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Reformuojant socialinį modelį žadama 
esminių naujovių ir neįgaliesiems 

Neįgaliųjų žinutė Alytaus miestui – „Mes esame“

Praėjusį savaitgalį Alytus 
šventė miesto gimtadienį. 
Dovaną jam įteikė ir ne-
įgalieji – baltomis rožė-
mis (šios gėlės – miesto 
simbolis) apsodintą žie-
dinę miesto sankryžą prie 
Naujosios-Jazminų-Vil-
ties gatvių papuošė 300 
jų rankomis padarytų vė-
jo malūnėlių. 

Integracijos keliu

Netyla diskusijos apie 
naujai kuriamą sociali-
nį modelį. O kokios per-
mainos laukia neįgalių-
jų? To paklausėme socio-
logo Romo Lazutkos bei 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Lygių 
galimybių skyriaus vedė-
jos pavaduotojos Daivos 
Zabarauskienės. Šį kar-
tą – apie planuojamus po-
kyčius skiriant ir mokant 
netekto darbingumo iš-
mokas bei tikslines kom-
pensacijas specialiųjų po-
reikių turintiesiems. 

Aktualijos

(nukelta į 5 psl.)

  Šiame numeryje:
 Techninės pagalbos priemones reikia grąžinti ........ 3 psl.

 Neįgaliųjų sporto šventės .......................................................... 7 psl.

Vėjo malūnėliams linkėta 
palankaus vėjo...

Miesto gimtadienio išvakarė-
se neįgaliųjų, jų tėvų ir globėjų 
asociacijos „Mirabilia“ sureng-
ta akcija „Mes esame“ patraukė 
daugelio alytiškių, žiniasklaidos 
dėmesį. „Vėjo malūnėlis sklei-
džia gerą energiją, kuri, tikimės, 
bendruomenę daro geresnę“, – 
palankaus vėjo malūnėlių spar-
nams linkėdama sumanymą im-
tis šios iniciatyvos apibendrino 
asociacijos vadovė Gitana Pin-
kevičienė.

„Mirabilia“ šiai akcijai neat-

sitiktinai pasirinko pakankamai 
atokią ir gana sunkiai prieina-
mą vietą. Žiedinė sankryža, į ku-
rią negali patekti kada panorėjęs, 
turi simbolinę prasmę – tai tar-
si atskirties paženklintas neįga-
liųjų gyvenimas. „Galbūt negalė-

dami patekti prie vėjo malūnėlių 
žmonės susimąstys, ką reiškia at-
skirtis, kurią tenka patirti neįga-
liesiems“, – sakė G. Pinkevičienė. 

Simboliška ir tai, kad akcijos 
metu ši sankryža tapo atvira vi-
siems panorusiems prie iniciaty-

vos prisijungti žmonėms. Šįsyk 
tai užtikrino neįgaliųjų sureng-
tai akcijai abejingi nelikę Alytaus 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Viešosios tvarkos 
skyriaus Prevencijos poskyrio 
pareigūnai. Kuo daugiau visuo-
menės grupių, narių panašiose 
situacijose ištars gerą žodį, išties 
pagalbos ranką, kitaip padės ne-
įgaliam žmogui, tuo toji atskirtis 
mažės, tuo rečiau skirstysimės į 
sveikus ir neįgalius, stiprius ir 
silpnus, daugiau ar mažiau pasie-
kusius, o būsime lygiaverčiai tos 
pačios visuomenės nariai. 

...neįgaliesiems – 
palankaus visuomenės 

požiūrio
Trečius metus Alytuje gyvuo-

janti neįgaliųjų, jų tėvų ir globė-
jų asociacija „Mirabilia“ (tai ita-
lų kalbos žodis, reiškiantis ste-
buklą) šiuo metu vienija 15 neį-
galius vaikus auginančių šeimų. 

Nuo 4 panašaus likimo paliestų 
moterų iniciatyvos prasidėju-
si organizacija šiandien jau ga-
li garsiai ištarti: „Mes esame“. Ir 
tikėtis būti išgirsta.

Neįgalius vaikus auginančios 
mamos į asociaciją susivienijo 
siekdamos keisti visuomenės po-
žiūrį ne tik į neįgalų žmogų, bet 
ir į jo šeimą. „Niekas nepagalvo-
ja, ką išgyvena neįgaliojo šeimos 
nariai, kokie pokyčiai joje vyksta, 
– sako G. Pinkevičienė. – Šeimo-
je gimus neįgaliam vaikui, ji ne-
retai išyra, o visa atsakomybės 
ir rūpesčio našta užgula vienos 
motinos pečius.“ Pasak asocia-
cijos vadovės, pirmiausia tokiai 
motinai, o ir visai šeimai, reikia 
psichologo pagalbos. O jos nėra. 
Retas psichologas yra susidūręs 
su neįgaliųjų problemomis, išma-
no jų specifiką, gali padėti. Žino-
ma, pavienių specialistų atsiran-
da, tačiau ne kiekviena neįgalaus 

Vėjo malūnėliai – nuoširdi neįgaliųjų dovana.

Ketinama naikinti 3 lygių 
netekto darbingumo 

išmokas 
Prof. R. Lazutkos teigimu, di-

džiausia permaina, kuri laukia 
neįgaliųjų – siūloma iš esmės pa-
keisti netekto darbingumo pen-

sijų mokėjimo tvarką. Jos būtų ne 
3 dydžių, kaip yra dabar, o nuo-
sekliai priklausytų nuo darbin-
gumo lygio, keistųsi kas 5 proc. 

Pasak sociologo, dabartinė 
netekto darbingumo pensijų mo-
kėjimo tvarka yra perimta iš so-
vietmečio, kai buvo 3 invalidumo 
grupės. „Perėjome prie darbin-
gumo lygio vertinimo procentais, 
tačiau pensijų mokėjimas nepa-
sikeitė – kaip buvo, taip ir liko 3 

lygių“, – sako R. Lazutka. Tokia 
tvarka, pasak jo, yra keistina. 
Žmonės ja taip pat nepatenkinti, 
nes mato, pavyzdžiui, kad kai-
mynas, kurio darbingumo lygis 
skiriasi tik 5 proc., gauna vos 
ne dvigubai didesnę išmoką. 
D. Zabarauskienė sako, kad pa-
keisti netekto darbingumo pen-
sijų mokėjimo tvarką būtina, nes 
šiuo metu neįgaliųjų gaunamos 
pensijos pasiskirsto labai neto-

lygiai. Jei, tarkim, žmogui nusta-
tytas 40 proc. darbingumas, jo 
gaunama išmoka nuo to, kuriam 
nustatytas 45 proc. darbingu-
mas, gali skirtis labai ryškiai. O, 
pavyzdžiui, asmenų, kuriems nu-
statytas 40 proc. darbingumo ly-
gis, ir tų, kurių darbingumas yra 
25 proc., gaunamos pensijos gali 
skirtis net dvigubai. Pasak R. La-
zutkos, tokie dideli „laiptai“ su-
daro įtampą tarp žmonių, ska-
tina visais (net ir ne visai teisė-
tais) būdais siekti kuo didesnio 
nedarbingumo procento, nes vos 
5 proc. paklaida gali lemti ir 100 
Eur mažesnes pajamas. Įvedus 
tvarką, kad netekto darbingumo 
pensijos  keistųsi kas 5 proc., jos 
pasiskirstytų tolygiau.

Beje, nors žadama, kad pagal 
naują tvarką beveik visiems žmo-
nėms išmokos šiek tiek didės, 
kai kuriems liks tos pačios, o da-
liai asmenų gali šiek tiek suma-
žėti. Ką daryti, kad neįgalieji ne-
nukentėtų? R. Lazutka sako, kad 
būtų logiška, jog tiems, kuriems 
pensija didėtų, ji būtų mokama 
pagal naują tvarką, o tiems, ku-
riems mažėtų – pagal seną. Ta-

čiau tam reikėtų papildomų lė-
šų. Kitas variantas – pensiją pa-
gal naują tvarką mokėti nuo tada, 
kai žmogui iš naujo nustatomas 
darbingumo lygis.

 Žadama  
indeksuoti pensijas
Kitas dalykas, kuris gali lem-

ti visų pensijų dydį – siūloma nu-
statyti automatinį pensijų indek-
savimą, t. y. pagal tam tikrą, įsta-
tymu nustatytą tvarką, augant 
šalies darbo užmokesčio fondui 
didėtų ir pensijos. 

Pasak R. Lazutkos, indeksa-
vimas taikomas daugelyje šalių: 
didėjant gyventojų atlyginimams 
didinamos ir pensijos. Pas mus 
pensijų kėlimas priklauso nuo 
Vyriausybės valios, neretai tai 

Socialinėje įmonėje „Metras“ dirbantiems neįgaliesiems  rengiamo socialinio 
modelio pokyčiai labai aktualūs..                                           Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šiauliai:

Vilkaviškis: 
  Redakcijai atsiųstame 
laiškelyje Vilkaviškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos li-
teratų būrelio „Svaja“ na-
rė Regina Mineikienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo įdomios kelionės 
įspūdžiais.

„Svajos“ būrelio vado-
vė Nijolė Drinkienė su-
organizavo išvyką po žy-
mias Šakių rajono vietas. 
Pirmiausia aplankėme Ke-
turnaujienos koplyčią, kur 
apsireiškė Jėzus Kristus ir 
Švč. Mergelė. Gelgaudiškio 
dvare mus pasitikusi va-
dovė Diana supažindino 
su dvaro istorija, parodė 
gražiausias parko vietas.

Zypliuose mūsų lau-
kusi vadovė Daiva labai 
išsamiai papasakojo apie 
čia įsikūrusį dvarą. Lukšių 
seniūnas Vidas Cikana ati-
davė daug jėgų, kad Zyp-
lių dvaras būtų atstatytas, 

Išvyka praturtino,  
įkvėpė kūrybinių minčių

sutvarkyta aplinka ir visa 
jam priklausanti teritori-
ja. Grįždami parko takeliu 
nuo senojo ąžuolo, sutiko-
me ir patį seniūną V. Cika-
ną. Jis pasiūlė prisėsti čia 
pastatytame kupole, kad 
geriau pajaustume dvaro 
dvasią. Netrukus ir pats 
įsijungė į pokalbį. Primi-
nė dvaro istoriją, papasa-
kojo apie jame vykstančius 
renginius, koncertus, daili-
ninkų plenerus. Susižavėję 
klausėmės jo pasakojimo. 
Literatai paskaitė eilių, visi 
drauge padainavome.

Su mumis vykti nega-
lėjusi Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Valė Masi-
liūnienė sugalvojo mums 
dar vieną malonią stai-
gmeną. Pasak būrelio va-
dovės N. Drinkienės, kitas 
„Svajos“ susitikimas turėtų 

vykti Vilkaviškio rajono Pa-
ežerių dvare. Pakviesim ir 
kitų organizacijų vadovus. 
Nevyriausybinių organiza-
cijų, poetų mūsų rajone ir 
apskrityje yra tikrai nema-
žai. Suvalkiečiai kūrybingi, 
ne vienas garsus poetas ki-
lęs iš mūsų krašto. 

Po smagios ir turi-
ningos išvykos atsisvei-
kinome dėkodami vado-
vei už puikią išvyką bei 
popietę. Pasisėmėme jė-
gų, gimė naujų kūrybinių 
minčių. 

Atsisveikinome iki kitų 
malonių susitikimų.

Vilkaviškio literatai ir kiti draugijos nariai apsilankė Keturnau-
jienoje.                                                            Aušros Vasiliauskaitės nuotr.

Draugijos ansamblis  
džiugino mokytojus

Rankdarbiai – iš gamtą 
saugoti padedančių žaliavų

Šeduva:

  Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos ansamblio 
„Verbena“ vadovė Elena 
Ralienė pasidalijo minti-
mis apie Šiaulių vyskupi-
jos pastoraciniame centre 
vykusį renginį.

Šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias miesto 
katedroje aukojo Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bar-
tulis. Po šv. Mišių rengi-
nys, kurį organizavo ka-
techetikos centro vadovė 
Danutė Kratukienė, tęsė-
si pastoraciniame centre. 
Įteikti apdovanojimai mo-
kinių ir mokytojų konkur-
sų laureatams, šventės da-
lyvius laimino vyskupas, 
savo mintimis dalijosi My-
kolo Riomerio universite-
to kapelionas kun. Povi-
las Narijauskas, kateche-
tikos centro kapelionas 
kun. Tadas Rudys. Muzi-
kinį sveikinimą renginio 
dalyviams dovanojo Šiau-
lių miesto neįgaliųjų drau-
gijos vokalinis ansamblis 

Po koncerto ansamblio dalyviai nusifotografavo su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu ir jaunosiomis 
kanklininkėmis.

„Verbena“ ir 1-osios mu-
zikos mokyklos kankli-
ninkės. Ansamblis atliko 
dainų apie Lietuvą prita-
riant kanklėmis, fortepi-

jonu. Puikiuose pastoraci-
nio centro rūmuose Šiau-
lių miesto neįgaliųjų drau-
gijos „Verbenos“ daininin-
kai dažni svečiai, o muzi-

kos mokyklos ugdytiniai 
taip susidraugavo su dai-
nininkais, jog eidami kon-
certuoti klausia, ar bus jų 
draugai ansambliečiai. 

 „Bičiulystei“ žinutę at-
siuntusi Šeduvos miesto 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės pavaduotoja 
Jurgita Ziabkinienė pa-
pasakojo apie organiza-
cijos narių darbus. Taip 
skatinama ir kitus neįga-
liuosius jungtis prie akci-
jų saugoti gamtą.

Kiekvieną dieną į už-
imtumo būrelį renka-
si rankdarbiams neabe-
jingi žmonės. Neįgalių-
jų dirbiniai puošia ne tik 
darbo terapijos kabinetą, 
bet paįvairina ir bendruo-
menės, kitas šventes, jose 
ir patys pasisemia nema-
žai idėjų. 

Šiemet būreliui vado-
vaujant Daivai Grigoren-
kienei, draugijos nariai 
ėmėsi naujų, dar nebandy-
tų darbų: karoliukais puo-
šė (apipynė) kiaušinius, 
o šiuo metu iš laikraščių, 
plakatų, kartoninių dė-
žių gamina daiktadėžes ir 
krepšius. Toks išradingas 
antrinių žaliavų panaudo-
jimas visiems labai aktua-
lus, o sukurti dirbiniai tei-
kia daug džiaugsmo. Tad ir 
kitus neįgaliuosius skati-
name rūšiuoti bei prisidėti 
prie visuotinės gamtos iš-
saugojimo akcijos.

Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos užimtumo būrelio vado-
vė Daiva Grigorenkienė prie gamtą saugančių dirbinių.

