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Jau kurį laiką skamba 
mintis, kad ateity gali-
ma būtų neįgaliųjų gau-
namas išmokas pakeisti 
paslaugomis. Visi supran-
tame, kad kol kas tai ne-
realu. Tačiau ar judame į 
priekį? Ar šiuo metu savi-
valdybėse teikiamos pa-
slaugos atitinka poreikį? 
Ar jos pasiekia tuos, ku-
riems labiausiai reikia? 
Apie tai buvo kalbėta Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo 
surengtoje konferencijoje. 

Integracijos keliu

Tik veikiant kartu galima 
žengti į priekį

Donatas Počešiūnas turi 
klausos negalią, beveik 
negirdi. Jis mano, kad ga-
lėtų būti naudingas tėvy-
nei, jei būtų pakviestas 
tarnauti armijoje. Deja, 
kol kas nėra numatyta, 
kad negalią turintis ga-
lėtų prisijungti prie nau-
jai formuojamos šaukti-
nių kariuomenės.

Tolerancijos link

Vedantįjį ratą galima įsigyti per  
TPNC arba iš gamintojo.

Vedantysis ratas aktyvaus tipo 
neįgaliojo vežimėliui padeda lengviau 

įveikti kasdienes kliūtis

Saltoniškių g. 29/3, Vilnius LT-08105,  
www.puntukas.lt, el. p. info@puntukas.lt
Tel.: +370 5 275 24 04, +370 5 275 24 02, 

+370 5 279 01 69

Liubovė Murauskienė pabrėžė, 
kad vyrauja informavimo/kon-
sultavimo paslaugos, o sudėtin-
gesnių paslaugų visoje Lietuvoje 
dar labai stinga. 

Kaip spręsti paslaugų netoly-
gaus pasiskirstymo problemas, 
ką daryti, kad jos geriau atitiktų 
neįgaliųjų poreikius? Švedai su-
kūrė modelį ir pavadino jį „Dar-
botvarkė 50“ (pagal 50 Neįgaliųjų 
teisių konvencijos punktų). Pag- 
rindinė „Darbotvarkės“ mintis – 
veiksmingiausias būdas siekiant 
pašalinti neįgaliesiems kylančias 
kliūtis yra sistemingas planavi-
mas. Į neįgaliųjų poreikių tenki-
nimą žiūrima ne kaip į privilegi-
ją, bet kaip į žmogaus teisių klau-
simą, taip pat akcentuojama, kad 
sudarant veiklos strategiją būti-
na pasitelkti neįgaliųjų NVO ži-
nias ir patirtį, nes jie geriausiai 
žino, ko reikia. 

Siekiant pagerinti paslaugų 
neįgaliesiems teikimą 5 piloti-
nėse savivaldybėse bandyta pri-
taikyti „Darbotvarkės 50“ mode-
lį. Įvairių interesų grupių atsto-
vams susėdus prie bendro stalo 
ir įsivertinus esamą situaciją pa-
aiškėjo įdomių dalykų, o kai kur 
netgi pradėti konkretūs darbai. 

Būtina dirbti planingai 
Savivaldybių ir NVO atsto-

vams atsakius į „Darbotvarkės 
50“ suformuluotus klausimus, 
paaiškėjo, kad visose savivaldy-
bėse susidurta su problema, ku-
rios neišsprendus neįmanoma 
pradėti rimto planavimo – nėra 
informacijos apie paslaugų po-
reikį. Savivaldybės turi informa-
ciją tik apie gaunančiuosius iš-
mokas, tačiau kokių ir kiek pas-
laugų jiems reikėtų, nė viena sa-
vivaldybė nežino. Alytaus mies-

Siūlomas švedų modelis
Studiją apie paslaugų žmo-

nėms su negalia situaciją Lietu-
voje pristačiusi Lietuvos sociali-
nių tyrimų centro atstovė Julija 
Moskvina pabrėžė, kad sociali-
nių paslaugų daugėja, tačiau tai 
nėra tiesiogiai siejama su neįga-
liųjų skaičiumi ir jų poreikiais, o 
labiau priklauso nuo finansavi-
mo ir pan. dalykų. Savivaldybė-
se paslaugos pasiskirsto labai 
netolygiai. Pavyzdžiui, Kaišia-
dorių rajono savivaldybėje die-
nos socialinės globos suaugu-
siems neįgaliesiems paslaugas 
gavo 23,5 proc. neįgaliųjų, o štai 
Varėnos rajono savivaldybėje – 
vos 0,7 proc. Dienos socialinės 
globos paslaugų vaikams pasta-
rojoje savivaldybėje iš viso nėra 
(kaip ir daugelyje kitų vietų), o 
Kaišiadoryse šią paslaugą gauna 
18,4 proc. neįgalių vaikų. 

Situaciją šalyje apžvelgusi 
Vilniaus universiteto dėstytoja 

to savivaldybės tarybos narė Li-
na Sosunovičienė mano, kad įsi-
vertinti, kiek ir kokios pagalbos 
žmonėms reikia, būtina. Paslau-
gos turėtų būti teikiamos ne at-
sitiktinai, o derinant prie esamų 
poreikių. Kiekvienam žmogui 
turėtų būti atskirai rengiamas 
pagalbos planas: gal vienam už-
tenka saviraiškos, o kitam reikia 
labai rimtos kompleksinės slau-
gos. Kiekviena savivaldybė turė-
tų turėti duomenų bazę, kur ir 
būtų visa ši informacija. Galbūt 
paaiškėtų, kad vienos paslaugos 
reikia mažiau nei dabar, kitos la-
bai trūksta. Šiuo metu paslaugos 
teikiamos be sistemingo plana-
vimo, be aiškios vizijos, kur link 
reikia eiti. 

L. Sosunovičienė mano, kad 
norint geriau patenkinti neįga-
liųjų poreikius ne visada reikia 
daug investuoti. Kai kada užtek-
tų tiesiog pertvarkyti esamą sis-
temą. Tačiau kad tai įvyktų, bū-
tina labai glaudžiai bendradar-
biauti visais lygmenimis. Ne kon-
kuruoti, kaip neretai dabar pasi-
taiko, bet įvertinti stipriąsias pu-
ses, pasiskirstyti darbais ir siekti 
vieną ar kitą paslaugą teikti kuo 
kokybiškiau. Šiuo metu dauge-
lis organizacijų teikia tas pačias 
paslaugas, nėra bendros veiklos 
strategijos. Netgi pasitaiko tokių 
kuriozų, kad ir NVO, ir savivaldy-
bės vienu metu rengia mokymus 
ta pačia tema. O, pavyzdžiui, vi-
siškai nėra atokvėpio paslaugos.

Labai svarbu, pasak L. Sosu-
novičienės, į planavimą įtraukti ir 
pačią bendruomenę, išgirsti tik- 
ruosius jos poreikius. Šiuo metu 
daugelyje sričių sprendimus pri-
ima maža grupelė žmonių, nėra 
iki galo išsiaiškinama, ar tikrai 

Kauno rajone neįgaliesiems atstovaujančios organizacijos geranoriškai bendradarbiauja.             A. Babinskienės nuotr.

Norėtų tarnauti tėvynei
D. Počešiūno žinutė Faceboo-

ke, skelbianti, kad jis, turėdamas 
negalią, norėtų tarnauti Lietuvos 
kariuomenėje, pasklido po inter-
netą. Jis sulaukė nemažai palai-
kymo. Šiuo metu pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus neįgalie-
ji tarnauti armijoje negali, tačiau 
Donatas sako, kad jei būtų su-
teikta tokia galimybė, jis nedve-
jodamas eitų. „Jei būtų leidžia-
ma prie kariuomenės prisijung-
ti visiems, tai būtų „baimės“ kul-

Negalia nebūtų kliūtis 
tarnauti kariuomenėje

tūros pergalė ir didelis žingsnis 
tolerantiškos ir tvirtesnės Lie-
tuvos link“, – įsitikinęs 28-erių 
vaikinas. Jis pateikia pavyzdį: 
JAV armijoje kurtieji puikiai in-
tegruojasi kariuomenėje, jie yra 
naudingi IT srityje, karo laivyne, 
technologijų bazėse ir kt. 

Dar didesnės galimybės neį-
galiesiems suteikiamos Irzaelio 
kariuomenėje, kur tarnauti pa-
skritai yra didelė garbė. Inter-
nete galima rasti informacijos, 
kad netgi proto negalią turintieji 
yra įtraukiami į su karinėm pajė-
gom susijusias veiklas. Jie labai 
didžiuojasi galėdami apsivilkti 
uniformą, nesijaučia išskirti, o 
ir kariuomenei būna naudingi. 
Izraelio gynybinės pajėgos į sa-
vo gretas priėmė ir nuo gimimo 
sunkia cerebrinio paralyžiaus 
formą sergantį (juda neįgaliojo 
vežimėliu, sunkiai valdo rankas) 
Jenotaną Koheną, kuris nors ne-
gali kovoti „mūšio lauke“, tačiau 
fizinę negalią atsveria intelekti-
niai gebėjimai. Jis moko Izraelio 
karius islamo istorijos. Jenota-
nui suteiktas kapitono laipsnis. 

(nukelta į 5 psl.)

Donatas Počešiūnas mano, kad jei negalia jam netrukdo mokytis, keliauti, 
ji neturėtų trukdyti ir tarnauti kariuomenėje.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ką tik Vienoje, Austrijoje, baigėsi 60-asis jubilieji-
nis Eurovizijos dainų konkursas, kurio šūkis bu-

vo „Tiesiame tiltus“. Euroviziją galima mėgti arba ne. 
Vieni jau seniai laukė šio renginio, kiti spėliojo, kaip 
eilinį kartą pasirodys lietuviai, treti ignoravo, nes tai 
nėra profesionaliosios muzikos konkursas. Tačiau 
daugelis sutiks, kad Eurovizijos dainų konkursas yra 
ir specifinis būdas kalbėti apie socialines, ekonomi-
nes bei politines problemas. Kitais metais pasirodys 
Dino Vuletiko (angl. Dean Vuletic) mokslinė studija 
apie Eurovizijos istorinį ir politinį reikšmingumą Eu-
ropoje ir už jos ribų. 

Šis konkursas – tai ir tapatumų įvairovės atspin-
dys – tautinės, kalbinės, lytinės orientacijos, negalios, 
amžiaus, lyčių. Praėjusių metų konkurso nugalėtoja – 
translytė Končita – sukėlė audringų diskusijų bangą 
apie lytinę orientaciją. Po pergalės Končita buvo su-
sitikusi su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi 
Ban Ki Munu, dainavo Europos Parlamente ir yra lai-
koma viena žinomiausių žmonių Austrijoje. Šiais me-
tais diskusijų objektu ir proveržiu tapo Suomijos neį-
galiųjų pankroko grupė PKN bei Lenkijos atstovė Mo-
nika Kušinska, judanti vežimėliu. Pastaroji atlikėja net 
pateko į Eurovizijos finalą.  

„Pertti Kurikan Nimipaivat“ (PKN) (lietuviškai tai 
reikštų Perčio Kurikano vardo diena) – tai keturių vi-
dutinio amžiaus vyrų, turinčių Dauno arba autizmo 
sindromą, grupė. PKN Eurovizijoje dalyvavo siekdami, 
kad Europa daugiau sužinotų apie žmones, turinčius 
Dauno sindromą. Monika Kušinska yra populiari atli-
kėja Lenkijoje. Ji atliko dainą ,,Meilės vardu“ („In the 
name of love“), kuria siekia skleisti toleranciją ir neš-
ti žinią, jog už svajones verta kovoti. Po beveik prieš 
dešimtmetį patirtos automobilio avarijos atlikėja liko 
iš dalies paralyžiuota, tačiau tęsia muzikinę karjerą. 

Nacionalinėje atrankoje Suomijoje PKN gavo 10 
proc. vertinimo komisijos balsų, tačiau už juos balsa-
vo net 37 proc. žiūrovų. Tai ir buvo pagrindinė prie-
žastis, nulėmusi jų pergalę konkurse. Žiūrovų balsai – 
puikiausias socialinis barometras. Lenkijoje naciona-
linis atlikėjas buvo renkamas šiek tiek kitaip – spren-
džiamasis balsas buvo patikėtas nacionalinei televi-
zijai, o žiūrovai neturėjo jokios įtakos. Abi šalys savo 
sprendimais pademonstravo moralinę brandą ir prak-
tiškai įrodė, kad priima žmones su negalia, mato jų ge-
bėjimus, stipriąsias puses, jaučia pagarbą ir pasitiki, 
jog jie galės oriai atstovauti savo šaliai.

Savo šalyse ir už jų ribų tiek Suomijos, tiek Lenkijos 
atlikėjai atlieka ir šviečiamąją veiklą apie negalią. PKN 
grupės tekstų temos varijuoja nuo socialinių prob- 
lemų iki kasdienybės, pavyzdžiui, nemalonių pedi-
kiūrų. Jie yra koncertavę ne tik Skandinavijos šalyse, 
tačiau ir Vokietijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Ka-
ralystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje. 
Apie šią grupę 2012 metais buvo sukurtas dokumen-
tinis filmas „Panko sindromas“ (The Punk Syndrome). 
2013 metais M. Kušinska buvo apdovanota Auksiniu 
kryžiumi už meninę ir labdaringą veiklą propaguojant 
neįgaliųjų sportą. Apdovanojimą įteikė pats Lenkijos 
prezidentas Bronislavas Komorovskis. 

Žiniasklaidoje Suomijos ir Lenkijos atlikėjų daly-
vavimas Eurovizijoje vadinami tolerantiškais sprendi-
mais. Šių atlikėjų pasirinkimas atspindi didžiulį pro-
veržį socialinėje plotmėje. Tai, kad konkurse dalyvauja 
asmenys, turintys intelekto sutrikimų bei judėjimo ne-
galią, yra puikus rodiklis, kaip žmonių požiūris keičia-
si į teigiamą pusę ir neįgalieji pradedami matyti kaip 
gebantys konkuruoti. Turint omenyje, kad šį konkur-
są stebėjo žiūrovai iš 140 šalių, galime tik įsivaizduo-
ti, kiek tai sukėlė diskusijų negalios tematika viešojo-
je erdvėje. Šie atlikėjai pademonstravo, jog socialinės 
ribos plečiasi – tiek vertinant savo pačių galimybes, 
tiek visuomenės požiūryje.

Eurovizijoje tiesiami 
įvairovės tiltai

Apie tai,
kas

jaudina

Vievis:
 Karolina Naprienė „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie 
Vievio neįgaliųjų draugi-
jos veiklą. 

