paįs-
trio seniūnijos padalinys. 
Padalinio neįgalieji ir jų 
vadovė Zita Kazlauskie-
nė jau nuveikė daug gerų 
darbų. Bene pats ryškiau-
sias – šį pavasarį sureng-
tas seminaras pagal rajono 
neįgaliųjų draugijos vyk-
domą Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje pro-
jektą „Kaip valdyti ligą ir 
negalią“.  

Padalinio neįgaliųjų 
vadovę Z. Kazlauskienę ir 
Pragarėlės bei Adomavos 
kaimų bendruomenės va-
dovę Reginą Zaliauskie-
nę sieja dalykiškas ben-
dradarbiavimas. Tad ben-
druomenės vadovė se-
minaro dalyvius pakvie-
tė į jaukius minėtų kaimų 
bendruomenės namus. 

Šiltai sutiktas Paįstrio 
bendrosios praktikos gy-
dytojas Gintaras Noreika 
seminaro dalyvius supa-
žindino su svarbiausiomis 
ligomis, jų prevencija,  o ji, 
pasak G. Noreikos, turėtų 
tapti prioritetu. Gydytojas 
papasakojo apie Panevė-
žio rajono bendruomenių 
iniciatyvą ir veiklą puose-
lėjant sveiką gyvenseną, 
atsakė į daugelį seminaro 

Seminare – 
sveikatingumas, 

draugystė ir poezija

dalyvių klausimų. 
Padėkojusi už įdomų 

ir naudingą pasakojimą, 
Z.Kazlauskienė sakė, jog 
jau 15 metų Paįstryje dir-
bantis gydytojas G. No-
reika visada yra pasiruo-
šęs suteikti medicininę 
pagalbą bet kuriuo paros 
metu. Už sąžiningą darbą 
yra pelnęs pasitikėjimą ir 
išrinktas rajono savivaldy-
bės tarybos nariu. 

Z. Kazlauskienei pa-
kvietus, į seminarą atvy-
ko ir svečias iš Kelmės 
Edvardas Stankus. Jis pa-

lą, į jos narių gretas sto-
ja vis daugiau neįgaliųjų. 
Įteikdama keliolikai žmo-
nių draugijos nario pažy-
mėjimus, rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė juos 
nuoširdžiai pasveikino, 
palinkėjo būti aktyvius.

„Rajono neįgaliųjų 
draugija projektą „Kaip 
valdyti ligą ir negalią vyk-
do jau 14 metų“, – „Bičiu-
lystei“ sakė A. Petronie-
nė. – Kasmet seniūnijų 
padaliniuose organizuo-
jami seminarai, kuriuose 
kalbama įvairiais medi-
cinos klausimais, o metų 
pabaigoje surengiamas 
rajoninis seminaras. Ap-
tariamos opiausios pro-
blemos, neįgaliųjų pasiū-
lymai. Nuo pat projekto 
„Kaip valdyti ligą ir ne-
galią“ įgyvendinimo pra-
džios Neįgaliųjų draugijai 
aktyviai padeda Panevė-
žio kolegijoje dėstanti gy-
dytoja Zita Bučienė. Ak-
tyviai įsijungia ir Panevė-
žio teritorinės ligonių ka-
sos darbuotojai.“

Seminarai jau vyko 
Krekenavos, Vadoklių, 
Ramygalos seniūnijose. 
Šiais metais tokius semi-
narus dar numatoma su-
rengti Karsakiškio, Ragu-
vos, Upytės seniūnijose. 

Antanas OrintAs
Autoriaus nuotr. 

Gydytojas Gintaras Noreika, rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Aurelija Petronienė ir Paįstrio seniūnijos padalinio 
vadovė Zita Kazlauskienė sulaukė daug klausimų.

pasakojo apie savo ir žmo-
nos Idalijos, beje, jau išėju-
sios amžinybėn, kūrybi-
nį kelią. O tas kelias išties 
buvo sėkmingas. Edvar-
das ir Idalija kartu išleido 
net 13 knygelių. E. Stan-
kus paskaitė savo kūry-
bos. Na, o Panevėžio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narė Zinaida Dilytė-Jurė-
nienė skaitė ne tik savo, 
bet ir bičiulio iš Jonavos 
Mykolo Kručo eilėraščius.

Matydami aktyvią Ne-
įgaliųjų draugijos Paįstrio 
seniūnijos padalinio veik- 

 Švėkšnos neįgaliųjų drau-
gija šių metų vasaros kelio-
nių sezoną pradėjo saulėtą ge-
gužės rytą, patogiu autobusu 
išsiruošę į Vilnių ir Trakus.

Pačioje Vilniaus širdy-
je, Katedros aikštėje, stovi 
Valdovų rūmai – Lietuvos 
valstybės simbolis, įrodan-
tis, kad tikrai buvo Lietu-
vos Didžioji Kunigaikš-
tystė, ir kad Vilnius buvo 
tos senos valstybės sosti-
nė. Valdovų rūmų ekspo-
zicija atgaivino mūsų ša-
lies didingiausius gyvavi-
mo laikus, kadaise čia re-
zidavusių valdovų gyve-
nimus ir veiklą. 

Aplankę Valdovų rū- 
mų muziejų, susipažinę 
su buvusių rūmų istori-
ne ir architektūrine rai-
da, archeologiniais radi-

niais, ikonografine me-
džiaga, pamatę atkurtus 
istorinius vėlyvosios go-
tikos, renesanso ir baroko 
reprezentacinius interje-
rus bei specialiąją lobyno 
salę, ekskursantai patrau-
kė prie aukščiausio pasta-
to Lietuvoje – Vilniaus te-
levizijos bokšto. Tai ir Lie-
tuvos nepriklausomybės 
simbolis. Lyg tyčia neti-
kėtai užklupęs gausus lie-
tus neleido keliauninkams 
atidžiau apžiūrėti Vilniaus 
senamiesčio, nuvykti prie 
Aušros vartų, tad pakilę į 
bokšto viršų, galėjome pa-
simėgauti nepakartojama 
miesto panorama.

Baigus pažintį su Vil-
niumi, autobusas pasuko 

Trakų link. Miesto istori-
ja prasideda Senuosiuose 
Trakuose, už 3 kilometrų 
nuo Trakų esančioje vie-
tovėje. Legendos pasako-
ja, kad Senuosius Trakus 
XIV a. pr. įkūrė Lietuvos 
didysis kunigaikštis Ge-
diminas. Apie 1350 m. 
kunigaikščio Kęstučio ir 
jo žmonos, buvusios Pa-
langos vaidilutės Birutės 
šeimoje gimė žinomiau-
sias Lietuvos viduramžių 
valdovas – Lietuvos didy-
sis kunigaikštis Vytautas.

Trakai – unikalus mies-
tas dar ir tuo, kad jame gy-
veno ir jį kūrė lietuviai, 
lenkai, žydai, rusai, toto-
riai ir karaimai. Apžiūrė-
ję istorinį palikimą, stebi-

nantį savo architektūros 
lakoniškumu ir tradiciš-
kumu, Neįgaliųjų draugi-
jos nariai, atsisveikinę su 
vienu labiausiai lankomu 
Rytų Europos miestu, pa-
suko namų link.

Negali paneigti kinų 
rašytojo Lin Yutangas 
minties, kad žmogus tik 
grįžęs namo ir padėjęs gal-
vą ant senos, pažįstamos 
pagalvės, gali suvokti, 
kaip nuostabu yra keliauti. 

Kelionę geriausiai ma-
tuoti ne nuvažiuotais ki-
lometrais, o draugais – 
neabejodami patvirtins 
Švėkšnos neįgaliųjų drau-
gijos nariai ir jų veiklioji 
pirmininkė Ingrita Riterie-
nė, kartu keliaudami paty-
rę daugybę džiaugsmingų 
akimirkų.

Violeta AstrAuskienė
Autorės nuotr.

Švėkšnos neįgalieji įsiamžino Trakų pilies fone. 
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pritarimo, o neįgalieji gaus jiems 
reikalingas paslaugas. Įtakos tam 
turi besikeičiantis šių projektų 
finansavimo tvarkos aprašas ir 
griežta Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento Programų stebėsenos ir 
kontrolės skyriaus specialistų pa-
tikra. Nors prieš perimdami šios 
programos lėšų skirstymą ne vie-
nos savivaldybės atstovai tikėjo-
si turėsią svarų žodį nustatant jų 
teritorijoje neįgaliesiems reikalin-
gų paslaugų prioritetus, kol kas 
jiems tenka tik aprašo vykdyto-
jų funkcija. 

Tiesa, ne visos savivaldybės 
šią funkciją interpretuoja vieno-
dai. Vilniaus miesto savivaldy-
bė šiemet kategoriškai uždrau-
dė ir iš finansuojamų veiklų iš-
braukė visas socialines paslau-
gas (skalbimą, kirpimą, masa-
žą ir kt.), o Alytaus miesto sa-
vivaldybė, taip pat griežtai „ap-
karpiusi“ neįgaliųjų organi-
zacijų veiklas, skalbimo pas-
laugas paliko. O štai Trakų ra-
jono savivaldybė jokių socia- 
linių paslaugų (išskyrus psicho-
logo konsultacijas, nes reikala-
vimų neatitiko darbuotojo išsi-
lavinimas) Neįgaliųjų draugijai 
teikti neuždraudė. Šilutės rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Laima Dulkytė sakė, kad 
savivaldybės darbuotojai patys 
neįgaliuosius siunčia į draugi-
ją skalbtis.

Panašių pavyzdžių yra ir 
daugiau, todėl LND asocijuotų 
narių vadovams neaišku, kodėl, 
dirbant pagal tą patį projektų fi-
nansavimo aprašą, tokie skir-
tingi savivaldybių reikalavimai 
šias paslaugas teikiančioms ne-
vyriausybinėms organizacijoms. 

Modelis panašus, 
rezultatai – ne 

Mažeikių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Edvar-
das Najulis su kolegomis pasida-
lijo dar vienu veiklos modeliu bei 
patirtimi. Keturios Mažeikiuose 
veikiančios nevyriausybinės ne-
įgaliųjų organizacijos dirba „po 
vienu stogu“ – jos apsijungusios 
į VšĮ Mažeikių bendruomenės 
centrą. Centras savivaldybei tei-
kia vieną Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektą ir vykdo finan-
savimo tvarkos apraše numaty-
tas veiklas. Tačiau Mažeikių ne-
įgalieji bei kiti socialiai remtini 
rajono gyventojai čia sulaukia 
ir tradicinių socialinių paslaugų 

LND tarybos narių diskusijose –  
nerimas dėl išlikimo 

(skalbimo, maudymo, transpor-
to, masažo ir kt.), mat joms cen-
tras rengia atskirą projektą, kurį 
iš savo biudžeto finansuoja savi-
valdybė. Pasak E. Najulio, savi-
valdybė iš centro perka ir socio-
kultūrines paslaugas. 

Du šių metų projektus (Neį-
galiųjų draugijos ir Dienos cen-
tro) savivaldybei pateikė ir Pa-
kruojo rajono neįgaliųjų drau-
gija. Tačiau tokia sėkminga pa-
tirtimi, kaip mažeikiškiai, orga-
nizacijos pirmininkė Janina Jur-
gaitienė pasidalyti negalėjo – sa-
vivaldybė atsisakė remti centro 
projektą, motyvuodama tuo, kad 
paslaugos teikiamos tiems pa-
tiems žmonėms. Iki šiol centro 
veikloms lėšų buvo gaunama iš 
užsienio rėmėjų. Deja, paramai 
baigusis, centrą teko uždaryti.

Vienas aprašas 
skirtingoms negalioms 

netinka
Šakių rajono neįgaliųjų drau-

gijos pirmininkas Saulius Ra-
kauskas neretoriškai klausė ko-
legų – ar visiems tinka šiandieni-
nis finansavimo tvarkos aprašas 
su jame „įdiegta“ mokymo siste-
ma? Apraše nurodyta, kad neįga-
liesiems socialinių paslaugų teik-
ti negalima, o žmones reikia mo-
kyti, kaip patiems šiomis paslau-
gomis pasirūpinti.

LND tarybos narių nuomo-
ne, aprašo kūrėjai tikriausiai ne-
pagalvojo, kad skirtingų negalių 
žmonių galimybės visiškai kito-
kios. Jeigu sutrikusio intelekto ar 
psichikos negalią turintį žmogų 
iš tiesų prasminga mokyti sava-
rankiškai savimi pasirūpinti (iš-
siskalbti drabužius, išsimaudy-
ti, susitvarkyti namus ar pan.), 
tai fizinę negalią turinčiajam, ve-
žimėliu judančiajam tokios pa-
mokos tikrai nereikalingos – šis 
žmogus puikiai žino, kaip to-
kius darbus atlikti, tačiau dėl ri-
botų judėjimo, kitų fizinių gali-
mybių, tarkim, lango nusivaly-
ti pats negali. Ir jokios pamokos 
čia nepadės. 