Mes esame įpratę skųstis, kad štai Lietuvoje vis 
dar egzistuoja žmonių su negalia diskrimina-

cija, o Vakarų Europoje arba Jungtinėse Amerikos 
Valstijose situacija iš esmės esą daug geresnė. Kaip 
bebūtų, net ir aukšto socialinio išsivystymo ir ekono-
minės gerovės šalyse pasitaiko diskriminacijos atve-
jų. Pavyzdžiui, šių metų gegužės mėnesį JAV skrydžių 
kompanija United Airlines pagarsėjo kaip diskrimi-
nuojanti neįgaliuosius.

Po kelionės į „Disnėjaus pasaulį“ 4 asmenų šei-
ma – tėvai su dukra ir sūnumi – skrido lėktuvu iš 
Hjustono į Portlandą. 15-metė dukra Džuljeta Bygl 
(angl. Juliette Beegle) turi autizmo sindromą – įvai-
riapusį raidos vystymosi sutrikimą, dažniausiai pa-
sireiškiantį socialinių įgūdžių, bendravimo ir elge-
sio išsivystymo sulėtėjimu. Specialiai dėl šios paau-
glės lėktuvas buvo skubiai nutupdytas, o visa šeima 
buvo paprašyta išlipti. Anot piloto, dėl lėktuve susi-
dariusios pavojingos ir kitiems keleiviams grėsmę 
keliančios situacijos.

O buvo taip: įpusėjus skrydžiui paauglės moti-
na Dona Bygl (angl. Donna Beegle) užsisakė karšto 
maisto. Džuljeta labai išranki tam, ką valgo, ir kam-
bario temperatūros maistas gali išprovokuoti jos su-
sierzinimą. Skrydžio palydovas paaiškino, jog karš-
tas maistas yra skirtas tik pirmos klasės keleiviams. 
Motina pabrėžė, jog negavus karšto maisto, jos duk-
rą gali ištikti pykčio priepuolis, ji gali pulti ką nors 
draskyti ir kad norėtųsi to išvengti. 

Išgirdęs šią informaciją skrydžio palydovas ne-
trukus atnešė karšto maisto. Paauglė pavalgė, nuri-
mo ir pradėjo žiūrėti filmus. Po 25 minučių keleiviai 
išgirdo, jog lėktuvas skubiai leidžiasi Solt Leik Sityje 
dėl vienos keleivės, turinčios elgesio sutrikimų. Nu-
sileidus į lėktuvo saloną atėjo paramedikų koman-
da kartu su policininkais. Tiek vieni, tiek kiti įverti-
no situaciją, konstatavo, kad nėra problemų ir buvo 
bepaliekantys lėktuvą, tačiau pilotas juos sustabdė. 
Po pokalbio su juo policininkai atsiprašinėdami pa-
prašė Byglų šeimą išlipti iš lėktuvo. 

Džuljetos šeima buvo labai nustebusi dėl tokio 
netikėto sprendimo. Jie yra įsitikinę, kad jį paskati-
no būtent autizmo baimė. Tėvai pasakojo spaudos 
atstovams, jog su Džuljeta jie keliauja dažnai – yra 
buvę Londone, Paryžiuje ir 22 JAV valstijose, tačiau 
niekada nebuvo patyrę tokio nesusipratimo. Byglų 
šeima padavė United Airlines į teismą ir parašė skun-
dą Federalinei aviacijos administracijai. Na, o oficia-
liame United Airlines pranešime teigiama, jog lėktu-
vo komanda priėmė geriausią sprendimą, norėdama 
užtikrinti kitų keleivių saugumą ir komfortą. 

Taigi klasikinis negalios diskriminacijos atve-
jis dėl per menko žinojimo. Galima daryti prielaidą, 
jog gilesnis skirtingų negalios rūšių išmanymas ir jų 
specifikos suvokimas užkirstų kelią daugeliui pana-
šių diskriminacijos atvejų. Ypač trūksta informaci-
jos apie psichikos ir proto sutrikimus. Byglų šeima 
tikisi, kad po šio incidento atsiras specialūs aviali-
nijų darbuotojų mokymai apie autizmą. 

Per pastarąjį dešimtmetį galima stebėti, kaip iš 
esmės gerėja situacija neįgaliesiems, norintiems ke-
liauti lėktuvu. Daugelyje Europos šalių, JAV, Kanado-
je oro uostuose galima užsisakyti asistento paslau-
gas ir žmonės, turintys negalią, ar sunkiau judantys 
senjorai gali būti tikri, jog jiems bus suteikta pagal-
ba nuo pat patekimo į oro uosto teritoriją iki išėji-
mo iš jo kitoje šalyje. 

Reikia tikėtis, jog moralinė žala Byglų šeimai bus 
deramai atlyginta, o šis atvejis liks žinomas tik kaip 
precedentas. 

Skristi lėktuvais  
gali ne visi?

Apie tai,
kas

jaudina
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Klausėte-atsakome 

„Neseniai mirė sunkiai sirgu-
si mano žmona. Jai buvo nu-
statytas nuolatinės slaugos 
poreikis. Iš teritorinio Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centro padalinio buvome 
gavę funkcinę lovą, čiužinį 
nuo pragulų, vežimėlį, aukš-
tą vaikštynę. Už vos prieš 3 
mėnesius gautą lovą ir čiu-
žinį patys buvome sumokė-
ję nemažą pinigų sumą, veži-
mėlis ir vaikštynė buvo skirti 
jau kažkieno anksčiau nau-
doti. Kai mokėjome pinigus 
už lovą bei čiužinį, mūsų nie-
kas neįspėjo, kad šias prie-
mones reikės grąžinti. Apie 
tai išgirdome tik po žmonos 
mirties. Tiesa, mums prane-
šė, kad atgausime dalį (beje, 
labai menką) sumokėtų pini-
gų. Noriu sužinoti, ar teisin-
ga reikalauti grąžinti prie-
mones, už kurias mokėjome 
pinigus, o taip pat tas, kurios 
buvo nebe naujos“, – klausia 
„Bičiulystės“ skaitytojas P.K. 

Atsako Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (Centro) 
Metodinio skyriaus vedėja Do-
vilė SABAlIAUSKAITė.

Visos gyventojams išduotos 
techninės pagalbos priemonės, 
kai tampa nebereikalingos ar-
ba netinkamos naudoti, grąži-
namos savivaldybės įstaigai ar 
Centro teritoriniam padaliniui, 
išskyrus perdavimo aktu išduo-
damas priemones, pvz., antga-
liai, kojinių apsimovimo, val-
gymo priemonės, medinės laz-
delės. Tokia praktika taikoma 
daugelyje Europos šalių. Prie-
monių grąžinimas ir pakartoti-
nis jų išdavimas sudaro apie 39 
proc. per metus visų asmenims 
išduodamų techninės pagalbos 
priemonių. Visos pakartotinai 
išduodamos priemonės yra at-
naujinamos, išvalomos, jei rei-
kia – suremontuojamos, pakei-
čiamos jų minkštos dalys ir pan. 
Tai leidžia efektyviai panaudoti 
valstybės biudžeto ir mokesčių 
mokėtojų pinigus bei daugiau 
neįgaliųjų aprūpinti jiems rei-
kalingomis priemonėmis.

Apie būtinybę grąžinti ne-
naudojamas techninės pagal-
bos priemones informuojama 
žodžiu ir toks reikalavimas įra-

šomas asmens aprūpinimo tech-
ninės pagalbos priemonėmis 
sutartyje, todėl visus ragina-
me būti neabejingus kito žmo-
gaus nelaimei ir grąžinti nebe-
naudojamas priemones. Visos 
priemonės yra Lietuvos valsty-
bės turtas, Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centrui patikėtas 
jį valdyti ir už jį atsakyti, todėl 
ir sulūžusios priemonės nevalia 
išmesti, ją privaloma grąžinti. Jei 
ji bus nebepataisoma – mūsų įs-
taiga priemonę likviduos įstaty-
mų nustatyta tvarka.

Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro perkamos kokybiš-
kos techninės pagalbos priemo-
nės kainuoja gana brangiai, pvz., 
nauja automatiškai reguliuoja-
ma lova – apie 500 Eur, aukšta 
vaikštynė su stabdžiais – beveik 
100 Eur, naktipuodžio kėdutė – 
apie 50 Eur. Šių priemonių nuo-
lat trūksta, nes kasmet daugėja 
senų ir ligotų žmonių.

2015 m. Centras kartu su sa-
vivaldybių įstaigomis automa-
tiškai reguliuojamomis lovomis, 
naktipuodžio kėdutėmis, čiuži-
niais praguloms išvengti aprū-
pino apie 80 proc. dėl jų besi-
kreipusių asmenų, kitiems 20 
proc. teko laukti, kol kitas as-
muo grąžins nebenaudojamą 
priemonę. Ne paslaptis, kad kai 
kurie žmonės laiko techninės 
pagalbos priemones kaip savo 
nuosavybę namuose ar gara-
žuose, manydami, kad gal ko-
kiam giminaičiui jos kada nors 
pravers. Taip darydami jie el-
giasi nesąžiningai kitų neįgalių-
jų atžvilgiu, kuriems priemonė 
būtina čia ir dabar, o ne po ke-
leto mėnesių.

Asmenų sumokėtos įmokos 
už atskiras priemones (už auto-
matiškai reguliuojamas lovas – 
72 Eur, naktipuodžio kėdutes – 
6 Eur, vaikštynes su staliuku – 
9 Eur) panaudojamos naujoms 
priemonėms pirkti. Jei asmuo 
automatiškai reguliuojama lo-
va naudojasi iki 12 mėn., grą-
žiname dalį (29 Eur) jo sumo-
kėtos sumos. Tai yra teisinga ir 
solidaru kitų likimo nuskriaus-
tų žmonių ir valstybės atžvilgiu, 
todėl dar kartą raginame nebe-
reikalingas priemones grąžinti 
į Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro teritorinį padalinį 
ar savivaldybės įstaigą.

Nenaudojamas techninės 
pagalbos priemones 

reikia grąžinti
24-eri. Merginos gyvenimas pa-
ženklintas Dauno sindromu. Vi-
suomenės požiūris į tokią ne-
galią turinčius žmones nėra to-
lerantiškas. Asta pasakoja, kad 
dukra kibo jau į trečius moks-
lus, kad tik galėtų ką nors veik-
ti, būti naudinga. Alytaus profe-
sinio rengimo centre ji mokėsi 
floristės, vėliau – slaugytojo pa-
dėjėjo specialybės, dabar Dailių-
jų amatų mokykloje bando vytis 
dar vieną savo svajonę – tapti 
fotografe. Deja, apgailestauja A. 
Guzienė, perspektyva, kad kas 
nors priims dukrą į darbą, nere-
ali, nors mergina tikrai sugebėtų 
ir galėtų dirbti, tarkim, slaugyto-
jo padėjėja. 

Kurį laiką savanoriavusi ben-
druomenės organizacijoje „Tė-
viškės namai“, teikiančioje pa-
galbą onkologinėmis ligomis 
sergantiesiems, Ieva suprato 
galinti padėti ir kitiems sene-
liams, ligoniams. Tai ją ir paska-
tino siekti gilesnių žinių bei įgū-
džių šioje srityje, todėl ir įsto-
jo mokytis slaugytojo padėjėjo 
specialybės. Deja, tai jos gyve-
nimo nepakeitė. A. Guzienė pa-
grįstai stebisi – juk taip trūks-
ta darbo rankų įvairiuose slau-
gos skyriuose, globos namuose, 
tad kodėl nepasitelkiami pagel-
bėti galintys neįgalieji. Žinoma, 
savarankiškai dirbti jie negalė-
tų, tačiau nesudėtingus pavedi-
mus puikiausiai atliktų. Ievai ge-
rai sekėsi maitinti senelius, ben-
drauti, skaityti jiems. Nauda abi-
pusė – ir neįgalus žmogus būtų 
užimtas, ir specialistai daugiau 
laiko galėtų skirti savo darbams. 

Pasak neįgalų sūnų Roką au-
ginančios Audronės Tarasevi-
čienės, daugelis neįgaliųjų to-
kios veiklos imtųsi savanoriškais 
pagrindais. O visuomenė, užuot 
nepasitikėjusi ir abejojusi jų ga-
limybėmis, geriau skatintų įsi-
traukti į naudingą veiklą, leistų 
pasijusti visaverčiais jos nariais. 

Akcija „Mes esame“ buvo 
puikus to įrodymas. Neįgaliojo 
vežimėliu judanti Kotryna Pin-
kevičiūtė džiaugėsi, kad pavyko 
surengti ir miestui padovanoti 
nors ir nedidelę, bet gerą nuotai-

ką skleidžiančią, gėrį žmonių šir-
dyse sėjančią šventę. O ir akcijos 
pavadinimą „Mes esame“ drąsiai 
galima papildyti dar vienu teigi-
niu – „Mes galime!“ 

Bendra veikla sutelkia
Neįgaliaisiais besirūpinan-

čių nevyriausybinių organizacijų 
Alytuje – keliolika. Tačiau neįga-
lius vaikus auginančios mamos 
susibūrė ne į oficialius rėmus 
įspraustą organizaciją, o į nedi-
delę, labiau primenančią gausią, 
vienas kitą puikiai suprantančią 
ir palaikančią šeimą, bendruo-
menę. Bent kartą per mėnesį su-
sitikti, pabendrauti, pasitarti, o 
kartais ir pasiguosti susibėgan-
čios moterys pasakoja po tokių 
susitikimų atsigaunančios, pa-
mirštančios vienatvę. 

Ypač visi laukia stovyklų, ku-
riose laisvai jaučiasi, vieni ki-
tų nesivaržo, nepatiria varstan-
čių aplinkinių žvilgsnių. Ir šįsyk, 
priešpaskutinį gegužės savait-
galį, į Dzūkijos miškus išsiruošę 
asociacijos nariai nestokojo kū-
rybinės veiklos: išbandė piešimo 
terapiją, liejo akvarelę, karpė vė-
jo malūnėlius. Kartu su vaikais 
buvę tėvai dažė, smailino ben-
drovės „Limetė“ parūpintus kuo-
lelius vėjo malūnėliams. Bendra 
veikla sutelkia, suartina, padeda 
pasijusti svarbiems ir vieni ki-
tiems reikalingiems. 

Pasak G. Pinkevičienės, aso-
ciacija turi ir kitokių veiklų – da-
lyvauja švietimo, socialinės po-
litikos klausimus nagrinėjančio-
se diskusijose savivaldybėje, tei-
kia savo pasiūlymus ir dalyvauja 
juos įgyvendinant, rengia prakti-
nes konferencijas (pernai tokio-
je konferencijoje skaityti prane-
šimai sudomino beveik 100 aly-
tiškių), bendrauja su gimininga 
organizacija Gardine. 

A. Guzienės nuomone, visuo-
menės požiūrio į negalią kaitai 
labai svarbus tokių organizaci-
jų, kaip „Mirabilia“, narių akty-
vumas, iniciatyvumas. Pasak jos, 
turime įtikinti visuomenę, kad 
neįgalieji – ne prašytojai, o da-
lintis ir duoti gebantys žmonės.

