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Birželį Nacionalinėje dai-
lės galerijoje Vilniuje vyko 
konferencija „Žmonių su 
negalia mobilumas 2020“. 
Susisiekimo, Aplinkos mi-
nisterijų, Neįgaliųjų reika-
lų departamento, visuome-
ninių organizacijų atstovai 
papasakojo, kiek daug pa-
daryta pritaikant viešąsias 
erdves, būstus neįgaliųjų 
poreikiams, užtikrinant jų 
mobilumą, aptarė ir pers-
pektyvas.
„Pavyk, jei gali“ – šis už-
rašas ant populiariojo 
dainininko Vytauto Matu-
zo, konferencijos dalyvio, 
marškinėlių rodė, kad ne-
įgalieji rimtai pasiryžę pa-
keisti situaciją visuome-
nėje.

Aplinka visiems

Integracijos keliu

Nustatant 
darbingumo 

lygį – 
daugiau 

objektyvumo
Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos nariai sulaukė 
gražios šventės – įkurtu-
vių renovuotose patalpo-
se. Simbolinę atidarymo 
juostelę perkirpo daugiau-
sia prie neįgaliųjų veiklos 
sąlygų pagerinimo prisi-
dėjusieji: rajono meras Al-
girdas Neiberka, Sociali-
nės paramos ir sveikatos 
priežiūros skyriaus vedė-
ja Danutė Grabauskienė ir 
Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Valė Jasionienė. Po 
renovacijos patalpos neat-
pažįstamai pasikeitė: tapo 
šviesios, jaukios, gerokai 
erdvesnės ir patogesnės 
neįgaliesiems. 

Bendradarbiavimas 
savivaldybėse

(nukelta į 3 psl.)

Daugiau įtakos turės 
socialiniai kriterijai

Jau nuo 2005-ųjų, kai buvo 
pradėta reformuoti neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo sis-
tema, kalbama apie tai, kad nu-
statant neįgalumo (darbingu-
mo) lygį būtina atsižvelgti ne tik 
į žmogaus ligą ar sveikatos bū-
klę, bet ir į socialinius kriterijus, 
jo gebėjimą dalyvauti socialinia-
me gyvenime. Pasak prieš savai-
tę kalbinto buvusio Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) direktoriaus Zdislavo 
Skvarcianio, skirtingiems žmo-
nėms to paties sutrikimo sukel-
ta negalia, jo darbingumo lygis 
gali būti skirtingi, nes jie priklau-
so ne tik nuo organizmo funk-
cijų sutrikimų, bet ir nuo socia-
linių veiksnių, ribojančių žmo-
gaus kasdienę veiklą.Nuo lie-
pos 1-osios prie jau įprasto bazi-
nio darbingumo nustatymo pri-
sidėjo ir asmens veiklos ir gebė-
jimų dalyvauti įvertinimas. Tai 
yra, nustatant darbingumo lygį 
žmogus dar papildomai turės at-
sakyti į klausimus, susijusius su 
jo socialinėmis galimybėmis įvai-
riose srityse. 

Pirmiausia bus įvertintos 
aplinkybės, susijusios su asmens 
profesine veikla bei aplinkos pri-
einamumu (atsižvelgiama į am-
žių, profesinę kvalifikaciją, darbo 
patirtį ir įgūdžius, aplinkos pri-
taikymo poreikį). Kita klausimų 
grupė skirta bendresniems soci-
aliniams faktoriams. Bus verti-
namas asmens mobilumas (ar 
turi sunkumų sėdėdamas ir sto-

Nuo liepos 1-osios nusta-
tant darbingumo lygį įve-
damas dar vienas – as-
mens veiklos ir gebėjimo 
dalyvauti – kriterijus. Bus 
labiau atsižvelgiama į so-
cialinius faktorius, o tai 
leis objektyviau įvertin-
ti žmogaus būklę ir gali-
mybes.

vėdamas ilgesnį laiką, atsistoda-
mas ir atsisėsdamas, vaikščioda-
mas ir pan.) Dar viena klausimų 
grupė susijusi su pažinimu (ar 
asmuo turi sunkumų susikaup-
ti ką nors darydamas, prisimin-
ti ką nors svarbaus, suprasti kitų 
žmonių kalbą, perskaitytą tekstą 
ir pan.). Trečia vertinimo sritis – 
bendravimas (sunkumai, susi-
ję su sveikatos būkle, liga, suža-
lojimu, emocine būkle). Taip pat 
kreipiamas dėmesys į asmens sa-
varankiškumą prausiantis, ren-
giantis, valgant, naudojantis tua-
letu ir pan., atsižvelgiama ir į tai, 
ar žmogui kyla sunkumų sava-
rankiškai vykdyti kasdienę vei-
klą, disponuoti finansiniais iš-
tekliais. 

Atsakius į su išvardintomis 
sritimis susijusius klausimus ir 
suskaičiavus gautus balus, nu-
statomas koeficientas (nuo 0,7 iki 
1,2), kuris yra dauginamas iš ba-
zinio darbingumo lygio procen-
tų. Pavyzdžiui, jei asmeniui yra 
nustatytas 35 proc. bazinis dar-
bingumas, tačiau jis yra visiškai 
savarankiškas, jaunas, turi profe-
sinę kvalifikaciją ir gali ją panau-
doti, turi patirties, nebūtina jam 
pritaikyti aplinkos, neturi sun-
kumų nei judėdamas, nei ben-
draudamas, nei apsitarnauda-
mas, jo veiklos ir gebėjimo da-
lyvauti koeficientas galėtų būti 
1,1. Padauginus jį iš bazinio dar-
bingumo lygio, galutinis įvertini-
mas iš esmės nepasikeis (35x1,1= 
38,5). Tačiau, tarkim, kitam žmo-
gui, kuriam taip pat nustatytas 
35 proc. bazinis darbingumas, 
tačiau jis daugelyje sričių patiria 
sunkumų (sunkiai juda, neapsi-
tarnauja, o dargi ir sunkiai ben-
drauja su aplinkiniais, be to, ne-
turi jokios profesinės kvalifika-
cijos ir yra vyresnio amžiaus), 
gali būti nustatytas koeficientas 
0,8. Jo darbingumo lygis būtų 28 
proc. (35x0,8=28), suapvalinus – 

Reali padėtis – iš 
neįgaliųjų lūpų 

Konferencija buvo sureng-
ta po „Socialinio taksi“ vėliava. 
Tačiau šio projekto vykdytojas 

Gyvenimas stringančių keltuvų  
ir laiptų spąstuose

reikiams tema. Diskusijai vado-
vavo minėtojo instituto vykdan-
čioji direktorė Aurelija Trimony-
tė, o joje aktyviai dalyvavo Ok-
sana Uchanova, Anželika Molis, 
Maksimas Lepiochinas, Viktoras 
Topolis, Nadežda Tarnackienė ir 
kiti judėjimo negalią turintys jau-
ni žmonės.

Liko nepakeistos tik 
sienos

Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugija įsikūrusi pirties pa-
talpose. 9-erius metus organiza-
cijai vadovaujanti V. Jasionienė 
prisimena, kad dirbti pradėjo 47 

Sutarimas ir supratimas – 
prasmingų darbų pagrindas

kv. m šaltose, tamsiose, korido-
rėliais suskirstytose patalpose. 
Nelengva buvo jose sutalpinti 
vis besiplečiančias draugijos vei-
klas, susirenkančius žmones. Są-
lygos ne ką pagerėjo ir draugijos 
žinion perdavus dar 20 kv. m. Ne 
be reikalo šventiniame renginyje 
V. Jasionienė nepamiršo padėko-
ti ne tik patalpas renovavusiems, 
bet ir senosiose išgyventi padėju-
siems žmonėms: premjerui Algir-

dui Butkevičiui, padovanojusiam 
židinį, prie kurio 3-ejus metus šil-
dėsi neįgalieji, savivaldybės va-
dovams, padėjusiems jį įsirengti, 
draugijos tarybos nariams, vežu-
siems iš namų malkas. 

Todėl, pasak V. Jasionienės, 
daugiau nei prieš metus gauta 
žinia, kad atsirado galimybė pa-
rengti projektą ir prašyti, kad ES 

Įkurtuvės renovuotose Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos patalpose.

Galimybės savarankiškai judėti ypač svarbios rateliais judantiesiems.

Egidijaus Skipario nuotr.

Justinos Ažukaitės nuotr.
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ir konferencijos organizatorius – 
Nacionalinis socialinės integraci-
jos institutas – plačiau pažvelgė 
į mobilumo temą, o antroje kon-
ferencijos dalyje dirbant grupė-
se stengtasi atskleisti kuo reales-
nę padėtį visuomenėje.

Iš kelių grupių pasirinkau 
tą, kurioje žadėta kalbėti aplin-
kos pritaikymo neįgaliųjų po-



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Jonava: Prasmingas ir dvasingas 
renginys „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-

kelyje Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Edita 
Vaitekauskaitė pasidžiaugė neį-
galiuosius dalyvavus įsimintinoje 
nekasdieniškoje šventėje.

Birželio 22 d. rajono neįga-
lieji apsilankė Jonavos Šv. Apaš-
talo Jono parapijos koplytėlė-
je, kurioje vyko Kristaus kūno 
ir kraujo iškilmės (Devintinės) 
bei Šv. Jono Krikštytojo atlai-
dai. Po šv. Mišių vikaras kun. 

Valdas Šidlauskas jose dalyva-
vusiems tikintiesiems teikė pri-
micijinį palaiminimą. Paskui vi-
sus nudžiugino koncertas, kurį 
parapijiečiams padovanojo Ne-
įgaliųjų draugijos moterų voka-
linis ansamblis „Lietava“. Voka-
listės ir jų vadovė koncertmeis-
terė Laima Stakeliūnienė atliko 
daug nuostabių dainų, paskai-
tė eilių. Draugijos floristikos 

Paparčio žiedas – dvasinė me-
tafora, rodanti kelią į šviesą, 
buvimo kartu džiaugsmą ir, be 
mažiausios abejonės, tą pajun-
ti būdamas kartu su Švėkšnos 
neįgaliųjų draugijos nariais, jų 
pirmininke Ingrita Riteriene, 
visų draugijos organizuojamų 
švenčių, renginių ir kelionių or-
ganizatore. Netrunki įsitikinti, 
kad reikia visai nedaug – nebū-
ti paniurusiam, o norėti ir mo-
kėti švęsti gražiai ir prasmin-
gai kartu. 

Prie ąžuolo vainikais apipin-
tų vartų, vedančių į Nikėlų kai-
me esantį Norkų vienkiemį, su 
pilnu ąsočiu vandens atvykstan-
čių laukė pavyzdingai tvarko-
mos sodybos šeimininkai – Sta-
sė ir Jonas. Rasos šventėje daly-
vauja trys pagrindiniai pradai: 
ugnis (apeiginis laužas), vanduo 
ir žemė; trys gamtos karalystės: 
žmonės, gyvūnai ir augalai (vai-
nikai, vaistažolės – kupolė), to-
dėl kiekvienas atvykėlis priva-
lėjo atlikti pirmąjį – rankų maz-
gojimo – šventės ritualą, o tuo-
met kaip visateisis šventės daly-
vis žengti pro simbolinius Joni-
nių vartus.

Netrukus Jonus ir Janiną pa-
dabinę ąžuolo ir gėlių vainikais, 
šeimininkai deklamavo jiems 
skirtas eiles, dainavo dainas ir 
sakė nuoširdžiausius linkėjimus. 
Devynių laimės žolynų puokštę 
ant šeimininkų namo stogo už-
metė, kad stebuklinga augalų 
galia namus ir juose gyvenan-
čius saugotų, negandos aplenk-
tų, gaisrų nebūtų. Ant laužo iš-
virta kvapnia, stebuklingų galių 
turinčia, žolelių arbata visus pa-
girdė, o tada prie bendro stalo 
susėsti pakvietė, kad pasistipri-
nę nakties tamsą ištvertų ir trum-
piausią, bet vėsoką birželio nak-
tį nesušaltų. Dainomis palydėję 
vakaro saulę, pašurmuliavę prie 
šventinio laužo, sutartinai nupie-
šę Jono 2014 portretą, sulaukė su-

Švėkšniškiai
paparčio 

žiedą rado 
Nikėluose

temos. Tuomet suskubo vainikų 
pinti, o pritaisę prie jų žvakeles, 
vandenin leido.

Netikėtai iš vandenų tamsos 
išniro valtis su joje sėdinčia Dei-
ve, kuri šiek tiek pasiplaukioju-
si tarp vandenyje plūduriuojan-
čių vainikėlių, uždegė iš anksto 
sukurtą šiaudų dekoraciją – bal-
tiškąjį Saulės simbolį. Susikau-
pę stebėdami ugnies šokį, ramia-
me vandens mirguliavime kie-
kvienas pajautė ryšį tarp vakar 
ir šiandien, apmąstė laikinumą 
ir amžinybę.

Laikrodžio rodyklei artėjant 
prie vidurnakčio, drąsiausieji pa-
biro po miškelį, tikėdamiesi ras-
ti paparčio žiedą. Žiedą, kuris, 
daugelio tikinimu, net neegzis-
tuoja. Visgi Švėkšnos neįgalie-
ji galvoja kitaip ir sako, kad pa-
parčio žiedas tikrai yra ir sužy-
di Joninių naktį, o kad jis žydi, 
tikriausias įrodymas – jų pačių 
nuoširdus bendravimas, kelio-
nės, gimtadienių paminėjimai, 
švenčių organizavimas ir jų šven-
timas. 

Joninių šventės dalyviai ir 
organizatoriai – pateptieji rasa, 
ugnimi nuo piktų dvasių apsi-
valiusieji, sunkias mintis išsklai-
dę gaiviame nakties vėjelyje, ieš-
koję ir paparčio žiedą suradę, pa-
dėkoję svetingiems sodybos šei-
mininkams – Stasei ir Jonui Nor-
kams, po dangų nuspalvinusių 
fejerverkų, ėmė skirstytis namo, 
o kantriausieji nusiteikė nemie-
goti visą naktį, tikėjosi patekan-
čią Saulę, šviesos deivę, žmonių, 
gyvulių ir augalų globėją sutikti. 
Juk dar nuo senovės Saulė myli-
ma, jai buvo meldžiamasi, auko-
jamos aukos.