Yra ir kitokių paslaugų, pa-
vyzdžiui, masažas, projektuo-
se įvardytas kaip biosocialinių 
paslaugų atkūrimas. Sunkios 
negalios, gulintį žmogų mokyk 
nemokęs – jis pats nugaros ne-
pasimasažuos. Sakysite, galima 
apmokyti tai daryti jo artimuo-
sius? Tačiau tokią paslaugą sau-
giai, nesukeliant pavojaus žmo-
gaus sveikatai, gali atlikti tik šios 

srities specialistas. Ne be reikalo 
iš biosocialinių paslaugų atkūri-
mo paslaugas teikiančių specia-
listų buvo reikalaujama turėti li-
cenciją šiam darbui.

Anokia čia paslaptis, kad sa-
vivaldybės, ypač tos, kuriose so-
cialinių paslaugų poreikio nega-
li patenkinti jų įkurti centrai arba 
jų teritorijoje iš viso tokių nėra, ir 
toliau nevyriausybininkams lei-
džia skalbti ir maudyti, tik suta-
ria, kad dokumentuose tai bus 
įforminta pagal visus reikalavi-
mus. Kam reikalinga tokia sa-
viapgaulė? – klausė LND asoci-
juotų narių vadovai.

Tarybos nariai prašė LND 
pirmininko Z. Jančauskio tarpi-
ninkavimo – reikia susitikti su 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
vadovais, specialistais ir paban-
dyti surasti kompromisinę išei-
tį. Nemažai LND asocijuotų na-
rių turi dienos centrus, kuriems 
statyti arba rekonstruoti, įrangai 
pirkti buvo skirtos nemažos vals-
tybės biudžeto lėšos. Dabar visa 
tai tapo niekam nereikalinga, nes 
neįgaliųjų draugijos negali teik-
ti žmonėms reikalingų paslaugų. 
Ar galima tai pavadinti šeiminin-
kišku požiūriu? 

Užburto rato pasekmės 
Kauno miesto neįgaliųjų 

draugijos pirmininkas Ignas Ma-
čiukas LND tarybos narius ragi-
no susimąstyti ir dar dėl vienos 
ryškėjančios tendencijos. Vienas 
iš Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projekto finansavimo kriterijų 
– neįgaliųjų aktyvumas, projek-
te numatytas paslaugas gaunan-
čių žmonių skaičius. Tačiau pas-
taruoju metu siaurinamas neįga-
liųjų organizacijų galimų teikti 
paslaugų ratas, tuo pačiu mažė-
ja ir žmonių įsitraukimas, taigi 

ir paslaugų gavėjų skaičius. Pa-
sak I. Mačiuko, kai reikės teikti 
paraiškas kitų metų veiklai, jau 
bus atsižvelgiama į gerokai su-
menkusius šiemetinius rodik- 
lius. Taigi logika čia paprasta: 
sumažėjo paslaugų, dar labiau 
sumažės ir kitų metų finansavi-
mas. Susidaro tarsi užburtas ra-
tas, kurio baigtį nesunku nuspė-
ti. Jau šiemet Kauno miesto sa-
vivaldybė, palyginti su praėju-
siais metais, Socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektams įgyven-
dinti gavo 209 tūkst. litų mažiau. 

Tokio užburto rato pasekmes 
jau pajuto ir Vilniaus miesto neį-
galiųjų draugija. Jos pirmininkė 
J. Rostovskaja neslėpė, kad šie-
met savivaldybė iš projekto pa-
raiškos išbraukė ne tik sociali-
nes, bet ir sociokultūrines pas-
laugas. Pernai draugijos teikia-
momis paslaugomis pasinaudo-
jo per 400 neįgaliųjų. Šiemet vi-
sas skirtas lėšas (80 tūkst. Lt) teks 
panaudoti tiktai būreliams. Pas-
laugų gavėjų skaičius sumenks 
kelis kartus... 

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų finansavimo tvar-
kos aprašas tikriausiai bus keičia-
mas ir šiemet. Pasak Z. Jančaus-
kio, Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas apklausė savivaldybes, o 
LND bei kai kurios kitos asocia-
cijos – savo nares, išsiaiškino tei-
kiamų paslaugų įkainius. Matyt, 
svarstomos šios srities pokyčių 
galimybės. LND asocijuotų na-
rių vadovai išsakė pageidavimą 
apie galimas permainas sužinoti 
iš anksto, turėti galimybę išsakyti 
savo nuomonę. Jie vylėsi, kad vis 
dar tebegalioja nuostata „Nieko 
apie neįgaliuosius be neįgaliųjų“.

Aldona MiLieŠkienė
Egidijaus Skipario nuotr.

„Bičiulystėje“ (sausio mėn., Nr. 
2) rašėme, kad Aplinkos minis-
terijoje įrengtas liftas neįga-
liesiems nestoja antrame pas-
tato aukšte. Taip pat prie pa-
grindinių durų nebuvo ženk- 
liuko, nurodančio, kur yra ne-
įgaliesiems pritaikytas įėjimas. 
Lankantis Aplinkos ministeri-
joje jos kancleris Robertas Klo-
vas pažadėjo, kad šios proble-
mos artimiausiu metu bus iš-
spręstos. Iš tiesų – praėjus ku-
riam laikui sulaukėme infor-
macijos, kad tai jau padaryta. 
Aplinkos ministerijos visuo-
menės informavimo skyriaus 
vedėjas Paulius Paulaitis infor-
mavo, kad jau yra sudarytos 
sąlygos neįgaliesiems patekti 
į Aplinkos ministerijos patal-
pas. Pasak jo, liftas sustoja vi-
suose pastato aukštuose. Taip 
pat prie pagrindinio įėjimo pa-
kabinta lentelė su nuoroda, kur 
yra neįgaliesiems patogus įėji-
mas (liftas). 

Būtų džiugu, jei taip rea-
guotų visi valdininkai... 

Aplinkos 
ministerija 

jau pritaikyta

Socialinės apsaugos ir darbo minis-
trė Algimanta Pabedinskienė pasi-
rašė įsakymą, kuriuo Lietuvos dar-
bo biržos projektui „Parama socia- 
linėms įmonėms 2014–2015 me-
tams“ įgyvendinti skirta 73,92 mln. 
litų. Pasak ministrės, taip siekia-
ma paskatinti socialines įmones 
didinti neįgalių darbuotojų užim-
tumo lygį.

Lietuvos darbo biržos projektu 
siekiama didinti neįgalių dar-
buotojų užimtumo lygį, išlai-
kyti jų darbo vietas, gerinti jų 
socialinę integraciją bei mažin-
ti socialinę atskirtį. Bus remia-
mi naujai įdarbinti neįgalieji ir 
asistentai, padėsiantys neįga-
liesiems atlikti darbo funkcijas.

Įgyvendinant projektą pla-
nuojama 4,7 tūkst. neįgaliųjų 
mokėti darbo užmokesčio bei 
valstybinio socialinio draudi-
mo įmokas ir taip užtikrinti ir 
išsaugoti jų darbo vietas. 320 
neįgaliųjų ketinama suteikti 
asistentų ir gestų kalbos ver-
tėjų pagalbą, taip padėti jiems 
atlikti darbo funkcijas. Asisten-
tams ir gestų kalbos vertėjams 
bus mokama subsidija darbo 
užmokesčiui ir valstybinio so-
cialinio draudimo įmokoms.

Projektas įgyvendinamas iš 
Europos socialinio fondo lėšų. 
Tai pirmasis 2014–2020 m. pro-
gramavimo laikotarpio projek-
tas, kuriam įgyvendinti 2014–
2015 m. skirta 73,92 mln. litų. 
Likusią dalį (daugiau nei 38,2 
mln. litų) sudarys socialinių 
įmonių nuosavos lėšos.

„Bičiulystės“ ir sADM inf.

Socialinėms 
įmonėms –  
ES parama

LND tarybos nariai gerai įvertino valdybos darbą. 

Tarybos nariai aktyviai diskutavo tarpusavyje. 

Neįgaliųjų draugijų pirmininkai ieškojo atsakymų į rūpimus klausimus. 

Po to, kai rašėme 
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Daktaras
Aiskauda

Odos uždegimas: priežastys, 
gydymas liaudiškomis priemonėmis

Galvos skausmai, migrena, tri-
šakio nervo uždegimas, įvairios 
neuralgijos, Parkinsono ligos 
sindromas – daugybė susirgi-
mų, kurių diagnostika ir gydy-
mas kelia nemažai rūpesčių tiek 
medikams, tiek pacientams. 

„Mano pačios asmeninė 
patirtis vertė ieškoti gydymo 
būdo, kuris išvaduotų nuo mig- 
renos ir trišakio nervo neuralgi-
jos, kuri daugelį metų neleido 
net svajoti apie kokybišką gy-
venimą. Mes atradome RANC 
metodą ir norime, kad jis būtų 
pradėtas taikyti ir Lietuvoje. Šio 
metodo dėka jau beveik metus 
negeriu nė vienos tabletės. O 
buvo laikas, kai teko gerti vais-
tus saujomis ir jie nesumažin-
davo jaučiamo skausmo“, – 
sako Aktyvios neurologijos 
centro vadovė Indrė Kitinė. 

Vilniuje savo veiklą prade-
da nauja gydymo įstaiga – Ak-
tyvios neurologijos centras. 
Centre bus taikomas RANC 
(The Restoration of the Activi-
ty of Nerve Centers) metodas. 

Krasnodaro krašte dirbantis 
gydytojas neurologas Andrejus 
Ponomarenko jaunystėje patyrė 
traumą, kuri vis apie save pri-
mindavo skausmais. „Tradi-
cinė neurologija taiko vadina-
mąsias blokadas, kai medika-
mentas leidžiamas į skausmin-
gą sritį. Akupunktūroje skaus-
mas šalinamas veikiant kitus 
taškus. Mano metodas pana-
šus į abudu šiuos metodus. Jo 
esmė – trumpai, bet intensy-
viai paveikti tam tikras trape-
cinio raumens sritis. Trumpas 
skausmas paleidžia galingą ir 
ilgalaikį sutrikusių organų bei 
sistemų funkcijų atstatymo pro-
cesą“, – sako metodo autorius.

Gydytojas neurologas gal-
vos smegenis vadina sistema, 
gebančia užfiksuoti bet kokius 
sutrikimus ir juos pateikia kaip 
atskirų trapecinio raumens, ku-
ris prilaiko stuburo kaklo ir 
krūtinės skyrius, sričių įtam-
pas. „Tarp menčių yra savotiš-
ka „indikatorinė plokštė“, ku-
rioje skausmingos vietos atitin-
ka galvos smegenų sritis, ku-
riose yra veiklos sutrikimų“, – 
sako medikas A. Ponomarenko.  

Procedūra trunka apie mi-
nutę, po 3–4 min. skausmas nu-
rimsta ir iš karto matomi pir-
mieji rezultatai – sumažėja ar 
visai dingsta skausmas. 

RANC metodu galima pa-
dėti esant šiems susirgimams: 
stuburo skausmai; skausmai 
pečių srityje, dilbiuose, plašta-
kose (rankų tirpimas); skaus-
mai keliuose ir klubų sąnariuo-
se; sėdimojo nervo pažeidimai; 
stuburo slankstelių diskų išvar-
žos; trišakio nervo pažeidimo 
sukelti skausmai; galvos skaus-
mai (migrena); smegenų krau-
jotakos sutrikimai; insultų pa-
sekmės; kraujagyslių vegeto-
distonija ir kt.

Aktyvios 
neurologijos 

centre bus 
malšinamas 
skausmas

„Bičiulystės“ inf.

Odos uždegimas pasireiškia 
odos paraudimu (neretai 

sausumu), karščiavimu, pabur-
kimu, niežėjimu, išbėrimu ir dar 
kitaip. Šis negalavimas gali atsi-
rasti dėl mechaninių, fizinių arba 
cheminių dirgiklių, ypač kai ne-
naudojamos profilaktikos prie-
monės, pavyzdžiui, speciali ap-
ranga, pirštinės, apsauginiai te-
palai ir t. t. Odos uždegimą ga-
linčių sukelti priežasčių sąrašas 
gana ilgas. Paminėsime tik daž-
niau pasitaikančius faktorius. 
Taigi dažniausiai odą susargdina 
alergiją sukeliančios medžiagos, 
vadinamos alergenais: vabzdžių 
įgėlimas, radioaktyvūs, rentgeno 
spinduliai, karštis, šaltis, vaistai 
(kai kurie antibiotikai, kosmeti-
kos priemonės), augalai, gam-
tiniai nuodai, naftos produktai, 
tepalai, dažai skiedikliai, klijai 
ir kitos darbe ar buityje naudo-
jamos medžiagos. Beje, kai ku-
riems žmonėms odos uždegi-
mas gali būti siejamas su pavel-
dėjimu, kai, pavyzdžiui, be nu-
manomų priežasčių raudonuoja 
ir pleiskanoja galvos plaukuoto-
sios dalies, antakių, ausų ir tar-
puakio oda. 