„Padėdami silpnesnie-
siems, mes patys tampa-
me stipresni ir jaučiamės 
reikalingi kitiems“, – tai 
citata iš Vievio neįgalių-
jų draugijos pirmininkės 
Marijonos Pacevičienės 
šių metų ataskaitinio pra-
nešimo. Šiai draugijai va-
dovauti nėra lengva, nes ji 
jungia net tris seniūnijas: 
Vievio, Pastrėvio ir Kazo-
kiškių, vienija 335 neįga-
liuosius. Iš jų net 263 žmo-
nėms nustatytas vidutinių 
ar didelių specialiųjų po-
reikių lygis arba labai že-
mas darbingumas. Pag- 
rindinė draugijos veikla – 
žmonių su negalia specia-
liųjų poreikių tenkinimas, 
socialinės reabilitacijos 
programos vykdymas: ug-
domi neįgaliųjų savaran-
kiško gyvenimo, meniniai 
ar kitokie gebėjimai, mo-
koma amatų, teikiama as-
meninio asistento pagalba 
neįgaliesiems ir kt.

Zarasai:
 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Audra Vadišiū-
tė papasakojo apie Zarasų 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitinį susirinkimą.

Zarasų rajono neįgalių-
jų draugijos ataskaitinia-
me susirinkime dalyvavo 
28 nariai bei svečiai: Lie-

Kelmės r.:
  Tytuvėnų miesto ben-
druomenės atsiųstame 
laiške pasakojama apie 
alyvų šventę, kurią pagyvi-
no Kelmės neįgalieji.

Alyvos prikelia pavasa-
rį ir prikviečia saulę – Kel-
mės rajone, Tytuvėnuose, 
jų gausu. Tytuvėnų miesto 
bendruomenėje jau tapo 
tradicija švęsti alyvų žy-
dėjimo šventę. Jos metu 
mieste sodinamos alyvos 
ir dovanojami alyvų mede-
liai šventinės programos 
atlikėjams. Į šį renginį no-
riai renkasi dideli ir maži. 
Šiemet ši šventė surengta 
jau penktą kartą.

Į šią šventę pakviesti 
Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos meno kolekty-
vo „Svajonė“ dainorėliai 
atvyko pirmieji. Tad prieš 
renginį Tytuvėnų piligri-
mų centras jiems pado-
vanojo pažintinę ekskur-
siją. Gidė Rūta Krencienė 
aprodė Tytuvėnų vienuo-
lyną ir Švč. M. Marijos An-
gelų Karalienės bažnyčią. 
Sakrali aplinka ir įtaigūs 
gidės žodžiai kėlė didelį 
susidomėjimą. O buvo to-
kių, kurie pažadėjo pado-

Alyvų žydėjimo šventėje
vanoti Tytuvėnų vienuo-
lyno muziejui tinkančių 
eksponatų.

Prieš koncertą sve-
čiams aprodėme Tytuvėnų 
bendruomenės svetainės 
patalpas, o prie puodelio 
mėtų arbatos pasidalino-
me įspūdžiais, mintimis 
apie svajones ir darbus. 

Pradėti šventinį kon-
certą taip pat buvo patikė-
ta „Svajonei“. Pirma jų pa-
dainuota daina buvo apie 
alyvas, o Angelė Adomavi-
čienė nuoširdžiai padek- 
lamavo baladę apie ievas. 
Visi gėrėjomės ansamblie-
čių nuoširdumu, šypseno-

mis, gražiai skambančio-
mis dainomis ir puošniais 
rūbais, primenančiais žy-
dinčias alyvas. 

Labai sujaudino Neį-
galiųjų draugijos suma-
nymas į šventę atvežti pri-
zą – alyvinį asiliuką, kuris 
buvo skirtas gražiausiai 
su kreidutėmis ant asfal-
to nupiešto piešinio auto-
riui apdovanoti. Piešian-
čių buvo daug, bet prizas 
atiteko pirmos klasės mo-
kiniui Viliui Rimšai.

Visi šventės dalyviai – 
ir mažieji, ir suaugusieji – 
linksminosi: šoko, daina-
vo, mokėsi gatvės šokių, 

proto mūšyje tikrino sa-
vo žinias ir reakcijas. Įspū-
dingai pasirodė tautinių 
šokių kolektyvas. Jauni-
mas, linksminamas Tytu-
vėnų kaimo kapelos, dar 
ilgai nesiskirstė. 

Tikime, kad Kelmės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
bendravimas ir bendra-
darbiavimas su Tytuvėnų 
miesto bendruomene tuo 
nepasibaigs. Gražią šventę 
Tytuvėnuose primins prie 
Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos namelio savo 
puriais baltais žiedais pa-
vasariais pražįsianti mūsų 
padovanota alyva.

Šventės svečiai Kelmės neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas „Svajonė“ koncertą pradėjo dai-
na apie alyvas.

Netrūksta nei paslaugų,  
nei pramogų

Pagrindinis dėmesys 
skiriamas savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdy-
mui. Suteikta 330 šių pas-
laugų, o dušo ir skalbimo 
paslaugos teiktos net 439 
kartus. Asmeniniai asis-
tentai lankė 7 neįgaliuo-
sius, jiems suteikė 46 pas-
laugas. Vykdant projektą 
„Neįgaliųjų integracija – 
sveikatos išsaugojimas ir 
stiprinimas“ suteikta 510 
paslaugų 51 neįgaliajam.

Vieviečiai labai pamė-
gę neįgaliųjų draugijos 
koncertinę veiklą. Ansam-
blio „Ievaras“ dainininkai 
dalyvauja beveik visuose 
mūsų miesto kultūriniuo-
se renginiuose ir pilietinė-
se akcijose. Tie, kurie pajė-
gia keliauti, noriai dalyvau-
ja išvykose ir koncertuose. 
Labiausiai įsimintina išvy-
ka į Nelės ir Arvydo Paltinų 
jubiliejinį koncertą Kaune. 
Taip pat vykome į valsty-
binio ansamblio „Lietuva“ 
miuziklą „Žemės paukš-
čiai“ Kaišiadoryse, me-

no mėgėjų koncertą „Vil-
ties paukštė“ Kėdainiuo-
se, M. Jampolskio koncer-
tą Kaune, kaimo kapelų 
vakaronę „Duokim garo“ 
LRT studijoje, chorų festi-
valį „Mūsų dainose“ Vievy-
je, dalyvavome televizijos 
žaidime „Aš tikrai myliu 
Lietuvą“. Žodžiu, neįgalieji 
turi daug ir įvairios veiklos. 
Iš gausaus Vievio Trečiojo 
amžiaus universiteto stu-
dentų būrio beveik pusė – 
turintys neįgalumą.

Draugijos vykdomų 
projektų finansavimą bei 
veiklą koordinuoja Elek-
trėnų savivaldybė. Nuo-
šalyje nelieka ir seniūnija. 
Tai jų dėka išsipildė visų 
vieviškių svajonė: drau-
gijai suteiktos naujos, er-
dvios patalpos miestelio 
centre, nupirkti kai kurie 
nauji baldai. Apie tai ir bu-
vo kalbama pirmininkės 
ataskaitoje, kurią draugi-
jos nariai įvertino teigia-
mai. Taip pat įvertinta ir 
revizijos komisijos pirmi-

ninkės ataskaita.
Pasibaigus ataskaiti-

niam susirinkimui, jo da-
lyviai turėjo galimybę pa-
klausyti paskaitos „Onko-
logija. Gydymas ir profi-
laktika“. Lektorius – gydy-
tojas natūropatas Tomas 
Vilūnas (Šiauliai) vievie-
čiams jau žinomas. Šis gy-
dytojas M. Pacevičienės 
kvietimu Vievyje lankėsi 
ir prieš kelis metus. Jo pas-
kaitos tema aktuali dauge-
liui, todėl lektorius sulau-
kė daug klausimų.

Po paskaitos neįgalieji 
dar neskubėjo skirstytis, 
nes buvo pakviesti pažiū-
rėti Vievio kultūros centro 
dramos kolektyvo spek- 
taklį „Trys mylimos“ (pa-
gal Žemaitės kūrinį). Beje, 
net 3 iš 6 spektaklio daly-
vių– draugijos nariai.

Dėkojame Vievio ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Marijonai Pace-
vičienei už jos nuoširdų 
darbą netausojant savo 
sveikatos. 

Pirmininkei padės pavaduotoja
tuvos neįgaliųjų draugijos 
atstovės Jelena Ivančenko 
ir Evelina Kelmelienė, Za-
rasų miesto seniūnė Olga 
Padolskienė bei Socialinės 
paramos skyriaus atstovė 
Alina Paliūnienė. 

Draugijos pirmininkė 
Ramunė Prakapavičienė 

pristatė darbotvarkę. Jos  
esminis klausimas buvo 
tolimesnis draugijos liki-
mas. Pirmininkė pateikė 
atsistatydinimo prašymą. 
Neatsiradus kandidato 
šioms pareigoms užimti, 
po ilgų diskusijų nutarta 
paskirti pirmininkės pava-

duotoją. Ja sutiko būti bu-
vusi draugijos pirmininkė 
Janina Zavackienė. Už šį 
siūlymą balsuota vienbal-
siai. Susirinkimo metu ap-
tarti ir kiti svarbūs draugi-
jai klausimai. Po susirinki-
mo visus linksmino Smal-
vų kaimo kapela.
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 „Bičiulystei“ laišką atsiuntęs 
Tauragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos tarybos narys Vladislovas 
Kirkickas papasakojo apie turi-
ningą kelionę.

Praėjusią savaitę didelė gru-
pė Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos narių lankėsi kaimy-
ninėje Lenkijoje. Kelionėje mus 
lydėjo ir padėjo šaunus gidas iš 
Kauno Audrius. Iš jo išgirdome 
dar nežinomų faktų apie Lenki-
jos praeitį ir dabartį. 

Pirmiausia apsilankėme ša-
lies sostinėje Varšuvoje. Ap-
žiūrėjome senamiestį, nuvyko-
me prie Prezidentūros. Beveik 
2 mln. gyventojų turintis mies-
tas per Antrąjį pasaulinį karą 
buvo visiškai sugriautas. Dabar 
jis klesti. 

Pasisvečiavę sostinėje, pava-
kariais nukakome į senąją Lenki-
jos sostinę – Krokuvą, žavėjomės 
naktinio  senamiesčio šurmuliu, 
įstabiu pilių ir bažnyčių apšvie-
timu. Gerai pailsėję puikiame 
viešbutyje kitą dieną apsilankė-
me Vavelyje – buvusių Lenkijos 
ir Lietuvos karalių  rezidencijoje. 
Ten daugelis jų yra atgulę amži-
no poilsio. Aplankėme jų sarko-

Tauragė: Kelionėje – daug 
nepakartojamų įspūdžių

Tauragiškiai Lenkijoje sužinojo ir pamatė daug naujo.                V. Kirkicko nuotr. 

fagus ir žemai nusilenkėme. 
Kitas kelionės maršrutas 

mus nuvedė į garsiąsias Veličkų 
druskos kasyklas. Turbūt nė vie-
nas ekskursijos dalyvis iki šiol 
dar nebuvo nusileidęs į 135 met- 
rų gylį. Jausmas tikrai neapsa-
komas. O kai išvydome požemių 
gelmėse įrengtą didingą bažny-
čią, netekome amo. Visi interje-
ro elementai iškalti iš tamsios 
druskos. To meto meistrai tikrai 
buvo labai nagingi. 

Kelionės pabaigoje apsilan-
kėme Čenstakavos Pauliečių vie-
nuolyne, kuriame nusilenkėme 

garsiajam Juodosios Madonos 
paveikslui. Kalbama, kad šis pa-
veikslas stebuklingas – jį apėjus 
keliais išsipildys bet koks no-
ras. Daugelis ekskursantų taip 
ir padarė. 

Sukorėme apie 2 tūkst. ki-
lometrų, pamatėme daug įspū-
dingų vietų. Patirti įspūdžiai nu-
stelbė bet kokį nuovargį. Už šios 
nuostabios kelionės suorganiza-
vimą esame labai dėkingi Tau-
ragės rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkui Kęstučiui Pet-
kui. Tikiu, kad mūsų laukia dar 
daug nuostabių išvykų. 

 Egidijus Šatas „Bičiulystei“ 
papasakojo apie gegužės mėne-
sio Biržų rajono neįgaliųjų su-
sitikimą. 

Gegužę, kaip ir kiekvieną 
mėnesį, Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos literatai rinkosi į bū-
rį. Šį kartą nutarėme pasižiūrėti 
praeitais metais LND organizuo-
tame literatų plenere dalyvavu-
sių klubo narių išmoktą vaidini-
mą apie sužadėtuves. Prabėgę 
metai neišdildė išmokto testo. 
Tą sužadėtuvių vaizdelį pagrin-
dinių vaidmenų atlikėjai Rožė 
Auželienė ir Jonas Baltušis buvo 
jau parodę kituose būreliuose, 
kuriuose jie aktyviai dalyvauja, 
todėl mes pamatėme gerai ap-
šlifuotą, „sužadėtiniai“ jautėsi 
laisviau. Kiti klubo nariai palaikė 
juos šiai temai tinkamomis dai-
nomis, apibėrė klausimais. „Su-
žadėtinis“ Jonas nesutriko nei 
klausiamas apie užsakus įvairių 

Šventosios aidai Biržuose

konfesijų bažnyčiose, kurių mū-
sų rajone daug, nei apie palikuo-
nis. Taip Šventosios seminaro ai-
dai suskambo Biržuose. 

Vėliau „Svajoklių“ klubo na-
riai skaitė savo kūrybą, aptarė 
kito susitikimo programą. Su-
sirinkime dalyvavusi mokyto-
ja Vlada Balberienė pasiūlė su-

rengti literatūros kūrinių kon-
kursą, kuriuos įvertintų trijų au-
toritetingų narių komisija. Nuta-
rėme pateikti po 3 kūrinius mei-
lės tema. Juos, pasirašytus sla-
pyvardžiu, iki birželio 10 d. per-
duosim klubo vadovui. 

Jei oro sąlygos leis, vasarą 
susitikimus rengsime gamtoje.

 Juozas Jokubauskas pasida-
lijo įspūdžiais iš Akmenės rajono 
neįgaliųjų draugijos veiklos. 

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos Akmenės skyriaus ne-
įgalieji, vadovaujami Vidos Veig- 
norienės, kartu mini šventes, 
renkasi aptarti ateities planus, 
taip pat dažnai vyksta į keliones. 