Violeta AstrAuskienė

Susirinkusiuosius nudžiugino Neįgaliųjų draugijos moterų vokalinio an-
samblio „Lietava“ atliekamos dainos.

būrelio vadovė Rita Petraškie-
nė pasirūpino, kad koplyčia to-
kią šventinę dieną būtų išpuoš-
ta, ir paruošė gražias puokštes-
vainikus, kuriais apjuosė alto-
riuje stovinčias Jėzaus ir Mari-
jos statulas.

Po koncerto visi parapijie-
čiai ir neįgalieji susirinko į aga-
pę, kuri vyko Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos Jonavos 
skyriaus salėje. Šeimininkai šil-
tai priėmė susirinkusiuosius, o 
liaudies kapela „Jonavėlė“, va-
dovaujama Janinos Butkuvie-
nės, jiems surengė nedidelį kon-
certą. Nepamiršome pasveikinti 
ir Jonų bei Janinų. Parapijos kle-
bonas Giedrius Maskolaitis pa-
dėkojo visiems susirinkusiems 
už dalyvavimą, kapelos ir an-
samblio vadovėms – už dainas, 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Valerijai Lopetienei – už gra-
žią idėją, bendradarbiavimą ir 
prisidėjimą prie atlaidų ir aga-
pės parengimo.

Kupiškis: Vasariškas įspūdžių 
atvirukas iš pajūrio

Šiuo „traukinuku“ kupiškiečiai Petras ir Eleonora Šakaliai 
išnaršė ne tik Šventąją, bet ir apylinkes. 

Ūkanota diena tiko šiaurietiškam ėjimui. 

Išgirsti jūros bangų ūžesį, pajus-
ti pėdomis šiltą smėlį, pamatyti 
neaprėpiamą dangų, apkabinti 
seniai matytą bičiulį ir paklaus-
ti – tai kaip sekasi?.. Tokių va-
sariškos laimės akimirkų visada 
laukia neįgalieji, žinodami, kad 
Šventojoje savi poilsio namai 
jau paruošti susitikimams. Ku-
piškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai savąjį vasarišką pasi-
matymą su jūra jau patyrė bir-
želio viduryje.

Tie, kurie laukė tik giedros 
ir saulės, gavo kiek nuliūsti – 
gamta šįsyk nusprendė savaip, 
bet išliko dosni ir valiūkiška. 
Pusdienis saulėtas ir giedras, 
pusdienis su lietumi. Pusdie-
nis šiltas, bet darganotas, pus-
dienis giedras, bet vėjuotas. O 
pats savaitės viduriukas pado-
vanojo neregėtą gamtos anoma-
liją, kuria stebėjosi ir kurią rodė 
net šalies televizijos, fiksavo fo-
tografai. Rūkas – tirštas, nesi-
baigiantis, vėjo nešamas nuo jū-
ros ir kąsniais draskomas, besi-
leidžiantis tarp namų ir medžių, 
nusėdantis ant veido vos junta-
ma drėgme, už keliolikos žings-
nių viską uždengiantis balta ne-
perregima marška, – sruvo visą 
dieną ir sutemus. Prabėgantis 
lentelių taku berniokėlis stab-
telėjo ir užkalbino moterų būre-
lį: „Ar žinot, kodėl Baltijos jūra 

taip pavadinta? Todėl, kad bal-
ta...“ – ir nubėgo sau.

Visi kalbėjo, kad tokio rūko 
per gyvenimą nėra matę, gam-
ta dovanojo naują patirtį. Buvo 
ir kitokių dovanų...

Poilsiavietės administrato-
rė Adelė Petrutienė sumanė su-
rengti šurmulingą vakarą-kon-
certą. Taip pasitaikė, kad pail-
sėti suvažiavus kupiškėnams ir 
biržiečiams, prieglobstį kelioms 
dienoms ten pat susirado Tau-
ragės kultūros centro folkloro 
ansamblio „Radasta“ nariai su 
savo vadove Lijana Kiltinavičie-
ne. Tauragiškiai šventė kolekty-
vo naujokų priimtuves ir, įkal-
bėti šeimininkų, surengė kon-
certą visiems. Pilnutėlėje salė-
je skambėjo dainos, aidėjo plo-
jimai, sukosi šokėjų poros ir ra-
teliai. Pavargus dainininkams, 
eiliuotas šmaikščias improviza-
cijas deklamavo biržietis Jonas, 
kupiškietė Janina, vėl skaitovų 
estafetę perėmė Algirdas iš Bir-
žų – vyko tikras talentų šou. Ne-
nuostabu – Biržų rajono neįga-
liųjų draugijoje yra daug kūry-
bingų literatų, kupiškėnai atsi-
vežė nemažai vokalinio ansam-
blio „Prie Kupos“ dainininkių ir 
pačią vadovę Gendrutę Kliau-
gienę. Ir prasidėjo dainų varžy-

tuvės, kupiškėniškos rungėsi su 
žemaitiškomis, čia pat visi mo-
kėsi, kaip taisyklingai pasakyti 
motinala, dukrala, kaip gražiai 
išdainuoti: „Mamunelė, mamu-
nelė, pjaunam gaidį, mon vėšte-
lės baisee gaila...“. 

Buvo smagu, gera, naujie-
ji bičiuliai pasižadėjo draugau-
ti, užsirašė naujus telefonus 
ir elektroninius adresus. Toks 
buvo tik vienas vakaras, dėl 
jo vertėjo keliauti iš namų prie 
ūkanotos baltos jūros.

Buvo dar kitų dienų ir va-
karų, kai vieni mezgė, kiti skai-
tė, treti važiavo į Palangą ar 
Klaipėdą šiaip sau pasižmonė-
ti, žmonių šurmulyje pasibūti. 
Sporto mėgėjai žingsniavo pajū-
riu su šiaurietiškomis lazdomis, 
o vakarop ėjo į bažnyčią pabū-
ti vakarinėse pamaldose. Veikli 
pora Petras ir Eleonora iš Kupiš-
kio nesyk riedėjo su skuteriu ir 
neįgaliojo vežimėliais, susikabi-
nę į traukinuką, iki Monciškių. 
Visi gyveno savus gyvenimus 
prie jūros ir visi sakė, kad bu-
vimas su jūra yra džiaugsmas, 
dovana kūnui ir sielai. Savaitę 
pabuvus, vėl jau galima laukti 
kitos vasaros ir kito sugrįžimo 
ten, kur renkasi savieji. 

Valius DOMAntAs

Šilutės r.:

Joninių akimirkos..
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struktūrinių fondų socialinėms 
reikmėms skirtos sutaupytos lė-
šos būtų panaudotos Neįgaliųjų 
draugijos patalpoms renovuoti, 
suteikė vilties, jog pagaliau pa-
dėtis iš esmės pasikeis. Šią nau-
jieną pirmininkė sužinojo iš tuo-
metinio vicemero Algirdo Bagu-
šinsko. Tiesa, dar teko pavarsty-
ti savivaldybės kabinetų duris: 
nemažai ką aptarti, suplanuoti, 
suderinti. V. Jasionienė prisime-
na, kad prie patalpų renovavi-
mo projekto rengimo daug pri-
sidėjo Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vedė-
ja D. Grabauskienė, vyriausioji 
specialistė Rasa Raudonaitienė, 
savivaldybės atstovas Mindau-
gas Lenkas, projektuotojai. „Per-
nai gegužę ledai pajudėjo – savi-
valdybei suderinus projektą, ga-
vom nurodymą iš draugijos iš-
sikelti ir palikti patalpas staty-
bininkams, – pasakoja V. Jasio-
nienė. – Daugiau kaip pusme-
tį glaudėmės ankštame kamba-
rėlyje šiame pačiame pastate. Ir 
nekantriai laukėme įkurtuvių.“

Į įkurtuvių iškilmes atvy-
kęs rajono savivaldybės meras 
A. Neiberka juokavo, kad iš se-
nosios draugijos būstinės beliko 
tik durys ir išorinės sienos. Jam 
pritardama Socialinės paramos ir 
sveikatos priežiūros skyriaus ve-
dėja D. Grabauskienė pasakojo, 
kad renovuotose patalpose pa-
keista praktiškai viskas: pakloti 

Sutarimas ir supratimas – prasmingų darbų pagrindas
nauji vamzdynai, perplanuotos ir 
naujai įrengtos patalpos, sutvar-
kyta aplinka. „Pasinaudojus pro-
jekto lėšomis, draugijai nupirktas 
ir visiškai naujas neįgaliesiems 
vežti pritaikytas mikroautobu-
sas VW Crafter“, – sakė ji, pri-
mindama, kad savivaldybė gerai 
supranta, kokios reikalingos neį-
galiesiems transporto paslaugos, 
visada skiria tam lėšų. Jomis per 
metus pasinaudoja per 200 viso 
rajono neįgaliųjų. Seniūnijose 
(tokių rajone yra net 12) draugi-
ja turi savo padalinius – grupes. 
Daugelyje jų neįgaliesiems taip 
pat teikiamos įvairios paslaugos. 

Geranoriškumas – 
svarbiausioji varomoji jėga

Geranoriškumas, susitelki-
mas ir sutarimas, noras padėti – 
stipriosios vilkaviškiečių savy-
bės. Būtent jos padėjo, kad rajono 
neįgalieji šiandien gali džiaugtis 
po renovacijos neatpažįstamai 
pasikeitusiomis patalpomis, dar 
labiau išsiplėtusiomis galimybė-
mis pritraukti kuo daugiau žmo-
nių, suteikti jiems reikalingą pa-
galbą, įprasminti jų kasdienybę. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis džiaugėsi tokiu savivaldybės 
ir Neįgaliųjų draugijos bendra-
darbiavimu, paslaugų įvairove. 
Svarbiausia, pasak jo, kad atnau-
jintose patalpose žmonėms būtų 
gera, kad draugija taptų traukos 
centru – atviru, sutelkiančiu, vie-
nijančiu neįgaliuosius bei pade-

dančiu spręsti jų rūpesčius. 
Atnaujintose patalpose vietos 

tikrai užteks visiems. Po renova-
cijos neįgaliesiems skirta erdvė 
išsiplėtė iki 127 kv. m. Dabar čia 
įrengtos patogios administraci-
nės patalpos, masažo kabinetas, 
pritaikyti dušai, vonia, skalby-
klėlė (joje yra 3 automatinės skal-
biamosios ir 2 džiovinimo maši-
nos), salė sportui, užimtumui, 
kultūrinei veiklai. Įgyvendinant 
projektą, įsigyta kompiuterinė ir 
programinė įranga, buitinė tech-
nika, neįgaliesiems skirti spor-
to treniruokliai, masažo, poilsio, 
užimtumo ir administracinėms 
patalpoms skirti baldai. Bendra 
projekto vertė – daugiau kaip 756 
tūkst. litų. 15 proc. lėšų prisidėjo 
Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Rekonstrukcijos darbus atli-
ko UAB ,,Egistena ir Ko“ (vado-
vas Arvydas Vaičaitis) ir UAB 
,,Kegisa“ (direktorius Dalius Ži-
linskas). Pasak V. Jasionienės, ge-
ranoriškai padaryta net tai (žino-
ma, viską suderinus), kas iš pra-
džių nebuvo įtraukta į projek-
tą – atvesta trifazė srovė, įrengtos 
specialios rozetės. Šito patobuli-
nimo prireikė, nes draugija turi 
pramoninę siuvamąją mašiną, 
kuria naudojasi darbinio užim-
tumo būrelį lankantys neįgalie-
ji, jų vadovė Dalė Baltanavičienė. 

Vienija kūrybinė atmosfera
D. Baltanavičėnė vadovauja 

22 moteris vienijančiam darbš-
čiųjų rankų būreliui „Kamanės“. 
Tiesa, būrelis oficialiai įformintas 
tik pernai, nors rankdarbių idė-
jomis moterys dalijasi, viena kitą 
pamoko, pataria jau ne vienerius 
metus. Kai 41-erius metus siuvi-
mo fabrike išdirbusi D. Baltana-
vičienė, pirmininkės pakalbinta, 
pravėrė draugijos duris, prabėgo 
jau 7-eri metai. Iš pradžių siuvi-
mo technologės išsilavinimą tu-
rėjusios moters pagrindinė pa- 
reiga ir rūpestis buvo teikti neį-
galiesiems įvairias siuvimo pas-
laugas: kam užtrauktuką įsiūda-
vo, kam drabužį palenkdavo ar 
ką nesudėtinga susiūdavo. Bet 
argi tokiais smulkiais darbeliais 
pasitenkins šitiek metų rimtai 

siuvimu užsiėmusi moteris? Ne-
trukus ėmėsi kiek sudėtingesnių, 
praktiškų darbelių – pradėjo siūti 
įvairius krepšelius, paskui ir ran-
kines. Apie ją telkėsi vis daugiau 
moterų, įvairėjo jų veikla. Vilka-
viškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos darbštuolės – įvairių mugių, 
net sostinėje vykstančios šven-
tės „Tau, Vilniau!“ dalyvės, vi-
sus stebinančios itin kruopščiai, 
dailiai, tvarkingai atliktais dir-
biniais. D. Baltanavičienė kvie-
čia prie rankdarbių lentynos: čia 
puikuojasi nėriniai, mezginiai, iš 
karoliukų verti papuošalai. Pati 
naujausia veikla – ovalono tech-
nika sukurtos pastaruoju metu 
itin madingos apykaklaitės. Jo-
mis rugsėjį vilkaviškietės ren-
giasi nustebinti ir sostinėje vyk-
siančios šventės dalyvius. „Ka-
manių“ vadovė pasakoja, kad 
porą kartų per savaitę pusdieniui 
draugijon susirenkančios mote-
rys dirba, kas kuriai tuo metu 
labiau patinka. Svarbiau – ben-
dra kūrybinė atmosfera, būry-

30 proc., nes darbingumo lygis 
nustatomas 5 proc. intervalais 

Z. Skvarcianis atkreipė dė-
mesį, kad asmens veiklos ir ge-
bėjimų dalyvauti klausimynas 
nebus pildomas sunkios nega-
lios asmenims (kai bazinis dar-
bingumas yra 0–15 proc. arba as-
muo yra besimokantis iki 26 m. 
amžiaus). 