Augalų sukeltas odos 
uždegimas

Jis būna kelių rūšių: alergi-
nis, toksinis (toksinai – nuodin-
gos medžiagos, kurias gamina 
mikroorganizmai, kai kurie au-
galai ir gyvūnai), trauminis ir kt. 
Pavyzdžiui, chrizantemos, hia-
cintų, narcizų, raktažolės, tulpių 
svogūnai ir ambrozija gali sukel-
ti alerginį odos uždegimą. Beje, 
šis uždegimas atsiranda greičiau 
ir tęsiasi ilgiau tuomet, kai liečia-
mi alergiją sukeliantys augalai 
(anyžius, krapas, laukinis barš-
tis, rūta, sėjamasis pastarnokas, 
petražolė ir kt.) ilgą laiką kaiti-
nant saulei. O štai kraujažolė, dir-
vinė, daržinė ir pelėžirninė kar-
pažolė, baltažiedė plukė, aitrusis 
šilokas, stoginė perkūnropė, vėd- 
rynas gali susargdinti toksiniu 
odos uždegimu. Trauminį odos 
uždegimą gali sukelti asiūklis, 
vaistinė agurklė, kaktusai, rožės 
ir kt. panašiai „aštrūs“ augalai. 

Negalios priežastis – 
nikelis 

Švedijos mokslininkai įrodė, 
kad pasitaiko pavienių atvejų, 
kai pradūrus ausis (prieš įveriant 
auskarus) medicininio švirkšto 
ar kitokia nikeliuota adata, su-
sergama sunkiai pagydoma eg-

zema. Ši negalia ištinka abiejų 
lyčių ir visų amžiaus grupių as-
menis. Beje, kaip rodo tyrimai, at-
likti JAV, moterys nikelio sukel-
tu odos uždegimu serga 10 kar-
tų dažniau negu vyrai.

Dažniausiai susergama ne 
tuoj pat, o po kelių mėnesių ar 
metų. Odos pakenkimų atsiran-
da ne ausyse, o visai kitose kūno 
vietose. Pastebėta, jog nikelio su-
keltą odos uždegimo atsiradimą 
greitina gausus prakaitavimas 
ir dažnai vartojami tokie mais-
to produktai, kuriuose esama 
daug nikelio (abrikosai, šoko-
ladas, kava, alus, arbata, riešu-
tai). Kokia išeitis? Mokslininkų 
nuomone, reikia naudoti speci-
alias plastmasines adatas. Ant- 
ra problema – įveriamų auska-
rų metalo parinkimas. Vieniems 
žmonėms tinka ir auksas, ir sidab- 
ras, ir melchioras (vario ir 5–30 % 
nikelio sidabro spalvos lydinys), 
o kitiems kurie nors metalai gali 
sukelti alergiją. Pasitaiko, jog kai 
kurių žmonių organizmas prieši-
nasi visiems čia minėtiems me-
talams.

Auskarai nešiotini ribotą 
laiką

Vokiečių gydytojų, tyrinė-
jusių nikelio sukeltą sveikatos 
problemą, duomenimis, norint 
išvengti šios rūšies odos užde-
gimo, neužtenka tinkamai pra-
durti ausis ir įverti tinkamo me-
talo auskarus, – apskritai auska-
rai turi būti nešiojami ne ilgiau 
kaip 3 valandas. Ir dar: jokiu 
būdu su jais nederėtų nei praus-
tis, nei maudytis, juo labiau mie-
goti. Kodėl? Mat kai kurie žmo-
nės gali susirgti kepenų ar tulžies 
pūslės ligomis.

Gydymas liaudiškomis 
priemonėmis

Žinotina, jog šiuo ir daugeliu 
kitų atvejų liaudiškos priemonės 
yra tik pagalbinės, todėl jos ne-
gali pakeisti gydytojo paskirtų 
vaistų, procedūrų ir kitų dalykų.

Svarbiausia, jog prieš gydy-
mosi pradžią būtų nustatytas ir 
pašalintas ligą sukėlęs vienas ar 
keli alergenai. Jeigu to nepavyks 
padaryti, teks susitaikyti su tuo, 
kad bet koks gydymas bus gero-
kai ilgesnis ir mažiau efektyvus. 

Kai kurie žmonės vienokiu ar 
kitokiu odos uždegimu per me-
tus serga keletą kartų, nes neiš-
siaiškina, kas jį sukelia, nepaša-
lina šią ligą sukeliančio dirgiklio 

arba netinkamai gydosi.
Įsidėmėtina! Pasikartojantis 

odos uždegimas gali pereiti į eg-
zemą. Ši liga ypač „mėgsta“ tuos 
žmones, kurių oda labai sausa ir 
nusilpusios jos apsauginės savy-
bės. Pasitaiko, kai net gerai gydo-
ma egzema žmogų vargina kele-
tą mėnesių ar metų.

Pasitarus su gydytoju, galima 
gydytis džiovintų vaistingų au-
galų preparatais, slopinančiais 
niežėjimą, uždegimą, skausmą 
ir apskritai tonizuojančiais odą. 

alerginis odos 
uždegimas (receptai)

1) Du šaukšteliai susmulkin-
tų paprastojo kadagio (ėglio) 
uogų užplikoma puslitriu ver-
dančio vandens. Ataušus perko-
šiama per dviejų sluoksnių mar-
lę (arba specialų sietelį), įberia-
ma cukraus ir išverdamas siru-
pas. Geriama po šaukštelį 3 kar-
tus per dieną 20 min. prieš valgį.

Pastaba: kadagio uogų ir jų 
preparatų negalima vartoti nėš-
tumo metu, sergant nefritu (inks-
tų uždegimu), nefroze (inkstų 
kanalėlių degeneracine liga). Be 
to, yra žmonių, kuriems kadagio 
medžiagos gali sukelti virškina-
mojo trakto uždegimą, vėmimą 
ir kitokių nemalonių reiškinių.

2) Šaukštelis susmulkintų di-
džiojo debesylo šaknų užpilamas 
stikline ataušusio virinto van-
dens, palaikoma 10 val., perko-
šiama aukščiau nurodytu būdu. 
Išgeriama per dieną vienodomis 
porcijomis.

3) Du šaukštai susmulkintos 
vaistinės melisos žolės užplikomi 
2 stiklinėmis verdančio vandens, 
pradėjus aušti, perkošiama įpras-
tu būdu. Šilti tirščiai panaudoja-
mi kompresams. Jie dedami ant 
probleminių odos vietų 1–2 kar-
tus per dieną, o stiklinė antpilo 
išgeriama per dieną vienodomis 
porcijomis. 

Pastaba: šio augalo prepara-
tų nepatartina vartoti, jei yra pa-
didėjęs arterinis kraujospūdis, 
užkietėję viduriai.

4) Du šaukšteliai raudonžie-
džio snapučio susmulkintų šak- 
niastiebių užpilami puslitriu vi-
rinto ataušinto vandens, palaiko-
ma vėsioje vietoje 8 val., perko-
šiama įprastu būdu. Vartojama 
kompresams.

5) Šviežių nuplautų ir su-
smulkintų plačialapio gysločio 
lapų košelė kelis kartus per die-

ną dedama ant pažeistos odos.
6) Odos uždegimo pažeistos 

vietos patepamos sėmenų alieju-
mi 3 kartus per dieną. Gydymo 
kursas – 30–50 dienų.

Vabzdžių įgėlimo sukeltas 
odos uždegimas (receptai)

1) Sutrintų svogūnų galvučių 
košelė arba česnako lapų ar gal-
vučių košelė 5 kartus per dieną 
dedama ant bitės ar vapsvos įgė-
limo vietos. 

2) Šviežiomis petražolių lapų 
sultimis kelis kartus per dieną 
patepama bitės arba širšės įgė-
limo vieta.

3) Plačialapio gysločio švie-
žių lapų košelė kelis kartus per 
dieną dedama ant bitės, vapsvos 
įgeltos vietos.

4) Paprastosios rasakilos švie-
žios žolės košelė dedama ant bi-
čių ir panašių vabzdžių įgėlimo 
vietos arba paruošiami ir naudo-
jami kompresai iš džiovintos ža-
liavos (2 šaukštai rasakilos žo-
lės užplikomi puslitriu verdan-
čio vandens, po 20 min. perko-
šiama įprastu būdu).

5) Juozažolės arba gvazdikė-
lių aliejus naudojamas profilak-
tikai – atbaido geliančius vabz-
džius. Vienu ar kitu aliejumi pa-
tepamos drabužiais neapsaugo-
tos kūno vietos.

Vaistų sukeltas odos 
uždegimas (receptai) 
Jeigu nereikalinga skubi me-

dicinos pagalba, galima gydytis 
tais augalais, kurie rekomenduo-
jami sergant alerginiu odos už-
degimu. Šiam reikalui ypač tin-
ka kiaulpienė. Jauni lapai varto-
jami kaip paprastos salotos, į ku-
rias įpilama šiek tiek citrinos sul-
čių ir alyvuogių aliejaus. 

Taip pat naudinga gerti karš-
tą kiaulpienės džiovintų lapų 
antpilą. Šaukštas žaliavos užpli-
komas 2 stiklinėmis verdančio 
vandens, po 2 val. perkošiama 
įprastu būdu. Geriama 4 kartus 
per dieną po 0,5 stiklinės. 

Tuo pačiu tikslu galima pa-
naudoti ir džiovintas kiaulpie-
nės šaknis (šaukštelis susmul-
kintos žaliavos užpilamas puslit- 
riu vėsaus vandens, verdama 10 
min.) Perkošus įprastu būdu ge-
riama po 0,5 stiklinės 4 kartus 
per dieną.

Pastaba: šio augalo negali-
ma vartoti viduriuojantiems, ne-
laikantiems šlapimo žmonėms.

romualdas OGinskAs

Vietos, kuriose žmonės leidžia 
laiką su savo augintiniais, 

gali būti užterštos šunų ir kačių 
išmatomis, kurios tampa tokso-
karozės plitimo židiniais.

Sveikatos apsaugos ministe-
rija praneša, kad toksokarozę su-

Naminiai gyvūnai gali būti ir rimtų ligų priežastis
kelia apvaliųjų kirmėlių toksoka-
rų lervos. Suaugusi kirmėlė kas-
dien išskiria apie 200 tūkstančių 
kiaušinėlių. Su gyvūno išmatomis 
jie patenka į aplinką. Dirvožemy-
je ar smėlyje kirmėlių kiaušinėliai 
per 2-3 savaites subręsta ir tampa 
pavojingi ne tik gyvūnams, bet ir 
žmonėms. Šie kiaušinėliai – labai 
atsparūs. Dirvožemyje jie gali iš-
gyventi iki 8 metų. Žmogus gali 
užsikrėsti per žemėtas rankas, taip 
pat glostydamas gyvūnų kailį, ku-
riame yra užkrato. Vaikai gali už-
sikrėsti žaisdami smėlio dėžėse, 
kuriose yra šunų ar kačių išmatų.

Patekus kiaušinėliams į žmo-
gaus virškinamąjį traktą, žarny-
ne išsirita lervos, kurios per glei-
vinę patenka į kraują. Su krau-
ju jos gali patekti į kepenis, širdį, 
plaučius, inkstus, akis ar kitus or-
ganus. Ligos sunkumas priklau-
so nuo migruojančių lervų kie-
kio, lokalizacijos vietos bei žmo-
gaus imuninės sistemos atsparu-
mo. Dažnai, ypač patekus į orga-
nizmą mažam lervų kiekiui, liga 
praeina be klinikinių simptomų. 
Susirgus vargina pasikartojantis 
karščiavimas, temperatūra daž-
niausiai būna neaukšta, išsivysto 

bronchitas, atsiranda sausas ko-
sulys, dusulys, būna dažni nakti-
niai kosulio priepuoliai. Migruo-
jančių lervų gali pakliūti į akis ir 
sukelti regos sutrikimų. 

Norint išvengti ligos, labai 
svarbu laikytis pagrindinių tai-
syklių: asmeninės higienos, au-
gintinių dehelmintizacijos, šva-
rios aplinkos, vaikų žaidimo zo-
nos apsaugos. 

Toksokaroze dažniau serga 
vaikai negu suaugusieji. 2013 me-
tais Lietuvoje buvo registruoti 63 
toksokarozės atvejai. 
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Gimiau gražiame Veikūnų 
kaime, Švenčionių rajone, 

penktas vaikas šeimoje. Trys se-
serys ir brolis buvo sveiki, o aš 
sirgau sunkia nepagydoma liga. 
Buvau visiškas bejėgis. 

Paaugęs šiek tiek sustiprėjau, 
pradėjau mąstyti, netgi vaikščio-
ti. Nors tie žingsniai buvo sun-
kūs, bet jaučiausi laimingas, nes 
sveikata stiprėjo. Kaimo mokyk- 
loje baigiau pirmą klasę, toliau 
mokytis nebuvo sąlygų, nes dėl 
mokinių stokos mokykla buvo 
uždaryta. Buvusi mokytoja no-
rėjo išsiųsti mane į Kauno spe-
cialiąją mokyklą, bet kadangi 
buvau „mamyčiukas“, nedrį-
sau palikti gimtųjų namų ir li-
kau kaime. 

Prasidėjo jaunystė ir nesijau-
čiau vienišas, nes turėjau gerų 
draugų. Kaime nepaliko manęs 
vieno. Kartu važiuodavom į šo-
kius, vakarones ir pan.

Kaip ir visada, viskas turi 
pradžią ir pabaigą. Draugai su-
kūrė šeimas ir aš vėl likau vie-
nas. Tada atsitiktinai gavau ne-
įgalios merginos Aldonos Žile-
vičiūtės iš Kėdainių laišką. Jinai 
pasakojo apie Lietuvoje veikian-
tį neįgaliųjų būrelį „Draugystė“, 
apie leidžiamą laikraštėlį „Drau-
go žodis“. 