Aldona Milieškienė

Akcijai „Mes esame“ rengtasi iš anksto.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų žinutė Alytaus 
miestui – „Mes esame“

vaiko susilaukusios šeimos iš-
drįsta, o ir išgali kreiptis pagal-
bos. Dažniausiai jos susigūžia, 
užsisklendžia, vengia bendrauti 
su aplinkiniais, stengiasi vienos 
išgyventi savo bėdas – juk mūsų 
visuomenėje vis dar gaji nuomo-
nė, kad neįgalių vaikų susilaukia 
tik asocialios šeimos... G. Pinke-
vičienė įsitikinusi, kad psicholo-
gine tokių šeimų sveikata turė-
tų pasirūpinti valstybė – juk yra 
įvairiausių programų, tad kodėl 
į jas neįtraukus privalomos psi-
chologo pagalbos šeimai.

„Mirabilia“ narė Asta Guzienė 
užsimena ir apie kitus svarbius 
dalykus: savarankiško gyveni-
mo namus, trumpalaikės globos 
paslaugas. Alytuje jų nėra. Pasak 
moters, viena neįgalų vaiką augi-
nanti, prižiūrinti motina net su-
sirgti negali, nes prireikus gultis 
į ligoninę ji neturės kam palikti 
savo mažylio.

„Mirabilia“ narės nemažai 
važinėja po kitas savivaldybes, 
domisi, kaip jose sprendžiamos 
tokios problemos. Deja, situacija 
visur panaši. Pasak A. Guzienės, 
nors savarankiško gyvenimo na-
mų yra, tačiau vienur apgyven-
dinti tik senyvo amžiaus žmo-
nės, kitur jie skirti tik psichikos 
sutrikimų turintiems asmenims. 
„Mirabilia“ asociacijos nariais 
gali tapti įvairių negalių vaikus 
(tarp jų yra ir cerebriniu para-
lyžiumi, ir Dauno sindromu ser-
gančiųjų, ir regėjimo negalią tu-
rinčiųjų, ir autistų) auginančios 
šeimos, todėl ieškoma sprendi-
mų, kaip visiems padėti. 

Svarbu būti 
reikalingiems

Asociacijos narės atkreipia 
dėmesį ir dar į vieną dalyką – jų 
vaikams, ypač vyresniems, labai 
svarbu būti reikalingiems, nau-
dingiems visuomenei. Ir dauge-
lis jų galėtų tokiais tapti. Tačiau 
įsišaknijusi visuomenės nuomo-
nė, kad neįgalieji nieko nesuge-
ba, jais negalima pasitikėti, už-
trenkia visas duris.

A. Guzienės dukrai Ievai – 

Didėja mėnesinė alga ir senatvės pensijos

Vyriausybė pritarė Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos teikimui nuo liepos 1 die-
nos padidinti minimalią mėne-
sinę algą (MMA) 25-iais eurais – 
iki 325 eurų.

Ministrų kabinetas taip pat 
pritarė siūlymui nuo liepos 1 
dienos padidinti pensijas. 

Dėl siūlomo bazinės pensijos 
ir draudžiamųjų pajamų padidi-
nimo vidutinė senatvės pensija, 
paskirta turint būtinąjį stažą, 

padidės apie 5 eurus. Kiekvienu 
atveju pensijos didės individua-
liai, atsižvelgiant į asmens įgytą 
stažą ir iki pensijos skyrimo tu-
rėtas draudžiamąsias pajamas.

Bazinės pensijos ir einamųjų 
metų draudžiamųjų pajamų pa-
didinimas palies visus valstybi-
nių socialinio draudimo pensijų 
(išskyrus našlių pensijų) gavė-
jus – maždaug apie 867 tūkst. 
asmenų.

„Bičiulystės“ inf.
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Aktualijos 

Daktaras
Aiskauda Bičių vaškas tinka  

ne vien tik žvakėms
Bičių vaškas (toliau – vaškas) 

yra ilgaamžė (esant tinkamoms 
sąlygoms be pastebimų pokyčių 
išsilaiko tūkstantmečius), ne vi-
sai ištirta medžiaga. Matyt, dėl 
to vaško nepavyksta pagaminti 
dirbtiniu būdu. Vaškas – labai su-
dėtinga medžiaga, kurią sudaro 
daugelio cheminių junginių miši-
nys. Jame rasta per 300 medžia-
gų: sudėtingų eterių, vandens, 
aromatinių, dažinių, mineralinių 
medžiagų, rūgščių, angliavande-
nių. Pagrindiniai cheminiai ele-
mentai, iš kurių sudarytas vaš-
kas: apie 80 % anglies, apie 13 % 
vandenilio ir apie 7 % deguonies. 
Be to, jame dar yra žiedadulkių, 
pikio (propolio), biologiškai ak-
tyvių medžiagų, ypač daug (pvz., 
geltonos spalvos vaške) karoteno 
(t. y. provitamino A, kuris žmo-
gaus organizme virsta vitami-
nu A). Beje, 100 g morkų turi ne 
daugiau kaip 9 miligramus karo-
teno, o toks pat kiekis vaško – iki 
12 miligramų.

Korių spalva
Korių vaškas gali būti baltas, 

įvairių atspalvių nuo geltonos iki 
tamsiai rudos ar net juodos spal-
vos. Tai priklauso nuo augalų, iš 
kurių bitės rinko žiedadulkes ir 
medų, nuo pikio, esančio avily-
je, spalvos ir nuo vaško senumo. 
Išlydyto vaško spalva dažniau-
siai patamsėja dėl netinkamos 
taros. Pavyzdžiui, vašką laikant 
geležinėje taroje, jis paruduoja 
(dėl tam tikrų vaško rūgščių re-
akcijos su geležimi), o kaitina-
mas tokioje taroje – pajuoduoja. 
Cinkuotoje talpoje vaškas būna 
pilkos, varinėje – žalios spalvos. 
Vaškas, kuriame yra ištirpusių 
minėtų metalų, nei profilakti-
kos, nei gydymo tikslams ne-
vartotinas. Geriausia vašką lai-
kyti stiklinėje, emaliuotoje, me-
dinėje, nerūdijančiojo plieno ar 
aliumininėje taroje.

Kaip atpažinti vaško 
falsifikacijas

Dažniausiai tokioms apga-
vystėms naudojamos minerali-
nės medžiagos: parafinas, stea-
rinas, techninis vaškas ir t. t. ar-
ba jų mišiniai. Pavyzdžiui, para-
finas, cezerinas ir stearinas su 
vašku sudaro vienalyčius lydi-
nius. Žinoma, tokie lydiniai sa-
vo savybėmis neprilygsta bičių 
vaškui, todėl negali būti naudo-
jami medicinos tikslams. 

Ar įmanoma atpažinti vaško 
falsifikatą? Be abejo. Pateikiame 
dalį paprastų, tačiau pakanka-

mai patikimų patikrinimo būdų, 
kuriems nereikia nei laboratori-
nės įrangos, nei specialių chemi-
nių medžiagų. 

1) Kanifolijos, cezerino, pa-
rafino ir riebalų priemaišas ga-
lima nustatyti pagal kvapą. 

2) Vaško lūžyje galima maty-
ti smulkiagrūdę struktūrą; esant 
lydinyje parafino pastebimi ats-
kiri kristalai.

3) Vaško pjūvis būna matinis 
(neblizga), o esant priemaišų – 
blizgus ir glotnus.

4) Minkomas vaškas tampa 
plastiškas, nelimpa prie pirštų, 
nesijaučia riebumo (slidumo).

5) Vaškas, sumaišytas su pa-
rafinu, palengvėja. Jeigu toks ly-
dinys neskęsta 40o degtinėje, jis 
– falsifikatas.

6) Degdamas vaškas sklei-
džia charakteringą kvapą. Jei 
vaškas turi priemaišų, joms de-
gant, pagal kvapą galima nusta-
tyti, kokios tai priemaišos.

7) Kanifolijos priemaišos 
falsifikuotame vaške randamos 
mėginį tirpdant 85o spirite (vaš-
kas spirite tirpsta sunkiai, kani-
folija – labai lengvai).

8) Vaškas tirpsta karštame 
terpentine, o kai kurios priemai-
šos (krakmolas, mineralinis vaš-
kas, siera) – ne. 

9) Jeigu vaške yra riebalų 
priemaiša, ant popieriaus lieka 
riebi dėmė.

10) Kramtomas vaškas ne-
prilimpa prie dantų, o esant 
priemaišų – prilimpa. 

11) Per ilgesnį laiką vaškas 

pasidengia baltomis apnašomis.

Trumpa  
gydymo vašku istorija 

Senovės Egipte, Indijoje ir Is-
panijoje medus ir vaškas buvo 
laikomi svarbiausiais bičių pro-
duktais. Egiptiečiai vašką nau-
dojo kaip vieną iš priemonių 
balzamuoti faraonams. Medus 
ir vaškas buvo dažnai naudoja-
mi gydant įvairias ligas. Pavyz-
džiui, medicinos tėvu vadina-
mas gydytojas Hipokratas ser-
gantiems angina rekomenduo-
davo ant kaklo uždėti šilto vaš-
ko juostą. Garsusis viduramžių 
gydytojas Avicena vašką laikė 
puikia kosulį lengvinančia bei 
atsikosėti padedančia priemo-
ne. Žindyvėms šis gydytojas pa-
tardavo kramtyti vašką, kad bū-
tų stimuliuojamas pieno išsisky-
rimas. Vašku gydė ir kiti įvairių 
šalių gydytojai. Tačiau XVII–XIX 
a. ir pirmoje XX a. pusėje vašką 
iš medicinos išstūmė plačiai re-
klamuojami cheminiai prepa-
ratai. Tik per pastaruosius 30 
metų situacija ėmė keistis vaš-
ko naudai. Jis plačiau pradėtas 
taikyti ne vien kosmetikoje, bet 
ir gydant įvairias ligas. Įrodyta, 
jog vaškas – biologiškai aktyvus 
produktas, pasižymintis puikio-
mis baktericidinėmis savybėmis, 
kurios neprarandamos netgi po 
techninio perdirbimo. 

Vaškas su medumi 
Šiuolaikiniai tyrimai paro-

dė, jog vaško gydomosios savy-

bės gerokai sustiprėja, jei kar-
tu naudojamas medus. Origina-
li gydymo vašku metodika vis 
plačiau taikoma gydant užde-
gimines nosies ligas, bronchi-
nę astmą ir parodontozę (paro-
dontozė – liga, kuriai būdingas 
dantenų kraujavimas, uždegi-
mas ir dantų klibėjimas). Vašku 
nuo seno gydomos odos, gleivi-
nių ligos (ypač burnos) ir sun-
kiai gyjančios žaizdos. Papras-
tai vaškas naudojamas kartu su 
kitais vaistais (sustiprina jų gy-
domąjį poveikį). Literatūroje ap-
rašytas atvejis, jog vašku buvo 
sėkmingai išgydytas spazminis 
kolitas (kolitas – storosios žar-
nos uždegimas). Verti dėmesio 
dar keli atvejai, kai vašku ir me-
dumi buvo išgydytos rūgštimis 
sužalotos akys. Tokio gydymo 
efektyvumas buvo didesnis negu 
naudojant kitus metodus. Nereti 
atvejai, kai vaškas yra efektyvus 
gydant kojų obliteracinį endar-
teritą (obliteracija – užakimas /
kanalų, angų/; endarteritas – ar-
terijos sienelės vidinio dangalo 
uždegimas).

Vaškas liaudies 
medicinoje (receptai):

Sunkiai gyjančios žaizdos, 
opos. Sumaišoma: 100 g vaško, 
100 g nesūdytų vidinių kiaulės 
taukų, 100 g spygliuočių medžių 
sakų (jeigu sakai sausi, juos bū-
tina sutrinti į miltelius). Mišinys 
sudedamas į puodą ir 10 min. 
kaitinamas ant silpnos ugnies 
pastoviai maišant ir kartkartė-

mis nugriebiant nuo paviršiaus 
putas. Praaušusi masė perpila-
ma į stiklainį ir laikoma šaldy-
tuve. Prieš dedant šios masės 
kompresą, turi būti dezinfekuota 
žaizda (konkrečiu atveju patars 
gydytojas). Kompresai keičiami 
kas 1–2 dienas.

Pastaba: nesunkioms žaiz-
doms, nuotrynoms bei įtrū-
koms gydyti galima pasinaudo-
ti paprastesniu receptu. Ant ne-
stiprios ugnies pakaitinama 1 
dalis vaško ir 2 dalys alyvuogių 
aliejaus (toliau kaip pagrindinia-
me recepte).

Sloga, žandinio ančio (sinu-
so) uždegimas, faringitas (ryk-
lės gleivinės uždegimas), angi-
na, viršutinių kvėpavimo takų 
uždegimas, gripas, šienligė. 
Šioms ligoms gydyti geriausiai 
tinka korių akučių „dangteliai“, 
kuriuos bitininkai nupjauna, kad 
ištekėtų medus. Tokių „dang-
telių“ masė atskirai neparduo-
dama, tačiau galima nusipirk-
ti didesnių ar mažesnių korio 
gabalų (perkant reikia žiūrėti, 
kad nebūtų nupjaustyti „dang-
teliai“). Dozė: atkandamas nedi-
delis korio gabalėlis, kurį pato-
gu kramtyti ir čiulpti 15 min. Pa-
kramčius vaškas išspjaunamas. 
Ši procedūra turi būti atliekama 
3–5 kartus per dieną. 

Koriams panaudojama 
tik pusė vaško

Maždaug pusė vaško panau-
dojama bitininkystėje gaminant 
dirbtinius korius. Likusi dalis su-
naudojama gaminant žvakes, la-
kus, politūras, litografinius pieš-
tukus, rašalus, tepalus baldams 
ir batams. Be to, vaškas naudo-
jamas elektronikos srityje (izo-
liacinės juostos, dielektriniai da-
vikliai ir kt.), galvanoplastikoje 
(galvanoplastika – storų metalo 
galvaninių kopijų gavimas elek-
trolitinio nusodinimo būdu), po-
ligrafijoje (standaus popieriaus 
rūšių gamyboje), enkaustikoje 
(enkaustika – tapybos pašildy-
tais vaško dažais technika), įžy-
mių žmonių vaškinių figūrų ga-
myboje, tekstilės ir stiklo pra-
monėje ir kt. 

Senovėje graikai gamino vai-
kams vaškines lėles, rašė ant 
vašku padengtų lentelių, vaški-
niais dažais dažė laivų bortus, 
sandarino amforas (senovės 
graikų ir romėnų vartojamas 
degto molio indas vynui ir aliejui 
laikyti), prieš 5000 metų pirmieji 
pradėjo naudoti enkaustiką (en-
kaustika – tapybos vaško dažais 
technika; dažai maišomi su vaš-
ku, pakaitinami ir karšta bronzi-
ne mentele tepami ant gipsu pa-
dengtos lentos ar sienos). 

