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Neįgaliųjų socialinėje įmonėje „Liregus“ dirba apie 100 neįgaliųjų.
Egidijaus Skipario nuotr. 

Kūryba išlaisvina iš 
negalios gniaužtų Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 

91 str. numatyta, kad valstybės, 
savivaldybių ir pan. įstaigos, or-
ganizacijos privalo ne mažiau 
kaip 5 procentus visų supapras-
tintų pirkimų atlikti iš socialinių 
ir panašių įmonių. Kaip laikoma-
si šio reikalavimo? 

2014 m. I ketvirtį buvo vyk-
dyti 106 viešieji pirkimai, kuriuo-
se dalyvavo 34 socialinės įmo-
nės Beje, iki kovo 31 d. CVP IS 
buvo pasiskelbusios tik 76 įmo-
nės iš 133 šiuo metu veikiančių. 
Per šį laikotarpį viešuosius pirki-
mus, kuriuose dalyvavo sociali-
nės įmonės, vykdė 73 perkančio-
sios organizacijos. Viešųjų pirki-
mų sutartis su socialinėmis įmo-
nėmis sudarė 42 iš jų. 

Deja, reikalavimo 5 proc. pir-
kimų atlikti iš socialinių įmonių 

Socialinės įmonės gali 
pasinaudoti ne tik sub-
sidijomis, bet ir įstatymo 
numatyta lengvata daly-
vaujant viešuosiuose pir-
kimuose. Ar tai palengvi-
na jų darbą? 

Gražia tradicija tapęs ne-
įgaliųjų teatrų festiva-
lis „Begasas“ jau ket- 
virtą kartą į sostinėje įsi-
kūrusią „Menų spaustu-
vę“ sukvietė kūrybingus 
neįgaliuosius iš visos Lie-
tuvos – scenoje pasirodė 
10 teatro trupių. Festiva-
lio sumanytojai išsikėlė 
ambicingus tikslus – ska-
tinti neįgalius žmones at-
skleisti savo kūrybines 
galias ir sudaryti sąlygas 
jų meninei raiškai, paro-
dyti visuomenei jų troš-
kimą kurti bei dalyvauti 
profesionalioje meninėje 
veikloje, keisti visų mūsų 
požiūrį į negalią. 

Tolerancijos link

iki šiol nesilaikoma. Perkančių-
jų organizacijų, kurios privalo 
laikytis VPĮ 91 straipsnio reika-
lavimų, 2013 m. vykdytų supa-
prastintų viešųjų pirkimų iš so-
cialinių įmonių vertė sudarė vos 
1 proc. bendros pirkimų vertės. 
Tai yra netgi mažiau nei ankstes-
niais metais (žr.lentelę).

Daugiausiai paslaugų 
pirko rinkimams 

Tačiau kai kurioms neįgalių-
jų socialinėms įmonėms pavyks-
ta gauti rimtų užsakymų pagal šį 
įstatymo straipsnį. Jau per pirmą 
šių metų ketvirtį viešojo pirkimo 
sutartys buvo pasirašytos su 25 
socialinėmis įmonėmis. Didžiau-
sios vertės sutartis sudarė UAB 
„Lodvila“ (10,756 mln. Lt), UAB 
„Lyderio grupė“ (4,367 mln. Lt), 
UAB „EVS Group“ (2,299 mln. 
Lt) ir VšĮ „Vilties žiedas“ (2,112 
mln. Lt). Pagal laimėtų viešųjų 
pirkimų skaičių pirmavo UAB 
„Faktumas“ (11), VĮ prie Aly-
taus pataisos namų (7) ir UAB 
„Lodvila“ (6).

Bendras neįgaliųjų ir profe-
sionalių aktorių, režisierių, mu-
zikantų (Sauliaus Čėplos, Rasos 
Kulytės, Tomo Dobrovolskio, 
Sieguolės Dikčiūtės, „Auksinį 
scenos kryžių“ šiemet pelniusios 
Saulės Degutytės) kūrybinis dar-
bas tarytum nubrėžė naują festi-
valio dalyvių galimybių ar bent 
jau siekiamybės ribą. Savita Ro-
meo ir Džuljetos istorijos inter-
pretacija – neįgaliojo vežimėlyje 
sėdintis vaikinas (solo partiją pui-
kiai atlikęs Danielius Jurevičius) 
įsimyli skaisčią leliją primenančią 
merginą (R. Kulytę), tačiau tarp 
jų įsižiebusią aistrą stengiasi už-
gesinti giminės, visuomenė, net-
gi velnias (Andžejus Matusevi-
čius). Ši interopera ragina perver-
tinti nusistovėjusius stereotipus, 
ugdo toleranciją, skatina žvelgti 
ne į žmogaus kūną, o pamatyti jo 
sielą. Panašių tikslų siekė ir pa-
grindinio festivalio prizo „Bega-
so“ kūrėjas tautodailininkas Eu-
genijus Paukštė. Pasak jo, kiek- 
vienas begemotas, jei tik labai 
trokšta, gali pakilti. Jam atitarė ir 
festivalio vedėja Ginta Žemaitai-
tytė. Jos teigimu, nors ne visi tu-
rime tokius gražius kūnus, kaip 

Dvasios polėkis įveikia 
visas kliūtis 

Respublikinis neįgaliųjų te-
atrų festivalis-konkursas „Bega-
sas“ prasidėjo įdomia intriga – 
dar negirdėto žanro (interoperos) 
spektaklio „Meilė be mirties smė-
lynuose“ fragmentu. Jį festiva-
lio žiūrovams pristatė pernykštė 
„Begaso“ prizo laimėtoja, šiemet 
konkursinėje programoje nedaly-
vavusi Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro trupė. 

sparnuotasis pegasas, tačiau ne-
įgaliųjų dvasios polėkis ir kūry-
bos poreikis toks stiprus, kad gali 
įveikti visas kliūtis. 

Kaip festivalio dalyviams pa-
vyko tai atskleisti, sprendė kom-
petentinga vertinimo komisija: 
pirmininkė aktorė ir poetė Biru-
tė Mar, nariai – aktorė Edita Zi-
zaitė, socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrės patarėja Aušra Ma-
karevičiūtė bei teatro apžvalgi-
ninkas Ridas Viskauskas.

Festivalyje – temų ir žanrų 
įvairovė  

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos meninių ir socialinių 
projektų vadovė ir neįgaliųjų teat- 
rų festivalio meno vadovė S. Dik-
čiūtė neslėpė, kad į „Begaso“ sce-
ną buvo pakviesta tik apie pusę 
paraiškas bei vaizdo medžiagą 
pateikusių neįgaliųjų kolektyvų. 
Ją džiugina, kad renkamasi vis 
aktualesnės temos, daugiau dė-
mesio skiriama profesionalesnei 
vaidybai. Šiemet sulaukta dau-
giau paraiškų iš rajonų. Pasak 
S. Dikčiūtės, – tai geras ženklas. 
Tokios teatro trupės, kaip Kupiš-
kio krašto žmonių su negalia są-
jungos „Pasitikėjimas“ (vadovė 
Dalia Bernadickienė, režisierė Ni-
jolė Ratkienė), įrodė, kad kurian-
tys neįgalieji gali būti įdomūs vi-
sai visuomenei. Jie festivalyje pri-
statė spektaklio „Žemės ar mo-
ters“ pagal J. Tumą-Vaižgantą fra-
gmentą. Beje, kupiškėnai „išplau-
kė“ ir į platesnius vandenis. Vos 
ne tiesiai iš „Begaso“ festivalio su 
K. Donelaičio 300-osioms gimimo  
metinėms skirtu spektakliu jie iš-
vyko į Kaliningradą. 

Vertinimo komisijos narė ak-
torė E. Zyzaitė atkreipė dėmesį 
ir į kitas liaudies teatrui artimą  

Interopera „Meilė be mirties smėlynuose“ nubrėžė naują festivalio dalyvių galimybių ribą. Egidijaus Skipario nuotr. 

„Begaso“ prizą šiemet iškovojo klaipėdiškių teatro trupė „Palėpė“.



Kėdainiai:

Yra toks anekdotas: du turčiai patenka į rojų, vaikšto 
po sodą, gėrisi nuo vaisių nusvirusiomis šakomis. 

Vienas klausia: „Kodėl ant ano medžio nėra obuolių? 
Tikriausiai per anksti nukrito?“ „Tai klevas, broli, kle-
vas“, – sako draugužis. Išvada paprasta: verteivai nie-
kas gyvenime nerūpėjo, tik verslas, turtas, pinigai. Nuo 
kito pasaulėlio jis buvo atsiskyręs tiršta naudos kaupi-
mo migla. Ir čia jau ne anekdotiška frazė, o gyvenimo 
realybė. Rodos, žmogui pakanka ir fizinių, ir psichinių 
jėgų verslauti, sportuoti ar kitokiu būdu pasireikšti, bet 
jo dvasingumo laipsnis žemas arba sutelktas tik jam vie-
nam žinoma kryptimi. 

Kaip teigia psichologai, dvasingumas – tai mūsų tik- 
roji prigimtis. Visi jį turime, tik dažnas nešiojamės giliai 
miegantį. Daugelis net nesusimąsto, kad dvasinis darbas 
turėtų būti pastovus, toks pat suprantamas, kaip mais-
tas ir buitis. Materialūs dalykai – priemonė išgyventi, o 
ne gyvenimo tikslas.

Deja, dvasios skurdžių arba, kaip sakau, dvasios luo-
šių, paliegėlių dar gausybė – klesti gobšumas, egoizmas, 
abejingumas svetimai bėdai. Akibrokštai pasireiškia net 
maldos namuose. Antai vieno mūsų provincijos miesto 
kunigas prašo tikinčiųjų neduoti bažnyčiai... metalinių 
pinigų, tik popierinius. Prašo nepaisydamas, kad tra-
diciškai dvasingumas yra neatsiejamas nuo bet kurio 
religinio reiškinio ir kulto tarnas neprivalėtų skirstyti 
aukų į monetas ir kupiūras. Net Šventajame Rašte pa-
rašyta, kaip Jėzus Kristus išvarė iš Jeruzalės šventyklos 
prekeivius – čia negali subūti pinigai ir šventa dvasia.

Dvasingumo šaltinis yra sąžinė, ištikimybė teisingu-
mui ir tiesai. Tačiau šiurpas ima, kai viename dienrašty-
je perskaitai apie prie Marijampolės įkurtus vaikų glo-
bos namus. Ten našlaičiai ir globotiniai gyveno nuola-
tinėje baimėje, juos mušdavo auklėtojos arba, joms pra-
šant, stipresni namų gyventojai. Patyčios, pažeminimai, 
net lytinės prievartos toleravimas čia buvo vos ne kas-
dienis „auklėjimo“ būdas.

Kai vaikų pabėgimai iš globos namų tapo itin dažni, 
o vienas našlaitis nusižudė, pagaliau susigriebta – atlie-
kami du ikiteisminiai tyrimai dėl galimų globos namų 
darbuotojų nusikalstamų veikų. Kuo bepasibaigtų ty-
rimai, nuobaudos, moralinio klimato atkūrimas, nori-
si už galvos susiėmus aimanuoti: jeigu net vaikų glo-
bos įstaigoje prarandamas dvasingumo jausmas, kur 
beeiti toliau!

Kodėl žmonių vidinis pasaulis taip susitraukia? Iš 
kur semiamasi šito negatyvo? Rodos, nugrimzdo praei-
tin žiaurūs inkvizicijos, raganų medžioklės, koncentra-
cijos stovyklų laikai, kankinimai, luošinimai, siuntimai 
myriop be kaltės įrodymų. Iš esmės šis genocidas vyko 
Europoje. O kitame pasaulio krašte, Meksikoje, prieš 
kelis šimtmečius indėnai toltekai, įkūrę galingą valsty-
bę, tapo legendine tauta, pasižymėjusia išskirtiniu inte-
lektualumu ir kultūra. Jų palikimas didina mūsų vidinę 
jėgą ir žadina dvasią. Tai mokėjimas suprasti kitus, tu-
rėjimas laiko sau ir mylimiems žmonėms, gėrio, tiesos, 
įkvėpimo šaltinių ieškojimas, svajonių siekimas, suge-
bėjimas daryti protingus sprendimus, siekti džiaugsmo 
būsenos ir daugelis kitų dalykų.

Laimė, kad dvasios riteriai sugeba sudaryti atsva-
rą abejingumui. Per įvairias našlaičių, senelių, neįga-
liųjų paramos akcijas aukojamos didelės pinigų su-
mos. „Maisto bankas“ surenka tūkstančius tonų pro-
duktų neturtingai gyvenantiesiems. Ir aukoja dažniau-
siai vyrėlesni žmonės, senjorai, net neįgalieji, sėdintys 
ratukuose, nes kadaise patys yra patyrę ne vieną juo-
dą dieną arba turi prigimtinę nuostatą dalintis pasku-
tiniu duonos kąsniu.

Žinomas rusų pedagogas V. Suchomlinskis rašė: 
„Mokėk jausti žmogų šalia savęs, iš akių suprasti jo dva-
sinį pasaulį – džiaugsmą, sielvartą, nelaimę.“ Neturint 
šio vidinio turinio, gali nutikti kaip tam turčiui rojuje, 
ieškojusiam obuolių ant klevo šakų.

Obuoliai ant... 
klevo šakų

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tauragė:
 Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos narys Vladislovas 
Kirkickas dalijasi smagios 
kelionės į pajūrį įspūdžiais. 

Grupelė Tauragės rajo-
no neįgaliųjų draugijos na-
rių, judančių vežimėliais, 
nutarė aplankyti Lietuvos 
pajūrį. Didesnių problemų 
nekilo, nes kelionei pritaręs 
draugijos pirmininkas pats 
sutvarkė visus persikėlimo 
per marias formalumus. 

Linksmame draugų 
būryje kelionė tikrai ne-
prailgo. Pusantros valan-
dos kelio – ir mes jau kel-
te į Neringą. Žinoma, pir-
miausiai apsilankėme del-
finariume. Kai kurie neį-
galieji čia buvo pirmą kar-
tą. Visus maloniai nustebi-
no delfinų pasirodymas. Jų 

Kelionė į pajūrį

atliekami triukai ir šuoliai 
paliko neišdildomą įspūdį. 

