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Neįgaliųjų svajones į padangę 
skraidino aitvarai
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E.Skipario nuotr.

LNF atstovauja neįgaliųjų 
organizacijoms 

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
(LNF) veikia jau nuo 2001 metų, 
tačiau ne visi žino apie jo nuveik-
tus darbus. LNF yra neįgaliųjų 
organizacijas, asociacijas vieni-
janti institucija – po vienu skėčiu 
susibūrusios NVO gali daugiau 
pasiekti neįgaliųjų gerovės srity-
je. LNF dalyvauja derinant tarp-
tautinius teisės aktus, ES direkty-
vas bei reglamentus su Lietuvos 
teisine baze ir prižiūrint jų įgy-
vendinimą; teikia siūlymus dėl 
mūsų šalies įstatyminės bazės 
papildymo bei galiojančių įsta-
tymų priežiūros ir pan. 

Praėjusiais metais parengti 
raštai Vyriausybei, Seimo Socia- 
linių reikalų ir darbo komiteto 
nariams, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai, savivaldy-
bėms, organizuoti susitikimai 
su įvairiom institucijom spren-
džiant neįgaliųjų klausimus, vei-
kė darbo grupės (dėl JT Neįgalių-
jų teisių konvencijos įgyvendini-
mo ir pan.). Nuolat dalyvaujama 
įvairiose komisijose. 

Daug dėmesio skiriama tarp-
tautiniam bendradarbiavimui: 
dalyvauta Europos neįgaliųjų 
forumo renginiuose Kopenha-
goje (Danija), Atėnuose (Graiki-

Lietuvos neįgaliųjų fo-
rume (LNF) – dideli pa-
sikeitimai: išrinkta nauja 
prezidentė. Ja tapo žmo-
gaus ir neįgaliųjų teisių, 
psichikos sveikatos prie-
žiūros ekspertė Dovilė 
Juodkaitė. 

ja), pasitarimuose dėl JT Neįga-
liųjų teisių konvencijos įgyven-
dinimo, neįgaliųjų įtraukties į vi-
suomenę, mokymosi visą gyve-
nimą ir kitais klausimais lanky-
tasi Danijoje, Latvijoje, Jungtinė-
je Karalystėje, Italijoje, Švedijoje. 
Taip pat Briuselyje organizuotas 
neįgaliųjų organizacijų susitiki-
mas su Europos Parlamento na-
riais iš Lietuvos. 

LNF dalyvauja daugelyje 
projektų: parengtas neįgalių-
jų NVO bei savivaldybių ben-
dradarbiavimo stiprinimui skir-
tas projektas – bus perimamas 
Švedijos neįgaliųjų NVO ir val-
džios institucijų bendradarbia-
vimo modelis ir geroji praktika. 
Įgyvendinamas projektas su ISM 
Vadybos ir ekonomikos universi-
tetu. Kartu su Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos 
gėjų lyga ir kt. partneriais daly-
vaujama įvairovės ir tolerancijos 
skatinimo veiklose. Iš viso įgy-
vendinta ar įgyvendinama 13 
projektų, dar 8 parengti ir lau-
kia finansavimo. 

Kiekvienas žmogus turi 
svajonių. Dažniausiai jas 
slepiame savyje, nedrįsda-
mi išsitarti, kam nors apie 
jas papasakoti. Tačiau, no-
rėdami, kad mūsų svajo-
nės išsipildytų, turime su-
teikti joms laisvę. Praėjusią 
savaitę sostinėje, prie Bal-
tojo tilto, surengtoje ait- 
varų šventėje neįgalieji į 
padangę skraidino savo 
slapčiausias svajones. Ir ti-
kėjo – jos taps realybe.

Sumanymas sulaukė savo 
valandos

Aitvarų šventės sumanytoja 
Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos filialo Vilniaus neįgaliųjų 
dienos centro vadovė Nijolė Zen-
kevičiūtė neslepia, kad idėja su-
kurti smagią, nuotaikingą, min-
tis ir galvas dangun pakelti ska-
tinančią šventę buvo kilusi dar 
praėjusiais metais. Kultūros rė-
mimo fondui pateiktoje paraiš-
koje ji buvo aprašyta kaip eko-
loginis projektas – pleneras, ku-
riame neįgalieji turėjo susipažin-

ti su įvairiomis žolelėmis, prisi-
rinkti jų, išdžiovinti, išmokti na-
tūraliomis priemonėmis nudažyti 
audinius, o po to iš viso šito kurti 
ekologiškus aitvarus ir leisti juos 
dangun. Deja, dėl vis nesibaigian-
čio sunkmečio tokie projektai pa-
ramos nesulaukia. 

„Nors finansavimo nega-
vome, tačiau idėjos neatsisakė-
me“, – sakė N.Zenkevičiūtė. Šis 
sumanymas visą laiką pleve-
no kažkur čia pat, gretimais ir  

Svajones aitvarui patikėjo Svetlana Rybakienė. Aitvarus daryti mokė Raminta Kriščiūnaitė.

LNF tikslas – atstovauti 
neįgaliesiems politiniame 

lygmenyje



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kam to reikia?
Lietuva nėra jauna valstybė. 1991 m. kovo 11-ąją ne-

priklausomybė buvo atkurta, o ne iš naujo iškovota, ta-
čiau stebint šiandienos politinį, kultūrinį, ekonominį gy-
venimą susidaro įspūdis, kad visi svarbūs įvykiai rutulio-
josi tik paskutinių dviejų dešimtmečių rėmuose. Kasmet 
tradiciškai ,,minimi“ Sausio 13-osios įvykiai, Medininkų 
žudynės, Sąjūdžio jubiliejai ir t.t. Ką tik minėjome Ge-
dulo ir vilties dieną. Visuose ,,šventiniuose“ renginiuo-
se – tie patys veidai. Ir aš savęs klausiu: kam to reikia?

Kartą kalbėjausi su vieno Medininkuose žuvusio 
muitininko mama. Ji, netekusi vienturčio sūnaus, kiek- 
vieną kartą su siaubu laukdavo tų baisių įvykių sukak-
ties. Tuomet, aukšto pareigūno nurodymu, prie jos namų 
atvykdavo prašmatnus automobilis, kad nuvežtų ją į ,,iš-
kilmingą“ Seimo posėdį, po kurio moteris dar mėnesį 
negalėdavo nurimti.

Jauniems žmonėms ta visa pompastika jau seniai nu-
sibodo. Pradeda ji nusibosti ir patiems tų įvykių daly-
viams. Mano mirusio vyro tėvai buvo istorikai. Per savo 
ilgą gyvenimą jie matė visko: kalėjimą, tremtį, nedarbą, 
pažeminimą dėl įsitikinimų, santykių atšilimą, ramią se-
natvę, sunkią mirtį. Tame fone istorinių įvykių objekty-
vumas kaitaliojosi pagal valdančiosios daugumos ideo-
logiją. Uošvis vis mėgo kartoti: ,,Mano gyvenime jau tris 
kartus šalies istorija buvo perrašyta, išaukštinant ar pa-
žeminant tuos pačius asmenis.“ 

Gal ir mums jau atėjo laikas nurimti? Nes tas dirbti-
nis įvykių populiarinimas gimdo priešpriešą – norą vi-
sai niekuo nesidomėti. Juolab kad į visus įvykius žiūrima 
tendencingai, visiškai užmirštant demokratinius princi-
pus bei pilietinę ir biblinę šalies gyventojų teisę sukly-
dus pasitaisyti. Dažnai ,,užmirštami“ tikrieji įvykių įkvė-
pėjai ir dalyviai, o išaukštinami ,,patogūs“, nekviečian-
tys diskutuoti istorikai. To pasekmė – vėl besiformuo-
jantis pogrindis. Žmonės renkasi į grupeles, kuriose ga-
lima ramiai apie viską pasikalbėti nebijant, kad būsi ap-
šauktas ne patriotu. Jei atvirai, mane labai gąsdina šian-
dieninė politinė autokratija (neturiu galvoje nei social-
demokratų, nei konservatorių – kalbu apie visą dviejų 
dešimtmečių laikotarpį).

Deja, ji šaknis įleido ne tik į mūsų politinį gyvenimą. 
Jei dirbate, patys jaučiate, kaip specialistų svarba prade-
da priklausyti nuo jų priklausomybės vienai ar kitai po-
litinei jėgai, vieno ar kito posto prieinamumą palengvi-
na lojalumas valdančios daugumos idėjoms. Išmintin-
gi žmonės nutilo. Kokia prasmė būti atviram, jei pasi-
keitus šalies politinei jėgai tu ,,nesugebėsi“ taip greitai 
tapti geru ir patogiu kiekvienam vadovui. Geriau slėpti 
savo pažiūras nuo bendradarbių, diskutuoti tik laikraš-
tinėm-televizinėm aktualijom ir kartais pasirodyti visiš-
kai apolitiškam ar net kvailam. Toks tu būsi nepavojin-
gas ir net patogus…

O gal visa tai – tik politinės paauglystės liga? Per-
sirgsime kaip skiepus ir būsime ramūs, įgiję imunite-
tą. Kodėl taip galvoju? Tokia mintis atėjo bendraujant 
su kolegomis užsieniečiais. Jų namuose ar darbovietėje 
diskusijų apie šalyje vykstančius politinius įvykius ne-
išgirdau. Paklausti nuomonės apie vienus ar kitus įvy-
kius, jie nusišypso ir numoja ranka. Gal iš tikro išmin-
tinga neatiduoti savęs tiems įvykiams, kurių negali, nors 
labai norėtųsi, pakeisti, turėti jiems įtakos. Juolab kad, 
pasirodo, ir šalies vadovai bei parlamentai gali meluoti, 
apgaudinėti savo žmones. O man labai nesinorėtų būti 
vienu iš ,,tų žmonių“.

O gal dabartiniame politiniame pasaulyje lyderiai 
turi būti autokratiški, nes nuomonių pliuralizmas rei-
kalauja labai daug išminties, tolerancijos, išsilavinimo, 
o iš kur visa tai, kuomet prezidentu gali tapti žmogus 
net „iš gatvės“, jei Lietuvoje (pusbrolių ir pusseserių ša-
lyje), baigę mokslus užsienyje tėvynainiai nepriimami 
į darbą pagal specialybę ir tegali dirbti vadybininkais 
,,Švaros“ įmonėje?

Pabaigoje belieka tik prisiminti JAV prezidento, res-
publikono Bušo jaunesniojo sąmojį. Kai sužeistas prezi-
dentas pateko į ligoninę, prieš sunkią operaciją jis ištarė 
operuoti pasiruošusiems chirurgams: ,,Tikiuosi, ne visi 
jūs demokratai?“ O kaip žinote, kiekviename sąmojuje 
yra didelė dalis tiesos...

Kaišiadorys:

Su nauja vadove – naujos idėjos Julė Morkūnienė pa-
sidalino naujienomis iš Kai-
šiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos.

Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugija neseniai 
atsisveikino su ilgamete 
jos nare, mezgimo būre-
lio vadove, tarybos nare 
Danute Lekečinskiene. Ji 
draugijos nare buvo 16 
metų, 10 metų vadovavo 
mezgimo būreliui. Nete-
kome nuoširdaus draugo, 
patarėjo, vadovo. O kiek 
dar būta idėjų, planų.

Gegužės pradžioje vėl 
rinkomės į mezgimo bū-
relį. Jos vadove paskirta 
Dalia Sinkevičienė, 2 me-
tus dirbanti su neįgaliais 
vaikais ir suaugusiaisiais 

Socialinių paslaugų cen-
tre. Turi aukštąjį techninį 
išsilavinimą, yra baigusi 
juostelių ir odos apdirbi-

mo kursus. Tai pat domisi 
siuvinėjimu vadinamuoju 
Florencijos stiliumi ir kry-
želiu, mezgimu virbalais 

Vilkaviškis:
  Laimutė Kandro-

tienė „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiške papasakojo apie 
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos miesto grupės su-
sirinkimą.

Vilkaviškyje vyko Ne-
įgaliųjų draugijos miesto 
grupės ataskaitinis-rinki-
minis susirinkimas. Jame 
dalyvavo 65 nariai ir sve-
čiai: premjero A.Butkevi- 
čiaus padėjėjas A. Neiber-
ka, rajono savivaldybės ir 
draugijos atstovai.

Susirinkusieji išklau-
sė Neįgaliųjų draugijos 
miesto grupės vadovės 
A.Laimantavičienės atas-
kaitą. Joje išvardinti nu-
veikti darbai. Buvo pami-

 „Bičiulystei“ parašiu-
si mažeikiškė Svajūnė Grit-
kuvienė pasidalijo įspūdžiais 
iš gražios neįgaliųjų iškylos 
gamtoje.

Saulėtą birželio dieną 

Iš kairės: vadovė D.Sinkevičienė, draugijos pirmininkė E.Var-
kalienė ir mezgėjų kolektyvas.

ir nėrimu vąšeliu, deku-
pažu, daro galvos raiščius, 
plėšytas gėles, riešines ir 
t.t. Šiuo metu lanko tai-
komosios tekstilės būrelį 
ir tobulinasi šioje srityje.

D.Sinkevičienė mezgi-
mo būrelio buvo priimta 
šiltai. Per pristatymą nau-
joji vadovė pademonstra-
vo daug savo dirbinių, pa-
aiškino, kaip ir ką reikia 
daryti. Pasitarėme, ką pir-
miausia norėtume išmok-
ti, nuo ko pradėsime.

O atieties darbus lems 
ne tik naujos vadovės, bet 
ir mūsų visų pastangos, 
norai, darbštumas. 

Draugijos miesto grupė 
išsirinko vadovę

nėta, kad grupės nariai 
kasmet vyksta atostogauti 
į Šventąją, Palangą, Nidą. 
Randarbių būrelis „Ka-
manės“, vadovaujamas 
D.Baltanavičienės, kuria 
puikius atvirukus, aksesu-
arus, suvenyrus, aplikaci-
jas, mezga, siuva ir to moko 
visus norinčiuosius. Jų su-
kurtais rankdarbiais galė-
jome gėrėtis ir susirinkimo 
metu. A.Laimantavičienė 
subūrė ansamblį „Liki-
mas“, kuriam vadovauja 
V.Adomavičienė.

Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė V.Jasio- 
nienė miesto grupės va-

dovės ataskaitą įver-
tino gerai, balsuojant 
A.Laimantavičienės dar-
bas įvertintas labai gerai.

A.Neiberka perdavė 
A.Butkevičiaus linkėjimus 
ir palinkėjo nuveikti daug 
gerų darbų. Savivaldybės 
atstovė D.Zaveckienė ne-
įgaliesiems palinkėjo svei-
katos. A.Laimantavičienė, 
dėkodama aktyviausiems 
grupės nariams už pagal-
bą, padovanojo po duonos 
kepalėlį. 