Gegužės mėnesį aplankėme 
Burbiškio dvarą – važiavome 
pasigrožėti tulpių žydėjimu, pa-
klausyti žymių Lietuvos ir užsie-
nio atlikėjų koncerto. Diena bu-
vo kaip užsakyta, švietė saulė, 
įvairiom spalvom žydėjo tulpės. 
Namo grįžome pasisėmę ramy-
bės, sielos atgaivos. Draugijos 
nariai labai laukia tokių išvykų. 

Dėkojame visiems padėju-
siems organizuoti ir dalyvavu-
siems šventėje ir išvykoje. 

Akmenės r.: Grožėjosi žydinčiomis 
tulpėmis

Akmenės neįgalieji žavėjosi tulpių žiedais Burbiškio dvare. 

Nuoširdžiai užjaučiame „Bičiulystės“ redaktorę Aldoną  
Milieškienę ir jos šeimą dėl Mamos mirties. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
„Bičiulystės“ redakcija

Nuoširdžiai užjaučiame „Bičiulystės“ redaktorę  Aldoną  
Milieškienę dėl Motinos mirties – telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Alytaus apskrities neįgaliųjų organizacijos

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą 
Mamą. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame „Bičiulystės“ redaktorei Aldonai Milieškienei 
ir jos šeimai.

VŠĮ „Vislida“ administratorė,  
Klaipėdos apskrities neįgaliųjų draugijos

Neseniai Šeduvos gimnazijos 
specialiojo ugdymo skyriuje 
įkurtas įvairiafunkcinis gamtos 
kabinetas. Jo tikslas – sudaryti 
galimybę vaikams, turintiems 
vidutinių, didelių ir labai dide-
lių poreikių įgyti gamtamoksli-
nės kompetencijos pagrindus. 
Siekiama, kad mokiniai per 
praktinius užsiėmimus, stebėji-
mus, atliekamus bandymus tu-
rėtų galimybę iš arčiau pažin-
ti pasaulį. 

Gėlių gyvajame kampely-
je mokoma augalų auginimo ir 
priežiūros pagrindų. Egzotinia-
me gyvūnų kampelyje mokoma, 
kaip prižiūrėti vandens gyvū-
nus, įvairius vabzdžius. Gyvuli-
ninkystės teorinių ir praktinių 
žinių įgyjama mokyklos moko-
mojoje bazėje (Pedagoginėje 
fermoje). Yra ir gyvosios gam-
tos kampelis, kuriame vaikams 
teikiamos relaksacijos paslau-
gos. Kuriant gamtamokslinį ka-
binetą daug iniciatyvos parodė 
bei daug pastangų įdėjo moky-
toja Virginija Budrienė. 

Na, o ilgamečio kūno kultū-

ros mokytojo, gamtos mėgėjo 
Arūno Bagdono iniciatyva įkur-
toje Pedagoginėje fermoje šie-
met atsirado ponis „Ledi“, triu-
šis. Vardus jiems išrinko patys 
vaikai. Jų atstovai dalyvavo įsi-
gyjant šiuos gyvūnus. Vaikai la-
bai noriai ir susidomėję prižiūri 
gyvūnus, rūpinasi jais. 

Jau kelintus metus mokyklos 
aikštyne vyksta Lietuvos specia-
liosios olimpiados žirginio spor-
to čempionatas. Gegužės mėne-
sį vykstantis čempionatas tam-
pa didele ne tik mokyklos, bet ir 
visos Šeduvos švente.

Dėmesys tiek gyvajai, tiek 
negyvajai gamtai padeda lavin-
ti vaikus ir fiziškai, ir psichiš-
kai, ypač lavėja jų emocijos, ug-
domas pareigos ir atsakomybės 
jausmas.

Specialiojo ugdymo skyriuje 
dirbančių pedagogų nuomone, 
svarbiausia gerai pažinti kiek- 
vieną vaiką, mylėti jį, kūrybiš-
kai ieškoti būdų ir galimybių jo 
fiziniam bei protiniam lavini-
mui tobulinti.

Janina Ožalinskaitė

Ugdoma meilė gamtai
Gamtos kampelyje vaikai nusiramina ir mokosi pažinti gamtą.

Biržai:

„Svajoklių“ klubo nariai pamatė „sužadėtuvių“ vaizdelį.
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Daktaras
Aiskauda

Moliūgų sėklų aliejus – 
daugelio ligų profilaktikos  

ir gydymo priemonėMoliūgas – dvimetis augalas 
ilgais šliaužiančiais stie-

bais, penkiaskiaučiais lapais, 
stambiais geltonais žiedais, di-
deliais rutuliškais arba ovaliais 
vaisiais, kurių minkštime yra 
daug gelsvai baltų sėklų. Daž-
niausiai jie valgomi virti, rečiau 
kepti ir marinuoti. Senovės Ki-
nijoje bei kai kuriose kitose Azi-
jos šalyse moliūgai buvo laikomi 
„daržovių karaliumi“, jie buvo la-
bai vertinami ir senovės Egipte, 
Meksikoje moliūgus valgė maž-
daug prieš 3 tūkst. metų iki Kris-
taus. Viduramžiais pradėta do-
mėtis ne tiek skaniu ir maistin-
gu moliūgo vaisiaus minkštimu, 
kiek sėklomis, kurios to meto gy-
dytojų tvirtinimu, puikiai naiki-
na žmogaus organizme parazi-
tuojančius kirmėles. Beje, 1820 
m. ne vienos šalies gydytojai ofi-
cialiai pripažino, jog valytomis 
moliūgų sėklomis iš tikro gali-
ma varyti kaspinuočius ir apva-
liąsias kirmėles. Vėliau iš moliū-
gų sėklų buvo pradėtas spausti 
aliejus, kurio populiarumas pra-
noko visus lūkesčius. Ir šiandien 
pripažįstama, jog moliūgų sėklų 
aliejus (toliau – aliejus) ne tik 
gali pagardinti (primena riešu-
tų skonį) bet kokį patiekalą, bet 
taip pat yra pakankamai veiks-
minga papildoma (t. y. negalin-
ti pakeisti gydytojo skirtų vais-
tų ir kitų dalykų) daugelio ligų 
profilaktikos ir gydymo priemo-
nė. Beje, aliejus netinka nei ke-
pimui, nei virimui, tačiau į pa-
tiekalus galima jo įpilti baigus 
kepti ar virti.

Laikymo sąlygos, 
galiojimo trukmė

Šilumoje šis aliejus išsilaiko 
blogai. Netgi neatkimštą bute-
lį (gamintojai aliejų išfasuoja į 
tamsaus stiklo butelius su užsu-
kamais kamščiais) visuomet de-
ra laikyti tamsioje vėsioje vietoje 
(pvz., šaldytuve). Nors galiojimo 
laikas (nurodoma ant butelio) 
paprastai būna nuo 6 iki 12 mėn., 
tačiau pradėtas vartoti aliejus 
netgi šaldytuve neturėtų būti lai-
komas ilgiau kaip 1,5 mėn.

Gydomosios savybės:
– saugo organizmą nuo prieš-

laikinio senėjimo procesų,
– pasižymi antiuždegiminiu, 

antigrybeliniu, antiparazitiniu 
poveikiu,

– daro organizmą atsparesnį 
infekcinėms ligoms, kraujo už-
krėtimui, opaligėms,

– padeda organizmui atsikra-
tyti toksinų,

– didina kraujyje „gerojo“ 
cholesterolio koncentraciją,

– mažina pabrinkimus, 
– stimuliuoja audiniuose me-

džiagų apykaitos procesus,
– stabdo parodontito (paro-

dontitas – lėtai progresuojan-
tis priedančio uždegimas, kurio 
priežastys neaiškios) ir gingivi-
to (gingivitas – dantenų uždegi-
mas, kurį sukelia bakterijos ar 
virusai, dantų apnašos, blogai 
įdėtos plombos arba protezai, 
nenormali dantų padėtis ir su-
kandimas) vystymąsi,

– greitina nudegusios odos 
gijimo procesą, mažina skaus-

mą ir uždegimą,
– gerina kepenų, tulžies pūs-

lės veiklą,
– stimuliuoja inkstų veiklą,
– normalizuoja prostatos veik- 

lą bei stabdo prostatos adeno-
mos vystymąsi, gydo prostatitą,

– greitina išorinio hemoro-
jaus (hemorojus – tiesiosios žar-
nos, dažniausiai išangės, venų 
mazginis išsiplėtimas) žaizdos 
gijimą (tai trunka vos kelias die-
nas) po chirurginės operacijos, 

– padeda sergant akių ligo-
mis, stiprina regą (ypač tai ak-
tualu dirbantiems didelės akių 
įtampos reikalaujantį darbą),

– gerina odos būklę, tinka 
gydant daugelį odos ligų (egze-
ma, dermatitas, psoriazė [žvy-
nelinė], įvairių rūšių grybeliai, 
spuogai ir kt.).

Paaiškinimai:
Egzema – neužkrečiamas, 

dažnai pasikartojantis odos už-
degimas, kurį sukelia įvairūs dir-
gikliai – cheminės medžiagos, 
kosmetikos priemonės, kai ku-
rie išoriškai vartojami vaistai, 
augalai ir kt.; jai būdinga niežė-
jimas, odos paraudimas, pūsle-
lės, mazgeliai, šašai.

Dermatitas – odos uždegi-
mas; jį sukelia mechaniniai, fi-
ziniai arba cheminiai dirgikliai.

Psoriazė (žvynelinė) – ne-
užkrečiama lėtinė odos liga, pa-
žeidžianti odą, nagus, kartais ir 
sąnarius. 

Pastaba. Aliejus taip pat var-
totinas sergant kvėpavimo takų 
bei plaučių uždegiminėmis ligo-
mis, įvairiais gastritais, šlapimo 
pūslės uždegimu, pučiant vidu-
rius, esant vidurių užkietėjimui.

Kada aliejus nevartotinas
Alergija. Tik labai retais 

atvejais aliejus gali sudirgin-
ti skrandžio ir žarnyno traktą 
ir sukelti alerginę reakciją, ku-
ri pasireiškia dažnu viduriavi-
mu. Beje, prie aliejaus organiz-
mas greitai pripranta, virškini-
mas normalizuojasi, dažniausiai 
netgi pagerėja. Ir dar: yra žmo-
nių, kurių organizmas nėra šiam 
produktui alergiškas pilnąja to 
žodžio prasme, tačiau turi indi-
vidualų priešiškumą. Dėl pas-
tarosios priežasties gali pasi-

taikyti (ypač virškinimo siste-
moje) kai kurių nepageidauti-
nų reiškinių. 

Raugėjimas arba rėmuo. 
Šiais atvejais nepatartina alie-
jaus užsigerti vėsiu vandeniu. 
Jeigu aliejus sukelia raugėjimą 
ar rėmenį, reiktų tuoj pat suval-
gyti gabalėlį juodos duonos ar-
ba išgerti nedidelį kiekį šviežiai 
išspaustų apelsinų arba greipf-
rutų sulčių.

Tulžies pūslės akmenligė. 
Kadangi aliejus pasižymi stip- 
riomis tulžį varančiomis savybė-
mis, neatmestina tikimybė, jog 
tulžies pūslėje esantys akme-
nys gali pasislinkti ir užkimšti 
tulžies latakus. Taigi, sergant šia 
liga, aliejus visai nevartojamas 
arba vartojamas labai mažomis 
gydomosiomis dozėmis (dėl to 
pailgėja gydymo trukmė). Kaip 
pasielgti, sprendžia ne pats ligo-
nis, o gydytojas.

Cukrinis diabetas. Dėl šio 
aliejaus vartojimo būtina pasi-
tarti su gydytoju.

Vidinio vartojimo 
receptai 

Ligų profilaktikai kartais pa-
kanka vos kelių lašų aliejaus (juo 
pagardinamos salotos, mėsos 
padažai) per dieną. Gydant alie-
jumi ligas, laikomasi dozių, nu-
rodytų konkrečiuose receptuo-
se. Jeigu nėra reikiamų nuorodų 
„prieš ar po valgio“, dažniausiai 
aliejus vartojamas tarp valgių – 
valandą prieš valgį arba praėjus 
dviem valandom po valgio.

Vidurių užkietėjimas, koli-
tas, proktitas, išangės įtrūkos. 
Geriama po 1–2 šaukštelius alie-
jaus 3–4 kartus per dieną valan-
dą prieš valgį. Paprastai šiuo bū-
du gydomasi 2 savaites, po 1–2 
mėnesių gydymo kursas pakar-
tojamas.

Paaiškinimai:
Kolitas – ūminis arba lėti-

nis storosios žarnos uždegimas; 
ūminiu kolitu susergama suval-
gius užterštų mėsos, vaisių ar 
daržovių; lėtinio kolito svarbiau-
sia priežastis – dizenterija, kuria 
persirgus lieka įvairių sutrikimų.

Proktitas – tiesiosios žarnos 
uždegimas, kurį sukelia dizen-
terijos, tuberkuliozės, gonorėjos 

ir sifilio mikrobai, į tiesiąją žar-
ną patenkantys iš žarnyno ar-
ba pro pažeistą išangę; kartais 
proktitas prasideda sergant he-
morojumi.

Hemorojus. Esant nedide-
liam hemorojinių mazgų uždegi-
mui prieš miegą prie išangės pri-
dedami (laikoma per naktį) alie-
jumi sumirkytos vatos kompre-
sai. Kartu aliejus vartojamas į vi-
dų: po šaukštelį 3 kartus per die-
ną valandą prieš valgį. Gydymo 
kursui prireiks stiklinės aliejaus.

Faringitas (ryklės gleivi-
nės uždegimas), laringitas (ger-
klų uždegimas), tracheitas (tra-
chėjos uždegimas), bronchitas 
(bronchų uždegimas). Geriama  
po 5–10 lašų aliejaus 3 kartus 
per dieną. Gydymo kursas – 3–4 
savaitės. Profilaktiškai pavasarį 
ir rudenį vartojamas aliejus to-
kiomis pačiomis dozėmis 1–2 
savaites.

Prostatitas. Geriama po 
šaukštelį aliejaus 3 kartus per 
dieną. 

Aterosklerozė. Geriama po 
šaukštelį aliejaus 3 kartus per 
dieną. Vienam gydymo kursui 
reikia 0,5 litro aliejaus. Tokiu 
būdu gydomasi 2 kartus per me-
tus. Tarp gydymo kursų daroma  
4,5–6 mėn. pertrauka.

Cholesterolis. Kraujyje pa-
didėjus „blogojo“ cholesterolio 
koncentracijai, geriama aliejaus 
po šaukštelį 3 kartus per dieną 
valandą prieš valgį. Vienam gy-
dymo kursui prireiks 2–2,5 stik- 
linių aliejaus. Pageidautina per 
metus tokiu būdu gydytis 2 kar-
tus. Tarp gydymo kursų daroma 
6 mėn. pertrauka.