Profesinė reabilitacija 
nulems nedaug

Daugelis neįgaliųjų baimina-
si, kad baigus profesinės reabi-
litacijos programą padidės dar-
bingumo lygis, taigi sumažės iš-
moka. Z. Skvarcianis pabrėžia, 
kad šiam kriterijui skirta vos 
keletas balų iš viso asmens vei-
klos ir gebėjimų dalyvauti klau-
simyno, todėl tikimybė, kad jis 
nulems darbingumo lygio pasi-

keitimą, nėra didelė. 
Z. Skvarcianis priminė, kad 

nebėra ribojama, kam galima 
išduoti Išvadą dėl darbo pobū-
džio ir sąlygų. Iš dalies darbin-
giems (30–55 proc. darbingu-
mo lygio) asmenims ji išduo-
dama visada, o nedarbingiems  
(0–25 proc. darbingumo lygio) – 
asmeniui paprašius. Joje nuro-
doma, kad asmuo gali dirbti pa-
gal negalios pobūdį pritaikyto-
je darbo aplinkoje. Dėl konkre-
čios darbo vietos rekomendaci-
jas turi pateikti asmens sveika-
tos priežiūros gydytojas.

Negalia – ne tik medicinos 
reikalas

Pasak Z. Skvarcianio, kai ne-
galia vertinama naudojant bio-
socialinį modelį, atsižvelgiama 
ne tik į sveikatos sutrikimus, 
bet ir aplinkos sąlygas, sociali-
nius veiksnius, kurie riboja as-

Nustatant darbingumo lygį – daugiau objektyvumo
mens veiklą ir dalyvumą. Prie 
šio modelio Lietuvoje einama ne 
vienus metus, ir, jo įsitikinimu, 
tai yra daug teisingesnis požiū-
ris. Remiamasi Pasaulio Sveika-
tos Organizacijos apibrėžimais, 
kad „sveikata – tai fizinė, dvasinė 
ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar 
negalios nebuvimas“, o „žmogus su 
negalia – asmuo, kuris dėl įgimtos 
ar įgytos fizinės ar protinės nega-
lios iš dalies ar visiškai negali kon-
troliuoti savo asmeninio arba soci-
alinio gyvenimo, atlikti pareigų bei 
naudotis teisėmis“. Į visus išvar-
dintus kriterijus ir turi būti atsi-
žvelgiama nustatant neįgalumą. 

Biosocialinis neįgalumo ver-
tinimas nėra naujiena, jis yra pa-
plitęs daugelyje pasaulio šalių. 
Jau 2012 m. socialinis faktorius 
buvo pradėtas taikyti ir mūsų 
šalyje nustatant neįgalumo lygį 
vaikams. 

Asmens veiklą ir gebėjimą 

dalyvauti vertins NDNT specia- 
listai. Z. Skvarcianio manymu, 
būtų teisingiausia, jei tai dary-
tų socialiniai darbuotojai seniū-
nijose, kurie pažįsta žmogų. Tai 
dar labiau prisidėtų prie vertini-
mo objektyvumo. Tikimasi, kad 
ateityje taip ir bus. Beje, ketina-
ma, kad jau netrukus seniūnijo-
se dirbantys socialiniai darbuo-
tojai prisidės nustatant specia-
liuosius poreikius. 

Z. Skvarcianis atkreipė dė-
mesį, kad iki šiol asmens darbin-
gumo lygis galėjo būti vertina-
mas pačiam žmogui nedalyvau-
jant, o dabar jis privalės atvyk-
ti į NDNT, tik atskirais atvejais 
į klausimus galės atsakyti jo at-
stovas arba NDNT darbuotojas 
vyks į neįgaliojo namus. 

Svarbu tinkamai parengti 
dokumentai

Z. Skvarcianis primena, kad 

kreipiantis į NDNT tarnybą turi 
būti tinkamai užpildyti doku-
mentai. Gydytojai turi įsitikinti, 
kad taikant gydymą ir (ar) medi-
cininės reabilitacijos priemones, 
išlieka organizmo funkcijų su-
trikimų. Jei sveikatos būklė ne-
atitinka patvirtintų bazinio dar-
bingumo lygio nustatymo krite-
rijų, nebaigtas asmens gydymas, 
nenustatyta aiški diagnozė arba 
neišnaudotos visos medicininės 
reabilitacijos priemonės, siunti-
mas darbingumo lygiui nustaty-
ti neturėtų būti rengiamas.

Beje, dokumentus užpildy-
ti gali ne tik šeimos, bet ir kitas 
gydantis gydytojas (pvz., žmo-
gų nuolat gydantis kardiologas, 
nefrologas ar kitas specialistas), 
tačiau Z. Skvarcianis atkreipė 
dėmesį, kad geriau, jei tai dary-
tų šeimos gydytojas, kuris žino 
visas asmens ligas ar negalias. 

Aurelija BABinskienė 

je kylančios idėjos, originalūs jų 
sprendimai. 

Šviesiose, erdviose patal-
pose ir dirbti, ir dainuoti sma-
giau. Šventinę įkurtuvių nuotai-
ką dar labiau praskaidrino Vio-
letos Adomavičienės vadovauja-
mo ansamblio „Likimas“ dainos. 
Jau 9-us metus gyvuojantis an-
samblis yra įrašęs dvi kompak-
tines savo dainų plokšteles, iš-
leidęs vaizdo klipą. 

Renovuotas patalpas, neįga-
liuosius vežiojantį mikroautobu-
są pašventinęs kunigas kanau-
ninkas Vytautas Gustaitis linkė-
jo gyvybės šiems namams: kad 
jaukios ir gražios patalpos nebū-
tų tuščios, kad čia rinktųsi žmo-
nės. Ne dejuoti ir skųstis, o užsi-
imti įdomia veikla, dainuoti, šok-
ti, bendrauti, ginčytis, gal net pa-
sibarti, bet visada išsiskirstyti su-
sitaikius. „Džiaukimės gyveni-
mu ir dėkokim už kiekvieną die-
ną“, – visus ragino dvasininkas. 

Aldona MiLieŠkienė
Egidijaus Skipario nuotr.Kunigas Vytautas Gustaitis palaimino neįgaliesiems vežti skirtą automobilį.

Į Neįgaliųjų draugiją nuo šiol galima patekti ir vežimėliu.

Šventinis renginys sulaukė nemažai svečių.
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Daktaras
Aiskauda

Komentuojame – 
konsultuojame

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) informuoja, kad sie-
kiant užkirsti kelią piktnau-
džiavimo atvejams ortopedijos 
technikos kompensavimo srity-
je, inicijuoti pakeitimai skiriant 
kai kurias ortopedijos priemo-
nes pacientams. Tikimasi, kad 
naujovės, kurios įsigaliojo nuo 
liepos 1 d., padės užtikrinti ra-
cionalų lėšų naudojimą, o or-
topedijos technikos priemones 
gaus būtent tie pacientai, ku-
riems jų išties reikia.

Pažeidimai skiriant specia-
lius ortopedinius batus ir kitas 
ortopedijos priemones nustatyti 

Ortopediniai gaminiai bus skiriami griežčiau
atlikus analizę, kaip 2013 metais 
buvo gaminami ir išduodami šie 
pacientams reikalingi gaminiai, 
kurių įsigijimo išlaidos kompen-
suojamos Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) lė-
šomis. Buvo nustatyta nemažai 
piktnaudžiavimo atvejų, kuriuos 
užfiksavo VLK dirbantys profe-
sionalūs medikai ortopedai, su-
sipažinę su šia medicinos sritimi. 

Pavyzdžiui, apdraustiesiems 
nepagrįstai skiriamos brangiau-
sios ortopedijos priemonės, 
nors pagal sveikatos būklę ga-
lima būtų skirti ir paprastesnes 
bei mažiau kainuojančias. Arba 
oficialiai deklaruota, kad orto-
pediniai gaminiai pasiekė paci-

entą, tačiau patikrinus paaiškė-
jo, kad žmogus jų negavo, nors 
VLK pateiktas prašymas kom-
pensuoti. Būta ir tokių atvejų: 
žmogus turi pėdos patologiją, o 
jam specialiai gaminami ir kor-
setai, nors gydymui to net ne-
reikia; žmogus neturi kojos, ta-
čiau jam gaminami ortopediniai 
batai, kuriuos vėliau prašoma 
kompensuoti. 

Daugiausia tokių pažeidimų 
užfiksuota pačioje brangiausio-
je ir sudėtingiausioje ortopedi-
nės avalynės grupėje. Esant są-
lyginai nesudėtingai patologi-
jai būdavo skiriama brangiau-
sia avalynė, nors pagal tas pa-
čias diagnozes buvo galima skir-

ti pigesnę.
Todėl, siekiant užkirsti kelią 

naujiems piktnaudžiavimo ir ne-
teisėtų PSDF lėšų panaudojimo 
atvejams, inicijuoti pakeitimai, 
patvirtinti Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu. Jais minėta 3 
tipų avalynė ir jai skirti reikalin-
gos medicininės indikacijos per-
keliamos į kitą grupę, kuriai pri-
klauso mažiau kainuojanti orto-
pedinė avalynė ir kitos priemo-
nės. Įsigaliojus šioms naujovėms, 
turėtų sutrumpėti eilės ortopedi-
nei avalynei pagaminti, kurios 
svyruoja nuo 3 iki 5 mėnesių, pri-
klausomai nuo gamintojų. Taigi 
šie pakeitimai leis užtikrinti, kad 
pacientai, kuriems reikalingi to-

kie gaminiai, juos išties gautų ir 
gautų greičiau. 

Ortopedijos technikos prie-
monių gamintojai nėra paten-
kinti šiais pokyčiais. Bandoma 
manipuliuoti pacientais, jiems 
teigiant, kad žmonės nebegaus 
ortopedinės avalynės, ji nebus 
kompensuojama PSDF lėšomis, 
nes esą susiaurintas medicini-
nių indikacijų skaičius, kurioms 
esant skiriami šie gaminiai. To-
dėl VLK ragina pacientus nusira-
minti, nepasiduoti manipuliaci-
joms, o iškilus neaiškumams dėl 
ortopedijos technikos priemonių 
skyrimo, kreiptis į VLK specia-
listus, kurie atsakys į klausimus 
ir paaiškins tikrąją situaciją.
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Apie mėlynes be reklamos
konservuotų ir šaldytų mėlynių 
vitaminų kiekiai. Tikrovėje šie 
duomenys yra tokie (žr. lentelę):

Ko tikimasi iš mėlynių?
Kaip rašoma įvairiose enci-

klopedijose ir kituose oficialiuo-
se leidiniuose, mėlynių uogos 
mažina akių nuovargį, gerina 
regėjimą (tai ypač svarbu asme-
nims, kurių darbui svarbu gera 
rega), o džiovintų uogų užpilas 
veikia sutraukiančiai (geriamas 
nuo viduriavimo). 

Liaudies medicina nurodo, 
kad šios uogos (patariama se-
zono metu kasdien jų suvalgy-
ti apie stiklinę) gerina atmintį, 
skatina medžiagų apykaitą, pa-
deda organizmui šalinti pasiga-
minusius kenksmingus jungi-
nius. Be to, kaip pagalbinė prie-
monė mėlynės gali būti vartoja-
mos sergant ūminėmis ir lėtinė-
mis virškinimo trakto ligomis, 
podagra, reumatu.

Kada nevartotinos
1. Mėlynių neturėtų varto-

ti joms alergiški žmonės, esant 
padidėjusiam kraujo krešumui, 
atsiradus tulžies pūslės ir latakų 
diskinezijai (diskinezija – virški-
nimo organų judesių sutrikimas; 
tulžies pūslės ir latakų diskinezi-
ja atsiranda dėl netinkamos mity-
bos, nervinės įtampos, apsinuo-
dijimo, įvairių ligų ir traumų), 
sergant pankreatitu (pankreati-
tas – ūminis arba lėtinis kasos 
uždegimas), inkstų akmenlige.

2. Kartu su mėlynėmis nepa-
tartina valgyti žemuogių, braš-
kių, tekšių (tekšė yra panašus į 

avietę laukinis vaiskrūmis; uo-
gos stambios oranžiškai gelto-
nos). Šios nuorodos ypač taiky-
tinos vaikams. Beje, vaikai turėtų 
pratintis prie mėlynių palengva: 
pradėti nuo vieno kito šaukšto 
ir neviršyti 100 gramų per parą.

3. Suvalgius per dieną pus-
kilogramį ir daugiau mėlynių 
kai kuriems žmonėms sutrinka 
skrandžio veikla.

Kaipgi su tuo akių 
gydymu?

Antrojo pasaulinio karo metu 
mėlynes vartojo anglų lakūnai 
(kad pagerėtų regėjimas rūke, 
dūmuose ir prieblandoje) ir snai-
periai. Vėliau jos buvo rekomen-
duojamos vairuotojams, grave-
riams, laikrodininkams, braižy-
tojams ir kitų profesijų žmonėms, 
kurių darbas susijęs su ilgalaike 
akių įtampa, smulkiais ar besi-
keičiančiais objektais ir t. t. Mat 
mėlynėse yra medžiagų (pvz., 
antocianai), kurios padeda iš-
vengti tinklainės kraujosruvų, 
gerina tinklainės ir regos nervo 
mitybą, stabdo kataraktos vys-
tymąsi (bet negali išgydyti, jei ji 
toli pažengusi). 