Romualdas OGinSkAS

Nemokamai peritonine dialize bus gydoma daugiau pacientų
Gera žinia inkstų nepakan-

kamumu sergantiems pacien-
tams: šiemet, lyginant su praė-
jusiais metais, net 20 proc. dau-
giau pacientų, sergančiųjų šia 
sunkia liga, nemokamai galės 
gauti jiems reikalingą gydymą 
peritoninės dializės tirpalais, 
nes jų nupirkta gerokai dau-
giau. Šie preparatai yra kom-
pensuojami Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) lė-

šomis, todėl pacientams už juos 
mokėti nereikia. 

Didesnį kiekį šių preparatų 
pavyko nupirkti, nes Valstybinė 
ligonių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK), vyk-
dydama centralizuotus viešuo-
sius pirkimus, sudarė sąlygas 
vaistų gamintojams konkuruoti 
dėl tirpalų kainų ir taip pasiekė 
kur kas didesnį jų kainų mažė-
jimą. Šiuos tirpalus, atlikdami 
peritoninės dializės procedū-

ras, naudoja sergantieji inkstų 
nepakankamumu, kai jiems nu-
stoja funkcionuoti abu inkstai. 
Tuomet šiems ligoniams vienin-
telė galimybė išgyventi – pradė-
ti dializės procedūras arba at-
likti inksto persodinimo opera-
ciją. Tačiau net ir tie pacientai, 
kurie laukia transplantacijos, 
iki ją atliekant, turi būti diali-
zuojami – jiems būtina hemo-
dializė arba peritoninė dializė.    

„Atlikome palyginamąją ana-

lizę su kitomis Europos Sąjun-
gos šalimis. Ji parodė, kad sve-
tur gydymas peritonine dialize, 
palyginti su hemodialize, yra 
pigesnis. Deja, Lietuvoje situ-
acija yra priešinga – pacientų 
gydymas peritoninės dializės 
tirpalais kainuoja brangiau, 
nei hemodialize. Mūsų šalyje 
vieno paciento mėnesio gydy-
mas peritoninės dializės tirpa-
lais vidutiniškai kainuoja apie 
1600 eurų“, – sako VLK direkto-

riaus pavaduotoja Neringa Ber-
notienė. 

Jos teigimu, tai reiškia, jei pa-
vyktų dar labiau sumažinti šių 
preparatų kainas, būtų galima 
padėti kur kas didesniam paci-
entų skaičiui, aprūpinant juos 
dar didesniu kiekiu peritoninės 
dializės tirpalų. Juolab kad pas-
taruoju metu gerokai išaugo ir 
pacientų, kuriems reikalingas 
toks gydymas, skaičius. 

Vlk inf.
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Kaip užsimezgusią gyvybę, lyg kūdikėlį – negimsiantį, ir neaugantį 
nešioju savyje užuomazgą tvirtybės. Tai dalelė tavęs, mane sauganti. 
Tavo dėka ateis pavasaris. Tavo dėka aš vis dar gyvenu. Tik su tavim 
sugrįžus vasarai prie jūros pailsėt važiuosime kartu. Dažnai mąstau 
apie tave, kodėl pasiaukojai? Ką tuo metu tu man jautei? Ar gailestį 
ar meilę, ar išskirtinę baimę? Juk niekad man to nesakei...

(2009 m. balandžio 1 d. man persodino gyvo donoro – mano vyro do-
vanotą inkstą. Nuo tada pradėjau rašyti.)

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

Mano ateitis tik prasidėjo

Į baltą popieriaus lapą be-
riu sėklas – savo mintis. Pa-
laistau savo ašaromis ir mintys 
sudygsta žodžiais. Jų vis dau-
giau... Žodžiai rikiuojasi į saki-
nius, o sakinių virtinė pama-
žu užpildo baltus lapus neiš-
sakytais norais, neišsipildžiu-
siomis svajonėmis. O kartais 
pražysta nuostabių nevystan-
čių gėlių puokšte. Net jų aro-
matą galima pajausti, apsvaigti 
nuo jo ir lengvai atsipalaiduo-
ti... Koks gaivus paprastumas 
ir nepatyrimas dvelkia iš pa-
slaptingų eilučių. Čia kažkada 
gyveno mano jaunystė, skam-
bėjo vaikų juokas ir klegesys, 
čia verkė mano akys, o kartais 
spindėjo iš džiaugsmo. Atsi-
randa keistas noras ištrūkti iš 
šio negrįžtančio laiko ir vis-
ką pakeisti... Tvirtai žinau – 
to niekada nebus. Žiūrėdama 
į niekur, grįžtu į save – pažen-
klintą visais stigmos ženklais, 
pasmerktą sunkiems gyveni-
mo išbandymams... Ir tyliai 
sau sakau: aš tvirta, aš laimin-
ga, aš myliu save tokią, kokia 
esu.... Per skruostus ritasi di-
delės sūrios ašaros... 

***
Nemėgstu dienų be šešė-

lių... Man visada atrodo, kad 
gamta liūdi... Taip liūdi, kad 
tuoj pravirks... Ir spalvos blau-
sios, beprasmės, ir dangaus nė-
ra – beribė pilkuma, slegianti 
kiekvieną gležną ir jautrią šir-
dį... Net laikas sustoja... Ir ne-
matai, kaip be garso atsidaro 
durys ir į kambarį įsėlina vie-
natvė... Viename delne laikau 
saulę, kitame – žemę... Viena 
ranka dega nuo karščio, kita 
nusvyra neišlaikiusi Žemės. 
Žemė ir saulė priklauso vi-
siems, neapkabinsi visko.

Dar prieš gimstant likimas 
sutvarkė jos ateitį taip, kad ji 
nuolat rinktų akmenis... Kad 
lydėtų ir vilktųsi šešėlis, sun-
kesnis už ją pačią, net už ap-
niukusią dieną... Kad iškentėtų 
visas stigmos ženklų kančias 
ir gyventų... Kad atgailautų už 
protėvių padarytas klaidas... 
Kad atliktų žmonos ir moti-
nos, močiutės misiją šioj že-
mėj... Kad galėtų tik svajonė-
mis kvėpuoti ir džiaugtis kitų 
gyvenimais... Kad... Tik likimas 
apsiriko – pamiršo atimti jaus-
mus... ir viltį...

Kas atsitiko, kad vėl pati 
save įkalinau savyje? Praran-
du pasitikėjimą, neišlaikau 
pusiausvyros ar vėl pradedu 
savęs gailėti... Nesvarbu, kad 
klausimų tiek daug, kad pasi-
klydusi klajoju po labirintą, o 
išėjimo nerandu... Aš stipri... 
Aš kantri... Nėra kelio be take-

lio... Ir aš pasiruošusi eiti... Ei-
nu su gera nuotaika, su šypse-
na, stengiuosi išnaudoti kie-
kvieną akimirką, kuri teikia 
palaimą... Mažas sniego kau-
burėlis, džiūstančios balutės, 
išbrinkę medžių pumpurai... 
Ir paukščių balsai – viskas pa-
sikeitę... Viskas nauja, viskas 
tas pats, bet kitaip... Net žmo-
nių veidai nušvito... Numetę 
žiemos parėdus, visi nori atro-
dyti šventiškai... Ir kiek tų pa-
vasarių bebūtų – kiekvienais 
metais jis ateis kitoks, bus ki-
tas, naujas, nepakartojamas... 
Kas žiedus sumainys, pas kaž-
ką gandrai atskris... O kažkas 
trenks durimis ir išeis, išsi-
nešdamas pyktį, barnius, ne-
santaiką. Dar kiti, susikibę už 
rankų, paženklinę savo drau-
gystę pirmu nekaltu bučiniu, 
eis ieškoti, iš kur pavasaris at-
eina. Žvelgiu į niekur užmerk-
tomis akimis... Noriu nors ke-
lioms minutėms išeiti iš savo 
realybės... Kažkada savo die-
nas skaičiavau, verkdavau, 
užrašinėdavau... Kol atradau 
save... Aš dėkoju toms prabė-
gusioms dienoms, kurios vir-
to ne metais ir ne dviem... Jos 
privertė mane kitaip žiūrėti į 
kasdienybę, į gyvenimą... Tie 
keleri metai atvėrė man vartus 
į dar nežinomą pasaulį, kuria-
me viską galima pamatyti kito-
mis akimis... Įžvelgti didžiau-
sias paslaptis, atrasti spalvų 
paletę, ne vien tik pilką... Iš-
girsti gamtos kalbą, susilieti su 
ja... O svarbiausia – patirti, ko-
kia aš reikalinga pati sau, kad 
galėčiau nugalėti tai, kas mane 
realybėje naikino... Atsakymai 
slypi pavasaryje... ir manyje...

Nesustabdomai bundan-
ti gamta, vis dažniau besišyp-
santi saulė, vėjo šėlsmas, debe-
sų kaita ir žydras dangus... Ma-
ne tai be galo jaudina... Mintyse 
piešiu vieną iš gražiausių gam-
tos stebuklų – moterį, prabun-
dančią kartu su pavasariu... Ko-
kia trapi, švelni ir pilna stipry-
bės... Vyrai moterį visada ma-
to per savo prizmę... Kūno for-
mos, apvalumai, grakšti eisena, 
gražūs plaukai... Akys, šypsena, 
malonus balsas... O mano dar 
nebaigta mintyse piešti mote-
ris jau bunda... Tuoj prasiskleis 
jos kerų žiedai, pasklis nuosta-
bus jos kvapas, pripildytas pa-
vasarinio aromato, akių žvilgs-
niu visus sušildys ir išrengs po 
ilgos žiemos...

Aš nenoriu rodyti savo del-
no... Ir man nesvarbu, ką linijos 
byloja apie ateitį... Mano atei-
tis tik prasidėjo... 

Rita Tunkūnienė
Panevėžys

daroma tik prieš rinkimus. Įve-
dus siūlomus pakeitimus pen-
sijos būtų didinamos privalo-
ma tvarka kiekvienais metais. 
Vyriausybė turėtų įsipareigoti 
rasti tam lėšų. 

Socialinio modelio kūrėjai 
siūlo, kad šie pakeitimai įsiga-
liotų jau nuo kitų metų, tačiau 
daug kas priklausys nuo įstaty-
mų leidėjų (Vyriausybė šiems 
siūlymams jau pritarė, jie jau 
perduoti svarstyti Seimui). 

Kaip numatomus pokyčius 
vertina neįgalieji? Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Zigmantas Jančauskis mano, kad 
šie siūlymai iš principo yra so-
cialiai teisingi, tik išlieka neri-
mas, kad nenukentėtų žmonės. 
Skaičiuojant pensiją bus pasitel-
kiama naujai įvedama apskaitos 
vienetų sistema. Pagal ją pačiam 
žmogui nors apytiksliai susi-
skaičiuoti savo pensiją praktiš-
kai neįmanoma. Neaišku, kokią 
įtaką netekto darbingumo pen-
sijai turės asmens darbo stažas 
ir uždarbis. Z. Jančauskio many-
mu, dirbančio žmogaus gauna-
ma neįgalumo išmoka, didėjant 
darbo stažui, irgi turėtų didėti. 

Tikslinės kompensacijos 
numatytos 4 lygių

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija parengė įstaty-
mų projektų paketą, kuriame 
numatytos didelės permainos 
ir skiriant bei mokant tikslines 
kompensacijas. Vietoj dabar nu-
statomų 2 specialiųjų poreikių 
lygių (slaugos ir priežiūros (pa-
galbos) atsirastų 4. Atitinkamai 
4 dydžių būtų ir išmokos. 

Kaip tai būtų daroma? Šiuo 
metu galioja 4 tikslinių kom-
pensacijų rūšys: slaugos išlaidų 
tikslinė kompensacija (262,5 

Reformuojant socialinį modelį 
žadama esminių naujovių  

ir neįgaliesiems 
Eur), priežiūros (pagalbos) iš-
laidų tikslinė kompensacija (105 
Eur arba 52,5 Eur pensinio am-
žiaus asmenims); transporto iš-
laidų kompensacija (9,5 Eur), 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacija (1205 Eur, mo-
kama vieną kartą per 6 metus). 

Įvedus naują tvarką specia-
lieji nuolatinės slaugos ir prie-
žiūros (pagalbos) poreikiai bū-
tų papildomai skirstomi dar į 2 
lygmenis. Specialusis nuolatinės 
slaugos pirmo lygmens poreikis 
būtų nustatomas tik sunkiausią 
negalią turintiesiems, kurie ne-
gali išsiversti be nuolatinės slau-
gos. Jiems mokama kompensaci-
ja siektų 2,5 tikslinių kompensa-
cijų bazės dydį (įstatyme numa-
tyta, kad šis dydis būtų ne ma-
žesnis nei 108 Eur, taigi išmoka 
siektų 270 Eur). Nustačius antro 
lygio slaugos poreikį išmoka bū-
tų 1,8 tikslinių kompensacijų ba-
zės dydžio (194,4 Eur). Priežiū-
ros (pagalbos) poreikis taip pat 
būtų 2 lygių: nustačius pirmąjį 
išmoka siektų 1 tikslinių kom-
pensacijų bazės dydį (108 Eur), 
nustačius antrą – 0,5 šio dydžio 
(54 Eur). 

Pasak D. Zabarauskienės, 
jei būtų patvirtintos šios įsta-
tymo nuostatos, transporto iš-
laidų kompensacijos nebelik-
tų. Ši kompensacija būtų moka-
ma tiems asmenims, kuriems iki 
įstatymo įsigaliojimo nustatytas 
transporto išlaidų kompensaci-
jos poreikis, t. y. iki šio poreikio 
termino pabaigos. 

Naujovės –  
palankios žmogui

D. Zabarauskienės teigimu, 
prie šių pokyčių buvo eita jau 
ne vienerius metus. Tai daroma 
dėl to, kad šiuo metu galiojan-

ti tvarka turi akivaizdžių trūku-
mų: didelis atotrūkis tarp slau-
gos ir priežiūros kompensacijų 
dydžių. Tikslinių kompensacijų 
smulkesnis suskaidymas, tarpi-
nių variantų atsiradimas suma-
žintų šį atotrūkį. 

Be to, pasak specialistės, 
šiuo metu tikslinių kompensa-
cijų skyrimas yra diskriminaci-
nio pobūdžio – pensinio amžiaus 
neįgalieji gauna 2 kartus mažes-
nę priežiūros (pagalbos) tiksli-
nę kompensaciją. Vaikams spe-
cialieji poreikiai nėra vertinami, 
išmoka skiriama pagal nustatytą 
neįgalumo lygį. Pagal naują tvar-
ką šios kompensacijos būtų ski-
riamos labiau atsižvelgiant į in-
dividualius žmogaus poreikius. 
Specialiuosius poreikius ver-
tintų ne vien Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
specialistai, kaip yra dabar, bet 
ir savivaldybių socialiniai dar-
buotojai, kurie pildytų specialų 
klausimyną. Tai – dar vienas nu-
matomų pokyčių pliusas, mano 
D. Zabarauskienė – savivaldybės 
geriau žinos apie jų teritorijoje 
gyvenančių žmonių poreikius ir 
esamas problemas. 

