
Galimybė vairuoti automobilį neįgaliesiems labai svarbi.
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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) surengta tra-
dicinė neįgalių vaikų sto-
vykla į Landšafto terapi-
jos ir rekreacijos centrą 
Monciškėse šiemet su-
kvietė 17 stovyklautojų 
bei jų artimųjų: mamų, 
močiučių, senelių, glo-
bėjų. Pajūryje praleista 
savaitė visiems suteikė 
daug džiaugsmo. Stovyk- 
lautojai pakeitė įprastą 
aplinką, pailsėjo nuo kas-
dieninės rutinos, vaikai 
patyrė naujų įspūdžių, sa-
vyje atrado iki šiol neat-
skleistų talentų, o mamos 
sužinojo naudingų psi-
chologijos žinių, išsikal-
bėjo, pasidalijo patirtimi.

Integracijos keliu

Neįgalieji, kuriems rei-
kia automobilio su ranki-
niu valdymu, viešai priei-
namos informacijos, kur 
galima atlikti tokį pritai-
kymą, ras nedaug. Pasak 
jų pačių, apie šią paslau-
gą dažniausiai sužinoma 
iš bičiulių. Rankinio val-
dymo įrangą į automobi-
lį įmontuojančių įmonių 
ar meistrų yra nemažai, 
tačiau tik vienas kitas iš-
duoda dokumentus, įro-
dančius, kad transpor-
to priemonė atitinka nu-
statytus techninius reika-
lavimus. 

Aplinka visiems 

Galite pasirinkti vieną iš 30 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlinin-
ko, manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafi-
kos, maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas. 
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras  
kviečia neįgaliuosius, turinčius 0–45 % darbingumo lygį ir 
šiuo metu nedirbančius, registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Aktualijos

Kas gali gauti 
kompensaciją 

Neįgalieji, turintys sutrikusią 
judėjimo funkciją, kuriems nu-
statytas specialusis lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo techninio 

Ar neįgalieji išsimokės už kokybišką 
automobilio techninį pritaikymą?

pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis, ir šeimos, auginan-
čios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 
metų, jei jiems nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis, 
turi teisę gauti specialiųjų auto-

Visada laimėdavo 
draugystė

Stovykla prasidėjo smagia iš-
vyka į Klaipėdos zoologijos so-
dą. Jame įkurdinta apie 150 rū-
šių gyvūnų. Nemažai jų įtraukti į 
Lietuvos ir tarptautinę raudoną-
sias knygas. Vaikai smalsiai ste-
bėjo zoologijos sodo gyventojus, 

Vaikų stovykloje – veiksmingos 
bendravimo terapijos pamokos

(nukelta į 5 psl.)

„Aš gAliu“: 
straipsniai 

apie 
neįgaliuosius 

internete

Liepos 1 dieną lrytas.lt interne-
to naujienų svetainėje atsirado 
nauja rubrika „Aš galiu“. Ši skil-
tis rengiama įgyvendinant Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
remiamą Informacijos rengimo 
ir sklaidos internete projektą.  
Norime pasidžiaugti, kad kon-
kursą įgyvendinti šį projektą 
laimėjo savaitraštis „Bičiulys-
tė“. Rūpinsimės, kad visuome-
nė kuo daugiau sužinotų apie 
neįgaliuosius, jų talentus ir pa-
siekimus, kad gerbtų šių žmo-
nių teisę į orų gyvenimą. 

Rubrikoje skaitytojai jau 
dabar gali rasti publikacijų ir 
vaizdo reportažų apie univer-
salią aplinką, švietimą, užim-
tumą. Netrūksta ir pasakojimų 
apie žmonių gyvenimus, pa-
siekimus. 

Siekiame atspindėti įvairių 
negalių aktualijas, todėl straips-
nius rubrikai „Aš galiu“ rengia 
skirtingoms negalioms atsto-
vaujančių nevyriausybinių or-
ganizacijų bendradarbiai ir žur-
nalistai.

Be to, rūpinamės, kad rubri-
ka „Aš galiu“ būtų artima kiek- 
vienam skaitytojui – tie, ku-
riems sunkiau skaityti ar su-
prasti daugiau informacijos, 
visus straipsnius galės skaityti 
lengvai suprantama kalba. 

Naujienas sekite: 
http://asgaliu.lrytas.lt/ .

„Bičiulystės“ inf.

mobilių įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
ją. Ši kompensacija mokama kar-
tą per 6 metus ir gali siekti 32 ba-
zinės socialinės išmokos dydžius 
(šiuo metu ji yra 38 Eur, taigi iš-
mokama suma siekia 1 216 Eur). 