Šienligė, maisto ar vaistų 
sukelta alergija. Geriama po 
šaukštelį aliejaus 3 kartus per 
dieną valandą prieš valgį. 

Imuniteto stiprinimas. Ge-
riama po šaukštelį aliejaus 2 
kartus per dieną valandą prieš 
valgį arba dažniau šiuo aliejumi 
pagardinami įvairūs maisto pro-
duktai. Žinoma, norint sustiprin-
ti imunitetą reikia kur kas dau-
giau priemonių negu kurio nors 
vieno maisto produkto vartoji-
mas. Apie tai reiktų pasitarti su 
gydytoju.

Romualdas OGinskas

Lietuvoje jau aštuntus me-
tus iš eilės Europos gydyto-
jų dermatologų iniciatyva 
organizuojama kampanija, 
skirta kovai su odos vėžiu ir 
melanoma  – Euromelano-
mos diena.  Šių metų šūkis: 
„Reaguok laiku: pastebėk, 
atpažink, kreipkis”.

Lietuvos Euromelano-
mos kampanijos koordina-
torė, Lietuvos dermatove-
nerologų draugijos prezi-
dentė, VUL Santariškių kli-
nikų Dermatovenerologijos 
centro vadovė, prof. dr. Ma-
tilda Bylaitė-Bučinskienė sa-
ko: „Odos vėžį galima paste-
bėti atidžiai apžiūrint savo 
odą. Deja, žmonės Lietuvo-
je žiūrėdami į savo odą daž-
niausiai nekreipia dėmesio į 
atsiradusius pakitimus. Mū-
sų raginimas – jeigu aptiko-
te ką nors įtartino, imkitės 
veiksmų, kreipkitės į gydy-
toją dermatologą!“

Pasak profesorės, Lie-
tuvoje įvykusiose pirmose 
septyniose Euromelanomos 
dienos akcijose dalyvaudavo 
daugiau nei 60 dermatologų 
iš daugiau nei 40 įvairių Lie-
tuvos gydymo įstaigų. Per 
tuos metus iš viso Lietuvo-
je buvo patikrinti 8125 paci-
entai, iš kurių apie 43 žmo-
nių įtarta odos melanoma, 
apie 270 pacientų  – epite-
linis odos vėžys (plokščia-
ląstelinis ar bazalinių ląste-
lių), beveik 700 aptikti atipi-
niai apgamai, kuriuos patar-
ta šalinti.

„Statistika nedžiuginanti, 
Lietuvoje sergančiųjų mela-
noma kasmet tik didėja. Nors 
pastaraisiais metais vis daž-
niau nustatomos ankstyvos 
melanomos stadijos, paste-
bime, kad pažengusių sta-
dijų vis tiek nemažėja, o tai 
rodo, kad ne vienas susir-
gęs delsia, bijo, neigia ar ne-
atpažįsta melanomos ir lai-
ku nesikreipia pagalbos“,  – 
komentavo situaciją prof. 
M. Bylaitė-Bučinskienė.

2015-ųjų metų Eurome-
lanomos dienos kampanijos 
Lietuvoje vizualizacijai pasi-
rinktas šviesoforas su ropo-
jančia boružėle. Tai signali-
zuoja: „Reaguok laiku! Rau-
dona šviesa – pastebėk odos 
dėmes ar naujai atsiradusius 
ir negyjančius darinius,  gel-
tona šviesa – atpažink ką ma-
tai; ir žalia šviesoforo spalva – 
veik, nebijok, neignoruok, o 
drąsiai kreipkis į specialistą, 
į dermatovenerologą.  Kuo 
žmogus ankščiau kreipiasi 
pagalbos, tuo geresnės išgy-
venamumo prognozės.

Lietuvos dermatovene-
rologai vieningai sutaria, kad 
žmonėms vis dar trūksta ži-
nių apie odos vėžio ir mela-
nomos požymius, prevenci-
ją, taip pat trūksta jų budru-
mo būti atsakingesniems už 
savo sveikatą, daugiau skirti 
dėmesio ligų profilaktikai ir 
savistabai. 
„Bičiulystės“ ir santariškių 

klinikų inf. 

Lietuvos 
dermatovenerologai – 

prieš odos vėžį ir 
melanomą
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tie dalykai svarbiausi daugeliui. 
Iš to kyla nepasitenkinimas, su-
sipriešinimas. Idealiu atveju pa-
tys neįgalieji turėtų būti paslau-
gų vertintojai, ekspertai, jie tu-
rėtų pasakyti, kokios paslaugos 
reikia. L. Sosunovičienė mano, 
kad atėjo laikas, kai turime teik-
ti tik kokybiškas paslaugas, todėl 
būtina nuolat vertinti jų kokybę. 

Reikia didesnio 
bendradarbiavimo 

Socialinių tyrimų centro ats-
tovė J. Moskvina pabrėžė, kad 
minėta studija atskleidė didžiu-
lį bendradarbiavimo poreikį. Sa-
vivaldybių ir neįgaliųjų požiūriai 
šiuo metu daug kur labai skiria-
si. Pavyzdžiui, savivaldybių at-
stovai mano, kad dar nepakan-
kamai patenkinamas būsto pri-
taikymo poreikis, o neįgaliųjų 
nuomone, labai trūksta sociali-
nės globos namuose paslaugų. 
Šį nesusikalbėjimą išspręsti pa-
dėtų dažnesnis esamos situaci-
jos aptarimas visiems kartu. Kai 
kurių savivaldybių atstovai kon-
ferencijos metu sakė, kad tik įgy-
vendinant projektą buvo pirmą 
kartą susėsta prie vieno stalo. 

Tačiau taip yra ne visur. Kau-
no rajono savivaldybėje Neįga-
liųjų reikalų taryba sukurta jau 
2007 m. Ji renkasi kiekvieną 
ketvirtį. Aptariamos kylančios 
problemos, pristatomi vykdomi 

projektai, dalijamasi darbais ir 
pan. Savivaldybės atstovai išgirs-
ta apie neįgaliųjų NVO proble-
mas ir poreikius, NVO vadovai 
supažindinami su naujienomis. 

Kauno rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus vyr. 
specialistė Evelina Davainienė 
sako, kad bendradarbiaujama 
nuolat, ne tik ketvirtinių susi-
tikimų metu. Jei neįgaliųjų at-
stovams kas nors neaišku, tar-
kim, dėl viešųjų pirkimų ar ko-
kių nors teisės aktų pasikeitimų, 
jiems surengiami mokymai, pa-
sidalijama turima informacija 
ir pan. Neseniai pradėjo veik-
ti ir NVO reikalų taryba. Kauno 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Lidija Morkūnienė pri-
taria, kad su savivaldybe visa-
da pavyksta rasti bendrą kalbą, 
neįgaliųjų poreikiai yra girdimi.

Tačiau neįsivardinus proble-
mų judėjimo į priekį taip pat ne-
bus. Kauno rajone bėdų taip pat 
esama, ir nemažai: netinkamai 
pritaikyta aplinka (beje, tai di-
džiausia problema daugelyje sa-
vivaldybių), neprieinama trans-
porto infrastruktūra (sunku pa-
tekti į transporto priemones, ne-
pritaikytos stotelės ir pan.), dar 
nepakankamai prieinama ir in-
formacija (žmonės ne viską ži-
no apie savivaldybėje teikiamas 
paslaugas, nėra įmanoma gauti 
paslaugos gestų kalba ir pan.). 

Tik veikiant kartu galima žengti į priekį

Alutaus miesto savivaldybės atstovai sutarė dėl konkrečių veiksmų geri-
nant paslaugų teikimą neįgaliesiems.

Pasak Donato, Lietuva turė-
tų pasimokyti iš minėtų šalių. 
Negalią turintieji prisidėtų prie 
inovacijų ir karinių technologijų 
plėtros ir kartu skleistų įvairo-
vės kultūrą. D. Počešiūnas sako, 
kad negalia jam nėra kliūtis gy-
venti visavertį gyvenimą, todėl 
netrukdytų ir tarnauti Lietuvai. 

Gyvena integruotą 
gyvenimą

D. Počesiūnas pasakoja au-
gęs ir mokęsis girdinčiųjų pa-
saulyje (bendrojo lavinimo mo-
kykloje), įgijo tokį patį išsilavi-
nimą, kaip kiti mokiniai, puikiai 
skaito iš lūpų. Mokytis bendro-
jo lavinimo mokykloje ir pradžių 
jam buvo nelengva. Kad pasivy-
tų kitus, neatsiliktų nuo ben-
draamžių, Donatas lankė papil-
domas pamokas, mokytojai jam 
ruošė atskiras užduotis. Vis dėl-
to vyresnėse klasėse jam pavyko 
pranokti bendraamžius ir egza-
minus išlaikė kartu su visais (be 
jokių lengvatų). Vaikinas kartu 
su visais lankė ir įvairius būre-
lius (dailės mokyklą, irklavimo, 
krepšinio treniruotes ir kt.). „Tu-
rėjau daug drąsos ir noro įveikti 
visas kliūtis bei įgyvendinti sva-
jones“, – pasakoja vaikinas. Jis 
sako daug pasiekęs sutiktų įdo-
mių žmonių dėka. Pavyzdžiui, 
anglų kalbos mokytoja amerikie-
tė įkvėpė ir drąsino, kad išmokus 
anglų kalbą, atsivers plačios ga-
limybės. Teko nemažai padirbė-
ti papildomai. Tačiau kalbos mo-
kytojos prognozės pasitvirtino.

Donatas Vilniaus dailės aka-
demijoje baigė architektūros ba-
kalauro studijas, jam teko daug 

Negalia nebūtų kliūtis tarnauti 
kariuomenėje

mokytis ir užsienyje. Pagal ERA-
SMUS programą studijavo Vokie-
tijos Brėmeno universitete. Da-
lyvavo keletoje mainų projektų: 
„Susipažinimas su kitomis kul-
tūromis“ (Stokholmas, Švedija), 
Europos Parlamente Briuselyje 
(Belgija), vyko į menų stovyklą 
Krokuvoje (Lenkija), dalyvavo 
projektuose ir seminaruose Nor-
vegijoje, Prancūzijoje bei Latvi-
joje, skaitė pranešimus Lietuvo-
je, Belgijoje ir JAV. Kurį laiką Do-
natas netgi savanoriavo „Arkos“ 
bendruomenėje Briuselyje (Bel-
gija). Be to, daug keliavo po Eu-
ropą kaip turistas: pabuvojo Es-
tijoje, Ispanijoje, Rusijoje, Liuk-
semburge, Čekijoje, Italijoje ir 
Olandijoje). 

D. Počešiūnas pasakoja, kad 
universitetuose jam mokytis 
sekėsi lengviau, nes buvo gera 
atmosfera – labai individualus 
ugdymas, didelis dėstytojų pa-
laikymas. D. Počešiūnas netruko 
ir įsidarbinti: dirbo įvairiose Lie-
tuvos architektų įmonėse, o ne-
seniai jam teko padirbėti JAV su 
Silicio slėnio specialistais. 

Trūksta pasitikėjimo
Kaip jam pavyko tiek daug 

nuveikti turint negalią? D. Poče-
šiūno manymu, didžiausia mū-
sų šalies bėda yra PASITIKĖJIMO 
trūkumas... Pasitikėjimo savimi, 
savo kaimynais, visuomene ir t.t. 
Darbdaviai nepasitiki darbuoto-
jais, darbuotojai – darbdaviais. 
Pradėti galima būtų nuo nuošir-
daus kaimyno pasveikinimo: „Su 
šventėmis!“

Paskatino kurti darbo 
vietas 

Situaciją Pasvalio rajono sa-
vivaldybėje pristatęs Pranas 
Pliuška pabrėžė, kad jų rajone 
taip pat tvarkomasi neblogai, 
nes yra politikos tęstinumas, sa-
vivaldybė atsižvelgia į neįgalių-
jų poreikius. Požiūrį į NVO balso 
svarbą rodo ir tai, kad Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė išrink-
ta į savivaldybės tarybą. Tačiau 
P. Pliuška pastebėjo, kad dirbti 
kartu reikėtų daugiau, nes daž-
nai sprendžiant vienas ar kitas 
problemas atsižvelgiama ne į 
visų poreikius. Pavyzdžiui, pri-
taikoma pėsčiųjų perėja judėji-
mo sunkumų turintiesiems, bet 

visai nepagalvojama apie akluo-
sius ir pan. Sutarta, kad reikia 
steigti Neįgaliųjų reikalų tarybą. 

Bendrų diskusijų metu pa-
aiškėjo, kad viena didžiausių 
problemų Pasvalyje – neįgalių-
jų nedarbas. Iš karto gimė ir idė-
jos, kaip tai spręsti. Galima būtų 
steigti kokią nors socialinę įmo-
nę, kuri būtų ir naudinga visuo-
menei, ir suteiktų neįgaliesiems 
galimybę užsidirbti. Galbūt ji ga-
lėtų teikti taksi paslaugas neįga-
liesiems (transporto paslaugų 
labai trūksta), gal tai būtų įvai-
rūs mokymai (neįgalieji išmo-
kę, pavyzdžiui, amatų galėtų per-
duoti savo žinias kitiems), ren-
ginių organizavimo ir fotografo, 

kurjerio paslaugos ar kepyklė-
lė. Idėjų daug, būtų smagu, kad 
kas nors imtųsi nors vieną iš jų 
praktiškai įgyvendinti. P. Pliuška 
atkreipė dėmesį, kad neįgaliųjų 
organizacijoms reikėtų susėsti 
prie bendro stalo ne tik su savi-
valdybės atstovais, bet ir su de-
partamentu, ir ne tik neįgaliųjų. 

Situaciją Vilniaus mieste pris- 
tačiusi Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos programų koor-
dinatorė Ginta Žemaitaitytė pa-
brėžė, kad didelėje savivaldybėje 
labai sunku kalbėti apie bendrą 
požiūrį į esamas problemas, nes 
iki šiol vyrauja nuostata, kad ne-
įgaliųjų reikalai turi būti spren-
džiami tik socialinių reikalų de-
partamente. Tačiau juk labai 
svarbūs ir sveikatos, ir aplinkos, 
ir švietimo bei kiti sektoriai, ta-
čiau bendradarbiavimo tarp jų 
nėra. G. Žemaitaitytė mano, kad 
savivaldybės į NVO vis dar žiūri 
ne kaip į lygiaverčiu partnerius, 
o kaip į silpnesnę šalį, joms yra 
primetamos taisyklės. NVO ne-
nori prieštarauti, nes bijo, kad 
tai atsilieps jų finansavimui .