Į Neįgaliųjų draugijos 
miesto grupės vadovės vie-
tą buvo pasiūlytos 2 kandi-
datės: A.Laimantavičienė 

ir V.Nagrockienė. Pasta-
roji savo kandidatūrą at-
siėmė. 53 susirinkimo da-
lyvai balsavo už tai, kad 
miesto grupės vadove tap-
tų A.Laimantavičienė. 15 
grupės narių išrinkta į rajo-
no konferenciją, kuri turė-
tų vykti rugpjūčio mėnesį. 

Susirinkimo pabaigo-
je koncertavo Žmonių su 
negalia sąjungos ansamblis 
„Paguoda“ ir rajono neįga-
liųjų draugijos ansamblis 
„Likimas“. Visiems pati-
ko pasiklausyti žinomų ir 
naujų dainų, o „Likimo“ 
atliekamą dainą „Ištirpsiu“ 
dainavo visi salėje esantys.

Sutrikusios psichikos žmo-
nių globos Mažeikių ben-
drijos „Gyvenimo spal-
vos“ nariai su šeimomis 
vyko į iškylą gamtoje prie 
Žemaitijoje apdainuotos 

Ventos upės.
J a u k i a m e  g a m t o s 

prieglobstyje vaišinomės 
darbštuolių moterų pri-
ruoštais gardumynais, žai-
dėme bendrus žaidimus, 
dainavome, vyrai žvejojo. 
Džiaugėmės vasara, buvi-
mu kartu.

Dar neišblėso įspūdžiai 
po Klaipėdoje matyto kinų 
pasirodymo „My dream“, 
tad dalinomės šviesiais 
įspūdžiais ir išgyvenimais. 
Buvo smagu po spektaklio 
pirmą kartą šiais metais 
pasilabinti su jūra. 

Turime veiklią, jauną 
pirmininkę Liliją Baltu-
tienę, kurios galvoje kir-
ba daugybė idėjų, minčių, 
kaip išjudinti ir sudomin-

Susibūrimas prie Ventos ti neįgaliuosius, kad jie ne-
sijaustų išstumti iš visa-
verčio gyvenimo, kad ne-
užsidarytų keturių sienų 
nelaisvėje. Dėkojame jai, 
taip pat buhalterei Danu-
tei Vitkauskienei už kūry-
biškumą, darbštumą, ke-
lionių organizavimą. Dė-
kingi ir bendrijos aktyvis-
tėms Daliai Budrytei, Da-
nutei Videikienei, Staselei 
Bušmienei, Irenai Danile-
vičiūtei, Eugenijai Senu-
lienei, Valerijai Krolienei, 
kurios net menką susiėji-
mą paverčia švente. 

Linkime visiems neį-
galiesiems gražios vasa-
ros. Džiaukimės tuo, ką 
turime, nes iš mažų da-
lykų gimsta nepaprastai 
gražus gyvenimas, nes ne-
šant svetimas naštas pap- 
rastai užmiršti savąją. 

Į Vilkaviškio r. neįgaliųjų draugijos miesto grupės susirinkimą atvyko 65 jos nariai.

Gamtoje – maistas daug skanesnis.
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Baigiamojo koncerto metu 
festivalio dalyvius pasveikino 
renginio globėja – socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė. „Žinau, 
kad teikdamas džiaugsmą ki-
tiems, žmogus įprasmina savo 
gyvenimą. Nuoširdžiai žaviuo-
si jūsų energija ir entuziazmu, 
jūsų sugebėjimu skleisti kūry-
binį grožį ir suteikti daugybę 
džiaugsmingų, laimės kupinų 
akimirkų greta esantiems žmo-
nėms. Muzika padeda atrasti sa-
vyje naujų, mums dar nežino-
mų, nepastebėtų jėgų, ji pade-
da gyvenimui nušvisti naujomis 
spalvomis. Muzika mus skatina 
mąstyti gražiau. Todėl nuošir-
džiai dėkoju festivalio organiza-
toriams ir visiems dalyviams“, – 

laukė savo valandos. O ji atėjo vi-
sai netikėtai. 

Gražios idėjos pritraukia 
žmones

Įvairiais rinkos tyrimais užsi-
imanti amerikiečių įmonė UAB 
„AC Nielsen Baltics“ kasmet va-
saros pradžioje visame pasaulyje 
rengia savanorystės dieną – sten-
giasi atlikti kuo daugiau gerų 
darbų ir taip keisti pasaulį. Kie-
kvienoje šalyje išskiriami tam 
kraštui svarbūs prioritetai. Šiais 
metais Lietuvoje dėmesys sutelk-
tas į švietimą, pernai – į kovą su 
alkiu. Kompanijos personalo va-
dovė Rūta Vaitkevičiūtė pasako-
jo, kad jų žmonės „Maisto ban-
kui“ padėjo dalinti maistą, atli-
ko nemokamą tyrimą.

vos aitvarų judėjimas. Jo atsto-
vė Raminta Kriščiūnaitė domė-
jimąsi pasakojimais ir legendo-
mis apgaubtais mistiniais aitva-
rais paveldėjo iš savo tėčio – ais-
tringo ir, merginos žodžiais, „vi-
siškai dėl aitvarų pamišusio“ šio 
judėjimo pradininko bei įkūrėjo. 
Daugybę įvairiausių formų ir dy-
džio aitvarų pati sukūrusi mer-
gina šito moko visus šiam įtrau-
kiančiam užsiėmimui neatsispy-
rusius žmones, kurių, pasak Ra-
mintos, kasmet vis daugėja. 

Pirmą, bet ne paskutinį 
kartą

Į Neries pakrantę prie Balto-
jo tilto susirinko nemažas būrys 
neįgaliųjų, jiems pagelbėti pasi-
rengusių mėlynais marškinėliais 
vilkinčių Nielsen kompanijos dar-
buotojų. „Aitvarų peryklai“ va-
dovausi R.Kriščiūnaitė susitiki-
mui su naujaisiais mokiniais pa-
sirengė labai kruopščiai: atsine-
šė daugybę pagal reikiamą for-
mą iškirptų sidabrinių aitvarų 
ruošinių, jų „uodegų“, pasirūpi-
no „skrajūnų“ korpusui būtinų 
medinių pagaliukų, lipnios juos-
tos, stipraus siūlo ir pan. Kartu su 
visais parodomąjį aitvarą dariu-
si mergina ne tik paprastai ir su-
prantamai paaiškindavo kiekvie-
ną naują judesį, bet ir prieidavu-
si padėdavo silpnesniam šven-
tės dalyviui. 

Neįgaliųjų veiduose skleidė-
si šypsenos – gera justi, kad pats, 
savo rankomis kuri kažką nau-
jo ir įdomaus, kad smagu tai da-
ryti. Visi kalbinti šventės daly-
viai neslėpė džiugesio aitvarus 
darantys ir į padangę leidžian-
tys pirmą, bet, daugelio tvirtini-
mu, tikrai ne paskutinį kartą gy-
venime. 

Ir oras pasitaikė puikus – šil-
tas, saulėtas, nors ir su kiek gū-
singais vėjo šuorais. Savanorių 
padedami (aitvarą būtinai turi 
paleisti du žmonės) sidabrinė-
mis uodegomis plazdėdami pa-

dangėn pakilo visi neįgaliųjų su-
kurti aitvarai. 

Aitvarams patikėtos 
svajonės

N.Zenkevičiūtė užsiminė ir 
dar apie vieną šventės akcentą – 
į dangų aitvarus neįgalieji turėjo 
paleisti patikėję jiems savo svajo-
nę. Nenuostabu, kad rateliais ju-
dantys žmonės – Svetlana Ryba-
kienė, Algimantas Sakalas, Dia-
na Marijošiūtė, Andžejus Matu-
sevičius – didžiausia savo aitva-
rui patikėta svajone įvardijo norą 
vėl vaikščioti. 

Neatskiriama jų gyvenimo 
dalimi neįgaliojo vežimėlis tapo 
dėl skirtingų priežasčių. Jau grei-
tai bus 10 metų, kaip S.Rybakienė 
juda tik rateliais. Į juos moteris 
atsisėdo po sunkios avarijos – 
mikroautobuso, kuriuo važia-
vo penkiese, vairuotojui užmi-
gus, automobilis trenkėsi į trak-
toriaus priekabą. Kiti keleiviai at-
sipirko nedidelėmis traumomis, 
o Svetlaną iš mikroautobuso teko 
„išpjauti“ gelbėtojams. Mote-
ris 5 dienas išbuvo komoje, o po 
jos nubudusi nepažino net savo 
artimųjų, išskyrus vyrą ir moti-
ną. Svetlana nežinojo, kad turi 3 
dukras, brolį, seserį. Gyvenimas 
prasidėjo iš naujo. Po daugybės 
operacijų, patirto insulto, pusės 
kūno paralyžiaus ji nebegali at-
sistoti, žengti žingsnio. Visa lai-
mė, kad turi puikią šeimą. Svei-
katą – tai, ką žmogus turi bran-
giausio, praradusi S.Rybakienė 
iki šiol vis dar tebevarsto teismų 
duris, siekdama avarijos kaltinin-
ko kaltės įvardijimo, jai padary-
tos žalos atlyginimo. Nors proce-
sas užsitęsė, moteris tiki, kad tei-
singumas turi nugalėti, ir nors po 
pusę žingsnelio, bet reikia atkak- 
liai eiti jo link. 

Savarankiškai vaikščioti sva-
joja ir dėl išsėtinės sklerozės į 
neįgaliojo vežimėlį atsisėdęs 
A.Sakalas. Vyriškis prisime-
na, jog pirmieji šios klastingos 

Neįgaliųjų svajones į padangę skraidino aitvarai
(atkelta iš 1 psl.)

ligos požymiai pasireiškė dar 
1987-aisiais. Tačiau tik po antro-
sios ligos atakos, sudėtingų ty-
rimų diagnozuota išsėtinė skle-
rozė tapo kasdiene jo palydove. 
Nuo 2002-ųjų vyriškis juda tik ra-
teliais. Algimantas sako jau apsi-
pratęs su pasikeitusiu gyvenimu, 
tačiau prarastą galimybę vaikš-
čioti, laisvai judėti jam kaskart 
skaudžiai primena... laiptai. Na-
muose užsisklęsti nenorinčiam 
vyriškiui kiekvienas išvažiavi-
mas į lauką – tikras iššūkis. 

Aktyvus, įvairiose kūry-
binėse veiklose dalyvaujan-
tis A.Matusevičius vaikštynę į 
neįgaliojo vežimėlį iškeitė dar 
2001-aisiais. Nemenkus atstu-
mus kiekvieną dieną turintis 
įveikti vaikinas tiesiog neturi kito 
pasirinkimo. „Gerai kyla svajo-
nė“, – žvelgdamas į padangė-
je tolstantį aitvarą šypsojosi An-
džejus. Slapta viltis pakilti iš neį-
galiojo vežimėlio teberusena vai-
kino širdyje.

Įkvepiantis laisvės pojūtis
Maloniu atokvėpiu po įtemp-

tų darbų aitvarų šventė tapo ką 
tik bakalaurinį darbą apsigynu-
siai, Lietuvos edukologijos uni-
versiteto socialinės pedagogikos 
studijas baigusiai D.Marijošiūtei. 
Ant gyvenimo permainų slenks-
čio stovinti Diana į dangų pa-

leido ne vieną svajonę. Po prieš 
8-erius metus patirtos stuburo 
traumos rateliais judanti mergina 
nevengia iššūkių. Vienas iš jų – 
aukštojo mokslo studijos – jau 
sėkmingai įveiktas. Dabar lau-
kia gyvenamosios vietos, darbo 
paieškos. Diana svajoja likti gy-
venti Vilniuje, tačiau savo būsto 
neturi. Prieš 4-erius metus į eilę 
socialiniam būstui gauti užsira-
šiusi mergina per studijų metus 
į priekį pasistūmėjo per 20 vie-
tų. Pasak Dianos, dabar ji eilėje  
878-a. Mergina liūdnai juokauja, 
kad tokiais tempais aprūpinant 
neįgaliuosius socialiniais būstais, 
vieno žmogaus gyvenimo per 
maža. Senos statybos namai ra-
teliais judantiems žmonėms ne-
pritaikyti – neįrengti įvažiavimai, 
siauri liftai. O norint išsinuomoti 
naujos statybos būstą reikia gau-
ti nemenkas pajamas. 

Socialinę pedagogiką baigusi 
Diana neslepia turinti įvairių pla-
nų. Savo aplinkoje ji sako matan-
ti nemažai neartų dirvonų, kur 
ir kaip būtų galima padėti neį-
galiems žmonėms. „Gyvenimas 
parodys, ar pavyks šias svajones 
įgyvendinti...“ – viltingai apie 
ateitį kalba mergina, žvelgda-
ma į aukštyn kylantį ir jos sva-
jones skraidinantį aitvarą. – Ge-
ras, įkvepiantis laisvės pojūtis.“

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

„Spalvų orkestro“ jubiliejui – tarptautinis festivalis

Ieškodama, kam Nielsen sa-
vanoriai galėtų padėti šiemet, 
R.Vaitkevičiūtė paskambino į 
Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
trą. N.Zenkevičiūtė iškart prisi-
minė aitvarų šventės idėją. Nors 
galimybių įgyvendinti visą su-
manymą nebuvo, tačiau svajo-
nė pasidžiaugti padangę raižan-
čiais savo rankomis sukurtais ait- 
varais tapo visai reali ir įgyven-
dinama. 

Į šią gražią, nekasdienišką 
idėją netruko atsiliepti ir Lietu-

Vilniuje nuaidėjo II tarptautinis neįgaliųjų „Spalvų mu-
zikos“ festivalis, skirtas nacionalinio neįgaliųjų „Spalvų 
muzikos“ orkestro 15 metų jubiliejui paminėti. Festivalio 
metu pasirodė keliolika neįgaliųjų ir neturinčiųjų negalios 
muzikos ir šokio kolektyvų, solistai iš įvairių Lietuvos regi-
onų bei svečiai iš užsienio.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos pranešime cituojama 
A. Pabedinskienė.

Festivalio organizatoriams ir 
dalyviams įteiktos ministrės A. 
Pabedinskienės padėkos ir sim-
bolinės dovanėlės.