Net nesvarstydamas įsijun-
giau į jų gretas ir padėjau dau-
ginti laikraštėlį rašomąja maši-
nėle. Labai laukdavau susitiki-
mų, kurie vyko įvairiuose Lietu-
vos rajonuose, draugų sodybo-
se. Sutikau daug neįgalių drau-
gų. Mano gyvenimas įgijo dar di-
desnę prasmę. 

Po kelerių metų vedžiau tą 
pačią Aldoną iš Kėdainių ir per-
sikrausčiau gyventi pas ją. Labai 
skaudu buvo palikti gimtąjį kai-
mą, kur praėjo vaikystė, jaunys-
tė, kur buvo pažįstamas kiekvie-

nas takelis ir medelis. Bet gyve-
nimas nestovi vietoje. Mamytė 
pasimirė, tėvelis irgi liko be svei-
katos. Seserims ir broliui nenorė-
jau būti našta, todėl ir pasirinkau 
savarankišką gyvenimo kelią. 

Šeiminis gyvenimas nebu-
vo lengvas, mano žmonelė turė-
jo sunkią negalią. Ją reikėjo slau-
gyti lyg mažą vaiką, bet kadan-
gi aš buvau šiek tiek stipresnis, 
tai sugebėjau ją aptarnauti. Netgi 
kaimynai stebėjosi, kad mes su-
gebam taip susitvarkyti. 

Praėjus aštuoneriems me-
tams po sunkios ligos, mano Al-
dutė išėjo į amžinybę. Aš likau 
vienas svetimam mieste, turėjo 
svetimų žmonių. Pensija maža, 
reikėjo išlaikyti butą, apsirengti, 
pavalgyti. Teko ir pabadauti, bet 
aš kažko laukiau lyg stebuklo. 

Vieną niūrų žiemos vakarą 
pas mane užėjo kaimynas iš gre-
timo namo. Prie arbatos puode-
lio išsikalbėjome apie gyvenimą, 
apie mano likimą ir vienatvę. Jis 
papasakojo apie kaime gyvenan-
čią vienišą neįgalią merginą, ne-
turinčią draugų. Prisiminė jos te-
lefono numerį, prašė paskam-
binti, tiesiog pabendrauti. Po ke-
lių dienų išdrįsau paskambinti ir 
prasidėjo mūsų bendravimas te-
lefonu, o netrukus ir susitikome. 

Po kelių susitikimų pamilo-
me vienas kitą ir panorome eiti 
bendru keliu. Nors jos mama 
buvo kategoriškai prieš, bet mes 
susituokėme slapčia. Ir štai jau 
19 metų esame kartu. 

Mano gyvenimas tikrai ne-
buvo lengvas, daug patyriau 
negandų. Dabar jau esu senyvo 
amžiaus žmogus, bet gyvenu vi-
savertį gyvenimą. Ir nors esu ne-
įgalus, bet laimingas, nes gyve-
nimas – tik vienas.

stasys ČerneViČius
Kėdainiai

Neįgalus, bet laimingas

Prasčiau matantys pirkėjai 
skundžiasi, kad parduotuvėse 
neįžiūri kainų, tad euro įvedi-
mas bus puiki proga prekybi-
ninkams pasirūpinti aiškesniu 
ženklinimu. Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjunga (LASS) bai-
minasi, kad šalyje įvedus eurą, 
keblumų su kainų atpažinimu 
tik padaugės, todėl ragina pre-
kybos centrų atstovus jau da-
bar pradėti ruoštis ir labiau at-
sižvelgti ne tik į silpnaregių, bet 
ir kitų pirkėjų poreikius bei pa-
siūlymus.

Išanalizavę pagrindinių ša-
lies prekybos centrų kainų eti-
ketes, LASS specialistai konsta-
tavo, kad prekių kainos ženkli-
namos netinkamai – daugelyje 
etikečių simboliai yra per maži 
arba nekontrastingi.

Dabartinis kainų žymėji-
mas prasčiau matantiems žmo-
nėms, taip pat ir senjorams, ke-
lia nemažai keblumų. Ši proble-
ma ateityje tik aštrės. Silpnare-
gių skaičius sparčiai auga viso-
je Europoje, ir ne tik dėl senstan-

čios visuomenės, bet ir dėl vi-
suotinės skaitmenizacijos (kom-
piuteriams, išmaniesiems telefo-
nams ir pan. reikia „dėkoti“, kad 
mūsų akys ilsisi vis mažiau).

LASS parengė rekomenda-
cijas dėl kainų etikečių šrifto ir 
dydžio, kurias Ūkio ministerija 
įtraukė į pereinamojo laikotarpio 
kainų žymėjimo normatyvinius 
aktus. Korektiški šriftai po euro 
įvedimo bus labai svarbūs, nes 
beveik dešimt mėnesių etiketėje 
bus dvi kainos, o akcijinėse etike-
tėse – net keturios kainos, be to, 
pavyzdžiui, skalbimo priemonių 
etiketėse dar turės būti užrašyta 
ir vieno skalbimo kaina. Todėl 
ypač svarbu, kad etiketės būtų 
aiškios ir lengvai perskaitomos.

Įvertinusi kainų ženklinimą, 
LASS sudarė geriausių ir blo-
giausių kainų etikečių dešimtu-
ką. Prasčiausiai įvertintos pre-
kybos centrų „Senukai“, „Rimi“ 
ir „Norfa“ etiketės, kaip geriau-
siai atitinkančios silpnaregių po-
reikius įvardintos „Prisma“ ir 
„Iki“ etiketės.

LASS pradėjo kampaniją 
už įskaitomas kainas

Darbo inspektorius pabrėžė, 
kad neleidžiama diskriminuoti 
asmens dėl neįgalumo šiais atve-
jais: priimant į darbą, nustatant 
darbo sąlygas, darbo užmokes-
tį, suteikiant kvalifikacijos kėli-
mo ir persikvalifikavimo gali-
mybes, naudojant darbo verti-
nimo kriterijus, skiriant draus-
mines nuobaudas, perkeliant ar 
atleidžiant iš darbo ir kt. Pavyz-
džiui, DK 96 straipsnis numato, 
kad draudžiama atsisakyti pri-
imti į darbą dėl aplinkybių, ne-
susijusių su darbuotojų dalyki-
nėmis savybėmis. Jei šito nepai-
soma, toks darbdavio sprendi-
mas ne vėliau kaip per vieną mė-
nesį gali būti ginčijamas teisme. 
J. Gricius pastebi, kad yra didelė 
tikimybė tokią bylą laimėti, nes 
teismai palaiko silpnąją pusę. 
VDI yra pasirengusi bet kada 
konsultuoti, padėti išsiaiškin-
ti, ar iš tiesų buvo pažeistos ne-
įgaliojo teisės. Tiesa, darbo ins-
pektorius siūlo prieš kreipiantis 
į teismą gauti Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos išvadą, 
patvirtinančią diskriminavimo 
faktą, tada savo teises bus len-
gviau apginti ir aukštesnėje ins-
titucijoje. 

Turi sudaryti sąlygas 
dirbti 

VDI atstovas pabrėžė, kad 
tai, jog žmogus tapo neįgaliu, 
taip pat negali būti pagrindas at-
leisti jį iš darbo. Jei žmogus ne-
begali atlikti ankstesnių pareigų, 
pirmiausia jam turi būti pasiūly-
tas kitas, jo sveikatą ir, esant ga-
limybei, kvalifikaciją atitinkantis 
darbas. Tik tada, kai darbuotojas 
nesutinka būti perkeltas į siūlo-
mą darbą arba įmonėje nėra dar-
bo, į kurį jis galėtų būti perkel-
tas, darbdavys gali atleisti jį iš 
darbo. J. Gricius pasakoja, kad 
Lietuvos aukščiausiasis teismas 
2011 m. išaiškino, jog taip gali at-
sitikti tik išimtiniais atvejais. At-
leidimas iš darbo teisėtu gali būti 
pripažįstamas tada, kai nustato-
ma, kad darbdavys dėjo maksi-
malias pastangas neįgaliu tapu-
sį darbuotoją perkelti į kitą dar-
bą ir taip bent iš dalies kompen-
suoti jo sveikatos praradimą, ta-
čiau realiai to padaryti nebuvo 
galimybės. 

Tačiau pats darbuotojas turi 
teisę iš karto nutraukti netermi-

nuotą, taip pat ir terminuotą dar-
bo sutartį iki jos termino pabai-
gos, jei liga ar neįgalumas truk-
do tinkamai atlikti darbą. 

J. Gricius sako, kad sudarant 
neįgaliesiems galimybes dirbti, 
labai svarbi darbdavių toleran-
cija, supratimas. Na, o neįgalie-
ji neturėtų susitaikyti, jei ištikus 
negaliai darbdavys verčia palik-
ti darbą – reikia ginti savo teises. 
Dar daugiau garantijų numatyta, 
jei darbuotojo sveikata pablogėjo 
dėl darbo konkrečioje įmonėje.

NDNT išvada –  
privaloma 

J. Gricius pabrėžė, kad nors 
mažas darbingumo lygis negali 
būti kliūtis įsidarbinant, išsky-
rus atvejus, kai negalia kliudy-
tų darbinėms funkcijoms atlikti, 
sutrukdyti gali anksčiau išduo-
ta NDNT Išvada dėl darbo po-
būdžio ir sąlygų. Į ją, pasak dar-
bo inspektoriaus, darbdavys, su-
darydamas darbo sąlygas neįga-
liajam darbuotojui, privalo atsi-
žvelgti. Viena iš dažniausiai pa-
žymoje nurodomų sąlygų – ri-
botas darbo laikas. Neretai ne-
galią turintieji nori dirbti ilgiau 
(juk trumpiau dirbant mažėja at-
lyginimas) ir mano, kad tikrai ne 
visada tai kenktų sveikatai. 

Susitikimo dalyviai VDI at-
stovo klausė, ar galima susita-
rus su darbdaviu pratęsti darbo 
valandas. J.Gricius pabrėžė, kad 
jei neįgalusis nepareikalavo nu-
statyti jam ne viso darbo laiko, jis 
gali dirbti visą darbo dieną, ne-
svarbu, kokia bebūtų jo negalia 
(t.y negali darbo laikas būti trum-
pinamas proporcingai nedarbin-
gumo lygiui). Tačiau jei remiantis 
kompetentingų specialistų išva-
domis, darbuotojui būtų nustaty-
tas draudimas dirbti visą darbo 
laiką, darbuotojo pageidavimas 
dirbti ilgesnę nei išvadoje nuro-
dyta darbo laiko trukmę negalė-
tų būti tenkinamas. T.y. darbuo-
tojo pageidavimas dirbti ilgiau 
nei nustatyta NDNT ar gydyto-
jų išvadose, nesuteikia darbda-
viui teisės pažeisti įstatymo nor-
mas. Jei medicinos įstaigos išva-
dose yra nurodyta, kad darbuo-
tojas negali dirbti viso darbo lai-
ko, tačiau šis atsisako dirbti su-
trumpintą, darbdavys turi nu-
traukti darbo sutartį su darbuo-
toju be įspėjimo. Už pažeidimus 

šioje srityje gali grėsti bauda nuo 
500 iki 5000 litų.

Ribojimai – tik anksčiau 
išduotose pažymose
NDNT Vilniaus II teritorinio 

skyriaus vedėja Daiva Valadke-
vičienė pabrėžė, kad pastaruoju 
metu NDNT pateikiamoje išva-
doje nėra konkrečių darbo reko-
mendacijų. Dėl neįgalių asmenų 
galimybės dirbti konkretų dar-
bą sprendžia šeimos arba darbo 
medicinos gydytojas. Darbo po-
būdžio ar laiko ribojimai yra nu-
rodyti tik anksčiau išduotose pa-
žymose. Todėl jei žmogus mano, 
kad yra pasikeitusios aplinkybės 
ar Išvadoje dėl darbo pobūdžio 
ir sąlygų nurodyti dalykai neati-
tinka jo galimybių dirbti, galima 
kreiptis į NDNT iš naujo. Tiesa, 
tuo atveju bus peržiūrimas ir dar-
bingumo lygis. Beje, D. Valadke-
vičienė atkreipė dėmesį, kad mi-
nėta išvada iš karto išduodama 
ne visiems neįgaliesiems. Turin-
tieji 0–25 proc. darbingumo, turi 
jos paprašyti. 

Gali pasitaikyti taip, kad 
darbuotojas, nuslėpdamas nuo 
darbdavio savo neįgalią, nepatei-
kia NDNT išvados. Tokiu atve-
ju, pasak J. Griciaus, kai darbda-
viui lieka nežinomas darbuoto-
jo neįgalumo faktas, darytina iš-
vada, kad iš sąžiningo darbda-
vio negalėtų būti reikalaujama 
tokio darbuotojo atžvilgiu tai-
kyti teisės aktų nuostatas, įtvir-
tinančias papildomas apsaugas 
(garantijas) neįgaliesiems. Šiuo 
atveju nesąžiningas darbuotojas 
pats prisiima potencialią riziką, 
tačiau jam už tai nėra numatyta 
jokia atsakomybė. 