J. Moskvina pabrėžė, kad pas-
laugų poreikis neįgaliesiems tik 
augs. Pagalbos šiems žmonėms 
užtikrinimas pagerintų gyveni-
mą ne tik jiems patiems, bet ir 
didelei visuomenės daliai. 

aurelija BaBinskienė 
Autorės nuotr. 

„Nepasitikėjimas, pasyvu-
mas, tarpusavio konkurencijos 
ar susipriešinimo skatinimas 
Lietuvoje sukelia pasekmes – 
atsilikimą inovacijų ir technolo-
gijų srityje, emigraciją, korupci-
ją t.t.“, – mano D. Počešiūnas. Jo 
teigimu, visa tai lemia ir požiū-
rį į neįgaliuosius. Trūksta suvo-
kimo, kad ir neįgalieji daug gali 
kuriant kultūrą, kurioje vyrautų 
klestėjimas, pagarba ir įvairovė. 
Apskritai D. Počešiūno manymu, 
žodį „neįgalumas" verta keisti į 
kitą sąvoką. Reikėtų daugiau dė-
mesio kreipti ne į žmogaus ne-
galią, o stengtis atsižvelgti į jo 
galimybes. „Styvenas Hokingas 
(fizikas), Ludvikas van Beetove-
nas (muzikantas), Tomas Ediso-
nas (išradėjas) ir kt. – jie atnešė 
daug revoliucijų mokslo ir meno 
srityse. Ar tokie žmonės gali būti 
vadinami neįgaliais ir ar jie gali 
būti išstumti?“ – klausia Dona-

tas. Jo teigimu, reikėtų daugiau 
kalbėti apie dialogo siekimą tarp 
įvairių įmonių. 

D. Počešiūno manymu, sie-
kiant aukštesnio civilizacijos ly-
gio pagrindiniais akcentais vi-
suomenėje turėtų tapti dėme-
sys žmogaus pasirinkimo lais-
vei ir pagarba vienas kitam. „Esu 
nei kurčias, nei girdintys, tiesiog 
gyvenu integruota forma – esu 
atviras visiems“, – sako vaikinas. 
To jis linki ir kitiems negalią tu-
rintiesiems: „Kiekvienas yra sa-
vaip unikalus. Turime pasirem-
ti gerąja patirtimi, kad galėtume 
realizuoti save ir kad būtumėm 
įdomūs kitiems. Niekada nerei-
kia papirkinėti kitų nuoširdu-
mu – visada rodyk, kad gali būti 
naudingas ir viskas bus tvarko-
je.“ D. Počešiūnas sako, kad tu-
rėtumėm visada lygiuotis į tas 
valstybes, kur neįgalieji sėkmin-
gai integruojasi – parėmę jų pa-
tirtį ir patys būsime tvirtesni. 

Deja, pas mus dar esama ne-
mažai izoliacijos. Susiformavo 
stereotipas, kad žmonės su ne-
galia, kurie mokosi specialio-
se mokyklose, yra labai silpni.  
„Mūsų šalyje dar trūksta inkliu-
zinio švietimo atmosferos, pa-
temtos gerąja patirtimi skandi-
navų valstybėse“, – sako D. Poče-
šiūnas. – Turim keisti mąstymą 
akademinėje visuomenėje, po-
litikoje, kasdieniam gyvenime, 
kad pripažintume bendruome-
nės kūrybinę įvairovę ir pasitelk-
tumėm ją inovacijoms.“

emilija stOnkutė 
D. Počešiūno asmeninio albumo nuotr.

Kaip susigyventi su negalia? 
Man negalia yra kaip nepa-

togus rūbas, kurį reikia stiprin-
ti iš vidaus, dalijantis džiaugs-
mu. Man negalia yra savęs 
grūdinimas, mokymasis apei-
ti gyvenimo spyglius. Tokiems 
žmonėms, kaip mes, tai duota, 
kad nebūtume ištižėliai, kad 
išmoktume džiaugtis papras-
tais dalykais ir užkrėstume ki-
tus žmones gyvenimo ugnimi. 
Visi mokomės imti iš gyvenimo 
dovanas, o taip pat ir duoti. Mes 
plauksime gyvenimo upe, kuri 
niekada nenuseks, jeigu pozi-
tyviai mąstysime. O kūnas yra 
tik rūbas. Dvasiniame gyveni-
me galima daugiau padaryti. 
Viskas priklauso nuo žmogaus 
gyvenimo misijos.

Mūsų, neįgalių žmonių, gy-
venimas nulietas aukso spin-
duliais. Malda – vienas iš būdų 
atrasti stiprybę ir keliauti per 
gyvenimo kalnus, skristi kaip 
paukščiui.

eglė BaRanauskaitė
Palanga

Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos 
stiprybė“

(atkelta iš 1 psl.)

Optimistinis 
požiūris į 
gyvenimą
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 1 d. 
9.15 Komisaras Reksas (98) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (212) N-7. 
11.05 Pasaulio dokumentika. Pasaulis 
gyvūnų akimis. 1 d. Jutimai ir tapatybė 
(kart.). 12.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 2006 m. (kart.). 13.00 Pasaulio 
panorama (kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Laba 
diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 Ko-
misaras Reksas (99) N-7. 17.15 Didy-
sis Gregas (3/12) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krep-
šinis. LKL čempionatas. Rungtynės dėl 
3 vietos. Utenos „Juventus“ – Klaipė-
dos „Neptūnas“. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio cen-
tre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Tei-
sė žinoti. 22.20 Premjera. Šlovės die-
nos (1) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 23.30 
Apokalipsė. Hitleris. 1 d. Grėsmė. Pran-
cūzija, 2011 m. 0.25 Tikri vyrai. 1.10 
Didysis Gregas (3/12) (kart.) N-7. 2.00 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.05 Teisė 
žinoti (kart.). 4.50 Istorijos detektyvai 
(kart.). 5.35 Mokslo ekspresas (kart.). 

Antradienis, birželio 2 d. 
9.15 Komisaras Reksas (99) 

(kart.) N-7. 10.00 Diskusija dėl Vyriau-
sybės metinės veiklos ataskaitos. 12.00 
Apokalipsė. Hitleris. 1 d. (Subtitr., kart.). 
13.00 Tikri vyrai (kart.). 13.45 Mokslo 
ekspresas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.25 Komisaras Reksas 
(100) N-7. 17.15 Didysis Gregas (3/13) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnulis (25, 
26). 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas. 22.20 Prem-
jera. Šlovės dienos (2) N-7. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Apokalipsės grės-
mė (1) N-7. 1.00 Didysis Gregas (3/13) 
(kart.) N-7. 1.50 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.55 Specialus tyrimas (kart.). 
4.40 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 5.30 Tautos balsas (kart.). 

Trečiadienis, birželio 3 d. 
9.15 Komisaras Reksas (100) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (214) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (1, 2) (kart.) N-7. 
12.50 Emigrantai (kart.). 13.35 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 
Komisaras Reksas (101) N-7. 17.15 Di-
dysis Gregas (4/1) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krep-
šinis. LKL čempionatas. Finalas. Kau-
no „Žalgiris“ – Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 Gyvenimas. 22.20 
Premjera. Šlovės dienos (3) N-7. 23.10 
Vakaro žinios. 23.30 Apokalipsės grės-
mė (2) N-7. 1.00 Didysis Gregas (4/1) 
(kart.) N-7. 1.50 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.55 Gyvenimas (kart.). 4.40 
Žagarės vyšnių festivalis 2014. Ren-
kasi geriausieji (kart.). 5.25 Durys at-
sidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, birželio 4 d. 
9.15 Komisaras Reksas (101) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (215) N-7. 
11.00 Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės metinis pranešimas. 
12.00 Šlovės dienos (3) (kart.) N-7. 
12.50 Giminės po 20 metų (10) (kart.). 
13.35 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.25 Komisaras Reksas 
(102) N-7. 17.15 Didysis Gregas (4/2) 
N-7. 18.10 Saugokime jaunas gyvy-
bes keliuose. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.25 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Rungtynės dėl 3 vietos. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juven-
tus“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Premjera. Di-
plomatija. Istorinė drama. Prancūzija, 
Vokietija, 2014 m. N-7. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Klausimėlis.lt. 23.30 Fal-
konas (1, 2) N-7. 1.00 Didysis Gregas 
(4/2) (kart.) N-7. 1.50 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 3.55 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 2006 m. (kart.). 4.50 Emigrantai 
(kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Penktadienis, birželio 5 d. 
9.15 Komisaras Reksas (102) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (N-7. 216) 
11.05 Falkonas (1, 2) (kart.) N-7. 12.35 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 
Komisaras Reksas (103) N-7. 17.15 
Didysis Gregas (4/3) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Forsaitų saga (10, 11) N-7. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Duokim garo! 
22.40 Mėnulio šešėliai. Kriminalinis 
trileris. Meksika, D. Britanija, 2004 m. 
N-14. 0.40 Auksinis balsas. 1.40 Didy-
sis Gregas (4/3) (kart.) N-7. 2.30 Tikri 
vyrai (kart.). 3.15 Klausimėlis.lt. 3.30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
4.25 Duokim garo! (kart.). 

Šeštadienis, birželio 6 d. 
6.05 Emigrantai (kart.). 6.55 Gy-

venimas (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj (1, 
2). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. 
Padūkėliai marsupilamiai (10). 9.25 
Premjera. Animalija (21). 9.50 Džero-
nimas (2/19). 10.15 Tadas Blinda. Vai-
dybinis nuotykių f. 1972 m. (1). 10.45 
Klausimėlis.lt. 11.05 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. I dalis. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Pasaulis gyvū-
nų akimis. 2 d. Problema ir sprendi-
nys. 12.50 Šerloko Holmso nuotykiai. 
Paskutinis vampyras. Detektyvinis f. 
D. Britanija, 1993 m. N-7. 14.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 
15.00 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės me-
tai. 2007 m. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose (kart.). 16.15 Sveiki-
nimų koncertas. 17.40 Stilius. 18.25 
Krepšinis. LKL čempionatas. Finalas. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ – Kauno „Žal-
giris“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Festivalis „Benai, plau-
kiam į Nidą 2015“. 23.15 Kontraktas 
su neūžauga. Kriminalinė komedija. 
JAV, 1995 m. (Subtitr.) N-7. 1.00 Auk-
sinė „Žuvėdra“. 2005 m. 2.10 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Paskutinis vampy-
ras. Detektyvinis f. D. Britanija, 1993 
m. (kart.) N-7. 3.50 Festivalis „Benai, 
plaukiam į Nidą 2015“ (kart.). 

Sekmadienis, birželio 7 d. 
6.05 Klausimėlis.lt (kart.). 6.20 

Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (3, 4). 8.30 Girių horizontai. 9.00 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(11). 9.25 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą (7). 9.40 Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas (7). 9.50 Dže-
ronimas (2/20). 10.15 Brolių Grimų 
pasakos (6) Užkeiktas princas. Vo-
kietija, 2008 m. 11.15 Olimpinė diena 
2015. 11.25 Premjera. Lietuva – Euro-
pos nugalėtoja. Dok. f. apie 1938 m. 
Kaune vykusią pirmąją Pasaulio lietu-
vių tautinę olimpiadą ir 1939 m. trečiąjį 
Europos krepšinio čempionatą. 12.05 
Olimpinė diena 2015. 12.15 Mūsų šir-
dys – Londone. Dok. f. 2012 m. 13.05 
Olimpinė diena 2015. 13.15 Arminas 
Narbekovas. Futbolo fenomenas. Dok. 
f. 2015 m. 14.10 Olimpinė diena 2015. 
14.20 Kita svajonių komanda. Dok. f. 
2012 m. 15.50 Olimpinė diena 2015. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Tikri vyrai (kart.). 17.05 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 17.35 Muzikinis 
projektas „Dainų daina“. 19.30 Pasaulio 
panorama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Giminės po 20 metų (11). 
21.50 Premjera. Nuodėmės užkalbė-
jimas. Jurgos Ivanauskaitės romanų 
„Ragana ir lietus“, „Placebas“ bei „Sa-
pnų nublokšti“ motyvais. Drama. 2007 
m. N-14. 23.35 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014. 0.35 Kita svajonių koman-
da. Dok. f. (kart.). 2.10 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 4.00 Mūsų 
miesteliai. Krinčinas. I dalis (kart.). 4.45 
Pasaulio panorama (kart.). 5.15 Savai-
tė (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. (kart.). 

pija (39) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Pamergė pagal užsakymą. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2008 m. N-7. 
0.45 Daktaras Hausas (14) N-14. 1.40 
CSI kriminalistai (17) N-14. 2.30 Gra-
žuolė ir pabaisa (9) N-7. 3.20 Las Vega-
sas (16) N-14. 4.10 Nepaprasti daiktai.

Antradienis, birželio 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (16, 17) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (50, 51) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2110). 10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (313) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.55 Nuotykių metas (9) N-7. 
13.30 Simpsonai (18, 19) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (3, 4) N-7. 15.30 Lau-
kinė Esmeralda (71) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė N-7. 20.00 Ta proga!.. N-7. 
21.00 Tobula kopija (40) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.30 Superpolici-
ninkas. Veiksmo f. Honkongas, 1992 m. 
N-14. 0.20 Daktaras Hausas (15) N-14. 
1.20 CSI kriminalistai (18) N-14. 2.10 
Gražuolė ir pabaisa (10) N-7. 3.00 Las 
Vegasas (17) N-14. 

Trečiadienis, birželio 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (18, 19) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (52, 53) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2111). 10.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (314) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Nuotykių metas (10) 
N-7. 13.30 Simpsonai (20, 21) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (5, 6) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (72) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė N-7. 20.00 Griūk iš juo-
ko N-7. 21.00 Tobula kopija (41) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.25 Vikin-
gų loto 22.30 Pašėlęs skrydis. Trileris. 
D. Britanija, JAV, 2007 m. N-14. 0.35 
Daktaras Hausas (16) N-14. 1.30 CSI 
kriminalistai (19) N-14. 2.25 Gražuo-
lė ir pabaisa (11) N-7. 3.15 Las Vega-
sas (18) N-14. 