Baigiamajame koncerte savo 
pasirodymus klausytojams do-
vanojo neįgaliųjų nacionalinis 
„Spalvų muzikos“ orkestras, 
diksilendas „Sweetband“, Mas-
kvos Valstybinis specializuo-
tas menų instituto liaudies mu-
zikos orkestras, Vilniaus chori-
nio dainavimo mokyklos „Lie-
paitės“ merginų choras, Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
bigbendas, Gargždų muzikos 
mokyklos neįgaliųjų vaikų an-
samblis „Laisvasis kvartetas“, 

Radviliškio rajono Švietimo ir 
sporto paslaugų centro Dienos 
užimtumo skyriaus instrumen-
tinis vokalinis ansamblis ir kiti.

Šiemet jubiliejų mininčia-
me, 1998 m. Lietuvos specialio-
sios kūrybos draugijos „Gubo-
ja“ įkurtame neįgaliųjų nacio-
naliniame „Spalvų muzikos“ or-
kestre kasmet muzikuoja apie 60 
neįgaliųjų. Jie mokosi groti pa-
gal „spalvų ugdymo“ metodi-
ką, kurios esmė – vietoje įpras-
tų natų naudojamos spalvos. 
Tai unikalus, vienintelis tokio 
pobūdžio kolektyvas Lietuvoje 
ir Europoje, vykdantis įvairia-
pusę veiklą šalyje bei užsienyje.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos pagal neį-
galiųjų asociacijų veiklos rėmi-
mo projektų įgyvendinimo pro-
gramą „Gubojos“ kultūrinei vei-
klai, tarp jų ir „Spalvų muzikos“ 
orkestrui, šiais metais skyrė 177 
tūkst. litų. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.
Egidijaus Skipario nuotr.

Namuose užsisklęsti nelinkęs A.Sakalas noriai dalyvauja įvairiuose rengi-
niuose.

 A.Matusevičius patenkintas sma-
gia švente.

Festivalį lydėjo džiugi nuotaika.
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Kuo gresia „blogojo“ 
cholesterolio perteklius

Aterosklerozė – lėtinė 
kraujagyslių liga, dėl 

kurios, sumažėjus arterijų sie-
nelių elastingumui ir susiaurė-
jus jų spindžiui, sutrinka vietinė 
ir bendroji kraujotaka. Ši liga la-
biausiai pažeidžia didžiausią or-
ganizmo arteriją (lotyniškai aor-
ta), širdies, galvos smegenų, inks-
tų ir kojų arterijas. Dėl to atsiran-
da įvairių ligų, sumažėja darbin-
gumas, nereti infarkto ir insulto 
atvejai, neįgalumas.

Aterosklerozė ir 
arteriosklerozė

Žmonėse aterosklerozė ir ar-
teriosklerozė dažniausiai vadina-
ma tiesiog skleroze, nors šie ter-
minai reiškia šiek tiek skirtin-
gus dalykus. 

Arteriosklerozė yra arteri-
jų sienelių sustandėjimas (skle-
rozė), dėl kurio sumažėja arte-
rijų elastingumas. Taip dažniau-
siai atsitinka vyresniame amžiu-
je dėl aterosklerozės (pvz., hiper-
toninei ligai būdinga smulkiųjų 
arterijų sklerozė) arba dėl arteri-
jų sienelių uždegimo. Taigi arte-
riosklerozė gali sustorinti arteri-
jos sienelę, susiaurinti jos spin-
dį (kartais arterija visai užanka); 
tai sutrikdo atitinkamų audinių 
ir organų kraujotaką.

Mirtingumas nuo širdies  
ir kraujagyslių ligų – apie 

50 proc.
Aterosklerozė – ilgalaikis 

procesas, kurio metu riebalų, 
cholesterolio, kalcio nuosėdų ir 
audinių atplaišų plokštelės su-
siaurina ir net užkemša širdies, 
galvos smegenų bei kitų organų 
kraujagysles. Dėl to susergama 
išemine širdies liga (išeminė šir-
dies liga – širdies raumens pažei-
dimas dėl sumažėjusios arba kar-
tais ir visai nutrūkusios širdies 
vainikinių arterijų kraujotakos), 
ištinka miokardo infarktas (staigi 
ribota širdies raumens žūtis; vie-
na sunkiausių išeminės širdies li-
gos formų), insultas (t.y. ūminis 
galvos smegenų kraujotakos su-
trikimas, dėl kurio sutrinka visų 
smegenų arba jų dalių veikla).

Lietuvoje mirtingumas nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų – apie 
50 proc. 30 proc. ligonių nustato-
mas neįgalumas. Kitose Europos 
Sąjungos šalyse šie rodikliai yra 
dukart mažesni.  

Mažiau vartokime 
gyvūninių riebalų ir 

kaloringo maisto
Nors aterosklerozės priežas-

tys ir mechanizmai galutinai ne-
išaiškinti, tačiau neabejojama, 
jog pagrindinis ligos vystymosi 
vaidmuo tenka arterijų vidinės 
sienelės ir jų plastinių elemen-
tų pakenkimui bei lipidų (lipi-
dai – augalinės ir gyvūninės kil-
mės organinės medžiagos, ku-
rioms priklauso riebalai ir į juos 
panašios medžiagos) apykaitos 
sutrikimui. 

Lipidų sintezė iš esmės vyks-
ta kepenyse, žarnyne, riebali-
niame audinyje. Lipidų, esančių 
kraujo plazmoje (plazma – skys-
toji kraujo dalis, kurioje plūdu-
riuoja kraujo forminiai elemen-

tai) šaltinis – riebalai, gauna-
mi su maistu, o taip pat rieba-
lai, susidarę iš angliavandenių 
ir baltymų. 

Aterosklerozė 
„nemėgsta“ Grenlandijos 
eskimų ir pajūrio japonų 

Neretai aterosklerozė būna 
paveldėta, tačiau ir šiuo atveju 
galima susilpninti genetinių fak-
torių poveikį, jei griežtai laiko-
masi gydytojo nurodymų. Beje, 
šia liga kur kas daugiau žmonių 
suserga ne dėl genų kaltės, o dėl 
piktnaudžiavimo alkoholiu, ne-
pasotinamo apetito, mažo judru-
mo, cukrinio diabeto, skydliau-
kės veiklos sumažėjimo, nepa-
grįstai didelėmis dozėmis varto-
jamų steroidinių hormonų ir kai 
kurių kitokių vaistų.

Beje, pasaulyje yra dvi tautos 

(Grenlandijos eskimai ir pajūrio 
japonai), kuriose gerokai rečiau 
vystosi aterosklerozė. Mat pas-
tarųjų kraštų gyventojai dau-
giausia valgo žuvį bei kitus jū-
ros produktus. Mokslininkai iš-
tyrė šių abiejų tautų maistą ir nu-
statė, jog jame yra daug „ome-
ga-3“ polinesočiųjų riebalų rūgš-
čių. „Omega-3“ padeda išvengti 
aterosklerozės progresavimo ir 
širdies ligų, normalizuoja krau-
jospūdį, mažina netirpaus cho-
lesterolio koncentraciją kraujy-
je, didina atsparumą vėžiui, ma-
žina uždegiminį procesą artrito 
metu ir astmos progresavimą. Iš-
vada: reikia pratintis vartoti šal-
tųjų jūrų žuvų taukus arba daž-
niau valgyti šios rūšies žuvies. 

Cholesterolis kenkia, kai 
jo per daug

Pagrindinis lipidas, kuris gali 
sukelti aterosklerozę – choleste-
rolis, priskiriamas į riebalus pa-
našių medžiagų grupei. Ši me-
džiaga – nepakeičiamas ląstelių 
membranų komponentas. 

Beje, antinksčių žievėje bei 
lytinėse liaukose iš cholestero-
lio sintetinasi antinksčių ir lyti-
niai hormonai. Panašus proce-
sas vyksta ir odoje: iš cholestero-
lio susidaro pirminė vitamino D3 
medžiaga, kuri, veikiant saulei, 

virsta tikruoju vitaminu D3. Kai 
su maistu gaunama daugiau cho-
lesterolio, organizmas jo sinteti-
na mažiau (šis procesas vyksta 
ir atvirkštine tvarka). Ypač daug 
(apie 80–90 proc.) cholestero-
lio patenka į kepenis. Ten ši me-
džiaga paverčiama tulžies rūgš-
timis, kurios su neapdorotu cho-
lesteroliu atsiduria tulžies pūslė-
je, iš jos – žarnyne. Tam tikrą dalį 
cholesterolio žarnynas įsiurbia, 
o likusią – pašalina. Jei sutrinka 
cholesterolio išsiskyrimas ir jo 
susikaupia daugiau negu reikia 
(sveiko suaugusio žmogaus or-
ganizme jo yra apie 150 g), blo-
kuojami ląstelės fiziologiniai pro-
cesai, prasideda ląstelės senėji-
mas; be to, galima jos žūtis. 

Dėl cholesterolio pertekliaus 
susergama ne vien aterosklero-
ze, bet ir tulžies pūslės akmenli-

ge. Pastarojo organo akmenligę 
dažniausiai sukelia ne vien cho-
lesterolis, bet dar ir tulžies sąs-
tovis, medžiagų apykaitos sutri-
kimai, tulžies pūslės ir jos lata-
kų uždegimas, dažnas vidurių 
užkietėjimas, menkas ligonio ju-
drumas, nereguliari mityba ir kt.

„Blogasis“ ir „gerasis“
Viena cholesterolio rūšis šne-

kamojoje kalboje vadinama „blo-
guoju“ („piktuoju“), kita – „ge-
ruoju“. „Blogojo“ cholesterino 
organizme turi būti kuo mažiau 
(jis nusėda kraujagyslių sienelėse 
ir dėl to susidaro vadinamų ate-
rosklerotinių plokštelių), o „ge-
rojo“ – daugiau (pastarasis sau-
go nuo aterosklerozės).

Seniai žinoma, jog ir papras-
tomis priemonėmis galima iš-
vengti „blogojo“ cholesterolio 
pertekliaus, o atsiradusį suma-
žinti. Tam reikalui teks vartoti tik 
šiek tiek daugiau augalinio alie-
jaus, pakankamai šviežių daržo-
vių ir vaisių (salotų, ridikėlių, bu-
rokėlių obuolių, vyšnių, agrastų, 
juodųjų serbentų, apelsinų). Pi-
giausia, bet ne prasčiausia var-
toti obuolius (juose yra pakanka-
mai ląstelienos ir pektininių me-
džiagų, kurios valo organizmą). 
Be to, dar reikia mažiau valgyti 
riebios mėsos, kepenų, grietinės, 

grietinėlės, sviesto, sūrio; dar tu-
rėtų būti apribotas valgomosios 
druskos, cukraus, gyvūninių rie-
balų, prieskonių vartojimas. Taip 
pat teks laikytis darbo ir poilsio 
režimo, išmokti susitvarkyti su 
stresais, atsisakyti rūkymo, alko-
holinių gėrimų, neužmiršti var-
toti pakankamai skysčių ir dau-
giau judėti (ypač lauke). 

Pastabos:
1. Čia esančios nuorodos apie 

mitybą yra tik orientacinės (kon-
krečiam ligoniui dietą skiria gy-
dytojas). 

2. Sergant diabetu žuvų tau-
kų vartojimas kai kada gali krau-
jyje pakeisti cukraus kiekį. 

Antioksidatoriai
Antioksidatoriais vadinamos 

medžiagos, lėtinančios organinių 
medžiagų oksidaciją . Ateroskle-
rozės profilaktikai ir gydymui 
svarbiausi antioksidatoriai – vi-
taminai E ir C.

Vitamino E randama daugely-
je augalinių produktų, ypač alie-
juose (daugiau – nerafinuotuo-
se), grūduose, žirniuose, grikių 
kruopose, kukurūzuose, sojoje, 
pieno produktuose ir kt.

Vitamino C ypač daug yra erš-
kėtuogėse, šaltalankio uogose, 
juoduosiuose serbentuose, sal-
džiuosiuose pipiruose, kopūs-
tuose, citrusiniuose vaisiuose, 
braškėse, agrastuose, pomido-
ruose, bulvėse ir kt.

Pastabos: 
1. Nepatartina piktnaudžiau-

ti vitaminu E, nes jis mažina imu-
nitetą, trikdo virškinimą, sukelia 
nuovargį, odos uždegimus, didi-
na polinkį kraujuoti.

2. Vartojant dideles dozes vi-
tamino C (ypač tabletes) gali at-
sirasti pykinimas, vėmimas, vi-
duriavimas, o ypatingais atvejais 
net susergama inkstų akmenlige.

Cholesterolis „bijo“ 
baltagūžių kopūstų

Aterosklerozės profilaktikai 
ir gydymui būtini mikroelemen-
tai: kalis (šaltiniai: džiovinti vai-
siai – persikai, abrikosai, slyvos, 
razinos, kriaušės, obuoliai; rie-
šutai, soja, jūros kopūstai, pu-
pelės, žirniai, špinatai, bulvės, 
sėlenos, kviečiai, bananai, mo-
liūgai, menkė), magnis (duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupe-
lės, petražolės, krapai, špinatai, 
juodoji arbata, kakava, krabai, 
krevetės, jūros kopūstai, moliū-
gai, džiovinti grybai; taip pat ma-
gnio esama geriamajame vande-
nyje), selenas (grūdų produktai, 
mėsa, tunas, riešutai, kiaušiniai, 
vištiena), jodas (jūrų žuvys, jū-
ros kopūstai, salotos, svogūnai, 
porai, juoduota valgomoji drus-
ka) ir ląsteliena (jos esama rupio-
je duonoje, sėlenose, daržovėse ir 
vaisiuose. Kartu būtinos ir kitos 
biologiškai aktyvios medžiagos, 
esančios česnakuose, svogūnuo-
se. Ypač atkreiptinas dėmesys į 
baltagūžius kopūstus, nes jie la-
biau negu kitos daržovės pade-
da organizmui nusikratyti cho-
lesterolio. Per dieną reiktų suval-
gyti ne mažiau kaip 100 g šviežių 
ar raugintų kopūstų, pagardintų 
saulėgrąžų aliejumi.

Romualdas OGINSKAS

Senjorus  
saugos moderni 

sistema
Į „FallWatch“ konsorciumą 

susibūrusios Europos sveikatos 
priežiūros įstaigos ir technolo-
gijų bendrovės sukūrė vyresnio 
amžiaus žmonių griuvimo apti-
kimo sistemą „Vigi‘Fall“. Ji padės 
operatyviai suteikti pagalbą par-
griuvusiems žmonėms – kasmet 
dėl šios priežasties Europoje į li-
gonines paguldoma 500 tūkst. 
ir miršta 40 tūkst. senjorų, sako-
ma sistemos kūrėjų pranešime.