Tiesa, ši kompensacija nega-
li būti skirta, jei asmeniui nusta-
tytas specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis. Svarbu ir tai, kad 
žmogus pats turi vairuoti lengvą-
jį techniškai pritaikytą automo-
bilį su rankiniu valdymu arba su 
automatine pavarų dėže. 

Didelei daliai žmonių, ku-
riems nustatytas specialusis 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos poreikis, yra 
būtinas rankinis valdymas, t. y. 
automobilį reikia perdirbti taip, 

E. Skipario nuotr.

Aldonos Milieškienės nuotr.Į Monciškėse surengtą stovyklą vaikai ir mamos suvažiavo iš visos Lietuvos.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Netoli mūsų namo – dvi sporto aikštelės. Šalia jų – 
ilgoka nuokalnė, kuri, atsiradus sniegui, nuo vai-

kų klegesio visada būdavo gyva. O aikštynuose iki 
rudens diena dienon bumbsėdavo kamuoliai, sklido 
ginčai, sėkmės džiaugsmo balsai. Ne mažiau emoci-
jų sklisdavo nuo suoliukų, kur įsikurdavo aistruoliai.

Dabar ir kalnelis, ir aikštelės nebeaidi, vaikus tar-
si vėjas nupūtė. Su kaimynu, Edukologijos universite-
to docentu, kalbamės, kur tie sportuotojai nugainioti. 
Tikriausiai, sako, sėdi namuose ir maigo kompiute-
rių mygtukus arba spokso į televizorių. O kur jiems 
dėtis, klausiame vienas kito? Vasaros stovyklų prie 
jūros ir ežerų kainos neįkandamos. O vaikai mėgs-
ta, kad juos kas nors suburtų, paskatintų. Deja, vai-
kų užimtumo klubai prie seniūnijų irgi reti – nėra lė-
šų samdyti sporto metodininkus, kurie įvairių žaidi-
mų varžybas rengdavo, aikštynų būkle pasirūpinda-
vo. Dabar gi styro aplūžę krepšinio stovai, aikštelių 
grindiniai suaižėję. Valdžios dėdės vis dūsauja – nė-
ra pinigų, kaip kas išmano, taip tegu save ir gano. Nė 
galvoje, kad žaisdamas (nebūtinai sporto žaidimus) 
vaikas realizuoja savo gabumus, mokosi bendrauti, 
įgyja žinių, patiria teigiamų jausminių išgyvenimų.

Patirtis rodo, jog be atvangos naršyti po sociali-
nius tinklus arba valandų valandas spoksoti į televi-
zijos ekraną labai pavojinga. Kinijoje, pavyzdžiui, pa-
augliai apie seksą daugiausia sužino iš interneto, nes, 
kaip rodo apklausos, tiek mokykloje, tiek namuose 
lytinis švietimas nėra pakankamas. Beje, kaip ir Lie-
tuvoje. Didžiosios Britanijos medicinos ir sporto žur-
nalo duomenimis, žmonės, kasdien prie televizoriaus 
praleidžiantys vidutiniškai šešias valandas, gali tikė-
tis 4,8 metų trumpesnio gyvenimo.

Kita bėda kita – tos „dėžės“ turinys. Televizijos 
programų šeimininkai dėl reitingų prisigalvoja pa-
čių įvairiausių dalykų! Viena televizija jau kelinti 
metai rodo „farų“, t.y. policininkų naktinį darbą. Čia 
nieko daugiau nepamatysi tik kaip uniformuoti vy-
rai tamposi su girtuokliais, kruvinais peštynių daly-
viais, žodžiu, su visuomenės atmatomis. Drausminti 
reikia, bet kokia nauda tokį šlykštumą kone kas va-
karą brukti. Tarsi policija neatliktų rimtesnių pre-
vencinių darbų.

Medikai sako, jog pernelyg žavėdamiesi informa-
cinių technologijų produkcija, vaikai ir paaugliai pa-
tiria sveikatos problemų. Iš kur tokia kreiva dauge-
lio jaunuolių eisena, iš kur nuolat didėjantis akinių 
ir kontaktinių lęšių poreikis? Medicinos komisijos, 
tikrindamos savanorių šauktinių sveikatą, kas penk-
tą-šeštą pripažįsta netinkamu kariuomenės tarnybai 
dėl stuburo iškrypimų, regos sutrikimų. Metams bė-
gant ar neprireiks jiems vaikštynių?