Po smagaus delfinų 
spektaklio nutarėme pasi-
dairyti po Neringą. Apsi-
stojome Juodkrantėje. Pa-

pietavę ir pabuvę gamtos 
prieglobstyje, pasigrožė-
ję neramia jūra, linksmi ir 
laimingi vakarėjant pasu-
kome namų link.

Tokios smagios kelio-

nės ne tik praplečia neįga-
liųjų akiratį, bet ir padeda 
užmiršti negalią, o važinė-
jimasis vingiuotais pajū-
rio takeliais suteikia daug 
gerų emocijų.

  Leokadija Mockienė 
laiške „Bičiulystei“ papasa-
kojo apie Kėdainiuose sureng-
tą šventę. 

Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijoje buvo pa-
minėta Tėvo ir Tarptau-
tinė vaikų gynimo diena. 
Renginio vedėja Danguo-
lė Barauskienė, pradėda-
ma šventę, pabrėžė, kad 
tėvas yra moralinė atrama 
vaikams, kelrodis į gyveni-
mą. Iš jo semiamės ąžuolo 
ir geležies stiprybės, mo-
komės darbštumo, peri-
mame dorovines verty-
bes. Draugijos pirminin-
kas Rimantas Dubosas pa-
sveikino į šventę susirin-
kusius tėvus, o vaikučiai 
buvo pradžiuginti dova-
nėlėmis, dainos „Išėjo tė-
velis į mišką“ inscenizaci-
ja. Literatė Danutė Make-
lienė mažiesiems skyrė šil-
tus eiliuotus žodžius. 

Šventiškai atrodantis 

Dviguba šventė
A. Dapkienės vadovauja-
mas ansamblis „Giedra“ 
džiugino skambiomis dai-
nomis. Literatai parodė 
vaizdelį „Mažmožis“, ku-
ris sukėlė juoko šurmu-
lį. Savos kūrybos eilėraš-
tį apie tėviškės prisimini-

Susirinkusiesiems dainavo ansamblis „Giedra“ .

mus paskaitė Genovaitė 
Jakienė.

Solistė Beata Kačenaus-
kienė padainavo lietuvių 
liaudies dainų. Renginio 
pabaigoje „Giedros“ dai-
nininkai, literatai ir sve-
čiai iš visos širdies traukė 

dainą „Brangiausia žemė“. 
Jaukioje salėje, kvepiančio-
je bijūnais, garavo arbata, 
netilo šurmulys. 

Toks renginys – tai tru-
pinėlis džiaugsmo, kurio 
kasdieniniame gyvenime 
labai trūksta. 

Marijampolės savivaldybės neįgalieji nuotaikingai paminėjo Tėvo dieną.

Marijampolė:
  Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lina Cvirkie-
nė „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje pasidalijo sureng-
tos šventės įspūdžiais. 

Į kavinėje „Akmeninė 
kerpė“ surengtą Tėvo die-
nai skirtą popietę rinkosi 
Marijampolės savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos 
nariai. Renginyje apsilan-
kė ir savivaldybės Sociali-
nių paslaugų skyriaus vy-
riausioji specialistė Aušra 
Parulienė. 

Renginio vedėja popie-
tę pradėjo Tėvui skirtomis 
eilėmis. Ji pasveikino visus 
susirinkusius tėvelius, se-
nelius. Iškeliavusieji ana-
pilin buvo pagerbti tylos 
minute. Renginio vedėja 
pasakojo, kad Tėvo dienai 
skirta šventė neturi vienos 
datos ir pasaulyje minima 
įvairiomis dienomis. Lie-
tuviai ją švenčia pirmąjį 
birželio sekmadienį. Įvai-

Pagerbė tėvus
rių tautų žmonės pagarbą 
tėvams reiškia nuo 1910 
metų. Tų metų birželio 19-
ąją pirmoji duoklę tėvams 
atiduoti nusprendė ameri-
kietė Sonora Dodd, kurios 
motina mirė gimdydama 
šeštą vaiką. Jos tėvas, karo 
veteranas, pats vienas už-
augino visus vaikus.

Tėvui skirtas dainas 
šventės dalyviams dova-
nojo šeimyninis duetas iš 
Visagino Violeta ir Maksi-
mas, kapelos „Linksmuo-
lė“ nariai, daugeliui pa-
žįstami iš LRT „Duokim 
garo“ laidų. Susirinkusie-
ji, pamiršę savo negalias, 
dainavo kartu su jais, kai 

kurie net ir šoko. Renginio 
dalyvių aktyvumas buvo 
„skatinamas“ finansiškai – 
buvo dalijami netikri pi-
nigai, kuriuos buvo gali-
ma išleisti šventės pabai-
goje surengtame aukcione.

Nors ir trumpai, visų 
veiduose švietė šypsena 
ir gera nuotaika.

Tauragiškiai aplankė Neringą .
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Metodinė pagalba asocijuo-
tiems nariams, neįgaliųjų drau-
gijų vadovų kvalifikacijos kėli-
mas, jų vadybinių gebėjimų to-
bulinimas – vieni svarbiausių 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
(LND), kaip skėtinės organiza-
cijos, įsipareigojimų. Ypač to-
kios pagalbos reikia naujai iš-
rinktiems neįgaliųjų draugijų 
pirmininkams. Per pastaruosius 
metus (nuo praėjusių metų pa-
vasario) pasikeitė net 9 draugi-
jų vadovai. 

Šventosios mokymų ir re-
abilitacijos centre gegužės pa-
baigoje LND surengė seminarą 
„Darbo organizavimas asociaci-
joje“. Lektorė Jolanta Marija Ma-
linauskaitė neįgaliųjų draugijų 
vadovams pristatė svarbiausius 
asociacijos darbo organizavimo 
principus: planavimą, dalijimąsi 
informacija, susirinkimų organi-
zavimą, gaunamos informacijos 
tvarkymą, jos panaudojimą, dar-
bų paskirstymą. Didelę praktinę 
patirtį šioje srityje turinti lektorė 
paskaitos dalyvius mokė, kaip 
suburti išsikeltus tikslus galin-
čią įgyvendinti komandą. Ne-
mažai kalbėta ir apie vaidmenų 
pasiskirstymą komandoje, ats-
kirų jos narių asmenines savy-
bes, gebėjimus, atsakomybių ri-
bas. Seminaro dalyviams buvo 
naudinga sužinoti ir kokios sa-
vybės būtinos geram vadovui. 
Tai pasitikėjimas savimi, gebė-
jimas spręsti problemas, mokė-
jimas klausytis, gebėjimas už-
sitarnauti komandos pagarbą, 
rimtai reaguoti ir priimti spren-
dimus, profesionalumas, mokė-
jimas dirbti komandoje. Teorinę 
paskaitos dalį paįvairino prak-
tinis užsiėmimas, kurio metu į 

grupeles susiskirstę seminaro 
dalyviai bandė išgryninti savo 
organizacijų stipriąsias ir silpną-
sias puses, numatyti grėsmes ir 
galimybes. 

J. M. Malinauskaitė neįgalių-
jų draugijų vadovams priminė 
ir svarbiausius pernai skaitytos 
paskaitos apie projektų rengi-
mą akcentus, paragino aktyviau 
įsijungti į vietos veiklos grupes, 
teikti paraiškas naujoms inicia-
tyvoms įgyvendinti, pasinaudo-
ti įvairių fondų parama. 

Svarbūs buvo ir dar vie-
ni mokymai, kurių metu LND 
teisininkė Audronė Balsiukienė 
asocijuotų narių vadovams pri-
statė nuo šių metų įsigaliojusią 
naują Viešųjų pirkimų įstatymo 
redakciją, patarė, į ką būtina at-
kreipti dėmesį rengiant mažos 
vertės pirkimų taisykles, orga-
nizuojant pirkimus, tvarkant 
viešųjų pirkimų dokumentus. 
Aptarti ir neįgaliųjų draugijų 
vadovams kylantys neaiškumai 
dėl darbo sutarčių, darbo laiko 
apskaitos žiniaraščių pildymo, 
neįgaliųjų įdarbinimo, darbo 
saugos reikalavimų. 

Teisės, organizaciniais, ki-
tais rūpimais klausimais LND 
asocijuotas nares skėtinės aso-
ciacijos specialistai konsultuoja 
ne tik rengiamų mokymų metu, 
bet nuolat. Neįgaliųjų draugijų 
nariai įtraukiami ir į LND orga-
nizuojamas stovyklas (neįgalių 
vaikų ir tėvų), kūrybinius semi-
narus (literatų, dailininkų, foto-
grafų), šventes (susitikimas Ta-
lačkoniuose), kviečiami į meno 
kolektyvų koncertus, kitus ren-
ginius.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Penketas metų prabėgo nuo 2009 
metų gegužės, kai keletas Pasva-
lio rajono neįgaliųjų draugijos 
narių panoro sueiti į būrį, kurti 
rankdarbius ir prasmingai pra-
leisti savo laisvalaikį. Rankdar-
bių būrelis pasivadino ,,Žibu-
tės“ vardu. 

Tais pačiais metais būrelis ap-
silankė pas kaimynus biržiečius, 
susipažino su jų darbais, susiža-
vėję kaimynų išradingumu pa-
noro patys išmokti naujų rank-
darbių. Po kurio laiko jau Bir-
žų rajono neįgaliųjų draugijos 
darbštuolės atvyko į Pasvalį pa-
mokyti vytelių pynimo. 2010 m. 
prie rankdarbių būrelio ,,Žibutė“ 
prisijungė vyrai, medžio drožy-
bos mėgėjai Vydmantas Bručas 
ir Alvidas Svilis. Tais metais da-
lijomės darbo patirtimi su kai-
mynais pakruojiečiais. Nuo 2010 
metų kasmet savo dirbinius bū-
relis demonstravo respublikinėje 
neįgaliųjų šventėje Talačkoniuo-
se, neįgaliųjų sporto ir kituose 
renginiuose. 

,,Žibutės“ narės dalyvavo 
Ukmergėje surengtoje neįgalių-
jų darbų parodoje „Rudens sau-
lutė“, „Vilnius dienų“ renginiuo-
se. 2014-aisiais rankdarbių būre-
lis vyko į Anykščius pasidalin-
ti patirtimi. 

Rankdarbių būreliui – 
penkeri

Į Pasvalio krašto muziejuje surengtą jubiliejinę „Žibutės“ būrelio rankdar-
bių parodą susirinko ištikimiausi jo lankytojai. 

Gegužės pradžioje Pasvalio 
krašto muziejuje surengta jubi-
liejinė rankdarbių paroda, ku-
rioje buvo apžvelgti ir penke-
rių metų darbai. Renginio ve-
dėja Laima Trinkūnienė pabrė-
žė, kad būrelis išaugo tiek skai-
čiumi, tiek dirbinių kokybe. 
Mero pavaduotojas Povilas Bal-
čiūnas pasidžiaugė, kad ,,Žibu-
tės“ rankdarbių būrelis geba su-
rengti tokias savo darbų paro- 
das, kurios įdomios daugeliui 
lankytojui. Draugijos pirminin-
kė Eglė Vegytė padėkos raštais 

Pasvalys:

LND akiratyje – 
vadybinių gebėjimų 

tobulinimas
  Marijampolės savivaldybės I 
grupės neįgaliųjų draugijos tary-
bos narė Regina Kaušilienė „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiške pasida-
lijo įspūdžiais iš kelionės į sostinę. 

Pakviesti parlamentaro Al-
bino Mitrulevičiaus, Marijam-
polės I grupės neįgalieji lankė-
si Lietuvos Respublikos Seimo 
rūmuose. Vykome dviem au-
tobusiukais iš Socialinės pagal-
bos centro (už kelionei reika-
lingą kurą sumokėjo A. Mitru-
levičius). 

Seime mus pasitiko kance-
liarijos darbuotojai bei pats par-
lamentaras. Jie supažindino su 
Lietuvos valstybės valdymo sis-
tema, Seimo paskirtimi, papasa-
kojo apie parlamentarų darbą. 
Apžiūrėjome rūmuose esančias 
nuotraukas, kurios iliustruo-
ja Lietuvos parlamento istoriją, 
valstybės raidą, matėme ginta-
ro parodą. Pabuvojome naujuo-
siuose ir senuosiuose Seimo rū-
muose, Prezidento salėje, žurna-

Neįgalieji lankėsi Seimo 
rūmuose

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgalieji įsiamžino Seimo rūmuose.

apdovanojo parodos autorius ir 
renginio organizatorius. Sukak-
tuvininkus sveikino ir nuostabų 
koncertą dovanojo Pasvalio aklų-
jų ir silpnaregių draugijos voka-
linis ansamblis, kurio amžius su-
tampa su mūsų rankdarbių bū-
relio veikla. Sveikinimo žodžius 
tarė svečiai iš Biržų. Pasvalio 
rankdarbių klubo ,,Kraitė“ va-
dovė rankdarbių būreliui pado-
vanojo klubo narių sukurtą pa-
veikslą ir perdavė daug gražių 
linkėjimų. 

Vilius GRABSKIS

Marijampolė:

listams skirtose patalpose. Teko 
netgi pasėdėti Seimo narių kėdė-
se, prie mikrofonų. A. Mitrulevi-
čius atsakė į savo kraštiečių už-
duotus klausimus, pabendravo, 
aptarė, kaip būtų galima spręsti 
kai kurias neįgaliųjų problemas. 
Pasibaigus ekskursijai po Sei-
mo rūmus, A. Mitrulevičius ne-

įgaliuosius pavaišino gardžiais 
pietumis. 

Nuoširdžiai dėkojame Sei-
mo nariui už puikią kelionę bei 
nuoširdų ir mielą bendravimą. 

Atsisveikindami su Seimo 
rūmais dar apžiūrėjome šalia 
Parlamento esantį memorialą 
Sausio 13-osios aukoms atminti.