Pasak vieno iš projekto va-
dovų Paryžiaus Košeno ligoni-
nės greitosios medicinos pagal-
bos skyriaus daktaro Žano Eriko 
Lundy, kiekvienais metais Euro-
poje griūdami susižeidžia apie 
20 mln. žmonių, sulaukusių per 
65 m. Griuvimai yra pagrindinė 
trauminės mirties priežastis šioje 
amžiaus grupėje. „Labai dažnai į 
mūsų skyrių yra atvežami žmo-
nės, kurie valandų valandas gu-
lėjo ant grindų, negalėdami pri-
sišaukti pagalbos. Fizinė ir psi-
chologinė žala, patiriama tuo 
metu, dažnai būna nebepatai-
soma“, – sako dr. Ž.Lundy.

Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto darbuoto-
jų Lietuvoje atlikti tyrimai taip 
pat parodė, kad bent kartą per 
metus griuvo kas trečias 65-74 
m. asmuo. Moterys, sulauku-
sios daugiau nei 74 m., griūda-
vo dažniau.

„Vigi‘Fall“ sistemos pagrin-
das yra jutiklių tinklas. Pacientas 
nešioja krūtinės srityje prilipdytą 
biojutiklį, kiti jutikliai yra pritvir-
tinti prie patalpos sienų, pana-
šiai kaip įsilaužimo perspėjimo 
sistemose. Visi jutikliai yra susie-
ti radijo ryšiu. Prietaisą nešiojan-
čiam žmogui nugriuvus, biojuti-
klis siunčia tam tikrą signalą pa-
talpoje įdiegtam valdymo pul-
tui. Prie sienų pritvirtinti jutikliai, 
aptikę nejudantį pacientą, taip 
pat perduoda signalą. Valdymo 
pultas telefono ryšiu susiekia su 
paciento slaugytoju priežiūros 
įstaigoje arba pagalbos centru, 
jeigu naudotojas yra savo na-
muose. Valdymo pulte įdiegta 
programa analizuoja duomenis 
ir nustato griuvimo pobūdį, tai 
yra, ar pacientas galėjo susižeisti 
nukritęs, ar ne. „Vigi‘Fall“ prietai-
sas yra tvirtinimas prie odos van-
deniui atspariu pleistru ir nekei-
čiant baterijos gali būti naudo-
jamas iki 30 dienų. 

„Vigi‘Fall“ sistema buvo sėk- 
mingai išbandyta ligoninėje, 
globos namuose ir pacientų gy-
venamuosiuose būstuose. Ban-
dymai parodė, kad vien tik bioju-
tiklis, be specialiai sukurtos griu-
vimų analizės programos pagal-
bos, sėkmingai nustatė daugiau 
kaip 90 proc. griuvimų. 

Kontraktai tiekti prietai-
są jau yra pasirašyti su sveika-
tos priežiūros įstaigomis Pran-
cūzijoje, Portugalijoje ir Kuvei-
te, taip pat su tarptautine svei-
katos priežiūros grupe „Europe 
Assistance“. Dėl sistemos įdie-
gimo taip pat yra deramasi su 
užsakovais Lietuvoje, Danijo-
je, Šveicarijoje ir Airijoje. Paci-
entų namams pritaikyta siste-
mos versija bus pristatyta rin-
kai 2013 m. pabaigoje.
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Pažinimo 
stebuklas 

išlaisvina iš 
negalios

Jolantos Beniušytės „Vaka-
rų eksprese“ išspausdintame 
straipsnyje pasakojama apie 
regos negalią turintiems vai-
kams surengtą stovyklą.

Būsto 
pritaikymui – 
per mažai lėšų
„Šilutės naujienose“ išspaus-
dintame Vilijos Budrikienės 
straipsnyje „Neįgaliųjų po-
reikiams – valstybės ir savi-
valdybės parama“ rašoma 
apie būsto pritaikymo neįga-
liesiems rūpesčius. 

Šilutės rajono savivaldybės 
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 
komisija apsilankė pas neįga-
liuosius, prašančius palengvin-
ti gyvenimo sąlygas. Nuo praė-
jusio pavasario gauti 4 prašymai 
kompensuoti būsto pritaikymą 
neįgalių poreikiams. Iš viso jau 
susidarė 10-ties žmonių eilutė.

Tačiau savivaldybės gali-
mybės tokios menkos, kad gy-
venimo sąlygas bus galima pa-
dėti pagerinti gal tik vienam 
ar dviem neįgaliesiems. 25 600 
litų – tokia suma šiemet dispo-
nuoja savivaldybės Socialinės 
paramos skyrius, besirūpinantis 
neįgaliųjų gyvenimo sąlygomis. 
Socialinės paramos skyriaus vy-
riausioji specialistė Albina Ši-
dlauskienė sako, jog savivaldy-
bė ministerijos prašė 64 000 litų 
ir planavo, kad bendra šiemeti-
nės paramos suma bus 80 000 
litų. Tačiau gauta žymiai ma-
žiau. Pernai būstų pritaikymui 
Savivaldybė turėjo beveik dvi-
gubai daugiau – 45 636 litus. Gy-
venimo sąlygos buvo pagerintos 
5 rajono neįgaliesiems.

Neįgalieji prašo butuose 
įrengti sanitarinius mazgus, 
nuovažas, keltuvus, mobilius 
keltuvus ligoniams iškelti iš lo-
vos, įkelti į vonią, įvesti vanden-
tiekį ir panašiai.

Komisijai teks atsižvelgti į 
tai, kam padėti ji pajėgi, mat vie-
no būsto pritaikymo išlaidoms 
dengti iš valstybės ir Savivaldy-
bės biudžetų gali būti skiriama ne 
didesnė kaip 148 bazinės socia- 
linės išmokų dydžio suma – 
19 240 litų, neskaičiuojant kel-
tuvų (liftų) pirkimo arba gamy-
bos ir įrengimo išlaidų. Anksčiau 
vieno būsto pritaikymui buvo 
galima skirti iki 24 050 litų, be iš-
laidų keltuvams (liftams) įrengti. 

Pirmumas teikiamas ypač 
sunkią negalią turintiems, taip 
pat besimokantiems, dirban-
tiems, neįgalių vaikų turintiems 
žmonėms. Yra ir daugiau krite-
rijų. Pavyzdžiui, neįgalusis turi 
būti registruotas ten, kur gy-
vena. Todėl nebus tenkinamas 
Gardamo seniūnijoje registruo-
tos, bet Šilutėje pas dukrą gyve-
nančios senolės prašymas įreng-
ti mobilų kopiklį laiptais toje vie-
toje, kur ji gyvena.

Nebus padėta ir kitai Šilutė-
je, H.Šojaus gatvėje, gyvenančiai 
močiutei, kurios name turėklus 
jau įrengė namo bendrija.

Vargu ar paramos sulauks 
ir Melioratorių alėjoje gyvenan-
tis Gintautas, nors vyrui nusta-
tyti labai ryškūs judėjimo ir ap-
sitarnavimo specialieji poreikiai. 
Gintautas gyvena I aukšte ir nuo 
2010-ųjų prašo įrengti keltuvą – 
individualų įėjimą šalia lango, 
nes jo bute nėra balkono. Ta-
čiau tam reikalingas projektas, 

Šiemet birželio pradžioje Gi-
ruliuose, aklųjų ir silpnaregių 
vaikų ir jaunimo stovykloje „Pa-
žinimo stebuklas“, įdomiai lais-
valaikį leido 28 vaikai. Šią stovy-
klą jau trečius metus iš eilės ren-
gia Klaipėdos senamiesčio „Ro-
tary“ klubas kartu su uostamies-
čio Regos ugdymo bei Klaipėdos 
ir Telšių regionų aklųjų centrais. 
O į stovykloje surengtą smagią 
šventę „Kvapų diena“ specia-
liai atvyko dar 20 vaikų su savo 
tėveliais.

„Regos negalią turintiems 
žmonėms raktu į supantį pa-
saulį tampa kiti pojūčiai. Vieni 
stipriausių – kvapai: miško, gė-
lių ir kiti. Siekiame supažindin-
ti regėjimo negalią turintį ir ma-
žiau motyvuotą jaunimą su ne-
apčiuopiamu, bet labai turtingu 
kvapų pasauliu, suteikti jiems 
galimybę įgyti naujos patirties 
ir plėtoti pasaulio pažinimą pa-
traukliais būdais“, – sakė šven-
tės rengėja Eglė Jokužytė.

Ji jau kelerius metus dirba su 
aklaisiais ir silpnaregiais, pra-
dėjusi nuo specialiųjų leidybos 
projektų: Brailio raštu atspaus-
to unikalaus kalendoriaus su 
aklųjų piešiniais, iliustruotos 
pasakos „Eglė, žalčių karalie-
nė“, kurią gali skaityti ir regin-
tieji, ir neregiai.

Prieš kelerius metus rūpin-
tis regos negalią turinčiais vai-
kais pradėjo ir Senamiesčio „Ro-
tary“ klubas.

„Pirmasis mūsų projektas 
„Vakarienė tamsoje“ sulaukė di-
delio atgarsio, todėl suvienijome 
jėgas tęstiniams projektams. Tai 
buvo projektas regintiesiems, 
kad jie labiau suprastų, kaip jau-
čiasi ir gyvena nematantys žmo-
nės“, – sakė klubo prezidentas 
Andrius Barniškis.

nes darbai būtų atliekami namo 
išorėje, todėl jų sąmata sudary-
tų apie 40 000 litų. Ta suma jau 
viršija galimą ribą.

Pagalbos greičiausiai nesu-
lauks ir šilutiškis Romualdas iš 
Jaunimo alėjos, kuriam taip pat 
nustatyti ryškūs judėjimo ir ap-
sitarnavimo specialieji poreikiai. 
Jam irgi reikalingas mobilus ko-
piklis laiptais, nes Romualdas 
gyvena II aukšte. Bet toks kopik- 
lis kainuoja keliolika tūkstan-
čių litų, tad kaina su jo montavi-
mu irgi viršytų sumą, leidžiamą 
skirti vienam neįgaliajam.

Kur kas mažiau – apie 8–9 
tūkstančius litų – kainuotų sa-
nitarinių patalpų pritaikymas, 
kurio prašo šilutiškis Juozapas 
iš Laisvės alėjos.

Komisija taip pat aplankys 
ir Laučiuose bei Stubriuose gy-
venančius neįgaliuosius, kurie 
prašo paramos gyvenimo sąly-
goms pagerinti.

LNF tikslas – atstovauti neįgaliesiems 
politiniame lygmenyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Naujoji LNF vadovė: 
sieksiu didesnio 

susitelkimo 
LNF prezidente išrinkta 

D.Juodkaitė – jauna, ambicinga 
teisininkė, šiuo metu dirbanti Mi-
nistro pirmininko visuomenine 
patarėja. Ji yra gerai susipažinusi 
su JT Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimo problematika, 
jau daugelį metų aktyviai prisi-
deda prie įvairių iniciatyvų žmo-
gaus teisėms ginti ir diskrimina-
cijai mažinti. Jos paprašiau pasi-
dalinti mintimis apie LNF darbą.

– Kaip įsivaizduojate LNF 
veiklą? Kokiomis kryptimis tu-
rėtų dirbti ši organizacija?

– LNF, kaip organizacija, ne 
vienerius metus atstovauja neį-
galiesiems politiniame lygmeny-
je, stebi valdžios institucijų veiklą 
ir priimamus sprendimus, daly-
vauja sprendimų priėmimo pro-
cesuose. Manau, kad tokios veik- 
los tęstinumas ir bus pagrindinis 
prioritetas, toliau telkiant, vieni-
jant neįgaliųjų organizacijas bei 
vykdant savo misiją – atstovauti 
jų ir visų neįgaliųjų teisėms ir in-
teresams. Organizacijos stiprybė 
yra bendro tikslo siekimas (neį-
galiųjų visapusiško dalyvavimo, 
socialinės integracijos, žmogaus 
teisių ir lygių galimybių užtikri-
nimas kiekvienam neįgaliajam) ir 
vieningas atstovavimas, todėl ir 
toliau LNF veiks šia linkme, pa-
sinaudodama jau sukauptu įdir-
biu, užsitarnauta stipria pozicija 
tarp NVO lygių galimybių, žmo-
gaus teisių srityje. 

– Kokia būtų jūsų, kaip LNF 
prezidentės, pagrindinė užduo-
tis šiame kontekste?

– Svarbus kiekvieno LNF na-
rio – organizacijos ir darbuoto-
jo vaidmuo vykdant veiklas. Tik 
dirbdami visi kartu galim kažko 
pasiekti. Tai mūsų pagrindinis 
ramstis. Kaip prezidentė sieksiu, 
kad to susitelkimo ir bendro dar-
bo būtų dar daugiau. Kad būtu-
me matomi, girdimi, kad neįga-
liųjų pozicija visuomet būtų vie-
ninga ir stipri, sprendžiant visus 
politinius su neįgaliųjų interesais 
susijusius klausimus. 

– Kokie konkretūs darbai 
numatyti netrukus?

– Jau beveik trejus metus 
tarp neįgaliųjų organizacijų ne-
tyla kalbos apie JT Konvenciją ir 
jos tinkamą įgyvendinimą. LNF, 
kaip organizacija, manau, užima 
lyderio poziciją viešinant Kon-
vencijos nuostatas, diskutuojant 
apie jų tinkamą įgyvendinimą. Ir 
toliau bus vykdomos su Konven-
cijos įgyvendinimo tinkama ste-
bėsena susijusios veiklos, bus tei-
kiamos rekomendacijos ir disku-
tuojama apie konkrečių teisinių 
nuostatų keitimą (pvz., teisinio 
neveiksnumo panaikinimą) bei 
visos sistemos reformavimo po-
reikį (deinstitucionalizacijos pro-
cesus keičiant stacionarią neįga-
liųjų globos sistemą), taip pat bus 
siekiama glaudžiau bendradar-
biauti su Neįgaliųjų reikalų ta-
ryba, svarstant įvairius neįgaliųjų 
socialinės integracijos klausimus.

– Girdime kalbant: reikia 
plėsti paslaugas neįgaliesiems, 

užsiimti konkrečia veikla. Kaip 
šiame kontekste pagrįstumėte 
LNF veiklos prasmę? Taip pat 
sakoma, kad Europos neįgalių-
jų forumas (ENF) – toli Briuse-
lyje, todėl mums jo veikla ne-
svarbi. Ar iš tiesų taip?