Šiandien žinoma, jog mė-
lynės vienodai naudingos tiek 
trumparegiams, tiek toliare-
giams, šiek tiek padeda įtemptai 
skaitantiems, dirbantiems kom-
piuteriu, būnantiems dirbtinėje 
šviesoje, tačiau jos nėra vaistas. 

Vitamino A mėlynėse 
mažai

Mėlynių naudos propaguo-
tojai dažniausiai pabrėžia, jog re-
gėjimą, odos, plaukų, nagų bū-
klę gerina šiose uogose esantis 
labai didelis vitamino A kiekis. 
Iš tikrųjų taip nėra. Kaip matyti 
iš pateiktos lentelės, 100 gramų 
šviežių mėlynių šio vit. yra vos 
6 mkg, kai vidutinis paros porei-
kis – 800 mkg! Antai 100 gramų 
žalių morkų vit. A turi 1 570 mkg, 
toks pat kiekis kiaulpienių lapų – 
1 320 mkg, abrikosų – 5 790 mkg. 
Ypač daug vit. A turi gyvulių ir 
paukščių kepenys: kiaulės (39 
100 mkg), veršio (21 900 mkg), 
jaučio (15 300 mkg), vištų (12 800 
mkg). Kur kas mažiau, tačiau pa-
kankamai, vit. A turi žali petra-
žolių lapai (902 mkg), lapiniai ko-
pūstai (862 mkg), šviežios erškė-

tuogės (800 mkg), pankoliai (783 
mkg), salotos (650 mkg). 

Akims nenaudinga:
Akims svarbu ne vien tik pro-

filaktiškai vartoti įvairių bioakty-
vių medžiagų, natūralių ar dirb-
tinių maisto papildų pavida-
lu, bet ir tinkamai jas prižiūrėti. 
Ypač svarbu žinoti, kad akims 
kenkia:

• ultravioletiniai saulės spin-
duliai (ypač atsispindėję nuo 
vandens, poliruotų daiktų, snie-
go ir ledo); gali padėti tinkamai 
parinkti tamsūs akiniai;

• rūkymas;
• skaitymas atsigulus, esant 

prastam apšvietimui, judančia-
me transporte;

• per arti arba tamsiame 
kambaryje esančio televizoriaus 
žiūrėjimas; be to, žalinga žiūrėti 
televizorių ilgiau kaip 2 valandas 
be pertraukos, nes tuo metu arba 
visai nemirksima, arba mirksi-
ma per retai (mirksėdami drėki-
name akis); 

• chloruotas vanduo;
• akių trynimas nešvariomis 

rankomis;
• naudojimasis svetimais aki-

niais, rankšluosčiu, kosmetikos 
priemonėmis;

• didelės pertraukos tarp val-
gymų, persivalgymas, piktnau-
džiavimas sūriu maistu.

Akims naudinga:
• bėgiojimas, plaukimas, 

važiavimas dviračiu, slidinėji-
mas, – visa tai didina akių rau-
menų darbingumą;

• skaityti, siūti, megzti bei 
atlikti kitus panašius darbus 30–
35 cm atstumu nuo akių;

• akis ir apskritai visą ner-
vų sistemą ramina žalia spalva – 
patartina rasti laiko pasižiūrėti į 
medžius, žolę;

• regos aštrumą didina vit. A 
ir B2 (šaltiniai: mielės, pienas ir jo 
produktai (išskyrus sviestą), pu-
pelės, pupos, briuseliniai ir žiedi-
niai kopūstai, svogūnų laiškai, 
kruopos, kepenys, kiaušiniai).

• skaitant ar dirbant kitus 
darbus, susijusius su akių įtam-
pa, jei įmanoma, reikėtų kas 40–
45 min. akims daryti 5–10 minu-
čių pertraukėles.

romualdas OGinskAs

Patys pirmieji apie mėlynių 
išskirtines savybes pradė-

jo kalbėti senovės keltai, kurie 
šių uogų sulčių pagrindu gami-
no ir vartojo „meilės ir jaunystės 
eliksyrą“. 

Vėlesniais amžiais, kai Euro-
poje sustiprėjo tikėjimas vampy-
rais, žmonės bent kartą per sa-
vaitę stengdavosi išgerti šaukš-
telį mėlynių sulčių (kad taptų 
„neįkandami vampyrams“), taip 
pat po slenksčiu pakišdavo kele-
tą šio augalo sausų šakelių (kad 
„joks blogis negalėtų patekti į 
namus“).

XVI a. mėlynių sultimis 
pradėta gydyti inkstų, kepenų 
akmenligę ir depresiją. Pastaro-
sios ligos atveju ligoniams tekda-
vo ilgai valgyti pyragus, iškeptus 
su mėlynių įdaru arba gerti spe-
cialų mėlynių vyną.

XVIII a. buvo išnagrinėta 
daugelis per 300 metų laikotar-
pį parašytų traktatų apie mėly-
nių sultis bei atlikti nauji mėly-
nių tyrimai. Paaiškėjo, jog gydy-
mo tikslams tinka ne tik šio au-
galo sultys, bet ir pačios uogos, 
lapai, ūgliai.

Netrūksta mitų ir  
šiandien 

Šiandien apie mėlynes žino-
ma nepalyginti daugiau negu 
ankstesniais amžiais, tačiau ne-
trūksta įvairių mitų, falsifikaci-
jų ir paprasčiausio nusišnekėji-
mo. Antai kai kurie žolininkai 
mėgsta netgi viešai tvirtinti, jog 
mėlynių uogos išgydo glauko-
mą (glaukoma – akių liga, ku-
riai būdinga padidėjęs akispū-
dis ir tolydžio silpnėjanti rega), 
kataraktą (katarakta – akies lę-
šiuko drumstis; mažina regos 
aštrumą, nes į akis sunkiau pa-
tenka šviesos spinduliai), atšo-
kusią tinklainę, mažakraujys-
tę, cukraligę, vėžį, geriau už ki-
tas priemones gerina imunite-
tą, atitolina senatvę ir t. t. Ko-
kios medžiagos, esančios mėly-
nėse, gydo vieną ar kitą ligą, ži-
niuoniai nesiteikia nurodyti, tik 
tvirtina, jog mėlynėse neva ras-
ta „labai daug visokių vitaminų 
ir mineralų“. Beje, pasitaiko ir 
tokių teiginių, kad mėlynės turi 
„mokslui nežinomų labai stiprių 
medžiagų“. 

Koks tikrasis vitaminų 
kiekis?

Deja, dar vis pasitaiko, kai 
solidžiai išleistuose įvairiuose 
liaudies medicinos leidiniuo-
se nurodoma tikrovės neatitin-
kanti cheminė mėlynių uogų ar 
lapų sudėtis, mikrogramai (1 mi-
krogramas = 1/1000 miligramo) 
painiojami su miligramais (1 mi-
ligramas = 1/1000 gramo). Būna 
dar ir taip, kai tyčia ar netyčia su-
vienodinami šviežių, džiovintų, 
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„Bičiulystėje“ jau buvo rašyta, 
jog nuo gegužės 1 dienos įsi-
galiojo Neįgaliųjų aprūpinimo 
techninės pagalbos priemonė-
mis ir šių priemonių įsigijimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos 
pasikeitimai. Padidėjo ne tik kai 
kurių įmokų už technines pa-
galbos priemones dydžiai, bet 
ir padaugėjo biurokratinių bar-
jerų neįgaliesiems.

Jau praėjo bemaž du mėne-
siai nuo naujosios tvarkos įve-
dimo, tad galima daryti kai ku-
riuos apibendrinimus dėl priim-
tų sprendimų poveikio neįgalių-
jų gyvenimo kokybei. Beje, nau-
jovės vertinamos gan neviena-
reikšmiai tiek pačių neįgaliųjų, 
tiek ir juos aptarnaujančių dar-
buotojų.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalieji: mokesčių  
ir popierizmo turėtų būti 

mažiau

iki 250 litų padidintas mokestis 
už reguliuojamą lovą bei tai, jog 
ja pasinaudojus trumpiau nei 12 
mėnesių, grąžinama tik 100 litų. 
Bet daugiausia nepasitenkinimo 
neįgaliesiems kelia mokėjimo 
per banką už gaunamas smul-
kesnes techninės pagalbos prie-
mones procedūra ir tos procedū-
ros kaina. Mat pasinaudoti elek-
troninės bankininkystės paslau-
ga šiuo atveju negalima, nes pa-
gal patvirtintą techninės pagal-
bos priemonių išdavimo vidinę 
tvarką reikia „popierinio“ mo-
kėjimo pavedimo patvirtinimo. 
Taigi, tarkim, gavus iš TPNC 
skyriaus kokią nors priemo-
nę, kainuojančią kelias dešimtis 
litų, bankui už mokėjimo pave-
dimą tenka pakloti dar 8 litus. 
Beje, apie sugaištą laiką neįga-
liesiems ar jų artimiesiems bė-
giojant po bankus, jau ir kalbėti 
nebėra ko...

Jeigu jau diegiama kokia 
nors naujovė klientų aptarnavi-
mo srityje, tai ji, mąstant logiš-
kai, turėtų lengvinti, o ne kom-
plikuoti jų gyvenimą. Todėl val-
džios atstovai galėtų pasukti gal-
vas, kaip protingiau išspręsti šią 
problemą. Mokesčių ėmimas už 
smulkias, vos kelias dešimtis litų 
kainuojančias techninės pagal-
bos priemones tik didina ir taip 
jau didoką popierizmo srautą, 
piktina žmones. Beje, taip pat di-
dėja ir teikiamų paslaugų admi-
nistravimo kaštai.

Vytautas kArsOkAs
Autoriaus nuotr.

Problema dėl mokėjimą pa-
tvirtinančių dokumentų jau iš-
spręsta. Jei asmuo, atvykęs at-
siimti naktipuodžio kėdutės ar 
vaikštynės su staliuku, netu-
ri mokėjimo dokumentų (paš-
to kvito, mokėjimo nurodymo 
ar kt.) ar dokumentas apie ap-
mokėjimo įvykdymą banko in-
ternetinėje sistemoje nepatvir-
tintas banko darbuotojo para-
šu, TPNC darbuotojas įmokų-

išmokų duomenų bazėje pati-
krina informaciją apie asmens 
įmokos už naktipuodžio kėdu-
tę ar vaikštynę su staliuku gavi-
mą į TPNC atsiskaitomąją sąs-
kaitą, todėl dokumentas apie 
mokėjimo patvirtinimą nėra 
reikalingas. 

Be to, jei asmenys pageidau-
ja, mokėjimą gali atlikti TPNC 
skyriuje per elektroninės banki-
ninkystės paslaugą.

techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Metodinio skyriaus vedėjos Dovi-
lės sABALiAuskAitės komentaras.

TPNC Kauno skyriaus vedėja Da-
nutė Leitienė.

TPNC Kauno skyriaus vyriausioji 
specialistė Vita Kavaliauskienė.

Detaliau apie tai kalbamės 
su vieno didžiausių šalyje Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centro prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (TPNC) 
Kauno skyriaus vedėja Danu-
te Leitiene bei šio skyriaus vy-
riausiąja specialiste Vita Kava-
liauskiene.

Pasak pašnekovių, tai, kad 
neįgaliesiems reikia prisimokė-
ti, tarkim, už reguliuojamas lo-
vas – teisingas sprendimas, mat 
tai pristabdo kai kurių žmonių 
keistoką įprotį kaupti „juodai 
dienai“ jiems tuo metu visai ne-
reikalingų techninės pagalbos 
priemonių atsargas. Taip atsira-
do daugiau galimybių aprūpinti 
reikiamomis priemonėmis gau-
sesnį būrį klientų.

Pačius neįgaliuosius nuvylė 

Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

Gyvenimas stringančių keltuvų  
ir laiptų spąstuose

Jie pasakojo apie kasdienį gy-
venimą, skaudžias patirtis, juo-
kingas ir tragikomiškas situa-
cijas. Pateiksiu pluoštą nugirs-
tų realijų Aurelijos pasiūlytomis 
potemėmis.

Kaip aplinka riboja jūsų 
mobilumą?

Automobilių aikštelėse yra 
neįgaliesiems skirtų vietų, ta-
čiau nepagalvota, kad automobi-
liu atvažiavęs ir į vežimėlį persė-
dęs neįgalusis dar turi rasti nuo-
žulnumą, kad galėtų užvažiuoti 
ant šaligatvio.

***
Geriausia, kai mūsų vietas 

žymi ne tik ženklu, bet ir juos-
tomis nudažo grindinį. Kitaip 
žmonės pastato savo automobi-
lį per arti. Grįžęs iš parduotuvės 
ar kavinės negali plačiai atverti 
durų, įlipti į automobilį. Būna, 
kad sveikieji net ir ant dryžuoto 
grindinio palieka prabangias ma-
šinėles, vos neprisiglaudžia. Lau-
ki valandą, tada kvieti policiją. 
Beje, įsitikinau, kad policininkai 
nemėgsta kištis, net jei tau skirta 
vieta visai okupuota. Jie verčiau 
padės rasti vietą kur tolėliau. 

***
Aš stebiuosi, kad taip sunkiai 

sekasi spręsti stačių ir aukštų ša-
ligatvio bortelių problemą. Kai 
patvarko, džiaugiasi ne tik neį-
galieji, bet ir mamos su mažais 
vaikais, senyvo amžiaus žmonės.

***
Būnant miesto centre prirei-

kia į tualetą. Riedu į pačią di-
džiausią parduotuvę, išvystu 
tualetą plačiomis durimis, ap-
sidžiaugiu. Tada ieškau, kas tas 
duris atrakins, kreipiuosi į admi-
nistratorių, apsaugininkus. Gau-
nu raktą – ir išvystu paprastą tu-
aletą be turėklų arba su vienu tu-
rėklu, arba su dviem turėklais, 
bet pritvirtintais per žemai. To-
kie nuotykiai smarkiai apkarti-
na keliones į centre vykstančius 
renginius.