Ketvirtadienis, birželio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (54, 55) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2112). 10.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (315) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Nuotykių metas (11) 
N-7. 13.30 Simpsonai (22) N-7. 14.00 
Simpsonai (1) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (7, 8) N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda 
(73) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė N-7. 
20.00 Aplink pasaulį su žvaigžde Lie-
tuva N-7. 21.00 Tobula kopija (42) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 Paslap-
tingoji sala. Nuotykių f. JAV, Tailandas, 
Vokietija, 2005 m. N-7. 0.15 Daktaras 
Hausas (17) N-14. 1.15 CSI kriminalis-
tai (20) N-14. 2.10 Gražuolė ir pabaisa 
(12) N-7. 3.00 Las Vegasas (19) N-14. 

Penktadienis, birželio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (22) (kart.) N-7. 7.25 Simpsonai 
(1) (kart.) N-7. 7.55 Moterys meluoja 
geriau (56, 57) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2113). 10.00 Du tėvai ir du sū-
nūs (7, 8) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Nuotykių metas (12) N-7. 13.30 
Simpsonai (2, 3) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (9, 10) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (74) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Šrekas. Ani-
macinė komedija. JAV, 2001 m. 21.15 
Toras. Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-7. 
23.35 Paranormalūs reiškiniai 2. Siau-
bo f. JAV, 2010 m. S. 1.20 Zulu. Krimi-
nalinė drama. Prancūzija, Pietų Afrika, 
2013 m. N-14. 

Šeštadienis, birželio 6 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (17) N-7. 7.20 S dalelių paslap-
tys (18) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(10). 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Svajonių ūkis (8). 
9.30 Mamyčių klubas (8). 10.00 Sofi-
ja I. Kartą gyveno … princesė! Anima-
cinis f. JAV, 2012 m. 11.00 Diagnozė. 
Viltis 2015 N-7. 11.30 Asteriksas olim-
pinėse žaidynėse. Nuotykių komedija. 
Prancūzija, 2008 m. 13.55 Gyvenimo 
bangos (3) N-7. 16.25 Ekstrasensai de-
tektyvai (315, 316) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Persis Džeksonas ir Olim-
po dievai. Žaibo vagis. Nuotykių f. JAV, 
Kanada, 2010 m. N-7. 19.30 Pertrauko-
je – Eurojackpot. 21.30 Kaip atsikratyti 
vaikino per 10 dienų. Komedija. JAV, 
Vokietija, 2003 m. N-7. 23.55 Lemtin-
gas atsitiktinumas. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2001 m. N-7. 1.40 Draugai su 
vaikais. Komedija. JAV, 2012 m. N-14. 

Sekmadienis, birželio 7 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (18) N-7. 7.20 S dalelių paslap-
tys (19) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(11). 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Nepaprasti daiktai. 10.00 Virtuvės is-
torijos. 10.30 Paršelio filmas. Anima-
cinis f. JAV, 2003 m. 12.00 Napole-

Pirmadienis, birželio 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

PREMJERA Garfildas (1, 2). 6.55 
Džonis Testas (10) (kart.). 7.25 To-
mo ir Džerio pasakos (12) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (13) N-7. 
8.50 Piko valanda 3. Veiksmo komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2007 m. (kart.) N-7. 
10.30 Eisas Ventura 3. Jaunasis gy-
vūnėlių detektyvas. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2009 m. (kart.) 12.20 Srovės 
nublokšti. Animacinis f. D. Britanija, 
JAV, 2006 m. (kart.). 13.45 PREMJE-
RA Ančiukai Duoniukai (1). 14.10 Bė-
gantis laikas (80) N- 7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. 
Moteriška formulė. 20.30 Tikras gy-
venimas. Ekstrasensas. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Netark nė 
žodžio. Kriminalinis trileris. Australija, 
JAV, 2001 m. N-14. 0.25 Visa menanti 
(18) N-7. 1.20 Specialioji Los Andže-
lo policija (14) N-7. 2.15 Grubus žaidi-
mas (11) N-14. 3.10 Programos pabai-
ga. 3.15 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, birželio 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Gar-

fildas (3, 4). 6.55 Tomo ir Džerio pasa-
kos (13) (kart.). 7.25 Ančiukai Duoniu-
kai (1) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (14) N-7. 8.55 Įsimylėti per 
dvi savaites. Romantinė komedija. 
Australija, JAV, 2002 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kylančios žvaigždės. Muzikinė 
komedija. JAV, 2008 m. (kart.). 12.55 
Džonis Testas (11). 13.25 Ančiukai 
Duoniukai (2). 13.50 Bėgantis laikas 
(81) N- 7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Suo-
kalbis. 20.30 Tikras gyvenimas. Mela-
gė. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Tango ir Kešas. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1989 m. N-7. 0.15 Visa 
menanti (19) N-7. 1.10 Specialioji Los 
Andželo policija (15) N-7. 2.05 Gru-
bus žaidimas (12) N-14. 3.00 Progra-
mos pabaiga. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, birželio 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Gar-

fildas (5, 6). 6.55 Džonis Testas (11) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (2) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (15) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 11.10 Yra kaip yra. N-7. 12.15 
Nuo...Iki.... 13.10 Džonis Testas (12). 
13.40 Ančiukai Duoniukai (3). 14.05 
Bėgantis laikas (82) N- 7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Mažylis. 20.30 Tikras gyvenimas. 
Varžovė. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Taikinių žymėtojas. Veiks-
mo f. JAV, 2005 m. N-7. 0.15 Visa 
menanti (20) N-7. 1.10 Specialioji Los 
Andželo policija (16) N-7. 2.05 Grubus 
žaidimas (1) N-14. 3.00 Programos pa-
baiga. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, birželio 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Gar-

fildas (7, 8). 6.55 Džonis Testas (12) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (3) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (16) N-7. 8.50 24 valandos (kart.). 
N-7. 11.10 Yra kaip yra. N-7. 12.15 
Nuo...Iki.... 13.15 Džonis Testas (13). 
13.45 Ančiukai Duoniukai (4). 14.10 
Bėgantis laikas (83) N- 7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Lėlė. 20.30 Tikras gyvenimas. 
Don Žuano vestuvės. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Grėsminga 
žemė. Veiksmo f. JAV, 1994 m. N-14. 
0.15 Visa menanti (20) N-7. 1.10 Spe-
cialioji Los Andželo policija (17) N-7. 
2.05 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
2.35 Programos pabaiga. 2.40 Lietu-
va Tavo delne. 

Penktadienis, birželio 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Gar-

fildas (9, 10). 6.55 Džonis Testas (13) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (4) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (17) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 10.00 Yra kaip yra. N-7. 11.10 
Valanda su Rūta. 13.15 Džonis Tes-
tas (1). 13.45 Ančiukai Duoniukai (5). 

14.10 Bėgantis laikas (84) N- 7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Va-
gis policininkas. Veiksmo komedija. 
JAV, Vokietija, 1999 m. N-7. 21.20 
Atpildas. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 
2003 m. N-14. 23.30 Žinau, ką vei-
kei aną vasarą. Siaubo trileris. JAV, 
1997 m. N-14. 1.30 Grėsminga žemė. 
Veiksmo f. JAV, 1994 m. (kart.) N-14. 
3.30 Programos pabaiga. 3.35 Lietu-
va Tavo delne. 

Šeštadienis, birželio 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (12). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (12). 7.20 Nicke-
lodeon valanda. Smalsutė Dora (19). 
7.45 Denis Vaiduokliukas (17). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (26). 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (1). 9.00 Star-
tas. 9.30 Mauglis. Pagrobimas. Ani-
macinis f. Rusija, 1968 m. 10.00 KI-
NO PUSRYČIAI Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas. Animacinis f. JAV, 
2001 m. 11.40 Paskutinis veiksmo fil-
mų herojus. Veiksmo f. JAV, 1993 m. 
N-7. 14.15 Trys sekliai ir Skeleto sa-
los paslaptis. Nuotykių f. šeimai. Pietų 
Afrika, Vokietija, 2007 m. 16.00 Vedęs 
ir turi vaikų (4) N-7. 16.35 Čiauškutė 
(26) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPER-
KINAS La troškinys. Animacinis f. JAV, 
2007 m. 21.10 Žalioji širšė. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2011 m. N-7. 23.30 Pa-
skutinis iš gyvųjų. Kriminalinė veiksmo 
drama. JAV, 1996 m. N-14. 1.30 Atpil-
das. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 2003 m. 
(kart.) N-14. 3.30 Programos pabaiga. 
3.35 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, birželio 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Ma-

no draugė beždžionėlė (13). 7.20 Nic-
kelodeon valanda. Sm. 8.10 Madagas-
karo pingvinai (27). 8.35 Tomo ir Dže-
rio nuotykiai (2). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Padaužos kelyje. 
Nuotykių f. šeimai. Šveicarija, 2005 m. 
12.05 Šuo vampyras. Nuotykių f. šei-
mai. Kanada, 2012 m. 13.55 Nuogas 
ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas. 
Juodojo humoro komedija. JAV, 1994 
m. N-7. 15.30 Vedęs ir turi vaikų (5, 6) 
N-7. 16.30 Čiauškutė (27) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 Teleloto. 20.10 AUKSI-
NIS SEKMADIENIO KINAS Laukiniai 
šernai. Nuotykių komedija. JAV, 2007 
m. N-7. 22.15 Statyk už mėgstamiau-
sią. Komedija. D. Britanija, JAV, 2012 
m. N-14. 0.05 Rikis Bobis. Greičiau-
sio kvailio legenda. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2006 m. N-7. 2.10 Žalioji šir-
šė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2011 m. 
(kart.) N-7. 4.20 Programos pabaiga. 
4.25 Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, birželio 1 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (22) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (21, 22) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (187) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (337) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (40). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (338) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Juodasis sąrašas 
(14) N-7. 19.25 Policija ir Ko (15) N-7. 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (26) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Perl Harbo-
ras. Karinė drama. JAV, 2001 m. N-7. 
1.00 Juodasis sąrašas (14) (kart.) N-7. 
1.55 Prokurorų patikrinimas (338) 
(kart.) N-7. 3.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 2 d. 
6.00 Policija ir Ko (17) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (15) (kart.) N-7. N-7. 
9.00 Komisaras Aleksas (8, 9) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (188) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (338) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (26) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (41). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (339) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juo-
dasis sąrašas (15) N-7. 19.25 Polici-
ja ir Ko (16) N-7. N-7. 20.25 Vedęs ir 
turi vaikų (1) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Klik! Arba gyvenimas pagreitin-
tai. Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 23.40 Strėlė (22) N-7. 0.35 Juo-
dasis sąrašas (15) (kart.) N-7. 1.30 
Prokurorų patikrinimas (339) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 3 d. 
6.00 Policija ir Ko (18) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (16) (kart.) N-7. N-7. 9.00 

Komisaras Aleksas (10, 11) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (189) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (339) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (1) (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (42). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (340) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Juodasis sąrašas 
(16) N-7. 19.25 Policija ir Ko (17) N-7. 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (2) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Astronauto 
žmona. Trileris. JAV, 1999 m. N-14. 
23.40 Strėlė (23) N-7. 0.35 Juodasis 
sąrašas (16) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (340) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 4 d. 
6.00 Policija ir Ko (19) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (17) (kart.) N-7. N-7. 
9.00 Klik! Arba gyvenimas pagreitin-
tai. Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(190) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (340) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir 
turi vaikų (2) (kart.) N-7. 14.45 Ameri-
kos talentai (43). 15.45 Prokurorų pa-
tikrinimas (3) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juo-
dasis sąrašas (17) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (1) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 
(3) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Me-
džioklės sezonas atidarytas. Animaci-
nis f. JAV, 2006 m. 23.05 Karo vilkai. 
Likvidatoriai III (1) N-14. 0.05 Juodasis 
sąrašas (17) (kart.) N-7. 1.00 Proku-
rorų patikrinimas (3) (kart.) N-7. 2.05 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 5 d. 
6.20 Policija ir Ko (20) N-7. 7.20 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.20 
Policija ir Ko (1) (kart.) N-7. 9.20 Me-
džioklės sezonas atidarytas. Anima-
cinis f. JAV, 2006 m. (kart.). 11.00 
Kalbame ir rodome (191) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (3) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (3) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(1). 15.45 Prokurorų patikrinimas (4) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Patrulis (kart.) N-7. 
19.00 Amerikietiškos imtynės (16) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Niekada nepasiduok 2. Veiks-
mo f. JAV, 2011 m. N-14. 23.35 Gy-
vi numirėliai (7, 8) N-14. 1.25 Proku-
rorų patikrinimas (4) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 6 d. 
7.10 Amerikos talentai (43) 

(kart.). 8.05 Amerikos talentai (1) 
(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara 
(1). 11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Latvijoje. 12.00 Arčiau 
mūsų. 12.30 Statyk! 13.00 Džiunglių 
princesė Šina (15) N-7. 14.00 Jau-
navedžiai (39, 40) N-7. 15.00 Mano 
mylimiausia ragana (1, 2) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Lau-
kinis (23) N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos (23) N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina (1). 21.55 MANO HEROJUS 
Detonatorius. Veiksmo trileris. JAV, 
Rumunija, 2006 m. N-14. 23.45 AŠ-
TRUS KINAS Kasyklos. Siaubo trile-
ris. JAV, 2013 m. S. 1.35 Jaunavedžiai 
(39, 40) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 7 d. 
7.00 Mistinės istorijos (23) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vi-
du Mačiuliu. 10.00 FAILAI X. Draku-
la. Tikroji vampyro istorija. Dokumen-
tinis f. Vokietija, 2013 m. N-7. 11.00 
Sveikatos kodas. 12.00 Nacionalinė 
Geografija. Žuvys monstrai (6) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (16) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis 
(24) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (24) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS In-
ga Lindstrom. Keturios įsimylėjusios 
moterys. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2012 m. N-7. 21.00 Kortų name-
lis (5, 6) N-14. 23.10 Sunkūs pinigai. 
Veiksmo trileris. Aruba, JAV, 2002 m. 
N-14. 1.05 Mano mylimiausia ragana 
(1, 2) (kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

onas. Nuotykių. JAV, 1995 m. 13.40 
Gyvenimo bangos (4) N-7. 16.25 Eks-
trasensai detektyvai (317, 318) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės ko-
mentarai. 19.30 Operacija Y ir kiti Šu-
riko nuotykiai. Komedija. Rusija, 1965 
m. N-7. 21.40 Neįmanoma misija 3. 
Veiksmo trileris. Vokietija, JAV, 2006 
m. N-7. 0.10 Kietas riešutėlis. Veiksmo 
drama. JAV, 1988 m. N-14. 2.40 Ne-
atrastasis. Romantinė komedija. JAV, 
Vokietija, 2005 m. N-7. 