Klausėte – 
atsakome

„Ar į profesinę reabilitaciją gali 
būti siunčiami žmonės, kurių 
neįgaliojo pažymėjime yra įra-
šas „Nedarbingas“? – klausia 
J. Paulauskienė iš Alytaus.

Galimybė dalyvauti profesi-
nės reabilitacijos programoje ne-
priklauso nuo neįgaliojo pažy-
mėjime nurodyto įrašo „Nedar-
bingas“. Profesinė reabilitacija – 
tai asmens darbingumo, profe-
sinės kompetencijos bei pajėgu-
mo dalyvauti darbo rinkoje atkū-
rimas arba didinimas ugdymo, 
socialinio, psichologinio, reabi-
litacijos ir kitomis poveikio prie-
monėmis.

Į profesinę reabilitaciją – ir 
sunkiausios negalios asmenys

Profesinės reabilitacijos pas-
laugų poreikis nustatomas asme-
nims, kurie teisės aktų nustatyta 
tvarka kreipėsi į teritorinę dar-
bo biržą ir NDNT. Vadovaujan-
tis profesinės reabilitacijos pas-
laugų poreikio nustatymo kri-
terijų aprašo ir profesinės reabi-
litacijos paslaugų teikimo bei fi-
nansavimo taisyklėmis, teritori-
nė darbo birža sprendimą siųsti 
asmenis, kuriems nustatytas dar-
bingumo lygis, į NDNT nustaty-
ti profesinės reabilitacijos paslau-
gų poreikio priima, jeigu:
• asmuo įregistruotas teritorinė-

je darbo biržoje;
• asmens darbingumo lygis yra 

nuo 0 iki 45 procentų, išsky-
rus kai yra nustatytas nuolati-
nis slaugos poreikis;

• iki nustatyto asmens darbingu-
mo lygio termino pabaigos yra 
likę ne mažiau kaip 180 kalen-
dorinių dienų

• asmuo priskirtas tikslinei gru-
pei – nepasirengęs darbo rin-
kai, motyvuotas.

NDNT asmeniui profesinės 
reabilitacijos paslaugų porei-
kį nustato vertinant šiuos krite-
rijus: medicininius, funkcinius; 
profesinius ir kitus kriterijus, tu-
rinčius įtakos asmens profesinės 
reabilitacijos bei jo įsidarbinimo 
galimybėms. Seminaro dalyviai atliko praktines užduotis.

Neįgaliųjų draugijų vadovai diskutuoja su lektore J. M. Malinauskaite 
(kairėje).
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Mokslininkai įrodė, jog sė-
jamoji salota (sinonimai: 

daržinė salota, lapinė salota; to-
liau – salota) ypač reikalinga pa-
gyvenusiems, dirbantiems sėdi-
mą darbą žmonėms netgi tuo-
met, kai nesiskundžiama jokiais 
sveikatos sutrikimais. Ji puikiai 
tiks vartoti ir po traumų, chi-
rurginių operacijų, sunkių ligų, 
esant padidėjusiam arteriniam 
kraujospūdžiui. Salota turėtų 
susidomėti ir tie žmonės, kurie 
turi polinkį tukti, dirba jonizuo-
jančiojo spinduliavimo aplinkoje, 
kontaktuoja su įvairiomis sveika-
tai žalingomis cheminėmis me-
džiagomis. Vartoti salotas ats-
kirai arba kaip priedą įvairiems 
valgiams naudinga ir vaikams, 
ypač sergantiems poliomielitu 
(poliomielitas – ūminė virusinė 
liga, pažeidžianti nugaros sme-
genų pilkąją medžiagą; infekci-
nis vaikų paralyžius). 

Pastaba. Kadangi sunku kas-

Atgaiva dirbantiems sėdimą darbą
dien suvalgyti didesnį kiekį sa-
lotų lapų (kad organizmas gau-
tų reikiamą kiekį bioaktyvių me-
džiagų), geriamos šviežiai iš-
spaustų salotų sultys.

Buvo privaloma 
karvedžiams ir 
sportininkams

Salotos buvo gerai žinomos 
gilioje senovės Graikijoje, Romo-
je, Vidurinės Azijos šalyse, da-
bar jos auginamos ir valgomos 
visame pasaulyje. Rašytiniuose 
šaltiniuose yra žinių, jog gydy-
tojas Antonijus Muzo šia daržo-
ve išgydė senovės Romos impe-
ratorių Tiberijų Cezarį Augustą 
(tikrasis vardas Tiberijus Klau-
dijus Neronas), sirgusį kepenų 
liga. Žinomas senovės Romos 
gydytojas Galenas (II a. po Kris-
taus) pats gėrė salotų sultis (nuo 
nemigos) ir jomis gydė ligonius, 
turinčius miego bei kitų sveika-
tos sutrikimų. Ilgą laiką senovės 
Graikijoje ir Romoje buvo priva-

loma gerti salotų sultis karve-
džiams ir sportininkams.

Pastaba. Šiandien žinoma, 
jog salotos gerina virškinimą, 
saugo nuo vidurių užkietėjimo, 
malšina troškulį, normalizuoja 
nervų sistemą, stiprina krauja-
gyslių sieneles, padeda šalinti 
iš organizmo cholesterolio san-
kaupas. 

Cheminė sudėtis
Salota turi baltyminių me-

džiagų (netgi daugiau už dau-
gelį kitų daržovių), angliavan-
denių, riebalų, ląstelienos, chlo-
rofilo, karoteno, vitaminų B1, 
B2, B6, C, E, H (biotino), P, folio 
rūgšties, fermentų. Dar esama 
glikozido laktucino (nervų sis-
temai reikalinga medžiaga; la-
pams suteikia kartumo), laktu-
cerino, tireokininų (stimuliuoja 
skydliaukę), polifenolių, flavo-
nų, fitoncidų, aliuminio, arseno, 
boro, cinko, kalcio, kalio, kobal-
to, magnio, natrio, fosforo, fto-
ro, fluoro, geležies, jodo, manga-
no, molibdeno, silicio, stroncio, 
titano, organinių rūgščių (obuo-
lių, citrinos, rūgštynių ir kt.) bei 
kitų medžiagų. 

Salotų sultys 
Jos turi nuskausminamų-

jų, raminamųjų (mažina padi-
dėjusį nervinį dirglumą, fizinę 
ir protinę įtampą, padeda už-
migti) ir antispazminių savybių. 
Taip pat šios sultys gerina ape-
titą, skysčių ir druskų balansą, 
aktyvina daugelio fermentų re-
akcijas, odos, sausgyslių, plau-
kų būklę, stimuliuoja vaikų au-
gimą ir kraujo gamybą, norma-

lizuoja širdies ritmą. 
Įsidėmėtina! Sultis geriau-

sia gaminti iš tamsiai žalių salo-
tos lapų, nes juose yra daugiau 
chlorofilo. 

Užtenka 0,5 stiklinės
Pagyvenusiems žmonėms, 

dirbantiesiems sėdimą darbą, 
nusilpusiems ligoniams, besi-
skundžiantiesiems padidėjusiu 
arteriniu kraujospūdžiu, vidu-
rių užkietėjimu, trūkstant vita-
minų, per dieną reiktų išgerti 
apie 0,5 stiklinės sulčių. Kitais 
atvejais (pvz., sergant skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opalige, 
lėtiniu gastritu) sulčių gali būti 
išgeriama trečdaliu ar ketvirta-
daliu mažiau. Atsiradus miego 
sutrikimų, 0,5 stiklinės sulčių iš-
geriama 1–1,5 val. prieš miegą.

Tinka ne visiems
Sergant inkstų akmenlige, 

podagra (liga, kuriai būdingas 
šlapimo rūgšties druskų [uratų] 
kaupimasis sąnariuose), ūmiu 
gastritu, kolitu (storosios žar-
nos uždegimu) ir enterokolitu 
(plonosios ir storosios žarnos 
uždegimu), taip pat paūmėjus 
šių ligų lėtinėms formoms, sa-
lotų sultys nevartojamos.

Sulčių mišiniai
Pastaraisiais dešimtmečiais 

vis dažniau salotų sultys var-
tojamos kartu su kitų daržovių 
sultimis (geriama 15–20 min. 
prieš valgį 1–2 kartus per die-
ną; pageidautina laikytis nuro-
dytų proporcijų), – tai gerokai 
padidina gydymo efektyvumą, 
tokius mišinius maloniau gerti. 

Ką jau ką, bet pykti tikrai mo-
kame visi. Baramės su arti-

miausiais žmonėmis, ginčijamės 
darbe, šaukiame, kartais mėtome 
daiktus, o gal net mušamės. Kad 
ir kaip stengtumėmės savo pyk-
tį suvaldyti, dažnai nepavyksta. 
Įsižiebiame it ugnis ir jokie savęs 
raminimai nepadeda. 

Kas gi tas pyktis ir 
kodėl jis taip sunkiai 

suvaldomas?
Nuo seniausių laikų pyktis 

atliko išlikimo funkciją. Jis su-
koncentruoja žmogaus smegenis 
gynybai. Deja, pykčio metu akty-
vuojami smegenų centrai nelei-
džia logiškai išanalizuoti situaci-
ją, ją permąstyti ir pasverti, ver-
ta pykti, ar ne? Stipri emocija tie-
siog ima ir įsižiebia, tarsi užtem-
dydama mūsų gebėjimą blaiviai 
mąstyti. Vieniems pyktis kyla lė-
čiau (šie žmonės ir atleisti ilgiau 
negali), kitiems jis „apsuka gal-
vą“ per akimirką ir nieko čia, ro-
dos, nepadarysi. 

Pykstame dėl įvairiausių 
priežasčių. Galima būtų vardin-
ti ir vardinti nesibaigiantį jų są-
rašą, bet vertėtų stabtelėti ir pa-
žvelgti giliau, kas gi už to pykčio 
slypi? Daugelyje situacijų už jo 
slepiasi mūsų pačių baimė. Kuo 
labiau bijome, tuo dažniau ima-

Geriausias ginčas – jokio ginčo
me įtarinėti ir pykti ant žmonių 
dėl tariamų blogų jų ketinimų. 
Dažnai pykstame ir iš liūdesio. 
Jaučiamės vargšai, nepakanka-
mai įvertinti, o tuomet ir supyks-
tame – ypač ant tų, kurie, rodos, 
turi nepaliaujamai mus mylė-
ti ir niekados nenuvilti. Daž-
nai pyktis tampa ir išmoktu re-
agavimo būdu. Atkreipkite dė-
mesį į savo šeimą: joje, ko gero, 
vienas asmuo pyksta daug daž-
niau, o kitas dažniausiai atsitrau-
kia ir savo pyktį išreiškia visai ki-
taip – atsiribojimu, abejingumu. 
Pyktis gali tapti vienu iš bloges-
nių įpročiu.

Kaip susitvarkyti su savo 
pykčiu?

Deja, valdyti pyktį yra la-
bai sudėtinga, tam reikia ilga-
laikių valingų pastangų. Neuž-
tenka išmokti susitvardyti vie-
ną kartą, kad įstengtume neigia-
mas emocijas kontroliuoti visą 
laiką. Pykčio valdymas yra nesi-
baigiantis darbas, tačiau atneša 
labai saldžių vaisių – geresnius 
santykius, puikesnę savijautą ir 
ramesnį bei harmoningesnį gy-
venimą. Tad, ko gero, verta pa-
bandyti. Pateiksime keletą pata-
rimų, kaip tai padaryti. Žinoma, 
nereikia tikėtis, kad staiga im-
site visai nepykti. Tebūnie jūsų 
tikslas pykti mažiau nei iki šiol.

Geležinė valia
Pykčio valdymas turi tap-

ti įpročiu. Tikriausiai pastebėjo-
te, kad nepykti ar nesusierzinti 
yra daug lengviau kuomet esa-
te pailsėję, jūsų nekamuoja šim-
tai rūpesčių, gerai jaučiatės. Po 
atostogų žmonės yra linkę pyk-
ti daug mažiau. Kodėl taip yra? 
Ogi todėl, kad tuomet mes esa-
me mažiau emociškai jautrūs ir 
turime daugiau vidinių resursų 
savo pyktį kontroliuoti. Vis dėl-
to gerai pailsėję ir harmoningi 
jaučiamės nedažnai. Dėl to, no-
rint valdyti pyktį, prireiks geleži-
nės valios. Iš pradžių gali būti la-
bai sunku susilaikyti ir savo pyk-
čio neišreikšti tą pačią sekundę, 
kai jis kilo. Nepatenkintą poreikį 
(šiuo atveju – išsakyti pyktį) ga-
lima palyginti su niežėjimo jaus-
mu, kai draudžiama pasikasyti. 
Bet, kaip žinia, rečiau kasantis, 
mažiau ir niežti. Taip ir su pyk-
čiu. Kuo rečiau savo pyktį išreik-
šime nespėję pagalvoti, ar tikrai 
verta, tuo lengviau bus savo re-
akcijas kontroliuoti. 

Luktelėkite
Retai sulaukiame tokio pata-

rimo, tačiau kalbant apie pyktį 
jis yra aukso vertės. Kiek kartų 
esate gailėjęsis dalykų, kuriuos 
prišnekėjote supykęs? Turbūt ne 
vieną. Tad kilus pykčiui protinga 
palaukti, kol kiek nusiraminsite. 

Emocijoms bent kiek nuslūgus, 
išreikšti nepasitenkinimą seksis 
sklandžiau, o ir labiau argumen-
tuotai. Juk emocingos kalbos be 
argumentų mus pačius nelabai 
įtikina, tiesa?

Pyktis be įžeidinėjimų
Jei jau labai supykote ir išsi-

sakyti būtinai norisi, stenkitės tai 
padaryti neįžeidinėdami. Juk pa-
sakymas: „Aš labai pykstu, kad 
tu vėl vėluoji“ tikrai skiriasi nuo 
pasakymo: „Tu kvailys, niekada 
nesugebi ateiti laiku.“ Pykstant 
geriau išsakyti savo būseną, o ne 
įžeidinėjimus. Tokią pykčio iš-
raišką žmogui, kuriam tas pyk-
tis skirtas, daug lengviau priim-
ti ir suprasti, o ir ilgalaikių nuos-
kaudų dėl išgirstų įžeidimų ne-
pasilieka. 