***
Ir poliklinikų tualetais neįga-

liesiems nepasinaudosi – pames-
ti raktai ar neveikiančios spynos. 
Gal ten įrengti kokie poilsio kam-
bariai? Vykdamas iš namų turi 
būti pasiruošęs visokiems neti-
kėtumams.

***
Kilome liftu į Gedimino kal-

ną. Per vidurį stop, toliau nebe-
kyla. Ir stovime ten su 8 veži-
mėliais. 

Ar kelia problemų viešasis 
transportas?

Yra žemagrindžių autobusų 
ir troleibusų, bet ir jais nepasi-
džiaugsi. Pagal grafiką – žema-
grindis, atvažiuoja – paprastas. 
Taip nutinka dažnai. Kažkas įsi-
vaizduoja, kad neįgalusis turi 
daug laiko, palauks ir pusdie-
nį, jei reikės. Beje, neįgaliesiems 
daug sudėtingiau perlipti iš vie-
no troleibuso į kitą, todėl bilietė-
lis turėtų galioti kiek ilgiau nei 
sveikiesiems.

***
Dažna bėda: sustoja per toli 

nuo šaligatvio. Vargsta ir senu-
tės, joms sunku įlipti.

***
Taip, vairuotojai dažnai stoja 

per pusmetrį nuo bortelio. Lon-
done tai ne problema. Ten vai-
ruotojas kabinoje paspaudžia 
mygtuką, išlenda pandusas, ku-
riuo neįgalusis patogiai įvažiuo-
ja į autobusą. Pas mus tai tampa 
tragedija. Vairuotojas gali susto-
ti taip, kad durys atsiveria ties 
šiukšliadėže. Paprašai dar pava-
žiuoti. Po poros metrų stabteli – 
ties kanalizacijos dangčiu... Ne-
cituosiu, ką sakė vairuotojas, kai 
paprašiau dar pavažiuoti! Kitas 
aiškina: ne mano autobusas, ne-
moku to prietaiso įjungti.

Prieš dešimtmetį į vežimėlį ir neį-
galųjį žiūrėdavo lyg į cirko atrak-
cioną, dabar tai jokia keistenybė. 
Ir pagelbėja, jei kas. Anksčiau yra 
buvę: puola tau padėti, griebia ir 
išverčia iš vežimėlio, tada išsigąs-
ta ir pabėga...

***
Kartais norisi pasodinti staty-

bininkus kelioms dienoms į veži-
mėlį, tik po to leisti atlikti aplin-
kos pritaikymo darbus. Iš auto-
mobilių aikštelės reikia nuva-
žiuoti vežimėliu iki namo. Dar-
bininkams buvo pasakyta suma-
žinti aukštą bortelį. Sumažino... 
kitoje vietoje, iš kurios prie durų 
nepateksi, nes ten šaligatvis vos 
vienos plytelės pločio. Kitą kartą 
nutiesė per laiptus laikinas siau-
ras lentas. Važiuok! Jie gal ne-
matę vežimėlio? Tik kai pavyks-
ta aptikti juos bedirbančius, vis-
ką paaiškini, jiems akyse prašvie-
sėja, nes suvokia, kam ir ką daro.

***
Gal turėtų būti įsteigta speci-

alizuota įmonė? Kartą keltuvas 
sugedo, įstrigau vidury laiptų 
savaitgalį, o aptarnaujanti įmonė 
dirba tik darbo dienomis, darbo 
valandomis. Tos technikos dau-
gėja, o kas ją prižiūri įvairiose įs-
taigose – neaišku. Vertėtų pagal-
voti ir apie standartus. Įrengia 
per stačius pandusus ir pyksta, 
kad skundiesi, nes negali užva-
žiuoti. Vežimėlis labai kruopš-
čiai pritaikomas kiekvienam ne-
įgaliajam, taip turėtų būti ir su 
namų aplinka – kaip, kas, kokiu 
kampu, kokiu atstumu ir kt.

***
Per dukters krikštynas nepa-

tekau į bažnyčią, nes ten niekas 
nemokėjo įjungti keltuvo. Išties 
neaišku, kas visą tą ūkį prižiū-
ri. Prie kiekvieno neįgaliesiems 
skirto keltuvo, lifto turėtų būti 
informacija, kaip iškviesti ap-
tarnaujantį personalą, nes du-
rys dažniausiai būna užrakintos.

Akis į akį
Kas įstrigo klausantis disku-

sijos? Neįgaliesiems norisi kal-
bėti akis į akį su tais, kurie lemia 
jų gyvenimo gerovę. Statybinin-
kais, vairuotojais, apsauginin-
kais, policininkais, administra-
toriais ir kt. Turėti galimybę ne 
tik apskųsti (nors ir to reikia, ir 
nežinai, kur rašyti, ką informuo-
ti apie tuos naujus barjerus veži-
mėlio kelyje), bet ir pagirti, padė-
koti, paskatinti. 

Geri pavyzdžiai – užkrečian-
tys. Štai policininkai degalinėje 
priėjo prie ratuoto neįgaliojo, pa-
klausė, gal reikia pagalbos, man-
dagiai atsisveikino. Tai stebėjęs 
degalinės kasininkas bėgte pribė-
go prie automobilio, paėmė pini-
gus, o to niekada iki tol nedarė.

Aišku, poliklinikos registra-
torė išsigando, kai neįgalusis, 
kilstelėjęs iš vežimėlio, suriko jai 
„Laba diena!“ ir griuvo atgal. Ne 
registratorė projektavo, kokiame 
aukštyje turi būti įrengtas jos lan-
gelis. Bet kas žengs kitą žingsnį: 
neįgalusis rašys skundą ar regis-
tratorė praneš poliklinikos direk-
toriui, kad reikėtų šį tą pakeisti.

Maksimas važinėja elektriniu ve-
žimėliu, kuris toks sunkus, kad be 
keltuvų ir pandusų – nė iš vietos.

Brigita BALikienė
Autorės nuotr.

***
Mano vežimėlis elektrinis, 

patiriu specifinių problemų. Ve-
žimėlis labai sunkus, tik galiū-
nas įstengtų man padėti, taigi tu-
riu apsieiti be pagalbos. Nepati-
kėsite, kartais nuvažiuoju dvi 
tris stoteles, kol randu normaliai 
įrengtą, ne smėlėtą nuolydį, kad 
garantuotai patekčiau į autobu-
są. Didžiausia problema – su hi-
drauliniais keltuvais. Jei perka-
mos tokios transporto priemo-
nės, kažkas turi pasirūpinti ir sto-
telėmis palei visą maršrutą. Ki-
taip – kokia prasmė?

Artimos aplinkos 
pritaikymas. Kaip sekasi 
įgyvendinti savo idėjas?

Viskas atrodo paprasta, kol 
nepabandai be kitų pagalbos iš-
važiuoti iš savo daugiaaukščio 
į darbą ir atgal. Tie keli laiptai 
iki lifto... Dabar jau įrengė kel-
tuvą. Teko rinkti kaimynų para-
šus. Keltuvu ėmė naudotis ir kai-
mynas, kuriam amputavo kojas.

Tai, kaip kovojau dėl pandu-
so šalia įėjimo į namą – kita is-
torija. Ėmė protestuoti pirmojo 
aukšto gyventojas, neva ta me-
talinė nuožulnuma darko vaiz-
dą pro langą. Skundai, pareiš-
kimai – man reikėjo visur vaikš-
čioti ir tarsi teisintis, kam gi man 
viso to reikia. Galiausiai paaiškė-
jo, kad gyventojų pritarimo pan-
dusui ir nereikia, nes žemė prie 
namo jiems nepriklauso. Teko 
rūpintis leidimu nesudėtingam 
statiniui pastatyti. Žmonės ne-
supranta, neatjaučia, kad tu ne-
nori užsidaryti lyg kalėjime, nori 
dirbti, susitikinėti su draugais, 
tiesiog gyventi.

***
Vis dėlto žmonės keičiasi. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 7 d. 
9.00 Komisaras Reksas (64) 

(kart.). 10.00 2014 m. Dainų šven-
tė. Dainų diena „Čia mūsų namai“ 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Taip. 
Ne. 15.00 Šerloko Holmso sugrį-
žimas (10) N-7. 16.00 Komisa-
ras Reksas (65) N-7. 17.00 Stilius. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.30 Naisių vasara (1, 2). 
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dokumentinio kino va-
karas. Premjera. Karo pradžia. Aus-
trija, 2014 m. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Rojus Lietuvoj (19, 20). 
23.00 Vakaro žinios. 23.30 Šni-
pai (34) N-7. 0.30 Senis (140) N-7. 

Antradienis, liepos 8 d. 
9.00 Komisaras Reksas (65) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (5). 11.00 Karo pradžia. Dok. f. 
Austrija, 2014 m. 12.00 Didieji Že-
maičių Kalvarijos atlaidai. 14.00 Ži-
nios. 14.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 15.00 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (11) N-7. 16.00 Ko-
misaras Reksas (66) N-7. 17.00 
Pagalbos ranka. 17.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.30 Naisių vasara (3, 4). 
19.30 Bėdų turgus. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga. 22.45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. Pusfinalis. 1.00 Va-
karo žinios. 1.30 Senis (141) N-7. 

Trečiadienis, liepos 9 d. 
9.00 Komisaras Reksas (66) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(6). 11.00 Pasaulio futbolo čempio-
natas. 13.00 Rojus Lietuvoj (21, 22). 
14.00 Žinios. 14.15 Bėdų turgus. 
15.00 Užrašai apie Šerloką Holm-
są (1) N-7. 16.00 Komisaras Rek-
sas (67) N-7. 17.00 Istorijos detek-
tyvai. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.30 Naisių vasa-
ra (5, 6). 19.30 Lietuva gali. Verslo 
dokumentika. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Gyve-
nimas. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Pasaulio futbolo čempionato apžval-
ga. 22.45 Pasaulio futbolo čempio-
natas. 1.00 Vakaro žinios. 1.30 Se-
nis (142) N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 10 d. 
9.00 Komisaras Reksas (67) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (7). 11.00 Pasaulio futbolo čem-
pionatas. 13.00 Rojus Lietuvoj (23, 
24). 14.00 Žinios. 14.15 Emigran-
tai (kart.). 15.00 Užrašai apie Šer-
loką Holmsą (2) N-7. 16.00 Komi-
saras Reksas (68) N-7. 17.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Naisių vasara (7, 8). 19.30 
Auksinės rankos. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Specialus tyrimas. 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.05 Rojus Lietuvoj (25, 
26). 23.00 Vakaro žinios. 23.30 Šni-
pai (35) N-7. 0.30 Senis (143) N-7. 

Penktadienis, liepos 11 d. 
9.00 Komisaras Reksas (68) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(8). 11.00 Kulinarijos laida „Skonio 
improvizacija“ (kart.). 12.00 Auksi-
nės rankos. Pramoginė laida (kart.). 
13.00 Rojus Lietuvoj (27, 28). 14.00 
Žinios. 14.15 Stilius (kart.). 15.00 
Užrašai apie Šerloką Holmsą (3) 
N-7. 16.00 Komisaras Reksas (69) 
N-7. 17.00 Specialus tyrimas. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
18.30 Naisių vasara (9, 10). 19.30 
Taip. Ne. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Duokim 
garo! Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Dvi žvaigždės. 1.30 
Senis (144) N-7. 

Šeštadienis, liepos 12 d. 
6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis (1). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/18). 
9.50 Premjera. Čaplinas (10). 10.00 
Iškilmingas Lietuvos Respublikos 

Seimo posėdis, skirtas Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės priesai-
kos ceremonijai. 12.30 Iškilmingos 
Šv. Mišios, skirtos Lietuvos Respu-
blikos Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės inauguracijai. 13.30 Lietuvos 
regionų, miestų ir miestelių vėliavos 
sveikina Lietuvos Respublikos Pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę. 15.00 
Šventinis Prezidentės inauguracijos 
koncertas. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Prezidentės portretas. 
Dok. f. 2009 m. 19.30 Gala koncer-
tas „Rio taurė“. Koncertuoja Placido 
Domingo, Ana Maria Martinez, Lang 
Lang, groja Brazilijos simfoninis or-
kestras. Pertraukoje – 20.25 Loteri-
ja „Perlas“; 20.30 Panorama. 22.00 
Pasaulio futbolo čempionato apž-
valga. 22.45 Pasaulio futbolo čem-
pionatas. Rungtynės dėl 3 vietos. 
1.00 Senis (145) N-7. 

Sekmadienis, liepos 13 d. 
6.05 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota, kart.). 6.30 
Šventadienio mintys. 7.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo 
akademija. 9.00 Premjera. Haudis 
Gaudis (2). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (2/19). 9.50 Premjera. Ča-
plinas (11). 10.00 Kulinarinė laida 
„Skonio improvizacija“. 11.00 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Rung-
tynės dėl 3 vietos. 13.00 Pasaulio 
dokumentika. Didžiosios migracijos. 
2 d. Poreikis daugintis. Didžioji Bri-
tanija, 2010 m. (subtitruota). 14.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (6/2) N-7. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruo-
ta). 16.45 Mokslo ekspresas. 17.00 
Atviras Lietuvos konkūrų čempiona-
tas. VMG taurė. 19.00 Visi namie. 
19.30 Forsaitų saga (1) N-7. 20.30 
Panorama. 21.00 Pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga. 21.45 Pa-
saulio futbolo čempionatas. Fina-
las. 0.30 Senis (146) N-7. 