Beje, su šiuo įstatymu siūlo-
ma ir dar viena naujovė – atski-
rais atvejais, kai nustatoma, kad 
asmeniui mokama tikslinė kom-
pensacija naudojama ne pagal 
paskirtį, savivaldybės adminis-
tracijai bus suteikiama teisė šią 
kompensaciją pakeisti nepinigi-
ne forma – paslaugomis ar pan. 
Tai gali būti padaryta ir paties 
asmens ar jo artimųjų prašymu. 

D. Zabarauskienės manymu, 
siūlomos reformos – palankios 
žmogui. Naujovės palies tik tuos, 
kuriems bus naujai nustatomas 
darbingumo (neįgalumo) lygis 
ar specialieji poreikiai. 

Aurelija BABinSkienė 

(atkelta iš 1 psl.)

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centre lankėsi grupė Lenkijos 
Liubušo vaivadijos Kamen Ma-
ty gyvenvietės Žemės ūkio mo-
kyklos moksleivių: 16–20 metų 
jaunuoliai ir juos lydėję 4 moky-
tojai. Kartu su Vilniaus rajono bi-
tininkų draugija jie vykdo ben-

Lenkai iš trakiškių mokėsi 
bitininkavimo paslapčių

Svečiai atidžiai stebėjo ir klausėsi trakiškių pasakojimų.

drą Europos Sąjungos projektą 
„Lepszy start“ (geresnis startas).

Į Trakų neįgaliųjų užimtu-
mo centrą būsimieji lenkų biti-
ninkai atvažiavo pasimokyti bi-
tininkystės įgūdžių bei pasisem-
ti praktinių šio verslo žinių. Cen-
tro direktorius ir Trakų bitinin-

kų draugijos pirmininkas Juozas 
Norinkevičius būsimiems kole-
goms kartu su Rūdiškių seniū-
nu ir bitininku (šį kartą – vertė-
ju) Tadeušu Pavlovskiu parodė 
Neįgaliųjų užimtumo centro bi-
tininkystės ūkį, papasakojo apie 
bitininkavimo ypatumus. Centro 
bitininkė Stasė Čiupalienė sve-
čiams pademonstravo, kaip ga-
minamos vaškinės žvakės ir pa-
sidalijo kitomis bitininkavimo 
paslaptimis. 

Būsimi lenkų bitininkai do-
mėjosi centro neįgaliųjų gyve-
nimu, pasivaikščiojo „KNEIP“ 
akmenų takeliu (tai universalus 
grūdinimosi būdas, kai basomis 
vaikštoma akmens skaldos take-
liais), domėjosi sveikatingumo 
treniruokliais, kartu su neįgaliai-
siais kiemo aikštelėje pasilinks-
mino ir nusifotografavo prie bi-
tininkų dievo Bubino skulptūros, 
pasikeitė suvenyrais. 

Jaunųjų lenkų bitininkų vi-
zitas buvo naudingas tiek sve-
čiams, tiek trakiečiams.

Vytautas ŽeMAiTiS
Autoriaus nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. PIRMADIENĮ, ANTRADIE-
NĮ, KETVIRTADIENĮ, PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

R e d a k c i j a  p r i m e n a ,  
kad verta sekti  TV stočių  
skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 29 d. 
09.15 Komisaras Reksas. N-7. 

118 s. 10.05 Senis. N-7. 229 s. 11.05 
Pasaulio dokumentika. Šunų ABC. 6 
s (k). 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika. JAV. 2010 m. 
1 d. Okavangas. Vanduo dykumo-
je. (Subtitruota, kart.). 13.00 Pasau-
lio panorama (k). 13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Naisių vasara. 6 sezonas. 
9, 10 s. 15.50 Puaro. N-7. 2/1, 2/2 s. 
17.35 Meilė kaip mėnulis. 47, 48 s. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 19.05 Premjera. Senjorai, sukrus-
kim. Dok. f. 2015 m. 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 20.59 Perlas. 21.00 Teisė 
žinoti. 21.50 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7. 11 s. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 
N-7. 3 s. 23.55 Tikri vyrai. 00.45 Pua-
ro. N-7. 2/1, 2/2 s (k). 02.30 Laba die-
na, Lietuva (k). 03.25 Naisių vasara. 6 
sezonas. 9, 10 s (k). 04.15 Naciona-
linė paieškų tarnyba (k). 05.00 Klau-
simėlis.lt (k). 05.15 Teisė žinoti (k). 

Antradienis, birželio 30 d.
09.15 Komisaras Reksas. N-7. 

119 s. 10.05 Senis. N-7. 230 s. 11.05 
Šlovės dienos. N-7. 11 s (k). 11.55 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis ka-
ras. N-7. 3 s (k). 12.50 Bėdų turgus 
(k). 13.40 Klausimėlis.lt. 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Nai-
sių vasara. 6 sezonas. 11, 12 s. 15.50 
Puaro. N-7. 2/3, 2/4 s. 17.35 Meilė 
kaip mėnulis. 49, 50 s. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų k.). 19.05 
Auksinis protas. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 20.59 Perlas. 21.00 Sti-
lius. 21.50 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7. 12 s. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Sprogstanti Saulė. N-7. 1 s. 00.30 Pu-
aro. N-7. 2/3, 2/4 s (k). 02.15 Laba die-
na, Lietuva (k). 03.10 Naisių vasara. 6 
sezonas. 11, 12 s (k). 04.00 Auksinis 
protas (k). 05.15 Stilius (k). 

Trečiadienis, liepos 1d. 
09.15 Komisaras Reksas. N-7. 

120 s. 10.05 Senis. N-7. 231 s. 11.05 
Šlovės dienos. N-7. 12 s (k). 11.55 
Stilius (k). 12.45 Specialus tyrimas. 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu. (Subtitruota, kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Nai-
sių vasara. 6 sezonas. 13, 14 s. 15.50 
Puaro. N-7. 2/5, 2/6 s. 17.35 Meilė 
kaip mėnulis. 51, 52 s. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų k.). 19.05 Auksinis 
protas. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 20.59 Perlas. 21.00 Emigran-
tai. 21.50 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7. 13 s. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Sprogstanti Saulė. N-7. 2 s. 00.30 Pu-
aro. N-7. 2/5, 2/6 s (k). 02.15 Laba die-
na, Lietuva (k). 03.10 Naisių vasara. 
6 sezonas. 13, 14 s (k). 04.00 Auksi-
nis protas (k). 05.15 Emigrantai (k).

Ketvirtadienis, liepos 2 d. 
09.15 Komisaras Reksas N-7. 

121 s. 10.05 Senis. N-7. 232 s. 11.05 
Šlovės dienos. N-7. 13 s (k). 11.55 
Emigrantai (k). 12.45 Giminės po 20 
metų. 13 s (k). 13.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Naisių vasara. 6 sezonas. 
15, 16 s. 15.50 Puaro. N-7. 2/7, 2/8 
s. 17.35 Meilė kaip mėnulis. 53, 54 
s. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 19.05 Auksinis protas. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 20.59 Perlas. 
21.00 Premjera. Žiemos karas. Ka-
rinė drama. Suomija. 1989 m. N-14. 
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Imperija. 
N-7. 5, 6 s. 00.50 Puaro. N-7. 2/7, 2/8 
s (k). 02.30 Laba diena, Lietuva (k). 
03.30 Naisių vasara. 6 sezonas. 15, 
16 s (k). 04.20 Auksinis protas (k). 
05.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu. (Subtitruota, kart.).

 Penktadienis, liepos 3 d.
09.15 Komisaras Reksas. N-7. 

122 s. 10.05 Senis. N-7. 233 s. 11.05 
Imperija. N-7. 5, 6 s (k). 12.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (k). 13.15 
Klausimėlis.lt. 13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (k). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 Naisių vasa-
ra. 6 sezonas. 17, 18 s. 15.50 Pua-
ro. N-7. 2/9, 2/10 s. 17.35 Meilė kaip 
mėnulis. 55, 56 s. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų k.). 19.05 Premjera. 

Aguonų laukas. N-7. 5 s. 20.00 Vasa-
ra su LRT muzika. Gytis Paškevičius. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 20.59 
Perlas. 21.00 Duokim garo! 22.40 Ro-
ninas. Kriminalinis trileris. JAV. 1998 
m. N-14. 00.45 Auksinis balsas. 01.50 
Puaro. N-7. 2/9, 2/10 s (k). 03.35 Nai-
sių vasara. 6 sezonas. 17, 18 s (k). 
04.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (k). 05.15 Bėdų turgus (k).

Šeštadienis, liepos 4 d.
06.05 Stilius (k). 06.55 Emigran-

tai (k). 07.40 Rojus Lietuvoj. 20, 21 s. 
2012 m. 08.30 Gimtoji žemė. 09.00 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai. 
19 s. 09.25 Premjera. Animalija. 26 
s. 09.50 Juozas Paukštelis. Kaimy-
nai. TV videofilmas. 1 d. 1979 m. 
11.05 Mūsų miesteliai. Ylakiai. III da-
lis. 12.00 Šv. Mišios. Didieji Žemai-
čių Kalvarijos atlaidai. 13.45 Šerloko 
Holmso sugrįžimas. N-7. 5 s. 14.40 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota). 15.05 Istorijos detektyvai. 
N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 16.15 Sveikinimų koncertas. 17.55 
Bėdų turgus. 18.45 Delfinai ir žvaigž-
dės. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
20.59 Perlas. 21.00 Ginto Abariaus 
dainos. 23.05 Už borto . Romantinė 
komedija. JAV. 1987 m. N-7. (Subti-
truota). 00.55 Koncertas. Broliai. Gru-
pė „Skylė“. 02.30 Šerloko Holmso su-
grįžimas. N-7. 5 s (k). 03.20 Klausimė-
lis.lt (k). 03.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 04.00 
Ginto Abariaus dainos (k). 

Sekmadienis, liepos 5 d.
06.05 Klausimėlis.lt (k). 06.20 

Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
07.15 Šventadienio mintys. 07.40 
Rojus Lietuvoj. 22, 23, 24 s. 2012 m. 
09.00 Premjera. Padūkėliai marsupi-
lamiai. 20 s. 09.25 Premjera. Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą. 11 s. 09.40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 11 
s. 09.50 Mažasis princas. Animac. 
nuotykių ser. Prancūzija. 2010–2013 
m. 1 s. 10.15 Aviukas Šonas 4. 4/28 
s. 10.25 Gustavo enciklopedija. (Sub-
titruota). 10.55 Brolių Grimų pasakos. 
11 s. Žąsiaganė. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingoji Afrika. 2 d. Na-
mibija. Laiko smėlynai. (Subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 3. N-7. 3/4 s. „Bertramo“ 
viešbutis. 14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 15.05 Pinigų 
karta. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 16.15 Tikri vyrai (k). 17.00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 17.30 Dainų daina. 
19.30 Pasaulio panorama. 19.55 Sa-
vaitė. 20.30 Panorama. 21.00 Lietu-
vių tautinio kostiumo konkursas. 22.30 
Lietuviško kino vakaras. Vienui vieni. 
Lietuva. 2003 m. N-14. 24.00 Žagarės 
vyšnių festivalis 2014. Renkasi geriau-
sieji. 01.00 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl 3. N-7. 3/4 s. „Ber-
tramo“ viešbutis (k). 02.30 Dainų dai-
na (k). 04.15 Mūsų miesteliai. Ylakiai. 
III dalis (k). 05.05 Pasaulio panorama 
(k). 05.30 Savaitė (k). 

nė Esmeralda (90). N-7 16.30 TV Pa-
galba. N-7 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (17). N-7 20.00 Ta pro-
ga! (5). N-7 21.00 Drąsios ir žavios 
(11). N-7 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Niujorko šešėlyje. Ser. N-14 
01.25 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(123). N-14 02.15 Po kupolu (3). N-14 

Trečiadienis, liepos 1 d.
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Šeimos reikalai (7). 07.25 Madagas-
karo pingvinai (11). 07.55 Simpso-
nai (9). N-7 08.25 Simpsonai (10). 
N-7 08.55 Meilės sūkuryje (2130). 
10.00 Paskutinis iš Magikianų (1). 
Ser. N-7 10.30 Paskutinis iš Magikia-
nų (2). Ser. N-7 11.00 Ta proga! (5). 
N-7 12.00 Drąsios ir žavios (11). N-7 
12.30 Transformeriai. Praimas (1). 
JAV. 2012. Animac. ser. N-7 13.00 
Madagaskaro pingvinai (12). 13.30 
Simpsonai (11). N-7 14.00 Simpsonai 
(12). N-7 14.30 Mažoji nuotaka (43). 
N-7 15.00 Mažoji nuotaka (44). N-7 
15.30 Laukinė Esmeralda (91). Ser. 
N-7 16.30 TV Pagalba. N-7 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (18). N-7 
20.00 Griūk iš juoko N-7 21.00 Drąsios 
ir žavios (12). N-7 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 Bai-
mės įlanka. JAV, mokslinės fantasti-
kos trileris, 2012. N-14 00.10 Dirbtinis 
intelektas (6). Ser. N-14 01.05 Specia-
lioji jūrų policijos tarnyba (124). N-14 
02.00 Po kupolu (4). N-14 

Ketvirtadienis, liepos 2 d.
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Šeimos reikalai (8). 07.25 Madagas-
karo pingvinai (12). 07.55 Simpsonai 
(11). N-7 08.25 Simpsonai (12). N-7 
08.55 Meilės sūkuryje (2131). 10.00 
Paskutinis iš Magikianų (3). N-7 10.30 
Paskutinis iš Magikianų (4). N-7 11.00 
Griūk iš juoko N-7 12.00 Drąsios ir ža-
vios (12). N-7 12.30 Transformeriai. 
Praimas (2). N-7 13.00 Madagaskaro 
pingvinai (13). 13.30 Simpsonai (13). 
N-7 14.00 Simpsonai (14). N-7 14.30 
Mažoji nuotaka (45). N-7 15.00 Mažoji 
nuotaka (46). N-7 15.30 Laukinė Es-
meralda (92). N-7 16.30 TV Pagalba. 
N-7 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (19). N-7 20.00 Aplink pasau-
lį su žvaigžde (5). N-7 21.00 Drąsios 
ir žavios (13). N-7 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Raudonos šviesos. JAV, 
trileris, 2012 N-14 00.55 Dirbtinis inte-
lektas (7). N-14 01.45 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (125). N-14 02.35 Po 
kupolu (5). N-14 