Pykčio išraiška kitais būdais
Pyktį nuolat nukreipiame 

į ką nors – į jį sukėlusius žmo-
nes, į mūsų kelyje pasipainioju-
sius nelaiminguosius arba į ko-
kią nors veiklą. Daug konstruk-
tyvesnis būdas savo pyktį reikš-
ti jį nukreipiant į kokį nors už-
siėmimą, pvz., namų tvarkymą. 
Pyktis tikrai sumažėja, o ir namai 
lieka švarūs. 

Mąstymo klaidos
Ir galiausiai ne mažiau svar-

bu bandyti suvokti, ar pykčio 
priežastis iš tiesų verta jūsų nei-
giamų emocijų. Psichologai daž-

nai siūlo „registruoti“ savo min-
tis ir prieš jas išreiškiant labai ge-
rai įvertinti. Dažnai kyla pyktis 
dėl to, kad pagal mūsų suvoki-
mo sistemą žmogus elgiasi blo-
gai. Tačiau čia vertėtų stabtelė-
ti ir pagalvoti, ar šiam žmogui 
jo poelgis reiškia tą patį, kaip ir 
jums. Jums nuolatinis artimojo 
vėlavimas gali sietis su didžiule 
nepagarba, o jam tai tiesiog vė-
lavimas, dėl kurio jis pats nieka-
da ant kitų nepyksta. Jeigu jūsų 
artimasis nemano, kad vėlavi-
mas yra nepagarba, o jūs pyks-
tate būtent dėl to, kad jaučiatės 
jo negerbiami, ar galima jį baus-
ti už tai, ko, jo suvokimu, jis tik- 
rai nedaro?

Atleiskite
Bendravimas yra nuolatinis 

atleidimas. Atleidimas be pasi-
liekančių nuoskaudų ir prikai-
šiojimo žvelgiant į praeitį. Atlei-
dimas skatina augimą ir judėji-
mą į priekį. Jo dėka santykiai gali 
tapti vis labiau panašiūs į tokius, 
kokių norite. 

Tad jeigu įmanoma, konflik-
tų geriausia vengti. Tai nereiš-
kia, kad reikia kaupti nuoskau-
das savyje. Tai reiškia, kad ne-
sutarimus geriausia aiškintis be 
pykčio, ramioje būsenoje, taip ir 
ginčų nekils. 

Parengė

Milda VICKUTĖ

Pastaba: jei žaliava apdoro-
jama ne specialia elektrine trin-
tuve, o rankiniu būdu, čia pa-
teiktuose receptuose nurody-
ti sulčių kiekiai (šaukštais) tu-
rėtų būti padidinti maždaug 
trečdaliu.

Šienligė. Mišinys (kaip pagal-
binė gydymo priemonė; pagrin-
dines gydymo priemones gali 
skirti tik gydytojas): morkų – 9, 
burokėlių – 3, salotų – 4. 

Aterosklerozė, mažakraujys-
tė, galvos skausmas, neurastenija, 
šunvotės. Mišinys (kaip pagalbi-
nė priemonė): morkų – 8, salo-
tų – 5, špinatų – 3. 

Pastabos: 
1. Neurastenija – funkcinė 

nervų sistemos liga, kylanti po 
psichikos traumos, protinio per-
vargimo, nesilaikant darbo ir 
poilsio režimo; ligonis greitai iš-
senka, pasidaro nervingas, jaut- 
rus, irzlus.

2. Šunvotė (kitaip – furun-
kulas) – gumbelis, atsiradęs dėl 
plauko maišelio ir riebalų liau-
kos ūminio pūlinio uždegimo. 
Uždegimą sukelia auksinis sta-
filokokas; dažniau jis kyla nuša-
lus, trūkstant vitaminų, sergant 
cukriniu diabetu.

3. Laikant špinatus (taip pat 
ir jų sultis) šiltai parą ar ilgiau, 
iš juose esančių nitratų, veikiant 
tam tikroms bakterijoms, pasi-
gamina dar nuodingesnės me-
džiagos – nitritai. Kad šito iš-
vengtume, geriausia vartoti tą 
pačią dieną išspaustas špinatų 
sultis. Ir dar: sergant podagra, 
kepenų ir inkstų ligomis špina-
tų produktai nevartotini.

Romualdas OGINSKAS
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Gimiau Mažeikių rajone, ne-
toli Renavo dvaro, Vadagių 

kaime. Labai graži gamta: kalne-
liai, upė Varduva, piliakalnis, šve-
dų kapinaitės, miškas, pievos...

Iš prigimties turėjau negalią – 
viena akim nemačiau, bet vaikys-
tės pradžioje to nesupratau. Bu-
vau labai silpnos sveikatos. Kar-
tą susirgus felčerė davė vaistų 
ir pasakė mamai: ,,Jei tie vaistai 
padės – mergaitė gyvens.“ Die-
vulio buvo lemta, kad aš išgyve-
nau, bet likau labai silpnutė. Bu-
vau šešerių metukų, kai tėvelis 
vežė mane į Rygą vežimu pakin-
kytais arkliais operuoti akį. Beva-
žiuodami sutikome vokiečių ka-
rininkus, kurie liepė sukti atgal. 
Taip baigėsi mano akies operaci-
ja, nes prasidėjo karas...

Buvau gamtos vaikas. Joje 
jausdavau didžiulę palaimą. Su 
draugėmis bėgiodavome po pie-
vas, džiaugdavomės žydinčiomis 
gėlytėmis. Jų prisiskynusi bėg-
davau pas kunigėlį, kad šiomis 
papuoštą bažnytėlę. Kunigėlis 
mane globodavo. Jis, turėdamas 
laiko, rodydavo man knygas su 
paveikslėliais.

Piešimu domėtis pradėjau bū-
dama dar mažytė. Žiūrėdavau 
paveikslus knygose, žurnaluose. 
Išsėdėdavau prie jų valandų va-
landas. Mamos vis klausinėda-
vau, kas taip gražiai tose knygu-
tėse nupiešia, kas nutapė šven-
tuosius, kurie kabo kambaryje. 
Kartais mamai užsimindavau, 
kad pati norėčiau išmokti taip 
piešti. Piešdavau ant šaligatvio. 

Buvau ketvirtoje klasėje, kai 
tėvelis iš Rygos parvežė spalvo-
tų pieštukų. Piešiau viską, kas 
pakliuvo. 

Piešimo mokytojo septynme-
tėje neturėjome. Jo mokė dėstė fi-
zikos, o paskui – lietuvių kalbos 
mokytoja. Baigusi Renavo sep-
tynmetę mokyklą, prašiau ma-
mos, kad leistų važiuoti į Kauno 
dailės mokyklą laikyti stojamųjų 
egzaminų. Stojančiųjų buvo 300, 
o priėmė tik 45 mokinius. Tarp jų 
buvau ir aš. Tėvai neturėjo pini-
gų ir maisto įduoti. Mamos bro-
lis davė l0 rublių, lašinių gabalą 
ir duonos kepaliuką. Taip viena 
iškeliavau į Kauną. Studijuoda-
ma vis svajojau – mokysiu vai-
kus meno paslapčių ir pati piešiu.

Gyvenimo sąlygos buvo blo-
gos, tačiau kursiokai paremdavo 
maistu. Kai grįždavau į namus, 
giminės, kaimo žmonės suneš-
davo maisto, nes jie labai norėjo 
turėti savo krašto ,,menininką“. 

Taikomosios dailės mokyk- 
loje kurso draugai mane vadino 
Gogu. Kadangi viena akimi ne-
mačiau, būdavo labai sunku pieš-
ti pieštuku. Dėstytojai šios mano 
negalios ilgai nepastebėjo, bet 
kartą kurso vadovas atkreipė dė-
mesį, kad aš nematau viena aki-
mi, todėl į mano pieštuku pieš-
tus darbus pradėjo žiūrėti kitaip.

Baigiant dailės studijas dės-
tytojas Liudas Truikys man pa-
sakė: ,,Negalėsi dirbti spaustu-
vėje, bet būsi nuostabi tautodai-
lininkė ir mokytoja. Baigusi Kau-
no taikomosios dailės mokyklą, 
dirbau Skuodo, Kretingos vidu-
rinėse mokyklose piešimo, brai-
žybos mokytoja, vadovavau dai-
lės būreliams. Ne vienas mano 
mokinys tapo dailininku arba 
architektu.

Piešdavau, kol galva apsvaig-
davo. Supratau, kad sodinti sodą 
ir duoną auginti yra taip pat sun-
kus darbas, ne lengvesnis už 
manąjį – skiepyti vaikams mei-
lę menui.

1953 metais Kaune ryžausi 
akies operacijai, bet ji buvo nesėk- 
minga. Po 14 mokytojos darbo 
metų susirgau labai sunkia psi-
chikos liga. Tai buvo 1971 metai. 
Gydžiausi... 1991 metais buvo 
paskirta antra invalidumo gru-
pe neterminuotai. Su mokytojos 
darbu teko atsisveikinti. Sveika-
ta vis blogėjo... 2003 metais gy-
dytojai pripažino man dar vieną 
negalią – Parkinsono ligą. Pradėjo 
labai drebėti dešinė ranka, todėl 
piešti kaskart darėsi vis sunkiau. 
Tačiau aš nepraradau vilties. Liga 
toliau progresavo – po kurio lai-
ko visai nebegalėjau piešti deši-
ne ranka. Gydytojas pasakė, kad 
jis nieko man nebegali padėti ir 
patarė nenuleisti rankų – pradėti 
piešti kaire ranka, to paties linkė-
jo ir buvę mokiniai bei artimiau-
si draugai.

Susirgusi pasirinkau du gy-
venimus. Kadangi spalvų pasau-
lį mėgau nuo vaikystės, tai mano 
vieno gyvenimo tikslas – kur-
ti, išreikšti savo požiūrį į gam-
tą, jos reiškinius ir tų reiškinių 
sukeltus jausmus. Kitas gyveni-
mas yra bendruomenėje. Pablo-
gėjus sveikatai gydytojas Tomas 
Brasas man pasiūlė lankyti Kre-
tingos socialinių paslaugų centre 
veikiančią Dienos veiklos tarny-
bą senjorams, ten ir vaikštau jau 
ketvirtus metus. Čia man sudary-
tos sąlygos kūrybai. Mano tapy-
bos darbais puošiamos socialinių 
paslaugų centro patalpos. Šiais 
metais balandžio mėnesį įstai-
ga šventė savo veiklos 5-metį. Ta 
proga Kretingos kultūros centre 
suruošiau 38 tapybos darbų paro-
dą. Visi jie piešti kaire ranka. Dar 
rašau pamąstymus apie savo gy-
venimą ir juos skaitau senjorams.

Esu surengusi gausybę įvai-
rių parodų, laimėjusi diplomų 
ir prizų. Dalis mano paveikslų 
piešti perskaitytų eilėraščių mo-
tyvais, kituose – atklydę atsimini-
mų trupiniai: matytas karo siau-
bas, gamtos vaizdai... Labiausiai 
mėgstu rudenį. 

Piešimas man teikia daug 
džiaugsmo. Jis yra ir mano neį-
galumo gydytojas.

Mona šėrdie tep gera.....
Genovaitė ČEjAUSKAITĖ

Piešimas – mano gydytojas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl motinos mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Grigiškių neįgaliųjų draugijos buhalterę 
Živilę ČIŠEVIČ.

Grigiškių neįgaliųjų draugija

2014 m. daugiausia iš socia- 
linių įmonių pirko Lietuvos 
Respublikos Vyriausioji rin-
kimų komisija (9,189 mln. Lt), 
VšĮ Klaipėdos profesinio mo-
kymo ir reabilitacijos centras 
(4,310 mln. Lt), VĮ Tarptautinis 
Vilniaus oro uostas (2,359 mln. 
Lt) ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (2,299 mln. Lt). 2013 m. 
daugiausia pirko Trakų rajo-
no (2,851 mln. Lt), Kauno rajo-
no (2,076 mln. Lt) ir Elektrėnų 
savivaldybės administracijos 
(1,399 mln. Lt). Pernai iš socia-
linių įmonių daugiausia įsigy-
ta prekių, o šiemet net 70 proc. 
visos pirkimų sumos sudarė 
paslaugos. 

Tenka priminti apie 
įstatymą

Socialinė įmonė „Negalia“ 
šiemet pirmą ketvirtį gavo ne-
mažą užsakymą pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymo 91 straipsnį. 
Pasak jos direktoriaus Jevgeni-
jaus Ševčenko, tokių užsakymų 
per keletą pastarųjų metų gau-
nama nemažai. Kadangi įmonės 
pagrindinė veikla – siuvimas, 
todėl ir daugiausiai užsakymų 
gaunama siūti patalynei, darbo 
drabužiams ir pan. Daugiausia 
sutarčių sudaryta su ligonėmis, 
socialinės globos namais.

Neįgaliųjų socialinės įmo-
nės UAB „Faktumas“ direk-
torius Rimtautas Aniulis sako 
jaučiantis, kad užsakymų nuo 
2010 metų padaugėjo. Ir šiemet 
įmonei pavyko sudaryti ne vie-
ną sutartį. UAB „Faktumas“ ga-
mina baldus. Juos noriai užsisa-
ko valstybės ir savivaldybių įs-
taigos. 

Deja, R. Aniulis sako, kad 
ne vienai įstaigai dar reikia pri-
minti, kad dalį prekių ar paslau-
gų privaloma pirkti iš socialinių 

(atkelta iš 1 psl.) įmonių. Jis sako nenustembantis, 
jei paskambinęs į vieną ar kitą įs-
taigą išgirsta, kad ši nė nesiruo-
šia sudaryti sutarties su sociali-
ne įmone. R. Aniulis sako susi-
duriantis su išankstine nuostata, 
kad neįgalieji gamina prastai ir 
brangiai, socialinių įmonių dar-
bas nėra vertinamas. UAB „Fak-
tumas“ direktorius teigia, kad tai 
netiesa – dotacijos socialinėms 
įmonėms leidžia šiek tiek mažin-
ti kainą, o tai, kad įmonėje dirba 
neįgalieji, jokiu būdu nereiškia 
blogos darbo kokybės. 