Pirmadienis, liepos 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (10). 7.30 
Simpsonai (6) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (77) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1913). 10.10 Visada sakyk 
visada (6) N-7. 11.15 Robinzonas 
Kruzas. Drama. JAV, 1996 m. N-7. 
13.05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 13.50 Madagaskaro pin-
gvinai (11). 14.20 Simpsonai (7) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (86, 87) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(59, 60) N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios 19.25 TV 
Pagalba N-7. 20.00 Aklos vestuvės 
(5) N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 
vakaro žinios 22.00 Privati praktika 
(2) N-7. 23.00 Jei tai būtų tiesa. Ko-
medija. JAV, 2005 m. N-7. 1.00 Ti-
krasis teisingumas (4) N-14. 1.50 24 
valandos (18) (24) N-14. 

Antradienis, liepos 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Ža-

lioji enciklopedija 7.00 Madagaska-
ro pingvinai (11). 7.30 Simpsonai 
(7) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (78) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1914). 10.10 Visada sakyk visada 
(7) N-7. 11.15 Aklos vestuvės (5) 
N-7. 12.20 Juodoji skylė (1) N-7. 
12.50 Transformeriai. Praimas (2) 
N-7. 13.20 Meškiukai Gamiai (7). 
13.50 Madagaskaro pingvinai (12). 
14.20 Simpsonai (8) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (88, 89) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (61, 62) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios 19.25 TV Pagalba N-7. 
20.00 Žvaigždžių dešimtukas. Va-
sara. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
TV3 vakaro žinios 22.00 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (4) N-7. 23.00 Netikėta 
meilė. Drama. Kanada, D.Britanija, 
2009 m. N-7. 1.15 Tikrasis teisin-
gumas (5) N-14. 2.05 24 valandos 
(19) (24) N-14. 

Trečiadienis, liepos 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (12). 7.30 
Simpsonai (8) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (79) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1915). 10.10 Visada sa-
kyk visada (8) N-7. 11.15 Žvaigž-
džių dešimtukas N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (2) N-7. 12.50 Transforme-

riai. Praimas (3) N-7. 13.20 Meš-
kiukai Gamiai (8). 13.50 Madagas-
karo pingvinai (13). 14.20 Simpso-
nai (9) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(90, 91) N-7. 16.45 Moterys meluo-
ja geriau (63, 64) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios 
19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 Ins-
pektorius Mažylis (7) N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Daktaras 
Hausas (17) N-14. 23.05 Likimo 
skirtoji. Romantinė komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 1.00 Tikrasis teisin-
gumas (6) N-14. 1.55 24 valandos 
(20) (24) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (13). 7.30 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (80) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1916). 10.10 Visada sakyk 
visada (1) N-7. 11.15 Inspektorius 
Mažylis (7) (kart.) N-7. 12.20 Juodo-
ji skylė (3) N-7. 12.50 Transforme-
riai. Praimas (4) N-7. 13.20 Meškiu-
kai Gamiai (9). 13.50 Madagaskaro 
pingvinai (14). 14.20 Simpsonai (10) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (92, 93) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(65, 66) N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios 19.25 TV 
Pagalba N-7. 20.00 Mano geriausia 
draugė (4) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 Ža-
lioji enciklopedija. 22.00 Gelbėtojų 
būrys (10) N-7. 23.00 Mechanikas. 
Trileris JAV, 2011 m. N-14. 0.50 Ti-
krasis teisingumas (7) N-14. 1.45 24 
valandos (21) (24) N-14. 

Penktadienis, liepos 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (14). 7.30 
Simpsonai (10) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (81) N-7. 9.05 Dievo-
baimingos kalės (10) N-7. 10.10 Vi-
sada sakyk visada (2) N-7. 11.15 
Mano geriausia draugė (4) N-7. 
12.20 Juodoji skylė (4) N-7. 12.50 
Transformeriai. Praimas (5) N-7. 
13.20 Meškiukai Gamiai (10). 13.50 
Madagaskaro pingvinai (15). 14.20 
Simpsonai (11) N-7. 14.50 Nuos-
tabi meilė (94, 95) N-7. 16.45 Mo-
terys meluoja geriau (67, 68) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios 19.10 Simpsonų filmas. 
Animacinė komedija. JAV, 2007 m. 
N-7. 20.50 Nepriklausomybės die-
na. Fantastinis trileris. JAV, 1996 
m. N-7. 23.50 Žąsine, kur mano 
automobilis? Komedija. JAV. 2000 
m. N-7. 1.25 Meilės guru. Kome-
dija. JAV, D. Britanija, Vokietija, 
2008 m. N-7. 

Šeštadienis, liepos 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (47) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (33, 34). 8.00 
Begalinė istorija (10) N-7. 9.00 Meš-
kiukai Gamiai (11). 9.30 Statybų TV. 
10.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 10.30 Barbė ir jos sesės 
ponių istorijoje. Animacinis f. JAV, 
2013 m. 12.00 Asteriksas ir Obelik-
sas prieš Cezarį. Komedija. Prancū-
zija, Vokietija, Italija, 1999 m. N-7. 
14.10 Naujoji dukra. Siaubo, trileris. 
JAV, 2009 m. S. 16.15 Kobra 11 (14) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(308) N-7. 18.30 TV3 žinios 19.00 
Naktis muziejuje. Nuotykių kome-
dija. JAV, D.Britanija, 2006 m. N-7. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojack-
pot. 21.15 Didžiosios vestuvės. Ko-
medija. JAV, 2013 m. N-14. 23.05 
Nekviesti svečiai. Mistinė siaubo 
drama. JAV, Kanada, 2009 S. 0.50 
Savigyna. Trileris N-7. 

Sekmadienis, liepos 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2) 6.55 

Beibleidai. Metalo meistrai (48) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (35, 36). 8.00 
Begalinė istorija (11) N-7. 9.00 Meš-
kiukai Gamiai (12). 9.30 Statybų TV 
Laida 10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 10.30 Barbė Mari-
posa ir Fėjų princesė. Animacinis f. 
JAV, 2013 m. 12.05 Asteriksas ir 
Obeliksas. Jos didenybės tarnybo-
je. Prancūzija, Ispanija, Italija, Ven-
grija, 2012 N-7. 14.20 Seniai plėši-
kai. Komedija. Rusija, 1971 m. N-7. 
16.15 Kobra 11 (15) N-7. 17.15 
Ekstrasensai detektyvai (309) N-7. 
18.30 TV3 žinios 19.00 Fantastiš-
kas ketvertas. Veiksmo f. JAV, Vo-
kietija, 2005 m. N-7. 21.05 Šaltasis 
kalnas. Oskaru apdovanota roman-
tinė drama. JAV, 2003 m. N-7. 0.15 
Gamtos šėlsmas. Ugnikalnis. Trile-

Pirmadienis, liepos 7 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (10). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (46). 7.25 Agen-
tas Šunytis (6) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (184) N-7. 
8.45 Paskutinis veiksmo filmų he-
rojus (kart.) N-7. 11.15 Šuo vampy-
ras (kart.) Nuotykių f. šeimai. Kana-
da, 2012 m. 13.00 Agentas Šuny-
tis (7). 13.30 Kaukė (25). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (45) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (15) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.25 Brazilija 2014. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Numizmatas. 20.25 K11. 
Komisarai tiria. Nuotaka, kuri žinojo 
per daug N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.04 Brazilija 
2014. 22.10 Juodasis sąrašas (21) 
N-7. 23.10 Judantis objektas (21) 
N-7. 0.10 Havajai 5.0 (5) N-7. 1.05 
Nikita (9) N-7. 2.00 Čakas (13) N-7. 

Antradienis, liepos 8 d 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (11). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (47). 7.25 Agen-
tas Šunytis (7) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (185) N-7. 8.50 
Gyvenimas ant ratų. Nuotykių kome-
dija. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 
2006 m. (kart.) N-7. 10.50 Tarp jau-
nų ir karštų. Veiksmo komedija. JAV, 
2005 m. (kart.) N-7. 12.55 Agentas 
Šunytis (8). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(59). 13.30 Kaukė (26). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (46) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (16) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.25 Brazilija 2014. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Konkurentai. 20.25 K11. 
Komisarai tiria. Mirtinas kėlinys. N-7. 
21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.04 Brazilija 2014. 22.10 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA 
Gundytoja. Trileris. N-14. JAV, 2009 
m. 0.25 Havajai 5.0 (6) N-7. 1.20 Ni-
kita (10) N-7. 2.15 Išrinktieji (1) N-14. 

Trečiadienis, liepos 9 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Di-
dysis filmukų šou (12). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (48). 7.25 Agen-
tas Šunytis (8) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (186) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 9.30 Tikras 
gyvenimas. Numizmatas (kart.). 
10.30 Tikras gyvenimas. Konkuren-
tai (kart.). 11.30 K11. Komisarai tiria. 
Nuotaka, kuri žinojo per daug (kart.) 
N-7. 12.10 K11. Komisarai tiria. Mir-
tinas kėlinys (kart.) N-7. 12.55 Agen-
tas Šunytis (9). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (60). 13.30 Kaukė (27). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (47) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (17) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.25 Brazilija 2014. 19.30 Ti-
kras gyvenimas. Sužadėtinis. 20.25 
K11. Komisarai tiria. Milijono vertės 
sandoris N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.04 Brazili-
ja 2014. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Sąmokslo teorija. Veiksmo f. JAV, 
1997 m. N-7. 0.55 Nikita (11) N-7. 
1.50 Išrinktieji (2) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 10 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Didysis filmukų šou (13). 7.00 Ma-
žieji Tomas ir Džeris III (49). 7.25 
Agentas Šunytis (9) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (187) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
10.10 Tikras gyvenimas. Sužadė-
tinis (kart.). 11.10 K11. Komisa-
rai tiria. Milijono vertės sandoris 
(kart.) N-7. 11.50 Pagalbos skam-
butis N-7. 12.55 Agentas Šunytis 
(10). 13.20 Ogis ir tarakonai (61). 
13.30 Kaukė (28). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (48) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (18) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Brazilija 2014. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Svetima duktė. 20.25 K11. 
Komisarai tiria. Mirtis grožio salone. 
N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.04 Brazilija 2014. 
22.10 VAKARO SEANSAS Į saulę. 
Veiksmo f. JAV, 2005 m. N-14. 0.10 
Havajai 5.0 (7) N-7. 1.05 Deksteris 

(1) N-14. 2.05 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 

Penktadienis, liepos 11 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (14). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (50). 7.25 Agen-
tas Šunytis (10) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (188) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
Tikras gyvenimas. Svetima duktė 
(kart.). 11.10 K11. Komisarai tiria. 
Mirtis grožio salone (kart.) N-7. 11.45 
Mano vyras gali N-7. 12.55 Agentas 
Šunytis (11). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(62). 13.30 Kaukė (29). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (49) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (19) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.25 Brazilija 2014. 19.30 Po-
licijos akademija 6. Miesto apgul-
tis. Komedija. JAV, 1989 m. 21.15 
Mirtinas ginklas 3. Veiksmo kome-
dija. JAV, 1992 m. N-7. 23.35 Tran-
zitas. Kriminalinis trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 1.20 Soriukas (kart.) N-14. 

Šeštadienis, liepos 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (11). 6.55 Nenu-
galimieji (3). 7.20 Antinas Gudruolis 
(13). 7.45 Teisingumo lyga. Įsiverži-
mas (9). 8.10 Benas Tenas. Super-
visata (39). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (11). 9.00 Ponas Bynas (16). 
9.30 Varlė keliauninkė. Animacinis 
f. Rusija, 1965 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Delio safaris. Animacinis f. 
Indija, JAV, 2012 m. 11.55 PREM-
JERA Ponas Amsius. Filmas šeimai. 
Vokietija, 2007 m. N-7. 13.55 Mano 
puikioji auklė (81). 14.30 Komisa-
ras Aleksas (34) N-7. 15.30 Dala-
sas (3) N-7. 16.30 Didingasis amžius 
(88) N-7. 18.30 Žinios. 18.55 Brazi-
lija 2014. 19.00 SUPERKINAS Ka-
tinas su skrybėle. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 2003 m. 20.35 Laiko įkaitai. 
Nuotykių f. JAV, 2003 m. N-7. 22.50 
Kitoks parodijų filmas. Komedija. 
JAV, 2001 m. N-14. 0.40 PREMJE-
RA Raudonieji smėlynai. Siaubo tri-
leris. JAV, 2009 m. S. 

Sekmadienis, liepos 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (12). 6.55 Nenu-
galimieji (4). 7.20 Antinas Gudruolis 
(14). 7.45 Teisingumo lyga. Įsiverži-
mas (10). 8.10 Benas Tenas. Super-
visata (40). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (12). 9.00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Kylančios žvaigždės. 
Muzikinė komedija. JAV, 2008 m. 
11.55 Šeimos nepasirinksi. Kome-
dija. Prancūzija, 2011 m. N-7. 14.00 
Mano puikioji auklė (82). 14.30 Komi-
saras Aleksas (35) N-7. 15.30 Dala-
sas (4) N-7. 16.30 Didingasis amžius 
(89) N-7. 18.30 Žinios. 18.55 Brazi-
lija 2014. 19.00 Teleloto. 20.00 Vel-
vet (6) N-7. 21.35 Panikos kamba-
rys. Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. 
N-14. 23.50 Mes – viena komanda. 
Drama. JAV, 2006 m. N-7. 