Penktadienis, liepos 3 d.
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Šeimos reikalai (9). 07.25 Madagas-
karo pingvinai (13). 07.55 Simpso-
nai (13). N-7 08.25 Simpsonai (14). 
N-7 08.55 Meilės sūkuryje (2132). 
10.00 Paskutinis iš Magikianų (5). 
N-7 10.30 Paskutinis iš Magikianų (6). 
N-7 11.00 Aplink pasaulį su žvaigžde 
(5). N-7 12.00 Drąsios ir žavios (13). 
N-7 12.30 Transformeriai. Praimas 
(3). N-7 13.00 Madagaskaro pingvi-
nai (14). 13.30 Simpsonai (15). N-7 
14.00 Simpsonai (16). N-7 14.30 Ma-
žoji nuotaka (47). N-7 15.00 Mažoji 
nuotaka (48). N-7 15.30 Laukinė Es-
meralda (93). Ser. N-7 16.30 TV Pa-
galba. N-7 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Hortonas. JAV, animacinė komedija, 
2008. 21.10 Terminalas. JAV, drama, 
2004 N-7 23.50 Tūnąs tamsoje. JAV, 
Kanada, trileris, 2010 S 01.50 Žmog-
žudystė pasienyje. JAV, Kanada, tri-
leris, 2011 N-14 

Šeštadienis, liepos 4 d.
06.45 Teleparduotuvė. 07.00 

Monsunas (25). N-7 07.30 LOL (3). 
N-7 08.00 Bailus voveriukas (18). 
08.30 Daktaras Dolitlis 2. JAV, kome-
dija, 2001 10.10 Gyvenimas su Mai-
kiu. JAV, komedija, 1993 N-7 12.05 
Loch Nesas. Didžioji Britanija, JAV, 
drama, 1996 14.10 Gyvenimo ban-
gos (11). N-7 16.45 Ekstrasensų mū-
šis (4). N-7 18.30 TV3 žinios. (312). 
19.00 Įsivaizduok tai. JAV, Vokietija, 
komedija, 2009 N-7 19.30 Filmo per-
traukoje - Eurojackpot. 21.15 Mėne-
sio darbuotojas. JAV, romantinė ko-
medija, 2006 N-7 23.35 20 000 mylių 
po vandeniu. JAV, Australija, nuoty-
kių f., 1997 N-7 

Sekmadienis, liepos 5 d.
06.45 Teleparduotuvė. 07.00 

Monsunas (26). N-7 07.30 LOL (4). 
N-7 08.00 Bailus voveriukas (19). 
08.30 Daktaras Dolitlis 3. JAV, ko-
medija, 2006 10.20 Pakeisti Pytą. 
JAV, komedija, 2011 N-7 12.15 Pop 
žvaigždė. JAV, komedija, 2005. N-7 
14.10 Gyvenimo bangos (12). Ser. 
N-7 16.45 Ekstrasensų mūšis (5). N-7 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Šanchajaus 
riteriai. JAV, Honkongas, veiksmo ko-

Pirmadienis, birželio 29 d. 
06. 20 Dienos programa. 06. 25 

Garfildas (91). 06. 40 Garfildas (92). 
06. 55 Džonis Testas (14) (k). 07. 25 
Ančiukai Duoniukai (19) (k). 07. 50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (32) N-7. 
08. 50 Nuotakų karai (k). N-7. 2009 
m. Romantinė komedija. JAV. 10. 35 
Monstrų biuras (k). 2001 m. Animaci-
nis f. JAV. 12. 25 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai (7) (k). 12. 50 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (8) (k). 13. 15 Džonis Testas 
(15). 13. 45 Ančiukai Duoniukai (20). 
14. 10 Bėgantis laikas (99) N-7. 16. 30 
Labas vakaras, Lietuva. 17. 15 24 va-
landos. N-7. 18. 30 Žinios. 19. 30 Ti-
kras gyvenimas. Lobis. 20. 30 Tikras 
gyvenimas. Kerštinga meilė. 21. 30 
Žinios. 22. 10 VAKARO SEANSAS. 
Dviveidis. N-14. 1997 m. Veiksmo f. 
JAV. 00. 55 Alkatrazas (6). N-7. 01. 
50 Grubus žaidimas (11). N-14. 02. 
45 Programos pabaiga. 02. 50 Lietu-
va Tavo delne. 

Antradienis, birželio 30 d. 
06. 20 Dienos programa. 06. 25 

Garfildas (93). 06. 40 Garfildas (94). 
06. 55 Džonis Testas (15) (k). 07. 25 
Ančiukai Duoniukai (20) (k). 07. 50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (33) N-7. 
08. 50 Mergina iš Alabamos (k). N-7. 
2002 m. Romantinė komedija. JAV. 
11. 05 Rembo sūnus (k). N-7. 2007 m. 
Nuotykių komedija. Didžioji Britanija, 
Prancūzija, Vokietija. 12. 55 Kaip liū-
tukas ir vėžlys dainą dainavo. 1974 m. 
Animac. f. Rusija. 13. 05 Džonis Tes-
tas (16). 13. 35 Kung Fu Panda (14) . 
14. 00 Bėgantis laikas (100) N-7. 16. 
30 Labas vakaras, Lietuva. 17. 15 24 
valandos. N-7. 18. 30 Žinios. 19. 30 
Tikras gyvenimas. Draugiškas pata-
rimas. 20. 30 Tikras gyvenimas. Šei-
mos gelbėtoja. 21. 30 Žinios. 22. 10 
VAKARO SEANSAS. Gaujos vyru-
kai. N-14. 2001 m. Veiksmo kome-
dija. JAV. 00. 00 Visa menanti (31). 
N-7. 00. 55 Alkatrazas (7). N-7. 01. 
50 Grubus žaidimas (12). N-14. 02. 
45 Programos pabaiga. 02. 50 Lietu-
va Tavo delne. 

Trečiadienis, liepos 1 d. 
06. 20 Dienos programa. 06. 25 

Garfildas (95). 06. 40 Garfildas (96). 
06. 55 Džonis Testas (16) (k). 07. 25 
Kung Fu Panda (14) (k) . 07. 50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (34) N-7. 08. 
50 24 valandos (k). N-7. 10. 00 24 va-
landos (k). N-7. 11. 10 Yra, kaip yra. 
N-7. 12. 15 Nuo...Iki.... 13. 15 Džonis 
Testas (17). 13. 45 Kung Fu Panda 
(15) . 14. 10 Bėgantis laikas (101) N-7. 
16. 30 Labas vakaras, Lietuva. 17. 15 
24 valandos. N-7. 18. 30 Žinios. 19. 30 
Tikras gyvenimas. Aš pasilieku. 20. 30 
Tikras gyvenimas. Šviesus paveikslas. 
21. 30 Žinios. 22. 10 VAKARO SEAN-
SAS. Prezidento lėktuvas. N-14. 1997 
m. Veiksmo trileris. JAV. 00. 35 Visa 
menanti (32). N-7. 01. 30 Alkatrazas 
(8). N-7. 02. 25 Grubus žaidimas (13). 
N-14. 03. 20 Programos pabaiga. 03. 
25 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, liepos 2 d. 
06. 20 Dienos programa. 06. 25 

Garfildas (97). 06. 40 Garfildas (98). 
06. 55 Džonis Testas (17) (k). 07. 25 
Kung Fu Panda (15) (k) . 07. 50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (35) N-7. 08. 50 
24 valandos (k). N-7. 10. 00 24 valan-
dos (k). N-7. 11. 10 Yra, kaip yra. N-7. 
12. 15 Nuo...Iki.... 13. 15 Džonis Tes-
tas (18). 13. 45 Kung Fu Panda (16) . 
14. 10 Bėgantis laikas (102) N-7. 16. 
30 Labas vakaras, Lietuva. 17. 15 24 
valandos. N-7. 18. 30 Žinios. 19. 30 Ti-
kras gyvenimas. Pirmosios meilės au-
ka. 20. 30 Tikras gyvenimas. Princas ir 
elgeta. 21. 30 Žinios. 22. 10 VAKARO 
SEANSAS. Valstybės priešas. N-7. 
1998 m. Veiksmo trileris. JAV. 00. 50 
Alkatrazas (9). N-7. 01. 45 Sveikatos 
ABC televitrina (k). 02. 15 Programos 
pabaiga. 02. 20 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, liepos 3 d. 
06. 20 Dienos programa. 06. 25 

Garfildas (99). 06. 40 Garfildas (100). 
06. 55 Džonis Testas (18) (k). 07. 25 
Kung Fu Panda (16) (k) . 07. 50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (36) N-7. 08. 
50 24 valandos (k). N-7. 10. 00 Yra, 
kaip yra. N-7. 11. 10 Valanda su Rū-
ta. 13. 15 Džonis Testas (19). 13. 45 
Kung Fu Panda (17) . 14. 10 Bėgan-

tis laikas (103) N-7. 16. 30 Labas va-
karas, Lietuva. 17. 15 24 valandos. 
N-7. 18. 30 Žinios. 19. 30 Vyrai juo-
dais drabužiais 2. N-7. 2002 m. Veiks-
mo komedija. JAV. 21. 15 PREMJE-
RA. Greitojo reagavimo būrys. Ugnies 
audra. N-14. 2011 m. Veiksmo f. JAV. 
23. 05 Anakonda. N-7. 1997 m. Trile-
ris. Brazilija, JAV, Peru. 00. 50 Valsty-
bės priešas (k). N-7. 1998 m. Veiksmo 
trileris. JAV. 03. 15 Programos pabai-
ga. 03. 20 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, liepos 4 d. 
06. 25 Dienos programa. 06. 30 

Peliukas Stiuartas Litlis (6). 06. 55 
Zoro (7). 07. 20 Nickelodeon valan-
da. Smalsutė Dora (1). 2014 m. Ani-
mac. ser. JAV, Kanada. 07. 45 De-
nis Vaiduokliukas (25). 08. 10 Mada-
gaskaro pingvinai (34). 08. 35 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (9). 08. 55 Ponas 
Bynas (1). Ser. 09. 30 Katinas, kuris 
mėgo vaikščioti vienas. 1968 m. Ani-
mac. f. Rusija. 09. 55 KINO PUSRY-
ČIAI. Misija Karvės. 2004 m. Animac. 
f. JAV. 11. 30 PREMJERA. Keturko-
jai detektyvai. 2011 m. Filmas šeimai. 
JAV. 13. 10 Operacija Dramblio per-
gabenimas. 1995 m. Nuotykių f. JAV. 
15. 20 Vedęs ir turi vaikų (23). N-7. 15. 
55 Vedęs ir turi vaikų (24). N-7. 16. 25 
Čiauškutė (34) N-7. 18. 30 Žinios. 19. 
00 SUPERKINAS. Lukas Skruzdėliu-
kas. 2006 m. Animac. f. JAV. 20. 45 
Holivudo žmogžudysčių skyrius. N-7. 
2003 m. Kriminalinė komedija. JAV. 
23. 05 PREMJERA. Pusvalandžio 
reikalas. N-14. 2011 m. Veiksmo ko-
medija. JAV, Kanada, Vokietija. 00. 
40 Vyrai juodais drabužiais 2 (k). N-7. 
2002 m. Veiksmo komedija. JAV. 02. 
15 Programos pabaiga. 02. 20 Lietu-
va Tavo delne. 

Sekmadienis, liepos 5 d. 
06. 25 Dienos programa. 06. 30 

Peliukas Stiuartas Litlis (7). 06. 55 Zo-
ro (8). 07. 20 Nickelodeon valanda. 
Smalsutė Dora (2). 07. 45 Denis Vai-
duokliukas (26). 08. 10 Madagaskaro 
pingvinai (35). 08. 35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (10). 09. 00 Sveikatos ABC 
televitrina. 09. 30 Katinas žvejys. 1964 
m. Animac. f. Rusija. 09. 45 Kačiukas 
vardu Au. 1976 m. Animac. f. Rusija. 
10. 00 KINO PUSRYČIAI. Delio safa-
ris. 2012 m. Animac. f. Indija, JAV. 11. 
50 Kietas šnipas. N-7. 1996 m. Komedi-
ja. JAV. 13. 30 Nokautas. N-7. 2011 m. 
Veiksmo f. JAV, Kanada. 15. 25 Vedęs 
ir turi vaikų (25). N-7. 1993 m. Situacijų 
komedija. JAV. 15. 55 Vedęs ir turi vai-
kų (26). N-7. 1993 m. Situacijų komedi-
ja. JAV. 16. 25 Čiauškutė (35) N-7. 18. 
30 Žinios. 19. 30 Teleloto. 20. 30 KK2 
vasara. N-7. 21. 55 Karalius Artūras. 
N-7. 2004 m. Nuotykių f. Airija, Didžioji 
Britanija, JAV. 00. 25 Laukinės aistros. 
N-14. 1998 m. Erotinis trileris. JAV. 02. 
30 Greitojo reagavimo būrys. Ugnies 
audra (k). N-14. 2011 m. Veiksmo f. 
JAV. 04. 10 Programos pabaiga. 04. 
15 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, birželio 29 d. 
06.35 Sveikatos ABC televitrina. 

07.00 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
Ser. 07.55 Ekstrasensų mūšis (19) (k). 
N-7. 08.55 Laukinis (29) (k). N-7. 09.50 
Laukinis (30) (k). N-7. 10.45 Kalbame ir 
rodome (207). N-7. 11.40 Prokurorų pa-
tikrinimas (19) (k). N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (k). N-7. Ser. 13.50 Runke-
lių sala (5). N-7. 14.50 Amerikos talen-
tai (17). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(20). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. Ser. 18.00 Info diena. 18.25 Men-
talistas (8). N-7. 19.25 Policija ir Ko (14). 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Žaidimo pabaiga. N-14. 2006 m. 
Kriminalinis veiksmo f. JAV, Kanada, 
Vokietija. 23.20 Taikinys (2). N-7. 00.15 
Mentalistas (8) (k). N-7. 01.10 Proku-
rorų patikrinimas (20) (k). N-7. 02.15 
Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 30 d. 
06.00 Policija ir Ko (33). N-7. 

07.00 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
Ser. 07.55 Policija ir Ko (14) (k). N-7. 
08.55 Džiunglių princesė Šina (21) (k). 
N-7. 09.50 Muchtaro sugrįžimas (528). 
N-7. Ser. 10.45 Kalbame ir rodome 
(208). N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (20) (k). N-7. 12.50 Muchtaro su-
grįžimas (k). N-7. Ser. 13.50 Runkelių 
sala (6). N-7. 14.50 Amerikos talentai 
(18). 15.45 Prokurorų patikrinimas (21). 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
Ser. 18.00 Info diena. 18.25 Mentalis-
tas (9). N-7. 19.25 Policija ir Ko (15). 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Šokoladinės blondinės. N-14. 