Lengvatos nepadės, jei 
blogai dirbsi

„Negalios“ vadovas taip pat 
pritaria, jog įmonė, norinti turė-
ti užsakymų, privalo juos atlik-
ti gerai. Užsakovui visiškai ne-
svarbu, kas dirba, svarbu tinka-
mai įvykdyta sutartis. J. Ševčen-
ko sako, kad neįgaliųjų darbo na-
šumas yra kur kas mažesnis nei 
neturinčiųjų negalios, tai ir kom-
pensuoja valstybės subsidijos. 

Tačiau abu įmonių vado-
vai sutaria, kad norint išsilaiky-
ti darbo rinkoje vien subsidijų ar 
viešųjų pirkimų lengvatų neuž-

Viešuosiuose pirkimuose –  
dar per mažai socialinių įmonių 

tenka. Reikia dar ir gerai dirb-
ti. Nė viena įmonė neišgyven-
tų, jei remtųsi vien valstybės 
remiamais užsakymais. Ji turi 
būti aktyvi, gaminti kokybišką 
produkciją, konkurencingomis 
kainomis. 

Ir neįgaliajam darbo vieta 
nėra duodama veltui. R. Aniu-
lio vadovaujamoje įmonėje metų 
pabaigoje dirbo 22 neįgalūs dar-
buotojai iš 37. Direktorius pasa-
koja, kad ne kiekvienas gali dirb-
ti baldų gamybos įmonėje. Kaip 
ir į bet kurį kitą darbą priimant, 
žiūrima, ką žmogus gali, moka, 
kokia jo negalia. Pavyzdžiui, čia 
dirbti netiktų aklas ar kelti nega-
lintis žmogus. 

J. Ševčenko įsitikinęs, kad ne-
įgaliajam darbas – tikroji reabili-
tacija ir integracija į visuomenę. 
Žmogus susitinka su klientais, 
su bendradarbiais, bendrauja, 
išeina iš namų, pagaliau – užsi-
dirba ir gali jaustis visaverčiu vi-
suomenės nariu. Todėl valstybės 
parama čia ir reikalinga. „Kai 
kitos organizacijos orientuoja-
si į pramogas, mes – dirbam“, – 
sako „Negalios“ direktorius. 

Aurelija BABINSKIENĖ

2014 m. 
i ketv. 

2013 m. 2012 m. 2011 m. 

Viešųjų pirkimų, 
kuriuose buvo sudarytos 
sutartys su socialinėmis 
įmonėmis, vertė

28,3  
mln.Lt

48,5 
mln. Lt

50,8 
mln. Lt.

74,4 
mln. Lt

Pirkimai iš socialinių 
įmonių (bendra vykdytų 
viešųjų pirkimų vertės 
dalis, proc.)

0,32 0,35 0,58

Pirkimai iš socialinių 
įmonių (organizacijų, 
kurios, vykdydamos 
viešuosius pirkimus, 
privalo taikyti VPĮ 
įstatymo 91 str.)

1 proc. 1,1 proc. 1,6 proc.

Organizacijų, pirkusių 
iš socialinių įmonių, 
skaičius

42 584 573 589

Pavasaris Alytaus „Artrito“ klu-
be, kaip visuomet, veiklos su-
intensyvėjimo metas, nes pra-
dedame įgyvendinti projektus 
„Padėk sau“  ir „Eikime kartu“. 

Pirmas didelis renginys, do-
vanojęs daug žinių apie ligas, 
buvo Lietuvos artrito asocia-
cijos, asociacijos „Šviesuva“ ir 
UAB „Pirmas žingsnis“ Kaune 
surengta konferencija, kurioje 
dalyvavo didelis būrys klubo 
narių. Konferencijos dalyviai iš-
klausė pranešimų. Buvo prista-
tyti ortopedijos bei kineziterapi-
jos, ergoterapijos ir slaugos ga-
miniai. Koncertavo Kauno žmo-
nių, sergančių artritu, vokalinis 
ansamblis „Viltis“, vadovauja-
mas Arvydo Paulausko. Į Alytų 
grįžome pilni įspūdžių ir žinių.

Gegužės pradžioje prasidė-
jo psichologo mokymai „Nie-
kas nesikeis, kol širdy sun-
ku“. Emocinę krizę išgyvenan-
tis žmogus jaučiasi nebegalįs 
įveikti iškilusių sunkumų, yra 
sutrikęs ir nežino, ką daryti. 
Įprasti būdai, kurie jam anks-
čiau padėdavo įveikti gyveni-

„Artrito“ klube – naudingos veiklos

mo sunkumus, tampa neveiks-
mingi, todėl reikalinga pagal-
ba. Tokią paramą galima gau-
ti lankant klubo užsiėmimus, 
kuriuos veda kaunietė Virginija 
Žydonienė. Į užsiėmimus ateina 
daugiau klausytojų negu plana-
vome. Kiekvienam įdomu žino-
ti, kad atpalaidavus raumenis, 
sumažėja ir psichologinė įtam-
pa. Atsipalaidavimo būdų ge-
riausiai mokytis vadovaujant 

specialistui, turinčiam tinkamą 
pasirengimą. Padėti gali ir me-
nas, pavyzdžiui, fraktalinis pie-
šimas, mandalų spalvinimas.  
Emocinė savijauta priklauso 
nuo paties žmogaus. Svarbu tą 
žinoti ir tuo tvirtai tikėti. Suval-
dyti nerimą – tai prisiimti atsa-
komybę už savo mintis, emoci-
jas, planus, aplinką ir problemų 
sprendimo būdus. 

Romutė UDRAKIENĖ

Iš psichologo užsiėmimų.
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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 9 d. 
9.00 Komisaras Reksas (44) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Har-
tlando užuovėja (6/6). 11.00 Taip. 
Ne (kart.). 12.00 Bėdų turgus (kart.). 
12.55 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 13.27 Savaitė (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.55 Komisaras Rek-
sas (45) N-7. 17.00 Šerloko Holmso 
sugrįžimas (3) N-7. 18.00 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.30 Sti-
lius. 19.25 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.30 Premjera. Didieji lūkesčiai (1) 
N-7. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Dokumentinio kino vakaras. Aušvico 
specialioji komanda – gyvieji numirė-
liai. Didžioji Britanija, 2010 m. (subti-
truota). 0.15 Senis (123) N-7. 

Antradienis, birželio 10 d. 
9.00 Komisaras Reksas (45) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (6/7) . 11.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite (kart.). 12.00 
Aušvico specialioji komanda – gyvie-
ji numirėliai. Didžioji Britanija, 2010 
m. (subtitruota, kart.). 13.00 Stilius 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisaras 
Reksas (46) N-7. 17.00 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (N-7. 4) 18.00 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.30 Sti-
lius. Ved. 19.25 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio cen-
tre. 21.30 Premjera. Didieji lūkesčiai 
(2) N-7. Pertvarkoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Šnipai (32) N-7. 0.15 Senis (124) N-7. 

Trečiadienis, birželio 11 d. 
9.00 Komisaras Reksas (46) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (6/8). 11.00 Didieji lū-
kesčiai (1) (kart.) N-7. 12.00 Emigran-
tai (kart.). 13.00 Stilius (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 
(47) N-7. 17.00 Šerloko Holmso su-
grįžimas (5) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Gyveni-
mas. 19.25 Emigrantai. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Premjera. Di-
dieji lūkesčiai (3) N-7. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.15 Šnipai (33) N-7. 0.15 
Senis (125) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (47) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (6/9). 11.00 Didieji lū-
kesčiai (2) (kart.) N-7. 12.00 Gyveni-
mas (kart.). 13.00 Stilius (kart.). 13.50 
Lašas po lašo (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 (48) 
N-7. 17.00 Šerloko Holmso sugrįži-
mas (6) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.30 Gyveni-
mas. 19.25 Emigrantai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.10 
Pasaulio futbolo čempionato atidary-
mo ceremonija. Tiesioginė transliacija 
iš San Paulo. 21.50 Pasaulio futbolo 
čempionato apžvalga. Tiesioginė lai-
da. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.45 Pasaulio futbolo čempio-
natas. Brazilija – Kroatija. 1.00 Vakaro 
žinios. 1.30 Senis (126) N-7. 

Penktadienis, birželio 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (48) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (6/10). 11.00 Didieji lū-
kesčiai (3) (kart.) N-7. 12.00 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba (kart.). 12.50 
Emigrantai (kart.). 13.40 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas (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 (49) 
N-7. 17.00 Pasaulio futbolo čempi-
onato apžvalga. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 18.45 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Meksika 
– Kamerūnas.  20.55 Loterija „Perlas“. 
21.00 Panorama. 21.30 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Ispanija – Olandi-
ja. Pertraukoje –22.00 Loterija „Per-
las“. 0.00 Premjera. Blogiausi pasau-
lio nuomininkai (1) N-7. 0.30 Klausi-

mėlis.lt 0.45 Pasaulio futbolo čempi-
onatas. Čilė – Australija. 

Šeštadienis, birželio 14 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Gyvenimas (kart.). 
7.25 Bėdų turgus (kart.). 8.25 Gimto-
ji žemė. 9.00 Džeronimas (2/19). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/10). 
9.50 Premjera. Čaplinas (2). 10.00 
Iškilmingas minėjimas, skirtas Gedu-
lo ir vilties bei Okupacijos ir genocido 
atmintinoms dienoms Lietuvos Res-
publikos Seimo Kovo 11-osios Akto 
salėje. Tiesioginė transliacija. 11.00 
Misija Sibiras' 12. Chakasija. Dok. f. 
2012 m. 12.00 Gedulo ir vilties die-
na. Valstybės vėliavos pakėlimo ce-
remonija Nepriklausomybės aikš-
tėje. 12.30 Okupacijos, genocido ir 
sovietmečio represijų aukų pagerbi-
mo ceremonija prie paminklų politi-
niams kaliniams ir tremtiniams Aukų 
gatvėje. 13.00 Misija Sibiras' 13. Tiu-
menė. Dok. f. 2014 m. 14.00 Koncer-
tas „Broliai“. Koncertuoja grupė „Sky-
lė“. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 Sveikini-
mų koncertas. 18.00 Pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga. 18.45 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Kolumbi-
ja – Graikija. 20.55 Loterija „Perlas“. 
21.00 Panorama. 21.30 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Urugvajus – Kos-
ta Rika. 0.00 Premjera. Blogiausi pa-
saulio nuomininkai (2) N-7. 0.30 Klau-
simėlis.lt 0.45 Pasaulio futbolo čempi-
onatas. Anglija – Italija. 3.00 Klausi-
mėlis.lt 3.15 Premjera. Blogiausi pa-
saulio nuomininkai (3) N-7. 3.45 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Dramblio 
Kaulo Krantas – Japonija. 

Sekmadienis, birželio 15 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
7.55 Girių horizontai. 8.25 Kaimo aka-
demija. 9.00 Džeronimas (2/20) 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/11). 
9.50 Premjera. Čaplinas (3). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
11.00 Brolių Grimų pasakos. Broliu-
kas ir sesutė. Vokietija, 2008 m. 12.15 
Mokslo ekspresas. 12.30 Šiaurietiš-
kas būdas. 2009-2012 m. 7 d. 13.00 
Premjera. Dviračiais per Himalajus. 
Dok. f. 2013 m. 14.00 Faktas. Dra-
ma,1980 m. N-7. 15.45 Smegenų 
paslaptys. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.15 La-
šas po lašo. 17.25 Visi namie. 18.00 
Pasaulio futbolo čempionato apžval-
ga. 18.45 Pasaulio futbolo čempio-
natas. Šveicarija – Ekvadoras. 21.00 
Panorama. 21.10 Savaitė. 21.30 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Prancū-
zija – Hondūras. 0.00 Premjera. Blo-
giausi pasaulio nuomininkai (4) N-7. 
0.30 Klausimėlis.lt 0.45 Pasaulio fut-
bolo čempionatas. Argentina – Bosni-
ja ir Hercegovina. 3.00 Premjera. Blo-
giausi pasaulio nuomininkai (5) N-7. 

Pirmadienis, birželio 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (18) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (9) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (58) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1898). 10.10 Visada sa-
kyk visada (3) N-7. 11.15 Paskutinis 
uošvių išbandymas. Komedija. JAV, 
2004 m. N-7. 13.50 Legenda apie 
Korą (19) N-7. 14.20 Simpsonai (10) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (48, 48) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(21, 22) N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 TV Pa-
galba N-7. 20.00 Aklos vestuvės (1) 
N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Raudonoji našlė (7) 
N-14. 23.00 Ir vėl tu! Romantinė ko-
medija. JAV, 2010 m. N-14. 1.10 CSI 
kriminalistai (264) N-14. 2.05 24 va-
landos (3) (24) N-14. 2.55 Anarchijos 
vaikai (5) N-14. 

Antradienis, birželio 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Legenda apie 
Korą (19) (kart.) N-7. 7.30 Simpsonai 
(10) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos aveniu 
(59) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje (1899). 
10.10 Visada sakyk visada (4) N-7. 
11.15 Aklos vestuvės (1) N-7. 12.20 
Juodoji skylė (13) N-7. 12.50 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (13). 13.20 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (75). 13.50 
Legenda apie Korą (20) N-7. 14.20 
Simpsonai (11) N-7. 14.50 Nuostabi 
meilė (50, 51) N-7. 16.45 Moterys me-

luoja geriau (23, 24) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV Pagalba N-7. 20.00 Žvaigž-
džių dešimtukas. Vasara N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Po kupolu (13) N-14. 23.00 Uni-
versalus karys. Veiksmo drama. JAV, 
1992 m. N-14. 1.05 CSI kriminalistai 
(265) N-14. 2.00 24 valandos (4) (24). 
N-14. 2.50 Anarchijos vaikai (6) N-14. 