Pirmadienis, birželio 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (14, 15) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (48, 49) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2109). 10.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (312) N-7. 11.00 Mes nu-
sipirkome zoologijos sodą. JAV, 2011 
m. 13.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (1, 2) N-7. 15.30 Lauki-
nė Esmeralda (70) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė Lietuva, 2015 m. N-7. 20.00 
Pamilk pabaisą N-7. 21.00 Tobula ko-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Klaipėdos miesto tarybos na-
rys socialinis darbuotojas Sau-
lius Liekis ir teisininkas Liudas 
Nastopka pasirašė geros valios 
susitarimą dėl nemokamos tei-
sinės pagalbos teikimo neįga-
liems žmonėms. Jau įvyko ir pir-
moji konsultacija.

Minėtas teisininkas įsipar-
eigojo, kad jo vadovaujama 
mažoji bendrija nemokamai 
kiekvieną penktadienį priims 
ir teiks teisinę pagalbą ketu-
riems socialiai pažeistiems as-
menims. Pasak S. Liekio, bus 
siekiama, kad teisinė paslauga 
būtų teikiama per socialinius 
darbuotojus. Esant poreikiui 
galbūt bus padedama surašy-
ti ir pareiškimus teismui. No-

rima, kad teisininkai būtų už-
tikrinti, jog teisinės pagalbos 
paslaugas gaus tie, kuriems ti-
krai jos reikia.

Anot S. Liekio, dažnai tokios 
pagalbos reikia ir vienišoms 
mamoms, kurios siekia įrody-
ti tėvystę ir prisiteisti alimen-
tus, problemų turi šeimos, au-
ginančios neįgalius vaikus, jų 
iškyla dėl asmens neveiksnu-
mo ir globos nustatymo. Žmo-
nės su proto ar psichine negalia 
ima paskolas, paskui nesugeba 
jų atiduoti ir t. t. Kartais neįga-
liems žmonėms patiems sunku 
spręsti problemas, nes susidu-
ria su daugybe biurokratinių 
trukdžių – pavyzdžiui, reikia 
deklaruoti savo pajamas ir t. t.

Neįgaliesiems – nemokama 
teisinė pagalba

Dalia Bikauskaitė „Vakarų eksprese“ informuoja, kad Klai-
pėdoje pradedama teikti nemokama teisinė pagalba. 

Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos (LŽNS) kvietimu režisie-
rius viešėjo mūsų šalyje. Sve-
čias Molėtų r. LŽNS surengta-
me Lietuvos neįgaliųjų teatrų 
vadovų forume vedė kūrybines 
dirbtuves, o Vilniuje šiomis die-
nomis vykstančiame tarptauti-
niame neįgaliųjų teatrų festiva-
lyje pirmą kartą svečiuojasi ir  
V. Liubotos vadovaujamas ko-
lektyvas – mamų, auginančių 
vaikus, turinčius intelekto su-
trikimų, sąjungos ,,Saulės spin-
dulys“ teatras „Daigai“, kuris pa-
rodys vaidinimą ,,Didelio mies-
to mažos istorijos“. 

V. Liubota pasakoja: „2001 
metais pradėjau dirbti jaunimo 
teatro studijoje, į ją priimdavau 
visus, norinčius vaidinti. Atei-
davo 14–15 metų jaunuoliai, 
turintys kalbos sutrikimų – jų 
kalbėsena po ilgų repeticijų pa-
sitaisydavo. Jaunuoliai, turintys 
judesio koordinacijos sutriki-
mų, geriau valdydavo savo kū-
nus. Supratau, kad teatras gali 
suteikti ne tik estetinį pasiten-
kinimą, bet ir harmonizuoti da-
lyvių emocijas ir daryti įtaką jų 
psichofizikai.“ Po kurio laiko jis 
susipažino su nevyriausybinės 
organizacijos „Saulės spindu-
lys“ vadove Jevgenija Stešenko, 
kuri subūrė mamas, auginan-
čias įvairių proto negalių turin-
čius vaikus. Ji pasiūlė režisie-
riui padirbėti su tokiais vaikais.

„Saulės spindulys“ vienija 
tėvus, kurie pasipriešino siū-
lymams atiduoti savo neįgalius 
vaikus į internatus, globos įstai-
gas. „Jie nesuteiks jums džiaugs-
mo gyvenime“, – buvo kalama 
tėvams į galvas. „Saulės spin-
dulys“ pradėjo veikti kaip die-
nos centras, kur neįgalieji galėjo 
bendrauti (tuo metu valstybės 
remiamų dienos centrų dar ne-
buvo Ukrainoje). Pirmas spek-

taklis „Pasakų peripetijos“, ku-
riame dalyvavo neįgalūs vaikai, 
sukrėtė jų tėvus. Emocijų nieka-
da nereiškęs vaikas vaidino įsi-
mylėjusį Girinį, kuris ir juokėsi, 
ir verkė“, – sako V. Liubota.

Režisierius prisimena, kad 
jau 2001-ųjų rudenį Kijeve su-
rengė tarptautinį neįgaliųjų teat- 
rų festivalį, kuriame parodė 
antrą spektaklį – „Vasarvidžio 
nakties sapnas“ (pagal V. Šeks-
pyrą). O Lietuvai tada atstovavo 
neįgaliųjų trupė iš Telšių (rež. 
Kastytis Brazauskas). Iš viso Ki-
jeve buvo surengta 10 festivalių. 
Deja, pastaruosius trejus metus 
dėl Rusijos karinės agresijos 
Ukrainoje festivalis nebevyksta.

Režisierius pasakoja, kad 
2007 metais Ukrainoje buvo 
jau apie 100 neįgaliųjų teatrų. 
Įvyko didelių sociokultūrinės 
politikos pokyčių. Susiforma-
vo neįgaliųjų teatrų tinklas. Jie 
kuriasi įvairiu pagrindu – kaip 
nevyriausybinės organizacijos, 
kaip kultūros, socialinių reikalų 
ar net medicinos įstaigų padali-
niai. Tik problema – menka teat- 
ro vadovų kvalifikacija.

V. Liubota sako, kad neįga-
liųjų teatrų veikloje labai svar-
bus kūrybinis harmoningas 
procesas, galvojama apie jo da-
lyvių psichinę ir bei fizinę savi-
jautą. Su neįgaliaisiais turi dirb-
ti didelė komanda: ne tik reži-
sierius, dailininkas, muzikan-
tas, bet ir pedagogas, psicho-
logas, psichiatras, kinezitera-
peutas... „Taikomasis“ teatras, 
„taikomoji“ režisūra vaikams ir 
jaunuoliams, turintiems specia-
liųjų poreikių, padeda įgyti įgū-
džių, reikalingų savarankiškam 
gyvenimui.

Režisierius susirūpinęs, 
kaip jo teatras gyvuos toliau. 
Pačių neįgaliųjų, deja, dėl karo 
Ukrainoje tik daugėja. 

Ukrainoje buvo apie  
100 neįgaliųjų teatrų 

Tinklalapyje bernardinai.lt spausdinamas Rido Viskausko 
interviu su režisieriumi, dailininku, pedagogu ir neįgaliųjų 
teatrų judėjimo Ukrainoje pradininku Vitalijumi Liubota.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neįgalieji 
pasaulyje

Nei viena ranka, nei 
nėštumas nekliudo 
skrieti bangomis

Dabar ji nuolat kelyje
Nebuvo Betany koks vunder-

kindas, tik drąsi mergaitė, se-
kanti paskui savo svajonę. Vis 
dėlto jos užsispyrimas pribloškė 
pasaulį. Galima sakyti, nelaimė 
netgi padėjo jai tapti profesiona-
lia sportininke, nes kartu su ži-
nomumu ir populiarumu (kny-
gos, filmai, televizijos laidos) at-
sirado rėmėjų, be kurių svajonė 
galėjo paskęsti rūkuose...

Betany dabar tenka daug va-
žinėti ir ne tik į sporto varžybas. 
Ji kviečiama į iškilmingus ligoni-
nių, reabilitacijos centrų atida-
rymus. Sportininkei teko susi-
tikti su įvairiuose karuose nu-
kentėjusiais JAV kareiviais, cu-
namių ir žemės drebėjimų au-
komis. Sužalotiems žmonėms 
daug vilties suteikia bendravi-
mas su tokia drąsia ir nenuga-
lima sportininke, kuri niekada 
nemaskuoja savo negalios po 
drabužėliais. Ji neturi ko gėdy-
tis. Merginos netrikdo ir vis pa-
sikartojantys klausimai: ar matė 
ryklio akis, į ką panaši jo oda, ar 
labai skaudėjo, ką jautė neteku-
si rankos ir kt. Bendraudama ji 
visuomet šypsosi ir tikina visas 
negandas įveikusi, nes... turėjo 
svajonę. Į klausimą, ar nebijo, 
kad ryklys vėl užpuls, ji atsako: 
„Visuomet jaučiu naujos atakos 
baimę, tačiau mano meilė ban-
glentėms yra stipresnė.“

Betany gyvena labai aktyvų 
gyvenimą. Ji nesiekia išgelbė-
ti viso pasaulio, bet vis dėlto ti-
kina norinti, kad mūsų planeta 
būtų dar gražesnė, o laimingų 
žmonių – kuo daugiau.

Laukia naujas – 
mamos – vaidmuo

Prieš porą metų Betany iš-
tekėjo už banglentininko Ada-
mo Dirkso. Neseniai juodu you-
tube pranešė savo fanams: lau-
kiame vaikelio, žinome, kad 
gims berniukas! Laiminga pora 
daug laiko praleidžia vandeny-
je. Betany nė nemano atsisaky-
ti sporto. Sako, nuo banglentės 

nulips tik prasidėjus sąrėmiams. 
Reikia pamatyti tuos nufilmuo-
tus vaizdus, kai ji, vienarankė ir 
su didžiuliu pilvu, lekia bango-
mis. Galite jų paieškoti interne-
te. Betany, atviras gamtos vai-
kas, nieko neslepia nuo pasau-
lio. Nuotraukose ir nufilmuotuo-
se akimirkose – daug švelnumo 
ir meilės, kuria ją apgaubė vy-
ras. Bučiniai vandenyje ir ant 
kranto. Pasivaikščiojimai kar-
tu su dviem šunimis. Žvilgsniai 
į saulėlydį.

Dabar svarbiausia – vaike-
lio laukimas. Gimdys birželio 
pradžioje, galbūt dar anksčiau. 
Ar pavyks Betany naujas – ma-
mos – vaidmuo?

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Ar robotai jau yra tokie patiki-
mi, kad galėtų imtis žmonių chi-
rurginių operacijų? Na, bent jau 
vynuoges jiems operuoti seka-
si puikiai.

Vynuogė buvo itin prastos 
būklės. Kažkas nulupo jos ode-
lę ir buvo matyti minkštimas. 
Bet dvipirštės roboto rankos per 
pusantros minutės odą prisiuvo 
atgal. Vynuogė ir vėl atrodė (be-
veik) sveika, praneša portalas 
popularmechanics.com.

Vaizdo klipe matomos mažy-

Robotas-chirurgas sėkmingai 
atliko pirmąją operaciją

tės ir greitai besidarbuojančios 
roboto rankos. Tai chirurginėms 
operacijoms skirtas robotas da 
Vinci. Jo gamintojai teigia, kad 
roboto rankos, kitaip nei žmo-
gaus, niekada nedreba. Be to, jos 
dar ir gerokai lankstesnės. Visa 
tai leidžia robotui atlikti kur kas 
tikslesnius ir mažiausio įmano-
mo dydžio pjūvius.

Chirurgas, per nuotolį val-
dydamas roboto rankas, prisiu-
va vynuogei trūkstamą odos lo-
pą. Baigus siūti, siūlus apkarpo 

trečioji roboto ranka. 
Ir nors vynuogės bėdas ro-

botas įveikė be vargo, tačiau 
operuojant žmones gali kil-
ti komplikacijų. Netgi mirtinų. 
Tiesa, nelaimingų atsitikimų 
neišvengiama ir kai chirurginė 
operacija atliekama žmogaus 
rankomis. Neturint pakanka-
mai duomenų, vertinti chirur-
gų robotų darbo efektyvumą 
dar ankstoka.

„Bičiulystės“ ir  
www.robotika.lt inf.

Amerikietė Betany Hamilton (25 m.) – legendinė asme-
nybė. Apie jos likimą kuriami filmai, rašomos knygos... 
Ką tokio nuveikė Betany? Tiesiog kartą (tada jai buvo 
13-ka) 4 metrų tigrinis ryklys nukando jos ranką!

„Taip Dievas suplanavo 
mano gyvenimą“

Betany gimė Havajuose – JAV 
valstijoje, kurios teritoriją su-
daro vien salos. Būtent čia, Ha-
vajuose, ir atsirado banglenčių 
sportas. Sportininkas turi išsi-
laikyti ant lentos čiuoždamas 
(skriedamas, nerdamas, krisda-
mas, kildamas...) bangomis. Su 
šiuo ekstremaliu vandens spor-
tu Betany susipažino dar negi-
musi, mat mama visą nėštumo 
laiką mėgavosi bangų trasomis.

Tad nenuostabu, kad dar vi-
sai mažiukė Betany irgi atsisto-
jo ant banglentės, o 5-erių jau 
gavo pirmą apdovanojimą. Kiek 
save pamena, visada žinojo, kad 
užaugusi bus profesionali ban-
glentininkė. Šito jos įsitikinimo 
neįveikė nei 2003 m. spalį įvy-
kusi baisioji nelaimė.

Tą rytą su draugais (aišku, 
ir banglentėmis) apie pusę aš-
tuonių nėrė į bangas mėgiamo-
je pakrantėje Kauai saloje. Šioje 
vienoje didžiausių Havajų salų 
Betany ir gimė 1990 m. Didžiu-
lis malonumas stebėti banglen-
tininkų skrydžius, o ką jie patys 
jaučia, kas pasakys. 

Paskraidžiusi Betany atsigu-
lė ant banglentės pailsėti, kai-
rę ranką sūpavo vandenyje. Šią 
ranką ir sukando šalia išniręs 
didžiulis ryklys, o sukandęs ne-
paleido, draskė ir purtė paaug- 
lės kūną. Vanduo aplink nusi-
dažė raudonai. Po kelių sekun-
džių ryklys dingo su Betany ran-
ka nasruose.

Amerikietė nepanikavo, iš 
paskutinių jėgų nusiyrė draugų 
link, o šie nugabeno ją į krantą, 
užspaudė žaizdą, iškvietė medi-
kus. Pastarieji aikčiojo: jei ryklio 
dantys būtų sulindę keliais cen-
timetrais aukščiau, niekas nebū-
tų įstengę išgelbėti mergaitės. 
Beje, salos ligoninėje tą dieną 
buvo planuojama operuoti Be-
tany tėvo kelį. Jam teko užleisti 
operacinę dukrai.