2005 m. Komedija. JAV. 23.10 Taiki-
nys (3). N-7. 00.05 Mentalistas (9) (k). 
N-7. 01.00 Prokurorų patikrinimas (21) 
(k). N-7. 02.05 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 1 d. 
06.00 Policija ir Ko (34). N-7. 07.00 

Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 
07.55 Policija ir Ko (15) (k). N-7. 08.55 
Komisaras Aleksas (11). N-7. 09.50 
Komisaras Aleksas (12). N-7. 10.45 
Kalbame ir rodome (209). N-7. 11.40 
Prokurorų patikrinimas (21) (k). N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
Ser. 13.50 Runkelių sala (7). N-7. 14.50 
Amerikos talentai (19). 15.45 Prokurorų 
patikrinimas (22). N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. Ser. 18.00 Info diena. 
18.25 Mentalistas (10). N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (16). N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Mūsų priešai. 
N-14. 2009 m. Veiksmo trileris. JAV. 
23.00 Taikinys (4). N-7. 23.55 Men-
talistas (10) (k). N-7. 00.50 Prokurorų 
patikrinimas (22) (k). N-7. 01.55 Bam-
ba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 2 d. 
06.00 Policija ir Ko (35). N-7. 07.00 

Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 
07.55 Policija ir Ko (16) (k). N-7. 08.55 
Komisaras Aleksas (13). N-7. 09.50 
Laukinis (1). N-7. 10.45 Kalbame ir ro-
dome (210). N-7. 11.40 Prokurorų pa-
tikrinimas (22) (k). N-7. 12.50 Muchta-
ro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 13.50 Run-
kelių sala (8). N-7. 14.50 Amerikos ta-
lentai (20). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (23). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. Ser. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (11). N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (1). N-7. 2014 m. Detektyvinis ser. 
Vokietija. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21.30 Seni liūtai. 2003 m. Kome-
dija. JAV. 23.40 Taikinys (5). N-7. 00.35 
Mentalistas (11) (k). N-7. 01.30 Proku-
rorų patikrinimas (23) (k). N-7. 02.35 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 3 d. 
05.50 Policija ir Ko (36). N-7. 

06.45 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
Ser. 07.40 Policija ir Ko (1) (k). N-7. 
08.40 Seni liūtai (k). 2003 m. Komedi-
ja. JAV10.45 Kalbame ir rodome (211). 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas (23) 
(k). N-7. 12.50 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7. Ser. 13.50 Runkelių sala (9). 
N-7. 14.50 Amerikos talentai (21). 15.45 
Prokurorų patikrinimas (24). N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 18.00 
Info diena. 18.25 Patrulis. N-7. 19.00 
Amerikietiškos imtynės (20). N-7. 21.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 Teke-
nas. N-14. 2009 m. Veiksmo trileris. 
Japonija, JAV. 23.15 Gyvi numirėliai 
(15). N-14. 2013 m. Siaubo serialas. 
JAV. 00.10 Gyvi numirėliai (16). N-14. 
01.05 Prokurorų patikrinimas (24) (k). 
N-7. 02.10 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 4 d. 
07.10 Amerikos talentai (20) (k). 

08.05 Amerikos talentai (21) (k). 09.00 
Laba diena. N-7. 09.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara (5). 12.00 Naci-
onalinė Geografija. Pavojingi susitikimai 
(4). N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(22). N-7. 14.00 Mano mylimiausia ra-
gana (12). N-7. 14.30 Mano mylimiau-
sia ragana (13). N-7. 15.00 Mano my-
limiausia ragana (14). N-7. 15.30 Ma-
no mylimiausia ragana (15). N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 17.00 
Laukinis (31). N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis (20). N-7. 19.00 Muzikinė kau-
kė. Ukraina (5). 21.40 MANO HERO-
JUS. Samdomas karys. N-7. 2005 m. 
Trileris. Aruba, JAV, Pietų Afrika. 23.40 
AŠTRUS KINAS. Praeities šešėliai. S. 
2009 m. Trileris. JAV. 01.25 Mano my-
limiausia ragana (12) (k). N-7. 01.55 
Mano mylimiausia ragana (13) (k). N-7. 
02.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 5 d. 
07.00 Ekstrasensų mūšis (20) (k). 

N-7. 08.00 Skonis. 10.00 FAILAI X. 
Dyzelio mįslė. 2011 m. 11.00 Sveika-
tos kodas. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Pavojingi susitikimai (5). N-7. 13.00 
Džiunglių princesė Šina (23). N-7. 14.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. Ser. 17.00 Lauki-
nis (32). N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(21). N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS. 
Inga Lindstrom. Hanos šventė (27). N-7. 
2008 m. Romantinė drama. Vokietija. 
21.00 Kortų namelis (13). N-14. 22.05 
Prestižas. N-7. 2006 m. Mistikos trile-
ris. Didžioji Britanija, JAV. 00.40 Mano 
mylimiausia ragana (14) (k). N-7. 01.10 
Mano mylimiausia ragana (15) (k). N-7. 
01.40 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

medija, 2003 N-7 21.15 Įsibrovimas. 
Ser. N-14 23.05 Juodoji gulbė. JAV, 
Oskaru apdovanotas mistinis trileris, 
2010 N-14 01.20 Svajonių merginos. 
JAV, muzikinė drama, 2006 N-7.

Pirmadienis, birželio 29 d.
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Šeimos reikalai (5). 07.25 Madagas-
karo pingvinai (9). 07.55 Simpsonai 
(5). N-7 08.25 Simpsonai (6). N-7 
08.55 Meilės sūkuryje (2128). 10.00 
Du tėvai ir du sūnūs (17). N-7 10.30 
Du tėvai ir du sūnūs (18). N-7 11.05 
Šnipas ne savo noru. Honkongas, 
veiksmo komedija, 2001 N-7 13.00 
Madagaskaro pingvinai (10). 13.30 
Simpsonai (7) N-7 14.00 Simpsonai 
(8). N-7 14.30 Mažoji nuotaka (39). 
N-7 15.00 Mažoji nuotaka (40). N-7 
15.30 Laukinė Esmeralda (89). N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (16). N-7 
20.00 Pamilk pabaisą (5). N-7 21.00 
Drąsios ir žavios (10). N-7 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.30 Malena. N-14 
00.20 Dirbtinis intelektas (5). N-14 
01.20 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(122). N-14 02.10 Po kupolu (2). N-14 

Antradienis, birželio 30 d. 
06.40 Teleparduotuvė. 06.55 

Šeimos reikalai (6). 07.25 Madagas-
karo pingvinai (10). 07.55 Simpso-
nai (7). N-7 08.25 Simpsonai (8). N-7 
08.55 Meilės sūkuryje (2129). 10.00 
Du tėvai ir du sūnūs (19). Ser. N-7 
10.30 Du tėvai ir du sūnūs (20). N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 13.00 Mada-
gaskaro pingvinai (11). 13.30 Simpso-
nai (9). N-7 14.00 Simpsonai (10). N-7 
14.30 Mažoji nuotaka (41). N-7 15.00 
Mažoji nuotaka (42). N-7 15.30 Lauki-
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Neįgalieji 
sėdo į 

baidares 

„Jonavos žiniose“ iš-
spausdintame Jurgitos 
Vilčinskienės straipsny-
je pasakojama apie daug 
emocijų sukėlusius Tau-
ragės neįgaliųjų bandy-
mus plaukti baidarėmis. 

Lankininkai siekia gerų rezultatų 

Alytaus aerodrome vy-
ko Lietuvos suaugusiųjų 
šaudymo iš lanko čem-
pionatas. Pirmą kartą 
Lietuvos šaudymo iš lan-
ko istorijoje neįgalieji 
sportininkai rungtynia-
vo kartu su neturinčiais 
negalios. Neįgaliesiems 
atstovavę Rolandas Ba-
ranauskas ir Linas Ven-
gelis varžėsi paprastų-
jų lankų vyrų grupėje.  
R. Baranausko atstovau-
jama komanda tapo Lie-
tuvos čempionais. 

Neįgaliųjų 
sportas

Alytiškis R. Baranauskas sa-
ko šaudymu iš lanko susidomė-
jęs atsitiktinai, pamatęs infor-
macijos internete apie Alytuje 
įsikūrusį klubą „Žaliasis lan-
kas“. Pradėjo treniruotis, sudo-

mino ir kitus „Alytupio“ klubo 
narius, o dabar jau siekia ne-
blogų rezultatų. Pasak R. Bara-
nausko, šaudymas iš lanko – ne-
įgaliesiems priimtina sporto ša-
ka, ji yra įtraukta ir į parolimpi-
nę programą. Deja, Lietuvoje šis 
sportas nėra populiarus. Per-
nai Dauguose surengtoje spor-
to šventėje 50 neįgaliųjų iš skir-

tingų miestų pabandė šaudyti iš 
lanko. Atsirado susidomėjusių, 
bet ne visur yra sąlygos treni-
ruotis. Alytiškiai šaudo klube 
„Žaliasis lankas“. R. Baranaus-
kas sako, kad šiuo metu treni-
ruojamasi labai rimtai, 4–5 kar-
tus per savaitę. Pasak sportinin-
ko, netrukus lankus turėtų įsi-
gyti ir rimčiau treniruotis pra-

Rolandas Baranauskas šaudymo iš lanko varžybose.

Druskininkai:
 Druskininkų savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos nariai laiške 
„Bičiulystei“ pasidžiaugė nuotai-
kinga sporto švente. 

Druskininkų „Saulės“ pa-
grindinėje mokykloje įvyko 
sporto šventė „Alytaus apskri-
tis 2015 m.“ Jos tikslas – skatin-
ti neįgaliųjų dalyvavimą sporto 
veiklose ir ugdyti sveiką gyveni-
mo būdą, formuoti palankesnį 
požiūrį į žmogų su negalia. Ren-
ginyje dalyvavo Alytaus miesto, 
rajono, Druskininkų savivaldy-
bės, Lazdijų ir Varėnos rajonų 
neįgaliųjų draugijos.

Šventės dalyvius džiugino 
saulėtas oras. Varžybų atidary-
me dalyvavusi Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkės K. Miškinienės padėjėja 
Inga Šinkonienė palinkėjo gerų 
rezultatų, o Druskininkų spor-
to centro direktorius Vilman-
tas Matkevičius – sportinio ryž-

Rungėsi varžybose
to bei sėkmės. Druskininkų sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Raimundas Tenenis 
padėkojo atvykusiems į renginį.

Alytaus apskrities neįgaliųjų 
draugijų pirmininkai pasveikino 
R. Tenenį su jubiliejumi. 

Varžybų dalyviai rungėsi 

smiginio, šaškių, žiedų, pasagų 
mėtymo, baudų metimo į krep-
šį rungtyse. 

Sporto šventės pabaigoje visi 
nugalėtojai buvo apdovanoti me-
daliais, o kiekvienai komandai 
už dalyvavimą įteiktos padėkos. 

Daugiausiai medalių – 5 iš-

Alytaus apskrities neįgaliųjų sporto varžybų dalyviai nusifotografavo kartu.

dėti „Visaggalio“ sporto klubas 
iš Visagino, aistra šaudyti užsi-
krėtęs iš alytiškių. 

R. Baranauskas džiaugiasi, 
kad Alytaus savivaldybei skyrus 
finansavimą šiemet „Alytupio“ 
klubas galės įsigyti skriemulinių 
lankų, su kuriais leidžiama daly-
vauti ir parolimpiadoje. 

Lietuvos čempionatu šau-
dymo iš lanko varžybų marato-
nas Alytuje dar nesibaigia. Lie-
pos 3–5 dienomis lankininkai 
vėl rinksis į Alytaus aerodromą, 
šįkart jau į tarptautines „Best 
in Lithuania“ varžybas. R. Ba-
ranauskas tikisi, kad ir jose pa-
vyks pasiekti gerų rezultatų. Na, 
o liepos 9 d. „Alytupis“ neįgaliuo-
sius sportininkus tradiciškai su-
kvies į Daugų salą, kur ir šaudy-
mui iš lanko bus skirta nemažai 
dėmesio. R. Baranauskas nusi-
teikęs optimistiškai – lankinin-
kams patekti į parolimpines žai-
dynes realu.

emilija STOnkuTė 

kovojo druskininkiečių koman-
da, antri buvo Alytaus miesto 
neįgalieji – 4 medaliai, treti – 
lazdijiškiai, laimėję 3 medalius.

Papietavę aplankėme Drus-
kininkų savivaldybės socialinių 
paslaugų centro patalpas, ku-
riose yra įsikūrusi Neįgaliųjų 
draugija, apžiūrėjome organi-
zacijos  narių karpinių parodą 
„Pavasario džiaugsmai“ ir kitus 
rankdarbius.

Radviliškis: Sporto šventė tapo tarptautine
  Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos narys Sigitas Puo-
džiukas parašė apie Radvilišky-
je vykusią tradicinę sporto šventę. 

Radviliškio neįgalieji sporti-
ninkai užmezgė draugiškus ry-
šius su Bauskės (Latvija) neįga-
liųjų sporto klubu. Mūsų drau-
gijos nariai buvo nuvykę į Baus-
kės sporto šventę, o dabar sulau-
kėme svečių atsakomojo vizito į 
Radviliškį.

Varžybose dalyvavo gausus 
būrys sportininkų: 133 dalyviai 
(12 komandų). Atvyko ne tik 
Bauskės, bet ir Pakruojo, Šiau-
lių miesto bei rajono, Kuršėnų 
neįgaliųjų sporto klubo ,,Atgai-
va“, Akmenės, Pasvalio, Radvi-
liškio rajonų neįgaliųjų draugi-
jų, Radviliškio dienos užimtumo 
skyriaus bei Radviliškio diabeto 
klubo ,,Likimas“ atstovai.

Sportininkus pasveikino Gra-
žinos pagrindinės mokyklos jau-
nosios šokėjos (vad. V. Jurgaus-
kienė). Rajono neįgaliųjų drau-

gijos pirmininkė J. Bredulskienė 
šiltai pasveikino dalyvius ir pa-
linkėjo gražių pergalių. Nešinas 
šakočiais atskubėjo rajono vice-
meras K. Augulis. Sporto centro 
vadovui A. Savickui pristačius 
varžybų teisėjus, užvirė kovos.

Kaip jau įprasta, Radviliškio 
neįgalieji susižėrė daugiausiai 
apdovanojimų. Čempionais ta-
po V. Alekna (kimštinio kamuo-
lio metimas bei rankų lenkimas), 
V. Jurgaitienė ir G. Zakšauskas 
(baudų metimas), J. Ramanaus-
kas (šachmatai) ir A. Petrašiūnas 
(smiginis). 6 radviliškiečiai pel-
nė 2 ir 3 vietas. 

Kitų komandų nariai taip 
pat pasipuošė medaliais. Kimš-
tinio kamuolio metimo rungty-
je tarp moterų laimėjo A. Lidei-
kienė (Kuršėnų ,,Atgaiva“), šaš-
kėmis geriausiai žaidė E. Dačiu-
lienė (Pakruojis), tarp vyrų ne-
pralenkiamas buvo K. Kižauskas 
(Šiauliai). Šachmatų rungtyje 
laimėjo M. Krasnova (Bauskė). 

Lenkiant rankas po įtemtos fina-
linės kovos nugalėjo A. Lideikie-
nė (,,Atgaiva“), tarp vyrų – G. Dri-
le (Bauskė). Smiginį taikliausiai 
mėtė V. Stulpinienė (,,Atgaiva“).

,,Bočios“ žaidime prizines 
vietas pelnė svečiai Pasvalio (I 
vieta), Šiaulių miesto (II vieta), 
,,Atgaiva“ (III vieta) komandos. 

Kol buvo sumuojami rezul-

tatai, dainavo P. Lažauninkas iš 
Kaišiadorių. Po to visus pralinks-
mino Kuršėnų sporto klubo ,,At-
gaiva“ parodijų teatro trupė. 