Trečiadienis, birželio 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (20) (kart.) N-7. 7.30 
Simpsonai (11) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (60) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1900). 10.10 Visada sakyk 
visada (5) N-7. 11.15 Žvaigždžių de-
šimtukas. Vasara N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (1) N-7. 12.50 Ragai ir kano-
pos sugrįžta (14). 13.20 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (76). 13.50 Legen-
da apie Korą (21) N-7. 14.20 Simp-
sonai (12) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(52, 53) N-7. 16.45 Moterys meluoja 
geriau (25, 26) N-7. 17.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
TV Pagalba N-7. 20.00 Inspektorius 
Mažylis (3) N-7. 21.00 Farai N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikin-
gų loto. 22.05 Daktaras Hausas (13) 
N-14. 23.05 Kalinys. Veiksmo f. JAV, 
1989 m. N-14. 1.20 CSI kriminalistai 
(266) N-14. 2.10 24 valandos (5) (24) 
N-14. 3.00 Anarchijos vaikai (7) N-14. 

Ketvirtadienis, birželio 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (21) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (12) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (61) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1901). 10.10 Visada sa-
kyk visada (6) N-7. 11.15 Inspektorius 
Mažylis (3) (kart.) N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (2) N-7. 12.50 Ragai ir kano-
pos sugrįžta (15). 13.20 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (77). 13.50 Legen-
da apie Korą (22) N-7. 14.20 Simp-
sonai (13) N-7. 14.50 Nuostabi mei-
lė (54, 55) N-7. 16.45 Moterys meluo-
ja geriau (27, 28) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV Pagalba N-7. 20.00 Kitoks 
tyrimas N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 Žalioji enci-
klopedija. 22.00 Gelbėtojų būrys (6) 
N-7. 23.00 Krikštatėvis III. Kriminali-
nė drama. JAV, 1990 m. N-14. 2.20 
24 valandos (6) (24) N-14. 3.10 Anar-
chijos vaikai (8) N-14. 

Penktadienis, birželio 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (22) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (13) (kart.) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (62) N-7. 9.05 Die-
vobaimingos kalės (6) N-7. 10.10 Vi-
sada sakyk visada (7) N-7. 11.15 Ki-
toks tyrimas N-7. 12.20 Juodoji skylė 
(3) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos su-
grįžta (16). 13.20 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (78). 13.50 Legenda apie 
Korą (23) N-7. 14.20 Simpsonai (14) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (56, 57) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(29, 30) N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Simaro-
no žirgas. Animacinis nuotykių f. JAV, 
2002 m. N-7. 21.05 Pavojai gelmėse. 
Veiksmo f. JAV, 2005 m. N-14. 23.25 
Paskutinė riba. Trileris. JAV, 2010 m. 
N-14. 1.15 Pažintis su šmėklomis. 
Siaubo f. JAV, 2012 m. S. 

Šeštadienis, birželio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (40) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (19, 20). 8.00 
Begalinė istorija (3) N-7. 9.00 Tobula 
moteris. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 10.30 Monstrų vidurinė moky-
kla. Penktadienio vakaro kovos N-7. 
11.30 Pingas. Komedija. JAV, 2001 
m. 13.20 Draugės – priešės. Kome-
dija. JAV, 2012 m. N-7. 15.15 Kobra 
11 (5, 6) N-7. 17.20 Ekstrasensai de-
tektyvai (301) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Guliverio kelionės. Nuotykių ko-
medija. JAV, 2010 m. N-7. 19.30 Fil-
mo pertraukoje – Eurojackpot. 20.50 
Parduotuvių maniakės išpažintis. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 23.00 Ji man – ne pora. Ko-
medija. JAV, 2010 m. N-14. 1.05 Dėl 
visko kaltas Styvas. Komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 

Sekmadienis, birželio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2) 6.55 

Beibleidai. Metalo meistrai (41) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (21, 22). 8.00 
Begalinė istorija (4) N-7. 9.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
9.30 Statybų TV. 10.00 Sportuok su 
mumis. 10.30 Sofija I. Kartą gyveno 
princesė! Animacinis f. JAV, 2012 m. 
11.30 Purvini šokiai 2. Romantinė dra-
ma. JAV, 2004 m. N-7. 13.20 Pakeis-
ti Pytą. Komedija. JAV, 2011 m. N-7. 

Pirmadienis, birželio 9 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (28). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (26). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (165). 
8.50 Piko valanda. Veiksmo kome-
dija. JAV, 1998 m. (kart.) N-7. 10.50 
Skūbis-Dū! Paslaptinga pradžia. Ko-
medija šeimai. JAV, Kanada. (kart.) 
12.30 Krokodilas Gena. Animaci-
nis f. Rusija, 1969 m. (kart.) 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (8). 13.20 
Ogis ir tarakonai (41). 13.30 Kaukė 
(6). 13.55 Pavogtas gyvenimas (26) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (58) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Tikras gyvenimas. Bu-
vęs vyras. 20.25 K11. Komisarai ti-
ria. Žudiko pėdsakais. N-7. 21.00 
Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Juodasis sąrašas (18) N-7. 
23.10 Judantis objektas (18) N-7. 
0.10 Specialioji Los Andželo policija 
(16) N-7. 1.05 Nikita (21) N-7. 2.00 
Čakas (2) N-7. 

Antradienis, birželio 10 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (29). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (27). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (8) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (166) 
: 8.50 Velvet (2) (kart.) N-7. 10.30 
Beilio nuotykiai. Pasiklydęs šunytis. 
Filmas šeimai. JAV, 2010 m. (kart.) 
12.25 Tomo ir Džerio pasakos (2) 
(kart.). 12.55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (9). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(42). 13.30 Kaukė (7). 13.55 Pavog-
tas gyvenimas (27) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (59) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 24 valandos 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Tikras gyvenimas. Nekviestas sve-
čias. 20.25 K11. Komisarai tiria. Pa-
grobtas komisaras. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Pa-
skutinis iš gyvųjų. Kriminalinė veiks-
mo drama. JAV, 1996 m. N-14. 0.15 
Specialioji Los Andželo policija (17) 
N-7. 1.10 Nikita (22) N-7. 2.05 Ča-
kas (3) N-7. 

Trečiadienis, birželio 11 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.35 Žuviu-
kai burbuliukai (30). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (28). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (167). 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.30 Ti-
kras gyvenimas. Buvęs vyras (kart.). 
10.30 Tikras gyvenimas. Nekvies-
tas svečias (kart.). 11.30 K11. Komi-
sarai tiria. Žudiko pėdsakais (kart.) 
N-7. 12.10 K11. Komisarai tiria. Pa-
grobtas komisaras (kart.) N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (10). 13.20 
Ogis ir tarakonai (43). 13.30 Kaukė 
(8). 13.55 Pavogtas gyvenimas (28) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (60) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Tikras gyvenimas. Tikri 
jausmai. 20.25 K11. Komisarai tiria. 
Žaidimas su ugnimi. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS Atpildas. 
Veiksmo f. JAV, 1991 m. N-14. 0.00 
Specialioji Los Andželo policija (18) 
N-7. 0.55 Nikita (23) N-7. 1.50 Ča-
kas (4) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 12 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (31). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (29). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (10) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (168). 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
Tikras gyvenimas. Tikri jausmai 
(kart.). 11.10 K11. Komisarai tiria. 
Žaidimas su ugnimi (kart.) N-7. 11.50 
Pagalbos skambutis. N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (11). 13.20 
Ogis ir tarakonai (44). 13.30 Kaukė 
(9). 13.55 Pavogtas gyvenimas (29) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (61) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Tikras gyvenimas. Saldi 
nuodėmė. 20.25 K11. Komisarai ti-
ria. Šeima mirtiname pavojuje. N-7. 
21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. 

Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Bučiuoti merginas. Trileris. JAV, 1997 
m. N-14. 0.30 Specialioji Los Andže-
lo policija (19) N-7. 1.25 Ties riba (10) 
N-14. 2.20 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, birželio 13 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (32). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (30). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (11) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (169). 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
Tikras gyvenimas. Saldi nuodėmė 
(kart.). 11.10 K11. Komisarai tiria. 
Šeima mirtiname pavojuje (kart.) N-7. 
11.45 Mano vyras gali. N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (12). 13.20 
Ogis ir tarakonai (45). 13.30 Kaukė 
(10). 13.55 Pavogtas gyvenimas (30) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (62) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 Policijos akademija 
2. Pirmoji užduotis. Komedija. JAV, 
1985 m. N-7. 21.20 PREMJERA Sė-
kmės sala. Komedija. Rusija, 2013 m. 
N-14. 23.05 Gelbėjimo misija. Veiks-
mo f. JAV, 2006 m. N-7. 0.50 Soriu-
kas (kart.) N-14. 

Šeštadienis, birželio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (3). 6.55 Beprotiškos 
linksmybės (21). 7.20 Antinas Gu-
druolis (5). 7.45 Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas (1). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (31). 8.35 Tomo ir Dže-
rio pasakos (3). 9.00 Ponas Bynas 
(12). 9.30 Kulverstukas. Animacinis 
f. Rusija, 1972 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Nenuoramų ko-
manda. Komedija šeimai. Vokietija, 
2010 m. 12.05 PREMJERA Laimin-
gasis Semas. Filmas šeimai. Vokieti-
ja, 2012 m. 13.55 Mano puikioji auklė 
(69). 14.30 Komisaras Aleksas (26) 
N-7. 15.30 Dalasas (5) N-7. 16.30 
Didingasis amžius (80) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Tėčio 
dienos rūpestis. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2003 m. 20.55 Piko valan-
da 2. Veiksmo f. JAV, 2001 m. N-7. 
22.45 Džo Purvinis. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2001 m. N-14. 0.35 Šikš-
nosparniai. Sunaikinimo operacija. 
Siaubo trileris. JAV, 2007 m. N-14. 

Sekmadienis, birželio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (4). 6.55 Bepro-
tiškos linksmybės (22). 7.20 Anti-
nas Gudruolis (6). 7.45 Teisingumo 
lyga. Įsiveržimas (2). 8.10 Benas Te-
nas. Supervisata (32). 8.35 Tomo ir 
Džerio pasakos (4). 9.00 Sveikatos 
ABC. 10.00 KINO PUSRYČIAI Šai-
las. Filmas šeimai. JAV, 1996 m. 
11.45 Žmogus, kuris žinojo per ma-
žai. Komedija. JAV, Vokietija, 1997 
m. 13.30 Mano puikioji auklė (70, 
71). 14.30 Komisaras Aleksas (27) 
N-7. 15.30 Dalasas (6) N-7. 16.30 Di-
dingasis amžius (81) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Teleloto. 20.00 Velvet (3) 
N-7. 21.35 Armagedonas. Katastro-
fų f. JAV, 1998 m. N-7. 0.35 Filadel-
fijos vaikis. Kriminalinė drama. JAV, 
2012 m. N-14. 

Pirmadienis, birželio 9 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 2014 m. 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstra-
sensai prieš nusikaltėlius (33) (kart.) 
9.00 Inga Lindstrom. Mano netikras 
sužadėtinis. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2010 m. (kart.) N-7. 11.00 
Laukinis (6) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (11) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (6). 16.00 Liežuvautoja (6) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (14) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (16, 17) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (4). 21.30 
Nuošali vieta mirti. Veiksmo f. Didžioji 
Britanija, 2011 m. N-14. 23.30 WRC 
Pasaulio ralio čempionatas. Sardini-
ja. Italija (6). 0.35 Mentalistas (14) 
(kart.) N-7. 1.30 Laukinis (6) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės 
(18) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (7) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (12) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (7). 16.00 
Liežuvautoja (7) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 

18.25 Mentalistas (15) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (18, 19) N-7. 20.30 Jo-
kių kliūčių (5). 21.30 Grynieji pinigai. 
Kriminalinė komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 23.40 Tikras kraujas (5) N-14. 
0.45 Mentalistas (15) (kart.) N-7. 
1.40 Laukinis (7) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Ekstrasensai detekty-
vai (4) N-7. 9.00 Mentai (27) (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (4) (kart.). 
11.00 Laukinis (8) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (13) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (8). 16.00 Liežuvautoja 
(8) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (16) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(20, 21) N-7. 20.30 Jokių kliūčių (6). 
21.30 Įsimintinas kelias. Romantinė 
drama. JAV, 2002 m. N-7. 23.35 Ti-
kras kraujas (6) N-14. 0.40 Mentalis-
tas (16) (kart.) N-7. 1.35 Laukinis (8) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Ekstrasensai detektyvai 
(5) N-7. 9.00 Mentai (28) (kart.) N-7. 
10.00 Jokių kliūčių (5) (kart.). 11.00 
Laukinis (9) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (14) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (9). 16.00 Liežuvautoja (9) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (17) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (22, 23) 
N-7. 20.30 Juoko kovos. N-7. 21.30 
Reikalai Briugėje. Kriminalinė kome-
dija. Didžioji Britanija, JAV, 2008 m. 
N-14. 23.40 Tikras kraujas (7) N-14. 
0.45 Mentalistas (17) (kart.) N-7. 
1.40 Laukinis (9) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Ekstrasensai detektyvai 
(6) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.). 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (6) (kart.). 
11.00 Laukinis (10) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (15) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (10). 16.00 Liežuvautoja 
(10) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė 
(5, 6) N-7. 19.30 Amerikietiškos im-
tynės (19) N-7. 21.30 Mirtina dvikova. 
Veiksmo f. Vietnamas, 2009 m. N-14. 
23.35 Reikalai Brizgėje. Kriminali-
nė komedija. Didžioji Britanija, JAV, 
2008 m. (kart.) N-14. 1.40 Laukinis 
(10) (kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 14 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 8.00 Ga-

lileo (88) N-7. 9.00 Brydės. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Atsargiai – moterys! (3) 
N-7. 10.30 Kviečiu vakarienės. 11.00 
Runkelių sala (1) N-7. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą. Nuostabiausios akimir-
kos (2) N-7. 13.00 Prajuokink mane 
N-7. 14.00 Milijonieriai N-7. 15.00 
Šeimynėlė (5, 6) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Mentai (29) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sai prieš nusikaltėlius (34) 19.00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 19.30 Muziki-
nė kaukė. 21.30 MANO HEROJUS. 
Tikras teisingumas. Juodas kerštas. 
Veiksmo f. JAV, Kanada, 2010 m. 
N-14. 23.15 AŠTRUS KINAS Bau-
bas. Drama. JAV, Naujoji Zelandija, 
Vokietija, 2005 m. N-14. 1.00 Bam-
ba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 15 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (89) 
N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Pašėlusios mo-
čiutės N-7. 10.50 Gamta iš arti. 2014 
m. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Na-
cionalinė Geografija. Eksperimentai 
su rykliais. N-7. 2012 m. 13.00 Pra-
juokink mane N-7. 14.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų koncertas. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Men-
tai (30) N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Vidurvasario tango. 
Romantinė drama. Vokietija, 2010 m. 
N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Meilė Niu-
jorke 2. Romantinė komedija. Rusi-
ja, 2010 m. N-7. 22.50 Tikras teisin-
gumas. Juodas kerštas. Veiksmo f. 
JAV, Kanada, 2010 m. (kart.) N-14. 
0.35 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

15.15 Kobra 11 (7, 8) N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (302) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Mažieji Fokeriai. Komedija. 
JAV, 2010 m. N-7. 21.25 Titanikas. 
Drama. JAV, 1997 m. N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Laima Stonkuvienė www.svyturio.info rašo, kad už 3,7 mln. at-
naujintas Salantų miestelio (Kretingos r.) parkas neįgaliesiems 
pritaikytas visiškai netinkamai. 