VDI ne tik taiko administra-
cinę atsakomybę už darbo įsta-
tymų pažeidimus, bet ir konsul-
tuoja bei nagrinėja darbo ginčus. 
J. Griciaus teigimu, VDI praėju-
siais metais negavo nė vieno ne-
įgaliojo skundo dėl darbo santy-
kių. Sulaukta vos 1 paklausimo. 
Darbo ginčų komisijoje išnagri-
nėtas 1 ieškinys dėl DK 127 str. 
2 d. taikymo, nors per metus iš-
nagrinėjama apie 5 tūkst. bylų. 
J. Gricius ragina neįgaliuosius 
būti aktyvius ir ginti savo teisę 
į darbą, nesitaikstyti su diskri-
minacijos atvejais. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuot.

Darbo įstatymai – tam, kad 
gintų neįgaliuosius

Į seminarą susirinko nemažai nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“ narių.
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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, birželio 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (39) 

N-7. 10.00 Premjera. Hartlando 
užuovėja (6/1). 11.00 Šerloko Holm-
so nuotykiai. Ketverto ženklas. Di-
džioji Britanija, 1987 m. N-7 (kart.). 
12.55 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
13.25 Savaitė. Visuomenės aktua-
lijų laida (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.55 Komisaras Reksas (40) N-7. 
17.00 Šerloko Holmso nuotykiai 
(11) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (83). 19.20 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Premjera. Pa-
skutinis tamplierius (1) N-7. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Dokumentinio 
kino vakaras 2 d. (Subtitruota). 0.30 
Senis (117) N-7. 1.40 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Antradienis, birželio 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (40) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/2). 11.00 Pasku-
tinis tamplierius (1) (kart.) N-7. 12.00 
Vakarėlis baigėsi. Kaip Vakarai ban-
krutavo. Dokumentinis filmas. Didžio-
ji Britanija, 2011 m. 2 d. (Subtitruota, 
kart.). 13.00 Auksinės rankos. Pra-
moginė laida (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 (41) 
N-7. 17.00 Šerloko Holmso nuoty-
kiai (12) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.30 Krepšinis. 
LKL finalas. Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Kauno „Žalgiris“. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dėme-
sio centre. 21.45 Premjera. Paskuti-
nis tamplierius (2) N-7. Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Va-
karo žinios. 23.30 Šnipai (29) N-7. 
0.30 Senis (118) N-7. 1.40 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, birželio 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (41) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/3). 11.00 Pasku-
tinis tamplierius (2) (kart.) N-7. 12.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.55 
Komisaras Reksas (42) N-7. 17.00 
Šerloko Holmso nuotykiai (13) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (84). 19.20 Gyvenimas. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Prem-
jera. Paskutinis tamplierius (3) N-7. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Vakaro žinios. 23.30 Šnipai 
(30) N-7. 0.30 Senis (119) N-7. 1.40 
Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, birželio 5 d. 
9.00 Komisaras Reksas (42) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja ( 6/4). 11.00 Paskutinis 
tamplierius (3) (kart.) N-7. 12.00 Emi-
grantai (kart.). 12.50 Stilius (kart.). 
13.40 Žingsnis po žingsnio. Būs-
tas (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.55 
Komisaras Reksas (43) N-7. 17.00 
Šerloko Holmso sugrįžimas (1) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių vasa-
ra (85). 19.20 Taip. Ne. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Premjera. Pa-
skutinis tamplierius (4) N-7. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Šnipai (31) N-7. 
0.30 Senis (120) N-7. 1.40 Dėmesio 
centre (kart.). 

Šeštadienis, birželio 6 d. 
9.00 Komisaras Reksas (43) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/5). 11.00 Pa-
skutinis tamplierius (4) (kart.) N-7. 
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 
laida (kart.). 12.50 Emigrantai (kart.). 
13.45 Lašas po lašo (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.55 Komisaras 
Reksas (44) N-7. 17.00 Šerloko 
Holmso sugrįžimas (2) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 

18.30 Žingsnis po žingsnio. 18.45 
Šeimų šventė 3 D. „Dovana, Dėkin-
gumas ir Džiaugsmas“. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
0.00 Senis (N-7. 121) 1.10 Šerloko 
Holmso sugrįžimas (2) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, birželio 7 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Gyvenimas (kart.). 
7.25 Bėdų turgus (kart.). 8.25 Gim-
toji žemė. 9.00 Džeronimas (2/17). 
9.25 Premjera. Mažasis princas 
(2/8). 9.50 Premjera. Aviukas Šo-
nas (4/30). 10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Mūsų miesteliai. Šešto-
kai. 1 d. 12.30 Šiaurietiškas būdas. 
7 d. 13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu (2). 14.00 
Muzikinis projektas „Auksinis bal-
sas“. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Bėdų turgus. 19.30 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Festivalis „Benai, plau-
kiam į Nidą“. 0.00 Ekstraktas. Kome-
dija. JAV, 2009 m. N-14 (subtitruota). 

Sekmadienis, birželio 8 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite (kart.). 7.55 
Girių horizontai. 8.25 Kaimo akade-
mija. 9.00 Džeronimas (2/18). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/9). 
9.50 Premjera. Čaplinas. 1s. 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
11.00 Brolių Grimų pasakos. Stebu-
klingas stalelis. Vokietija, 2008 m. 
12.15 Mokslo ekspresas. 12.30 Iš 
kur atsiranda vaistai? Dokumentinė 
apybraiža. 13.00 Sekminės Vilniaus 
Kalvarijose. 15.00 Bėdų turgus. Po-
kalbių laida (kart.). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruo-
ta). 16.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17.15 Lašas po lašo. 17.25 Visi na-
mie. 18.00 Paskutinis paradas (4, 5) 
N-7. 20.30 Panorama. 20.50 Savaitė. 
21.20 Tristanas ir Izolda. Melodrama. 
Vokietija, 2006 m. N-7 (subtitruota). 
23.50 Kelias į 2014 pasaulio futbo-
lo čempionatą. 16 dalis. 0.20 Senis 
(122) N-7. 1.30 Pabaiga. 

Pirmadienis, birželio 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (13) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (4) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (53) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1894). 10.10 Visada 
sakyk visada (6) N-7. 11.15 Pasku-
tinis jaunikio išbandymas N-7. 13.50 
Legenda apie Korą (14) N-7. 14.20 
Simpsonai (5) N-7. 14.50 Nuosta-
bi meilė (38, 39) N-7. 16.45 Mo-
terys meluoja geriau (11, 12) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Tik nesakyk mamai (9) N-7. 
21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Raudonoji našlė (6) 
N-14. 23.00 Teta Helena. Roman-
tinė komedija N-7. 1.25 24 valan-
dos (23) N-14. 2.15 Anarchijos vai-
kai (1) N-14. 

Antradienis, birželio 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Žalioji enciklopedija. 7.00 Legen-
da apie Korą (14) (kart.) N-7. 7.30 
Simpsonai (5) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (54) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1895). 10.10 Visada sakyk 
visada (7) N-7. 11.15 Tik nesakyk 
mamai (9) N-7. 12.20 Juodoji skylė 
(9) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos su-
grįžta (9). 13.20 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (71). 13.50 Legenda apie 
Korą (15) N-7. 14.20 Simpsonai (6) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (40, 41) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(13, 14) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
TV Pagalba N-7. 20.00 Žvaigždžių 
dešimtukas. Vasara N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Po kupolu (12) N-14. 23.00 
Nusidėjėliai. Trileris. JAV, 2007 m. 
N-14. 1.05 24 valandos (24) N-14. 
2.00 Anarchijos vaikai (2) N-14. 

Trečiadienis, birželio 4 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (15) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (6) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (55) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1896). 10.10 Visada 
sakyk visada (8) N-7. 11.15 Žvaigž-

džių dešimtukas. Vasara N-7. 12.20 
Juodoji skylė (10) N-7. 12.50 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (10). 13.20 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (72). 13.50 
Legenda apie Korą (16) N-7. 14.20 
Simpsonai (7) N-7. 14.50 Nuostabi 
meilė (42, 43) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (15, 16) N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 TV Pagalba N-7. 20.00 
Inspektorius Mažylis (2) N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Daktaras 
Hausas (12) N-14. 23.05 Kasandros 
prakeiksmas. Kriminalinė drama. 
D.Britanija, JAV, 2007 m. N-7. 1.20 
CSI kriminalistai (262) N-14. 2.10 24 
valandos (1) N-14. 3.10 Anarchijos 
vaikai (3) N-14. 

Ketvirtadienis, birželio 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (16) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (7) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (56) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1897). 10.10 Visada 
sakyk visada (1) N-7. 11.15 Inspek-
torius Mažylis (2) (kart.) N-7. 12.20 
Juodoji skylė (11) N-7. 12.50 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (11). 13.20 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (73). 13.50 
Legenda apie Korą (17) N-7. 14.20 
Simpsonai (8) N-7. 14.50 Nuosta-
bi meilė (44, 45) N-7. 16.45 Mo-
terys meluoja geriau (17, 18) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Kitoks tyrimas N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
21.55 Žalioji enciklopedija. 22.00 
Gelbėtojų būrys (5) N-7. 23.00 Išli-
kimo eksperimentas. Fantastinis tri-
leris. JAV, Indonezija, 2013 m. N-14. 
1.10 CSI kriminalistai (263) N-14. 
2.00 24 valandos (2) N-14. 2.55 
Anarchijos vaikai (4) N-14. 

Penktadienis, birželio 6 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (17) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (8) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (57) N-7. 9.05 Die-
vobaimingos kalės (5) N-7. 10.10 Vi-
sada sakyk visada (2) N-7. 11.15 Ki-
toks tyrimas N-7. 12.20 Juodoji sky-
lė (12) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (12). 13.20 Ančiukas Donal-
das ir draugai (74). 13.50 Legenda 
apie Korą (18) N-7. 14.20 Simpso-
nai (9) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(46, 47) N-7. 16.45 Moterys meluo-
ja geriau (19, 20) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Lobių planeta. Animacinis f. 
JAV, 2002 m. 21.20 Rusų nuotykiai 
Las Vegase. Komedija. Rusija, JAV, 
2012 m. N-14. 23.15 Skaistuolio fil-
mas. Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
0.55 Vaiduoklių miestas. Romantinė 
komedija. JAV, 2008 m. N-7. 

Šeštadienis, birželio 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (38). 7.25 
Mažieji išdykėliai (15, 16). 8.00 Be-
galinė istorija (1). 9.00 Tobula mo-
teris. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 10.30 Monstrų vidurinė moky-
kla. Pabėgimas iš Kaulų kranto. JAV, 
2012 m. 11.30 Armijoje. Komedija. 
JAV, 1994 m. N-7. 13.20 Užsispy-
rėlės sutramdymas. Komedija. JAV, 
1999 m. N-7. 15.15 Kobra 11 (1, 2) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(19) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Persis Džeksonas ir Olimpo dievai. 
Žaibo vagis. Nuotykių f. JAV, Kana-
da, 2010 m. N-7. 19.30 Filmo per-
traukoje – Eurojackpot. 21.30 Už-
delsta meilė. Romantinė komedija. 
JAV, 2006 m. N-7. 23.20 Devynerių 
namai. Trileris. JAV, 2005 m. S 1.15 
Visa tiesa apie meilę. Komedija. D. 
Britanija, 2004 m. N-7. 

Sekmadienis, birželio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (39). 7.25 
Mažieji išdykėliai (17, 18). 8.00 Be-
galinė istorija (2). 8.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (70). 9.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 9.30 Sportuok su mumis. 10.00 
Statybų TV. 10.30 Monstrų vidurinė 
mokykla. Kodėl mergaitės įsimyli? 
JAV, 2011 m. 11.25 Purvini šokiai. 
Romantinė drama. JAV, 1987 m. 
N-7. 13.25 Šuo vardu Diukas. Filmas 
šeimai. Kanada, 2012 m. 15.15 Ko-
bra 11 (3, 4) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (20) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Paskutinis uošvių išbandy-
mas. Komedija. JAV, 2004 m. N-7. 
22.00 Peržengta riba. Veiksmo f. Ka-
nada, 2011 m. N-14. 23.55 Taria-
mas žudikas. Mistinė drama. JAV, 
2013 m. N-14. 

Pirmadienis, birželio 2 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (23). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (21). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (160) 
N-7. 8.50 Sniego šunys. Nuotykių f. 
JAV, Kanada, 2002 m. (kart.) 10.50 
Operacija Baltosios pupytės. Kome-
dija. JAV, 2004 m. (kart.) N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 13.20 
Ogis ir tarakonai (36). 13.30 Kaukė 
(1). 13.55 Pavogtas gyvenimas (21) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (53) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 PREMJERA Tikras 
gyvenimas. 20.25 PREMJERA K11. 
Komisarai tiria. Kruvina ginklų va-
gystė. N-7. 21.00 PREMJERA So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 Juodasis sąrašas (17) N-7. 
23.10 Judantis objektas (17) N-7. 
0.10 Specialioji Los Andželo poli-
cija (12) N-7. 1.05 Nikita (18) N-7. 
2.00 Čakas (23) N-7. 