– Teisingai, reikia plėsti pas-
laugas, atstovauti konkretiems 
individualiems neįgaliųjų po-
reikiams, bet tai nėra LNF, kaip 
neįgaliųjų organizacijų asociaci-
jos, prerogatyva. Tam yra vietos, 
regioninės ir nacionalinės neįga-
liųjų organizacijos, kurios dirba 
konkrečios negalios srityje. LNF 
pagrindinis tikslas yra atstovauti 
visam negalios teisių ir interesų 
spektrui politiniu lygiu ir siekti 
neįgaliesiems palankios sociali-
nės politikos permainų bei tin-
kamų sprendimų. Todėl čia vie-
nareikšmiškai itin svarbus ENF 
vaidmuo. Būdama tikruoju ENF 
nariu, LNF gauna visą informa-
ciją apie europinius procesus bei 
Europos priimamus dokumen-
tus, aktualius visiems neįgalie-
siems – Europos piliečiams. Taip 
pat sulaukiame konkrečios pa-
galbos (žinių, gebėjimų, palaiky-
mo prasme), kaip dalyvauti na-
cionaliniuose procesuose, kaip 
ir kokiais klausimais vykdyti lo-
bizmą. Todėl ENF yra ir bus tas 
antrasis ramstis, padedantis eiti 
užsibrėžtu keliu.

Paminėčiau, kad numaty-
tas itin svarbus bendradarbia-
vimas su ENF artėjančio Lietu-
vos pirmininkavimo ES Tary-
bai metu, kuomet Lietuvoje bus 
suorganizuota vienintelė aukš-
to lygio konferencija negalios 
klausimais, o taip pat ENF tary-
bos posėdis. Toks ENF politinis 
sprendimas suorganizuoti ren-
ginį Lietuvoje yra labai svarbus 
LNF‘ui, kadangi tai rodo Euro-
pos neįgaliųjų bendruomenės 
pasitikėjimą LNF‘u kaip stipria 
neįgaliųjų interesams atstovau-
jančia organizacija, o tuo pačiu 
siekiant dar labiau sustiprinti 
savo, kaip negalios NVO, vaid- 
menį ir pozicijas politiniame 
Lietuvos kontekste.

Aurelija BABINSKIENĖLNF visuotinio susirinkimo metu. 

Seimas pritarė socialinės apsau-
gos ir darbo ministrės Algimantos Pa-
bedinskienės siūlymui tiksliau apibrėž-
ti, kas yra nedarbingas ir iš dalies dar-
bingas asmuo. 

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 170 
tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų, o 
dirba iš jų apie 47 tūkst.  Pasitaiko ne-
susipratimų, kai žmogui nustačius dar-
bingumo lygį iki 25 proc., darbdavys 
nenori priimti jo į darbą arba siekia jį 
atleisti, nes abejoja, ar gali jį įdarbinti, 
ar tai teisėta. „Įstatymo pataisos padės 
išvengti iki šiol praktikoje kilusių klau-
simų kaip įdarbinti nedarbingais ar iš 
dalies darbingais pripažintus žmones, 
kokios jiems turėtų būti sudaromos są-
lygos. Taip bus užtikrinta geresnė neį-
galių asmenų apsauga, o darbdaviams 
bus daugiau aiškumo kaip reguliuoja-
mi darbo santykiai norint įdarbinti to-
kius asmenis“, – SADM Ryšių su visuo-
mene skyriaus išplatintame pranešime 
cituojama ministrė A.Pabedinskienė.

Nedarbingumas nereiškia, kad 
žmogus visais atvejais negali dirbti. 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta-
tymo pakeitimai apibrėžia, kad nedar-
bingais pripažinti asmenys, tai yra tie, 
kurių darbingumo lygis 0-25 proc., ir 
kurie negali dirbti arba gali dirbti tik pa-
gal negalios pobūdį pritaikytoje darbo 
vietoje. Iš dalies darbingi asmenys (30–
55 proc. darbingumo lygis) gali dirbti ir 
įprastomis sąlygomis arba pagal nega-
lios pobūdį pritaikytoje darbo vietoje.

Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo pataisos taip pat reglamen-
tuoja neįgalumo lygio ir darbingumo 
lygio nustatymo terminus. Neįgalu-
mas bus nustatomas: 6 mėn., kai ver-
tinamas pirmą kartą ir prognozuoja-
mas greitas asmens sveikatos būklės 
pasikeitimas, darantis įtaką asmens 
neįgalumui; 1 metams, kai vertina-
mas pirmą kartą ir (ar) prognozuoja-
mas asmens sveikatos būklės pasikei-

timas, darantis įtaką asmens neįgalu-
mui, per artimiausius 12 mėn.; 2 me-
tams, kai prognozuojamas asmens 
sveikatos būklės pasikeitimas, daran-
tis įtaką asmens neįgalumui, per arti-
miausius 24 mėn.; iki asmeniui su-
kaks 18 metų, kai neprognozuoja-
mas asmens sveikatos būklės pasikei-
timas, darantis įtaką asmens neįgalu-
mui, asmens sveikatos sutrikimai yra 
nuolatinio, nekintamo pobūdžio; iki 
senatvės pensijos amžiaus sukak-
ties dienos, kai neprognozuojamas 
asmens sveikatos būklės ir profesinių 
funkcinių veiksnių pasikeitimas, da-
rantis įtaką asmens neįgalumui; ne-
terminuotai, kai neįgalumas nusta-
tomas dėl nelaimingo atsitikimo dar-
be ar dėl profesinės ligos.

Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo pakeitimai įsigalios nuo šių 
metų birželio 28 d. 
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Teisės aktų 
naujovės

Pakeistas įstatymas – 
geresnės sąlygos įsidarbinti

Egidijaus Skipario nuotr.
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ANTRADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 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 24 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (subti-
truota, kart.). 6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 7.30 Halko planeta. 
Animacinis f. JAV, 2009 m. 9.00 Kobra 
11 (157) (kart.) (N-7). 10.00 Trys plė-
šikai). Animacinė komedija. Vokietija, 
2007 m. 11.15 Klausimėlis.lt. 11.30 
Svečių ekspresas. 12.00 Namelis pre-
rijose (84). 13.00 Lotynų Amerikos šo-
kių ansamblių Europos čempionatas. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (3/9, 10) (N-7). 17.15 Premje-
ra. Kobra 11 (158) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Sprogstanti Saulė (1) (N-7). 
19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 20.50 
Koncertas „Joninių sostinė – Švento-
ji“. Pertraukoje – 21.55 Perlas. 23.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(3/9, 10) (kart.) (N-7). 

Antradienis, birželio 25 d. 
9.00 Kobra 11 (158) (kart.) (N-7). 

10.00 Sprogstanti Saulė (1) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (85). 13.00 Bėdų tur-
gus. Pokalbių laida (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (4/1) (N-7). 
17.15 Premjera. Kobra 11 (159) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Premjera. Sprogstanti Sau-
lė (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Emigrantai. 21.55 Perlas. 22.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.15 Va-
karo žinios. 23.30 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (4/1) (kart.) (N-7).

Trečiadienis, birželio 26 d. 
9.00 Kobra 11 (159) (kart.) (N-7). 

10.00 Sprogstanti Saulė (2) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (86). 12.45 Klausi-
mėlis.lt. 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.10 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro (4/2) (N-7). 17.15 Prem-
jera. Kobra 11 (160) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Sprogstanti Saulė (3) (N-
7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.00 Teisė žinoti. 
21.30 FIFA konfederacijų taurės tur-
nyro apžvalga. 21.45 Futbolas moterų 
akimis. 21.50 Perlas. 21.55 FIFA kon-
federacijų taurė. Pusfinalis. 23.55 Va-
karo žinios. 0.10 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (4/2) (kart.) (N-7).

Ketvirtadienis, birželio 27 d. 
9.00 Kobra 11 (160) (kart.) (N-7). 

10.00 Sprogstanti Saulė (3) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (87). 12.45 Klausi-
mėlis.lt. 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (4/3) (N-7). 17.15 Premjera. Ko-
bra 11 (161) (N-7). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Sprogstanti Saulė (4) (N-7). 19.40 Sti-
lius. Veidai. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Mokslo ekspresas. 21.30 
FIFA konfederacijų taurės turnyro apž-
valga. 21.45 Futbolas moterų akimis. 
21.50 Perlas. 21.55 FIFA konfedera-
cijų taurė. Pusfinalis. 23.55 Vakaro ži-
nios. 0.10 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (4/3) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, birželio 28 d. 
9.00 Kobra 11 (161) (kart.) (N-7). 

10.00 Sprogstanti Saulė (4) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (88). 13.00 Emi-
grantai. Socialinės dokumentikos lai-
da (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (5/1, 2) (N-7). 17.15 Kauno 
„Girtučio“ plaukimo centro atidarymas. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Detektyvo meistrai. Frosto 
prisilietimas (26) (N-7). 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.00 Duokim garo! 
Pertraukoje – 21.55 Perlas. 23.00 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (5/1, 
2) (kart.) (N-7). 1.10 Juozo Erlicko jubi-
liejinis koncertas „Baltais klavišais per 
juodą gyvenimą“. 2 d. 

Šeštadienis, birželio 29 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 Sti-

lius. Namai (kart.). 6.35 Stilius. Veidai 
(kart.). 7.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (30). 9.25 Dže-
ronimas (2/15). 9.50 Aviukas Šonas 
(2/6). 10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Mūsų 
miesteliai. Linkmenys. 13.00 Premje-
ra. Vytautas Kasiulis. Iki Paryžiaus ir 
atgal. Dokumentinis f. 2013 m. 13.55 
Futbolas. SMScredit.lt A Lyga. „Žalgi-
ris“ – „Atlantas“. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 18.45 Detektyvo meistrai. 
Frosto prisilietimas (27) (N-7). 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Fes-
tivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. Antra 
diena. 2 dalis. 23.00 Premjera. Gyve-
nimo kibirkštys. Drama. Didžioji Brita-
nija, 2007 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 30 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Tara Dankan (20). 9.25 Džeroni-
mas (2/16). 9.50 Aviukas Šonas (2/7). 
10.00 XI vaikų ir jaunimo muzikos fes-
tivalis „Mes – pasaulis“. 3 d. 12.00 Lie-
tuvos jaunimo dienos 2013. 14.00 De-
tektyvo klasika. Prisiminimai apie Šer-
loką Holmsą (1, 2) (N-7). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.10 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
16.45 Afrika.Lt. Dokumentinė realybė. 
1 dalis. 17.45 Septynios Kauno dienos. 
18.30 FIFA konfederacijų taurės tur-
nyro apžvalga. 18.50 Futbolas moterų 
akimis. 18.55 FIFA konfederacijų taurė. 
Rungtynės dėl 3 vietos. 21.00 Panora-
ma. 21.15 Europos balsas. 21.20 Sa-
vaitė. 21.45 Bėdų turgus. 22.45 Stilius. 
Gyvenimas. 23.45 Triumfo paraiška į 
ateitį. Dok. f. apie olimpinį jaunimo fes-
tivalį Trabzone. 0.30 FIFA konfedera-
cijų taurės turnyro apžvalga. 0.50 Fut-
bolas moterų akimis. 0.55 FIFA Kon-
federacijų taurė. Finalas. 

Pirmadienis, birželio 24 d. 
5.40 Teleparduotuvė. 6.00 Magiš-

ki fėjų Vinksių nuotykiai. Animacinis f. 
Italija, 2010 m. 7.35 Pasaka apie šau-
lį Fedotą. Animacinė komedija. Rusi-
ja, 2002 m. 9.05 Žarijos miestas. Fan-
tastinis nuotykių f. JAV, 2008 m. 10.55 
Svečias. Komedija. JAV, 1995 m. (N-
7). 13.10 Tiltas į Terabitiją. Nuotykių f. 
JAV, 2007 m. 15.05 Teisinguolis Da-
dlis. Komedija. JAV, 1999 m. 16.40 
Undinė. Komedija JAV, 2006 m. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Drakono sūnus. 
Veiksmo f. JAV, Kinija, 2006 m. (N-7). 
22.35 Naktis su Bete Kuper. Komedija. 
Kanada, JAV, 2009 m. (N-7). 0.40 Eu-
reka (19) (N-7). 1.35 Choras (13). 2.25 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (22) (N-14). 3.20 Firma (13) (N-14). 

Antradienis, birželio 25 d. 
7.10 Teleparduotuvė. 7.25 Dra-

konų medžiotojai (16). 8.00 Meilės tri-
umfas (26) (N-7). 9.00 Meilės sūku-
ryje (1674). 10.05 Be namų (37) (N-
7). 11.00 Kaukazo belaisvė arba nau-
ji Šuriko nuotykiai. Komedija. SSRS, 
1967 m. 12.40 Nepaprastas pasaulis 
(1). 13.10 Monsunas (23) (N-7). 13.40 
Drakonų medžiotojai (17). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (3). 14.40 Kempiniukas 
Plačiakelnis (19). 15.10 Simpsonai (7) 
(N-7). 15.40 Natalija (102) (N-7). 16.40 
Ašarų karalienė (52) (N-7). 17.40 Be-
atos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Virtuvė (13) (N-7). 19.50 Žiūrėk! Ge-
ras! (N-7). 21.00 Meilės trikampis (2). 
Realybės šou, 2013. (N-7). 21.40 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Pabėgimo kara-
liai (2) (N-14). 23.00 Gamtos šėlsmas. 
Gaisras. Trileris. Kanada, Rumunija, 
D. Britanija, 2005 m. (N-14). 0.55 Eu-
reka (20) (N-7). 1.45 Choras (14). 2.35 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (23) (N-14). 3.30 Firma (14) (N-14). 

Trečiadienis, birželio 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (17). 7.30 Simpsonai (7) 
(N-7). 8.00 Meilės triumfas (27) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1675). 10.05 Be 
namų (38) (N-7). 10.55 Virtuvė (9) (N-
7). 11.30 Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 
Nepaprastas pasaulis (2). (N-7). 13.10 

Monsunas (24) (N-7). 13.40 Drakonų 
medžiotojai (18). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (4). 14.40 Kempiniukas Plačiakel-
nis (20). 15.10 Simpsonai (8) (N-7). 
15.40 Natalija (103) (N-7). 16.40 Aša-
rų karalienė (53) (N-7). 17.40 Beatos 
virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė 
(10) (N-7). 19.50 Žiūrėk! Geras! (N-7). 
21.00 Meilės trikampis (3) (N-7). 21.40 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Ryšys (8) (N-14). 23.05 Pasku-
tinė valia. Trileris. JAV, 2012 m. (N-
14). 1.00 Eureka (1) (N-7). 1.50 Cho-
ras (15). 2.40 Įstatymas ir tvarka. Nu-
sikalstami kėslai (24) (N-14). 3.35 Fir-
ma (15) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (18). 7.30 Simpsonai (8) 
(N-7). 8.00 Meilės triumfas (28) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1676). 10.05 Be 
namų (39) (N-7). 10.55 Virtuvė (10) (N-
7). 11.30 Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 
Nepaprastas pasaulis (3). 13.10 Mon-
sunas (25) (N-7). 13.40 Drakonų me-
džiotojai (19). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (5). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (21). 15.10 Simpsonai (9) (N-7). 
15.40 Natalija (104) (N-7). 16.40 Ašarų 
karalienė (54) (N-7). 17.40 Beatos vir-
tuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė 
(11) (N-7). 19.50 Žiūrėk! Geras! (N-7). 
21.00 Meilės trikampis (4) (N-7). 21.40 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Aferistas (6) 
(N-7). 23.00 Puikus vakaras mirti. Tri-
leris. JAV, 2003 m. (N-14). 1.05 Eure-
ka (2) (N-7). 2.00 Choras (16). 2.50 
Penktadienio vakaro žiburiai (38) (N-
7). 3.40 Firma (16) (N-14). 