Salantiškiai džiaugiasi pagražė-
jusiu miestelio centru, atnaujin-
tu dvaro parku. Tačiau kai kurie 
pokyčiai parke gyventojus ir ste-
bina, ir piktina. Labiausiai kliūva 
neįgaliesiems skirtas takas.

„Vežimėlyje sėdintis neįgalus 
žmogus leistis nuo kalno į apačią 
gali nebent tokiu atveju, jeigu yra 
pasiruošęs užsimušti ar mėgsta 
ekstremalius pojūčius. Kas galė-
jo sugalvoti tokį nusileidimą, jei-
gu nuo jo neįgalusis vienas nu-
važiuoti neturi jokių galimybių, 
reikia mažiausiai dviejų palydo-
vų, – redakcijai pasakojo salantiš-
kiai skaitytojai. – Po rekonstruk-
cijos kalne neliko ir visų pamėg-
to šaltinėlio, žolė reta ir ta pati 
nepjauta.“

Vykstant rekonstrukcijai, to-
kius stačius pandusus pamatę sa-
lantiškiai ne vienas darbininkų 
teiravęsis, kodėl taip yra. Buvo 
atsakyta, jog pandusai skirti... 
dviratininkams – jie patys neva 
galės lipti laiptais, o dviratį tuo 

pandusu vežti.
Salantų regioninio parko di-

rekcijos, organizavusios parko 
sutvarkymą, direktorius Modes-
tas Šečkus sakė sutinkantis su gy-
ventojų pastabomis, tačiau tokį 
nusileidimą nuo kalno „padikta-
vo“ natūralus reljefas. „Vos pra-
dėjus įrengti pandusą ir laiptus, 
mes taip pat kėlėm klausimą dėl 
to, kad pandusas yra per status, 
tačiau projektuotojų buvo pa-
aiškinta, jog kitokių sprendimų 
nėra. Esą jeigu būtų pakeistas tas 
nusileidimas, nebeišeitų padaryti 
laiptų“, – sakė M. Šečkus. 

Salantų dvaro parkas yra vie-
nas iš didžiausių ir gražiausių 
Kretingos rajone ant vaizdingo 
Salanto upės kranto. Manoma, 
kad parkui pradžią davė didi-
kų Vainų įkurti vaismedžių so-
dai, kurie minimi XVIII a. Apie 
XX a. vidurį buvo iškirsti me-
džiai ir įrengtas miestelio stadio- 
nas, bėgimo takas, šokių aikšte-
lė su estrada. 

Salantų neįgalieji – stiprių 
pojūčių mėgėjai?

Tinklalapyje www.vlmedicina.lt paskelbtas Genovaitės Prive-
dienės straipsnis, kuriame pasakojama, kaip LND konsultan-
te Klaipėdoje dirbanti Neringa Venckienė susitaiko su vargi-
nančia liga. 

„Nebijau gyventi bei svajoti 
ir žinau, kad visos svajonės re-
alizuojasi“, – sako viena iš Klai-
pėdos apskrities sergančiųjų iš-
sėtine skleroze įkūrimo prieš 20 
metų iniciatorių, draugijos veik- 
lą „vairuojanti“ jau 15 metų, Ne-
ringa Venckienė. Liga neužda-
rė moters tarp keturių sienų – ji 
vis apsupta bendraminčių, tei-
kia socialinę paramą neįgalie-
siems, keliauja po pasaulį. 

Moteris prisimena, jog dau-
giau nei prieš 20 metų, kai jai 
buvo diagnozuota išsėtinė skle-
rozė, žinių apie šią ligą nebuvo. 
Nebuvo ir magnetinio rezonan-
so, kuris patikimiausiai ją nusta-
to. Kita vertus, pripažįsta Nerin-
ga, nežinojimas tam tikra pras- 
me net padėjo: „Jei būčiau žino-
jusi daugiau, būčiau išgyvenusi 
šoką, su kuriuo susiduria bemaž 
visi susirgusieji“. Per metus Ne-
ringa išgyvendavo apie du pa-
ūmėjimus – kiekvienas jų buvo 
naujas nusivylimas, stresas, net 
neviltis, nes silpo kojos, kankino 
greitas nuovargis. Vis išsikaps-
tydavo. Tik praėjusią vasarą, 
sušlubavus vienai kojai, labiau 
sutrikus koordinacijai, moteris į 
rankas paėmė ramentą.

Didelių problemų gydant iš-
sėtinę sklerozę, sako Neringa, 
Lietuvoje nėra – yra kompen-
suojamų vaistų, kasmet atran-
dami nauji, vis geresni. Mote-
ris bandė daugelį alternatyvių 
gydymosi būdų, bet jokie mais-
to papildai, vitaminai nepadė-
jo. Pats geriausias būdas, kuris 
padeda sergančiajam palaikyti 
savo sveikatą, sustiprėti po li-
gos paūmėjimo, – tai mankšta, 
kineziterapija. Draugijos nariai 

turi galimybę nemokamai spor-
tuoti salėje, kartą per savaitę pa-
plaukioti baseine, dukart – lan-
kyti kinų mankštos taiči užsiė-
mimus.

Didžiausiu stiprybės šalti-
niu Neringa vadina šeimą, su 
kuria aplankyta daugelis pasau-
lio šalių. Sako, į kelionę kildavu-
si mažiausiai du kartus per me-
tus. „Prieš kelionę visada savęs 
klausiu, kaip atlaikysiu, juk ge-
riau būtų į ligoninę važiuoti, o 
ne į kelionę. Bet atlaikau, nuva-
žiuoju, pamatau…“

Neįgaliems žmonėms nuo-
gąstauti dėl kelionių neverta, – 
pataria Neringa. Mat užsienio 
oro uostuose jiems skiriama 
daug dėmesio, užtenka tik pa-
sakyti registruojantis, kad reika-
linga asistento pagalba.“

„Kitas labai svarbus daly-
kas – miela veikla. Jei nedirb-
čiau, būčiau didžiausias ligonis. 
Visiems sakau: susiraskite mie-
lą sau užsiėmimą. Labai svarbu 
nukreipti mintis nuo ligos. Man 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo komisijoje pasakė, kad 
dirbti nebegalėsiu, nustatė 15 
proc. darbingumą, bet atsakiau, 
kad kol noriu, kol galva dirba, 
kol pirštą pajudinu, dirbsiu“.

Ir Neringa kasdien skuba 
į darbą – Lietuvos neįgaliųjų 
draugijoje Klaipėdoje ji dirba 
konsultante-asmenine asistente.

Neringa pataria – labai svar-
bu išsikelti sau tikslus ir jų siek-
ti, jokiu būdu nenuleisti rankų, 
nesijausti bejėgiais ir į gyveni-
mą žvelgti su optimizmu. Kiek- 
vieną sunkumą priimti kaip iš-
šūkį ir pasakyti sau: „Sergu, bet 
gyvenu“.

Gyvenimas su išsėtine skleroze

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Sukūrė treniruoklį žmonėms, 
patyrusiems insultą

Lietuvių sukurtas reabilitacijai 
po insulto ir nugaros smegenų 
pažeidimų skirtas eisenos tre-
niruoklis, pavadintas „Eik“, pa-
cientams padės greičiau grįžti į 
visavertį gyvenimą. Tai pirmasis 
lietuvių išrastas treniruoklis, ku-
ris  prisitaiko prie paciento ūgio 
ir svorio, fizinio pasiruošimo ir 
kitų rodiklių.

Sukurti patogią, tačiau prak-
tišką ir užtikrinančią reikiamo 
lygio funkcionalumą bei dau-
giasluoksnę parinktų medžia-
gų konstrukciją buvo patikėta 
Kauno technologijos universite-
to (KTU) Medžiagų inžinerijos 
docentei Daivai Mikučionienei. 
Kaip teigia mokslininkė, kuriant 
pakabą bei minkštąją treniruok- 
lio dalį, buvo svarbu, kad pakaba 
nespaustų ir netraumuotų žmo-
gaus minkštųjų audinių ir nesu-
trikdytų kraujotakos, ypač turint 
omenyje, kad pacientai gali turė-
ti didesnio ar mažesnio laipsnio 
nejautrą. Taip pat tekstilinė da-
lis turi užtikrinti gerą ventiliaci-
ją kūnui išskiriant į išorę pertek- 
linę šilumą ir prakaitą, nes reabi-
litacijos metu patiriamas didelis 
fizinis krūvis.

Vaikštynės balnelis turi būti 
neperšlampantis, lengvai valo-
mas, nes dalis pacientų gali tu-
rėti šlapimo nelaikymo proble-
mų, turi būti galimybė tekstilinę 
dalį nesunkiai valyti ar pakeisti.

Kaip tikina treniruoklį kūru-
sios bendrovės „Vildoma“ vado-
vas V. Kregždė, šio reabilitacinio 
treniruoklio konstrukcijos spren-
dimai leidžia patogiai be didelių 
fizinių pastangų pakelti pacien-
tą į vertikalią padėtį, taip pat su-
teikia galimybę pacientui sau-
giai atlikti judėjimo ir kitokius 

fizinius pratimus, keisti kojų ap-
krovą priklausomai nuo fizinės 
būklės. Patentuotas kojų valdy-
mo mechanizmas lavina koor-
dinuotą ėjimą.

KTU mokslininkė pridu-
ria, kad svarbus ne tik fiziolo-
ginis aspektas, bet ir psicholo-
ginis paciento komfortas. „La-
bai dažnai pacientams, ypač pa-
tyrusiems insultą, trūksta moty-
vacijos atlikti reabilitacinius pra-
timus, nors ankstyva reabilita-
cija turi lemiamos įtakos vaikš-
čiojimo funkcijos atkūrimui. Jei 
pacientas pratimų metu jaučia-
si blogai, jam nepatogu, jis sten-
giasi pratimų išvengti. Įrenginio 
patogumas neretai tampa lemia-
mu veiksniu siekiamam reabili-
tacijos rezultatui, paciento norui 
dirbti su reabilitacine įranga“, –  
mano D.  Mikučionienė.

Tikimasi, kad tokie treniruok- 
liai atsiras daugelyje Lietuvos 
gydymo įstaigų. Juos bus gali-
ma naudoti ne tik po insultų, ta-
čiau ir ankstyvai, saugiai ir efek-
tyviai reabilitacijai po traumų, 

operacijų, esant pusiausvyros 
laikymo, stovėsenos bei judėji-
mo sutrikimų. Įrangos konstruk-
ciniai sprendimai sudaro galimy-
bes panaudoti įrangą ankstyvo-
je gydymo stadijoje, užtikrinant 
pacientų judesių įgūdžių atsta-
tymą bei lavinimą. Pacientas turi 
galimybę jaustis saugiai,  nebijo-
ti prarasti pusiausvyrą ir sutelkti 
dėmesį į judesių koordinavimą.

Šiuo metu atlikti ir toliau 
atliekami įrangos panaudojimo 
tyrimai bei nagrinėjama jos įtaka 
reabilitacijos eigai. Iki šiol moksli-
ninkų atliktas eisenos treniruok- 
lio efektyvumo tyrimas parodė, 
kad jį naudojant, reikšmingai pa-
gerėjo pacientų pusiausvyra, pa-
didėjo jų nueinamas atstumas bei 
savarankiškumas, lyginant su ki-
neziterapija ar tradicinėmis tech-
ninės pagalbos priemonėmis.

Iki rudens ketinama įrangą 
pristatyti Lietuvos medicinos įs-
taigoms ir neįgaliųjų organiza-
cijoms. 

Neįgaliųjų  
sportas

Savaitgalį Palangoje surengtas 
festivalis „Sportas visiems“, ku-
rio metu kurorto gatves, skve-
rus, stadionus, paplūdimius 
užtvindė sportuojantys, šokan-
tys žmonės. Svarbiausias šven-
tės akcentas – bendras 2 700 da-
lyvių šokis, kuris, tikimasi, bus 
įtrauktas į Gineso rekordų kny-
gą. Tarp 40 festivalio renginių 
vienas buvo skirtas ir neįgalie-
siems – jie dalyvavo orientavi-
mosi varžybose. 

Iš viso šiose varžybose da-
lyvavo 14 neįgaliųjų. Jie varžė-
si 2-ose kategorijose: pradinukų 
ir patyrusiųjų (elito). Prieš var-
žybas neįgalūs orientacininkai 
visą savaitę treniravosi stovyk-
loje Monciškėse, kurioje rengė-
si vasarą vyksiančiam pasaulio 
čempionatui. Į festivalį atvyko ir 
2 Latvijos sportininkai.

Patyrusių orientacininkų tra-
soje geriausiai pasisekė Lietuvos 
rinktinės nariui Borisui Gavrilo-
vui iš Alytaus, o tarp pradedan-
čiųjų stipriausias buvo naujo-
kas, pirmą kartą varžybose da-
lyvavęs marijampolietis Almas 
Matulaitis. 