Antradienis, birželio 3 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (24). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (22). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (161) 
N-7. 8.50 Velvet (1) (kart.) N-7. 
10.40 Sutrikęs gangsteris (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (4). 13.20 Ogis ir tarakonai (37). 
13.30 Kaukė (2). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (22) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (54) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
PREMJERA Tikras gyvenimas. Žilė 
galvon. 20.25 PREMJERA K11. 
Komisarai tiria. Sukeistos dukterys. 
N-7. 21.00 PREMJERA Soriukas. 
N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Tiesioginis 
kontaktas. Veiksmo f. JAV, Vokie-
tija, 2008 m. N-14. 0.00 Specialioji 
Los Andželo policija (13) N-7. 0.55 
Nikita (19) N-7. 1.50 Čakas (24) N-7. 

Trečiadienis, birželio 4 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.35 Žu-
viukai burbuliukai (25). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (23). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (4) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (162) 
N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 9.30 
Tikras gyvenimas. Nenupirkta mei-
lė (kart.). 10.30 Tikras gyvenimas. 
Žilė galvon (kart.). 11.30 K11. Ko-
misarai tiria. Kruvina ginklų vagys-
tė (kart.) N-7. 12.10 K11. Komisarai 
tiria. Sukeistos dukterys (kart.) N-7. 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
13.20 Ogis ir tarakonai (38). 13.30 
Kaukė (3). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (23) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(55) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 PREMJE-
RA Tikras gyvenimas. Sukeitimas. 
20.25 PREMJERA K11. Komisarai 
tiria. Dviguba operacija. N-7. 21.00 
PREMJERA Soriukas. N-14. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Nėra kur bėgti. Veiksmo f. 
JAV, 1993 m. N-14. 0.10 Specialioji 
Los Andželo policija (14) N-7. 1.05 
Nikita (20) N-7. 2.00 Čakas (1) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 5 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (26). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (24). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (5) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(163) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 10.10 Tikras gyvenimas. Su-
keitimas (kart.). 11.10 K11. Komi-
sarai tiria. Dviguba operacija (kart.) 
N-7. 11.50 Pagalbos skambutis. 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (6). 13.20 Ogis ir tarakonai (39). 
13.30 Kaukė (4). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (24) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (56) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
PREMJERA Tikras gyvenimas. Bu-
merangas. 20.25 PREMJERA K11. 
Komisarai tiria. Vilkiko vairuotojo 
mirtis. N-7. 21.00 PREMJERA So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS 15 šlo-
vės minučių. Veiksmo trileris. JAV, 
Vokietija, 2001 m. N-14. 0.30 Spe-
cialioji Los Andželo policija (15) N-7. 
1.25 Ties riba (9) N-14. 2.20 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, birželio 6 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (27). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (25). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (6) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (164) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.). N-7. 
10.10 Tikras gyvenimas. Bumeran-
gas (kart.). 11.05 K11. Komisarai ti-
ria. Vilkiko vairuotojo mirtis (kart.) 
N-7. 11.45 Mano vyras gali. N-7. 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (7). 
13.20 Ogis ir tarakonai (40). 13.30 
Kaukė (5). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (25) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(57) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Policijos 
akademija. Komedija. JAV, 1984 
m. 21.30 Didžioji įtampa. Kriminalinė 
komedija. JAV, 2004 m. N-7. 23.15 
Erdvėlaivio kariai 3. N-14. Veiksmo f. 
JAV, Pietų Afrika, Vokietija, 2008 m. 
1.15 Soriukas (kart.). N-14. 

Šeštadienis, birželio 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (1). 6.55 Bepro-
tiškos linksmybės (19). 7.20 Anti-
nas Gudruolis (3). 7.45 Teisingumo 
lyga (25). 8.10 Benas Tenas. Super-
visata (29). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (1). 9.00 Ponas Bynas (11). 
9.30 Krokodilas Gena. Animacinis f. 
Rusija, 1969 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Gatvės futbo-
las. Animacinis f. Malaizija, 2013 
m. 11.55 PREMJERA Nepaprastas 
draugas Semas. Filmas šeimai. Vo-
kietija, 2003 m. 13.55 Mano puikio-
ji auklė (67). 14.30 Komisaras Alek-
sas (24) N-7. 15.30 Dalasas (3) N-7. 
16.30 Didingasis amžius (78) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS. 
PREMJERA Skūbis-Dū! Paslaptin-
ga pradžia. Komedija šeimai. JAV, 
Kanada, 2009 m 20.40 Piko valan-
da. Veiksmo komedija. JAV, 1998 m. 
N-7. 22.40 PREMJERA Ratko. Ko-
medija. JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 
0.20 Vampyrai. Virsmas. Siaubo tri-
leris. JAV, 2005 m. S. 

Sekmadienis, birželio 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (2) 6.55 Beprotiš-
kos linksmybės (20). 7.20 Antinas 
Gudruolis (4). 7.45 Teisingumo lyga 
(26). 8.10 Benas Tenas. Supervisa-
ta (30). 8.35 Tomo ir Džerio pasa-
kos (2). 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Bei-
lio nuotykiai. Pasiklydęs šunytis. Fil-
mas šeimai. JAV, 2010 m. 11.50 Su-
trikusi mafija. Komedija. JAV, 2002 
m. N-7. 13.55 Mano puikioji auklė 
(69). 14.30 Komisaras Aleksas (25) 
N-7. 15.30 Dalasas (4) N-7. 16.30 
Didingasis amžius (79) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 Vel-
vet (2) N-7. 21.40 Pranaši pozicija. 
Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. N-7. 
23.25 Konspiracija. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2008 m. N-14. 1.10 Rat-
ko. Komedija. JAV, Kanada, 2009 
m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, birželio 2 d. 
6.00 Sveikatos laikas. 6.45 

Gamta iš arti (kart.). 7.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstra-
sensai prieš nusikaltėlius (32) (kart.) 
N-7. 9.00 Inga Lindstrom. Praei-
ties šešėliai (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (1) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro virtu-
vė (6) N-7. 15.00 Amerikos talentai 
(1). 16.00 PREMJERA Liežuvautoja 
(1) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (10) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(8, 9) N-7. 20.30 PREMJERA Jokių 
kliūčių (1). 21.30 Persekiotojas. Tri-
leris. N-14. JAV, 2008 m. 23.10 Ti-
kras kraujas (2) N-14. 0.15 Menta-
listas (10) (kart.) N-7. 1.10 Laukinis 
(1) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (17) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (2) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (7) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (2). 16.00 PREMJERA Liežuvau-
toja (2) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (11) N-7. 19.30 Du su puse 
vyro (10, 11) N-7. 20.30 PREMJE-

RA Jokių kliūčių (2). 21.30 Laikinai 
nėščia. Romantinė komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 23.15 Tikras krau-
jas (3) N-14. 0.20 Mentalistas (11) 
(kart.) N-7. 1.15 Laukinis (2) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (1) N-7. 9.00 Mentai (25) (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (1) (kart.). 
11.00 Laukinis (3) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Pragaro virtuvė (8) N-7. 15.00 Ame-
rikos talentai (3). 16.00 PREMJERA 
Liežuvautoja (3) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (12) N-7. 19.30 
Du su puse vyro (12, 13) N-7. 20.30 
PREMJERA Jokių kliūčių (3). 21.30 
Ponia Petigriu gyvena šia diena. Ro-
mantinė komedija. Didžioji Britanija, 
JAV, 2008 m N-7. 23.20 Tikras krau-
jas (4) N-14.. 0.25 Mentalistas (12) 
(kart.) N-7. 1.20 Laukinis (3) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (2) N-7. 9.00 Mentai (26) (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (2) (kart.). 
11.00 Laukinis (4) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (9) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (4). 16.00 PREMJERA Lie-
žuvautoja (4) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (13) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (14, 15) N-7. 20.30 Juo-
ko kovos. N-7. 21.30 Prestižas. Mis-
tikos trileris. Didžioji Britanija, JAV, 
2006 m. N-7. 0.10 Mentalistas (13) 
(kart.) N-7. 1.05 Laukinis (4) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 6 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (3) N-7. 9.00 Juoko ko-
vos (kart.) N-7. 10.00 Jokių kliū-
čių (3) (kart.). 11.00 Laukinis (5) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (10) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (5). 16.00 
PREMJERA Liežuvautoja (5) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė (3, 
4) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (18) N-7. 21.30 Tekenas. Veiks-
mo trileris. Japonija, JAV, 2009 m. 
N-14. 23.15 Ponia Petigriu gyvena 
šia diena Romantinė komedija. Di-
džioji Britanija, JAV, 2008 m. (kart.) 
N-7. 1.05 Laukinis (5) (kart.) N-7. 
2.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 7 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 8.00 Gali-

leo (86) N-7. 8.30 Mitų griovėjai (12) 
N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Atsar-
giai – moterys! (2) N-7. 10.30 Kvie-
čiu vakarienės. 11.00 Runkelių sala 
(1) N-7. 12.00 Žmogus prieš gam-
tą. Šiaurės Afrika. Marokas (1) N-7. 
2010 m. 13.00 Prajuokink mane N-7. 
14.00 Milijonieriai N-7. 15.00 Šeimy-
nėlė (3, 4) (kart.) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (27) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai prieš nusi-
kaltėlius (33) N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 19.30 Muzikinė kaukė. 
21.30 MANO HEROJUS. Tikras tei-
singumas. Mirtina sankryža. Veiks-
mo f. JAV, Kanada, 2010 m. N-14. 
23.15 AŠTRUS KINAS. Sutartis su 
šėtonu. Siaubo f. JAV, 2006 m. S. 
1.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 8 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (87) 
N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasau-
lyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Pašė-
lusios močiutės N-7. 10.50 Gam-
ta iš arti. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Nacionalinė Geografija. Kro-
kodilo monstro medžioklė. 13.00 
Prajuokink mane N-7. 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Mentai (28) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS. Inga Lindstrom. 
Mano netikras sužadėtinis. Roman-
tinė drama. Vokietija, 2010 m. N-7. 
21.00 RUSŲ KINAS. Mergvakaris 
Maljorkoje. Komedija. Rusija, 2013 
m. N-7. 22.40 Tekenas (kart.) Veiks-
mo trileris. Japonija, JAV, 2009 m. 
N-14. 0.25 Bamba TV. S. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Monikos Midverytės OFS parengtame straipsnyje, kurį galima 
perskaityti Bernardinai.lt tinklalpyje rašoma apie „Arkos“ ben-
druomenę Lietuvoje ir pasaulyje.  

Šiemet sukanka 50 metų nuo 
tada, kai Prancūzijoje buvo įkur-
ta pirmoji „Arkos“ bendruome-
nė, ir 10 metų, kai šis gyvenimo 
modelis atkeliavo į Lietuvą. Šios 
sukaktys tapo proga susirinkti ir 
dar kartą apsvarstyti, kokia yra 
žmonių, turinčių proto negalią, 
vieta mūsų visuomenėje. Seime 
surengtoje konferencijoje kalbėję 
dalyviai griovė vis dar gajus ste-
reotipus apie neįgalumą. 

„Arkos“ bendruomenės įkū-
rėjas Žanas Vanjė, kalbėjęs kon-
ferencijos dalyviams nuotoliniu 
būdu, liudijo, kad 1964 m. jį su-
krėtė apsilankymas mažo mies-
telio neįgalių žmonių globos įs-
taigoje. „Toje įstaigoje pamačiau 
daug smurto, o gyvenimas joje 
buvo labai sunkus ir uždaras. 
Čia gyveno 80 skirtingą nega-
lią turinčių vyrų, nors patalpos 
buvo pritaikytos 40-čiai. Suti-
kau ten Rafaelį, persirgusį me-
ningitu, ir Filipą, suluošintą en-
cefalito. Mane šokiravo, kaip su 
jais buvo elgiamasi. Jų šeimos 
buvo išmirusios, taigi priėmiau 
šiuos vyrus pas save ir pradėjo-
me gyventi drauge. Taip susi-
kūrė „Arka“, – pasakojo Ž. Van-
jė. Dabar visuose žemynuose jau 
veikia 140 tokių bendruomenių, 
kur žmonės, turintys proto nega-
lią, gyvena kartu su sveikaisiais.

Santykis su šiais vyrais visiš-
kai pakeitė Žano požiūrį į save. 
Jis labai nustebo supratęs, jog 
staiga pradėjo kur kas daugiau 
juoktis nei anksčiau, ir gyveni-
mas tapo linksmesnis. Jis taip 
pat pamatė, kad nėra toks geras 
ir mylintis žmogus, kokiu anks-
čiau save laikė. 

Visi „Arkos“ bendruome-
nėje gyvenę ir tebegyvenantys 
asistentai konferencijoje vienin-
gai liudijo, kad atėjo į šią ben-
druomenę vedami kilnių paska-
tų padėti, pasirūpinti neįgaliai-

siais, tačiau suprato, jog jie yra 
tie, kurie gauna ir kuriems pade-
da tapti brandesniais ir sveikes-
niais žmonėmis, labiau džiaugtis 
gyvenimu, priimti kitokį žmogų.