Pirmadienis, liepos 7 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensai detektyvai (18) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. Bal-
tosios balandės paslaptis (kart.) (92) 
N-7. 11.00 Laukinis (10) N-7. 12.00 
Svotai (7) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro 
virtuvė (11) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (26). 16.00 Liežuvautoja (4) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (30) N-7. 19.30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (24) N-7. 20.00 Didžiojo 
sprogimo teorija (1) N-7. 20.30 Jo-
kių kliūčių (5). 21.30 Sumokėti vis-
ką. Kriminalinė drama. JAV, 1999 
m. N-7. 23.35 Vampyro dienoraš-
čiai (9) N-14. 0.30 Mentalistas (30) 
(kart.) N-7. 1.25 Laukinis (10) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 8 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (19) N-7. 9.00 Amerikietiškos 
imtynės (22) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (11) N-7. 12.00 Svotai (8) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (12) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (27). 16.00 
Liežuvautoja (5) N-7. 17.00 Much-

taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (31) N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (2, 3) N-7. 
20.30 Jokių kliūčių (6). 21.30 Nuota-
ka iš anapus. Romantinė komedija. 
JAV, 2008 m. N-7. 23.20 Vampyro 
dienoraščiai (10) N-14. 0.15 Menta-
listas (31) (kart.) N-7. 1.10 Laukinis 
(11) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 9 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (20) N-7. 9.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių 
(5) (kart.). 11.00 Laukinis (12) N-7. 
12.00 Svotai (9) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (13) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (28). 16.00 Liežuvautoja 
(6) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas 
(32) N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo te-
orija (4, 5) N-7. 20.30 Jokių kliūčių 
(7). 21.30 Nenatūrali mirtis. Trileris. 
JAV, 2008 m. N-14. 23.15 Vampyro 
dienoraščiai (11) N-14. 0.10 Menta-
listas (32) (kart.) N-7. 1.05 Laukinis 
(12) (kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(1) N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (6) (kart.). 
11.00 Laukinis (13) N-7. 12.00 Svo-
tai (10) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (14) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (29). 16.00 Liežuvautoja (7) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (33) 
N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo teorija 
(6, 7) N-7. 20.30 Juoko kovos. N-7. 
21.30 Pripažinkite mane kaltu. Kri-
minalinė komedija. JAV, Vokietija, 
2006 m. N-14. 0.10 Mentalistas (33) 
(kart.) N-7. 1.05 Laukinis (13) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(2) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (7) (kart.). 
11.00 Laukinis (14) N-7. 12.00 Svo-
tai (11) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (15) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (30). 16.00 Liežuvautoja (8) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynė-
lė (13, 14) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (23) N-7. 21.30 Snaipe-
ris 2. Veiksmo f. JAV, 2002 m. N-14. 
23.15 Pripažinkite mane kaltu. Kri-
minalinė komedija. JAV, Vokietija, 
2006 m. (kart.) N-14. 1.50 Laukinis 
(14) (kart.) N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 12 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (95) N-7. 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Atsargiai – mote-
rys! (7) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato I-etapas. 12.00 Žmogus prieš 
gamtą. Mojavos dykuma. Las Vegas 
(6) N-7. 13.00 Prajuokink mane. N-7. 
14.00 Milijonieriai. N-7. 15.00 Šei-
mynėlė (13, 14) N-7. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis 
už brolį (5) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (5) N-7. 19.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 19.30 Skonis. 
21.30 MANO HEROJUS Tikras tei-
singumas. Miesto kovos. Veiksmo f. 
JAV, Kanada, 2010 m. N-14. 23.15 
AŠTRUS KINAS Balsai iš anapus. 
Sugrįžimas. Siaubo f. JAV, Kana-
da, 2007 m. S. 1.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 13 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 Ga-

lileo (96) N-7. 8.30 Mitų griovėjai (14) 
N-7. 9.30 Lietuvėlė. N-7. 10.00 Pa-
šėlusios močiutės. N-7. 10.50 Gam-
ta iš arti. 11.00 Meilės sala (2) N-7. 
12.00 Plėšrūnai. Rykliai mieste. Dok. 
f. N-7. 13.00 Prajuokink mane. N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (6) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (6) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Pavojin-
gos bangos. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2011 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Bumeris. Kriminalinė drama. 
Rusija, 2003 m. N-14. 23.20 Snaipe-
ris 2. Veiksmo f. JAV, 2002 m. (kart.) 
N-14. 1.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

ris. Bulgarija, Kanada, D. Britanija, 
2005 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Radviliškio naujienos“ išspausdino Aušros Laurinkienės 
straipsnį apie atnaujintus globos namus Šeduvoje. 

Gavus Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų paramą praėjusių 
metų pabaigoje baigti vieno iš 
dviejų Šeduvos globos namų 
pastatų remonto darbai. 37 se-
nyvo amžiaus ir negalią turin-
tys gyventojai dabar čia jaučia-
si lyg savuose namuose.

Įstaigos vadovės Andželos 
Brazienės teigimu, siekiant už-
tikrinti aukštą teikiamų pas-
laugų kokybę ir saugią aplin-
ką bei tinkamai pasirengti so-
cialinių įstaigų licencijavimui, 
modernizuoti Šeduvos globos 
namus buvo būtina. „Čia dir-
bantis kolektyvas siekia tenkin-
ti globos namų gyventojų psi-
chologinius, socialinius, kultū-
rinius, dvasinius ir saviraiškos 
poreikius, sudaryti jiems tinka-
mas, žmogaus orumo nežemi-
nančias gyvenimo ir reabilita-
cijos sąlygas. Labai džiaugiuo-
si atėjusi į šią įstaigą ir čia radu-
si šaunų ir darnų kolektyvą, at-
sidavusius darbui žmones. Nes 
čia darbas reikalauja ne tik fizi-
nės, bet ir dvasinės ištvermės. 
Yra žmonių, kurie yra tarp gy-
venimo ir išėjimo Anapilin, tad 
globos namų modernizavimas 
taip pat prisideda prie to, kad 
tos paskutinės dienos čia gyve-
nantiems žmonėms būtų švie-
sesnės, geresnės kokybės ir jau-
kesnės. Juk daugeliui ši įstaiga 

tampa tikrais namais. Dažniau-
siai – ir paskutiniais. Stengia-
mės sukurti erdvę, kad jie jaus-
tųsi reikalingi ir mylimi“, – sako 
A. Brazienė.

Iš viso Šeduvos globos namų 
vieno pastato modernizavimas 
atsiėjo daugiau nei 907 tūkst. 
litų. Už daugiau nei 164 tūkst.    
litų atnaujintas nusidėvėjęs Še-
duvos globos namų gyvenamų-
jų ir bendro naudojimo patal-
pų inventorius, baldai, įsigyta 
transporto priemonė. Už dau-
giau nei 715 tūkst. litų suremon-
tuotas Šeduvos globos namų 
pastatas, kuris nebeatitiko socia- 
linėms įstaigoms keliamų reika-
lavimų: suremontuotos išorės 
sienos, jos apšiltintos, pakeista 
dalis stogo, dalis kanalizacijos ir 
vamzdynų, šildymo sistema, su-
tvarkyti vidaus elektros prietai-
sai, įrengtos naujos higienos pa-
talpos, kad 3–4 asmenims tektų 
vienas tualetas, dušas ar vonia.

Naujai įrengtoje virtuvėlėje 
globos namų gyventojai, norin-
tys paįvairinti laisvalaikį, savo 
malonumui gali tobulinti kuli-
narinius įgūdžius – padedami 
socialinių darbuotojų išsikepti 
pyragą ar pasigaminti maisto, 
pavalgyti. Čia gyventojai gali 
priimti juos aplankyti atvyku-
sius artimuosius, pavaišinti juos 
kava ar arbata.

Modernizuoti Šeduvos 
globos namai 

Saulina Jokubauskaitė Šilutės naujienas atspindinčiame tin-
klalapyje www.zinios1.lt rašo apie planuojamus būsto pritai-
kymo darbus. 

2014 metais Būsto pritaikymo ei-
lėje Šilutės rajone laukia net še-
šios neįgaliųjų (arba juos globo-
jančios) šeimos. Šiais metais sa-
vivaldybės administracijoje Būs-
to pritaikymo su negalia asme-
nims programai įgyvendinti iš 
viso skirti 34 tūkst. litų (su admi-
nistracijos išlaidomis).

Šilutės rajono savivaldybės 
Būsto pritaikymo žmonėms su 
negalia komisija apsilankė ke-
liose prašymus pritaikyti būstą 
neįgaliems asmenims pateiku-
siose šeimose.

Pirmieji aplankyti Šilutės 
mieste gyvenantys senoliai. Tė-
vus globojantis sūnus Tomas 
sakė, kad namuose tereikia 
įrengti neaukštą dušinę, kurioje 
galėtų nuprausti ar numaudy-
ti garbaus amžiaus (per 80-metį 
peržengusius) Alzheimerio liga 
sergančius tėvus. Sename name 
nėra vonios, tad rengiant dušinę 
reikės pravesti vandens ir kanali-
zacijos vamzdžius, o vietą mau-
dymuisi įrengti kambario kam-
pe. Tam reikės ir dalinio sienos 
remonto. 

Aplankyta ir Lionė Noreikie-
nė, kuri jau 26-erius metus glo-
boja Dauno sindromą turinčią 
dukrą. Moteris komisijai atvira-

vo, jog labiausiai namuose reikia 
neaukštos vonios. Senos statybos 
name, kuris netrukus bus pradė-
tas renovuoti pagal Daugiabu-
čių namų atnaujinimo progra-
mą, yra sena tarybinių laikų vo-
nia. Pasak L. Noreikienės, jos du-
kra, turinti gilų centrinės nervų 
sistemos pažeidimą, bijo gilios 
vonios. Įmontavus buto vonios 
kambaryje nedidelę ir neaukš-
tą vonią, pasak šilutiškės, atsi-
ras daugiau vietos ir bus abiem, 
mamai ir dukrai, paprasčiau bei 
patogiau.

Tretieji aplankyti namai –
Traksėdžiuose. Daugiabuty-
je name gyvenanti Danutė Ra-
džiūnienė prašo turėklų. Pasak 
moters, po chemoterapijos pa-
žeista jos koordinacija, tad bi-
janti, kad lipdama laiptais gali 
nukristi ir susižaloti.

Anot pirmame aukšte gy-
venančios traksėdiškės, tereikia 
įtaisyti vienoje pusėje neaukštus 
turėklus, į kuriuos ji galėtų laipti-
nėje įsikibti ir atsargiai nulipti (ar 
užlipti). Lauke tokie turėklai yra.

Išklausę žmonių su nega-
lia pageidavimus bei apžiūrėję 
namų sąlygas, komisijos nariai 
nusprendė sudaryti darbų sąma-
tą ir imtis realių darbų.

Būstui pritaikyti – 
34 tūkst. litų

Kaune vykęs Lietuvos orien-
tavimosi sporto čempiona-

tas ir Ignalinoje surengtos Euro-
pos taurės rungtynės – paskuti-
nieji startai prieš svarbiausias 
metų varžybas – pasaulio čem-
pionatą. Negalią turintys Lietu-
vos rinktinės nariai įrodė esan-
tys pasirengę jame dalyvauti. 

Šalies orientavimosi sporto 
varžybos šį kartą surengtos pa-
kaunėje, prie Pažaislio vienuoly-
no. Dėl apdovanojimų varžėsi 41 
sportininkas. Tarp jų – 6 orien-

Paaiškėjo geriausi šalies 
orientacininkai 

Neįgaliųjų  
sportas

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos generalinė sekretorė Irena Burim ap-
dovanojo geriausius šalies orientacininkus. 

tacininkai iš Latvijos ir 2 Rusi-
jos atstovai iš Pskovo miesto. 
Tai, pasak vieno iš varžybų daly-
vių, Lietuvos rinktinės nario Ta-
deušo Šimkovičiaus, buvo gerai 
pasiruošę sportininkai, taip pat 
besirengiantys pasaulio čempio- 
natui. 

T. Šimkovičius sako, kad 
miškingoje vietovėje įrengta tra-
sa buvo sunki, tačiau ir įdomi. 
Ja rūpinosi orientavimosi spor-
to klubo „Falco“ vadovas An-
drius Jovaiša. T. Šimkovičiaus 

teigimu, tokiose trasose priva-
lumą turi vaikštantieji – jie gali 
matyti aukščiau esančius objek-
tus, prireikus – atsitūpti, o ratu-
kininkai priversti žiūrėti iš sėdi-
mos pozicijos. Tačiau, nepaisant 
to, jie neužleidžia pozicijų ir sė-
kmingai varžosi. 

Geriausiai orientavimosi tra-
soje tarp neįgaliųjų pasisekė Lie-
tuvos rinktinės nariui alytiškiui 
Borisui Gavrilovui, antra buvo 
Grita Takulinskienė iš Kauno, 
trečioji – Laima Lažinskienė, 
taip pat kaunietė. 

Neįgalieji varžėsi ir dar vie-
noje – tempo rungtyje. Tai nau-
ja, tačiau jau į pasaulio čempio-
natą įtraukta rungtis. Varžybų 
dalyviams reikėjo kuo greičiau 
atsakyti į klausimus apie žemė-
lapyje pažymėtus objektus. Šio-
je rungtyje nepralenkiama buvo 
L. Lažinskienė, II vietą pelnė 
T. Šimkovičius, o trečias buvo 
B. Gavrilovas. Visi šios rungties 
dalyviai ir sudarys neįgaliųjų 
komandą pasaulio čempionate. 

Europos taurės varžybose 
Ignalinoje dalyvavo orientaci-
ninkai iš 8 pasaulio šalių, negalią 
turintieji varžėsi kartu su svei-
kaisiais. Geriausią rezultatą tarp 
neįgaliųjų pasiekė Ukrainos at-
stovas, kitas prizines vietas pel-
nė sportininkai iš Rusijos. Na, o 
Lietuvai atstovavę T. Šimkovi-
čius ir L. Lažinskienė užėmė 4 
ir 5 vietas.  

emilija stOnkutė

Jau ne pirmus metus Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugija su-

kviečia sportuojančius neįga-
liuosius į tradicinę sporto šven-
tę. Tai ne tik varžybos, bet ir senų 
draugų susitikimai, linksmi pa-
bendravimai.

Ir šiemet į Tauragę suvažia-
vo nemažas būrys svečių iš kitų 
rajonų: Kauno, Kazlų Rūdos, Ši-
lalės, Pagėgių, Jurbarko ir Rieta-
vo neįgaliųjų komandos. Spor-
tininkus pasveikino ir sėkmin-
gų startų palinkėjo Tauragės sa-
vivaldybės mero pavaduotojas 
S. Statkus, Tauragėje išrinkto Sei-
mo nario D. Petrošiaus padėjėjas 
P. Gargasas, varžybų šeiminin-
kas Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas K. Petkus.