Lietuvos orientacininkų 
rinktinės narys Tadeušas Šimko-
vičius pasakojo, kad orientavi-

Kurorto šventė – puikus 
pasirengimas artėjantiems 

čempionatams 

mosi varžybose sėkmę lemia in-
dividualus pasirengimas, mokė-
jimas skaityti sutartinius žen-
klus, orientuotis aplinkoje, grei-
ta reakcija. Jo teigimu, trasa Pa-
langos botanikos parke buvo 
įdomi, gera treniruotė prieš ar-
tėjančias varžybas. Jau netru-

kus orientacininkų laukia ša-
lies ir Europos čempionatai, ku-
rie vyks Lietuvoje. Sportinin-
kai taip pat vyks rungtyniauti į 
Latviją. Šie startai padės geriau 
pasiruošti artėjančiam pasaulio 
čempionatui. 

Emilija STONKUTĖ 

„Bičiulystės“ ir KTU inf.
KTU nuotr.

Orientavimosi trasoje.

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

Prie kūrybos 
šaltinio

tematiką bei vaidybą pasirin-
kusias regionams atstovavusias 
trupes: Kauno krašto neįgaliųjų 
sąjungos teatrą „Laumės pėda“ 
(vadovė Jolanta Beresnevičie-
nė), festivalyje suvaidinusį sce-
ną „Levuko vestuvės“ iš spek-
taklio „Širdelė – ne tabokos tū-
zelė“, Pasvalio r. Lavėnų socia-
linės globos namų gyventojų te-
atro trupę (vadovas Sigitas Pa-
liulis), suvaidinusią spektaklį 
„Naujokai“. 

Panašiam žanrui atstovavo 
ir festivalį baigęs Molėtų krašto 
žmonių su negalia sąjungos bei 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos Molėtų filialo trupės „Mo-
lėtuvka“ (vadovas Pranas Pliuš-
ka) vaidinimas „Pasaulio kieme“. 
Pasak S. Dikčiūtės, tai humoris-
tinio požiūrio į gyvenimą nesto-
kojanti ir taikliai jį perteikti ge-
banti trupė. 

Teatras prikelia 
sunkiausios negalios 

žmones 
Neatskiriama „Begaso“ fes-

tivalio dalimi yra tapę panto-
mimos spektakliai. Plastika bei 
vaizdu perteikti mintį – itin su-
dėtingas uždavinys. Pradžią to-
kiai teatrinei raškai davęs Kau-
no neįgalaus jaunimo užimtumo 
centro grupės „Plastinės dramos 
teatriukas“ vadovas ir režisierius 
Virgis Bortkevičius prisiėmė di-
džiulį iššūkį – naujam gyvenimui 
jis prikelia pačios sunkiausios ne-

Kūryba išlaisvina iš negalios gniaužtų
galios žmones, kuriuos kiti jau 
buvo nurašę, palikę „už borto“. 
Jo spektakliuose nekalbantys, 
mažai judantys žmonės tampa 
išraiškingais, dėmesį prikaustan-
čiais aktoriais. Daugelį metų tik 
rateliuose sėdėjusi Ernesta Že-
maitytė naujajame spektaklyje 
simboliniu pavadinimu „Žaidi-
mas laikinumu“, sukurtame pa-
gal S. Beketą, tarsi išsivaduoja iš 
savo negalios gniaužtų, palieka 
ją lyg išaugtus drabužius ir kuria 
visiškai kitokį – nepriklausomos 
asmenybės įvaizdį. Pasak S. Dik-
čiūtės, tik išties talentingi režisie-
riai gali imtis tokios atsakingos 
misijos. Jau keleri metai panašiu 
keliu V. Bortkevičius veda ir Kau-
no Vilijampolės socialinės globos 
namų mimodramos teatriuką, šį-
syk festivalyje parodžiusį bežodį 
vaidinimą „Teismas“. 

Pantomima – priimtiniausia 
išraiškos forma proto ar psichi-
kos negalią turintiems aktoriams. 
Tai patvirtina ir originalūs Sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Plungės viltis“ teatro 
trupės „Kaukė“ (vadovė Romu-
alda Šimkuvienė) pasirodymai. 
Ir šįsyk festivalyje jų spektaklis 
„Gyvenimo rekvizitai“ nepaliko 
abejingų žiūrovų. 

Gausiais aplodismentais 
buvo palydėtas ir Vilniaus die-
nos centro „Šviesa“ teatro tera-
pinės trupės TTT (vadovė Silvi-
jana Bilskytė) spektaklis „Mak-
tub“ pagal P. Kueljo knygą „Al-
hemikas“. Perteikti gyvenimo 
prasmės paieškas neįgaliems ak-

toriams išties nebuvo lengva. Tai 
atlikti padėjo judesio ir vaizdo vi-
sumą darniai papildę minimalis-
tiniai žodiniai tekstai. 

Aktorė E. Zyzaitė neslėpė šių 
spektaklių sužadintų teigiamų 
emocijų. Pasak jos, stebint panto-
mimą veikia kiti jutimai – kitaip 
žiūri, priimi tai, kas vyksta sce-
noje. Aktoriai žino, ką nori pasa-
kyti plastika, judesiu, o žiūrovas 
turi pasitelkti fantaziją, interpre-
tuoti. „Teatras – reliatyvus, nea-
pibrėžtas dalykas. Tai procesas – 
sėdi, stebi ir pats kuri, – minti-
mis dalijosi E. Zyzaitė. – Neįga-
liųjų teatras – dar platesnė juti-
minė plotmė.“

Festivalio fanfaros 
skambėjo klaipėdiškiams

Festivalio vertinimo komisi-
jos pirmininkė B. Mar apgailes-
tavo, kad teko paklusti konkur-
so nuostatams ir išrinkti vieną 
aukščiausio apdovanojimo ver-
tą trupę. Pasak jos, už artistų pa-
stangas vaidinti, nepaisant nega-
lios trukdžių, norėjosi apdova-
noti visas. B. Mar apgailestavo 
ir kad festivalio nuostatai nelei-
do įteikti prizą geriausiam vaid- 
mens atlikėjui, įvertinti kitus ak-
torių nuopelnus, pvz., puikų 
sunkiai kalbančio artisto mono-
logą. Juk neįgaliųjų teatrų spek-
takliuose svarbiausia ne režisie-
riaus meninės ambicijos, o nega-
lią turinčių artistų atskleidimas.

Ir vis dėlto konkursas yra 
konkursas. Festivalio fanfaros 
nuskambėjo ir „Begaso“ skulp-
tūrėlė atiteko Klaipėdos regos 
ugdymo centro Socialinio ugdy-
mo skyriaus teatro trupei ,,Palė-
pė“. Jos pasirinkta pasaka ,,Lau-
mės verpėjos“ ne tik paįvairi-
no festivalio repertuarą, bet ir 
suteikė jam daugiau spalvų bei 
žaismės. Trupės vadovė Danutė 
Marcelė Balčiūnienė neslėpė, jog 
tokio įvertinimo nesitikėjo. Pasak 
jos, svarbiausia buvo dalyvauti. 
Jau tai, kad festivalio organizato-
riai juos pakvietė, visiems buvo 
didelė šventė. Teatro trupė „Pa-
lėpė“ susibūrė 2009-ųjų rugsėjį. 
Lietuvių kalbą ir režisūrą, o po 
to dar ir tiflopedagogiką baigu-
siai D. M. Balčiūnienei kilo min-
tis sujungti abi šias specialybes į 
vieną ir Socialinio ugdymo sky-
riaus lankytojams pasiūlyti įkurti 
teatro trupę. Pirmajam pasirody-
mui jie pasirinko Teresės Loren-
čienės pasaką „Tinginys Jonas“. 
„Pasaką pasirinkom todėl, kad 
niekada nevaidinusiems žmo-
nėms buvo nedrąsu išeiti į sce-
ną, – „Bičiulystei“ pasakojo tru-
pės vadovė. – Ilgai su ta pasaka 
gastroliavom, visiems ji labai pa-
tiko. Todėl ir antruoju sceniniu 
kūrinėliu vėl tapo pasaka.“ 

„Laumėse verpėjose“ vaidina 
12 žmonių: 3 visiški neregiai, visi 
kiti – silpnaregiai, išskyrus 2 re-
ginčias (vadovę ir socialinę dar-
buotoją) moteris. Trupės vadovė 

džiaugiasi, kad žiūrovai ne visa-
da supranta, jog scenoje – nema-
tantys artistai. „Vadinasi, gerai 
vaidiname“, – šypsojosi ji. 

Pirmaisiais trupės sukurtų 
spektakliukų žiūrovais ir vertin-
tojais tampa vaikai. Klaipėdos re-
gos ugdymo centre yra du sky-
riai: ikimokyklinio ugdymo ir so-
cialinio ugdymo. Pirmąjį (inte-
gruotą darželį vaikams su regos 
negalia) lanko per 80 ikimokykli-
nukų, antrajame reikalinga pa-
galba teikiama daugiau kaip 40 
suaugusių žmonių. Taigi teatro 
trupės sukurtiems spektakliams 
žiūrovų toli ieškoti nereikia. Tie-
sa, scenos mėgėjai kartu su mu-
zikos vadove Loreta Aukštuolie-
ne dar kuria 10–12 minučių tru-
kmės scenos vaizdelius, pasirodo 
neįgaliųjų muzikinės saviraiškos 
festivalyje „Muzikinė paukštė“. 

Pasak D. M. Balčiūnienės, vai-
dinti norintys centro lankytojai 
gana nesunkiai išmoksta teks-
tus. Vieni savo vaidmenį įsirašo 
į diktofoną, kitiems reikiamus 
išmokti žodžius vadovė nusiun-
čia elektroniniu paštu (juos per-
skaityti padeda specialios kom-
piuterinės programos), tretiems 
tenka atspausdinti Brailio maši-
nėle. „Svarbiausia, kad žmonės 
norėtų vaidinti, visa kita – tik de-
talės“, – pasididžiavimo savo ak-
toriais – festivalio laimėtojais ne-
slėpė D. M. Balčiūnienė. 

Svajonėse – tarptautinis 
festivalis 

Renginiui priartėjus prie pa-
baigos, visiems įteikus daugybę 
padėkos raštų bei dovanų, fes-
tivalio vedėjas aktorius S. Čėp- 
la tarsi apibendrino: „Konkur-
sas baigėsi. Festivalis tęsiasi!“ Ir 
iš tiesų – kitąmet neįgaliųjų te-
atro trupės vėl susirinks į sosti-
nę, vėl dalysis tuo, ką per metus 
nuveiks, išmoks, sukurs. Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
prezidentė Rasa Kavaliauskaitė 
užsiminė, kad gal jau kitais me-
tais reikėtų pagalvoti apie dvie-
jų dienų festivalį – juk taip ne-
lengva daliai kolektyvų pasaky-
ti, jog jie negalės pasirodyti kon-
kurse. E. Zyzaitė svarstė, ar šalia 
pagrindinio festivalio prizo ne-
vertėtų įsteigti ir daug mažų be-
gasiukų bei jais apdovanoti visus 
festivalio dalyvius. Gal tai būtų 
dar didesnė paskata pakilti virš 
savo negalių, siekti pagrindinio 
apdovanojimo.

O „Begaso“ sumanytoja 
S. Dikčiūtė tebesvajoja, kad ne-
įgaliųjų teatrų festivalis taptų 
tarptautiniu renginiu, kuriame 
pasirodytų valandos trukmės 
spektaklius parengusios trupės, 
svečiai iš užsienio. Taip yra Japo-
nijoje, Ispanijoje, tad kodėl nega-
lėtų būti ir Lietuvoje? Juk festiva-
lis įrodė, kad į padangę gali pa-
kilti net sunkiausias begemotas.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

(atkelta iš 1 psl.)

Vienatvė
Vienatvė sklando ore,
šiurena medžių šakose,
lietaus lašai barbena į langus,
kartais margu drugeliu
ar maža bitele
pro šalį plevendama skrenda.

Vienatvė – vientulių sesuo.
Jai gaila prabėgusio laiko:
žaliuojančios vasaros,
auksinio rudens, 
žibuoklių pavasario, 
viduržiemio speigo.

Vienatvė – viena kaip ir tu – 
neprakalbinsi, neapkabinsi.
Jos niekas nekviečia vardu,
vien palydi smerkiantys 
                                           žvilgsniai.
O ji trokšta, kad draugo ranka
jai pamotų prisėsti šalia.

Buvo vasara, slinko ruduo, 
bėga dienos kaip upės vanduo,
gęsta metai lyg žvakė,
o vienatvė viena, vis viena,
apsigobusi juoda skara –
liūdna galudienių sesė. 

Audrai siaučiant
Kryžiavo dangų žaibai, 
perkūnas piktai grūmojo...
Vandens prikrauti laivai
nešė atgaivą alpstančiai žemei.
Toks tas gyvenimas –
pyktis, grumtynės, vaidai –
vienąsyk duotas žmogui,
žaibų ir audrų genamas.

Kapai apauga žole, 
net ir pėdsako nepalieka,
kur išmintos pėdos, balti takai,
kur eita, skubėta į priekį,
o sugrįžtama vis atgal –
į tą pačią juodąją žemę...
Ar bent medis užaugs,
ar gegulė kukuos 
apie širdį – paukštę neramią?

Labirintas
Tas labirintas
toks klaidus – 
veltui ieškotum
kelio, išeities – 
nėra ir tiek,
nėra ir tiek.
Blaškais lyg stirna,
sužeista laukuos,
širdy žaizda –
sunku kvėpuot.
Nė balso.
Vien tyla.
Klajoklių nelengva dalia – 
be poilsio klajot.
Jiems skirta amžinai kentėt...
Veltui šaukei – prašei padėt.

Danutė KULIAVIENĖ

Kupiškio teatro trupė „Pasitikėjimas“ gerai žinoma regione.

Vilniaus dienos centro „Šviesa“ aktoriai spektaklyje „Maktub“.
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