Apie santykį su proto negalią 
turinčiais žmonėmis susigraudi-
nęs kalbėjo ir konferencijoje da-
lyvavęs kardinolas Audrys Juo-
zas Bačkis: „Esu patyręs, kokia 
didelė dovana prisiliesti prie 
neįgalaus žmogaus. /.../ Jie myli 
Dievą labiau nei aš, kuris daug 
metų studijavau teologiją. Tai jie 
mums skelbia Gerąją Naujieną.“ 

„Arkos“ bendruomenės Lie-
tuvoje vadovas Rimantas Ramo-
nas pasakojo, kad 1994 m. susi-
būrė pirmoji grupelė žmonių, 
kurie buvo pažinę „Arką“ kito-
se šalyse ir svajojo įkurti tokią 
bendruomenę Lietuvoje. Taip 
2004 m. Čekoniškių kaime su-
sikūrė „Betzatos“ bendruome-
nė. Išvertus pavadinimas reiš-
kia „gailestingumo vieta“. „Ben-
dradarbiaudami su tarptautine 
„Arka“ 2008 m. tapome jos pro-
jektu, o 2013 m. – jau oficialia 
„Arkos“ bendruomene“, – pasa-
kojo R. Ramonas. Šiuo metu re-
konstruojama sodyba, bus įreng-
ta koplyčia. Čia galės gyventi dar 
5 protiškai neįgalūs žmonės. Da-
bar „Betzatoje“ gyvena 5 neįga-
lieji ir 3 asistentai.

„Vienas mūsų gyventojas 
pasakė – iš gero gyvenimo ben-
druomenėje gali ir neįgalumas 
praeiti, o išėjus iš bendruomenės 
jis vėl atsiras. Mūsų misija nuo 
pradžių buvo kurti bendruome-
niniais santykiais paremtą gy-
venimą su neįgaliais žmonėmis, 
kur jie galėtų ugdyti savo dova-
nas ir jomis dalintis. Mums labai 
svarbu daryti kartu su neįgaliuo-
ju, o ne už jį“, – veiklos principus 
vardijo „Arkos“ vadovas. Po tru-
putį juos perima ir Lietuvos so- 
cialinės pagalbos sistema.

Ne mes darome gera neįgaliems 
žmonėms, o jie mums

Tauragės kabelinės televizijos (TVK) tinklalapyje rašoma apie 
pėsčiųjų tiltą Tauragėje, kuris turėtų būti pritaikytas ir neįga-
liesiems. 

Prieš metus, 2013 metų gegužę, 
Tauragės mieste pradėta pės-
čiųjų ir dviratininkų tilto per 
Jūros upę statyba. Pėstiesiems 
bei dviratininkams naujasis til-
tas bus atidarytas po poros sa-
vaičių. 

Jūros upės krantus sujungęs 
tiltas jau kone pasiruošęs priim-
ti pirmuosius keliautojus – pės-
čiuosius bei dviratininkus. Visi 
turėklai ant tilto jau sumontuo-
ti, įrengtas apšvietimas, paklo-
tos visos šlaitų tvirtinimo plokš-
tės, saugosiančios tilto prieigas 
nuo pavasarinių ledo lyčių, nu-
dažytos pagrindinės tilto sijos, 
įrengti privalomi, vadinamieji 
tarnybiniai laiptai. 

Kitame Jūros krante, kur til-
tas jungiasi su jau nutiestu dvi-
ratininkų taku, įrengtos 5 ato-
kvėpio aikštelės neįgaliesiems. 

Jas įrengti taip pat privalu. Mat 
pagal galiojančius reikalavi-
mus, jei tako nuolydis siekia 8 
procentus, kas 9 metrai turi būti 
vieta, kur neįgalieji asmenys ga-
lėtų pailsėti.

Pėsčiųjų bei dviratininkų til-
to per Jūros upę statyba – dalis 
Tauragės rajono savivaldybės 
įgyvendinamo projekto „Turis-
tinio maršruto nuo 1807 metų 
Tilžės sutarties iki 1812 m. Tau-
ragės konvencijos sukūrimas“. 

Tiesa, specialios tilto link ve-
dančios nusileidimo estakados 
vis dar laukia neįgalieji – nu-
sileisti stačiais laiptais, kuriais 
vieninteliais galima pasiekti til-
tą, šiems žmonėms neįmanoma. 
Belieka tikėtis, kad duotą paža-
dą kuo greičiau įrengti tokią es-
takadą Tauragės rajono savival-
dybės vadovai ištesės.

Pėsčiųjų tiltas per Jūros upę 

Ar žmonės su negalia do-
misi mada ir nori gražiai 
atrodyti? Žinoma! Koks 
gali būti klausimas, pasi-
piktinsite jūs. Dvi šaunios 
moterys Švedijoje ne tik 
gyvena mada, bet ir sten-
giasi praktiškai padėti ne-
įgaliesiems susikurti pato-
gius ir gražius drabužius. 

Neįgaliųjų mada? Taip! 
Tai įmanoma

Projektas gimė „iš 
reikalo“

Megan Velans, australė, stu-
dijavusi tekstilę Melburno uni-
versitete, ir Zuzana Berg, lais-
vai samdoma rašytoja ir analiti-
kė, susitiko 2001 m. Z. Berg pa-
sakoja: „30 metų naudojuosi ne-
įgaliųjų vežimėliu. Ilgai siuvau-
si bei pritaikydavau drabužius 
savo reikmėms, ir vis nerasda-
vau tinkamų sprendimų. Susipa-
žinusios su Megan beveik iš sy-
kio ėmėme aptarinėti mano ap-
rangą.“ Neįgaliųjų vežimėliais 
judantieji žino, kaip sunku rasti 
jiems tinkamų ir gerai atrodančių 
drabužių. Zuzana pasakoja, kad 
paprastai sijonai iš nugaros pu-
sės būna per trumpi, kelnės – per 
ankštos ties tarpukoju, švarkelis 
pasikelia kiekvieną kartą sukant 
vežimėlio ratus. Gal tai atrodo ir 
smulkmenos, tačiau neretai truk-
do jaustis laisvai ir... stilingai. 

Z. Berg pasakoja, kad ilgi po-
kalbiai po kurio laiko virto ban-
dymais spręsti šias problemas. 
Drabužių sukirpimo pavyzdžių 
pritaikymas neįgaliesiems pasi-
rodė sunkesnis ir daugiau laiko 
reikalaujantis užsiėmimas, negu 
moterys tikėjosi. „Gimė“ pro-
jektas „Mados keistuoliai“ (Fas-
hion Freaks). Z. Berg ir M. Velans 
funkcionalios „pasidaryk pats“ 
mados idėja patiko Švedijoje įsi-
kūrusiam Savarankiško gyveni-

mo institutui, jį finansavo Švedi-
jos paveldo fondas. 

Kodėl toks pavadinimas?
Prieš įgydamas bendresnę 

keistuolio ar keistenybės pras-
mę, žodis „freaks“ reiškė žmo-
nes, pasižyminčius išskirtine fi-
zine išvaizda, pvz., moteris su 
barzda arba mažaūgius, dažnai 
atlikdavusius antraplanius vaid- 
menis cirkuose. Šis žodis iki šiol 
tebevartojamas gamtos užgaidos 
prasme – genetinėms augalų ir 
gyvūnų mutacijoms (ar net ap-
sigimimams) nusakyti. Dabarti-
nėje anglų kalboje žodis „freak“ 
reiškia žmogų, išsiskiriantį neį-
prasta ir šokiruojančia išvaizda 
arba/ir elgsena. 

Tokia žodžio vartosena įsiga-
lėjo praeito amžiaus 6–7 dešim-
tmetyje, kai JAV vakarų pakran-
tėje prieš sustabarėjusias visuo-
menės normas protestavę pa-
augliai ir jaunuoliai ėmė vadinti 
save keistuoliais (frykais). Garsus 
amerikiečių muzikantas ir kom-
pozitorius Frankas Zappa (ku-
rio paminklas 1995 m. pastaty-
tas ir Vilniuje) bei jo grupė „The 
Mothers of Invention“ (Išradi-
mo motinos) buvo pagrindiniai 
vadinamosios frykų muzikinės 
scenos veikėjai, per savo koncer-
tus populiarinę saviraišką ir lais-
vą mąstyseną. Moterų iš Švedi-
jos sukurto projekto pavadini-
mas – kūrybiškas, šiuolaikiškas, 
žaismingas, tarsi ironiškai nuro-
dantis, kad net ir neatitinkantys 
visuomenės standartų žmonės 
turi teisę būti madingi ir gražūs.

Iškarpų rasite tinklapyje
M. Velans ir Z. Berg kuria iš-

karpų pavyzdžius, pagal kuriuos 
žmonės, besinaudojantys neįga-
liųjų vežimėliais, galėtų pasisiū-
ti drabužius, pritaikytus dėvėti 
sėdint. Čia galima rasti švarke-
lių, kelnių ir sijonų iškarpų pa-
vyzdžių. Kadangi net ir Švedijo-
je rasti ir nusipirkti jau pasiūtų 
drabužių, pritaikytų nešioti sė-
dint, beveik neįmanoma, lieka 
vienintelė išeitis – siūtis juos pa-
tiems. Jeigu pavyktų, nušautu-
mėte du zuikius – turėtumėte pil-
ną spintą apdarų pagal jūsų sko-
nį ir puikią laisvalaikio pramogą.

Autorės ieško kuo funkcio-
nalesnių sprendimų, bet nieka-

da neužmiršta ir mados ar netgi 
„tuštybės“ aspekto. Patogus dra-
bužis, jų nuomone, gali, o ir turi 
būti malonus akiai. Svarbiausia 
„Mados keistuolių“ idėja ta, kad 
žmonės, judantys neįgaliųjų ve-
žimėliais, yra tokie patys, kaip 
ir visi kiti, net jei kalbame apie 
madą. Jie yra asmenybės, turin-
tys savitą skonį ir stilių, todėl taip 
pat nori atrodyti stilingai. 

Vykdant projektą paaiškėjo, 
kad šiuolaikinis vakarietis (tur-
būt dabar jau ir lietuvis) yra la-
biau linkęs pirkti gatavus drabu-
žius, o pats juos siūti vengia. Ska-
tindamos tai daryti, M. Velans ir 
Z. Berg į tinklapį sudėjo detalias 
siuvimo instrukcijas ir daug rūbų 
iškarpų pavyzdžių, pačių drabu-
žių nuotraukų, kad juos pasiūti 
galėtų net nemokantys to daryti. 

Tinklalapyje taip pat gau-
su aprašymų, kaip pritaikyti jau 
pasiūtus drabužius, kad jie būtų 
patogūs nešioti sėdint, ar iš kele-
to turimų drabužių sukonstruo-
ti naują. Čia yra ir mezgimo ins-
trukcijų bei megztinių pavyz-
džių. Be to, tinklalapyje galima 
rasti praktinių patarimų, kaip 
suderinti drabužių ir aksesua-
rų funkcijas bei stilių, galiausiai 
siūlomi sprendimai, kaip viršu-
tinius drabužius priderinti prie 
lazdų ar ramentų.

Visa ši informacija – tinklalapy- 
je http://en.fashionfreaks.se. 

Neįgaliųjų mados entuziastės 
internetu tiesiogiai bendrauja su 
siūti mėgstančiais neįgaliaisiais, 
todėl jaučia didžiulį susidomė-
jimą savo veikla. Šis projektas – 
geras pavyzdys, kaip pomėgis 
gali virsti rimtu švietėjišku už-
siėmimu, skleidžiančiu naujas ir 
naudingas idėjas bei praktiškus 
patarimus.

Tarptautinės mini futbolo 
lygos varžybos

Varžybose pirmąją vietą užė-
mė svečių teisėmis dalyva-

vusi baltarusių komanda, kuri 
Lenkijoje vyksiančiame finale 
atstovaus savo šaliai. Lietuvos 
garbę gins antrąją vietą laimėję 
praėjusių metų čempionai – Ma-
cikų (Šilutės r. ) komanda. Tre-
čioji vieta atiteko Suvalkijos so-
cialinės globos namų komandai 
(Marijampolė).

„Šiais metais sulaukėme dar 
daugiau, net 14 komandų iš Bal-

Prienų miesto stadione vyko 
jau 8-asis žmonių su negalia 
mini futbolo lygos turnyras 
SENI CUP. 

Neįgaliųjų  
sportas

tarusijos, Latvijos bei įvairiausių 
Lietuvos kampelių, – sakė vie-
na turnyro organizatorių Edita 
Bilinskienė. – Toks didelis susi-
domėjimas parodo, kaip tai yra 
svarbu ne tik dalyviams, bet ir 
visuomenei, kadangi palaikančių 
žiūrovų taip pat susirinko gau-
sus būrys. Todėl matome, kad 
būtina nesustoti ir eiti pirmyn.“ 

Pirmosios SENI CUP varžy-
bos Lenkijoje suorganizuotos 
1992 m., siekiant didinti žmo-
nių su proto negalia integraci-
ją į visuomenę. Turnyro inicia-
torius ir organizatorius – Torū-
nės tvarstomųjų medžiagų ga-

mykla (TZMO SA), gaminanti 
SENI prekės ženklo gaminius, 
skirtus slaugai. 2000 m. tradici-
niu tapęs turnyras įgavo tarp-
tautinį mastą ir buvo pavadin-
tas tarptautine neįgaliųjų futbo-
lo lyga SENI CUP. Šiandien šis 
turnyras vyksta Lenkijoje, Rusi-
joje, Ukrainoje, Vengrijoje, Čeki-
joje, Slovakijoje, Vokietijoje, Bal-
tarusijoje, Latvijoje bei Lietuvo-
je. Kvalifikacinių varžybų nuga-
lėtojai dalyvauja finalinėse var-
žybose Torūnėje (Lenkija). Lie-
tuvoje SENI CUP organizuoja-
mas nuo 2007 m.