Penktadienis, birželio 28 d.
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Drako-

nų medžiotojai (19). 7.30 Simpsonai (9) 
(N-7). 8.00 Meilės triumfas (29) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1677). 10.05 Be 
namų (40) (N-7). 10.55 Virtuvė (11) (N-
7). 11.30 Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 
Nepaprastas pasaulis (4). 13.10 Mon-
sunas (26) (N-7). 13.40 Drakonų me-
džiotojai (20). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(6). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(22). 15.10 Simpsonai (10) (N-7). 15.40 
Natalija (105). 16.40 Ašarų karalienė 
(55). 17.40 Beatos virtuvė. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Įsivaizduok tai. Komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2009 m. (N-7). 21.30 
Vyras už pinigus. Komedija. JAV, 1999 
m. (N-7). 23.15 Uždelsta meilė. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2006 m. (N-
7). 1.10 Žiedo istorija. Drama. Didžio-
ji Britanija, 2007 m. (N-14). 3.10 Gam-
tos šėlsmas. Gaisras. Trileris. Kanada, 
Rumunija, D. Britanija, 2005 m. (N-14). 

Šeštadienis, birželio 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (21). JAV, Kanada, ani-
macinis serialas, 2010. 7.30 Ant ban-
gos (30). 8.00 Skunk Fu (39, 40). 8.30 
Moderni šeima (11) (N-7). 9.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Švelnu-
sis Benas. Filmas šeimai. JAV, 2002 
m. 12.55 Greitis 2. Laivo užgrobimas. 
Veiksmo f. JAV, 1997 m. (N-7). 15.20 
X Faktorius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Labas rytas. Kome-
dija. JAV, 2010 m. (N-7). 21.10 Kraš-
tutinės priemonės (N-7). 23.25 Dvylika. 
Trileris. JAV, Pranzūcija, 2010 m. (N-
14). 1.15 Išplaukti į gyvenimą. Kome-
dija. JAV, 2006 m. (N-7). 3.00 Paskuti-
nė valia. Trileris. JAV, 2012 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (22). 7.30 Ant bangos 
(31). 8.00 Skunk Fu (41, 42). 8.30 Mo-
derni šeima (12) N-7). 9.00 Begalinė 
istorija (5). 10.00 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 11.00 Švelnusis 
Benas 2. Drama. JAV, 2003 m. 12.50 
Rembo sūnus. Komedija. Prancūzija, 
Didžioji Britanija, Vokietija, 2007 m. (N-
7). 14.45 Popžvaigždė. Komedija, JAV, 
2005 m. (N-7). 16.40 Aferistas (6) (N-
7). 17.35 Kobra 11 (5) (N-7). 18.45 TV3 
žinios. 19.00 Gilus sukrėtimas. Veiks-
mo f. JAV, 1998 m. (N-14). 21.20 Pa-
saulių karas. Fantastinė veiksmo dra-
ma. JAV, 2005 m. (N-14). 23.45 Vaba-
las. Veiksmo drama. Brazilija, 2009 m. 
(N-14). 1.25 Puikus vakaras mirti. Tri-
leris. JAV, 2003 m. (N-14). 

palauk! (7, 8) (kart.). 7.00 PREMJERA. 
Mažylis Dodas. Animacinis f. Vokietija, 
2008 m. 8.25 PREMJERA. Astro vai-
kis. Animacinis f. Honkongas, Japoni-
ja, JAV, 2010 m. 10.10 Peliukas Stiu-
artas Litlis. Komedija. JAV, 1999 m. 
11.50 Gepardas, vardu Duma. Nuoty-
kių filmas šeimai. JAV, 2005 m. 13.55 
Riterio žvaigždė. Nuotykių f. JAV, 2001 
m. (N-7). 16.40 Nacionalinės žvejy-
bos ypatumai. Komedija. Rusija, 1998 
m. (N-7). 18.45 Žinios. 19.00 Tai nuti-
ko per Jonines. 21.40 Senoji mokykla. 
Komedija. JAV, 2003 m. (N-14). 23.30 
Doom. Veiksmo trileris. Čekija, Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija, 2005 m. (N-14). 
1.40 Vampyro dienoraščiai (21) (N-14). 

Antradienis, birželio 25 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (12) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (10). 7.20 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (8) (kart.). 7.50 Agentas Šu-
nytis (13) (kart.). 8.20 Auklė (25) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 Ha-
vajai 5.0 (3) (kart.) (N-7). 10.45 Gepar-
das, vardu Duma. Nuotykių filmas šei-
mai. JAV, 2005 m. (kart.). 12.55 Di-
džioji sėkmė (35). 13.25 Agentas Šu-
nytis (14). 13.55 Mažieji Tomas ir Dže-
ris I (9). 14.25 Auklė (26). 15.00 Tūks-
tantis ir viena naktis (59) (N-7). 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos. (N-7). 18.45 Žinios. 19.20 Na-
mai, kur širdis (13). 20.05 Tikras gyve-
nimas. Ta pati moteris. 21.00 Farai (N-
14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Krimi-
nalinė Lietuva (N-7). 22.35 Tvirtovė 2. 
Sugrįžimas. Veiksmo f. JAV, Liuksem-
burgas, 2000 m. (N-14). 0.25 Farų šei-
ma (4) (N-7). 1.20 Vampyro dienoraš-
čiai (22) (N-14). 

Trečiadienis, birželio 26 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (13) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (11). 7.20 Mažieji To-
mas ir Džeris I (9) (kart.). 7.50 Agentas 
Šunytis (14) (kart.). 08.20 Auklė (26) 
(kart.). 8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 
9.45 Tikras gyvenimas. Ta pati moteris 
(kart.). 10.45 Saldi nuodėmė (5, 6) (N-
7). 11.40 Plikis ir ponia (N-7). 12.55 Di-
džioji sėkmė (36). 13.25 Agentas Šu-
nytis (15). 13.55 Mažieji Tomas ir Dže-
ris I (10). 14.25 Auklė (27). 15.00 Tūks-
tantis ir viena naktis (60) (N-7). 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos. (N-7). 18.45 Žinios. 19.20 Na-
mai, kur širdis (14). 20.05 Tikras gyve-
nimas. Sunkus pasirinkimas. 21.00 Fa-
rai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 
Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 VAKA-
RO SEANSAS. Striptizas. Trileris. JAV, 
1996 m. (N-14). 0.55 Farų šeima (5) (N-
7). 1.50 PREMJERA Vampyro dieno-
raščiai (1) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 27 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (14) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (12). 7.20 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (10) (kart.). 7.50 Agentas Šu-
nytis (15) (kart.). 8.20 Auklė (27) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 Ti-
kras gyvenimas. Sunkus pasirinkimas 
(kart.). 10.45 Radži ieško žmonos (N-7). 
12.55 Didžioji sėkmė (37). 13.25 Mada-
gaskaro pingvinai (1). 13.55 Mažieji To-
mas ir Džeris I (11). 14.25 Auklė (28). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (61) (N-
7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 
24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. 19.20 
Namai, kur širdis (15). 20.05 Tikras gy-
venimas. Adelės sindromas. 21.00 Fa-
rai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 
Mes – europiečiai. 22.25 Kriminalinė 
Lietuva (N-7). 22.35 Mentalistas (18) 
(N-7). 23.35 Ties riba (6) (N-14). 0.30 
Farų šeima (6) (N-7). 1.25 Sveikatos 
ABC (kart.). Laida apie sveikatą. Vedė-
ja Rima Balanaškienė. 

Penktadienis, birželio 28 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (15) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (13). 7.20 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (11) (kart.). 7.50 Madagaska-
ro pingvinai (1) (kart.) (Penguins of Ma-
dagascar). 2011 m. Animacinis seria-
las. JAV. 8.20 Auklė (28) (kart.). 8.50 
24 valandos (kart.). (N-7). 9.45 Tikras 
gyvenimas. Adelės sindromas (kart.). 
10.45 Radži ieško žmonos. (N-7). Re-
alybės šou. Vedėjai: Natalija Bunkė ir 
Marius Jampolskis. 12.55 Didžioji sė-
kmė (38). 13.25 Madagaskaro pingvi-
nai (2) (Penguins of Madagascar). 2011 
m. Animacinis serialas. JAV. 13.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris I (12). 14.25 Au-
klė (29). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(62) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietu-

va. 17.45 24 valandos. (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 
mES Europa. 2013 m. Koncertas. Bal-
suokime ir kurkime Europą patys. Ve-
dėjai: I.Gervinskaitė ir R.Vilkončius. 
Dalyvauja. Č.Gabalis, E.Sašenko, 
K.Niemycko, E.Seilius, Studentės, Pi-
caso, Pop Ladies ir kt. 21.55 PENKTA-
DIENIO BOMBA Snaiperis 2 (Sniper 2). 
(N-14). 2002 m. Veiksmo f. JAV. Rež.: 
Craig R. Baxley. Vaid.: Tom Berenger, 
Bokeem Woodbine, Erika Marozsan. 
23.45 Gyventojų skaičius. 436 (Popu-
lation 436). (N-14). 2006 m. Mistinis tri-
leris. JAV, Kanada. Rež.: Michelle Ma-
cLaren. Vaid.: Leigh Enns, Susan Kel-
so, Rick Skene. 1.35 Mentalistas (18) 
(kart.) (N-7). 

Šeštadienis, birželio 29 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (23). 7.45 Superdidvy-
rių komanda (1). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(52). 8.35 Benas Tenas prieš ateivius 
(6). 9.00 Tomo ir Džerio pasakos (7). 
9.30 Na, palauk! (9, 10). 10.00 KINO 
PUSRYČIAI. Ant bangos. Animacinis 
f. JAV, 2007 m. 11.50 Žavusis princas. 
Romantinė komedija. JAV, 2001 m. 
(N-7). 13.45 Žvėrių valdovas 3. Brakso 
akis. JAV, 1996 m. Nuotykių filmas šei-
mai. 15.40 Slavianski bazar 2012. Kon-
certas. II dalis. 17.45 Havajai 5.0 (4) (N-
7). 18.45 Žinios. 19.15 Viešbutis Grand 
Hotel (6) (N-7). 21.00 SUPERKINAS. 
Skorpionų karalius. Nuotykių f. Belgi-
ja, JAV, Vokietija, 2002 m. (N-7). 22.50 
Amerikietiškas pyragas. Komedija. JAV, 
1999 m. (N-14). 0.50 Farai (kart.) (N-14). 

Sekmadienis, birželio 30 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (24). 7.45 Superdidvy-
rių komanda (2). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(53). 8.35 Benas Tenas prieš ateivius 
(7). 9.30 Apie ūkį ir bites. Laida apie 
žemės ūkį. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
Pametusi galvą. Romantinė komedija. 
JAV, 2001 m. (N-7). 11.45 10,5 balo 
(1, 2) (10,5). Katastrofų f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2004 m. (N-7). 15.15 Gru-
pės Rondo lyderio Aleksandro Ivanaus-
ko-Faros gimtadienio koncertas. 17.45 
Ateities Lietuva. 18.45 Žinios. 19.00 Te-
leloto. 20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS. PREMJERA. Kaip pavogti nuo-
taką. Romantinė komedija. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2008 m. (N-7). 22.05 Lau-
kinės aistros 3. Aistros dėl deimantų. 
Erotinis trileris. JAV, 2005 m. (N-14). 
23.50 Mes – viena komanda. Drama. 
JAV, 2006 m. (N-7). 