Niekas per daug nesisielojo 
dėl rekordų ar geresnių rezulta-
tų – svarbu pabūti kartu, links-
mai parungtyniauti, parodyti 
savo gebėjimus. O jėgas išmėgin-
ti tikrai buvo kur. Teko pasivar-
žyti visiems žinomų sporto šakų 
(šaškių, šachmatų, smiginio, fi-
gūrinio važiavimo paprastais ir 
elektriniais vežimėliais) varžy-
bose. Bet šiemet buvo ir naujo-
vių: 5 kg bokalo laikymo išties-
ta ranka ir bato mėtymo į taiki-
nį rungtys. Pastaroji sutraukė ne-
mažą būrį sportininkų. O nugalė-
tojais tapo tauragiškiai – pirmas 
buvo A. Bruklys, antrą vietą lai-
mėjo J. Norbutas, o trečias liko 
svečias iš Kazlų Rūdos S. Onaitis.

Jau keletą metų niekas nesu-
geba pralenkti šachmatininko 
iš Pagėgių R. Ambarcumiano, o 
prie šaškių lentos iš moterų ge-
riausiai pasirodė kauniškė F. Jan-
čiuvienė. Iš vyrų geriausiai šaš-

Bičiulius subūrė 
sporto varžybos

kėmis žaidė vietos atstovas P. La-
žauninkas.

Įtempta kova vyko krepšinio 
aikštelėje. Tarp moterų taikliau-
sia buvo jurbarkietė V. Kripaitie-
nė, o tarp vyrų taikliausia ranka 
pasižymėjo pagėgiškis P. Juodis.

Laikant bokalą stipriausią 
ranką tarp moterų pademons-
travo tauragiškė Nauburienė, o 
iš vyrų ilgiausiai bokalą išlaikė ir 
nugalėjo O. Armonas iš Pagėgių.

Labai smagiai vyko žiedų 
mėtymo ant stovo rungtis. Gal 
todėl, kad čia lygiomis teisėmis 
dalyvavo moterys ir vyrai. O nu-
galėjo kauniškė J. Minkevičienė.

Kaip visuomet, daugiausia 
dalyvių sutraukia smiginio rung-
tis. Čia nepralenkiamas buvo 
S. Minkevičius iš Kauno. Šią 
rungtį tarp sėdinčių vežimėliuo-
se laimėjo šilališkis J. Krasauskas.

Pirmą kartą figūrinio važia-
vimo vežimėliais varžybos vyko 

salėje. Čia rankomis varomų ve-
žimėlių kategorijoje laimėjo šila-
liškė A. Norvaišaitė, o tarp vyrų 
vežimėlių valdymo virtuozu pri-
pažintas J. Krasauskas iš Šilalės. 
Na, o elektrinių vežimėlių figū-
rinio važiavimo rungtyje visus 
laurus nuskynė Tauragės atsto-
vai. Pirmąją vietą laimėjo E. Lau-
rinaitytė, antras buvo T. Gerčys, 
o bronza pasidabino M. Rama-
nauskas.

Visi nugalėtojai ir prizininkai 
iškilmingai buvo apdovanoti me-
daliais ir garbės raštais. Pertrau-
kose tarp rungčių sportininkus 
ir žiūrovus linksmino Tauragės 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Svaja“, tuomet sportinių kovų 
arena tapdavo dainų ir šokių 
sale. Visiems buvo gera ir smagu.

Linksmi ir patenkinti išsi-
skirstėme, pažadėję kitais metais 
vėl susitikti.

Vladislovas kirkickAs

Žiedų mėtymo ant stovo rungtyje lygiomis teisėmis dalyvavo ir moterys, ir 
vyrai. Vladislovo Kirkicko nuotr.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projek-
tą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

o

Tartum atsivėrimą 
rytą sutikime visi... 

Girdi žmogus – jau visas cho-
ras gieda ryto ilgesį. Vos 

aušra pro namų stogus pakyla, 
paukščiai giesmėmis ima svei-
kinti rytą.

Vasara. Žiemos speiguos iš-
svajota džiaugsmo ašara. Kur 
taip bėgi? Kur skubi? Apsikai-
šiusi žiedais, griausmu ir žaibais, 
saulės šiltais spinduliais apkabi-
nusi žemę visą.

Ir pro langus vasara graži. 
Ošia vėjyje kaštonai ir klevai. 
Šermukšnis šalia ąžuolo stovi 
išdidus. Mąstau, gal jie kalbasi 
tarp savęs: „Ko žmonių akys lan-
gų stikluos kasdien mūsų nepa-
leidžia? Jau įsiminėm jų veidus 
ir akių žvilgsnį, kažko ieškantį 
tarp mūsų lapų ir žiedų.“

Rytą, kol saulė dar rasas 
džiovina, tartum atsivėrimą su-

tinki. Ir naują dieną, ir vienatvę 
tylią. Ir viską, kas atminty išdi-
lę, ir tai, ko nesupranti.

Kartais kalbi. Tikies. Save 
apgaudinėji, kad negirdėtum, 
ką tau sako ateitis susimąsčiu-
siu veidu.

Būna dienų, kai imi žiūrė-
ti atminties akimis. Atsiveria 
praeities pamiršti keliai. Jais ėjo 
žmonės. Ir tu pats ėjai. Gaudei 
džiaugsmą keliantį drugelį ten, 
kur žydėjo dobilai. Lijo liepžie-
džių medus. Atrodė, kad laimė 
laukia, atkėlusi vartus. Ir tu įei-
si pro juos tarsi nugalėtojas – lai-
mingas žmogus.

Bet retai taip būna, kaip žmo-
gus tikies. Lieki vienas ir su sa-
vim tik duona dalinies. Bėga me-
tai, nešvytėję džiaugsmu. Skaus-
mu gulę ant pečių. Liko tik lan-

Lietaus muzika
Lyja vasaros lietus. Lyg pia-

nino klavišų garsais suskamba 
besibeldžiantys į langų stiklus 
lietaus lašai. Perkūnas tarytum 
dirigentas mosteli savo ugnine 
žaibo batuta ir dar galingiau, 
didingiau suskamba lietaus me-
lodija. Žmogus klausosi, ir jam 
ima atrodyti, kad nieko gražes-
nio už šią muziką dar nebuvo 
girdėjęs. Staiga, rodos, suskam-
ba paskutiniai krištolinių lietaus 
lašelių skimbtelėjimai ir lyg ap-
vainikuodama gamtos koncertą 
danguje nušvinta įvairiaspalvė 
vaivorykštė. 

Vasara
Vasara, vasara, vasara. Tokia 

graži, spalvinga, viliojanti pasi-
klausyti paukščių giesmių, žio-
gų smuikavimo, atsigerti tyro 

Miniatiūros
šaltinio vandens, nueiti į už kilo-
metro nuo namų esantį pušyną, 
atsigulti į purų samanų patalą ir 
klausytis pušų ošimo. Ar lydėti 
akimis padangėmis nardančias 
kregždutes. Grįžus namo nusi-
skinti iš daržo ežios braškę ir ją 
skanaujant sugalvoti, kur ke-
liausi kitos dienos rytui išaušus. 
Juk vasaros viešnagė tokia trum-
pa. Tad kol kvepia žiedai, dūz-
gia medų nešančios bitės, pavie-
šėkime žaliuose gamtos namuo-
se. Kad beldžiantis rudens lie-
taus lašams į langų stiklus galė-
tume prisiminti pačias gražiau-
siais vasaros akimirkas.

Ramunės
Žydi ramunės. Linguoja pūs-

telėjus vėjui, lyg sektų paslap-
tingą pasaką. Žmogus lyg ko-
kia būrėja ima ramunėlę į ran-
kas ir buria savąją lemtį. Juk ir 
jam norisi surasti sau širdžiai ar-
timą žmogų, gyvenimo palydo-
vą. Kartais ramunės burtai nule-

mia laimę. Ir sėdėdami už ves-
tuvinio vaišių stalo jaunieji šyp-
sodamiesi saugo savo paslaptį 
apie baltosios ramunės burtus.

Linguoja vėjyje ramunių žie-
dai. Baltos kuklios gėlelės neša 
laimę tiems, kas supranta jų pa-
slaptis.

Gandro kelionė
Kiekvieną dieną neseniai su-

kurtos šeimynėlės tėvas gandras 
skrenda nuo senojo gluosnio, 
kur yra susisukęs lizdą, iki liūno 
parnešti savo numylėtajai žmo-
nelei pietums porą varlių. Nes 
ji, kantriai tupėdama lizde, peri 
jųdviejų pirmagimius. Abu su 
gandru gyvena džiugiu būsimų 
mažylių laukimu, įsivaizduoja, 
kaip kantriai mokys juos skrai-
dyti, susirasti maisto, išveng-
ti tykančių pavojų. Stebiu gan-
dro kelionę ir džiaugiuosi jo iš-
tikimybe ir meile savajai šeimai.

Aušra VerBLiuDAVičiūtė
Šeduva

go stiklai ir kiemo medžiai – ge-
riausi draugai. 

Pažiūrėk, bičiuli, jau vaka-
ras nendrėm plaukus šukuoja. 
Girdi, dar gegutė kukuoja? Šir-
dį skaudės, kai laikas iš atmin-
ties ištrins strazdo giesmę, tavo 
balsą ir vakarą šitą.

Jau laikas vėlus, mielas žmo-
gau. Tuoj mėnulis pakils virš 
namų stogų. Sapnus išdalins 
miegui žmonių. Diena praėjo. 
O aš tavęs nesutikau. Tai tik to-
dėl, kad laikas sutrumpėjo. Bi-
čiuli, parugių paukšti, jei gali, 
mums visiems, prie lemties pri-
rištiems, aukštai iškeltiems, pa-
sakyk, prakalbėk, jei gali, ar švel-
ni žolė birželio?

stefanija FeDuLAitė
Panevėžys

Dzūkija
Čia Merkys ir Ūla,
Čia Merkinės kalva
Ir Pilėnų laužai dar rusena.
Alytaus čia šilai,
Juos tikrai pamilai,
Kaip legendą istorijos seną.

Čia senelių takai,
Praeities čia laikai,
Ir koplytstulpiai rymo prie kelio.
Gilios pėdos tėvų
Ir brandumas javų,
Ir skubėjimas mažo upelio.

Ištremtųjų keliai
Ir jų raudos giliai
Širdyse dar gyvena lig šiolei...
Bet Dzūkijos žmogus
Visad buvo ir bus
Nuoširdus, kaip kadaise senoliai.

trispalvė
Su mamos drobėm,
Pievoj ištiestom,
Su tėvo pradalgiais
Per žalią lanką,
Su Merkio vingiais, 
Jo bangom šiltom,
Su bitės skrydžiu,
Kai ji žiedus lanko.
Tokia brangi šviesa
Trijų spalvų
Ir Nemuno, Neries susitikimas, 
Ir Vilniaus bokštai
Tarp žalių kalvų, – 
Tartum dangaus 
Man atsiųstas likimas.

nežinau
Vidutei K.
Nežinau, ar tave aš pažįstu,
Pūdo druskos kartu nesuvalgėm.
Atskirai bėgo mūsų jaunystės,
Ne kartu į padangę mes žvelgėm.

Ne drauge ir į kelią išėjom,
Ir išsinešėm kraitį skirtingą.
Mūsų veidus kiti glostė vėjai
Ir savaip buvom gal mes laimingos.

Susitikome kloniuos Dzūkijos,
Lyg du paukščiai, lyg liepos prie kelio.
Ir sujungė nematomos gijos –
Mūs išskirti jau niekas negali.

rugių 
žydėjimas
Koks nuostabus
Žydėjimas rugių...
Nežydi, sako, jie,
O plauko.
Bet aš mažyčius
Žiedelius regiu
Ryte sustojusi
Prie rugių lauko.
Juos nubraukiu 
Nuo varpos –
Jų mamos,
Bet greit kiti
Ištrykšta lyg šaltiniai.
Jaučiu tik švelnų
Spurdesį delnuos
Ir saldų svaigulį
Savoj krūtinėj.
Koks nuostabus
Žydėjimas rugių,
Jo žodžiais 
Nusakyti neįmanoma.
Jis panašus
Į liepsną kadagių
Ir į žmogaus
Nubėgantį gyvenimą.

tyla
Gal niekada
Suprast ir negalėsiu,
Kodėl mane
Taip jaudina tyla,
Kai užsiklojusi
Ramiu pavėsiu
Širdis suspurda
Netekties gėla.
Kai tyliai vaikšto
Naktį mėnesienos,
Lyg šaukiančios,
Lyg buriančios kažką.
Ir kai šešėliai
Klaidžioja ant sienos,
Lyg kažkieno
Paklydusi ranka,
Žegnojanti ir kiemą,
Ir palaukę,
Ir namų kerčią,
Pilną paslapčių...
Tada atrodo,
Vis kažko aš laukiu,
Ateinantį kažką
Širdim jaučiu.

Po žodžio sparnu
Ir pievos, ir upės, 
Vaikystės sapnai,
Žibutės šviesa. 
Ir beržas prie tako, 
Lyg sargas suklupęs,
Pražydus pakrantė visa.

Ant žodžio sparnų
Mintis ir svajonė,
Melodijų pynės 
Ir meilės aidai,
Ir mylinčios akys,
Ir artimi žmonės,
Kuriuos šiam pasauly
Tikrai suradai.

Po žodžio sparnu
Po žodžio sparnu
Mes esam laimingi,
Ant žodžio sparnų
Viltim pakylėti.
Lietuviški žodžiai
Visiems reikalingi:
Juos saugoti reikia,
Juos reikia mylėti.

Aldona sABOnytė-kAzLAuskienė 
Alytaus r.

Egidijaus Skipario nuotr.Nuo Ladakalnio (Ignalinos r.) atsiveria įspūdinga panorama.
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