„Bičiulystės“ inf.

Projekto „Mados keistuoliai“ autorės.

Parengė 

Paulius MAnusADžiAnAs

Švarkelio pavyzdys.
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Su Tėvo diena, 
mieli tėveliai!

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“.

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos
o

Vyksta 
„Bičiulystės“ 
prenumerata

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąly-
gomis užsisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono 
neįgaliųjų draugiją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata 
draugijose bus priimama iki birželio 6 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.

Tėti, nesusitiksim žemės takuos, 
Bet prisiminimai gyvi net sapnuos.
Kur bepažvelgčiau į tėviškės vaizdus, 
Visur ir Tu vaikštai po savo namus.
 
Eini be kepurės sodo vidury,
Tai su grūdų sauja Tu vištų būry,
Su rėčiu ant veido pas bites eini
Ar vaikus sukvietęs drausmės mokini.
 

Lauktuvės

Pabudusi mergaitė tuoj prisi-
minė, kad šiandien sekma-

dienis. „Sekma diena“ – taip sa-
votiškai, jai, mažajai, neįprastai 
šią šventą dieną vadina jos bo-
čius. Ir Elzytei taip skamba gra-
žiau, paslaptingiau. Ji laukia per 
visą savaitę šios dienos, nes se-
neliai dažną nedėlios dieną išsi-
ruošia į bažnyčią. Pasak bočelio, 
ir pasimelst, ir gentainį susitikti. 
Ji irgi yra buvusi toje nedidelė-
je bažnytėlėje, jie visi trys važia-
vo į Šv. Bernelių mišias Kūčių 
vakarą, tik jai buvo nuobodu ir 
šaltoka. Dabar lauke jau vasara 
skęsta žaliuose medžių rūbuose 
ir šilumos netrūksta. Tikriausiai 
ir bažnyčiose, tačiau mergaitė 
sutiko pasilikti namuose su pa-
galbininke Magdute, jos gražiai 
sudraugavo. Radusi laisvą va-
landėlę Magdutė jos numylėtai 
lėlytei naują suknytę pasiūda-
vo, dažnai vesdavosi mergytę 
prie savo darbų darže, mokė pa-
žinti daržoves, abi ravėjo „nege-
ras gėlytes“ iš svogūnų ar agur-
kų lysvių. Su Magdele būdavo 
įdomu ir troboje, kai lauke įky-
riai lynojo. Ji mokėjo ir dainelių, 
o visų labiausiai Elzytei patik-
davo mįslės. Nors ji retai kurią 
įspėdavo, bet Magdelė papras-
tai ir kantriai paaiškindavo visą 
mįslės prasmę. Elzytei neprailg-
davo bočių belaukiant grįžtančių 
iš miestelio. Magdutė turinti eiti 
pietų virti, nes gaspadoriai neuž-
truks grįžti, būsią praalkę. Mer-
gaitė į trobą nenorėdavo – kie-
me galėdavo žaisti ką prasima-
niusi. O juk jos dėmesio lauk-
davo prie būdos pririštas šu-
nelis Orda. Tokį vardą jam pa-
rinko išmintingasis bočius, ma-
nydamas, kad šuo užaugs pik-
tas ir sargus. Juk vyresni žmo-
nės žino labai daug – taip mąs-
tė Elzė. O su mergyte kiemo sar-
gas buvo draugiškas, mielai su ja 
bendravo.

Užsižaidusi Elzytė veži-
maičio ratų dardėjimą 

išgirdo jau bočeliams įvažiavus 
į kiemą. Nudžiugusi išpuolė jų 
pasitikti, mat tikėjosi, jog ir šį 
sykį parveš lauktuvių – tų ryš-
kiaspalviuose popierėliuose su-
vyniotų tokių ilgų saldainių. Gir-
dėdavo sakant, kad per atlaidus 
tokiais prekiauja gerosios tetu-
lės, kurios pačios moka tokius 
saldumynus padaryti, suvynio-
ja į gražius popierėlius ir parda-
vinėja, kad būtų ką parvežti vai-
kams lauktuvių. Juk jie laukia ne-
sulaukia „kermošiaus pyrago“... 

Bočius, išlipęs iš vežimo, 
vadeles atsainiai švyste-

lėjo ant tvoros stulpo, arkliams 
pametė jau rytą nupjautos žo-
lės, buvo kažko linksmas. Pra-
eidamas pro anūkėlę, švelniai 
žnybtelėjo į žanduką. Babytė 
irgi ropštėsi iš vežimaičio. Nuo 
ilgesnio sėdėjimo sustirusiais są-
nariais sunkiai vienai sekėsi, pa-
sišaukė bočių, kad prilaikytų. Iš-
lipusi pasitaisė apdarus, nubrau-
kė nuo sijono dulkes, trumpai 
tarstelėjo lyg sau, lyg Elzytei: 
„Vieškelis duobėtas, visus kau-
lus sukratė“, – ir nuėjo trobos 
prieangio durų link. Mergytė 
susivokė – lauktuvių, to gražio-
jo, skaniojo kermošiaus saldainio 
šį kartą nebus! Visada paduoda-
vo pati babūnytė vos arkliukui 
sustojus, o šiandien nebeteks 
nei pasigrožėti ryškiais saldai-
nio „apdarėliais“, nei pačiulpti 
jo spalvoto „pilvelio“. O kodėl?

Jos galvelėje sukosi toks di-
delis klausimas, kuris atsi-

spindėjo ir jos žibančiose akytė-
se. Nejaugi jiedu visai pamiršo, 
jog ji visada laukia grįžtančių iš 
bet kur – turgaus ar šiaip su rei-
kalais iškilusių iš namų. Juk ne-
sunku, rodos, suprasti laukian-
čiųjų dalią, o ypač mažulėlių! Jai 
nesinorėjo tuo tikėti... Juk be pi-
nigų į bažnyčią bočius irgi nie-
kada nevažiuoja. Ji pati tada žie-
mą matė, kaip žmonės dėjo pini-
gus tokiam balta „suknia“ apsi-
vilkusiam dėdei į tokią neregėtą 
lėkštę. Ir bočelis įdėjo kažkiek – 
ji pinigų dar nepažįsta, jai tik 6 
metai! Nuliūdo, nebežinojo, ką 
bemanyti, akelėse iš apmaudo 
tvenkėsi ašarėlės... Ji matė, kaip 
bernas Petras nukinkė arklį, nu-
sivedė į prūdą pagirdyti, pririšo 
prie grandinės už sodo pievelė-
je. Grįžęs į kiemą norėjo pasiimti 
dalgį ir sakė turįs nušienauti pa-
griovius. Netikėtai abu su Elzy-
te išgirdo nuo kelio pusės kažką 
lyg ir šaukiant. Pastebėjo ant ke-
lio stovint puošnią brikelę ir ša-
lia besiblaškantį vyriškį, kuris ir 
mojo Petrui, kad prieitų. Petras 
nuskubėjo, juodu kažką pasi-
kalbėjo. Išsigandęs ponas nuri-
mo, abu apžiūrinėjo vieną brič-
kos ratą, kuris buvo benusineriąs 
nuo stebulės. Buvo iškritęs kaiš-
tis, kuris neleidžia vežimaičio 
ratui nusimauti nuo ašies. Ge-
rai, kad tai buvo pastebėta lai-
ku ir didesnės bėdos neatsitiko. 
Supratęs, ko reikia tokiam pa-
taisymui, Petras greitu žingsniu 
nuskubėjo į trobą. Gaspadorius 
geranoriškai sutiko keleiviams 

pagelbėti. Susiradęs kaištį, ber-
naitis Petras bemat tekinį ir su-
taisė. Elzytė, stovėdama netolie-
se, stebėjo, mažai ką ir tesuvok-
dama, tik suprato, kad jų vai-
kis Petras yra labai geras, ne tik 
namiškiams, bet ir svetimiems 
žmonėms. 

Matė vežimaityje puoš-
nią moterį, ir arklys 

buvo kažkuo gražesnis už bo-
čiaus bėriuką. Matė, kaip tas 
žmogus nusibraukė nuo kak-
tos prakaito rasą ir kažką ilgo-
kai šnekėjo Petrui, spausdamas 
ranką. Vaikis irgi sakė kažką, at-
sakinėjo, šypsojosi ir purtė galvą, 
kai ponas ėmė savo kišenėse ieš-
koti piniginės. Staiga vežimėlyje 
sėdinčios ponios akys pastebėjo 
netoliese stovinčią mergytę, pa-
siteiravo Petro jos vardo ir pa-
mojo jai prieiti arčiau. Mergaitė 
visada klausydavo vyresniųjų. 
Prisiartinusi Elzytė atsistojo ša-
lia Petro, o ponia, maloniai šyp-
sodama, ištiesė jai net 2 kermo-
šavus saldainius! Tokių ji tikėjosi 
ir laukė parvežant savųjų boče-
lių ir, o stebukle, sulaukė netikė-
tų lauktuvėlių iš visai svetimos 
ponios, kurios tikriausiai buvo 
skirtos kitiems vaikams. Tačiau 
tokia gailestinga mintis jos gal-
velėje užsibuvo vos akimirką, 
juk ji dar tik nedidelė mergytė ir 
šiuo tarpu labai nori tų kantriai 
lauktų saldumynų. Nedrąsiai 
ištiesė rankytę, nelabai tesuge-
bėdama padėkoti iš nuostabos. 
Jos saujoje puikavosi 2 gražuo-
liai, blizgantys saldainiai. Liečia-
mi jie čiužėjo, ir tas neįprastas, 
neįkyrus garsas savotiškai jau-
dino mergiotę. Ne, ji neskubės 
saldainių kuo greičiau suvalgy-
ti, džiaugsis ir grožėsis jais kiek 
neįmanydama ilgiau... „Matai, 
kokia tu turtinga“, – pajuokavo 
geraširdis Petras ir savo ranka 
paglostė mažulei galvelę. Nesu-
sivokdama vaikiškame džiaugs-
me, Elzytė nepastebėjo, jog tų ke-
leivių brikelė jau nudardėjo to-
lyn sodžiaus vieškeliu... Tad ir ji 
nubėgo į trobą, kad kuo greičiau 
pasigirtų savo bočeliams ir Mag-
dutei netikėtomis lauktuvėmis. 
O būdos šeimininkas Orda, šiek 
tiek iš nuostabos pastatęs ause-
les, taip ir liko nesupratęs, kodėl 
mažoji bičiulė šį sykį jo nepama-
lonino nė vienu žodeliu. Ir kas 
jos rankytėse taip blizgėjo? Pro-
tingasis sargas nusprendė, jog tai 
ir buvo Elzytės didžiojo džiaugs-
mo priežastis.

Vincė VAsyLiūtė 
Plungė

Kaimo žvyrkeliu pareidavau kadais
Su lauktuvėm, išpuoštais vaikais.
Tarpdury stovėdavo mama,
„Labas, labas...“– tyliai tardama.
 
Prisiglausdavau akim, skruostu
Ir mums būdavo jau nesvarbu:
Lyja, sninga, vasara, žiema... –
Manęs visad laukdavo mama.
 
Šiandien tėviškėn ir vėl grįžtu
Asfaltuotu – ne prastu – keliu.
Nebėra sukrypusios tvoros,
Liūdi liepa be storos šakos.
 
Jau apgriuvę kaimo trobesiai
Ir negieda medžiuos vieversiai,
Šulinio suskilęs rentinys
Ir nudžiūvęs senas apynys.
 

Padėka tėčiui
Išvedęs arklius, apėjęs laukus,
Sakei, kad jau laikas nupjauti rugius.
Mylėjai žemę, mokinai dirbti mus,
Vis aiškinai, koks duonos kąsnis brangus.
 
Gal pirmąjį žodį išmokė mama,
Dar mane mažytę vygėj supdama,
Bet pirmąją raidę, menu, rodei Tu
Ir vyresnį brolį mokinai kartu.

Janina PrAnAitienė

Sakei, kad reikia džiaugtis tuo, ką turiu.
Už viską Tau ačiū šiandieną tariu.
Aš niekaip daugiau padėkot negaliu,
Tik žvakę ir gėlę, dar maldą skiriu.

Grįžtu namo...
Sodo obelys, sukumpę nuo naštos,–
Niekas joms neparemia šakos,
Namo sienos kirvarpų urvais,
Stogas merdi, paremtas stulpais...
 
Prieinu prie slenksčio – suklumpu
Ir, rankas suglaudusi, verkiu...
Nėra tėčio, nėra ir mamos, – 
Kas sulos ištroškusiai paduos?
 
Kas paklaus: „Dukryte, kaip laikais?
Mes abudu laukėm vakarais...“
Atveriu senų namų duris –
Jau atšalęs tėvų kambarys.
 
Tebūnie apgriuvę, tebūnie...
Mes vis vien parbėgsim tekini
Atsigulti kieme ant žolės,
Nusiskinti žiedo pakelės.
 Kad tik būtų kur kada parvykt, 

Kad galėtume atsiprašyt,
Kad paskęstume kvapniam šiene,
Kad suprastume – savam lizde...

Danutė ruseckAJA

Su Tėvo diena, 
mieli tėveliai!

Egidijaus Skipario nuotr.
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