Pirmadienis, birželio 24 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Atsar-
giai – moterys!. Aldona Vilutytė, Kristi-
na Kazlauskaitė. (kart.). 8.30 Tauro ra-
gas (N-7) (kart.). 9.00 Ekstrasensų mū-
šis (N-7) (kart.). 10.00 Prajuokink mane 
(N-7). 11.05 Ačiū, užteks! Komedija, 
drama. JAV, Pietų Afrikos respublika, 
Italija, 2007 m. (N-7). 12.55 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Lietuvos 
komiko vakaras 2012 (N-7). 16.30 Mili-
jonieriai. 17.00 Lietuviška Pelenės isto-
rija (N-7). 18.00 Žinios. 18.20 Auksiniai 
svogūnai 2013. 21.25 Naša Raša. Liki-
mo kiaušai. Komedija. Rusija, 2010 m. 
(N-14). 23.05 Karo vilkai. Desantininkai 
(N-14). 0.15 Sausas įstatymas: Mafijos 
gimimas (N-14). JAV. 1.20 Tikras krau-
jas (N-14). JAV. 2.25 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, birželio 25 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Prajuokink 
mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. 
Išbandymai Zambijoje (N-7). 10.00 Mis-
tinės istorijos (N-7) (kart.). 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi 
širdis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 Milijonieriai. 
20.00 Žinios. 20.25 Žvaigždutės (N-7). 
21.25 9 Danguj. Komedija. JAV, 2006 
m. (N-7). 23.15 Karo vilkai. Žudikų kar-
ta (N-14). 0.25 Sausas įstatymas: Ma-
fijos gimimas (N-14). JAV. 1.35 Tikras 
kraujas (N-14). 2.45 – 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, birželio 26 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Ugnies žiedas (N-7). 10.00 Svo-
tai (N-7) (kart.). 11.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 Milijonie-
riai. 20.00 Žinios. 20.25 Sąmokslo teo-
rija (N-7). 21.25 Mielas draugas. Drama. 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija. (N-
14). 23.25 Karo vilkai. Žudikų karta (N-
14). 0.35 Sausas įstatymas: Mafijos gi-
mimas (N-14). 1.45 Tikras kraujas (N-
14). JAV. 2.55 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, birželio 27 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Prajuokink 
mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gam-
tą. Ugnies žiedas. Banjako salos (N-7). 
10.00 Naujakuriai (N-7). 11.00 Kalbame 
ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7) 
(kart.). 14.00 Liejyklos gatvė (N-7). Kri-
minalinis serialas. Rusija. (kart.). 15.00 
Mentai (N-7). Kriminalinis serialas. Ru-
sija. 2010 m. 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
(N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 
20.25 Muzikinė kaukė. 22.20 Snaiperis. 
Veiksmo f. Honkongas, 2009 m. (N-14). 
23.55 Sausas įstatymas: Mafijos gimi-
mas (N-14). 1.05 Tikras kraujas (N-14). 
2.10 – 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, birželio 28 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą (N-7). 10.00 Daktaras Tyrsa (N-
7) (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome (N-
7). 12.00 Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 
Liejyklos gatvė (N-7) (kart.). 15.00 Men-
tai (N-7). Kriminalinis serialas. Rusi-
ja. 2010 m. 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
(N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 
20.25 Pristatyti bet kokia kaina (N-7). 
21.25 RUSŲ KINAS. Išeitis. Kriminalinė 
drama. Ukraina, 2009 m. (N-14). 23.15 
Amerikietiškos imtynės (N-14). 0.15 Ais-
tros žaidimas. Romantinė drama. JAV, 
2011 m. (S). 2.00 – 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, birželio 29 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo 
spalvos (kart.). 9.00 Atsargiai – mote-
rys!. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus po-
kalbis. 11.00 Stipriausias pasaulio žmo-
gus 2012. 11.30 Ekstremali padėtis. Įka-
lintas šaltyje (N-7). 12.00 Žvaigždutės 
(N-7) (kart.). 13.00 VRS kamera. 13.30 
Milijonieriai. 14.00 Prajuokink mane (N-
7). 15.00 Svotai (N-7). 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7). 17.00 Pragaro vir-
tuvė (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 19.00 Baladė apie Bomberį (N-
7). 20.00 Žinios. 20.20 Komikų klubas 
(N-7). 21.20 MANO HEROJUS. Pra-
garo pasiuntinys. Veiksmof. JAV, 1994 
m. (N-14). 23.10 AŠTRUS KINAS. Bai-
mės namai. Siaubo trileris. JAV, 2007 
m. (S). 0.50 Pristatyti bet kokia kaina 
(N-7) (kart.). 1.50 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, birželio 30 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Meyer. 

6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) 
(kart.). 8.00 Duok labas. 8.30 Tauro ra-
gas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Staty-
bų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. Pra. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Plėšrū-
nai. Žuvys monstrai: Pjūklažuvė (N-7). 
13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Milijo-
nieriai. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 17.00 Daktaras 
Tyrsa (N-7). 18.00 Mistinės istorijos (N-
7). 19.00 Naujakuriai (N-7). 20.00 Ži-
nios. 20.20 MEILĖS ISTORIJOS. Ro-
samunde Pilcher. Ten, kur esi tu. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2010 m. (N-
7). 22.10 Pagrindinis įtariamasis (N-
14). 23.10 Mielas draugas. Drama. Di-
džioji Britanija, Prancūzija, Italija. (N-14) 
(kart.). 1.05 – 5.59 Bamba (S). 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, birželio 24. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Na, 
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Nepasiduoda ir padeda 
kitiems

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Kryžiažodžio 
„Tapyras“ 
atsakymai:

Vertikaliai: 1. Meras 2. Diskantas 
3. Sritis 5. Arabika 6. Apkasas 7. Arba-
ta 8. Tekerėjus 9. Skara 12. Etna 16. Bri-
gada 18. Šatenas 20. Alita 22. Oslas 
23. Žukauskas 24. Mičiganas. 28. Ba-
joras 29. Ieva 30. Grimasa 31. Panelė 
32. Valtis 33. Pasta 36. Iksas. 
Horizontaliai: 1. Medus 4. Tapyras 
7. Altas 10. Raseiniai 11. Skalbykla 
13. Spalis 14. Ietis 15. Stirta 17. Patai-
są 19. Realas 21. Voruta 25. Daugai 
26. Ostija 27. Ablinga 33. Prutas 34. Ja-
vai 35. Vargai 37. Sekretorė 38. Bari-
tonas 39. Aistė 40. Eskimai 41. Sysas. 

Nugalėti neįgalumą – misija įmanoma
Į nesėkmes reaguojame nevienodai – vienus jos užgrū-
dina, kitus – palaužia, trečius priverčia būti atsargesnius. 
Nuo mūsų gebėjimo priimti nesėkmes ir su jomis gyven-
ti labai priklauso ir mokėjimas džiaugtis gyvenimu. Kvie-
čiame susipažinti su trijų vyrukų iš JAV istorijomis, kurių 
jėgomis vargiai kas betikėjo ir kurie įrodė, jog nesėkmė, 
kad ir kokia didelė ji būtų, nėra priežastis pasiduoti.

so. Dėl to jam, neperspektyviam 
pacientui, buvo nutrauktos drau-
dimo išmokos. Nenorėdamas pa-
siduoti jis persikėlė į Kalifornijos 
valstiją, kur panašias traumas pa-
tyrusiesiems buvo taikoma ino-
vatyvi intensyvi reabilitacija. Dar 
po 4-erių metų sunkaus ir atkak- 
laus darbo jis įrodė, jog medikai 
ne visuomet teisūs ir žengė pir-
muosius žingsnius su vaikštyne.

Įsitikinęs, jog daktarų prog- 
nozės – dar ne nuosprendis, Da-
nas nutarė savo gyvenimą skirti 
tam, kad padėtų kitiems stubu-
ro smegenų pažeidimus patyru-
siems žmonėms. Jis atidarė fizi-
nės reabilitacijos centrą „Kelionė 
pirmyn“. Praėjus 10-čiai metų po 
traumos D.Kamingas dalyvavo 
labdaringame mylios ėjime ir su-
rinko 75 tūkst. dolerių (apie 195 
tūkst. Lt) savo įkurtam reabilita-
cijos centrui.

Autizmas – ne kliūtis žaisti 
krepšinį 

Džeisonas Makelveinas ne-
kalbėjo iki 5-erių metų. Jam buvo 
nustatytas autizmas. Nuo pat 
vaikystės jis svajojo žaisti krep-
šinį, bet buvo per žemas, kad pa-
tektų į mokyklos komandą, to-
dėl pradėjo dirbti jos vadybinin-
ku. Nors ši veikla Džeisonui pa-
tiko, jis svajojo žaisti.

Matydamas šį vaikino troš-
kimą, besibaigiant paskutinio-
sioms sezono varžyboms, trene-
ris įleido jį į aikštelę. Pirmieji du 
Džeisono metimai buvo netai-
klūs, bet po jų berniukas įmetė 
net 6 taiklius tritaškius ir sukėlė 
tikrą sirgalių džiaugsmo audrą. 
Komandos draugai jį stvėrė ir 
ėmė nešioti ant rankų – taip įvy-
ko apie krepšinį svajojusio ber-
niuko virsmas tikru žaidėju. Tai 
teužtruko vos 4 minutes. Savo 
neeilinę patirtį ir sėkmę vaikinas 
aprašė knygoje „Mano gyvenimo 
žaidimas“.

Išsilaisvino iš savo kūno 
gniaužtų

26-erių Sivalas Milsas buvo 
perspektyvus gydytojas, sporta-
vo. Visa tai pasikeitė 2000-aisiais.

Praėjus vos kelioms dienoms 
po stažuotės ligoninėje pabaigos 
Sivalas važiavo susitikti su savo 
mergina ir pateko į kraupią ava-
riją. Atsipeikėjęs ligoninėje jis 
suvokė, kad negali judėti. Nors 
buvo visiškai sąmoningas, nega-
lėjo pajudinti nė vieno kūno rau-
mens. Vienintelis įmanomas ju-
desys buvo akių mirktelėjimas. 
Šią būseną Sivalas prilygina bai-
siausiam košmarui.

Niekas iš jį slaugiusiųjų ne-
galėjo būti tikras, ar Sivalas juos 

Neįgalieji pasaulyje

Neįgaliųjų sportas

 Pakruojiškis Stasys Burba ir 
Akmenės rajono neįgaliųjų draugi-
jos Akmenės padalinio vadovė Vida 
Veignorienė pasidalijo Pakruojyje 
vykusios sporto šventės įspūdžiais.

Pakruojo miesto stadione 
vyko tradicinė Šiaulių zonos ne-
įgaliųjų draugijų bei kaimyni-
nių Panevėžio ir Pasvalio rajonų 
neįgaliųjų sporto šventė. Rengi-
nį pradėjo ilgametė Pakruojo ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Janina Jurgaitienė. Pasvei-
kinti šventės dalyvių atvyko rajo-
no merė Asta Jasiūnienė, Sporto 
centro ir kitų organizacijų atsto-
vai. Padėkos žodžius tarė ir sve-
čių bei vietinės komandos atsto-
vai. Pasirodė viešnios iš Pasvalio 
rajono neįgaliųjų draugijos klu-
bo „Purienos“. 

Pakėlus šventės vėliavą, spor-
tininkai rungėsi 7-iose rungtyse. 
Estafetės bėgime nepralenkiami 
buvo Pakruojo rajono Klovainių 
sutrikusio intelekto centro spor-
tininkai. Labai azartiška – virvės 
traukimo rungtis. Stipriausi joje 
buvo šiauliečiai. Bočios varžybo-
se geriausiai sekėsi Šiaulių „Rin-
guvai“. Spiriant įvarčius daly-
vavo ne komandos, o pavieniai 
sportininkai. Vyrų grupėje ge-

Pakruojo stadione – sporto šventė
Šventę paįvairino Pakruojo 

rajono neįgaliųjų draugijos voka-
linis ansamblis „Šiladis“ (vadovė 
Larisa Šiaulienė). Skania koše ir 
arbata vaišino kariai.

Atvykusieji galėjo susipažinti 
su Pakruojo rajono neįgaliųjų da-
rugijos veikla, apsilankyti dienos 
centro patalpose. 

Pirmąsias tris vietas užėmę 
sportininkai apdovanoti diplo-
mais ir medaliais, o visos daly-
vavusios komandos – taurėmis.

Sėkmė sporto šventėje lydė-

jo neįgalius Akmenės sporto en-
tuziatus, vadovajamus  Antano 
Geraimos – jie iškovojo 12 me-
dalių. Sekėsi beveik visose spor-
to šakose. Geriausiai žaidė šaš-
kių turnyro dalyviai. Pirmą vie-
tą šioje rungtyje užėmė Vidas Iga-
ris. Antros, trečios vietos laimėtos 
ir smiginio metimo, estafetės, ro-
pės rovimo rungtyse. 

Akmeniškiai namo grįžo pa-
tenkinti ir gavę pakvietimą daly-
vauti Radviliškio rajono neįgalių-
jų sporto šventėje.

riausiai pasirodė Leonas Jokū-
bauskas, moterų – Elytė Adomai-
tienė. Smiginio varžybose tarp 
vyrų stipriausias buvo Robertas 
Meškys, tarp moterų – Vilija Jur-
gaitienė, tarp sėdinčiųjų vežimė-
liuose – Gintautas Zakšauskas ir 
Sandra Grėbliauskaitė. 

Figūrinio vežimėlių važia-
vimo rungtyje puikiai pasiro-
dė S.Grėbliauskaitė ir Ramūnas 
Gudonis. Šaškių rungtyje laimė-
jo Regina Gelumbauskienė, iš 
vyrų – Vidas Igaris. 

girdi ir supranta, bet kartą jis pra-
dėjo juoktis, žiūrėdamas filmuką. 
Su aplinkiniais Sivalas ėmė ben-
drauti mirktelėjimais – artimie-
siems parodžius tinkamą raidę 
lentoje, jis sumirksėdavo. Pirma-
sis sakinys, kurį sudėlioti užtru-
ko apie 20 minučių, buvo: „My-
liu tave, mama“.

Po 2 intensyvios terapijos 
metų Sivalas atgavo galimybę 
judinti kairiosios rankos nykštį. 
Naudodamas savo išrastą prie-
taisą, jis parašė pirmąją knygą „Ir 
tai turėtų praeiti“. Vėliau vyriškis 
pradėjo judinti kaklą, kairę ran-
ką ir iš dalies – kojas. 2009-aisiais 
Sivalas specialiai pritaikytu dvi-

Danas Kamingas buvo vos 
19-os, kai jo gyvenimas pasikeitė 
negrįžtamai. Per nelaimingą atsi-
tikimą jis susilaužė kaklą ir liko 
paralyžiuotas nuo krūtinės. Me-
dikai vaikinui diagnozavo tetra-
plegiją (visų galūnių paralyžių) 
ir užtikrino, kad jis daugiau ne-
bevaikščios. Užuot priėmęs šiuos 
žodžius kaip nuosprendį, Danas 
ryžosi juos paneigti ir įrodyti, 
kad dar ne viskas prarasta.

Trejus metus po traumos jis 
lankė fizinės terapijos užsiėmi-
mus, bet nepasiekė jokio progre-

račiu įveikė labdaringą 350-ies 
mylių trasą Pietų Afrikoje. Net ir 
pasikeitus gyvenimo sąlygoms 
vyras neatsisakė savo pomėgio 
nardyti bei išleido antrąją knygą 
„Tiesa apie ratelius“. Savo patir-
tį jis pristato ir susitikdamas su 
žmonėmis. 

Pagal http://forinspiredlives.blogspot.com

Parengė  Viktorija NORKAITĖ

Įvairenybės
Neįtikėtina  

sėkmė
Britas Tomas Stilvelas, pamiršęs 

raktus nuo savo 14 aukšte esančio 
buto, nusprendė į savo balkoną pa-
tekti šokdamas iš aukštu aukščiau 
esančio kaimynų balkono... Šuolis 
nepavyko ir 20-metis vyrukas nu-
krito ant žemės. Vaikino būklė pa-
tenkinama. Jam lūžo riešas, gali-
mas vidinis kraujavimas, stipriai su-
trenkti, galbūt lūžę kaklo ir nugaros 
kaulai. Buto 15 aukšte šeimininkė 
pasakoja, kad T.Stilvelas į jos duris 
pasibeldė 14 val. vietos laiku. Jis at-
rodė kiek išgėręs, bet jo prašymas 
(„ar galima šokti nuo Jūsų balkono, 
tikrai nesugaišinsiu Jūsų laiko“) kai-
mynei nepasirodė keistas. 