Po 4 savaičių ji vėl stovėjo 
ant banglentės. Negi leisis su-
gniuždoma kažkokio ryklio? 
„Taip Dievas suplanavo mano 
gyvenimą“, – sako Betany. Ji at-
randa vis daugiau džiaugsmo ir 
noro gyventi, be abejo, ir spor-
tuoti. Vienarankė banglentinin-
kė nuolat skina laurus pamėgto-
je sporto šakoje. 2014 m. laimė-
jo pirmą vietą „Womens Pipeli-
ne Championship“ varžybose.

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

Jurbarkui
Tai mano žemė.
Mano Nemunas
Ir mano mėlynas dangus.
Nejau dabar mes TAI
Dalinsimės perpus?
Tą švelnią Pašvenčio miškų 
                                         smiltelę?
Tą upės vingį ir vilnis?
Dangaus žydrynę ir
Plaukiančias debesimis
Dar vaikiškas viltis?
Ten mano Mituva, 
Ten Imsrė, 
Ten mano parkas, 
Kur kadais
Alyvos džiugino ryškiais žiedais.
Tai mano žemė,
Nemunas, 
Dangus,
Vilnis,
Viltis,
Dar menanti senas manas gentis.
Perpus dalintis aš neketinu tikrai –
Juk TEN vaikystės mano aitvarai.

* * *
Kai nieko neturi, 
Tai ir nereikia niekam
Nei skalbti kojinių,
Nei lygint marškinių. 
Kai nieko neturi,  
Tai ir nereikia nieko
Pažadint rytą bučiniu švelniu.
Kai nieko neturi, 
Tai ir nesako niekas,
Kad vėl ir vėl neįsiuvai sagos.
Kai nieko neturi, 
Tai ir nereikia niekam
Vėl kaisti pagiriom sriubos….

Kai nieko neturi, 
Tai ir nereikia niekam
Atnešti tau kavos. 
Nupirkt ir dovanot gėlių.
Kai nieko neturi, 
Tai ir nereikia niekam
Tau būti spinduliu šviesiu.
Kai nieko neturi, 
Tai ir nereikia nieko.

* * *
Buvo lietūs –
Dabar net juokas –
Mes po medžiais plačiais sustojom
Ir be žodžių sielos kalbėjo,
Rijo žvilgsniai viens kitą godžiai…
Net juokinga dabar –
Buvo lietūs.
Ir po medžiais plačiais sustoję
Godžiai lūpomis gėrėme tylą
Iš viens kito akių ir rankų.
Buvo lietūs... 
Dabar net juokas…

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

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių
kūrybos

Svečias.                                                                          Ramūno Juciaus (Tauragės r.) nuotr.

Konkursui

Tarsi 
broliai

Prie kūrybos 
šaltinio

Kai kaime kūrėsi kolūkiai, 
Barkauskai buvo ramūs. Jie 

nedaug turėjo žemės, o padali-
nus į penkias dalis, mažai tenka 
vienam. Eis dirbti į kolūkį.

Vyresnieji – dvi seserys ir 
brolis – jau seniai sukūrė šei-
mas. Pas tėvus liko tik jauniau-
sias Jonas. Ilgai dairėsi į mergi-
nas, bet tos geriausios nerado. 
Todėl daug dėmesio skyrė so-
dui, bitynui. 

Pagaliau kaimynai išgirdo, 
kad Jonas veda už upės gyve-
nančią Bronelę, vienturtę Gikių 
dukterį, tikrą gražuolę. Nors ji 
mokslų didelių nečiupinėjo, bet 
kolūkyje buvo pirmaujanti mel-
žėja. Jonas greitai pritapo kolū-
kyje. Priėmė jį fermos vedėju. 
Jaunas, perspektyvus... Įsikū-
rė buvusio ūkininko sodyboje, 
netoli fermos. Patogu – galima 
kontroliuoti sargą, melžėjas, šė-
rikus. Žmonai parenka produk-
tyvias karves.

Joną už gerą vadovavimą gy-
rė, premijavo. Jis mokėjo įsiteik-
ti vyresniems pareigose, prisitai-
kyti. Todėl ir rinko kasmet val-
dybos nariu. Į finansinius klau-
simus nesigilino, neįkyrėjo. Bal-
savo taip, kaip reikia. Į bažnyčią 
nemynė takų. 

Labai mėgo pasijuokti iš 
prasčiau gyvenančių ir daugia-
vaikių. Petrui Mažeikai sako:

– Kam tiek daug vaikų augi-
ni? Šeimą reikia planuoti, nes 
niekaip iš skurdo neišbrisi. 

– Ką darysi, kad Dievas tiek 
davė? Gal ir tu turėsi ne pagal 
planą, – teisinasi Petras.

Tada Jonas greit atšaudavo:
– Tau Dievas duoda, o aš ir be 

jo apsieisiu. Pats pasidarysiu, ka-
da ir kiek norėsiu.

Motiejus Varnas Joną pabara:
– Su Dievu nejuokauk, ne pie-

muo tau... Gali nubausti už ne-
pagarbą.


Paukščiai gražiai čiulba. Die-

na lyg užsakyta. Šilta, sodai žydi. 
Kazys Sakalas atsineša suoliuką 
prie obels, atsisėda ir gano anū-
kėlį Juozuką. Pasižvalgo į Bar-
kauskų sodybą. Dūzgia visas so-
das. Prineš bitės medaus. Parda-
vinės visą žiemą. Mato, Bronelė 
sode džiausto skalbinius. Kazys 
bando prakalbinti:

– Tai gražiai tavo drobeles 
saulutė išbalins, išdžiovins, iš-
vėdins. Kvepės maloniai. 

Atlėkus bitė cvakt į kaktą, ki-
ta – į žandą. Marcelė mieste, to-
dėl šaukia:

– Bronele, gelbėk mane, ta-
vo bitės sugylė. Ateik, nors ge-
luonis ištrauksi.

Netrukus atėjo pievele. Iš-
traukė geluonį, patepė...

Kazys skundžiasi:
– Kažin, ar Marcelė mane pa-

žins? Bitės ir medus tavo, o ken-
čiu tai aš.  

Bronelė įsižeidė:
– Iš kur žinai kieno? Bitės to-

li skrenda, kol randa žiedų. Gal 
Zigmo Jurkaus, kuris prie šile-
lio gyvena? 

Bronelė greitai nuėjo namo. 
Kazys mąsto: „Gudri lapė. Už dy-
ką medaus neduos, nepavaišins. 
Ar rūmus statys, kad taip iš visko 
pinigą spaudžia? Net vaikų netu-
ri, kam turtą paliks?“


Metai bėga greitai ir ramiai. 

Jonui jau keturiasdešimt mete-
lių stuktelėjo, gerokai smilkiniai 
pliktelėjo. Jį sutikęs Motiejus vis 
repliką numeta:

– Ar dar ne laikas įpėdi-
niams? Kažin, ar nepavėlavai 
su planu? Ar nereikės imti ko-
kį našlaitį? 

Jonas nieko neatsako. Jau 
rimtesnis, tylus.

Bronelę moterys vis polikli-
nikoje susitinka. Rudenį supra-
to, kad laukiasi pirmagimio. Vi-
si nutilo. 

Pagaliau atėjo laukta diena. 
Pagimdė dukrelę. Sugrįžo namo. 
Bronelę lankė kaimynai. Nešė 
dovanas naujagimei. Visi linkėjo 
„jaunai“ mamytei laimės.

Barkauskai iškėlė šaunias 
vardynas kultūros namų salė-
je. Mokiniai deklamavo eilėraš-

čius, dainavo dainas. Įrašė Nijo-
lės vardu. Sutvirtino šampanu. 
Tik Bronelė nešvytėjo laime... 
Tokiame amžiuje sunku vaikus 
auginti, o mergaitė nerami, tai 
nepailsi.

Tik vėliau pradėjo lankytis 
pas daktarus. Tada visi suprato, 
kad Nijolė gimė su negalia. Dau-
giavaikiai šypsosi:

– Matai, ką Dievas gali. Nu-
baudė ne jį, o nekaltą kūdikį.

Moterys dūsauja, gailisi mer-
gaitės, o daktarai ramina mamą:

– Blogai, kad gimdei vėlyva-
me amžiuje. Dažnai būna apsi-
gimimų. Gal bus gabi mokslui, 
dirbs kontoroje, pragyvens vi-
sai neblogai.

Po poros metų susilaukė sū-
naus. Ir vėl bėda dėl sveikatos. 
Teko nedelsiant operuoti. Taisy-
ti įgimtą bėda. Pavyko – pasvei-
ko, augo žvalus berniukas. Ma-
tyt, bus į Joną, gudrus.

Jonas eina pasivaikščioti su 
vaikais. Kas nepažįsta, pakal-
bina:

– Gražu, kad senelis dar žva-
lus, su anūkėliais žaidžia.

Jonas nieko neatsako, tyliai 
praeina. Pagaliau suprato – vis-
kam savas laikas.


Paaugo vaikai. Jau abu lan-

ko mokyklą. Darbai sekasi, svei-
kata dar nesiskundžia ir pinigų 
sutaupė.

„Ąžuolo“ kolūkis ruošiasi sta-
tyti naujas veršides. Pakvietė 
darbų vykdytoją Antaną Gudru-
tį. Į kolūkio kontorą atvažiavo 
energingas, iškalbus specialis-
tas. Jo šeimą apgyvendino tame 
pačiame name, kur gyveno Bar-
kauskai. Namas didelis. 

Antanas atsivežė ir šeimą: 
žmoną, sūnų ir dukrą. Stasė 
dirbs kontoroje valytoja. Anta-
nas – ne iš kelmo spirtas. Mo-
ka medžiagas taupyt, planus 
vykdyt. 

Susidraugavo abi šeimos. At-
sirado bendrų planų, paslapčių. 
Tikri draugai, tarsi broliai...

Kartą Antanas klausia Jono:
– Gal statom sau gyvenamąjį 

namą? Yra medžiagų sutaupytų, 
dėsim abu lėšas, turėsim po butą. 

Ilgai Jonas svarstė. Ir su Bro-
nele aptarė daug kartų. Derino ir 
su Gudručiu, jo žmona Stase. Pa-
galiau sutarė. Čia nestatys. Bus 
kalbų, skaičiuos veršidės plytas, 
darys revizijas.

– Statom mieste, tai nė lapė 
nesulos, – Antanas pataria.

– Bet kaip gausi sklypą na-
mui? – nuogąstauja Jonas.

Antanas, matyt, buvo supla-
navęs, laukė tokio klausimo: pa-
statęs fermą, grįš į miestą dirb-
ti. Gyvens bendrabutyje, ten pri-
siregistruos, kaip visada. Tada 
prašys sklypo.

– Statom, – sutiko Jonas. – Tik 
sąžiningai sutariam. Būk lyg bro-
lis – neapgauk.


Pastatęs veršides, Antanas, 

kaip sakė, grįžo į miesto staty-
bas. Gavo ir namui sklypą. Pa-
sirinko abu projektą. Kiek buvo 

džiaugsmo, kai planavo, mata-
vo žemę, kur stovės namas, ga-
ražas, sandėlis.

Jonas laimingas grįžo namo. 
Abi šeimos dėjo lėšas. Pirko me-
džiagas, žinoma, Antano vardu. 
Samdė darbininkus, mokėjo už 
darbą. Skaičiavo, kiek dar rei-
kės pinigų. 

Per dvejus metus namas 
buvo pastatytas. Rudenį Anta-
no šeima jau kėlėsi į namą, nes 
vaikams reikės eiti į vidurinę 
mokyklą, o čia tik septynmetė, 
o Jonas – pavasarį, nes reikės 
parduoti gyvulius ir nusipirk-
ti baldus. 


Atėjo pavasaris. Jonas nepra-

nešęs netikėtai susiruošė aplan-
kyti draugą. Pasižvalgys baldų, 
nuspręs, ko reikės į butą. Nu-
važiavo...

Po keleto valandų buvo prie 
savo svajonės – namo, norėjo at-
rakinti, įeiti pasižiūrėti, bet spy-
na nepasiduoda raktui. Pakeista. 
Sunerimo Jonas: kas tai? Ir ant 
garažo durų nauja spyna kabo. 
Ilgai vaikščiojo po kiemą. Tada 
nuėjo į parduotuvę. Nupirko vai-
kams lauktuvių.

Sugrįžo prie namo. Švietė 
langai. Pasibeldė. Atidarė Sta-
sė duris, pakvietė į vidų. Sutiko 
Antaną. Mato, nelaukė jo, nesi-
džiaugia. Antanas parodė kam-
barius. Visi apstatyti baldais.

– Antanai, tai kur mano bu-
tas? Eisiu į teismą, bet savo dalį 
atgausiu, – piktinosi Jonas. 

Antanas pakeltu balsu su-
šuko:

– Neieškok vakarykščios die-
nos. Čia viskas mano, tavo nie-
ko nėra.

Jono nervai neišlaikė, susis-
tumdė, apsibarė. Stasė iškvie-
tė miliciją (tada taip vadinosi). 
Greitai atvažiavo ekipažas ir Jo-
ną išvežė į areštinę.

Ten Jonas apmąstė viską nuo 
pradžios... Pažintį su Antanu  
Gudručiu, planus, statybas ir ap-
gaulę... Tada pats davė pinigus, 
visas santaupas namo statybai. 
Jono kūną nukrečia šaltis. Apga-
vo jį miesto sukčius. Tiek metų 
taupytus pinigus nunešė. Ką pa-
sakys namuose?

Išleistas iš areštinės, Jonas 
nuėjo tiesiai į autobusų stotį. Va-
žiuos namo.

Nelinksma buvo ir namuo-
se... Bronelė verkė, priekaištavo. 


Įvyko keli teismai. Niekas ne-

galėjo paliudyti, kiek Jonas įdėjo 
lėšų į namo statybas. Bylą jis pra-
laimėjo. Nusipirko tą namą, kur 
daug metų gyveno, už likutinę 
vertę. Pasidarė remontą. Svajo-
nę – išeiti į miestą – prarado vi-
sam gyvenimui.

Jonas jau nebuvo toks kan-
dus. Nurimo. Kaimynai sako, kad 
su metais įgavo daugiau proto, 
patirties. Pakito mąstymas, po-
žiūris į kitaip gyvenančius. Tik 
tos pamokos Jonui brangiai kai-
navo.

Julija GalBuOGienė
Jurbarkas

Vilija DOBROVOlskienė
Elektrėnai
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