Komandinėje įskaitoje nuga-
lėjo ir gražuole taure džiaugė-
si Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugija. Antri buvo ,,Atgaivos“ 
iš Kuršėnų, treti – Bauskės neį-
galieji sportininkai. 

Šachmatų rungtyje geriausiai sekėsi J. Ramanauskui (dešinėje) ir S. Puo-
džiukui (kairėje).

Šią savaitę Tauragėje star-
tavo neįgaliųjų mokymo plauk-
ti baidarėmis projektas. Kelias 
dienas Tauragės neįgaliųjų klu-
bo nariai baidares bandė „suval-
dyti“ ant žemės – mokėsi irklavi-
mo judesių, o pasitreniravę da-
lis neįgaliųjų išplaukė Jūros upe.

Organizacijos „Aktyvi Tau-
ragė“ inicijuotas ir organizuo-
tas neįgaliųjų mokymas plauk-
ti baidarėmis – ne vienadienis. 
Prie šios iniciatyvos prisijungė 
ir Tauragės rajono savivaldybė.

„Tai – tik pati pradžia. Toliau 
laukia dar daugiau darbo, ir nuo 
šiol irkluoti mokysim po vieną 
žmogų, individualiai. Vasaros 
pabaigoje tikimės surengti maž-
daug 10 kilometrų neįgaliųjų žy-
gį baidarėmis“, – sakė organiza-
cijos „Aktyvi Tauragė“ vadovas 
Saulius Bagdonas.

Pasak S. Bagdono, išplaukus 
kanoja, neįgaliųjų emocijos bu-
vo didžiulės. „Buvo visko. Ir aša-
rų. Žmonės pajuto, ką reiškia bū-
ti ant vandens. Mes labai rim-
tai žvelgiam į šį projektą ir la-
bai norim, kad šie žmonės įgau-
tų antrąjį kvėpavimą“, – sakė  
S. Bagdonas.

Organizatoriams teko apgal-
voti kiekvieno neįgaliojo gali-
mybes plaukti, mat vežimėliuo-
se sėdintys žmonės nevienodai 
valdo savo kūną. Prie kiekvie-
no plaukiančio buvo ir du ins-
truktoriai. 

„Vieniems žmonėms treni-
ruočių reikės daugiau, kitiems – 
mažiau, tačiau visi jie ateityje 
plauks. Mokymus organizuosi-
me ne tik vežimėliuose sėdin-
tiems žmonėms, tačiau ir Tau-
ragės akliesiems“, – pasakojo  
S. Bagdonas.

Nors iš karto plaukti ryžo-
si tik vienas neįgalus vyras, vė-
liau įlipti į baidarę panoro ir kiti 
neįgalieji. Kai kuriuos kojų visai 
nevaldančius žmones „Aktyvios 
Tauragės“ savanoriai iki baida-
rės ir iš jos nešdavo ant rankų.

Pirmasis plaukimą išbandęs 
tauragiškis Eugenijus Abromas 
sako, kad plaukė pirmą kartą 
po dešimties metų pertraukos. 
„Tada dar buvau ne vežimėlyje. 
Nors aš esu optimistas, tačiau 
netikėjau, kad suorganizuoti ne-
įgaliųjų plaukimą yra įmanoma. 
Pasirodo – įmanoma. Jausmas – 
nerealus“, – sakė E. Abromas.

Tauragiškė Algė Norvaišaitė 
plaukė pirmą kartą. Moteris sa-
ko, kad tai – jos išsipildžiusi sva-
jonė. Dar ji norėtų su instrukto-
riumi šokti parašiutu. 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Toleran-
cijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Pelynas
Be falšo
 kaimietiškai grynas
kartusis palaukės pelynas.

Pilkai
 ir prasčiokiškai rengias,
todėl
 jo dabitos privengia.

Atokiai linguoja aguonos,
net plaikstosi skaros raudonos.

Tačiau
jei suskaudo pilvuką, 
jei kirmėlės čia įsisuko,
pelynas – tikrai visagalis:
išgersi arbatos puodelį
ir sopulio tarsi nebūta.
Gali vėl žiaumot duonos plutą.

Geruoju minėsi tą gryną
ir kuklų vaikystės kaimyną.

Čiobrelis
Kvepia čiobreliais pirkelė.
Kvepia čiobreliais palaukė.

Kepa kiškienė bandelę,
o prie pirties vaikas laukia,
kuomet kiškutis dosnus
apdovanos mus visus.

Kvepia visa Sausalaukė.
Vaikas paseno, bet – laukia.

usnis
Dulkėta palaukės usnis
pikta, pagiežinga, bejausmė.
Paglostyt kas ją sumanys,
ilgai laižys delną nuo skausmo.

Kodėl tu tokia grubi,
pilka, lyg grumstas gruoblėta?
Skriaudas savyje slepi,
plačiai keroji ne vietoj.

Tačiau esi man miela.
Aštri, dygi it erškėtis.
Tarsi sužeista siela,
lyg aš, klajūnė be vietos.

Tačiau esi man graži:
rausva karūna vainikuota
į karžygį tu panaši
iš vaikiškų pasakų sodo.

Asiūklis
Mano mažoji eglaite,
puokšte raudono molyno,
kaip išdygai mūsų žemėj?
Atnešė sėklą ledynai?

Balzganas, žilas, pasenęs –
vasaros kaitros ne tau.
Kuomet sulinkus, pasenus
grįžau, tavęs nebradau.

- - - - - - - - - - - - - - 
Mano norai labai kuklūs,
nes esu tiktai asiūklis.

M A n O  V A i k y S T ė S  Ž O l y n A i

Takažolė
Pirmam mano žingsneliui
minkštą taką paklojai,
uždengei akmenėlį,
kad neskaudintų kojų,
ir smaragdo takelį
nubarstei man žvaigždutėm,
nes be galo norėjai,
kad keliaučiau linksmutė,
kryžkelėj sutikčiau
džiaugsmą,
laimę plačią.
AČIŪ...

Rasakila
Tai tu rasą pakėlei,
deimantėlį mažytį.
Dangum debesys plaukia
ir rugiagėlės žydi.

Iš taurės atsigėrė
raudonšonė boružė.
Aukštos smilgos siūruoja,
piktas vėjas atūžia.

Aš po delnu paslėpsiu
tavo žiedą mažytį.
Virš galvos plieno dalgis.

O rasakilos žydi.

katilėlis
Mamos parneštas
                    lig šiolei
vis kvieti mane namolei:
į skausmo gylį neišmatuotą,
į ašarų upę neišraudotą,
į šilumą saulę sugėrusį rąstą,
į taką,
į tėviškės brastą – 
Gimtinės žemėn.
AMEN.

kaktusas 
Pačiam viduržiemy pražydęs
lyg pranašas tarp nebūties,
tarp speigo, ledo, tarp nakties 
pasaulį apsnigtą išvydęs,
kraujo ugnim tu suliepsnojai 
gūdžioj, bežadėj naktyje 
ir gurkšnį laimės dovanojai 
baltoj snieguolių puotoje.

Plukės
Jas žibutėm vadinom.
Sidabrėliais nušvitę
tarpu krūmų, alksnynėj,
ant kupstelių subridę.

Su daina vyturėlio
ir su džiaugsmo rieškučiom
skridom, lėkėm į saulę.
Ak, tos dienos žibučių!..

Į akimirksnį gryną
ir prie džiaugsmo, prie saulės.
Vėjau, vėjau karklyne
tą švytėjimą saugok.

elena GRinceViČienė
Panevėžys

Netekties vėjas
Vasario vėjas bloškė į veidą 

artėjančio pavasario dvelksmą. 
Pašiaušęs iš po kepurės išlindu-
sius Antano plaukus, nuskubė-
jo vydamasis tolyn plasnojančią 
varną. Žmogus, nubraukęs nuo 
kaktos prakaitą, dar kartą apsi-
dairė. Bėrio niekur nebuvo ma-
tyti... ,,Ir kam tu mane vieną pa-
likai, Aneliuke“, – jau kažkelin-
tą kartą per pastarąsias dienas 
šmėstelėjo mintis. Daugelį drau-
gų, bendraamžių, daugelį net-
gi į vaikus betinkančių jis lydėjo 
Anapilin giesmėmis, o prie žmo-
nos karsto sėdėjo tylus ir susigū-
žęs, sunkaus netekties akmens 
prislėgtas. 

Tvarkinga, iš visų pusių lie-
pų apsupta sodyba ant nedide-
lės kalvelės, neseniai nusipirk-
tas raudonas traktoriukas, de-
šimt hektarų tėviškės žemelės, 
dėl kurių tiek slenksčių jo Ane-
liukė numynė – viskas neteko 
prasmės. Netgi Bėris, geras jo 
draugas, ne kartą protingų akių 
žvilgsniu raminęs susinervinu-
sį šeimininką, ne kartą šiltomis 
drėgnomis lūpomis siekęs duo-
nos riekės, – ir tas, pajutęs ne-
tvirtai užremtas duris, nudūmė 
nežinia kurion pusėn. 

Vėl smigteli keistas dieglys 
krūtinėj. Kažkodėl dažnas jis 
pastarosiomis dienomis. Anta-
nas stabteli, bando įžvelgti, ar 
netoli dunksančioj sodyboj nėra 
jo draugo. Gražus balto mūro na-
mas saulėj žėrinčia skardine ke-
pure, modernus ūkinis pastatas, 
keletas jaunų vaismedžių, o klai-
džiojančio arklio niekur nesima-
to. ,,Tas dieglys dėl visko kaltas“, 
– svarsto žmogus. 

Jauniausia dukra Birutė li-
kosi ilgiausiai. Sūnaus laukė ko-
mandiruotė į Suomiją, vyriau-
sioji dukra ir per laidotuves be-
veik nepaleido telefono iš ran-
kų – vadovavo savo įmonei. ,,Bu-

vo vaikai ir išskrido“, – ne kartą 
guodėsi žmona, tik jis nekreipė 
į tuos žodžius didelio dėmesio. 
,,Tai gal pas mus kelsies, tėte?“ 
– vis dėlto paklausė Birutė, nors 
atsakymą nujautė. Pirmąkart per 
tas dienas Antanas liūdnai šyp-
telėjo: ,,Pati žinai – be šitų liepų 
aš tarsi be rankų... Būsiu lyg me-
dis su šaknimis išrautas ir kaž-
kur nuneštas.“ „Bet metai, tėte, 
o ir sveikata...“ – tačiau supratu-
si tėvo atodūsio kalbą dukra tik 
palinko ant jo peties. „Darių va-
sarai atsiųsiu, vis nebūsi vienas“, 
– pažadėjo išvykdama.

Darius – vienintelis anūkas, 
nesibaidęs kaimo. Didesnę dalį 
vasaros atostogų jis praleisda-
vo pas senelius. Kartu su Anta-
nu šienaudavo, ravėdavo daržus, 
mokėjo kinkyti arklį, mielai sės-
davo už traktoriaus vairo. Nebi-
jodavo į rankas paimti grėblį ar 
šakę. Gerai, kad atvažiuos Darius, 
tik kur dar ji, ta vasara...

Išleidęs Birutę, apsiliuobęs 
gyvulius, grįžo vakar vakare tro-
bon. Vėl vienas – tik juodu kaspi-
nu perjuostas žmonos portretas 
ant sienos. Vienas – tik kamuoja 
keistas kaltės ir atgailos jausmas, 
nes ne visada buvo geras Aneliu-
kei. Barė, kad pas kaimynus ilgai 
paplepėdavusi, kad ne salotas ar 
kopūstus, bet gėlynų gėlynus su 
didesne meile prižiūrėdavusi, 
kad koncertan ar vakaronėn jį 
nuo televizoriaus atitraukdavu-
si. Eitų su ja dabar kažin kur, ne-
bartų, kad bijūnus glosto, o ne jo 
mėgstamus šaltibarščius gami-
na. Deja... Televizorius transliavo 
žinias, vienas po kito keitėsi ša-
lies, pasaulio naujienų vaizdai, o 
jis pajuto didžiulį skaudulį krūti-
nėj. Tada atsidarė šaldytuvą, išsi-
ėmė nebaigtą butelį degtinės, įsi-
pylė vieną stiklelį, antrą... Lyg ir 
palengvėjo. Aštrus skystis nude-
gino gomurį, nuslydo žemyn, pa-
skleisdamas šilumą po visą kūną. 

Ekrane mirgėjo sporto pasaulio 
įvykiai, o jis mintimis klaidžiojo 
savo gyvenimo labirintais – nuo 
pat saulėtekio, kai pamatė mer-
giną, jo pradalges sklaidančią, 
iki pat saulėlydžio, kai nesulau-
kė žmonos, išėjusios tvartan kar-
vių melžti.

Jam nenuorama dieglys smig-
telėjo šįryt, mėžiant Bėrio pašiū-
rę. Tada padėjo šakę į šoną, pa-
rėmė duris, ir kambarin nuėjęs, 
prigulė ant sofos. Snustelėjo, ro-
dos, tik menką valandėlę, o jo 
draugužis, pasinaudojęs šeimi-
ninko silpnumu, nurisnojo savo 
keliais... Antanas vėl apsidairo. 
,,Kur jis nusibeldė?“ – ir prie ki-
to kaimyno sodybos arklio nesi-
mato. ,,Eisiu gyvenvietėn, gal ten 
kas mano nenaudėlį matė“, – pa-
galvoja žmogus, bet keisto ins-
tinkto gundomas dar kartą ap-
žvelgia laukus. Tolokai, už gero 
kilometro pamato kažkieno ve-
damą savąjį Bėrį.

– Dėkui tau, – imdamas į ran-
kas pavadį sako Antanas. – Nebe-
žinojau, nė kur eiti!

– Atklydo, pažinau jūsiškį, tai 
vedžiau namo, – sako nelabai toli 
gyvenąs dar jaunas vyras.

Jie išsiskiria. Antanas, vedi-
nas Bėriu, vėjo kedenamais ži-
lais plaukais suka link savo kal-
velės. ,,Aš ne vienas, – spėja pagal-
voti, – pragyvensiu kaip nors per 
žiemą, o vasarą Darius pabus‘‘, – 
ir linksmesniu veidu įleidžia arklį 
vieton, patapšnoja sprandą, pa-
glosto madingai ežiuku nukirptus 
karčius. ,,Nepalik, drauguži, dau-
giau manęs‘‘, – pagraso pirštu, o 
Bėris mirkteli šelmiškomis akimis.

Vėjas siūbteli liepų viršūnė-
mis, pakedena tuščią gandralizdį 
ir vėl metasi į laukus... Turbūt ir 
gyvenimas – kaip tas vėjas – spė-
ja pagalvoti už kairio šono stver-
damasis Antanas.

Vitalija liŽAiTienė
Griškabūdis

Išsipuošė šilagėlė aksomais.... Ritos Mockeliūnienės (Šakių r. ) nuotr.

Konkursui
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