„Prabangus“ 
arbūzas

Aukcione Japonijoje už 300 
tūkst. jenų (daugiau kaip 8 tūkst. 
Lt) parduotas garsios rūšies arbū-
zas „Densuke“. Jį įsigijo 33-ejų metų 
prekybos centrų tinklo savininkas. 
Šis planuoja egzotišką arbūzą pri-
statyti vienoje iš savo parduotu-
vių, o vėliau parduoti. „Densuke“ 
juodieji arbūzai auginami tik Japo-
nijoje, Hokaido saloje, Toma mies-
to rajone. Per metus užauginama 
iki 10 tūkst. tokių arbūzų. Jie gar-
sėja beveik juoda žieve, ypatin-
gu sultingumu ir saldumu. Šiais 
metais planuojama parduoti be-
veik 70 tūkst. elitinių arbūzų už vi-
dutinę vieno šio vaisiaus kainą – 
5 000 jenų (apie 130 Lt). Japonai 
neabejingi arbūzams ir mėgsta su 
jais eksperimentuoti. Kai kuriuose 
ūkiuose jie užauginami kubo ar pi-
ramidės formos. 2005 m. šalies pie-
tuose buvo užaugintas 111 kg ar-
būzas – sunkiausias per visą pasta-
rąjį šimtmetį. 

Išsiblaškę 
pasieniečiai

Mokinė iš Didžiosios Britanijos 
kirto Turkijos sieną su žaisliniu savo 
pliušinio vienaragio Lili pasu. Anot 
mergaitės motinos, ji nepastebėjo, 
kad pasienyje davė 9-metei Emi-
lei į rankas žaislą. Tėvams po patik- 
rinimo atsiimant pasus, jie paste-
bėjo, kad Turkijos pasienietis ne tik 
praleido Emilę su vienaragio pasu, 
bet ir pažymėjo žaislinį dokumentą 
antspaudu. Šeima tikėjosi, kad juos 
sustabdys pareigūnai, tačiau nieko 
panašaus neįvyko. Dar labiau tėvus 
nustebino tai, kad pasienietis kal-
bėjosi su mergaite, klausė, kiek jai 
metų. Be to, motinos teigimu, vie-
naragio pasas net nėra panašus 
į tikrą dokumentą. Jame įklijuota 
vienaragio nuotrauka ir nurodyta 
jo „gimimo“ data, dydis ir spalva.

Sporto šventės dalyviai jėgas išbandė 7 rungtyse. Viliaus Grabskio nuotr.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Jūros turtai.
Donatos Bogackajos nuotr. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Galiu aplankyti
Nežinau, kam dėkoti turiu,
Kad kely šitiek daug žiburių
Ir kad takas per žemę tiesus,
Aplankyti galiu juo visus.

Kam atnešti iš pievų gėlių,
Pasakyti kažkam, kad myliu.
Kažkam žvaigždę nuskint nuo 
dangaus,
O kažką prie krūtinės priglaust.

Su kažkuo pasvajoti kartu,
Pabraidyti po grožį naktų,
Prisiminti, kas buvo kadais,
Ir pašaukti iš tolių vardais...

Ir laiminga, kad šiandien galiu
Eiti tėviškės savo keliu.
Padėkoti kažkam aš turiu,
Kad kely daug žmonių – žiburių.

Tėviškės artumas
Tokios tiesios vagos,
Pradalgiai lyg stygos,
O šaltiny dega
Saulė pasiklydus.

Pasemiu aš saują
Saulės iš šaltinio
Ir kažką taip naują
Pajuntu krūtinėj.

Lyg vaikystės juokas
Suskamba palaukėj,
Lyg jaunystė šoka,
Vėjas draiko plaukus...

Tėviškės artumas
Širdyje rusena,
Lyg išblėsęs dūmas
Dar many gyvena. 

Daug nesudėta
Į posmus dar daug nesudėta
Gražiausių vaizdų ir vardų.
Likimo kas buvo žadėta
Ne viską dar žemėj randu.

Į tėviškės klonius sugrįžus
Padangės melsvumą geriu.
Lenkiuosi senam kaimo kryžiui,
Skaičiuoju akis žiburių.

Glaudžiuosi prie mylinčių rankų,
Jų šilumą visad jaučiu.
Ir sapnas dar žydras aplanko,
Atėjęs laukų takučiu.

Dar daug ko esu nesudėjus
Į posmus gražiausių dainų.
Į tolstančius savo rugsėjus
Kitų jau takais pareinu.

Pasimelskim
Pasimelskim už tėvynę savo, 
Pasimelskim už gimtus namus.
Už smūtkelį pakely ant klevo
Ir už juodus kaimo arimus. 

Pasimelskim už kapų ramybę,
Už vėles senelių ir tėvų.
Vieversio giesmės ištikimybę
Ir žydėjimą senų klevų.

Pasimelskim už upelį mažą,
Jo srovė gaivino kitados.
Ir už šventą tėviškės peizažą,
Ir už pievas, skęstančias žieduos.

Pasimelskime už tuos, ką mylim,
Ir už tuos, nesutiktus kely.
Ir už tuos, kurie mūs nenuvylė,
Kurie visad grįžta iš toli.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Cukrinių ravėjimas

Tik padėjus galvą ant pa-
galvio akys pačios užsi-

merkia ir Vilius nugrimzta į mie-
gą. Jo vidinis laikrodėlis tiksi ir 
ilsintis, todėl vos pasirodo sau-
lė, ima žadinti šeimininką. Ber-
niukas pakyla iš jaukaus guo-
lio ir skuba praustis. Pamatęs 
jam lauknešėlį ruošiančią moti-
ną, droviai šypteli, o ši kviečia 
sūnų išgerti pieno. Rytais viryklė  
atšalusi, bijoma palikti bent žari-
ją, ką žinai, kas šaus mažiesiems 
į galvą? 

Vilius stveria kauptuką, pri-
siriša ant jo lauknešėlį ir, atsi-
sveikinęs su mama, skuba prie 
Mickūno vienkiemio. Rytmeti-
nė rasa lyg pikta pamotė šalčiu 
braukia per basas kojas, bet Vi-
lius skubina ir nekreipia dėme-
sio, tik retkarčiais perbėga kūnu 
drebuliukas.

Žvelgdama į tarsi su sparnais 
skrendantį sūnų, motina linguoja 
galvą: dar per trapūs tavo pečiai, 
vaikeli, dar reikia užaugti. Bet 
žiaurus gyvenimas rodo dantis, 
taikydamas įkasti silpnesniam, 
sąžiningesniam, ypač – kaimo 
moterims ir jų vaikams.

Vilius greit atsiranda prie cuk- 
rinių, pasilabina su būreliu mo-
terų ir visi laukia brigadininko. 
Pagaliau jis pasirodo raitas, pri-
jojęs nušoka nuo arklio ir labai 
skubėdamas dalina suskaičiuo-
tas vagas. Į Vilių nekreipia nė 
mažiausio dėmesio: nesvarbu 
kas ravės, svarbu, kad būtų pa-
daryta norma. Berniukui tenka 
Pranaitienės kaimynystė. Tai au-
galota, labai darbšti, gero būdo 
moteriškė.

Išdalinęs vagas, brigadierius 
(taip čia šaukiamas) bando šau-
niai užšokti ant sarto arkliuko, 
bet nepataiko ir virsta žemėn. 
Tik po kelių mėginimų pavyks-
ta ir jis nujoja, baisiai keikdama-
sis ir vanodamas gyvulį.

– Durnius, – sodriai nusi-
spjauna Pranaitienė. – Iš pat 
ryto prisiliuobęs, o kaltina nie-
kuo dėtą arklioką.

Vilius tyli, jam baisu, kai ten-
ka susitikti su tokiais „načalni-
kais“, bet ką padarysi, turi tylėti.

Novelė

– Ar esi ravėjęs cukrinius? 
– klausia kaimynė. Vilius pur-
to galvą.

– Žiūrėk, – aiškina ji, stoda-
ma į tarpueilį, ir užsimoja kaup-
tuku. – Reikia kapoti, štai taip, 
nukirsti žolei šaknis, bet, žiūrėk, 
saugok runkelius. Ir imk iš kar-
to dvi vagas, kitaip pražūsi. Na, 
pabandyk.

Vilius pradeda, iš pradžių ne-
drąsiai, nes piktžoles sunku at-
skirti nuo jose pasislėpusių cuk- 
rinių ir jo kauptukas keliskart 
šnioja jiems per galvas. Sutrikęs 
berniukas žvilgteli į Pranaitienę, 
bet ši varo savo normą ir nekrei-
pia dėmesio. Pamažu akys pra-
deda skirti tuos nelemtus run-
kelius ir berniukas įsismagina. 
Aišku, jam toli iki tokios ravė-
tojos, kaip kaimynė, bet jis dė-
kingas jai už pamoką.

Saulė glamonėja pakaušį, 
tačiau slenkant laikui, jos ran-
ka darosi vis karštesnė ir tenka 
galvą slėpti po nosine, išmonin-
gai sumezgant kampus. 

Bjauriausia, kad cukriniai 
pasodinti molinoj žemėj, ku-
rią taip pamėgusios usnys. Vi-
lius keliskart pataiko į jų pačią 
tirštumą ir kojų tarpupirščiai 
dega skausmu lyg būtų pasvi-
linti gyva ugnim. Gerai mote-
rims, jų kojas saugo kaliošai, o 
jis jų neturi. 

Bemojuojant  kauptuku 
įskausta pečiai, bet labiausiai 
gelia strėnos, lyg kažkas ten kiš-
tų vinį, pradeda kamuoti trošku-
lys, berniukas apsilaižo sukepu-
sias lūpas. Apsidairo: Mickūno 
vienkiemis kviečia iškelta šuli-
nio svirtimi ir jis meta ravėjimą, 
eidamas link šulinio. Išgirdęs 
Pranaitienę, nuskuba prie jos, o 
ši aiškina, kad yra šaltinis, ten, 
rodo ji ranka, kur auga laukinių 
kriaušių giraitė, muša vanduo, 
šaltas, skanus ir tyras, o Mic-
kūno šuliny nuskendęs katinas. 
Moteris prašo atnešti ir jai ska-
naus vandens ir paėjusi iki savo 
atsineštinių, paduoda Viliui to-
šinukę. „Dar senobinio darbo“, – 
sako pasididžiuodama.

Vilius skuba į nurodytą vie-

tą, ieško šaltinio. Štai ir jis, vers-
mė muša grynu sidabru, giedo-
dama giesmę, ir berniukui pasi-
vaidena, kad jis atsidūrė pasakoj: 
aplink šlama medžiai, o oras net 
virpa nuo paukščių dainų ir to 
paslaptingo šnaresio, kai tampi 
gamtos dalimi, o ji priima į savo 
glėbį lyg tikra motina. 

Atsiklaupęs prie paslapties, 
Vilius kiša galvą po versme, atsi-
gaivina ir užvertęs galvą godžiai 
geria: vanduo šaltas, net užgelia 
dantis ir saldus lyg cukrus. Pri-
pila Pranaitienės duotą tošinukę 
ir nusistebi, kaip puikiai ji saugo 
vandenį. 

Grįžęs prie cukrinių, atiduo-
da tošinukę kaimynei ir atsisako 
jam siūlomo bryzelio lašinukų: ji 
augina pulką dukrelių ir kiekvie-
nas kąsnis brangus. 

O vagos tokios ilgos, kad Vi-
lių apima neviltis – ar pabaigs 
šiandieną tas dvi ravimas, ku-
rios vis tolsta nuo jo, bėgdamos 
ir slėpdamosi horizonte. Kaip 
mama ravėdavo, o grįžusi dar 
virdavo vakarienę? Jis vėl daro 
pertrauką, eidamas prie šalti-
nio, tačiau Pranaitienė draugiš-
kai perspėja negerti ledinio van-
dens, kad nepasigautų plaučių 
uždegimo. Pasvarstęs Vilius iš-
vynioja lauknešėlį, pasiūlo kai-
mynei, o šiai atsisakius, stipri-
nasi duona su sūriu. Visas kū-
nas prašo poilsio, bet Vilius lie-
ka kurčias jo prašymams ir toliau 
mojuoja kauptuku.

Kamuoja dar vienas nedrau-
gas – tai prakaitas, kuris pritrau-
kia būrį uodų bei bimbalų. Jie 
skaudžiai gelia pro marškinius 
ir bergždžias darbas juos vaiky-
ti. Vilius dirba sukandęs dantis, 
bijo pagalvoti, kad taip mojuos 
ryt, poryt, daug dienų, kol įveiks. 
Paskui bus kitas ravėjimas, o ru-
denį teks rauti, nuvalyti, krauti į 
krūvas... O kur dar šienavimas, 
o malkos žiemai...

– Pabaigiau, – išgirsta Pranai-
tienę. – Nesikamuok, pabaigsi ry-
toj, eik namo. Su Dievu.

– Su Dievu, – atsisveikina Vi-
lius ir dirba toliau.

Saulei slepiant veidą už miš-
ko jis pagaliau pamato vagų pa-
baigą. „Vis dėlto įveikiau“, – at-
sidūsta, kapodamas paskutines 
piktžoles.

Pavargusios, usnių sugel-
tos kojos neša jį namo, kur lau-
kia mama su broliais, ant viry-
klės pūkši puodas, jam saugoda-
mas vakarienę. Kertėje kabo tėvo 
diržas, tarsi liudijantis, kad tėvas 
su jais, ir reikalauja klausyti ma-
mos. Taip viskas artima ir bran-
gu. Kelias, atrodo, niekada ne-
sibaigs, lyg kažkas nematomas 
būtų jį prailginęs. Tačiau visi ke-
liai turi pradžią ir pabaigą. Vilius 
jau prie durų.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Išsaugojau
Išsaugojau aš grožį vakarų
Ir senos kriaušės siunčiamą pavėsį.
Išsaugojau aš viską, ką turiu.
Ir saugosiu dar viską, ką turėsiu.

Išsaugojau aš šypsenas vaikų,
Anūkų juoką, skambų lyg varpelį
Ir draugų veidus iš anų laikų,
Ir kilometrus savo ilgo kelio.

Išsaugojau gyvenimo tiesas
Ir sąžinę mamos padovanotą.
Ir tas visas akimirkas šviesias,
Kurios žmonių gali, ir likimo duota. 

Išsaugosiu ir rytdieną, jaučiu,
Ir žmones tuos, kurie šalia lyg saulė.
Jei neieškočiau žemėj paslapčių,
Tai kam tada gyvent šiame pasauly.

Aldona KAZLAUSKIENĖ
Daugai, Alytaus r.Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Iš ciklo „Vasaros spalvos“

Rasos Skeiverienės nuotr. 
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