Nepaisant pavojų sveikatai, galioja sena, liūdna 
tiesa: uždraustas vaisius skanesnis. Pagal Šventąjį 
Raštą pirmoji žmonių pora Adomas ir Ieva, paraga-
vę Edeno (žemės Rojaus) sode draudžiamo vaisiaus, 
Dievo buvo išvaryti į pasaulį ir patyrė žmogiškosios 
būties vargus. Mūsų valstybė nieko nevaro iš šalies 
sodo. Tačiau šimtai tūkstančių žmonių, daugiausia 
jaunų, palieka savo gimtinę vardan noro paragauti 
saldesnio vaisiaus ir dar dievažin ko.

Liūdniausia, kad be tėvų žinios laimės ieškoti sve-
tur išvyksta nesubrendėliai. Tiksliau, pabėga iš namų. 
Pasijutę atstumti šeimoje, susiranda nekokios repu-
tacijos draugų, buriasi lindynėse, nesunkai pasiduo-
da kitų įtakai. Beje, pernai užregistruota 2800 dingu-
sių žmonių, iš jų daugiau kaip 60 proc. nepilnamečiai.

Žinoma, naivu būtų skleisti mintis, kad visi pra-
dingėliai yra informacinių technologijų ar komuna-
linių tarnybų aplaidumo aukos. Kaip šiuo atveju ne-
prisiminti vieno visuomenės veikėjo patarimo, kad 
ne tiek reikėtų kreipti dėmesio į vaikų trūkumų ir 
ydų šalinimą, kiek stengtis pripildyti jų sielas mei-
lės. Meilė šalins ydas. Naikinti blogį neužpildant sie-
lų gėriu – beprasmiška.

Edeno sodo vaikai

Apie tai,
kas

jaudina
Kretingos r.:

  Kretingos neįgaliųjų 
draugijos narė Birutė Zen-
kevičienė papasakojo apie 
Kretingos rajono neįgalių-
jų veiklas. 

Kretingos rajono ne-
įgaliųjų draugijoje tapo 
tradicija kiekvieno mėne-
sio paskutinį pirmadienį 
susirinkti kaimo turizmo 
sodyboje „Vienkiemis“. Čia 
neįgaliųjų draugijos nariai 
turi galimybę pasinaudoti 
pirties ir masažinių vonių 
malonumais. Visa tai – šir-
dingų šeimininkų Algio ir 
Jolandos Šoblinskų dėka. 
„Nuo nelaimingos lem-
ties niekas nėra apsaugo-
tas. Šiandien sveikas, sku-
bi, bėgi, o čia tau koks in-
sultas ir...“ – taip mąsto 
A. Šoblinskas. 

Neįgaliųjų draugija tę-
sia savo darbų ir pramo-
gų maratoną. Cirko šei-
mininkų Mykolo ir Agnės 
Zobovų pakviesti net 40 
žmonių pabuvojome ne-
mokamame pasirodyme. 
Mamos ir Tėvo dienas mi-
nėjome Kartenos mieste-
lyje (renginius organizavo 
aktyvi draugijos padalinio 
vadovė Rita Kiškėnienė). 
Surengtas koncertas, ku-
riame dalyvavo Kartenos 
mokyklos daugiafunkcinio 
centro jaunimo kolekty-
vas, vadovaujamas Janinos 
Vaičekauskienės, jaunučių 
ir moterų ansambliai, ku-

Darbų ir veiklos sūkury

riuos ruošė vadovė Daiva 
Norvaišienė, džiugino ir 
Rimanto Varkojo bei J. Vai-
čekauskienės duetas.

Vėliau Romualdo Jo-
nučio sodyboje karteniš-
kiams buvo surengta spor-
to šventė. Čia dalyvavo ir 
kaimynai iš Telšių. Vyko 
įtemptos šaškių, šaudy-
mo iš pistoleto, smiginio, 
bei bulvės mėtymo į krepšį 
varžybos. Gero juoko dozę 
neįgaliesiems padovanojo 
Kartenos meno mėgėjai, 
kurie suvaidino spektaklį 
pagal Žemaitės apsakymą 
„Trys mylimos“. 

Esame dėkingi Kretin-
gos savivaldybei bei Socia- 
linių reikalų ir sveikatos 
skyriaus vedėjai Danutei 
Blagnienei už skirtą auto-

busą, su kuriuo aplankė-
me atsinaujinusį Klaipė-
dos delfinariumą, pake-
liui pabuvojome botani-
kos sode.

Jau tapo tradicija Kre-
tingoje minėti šv. Antano 
atlaidus. Šiemet jie buvo 
skirti J. K. Chodkevičiaus 
445 m. jubiliejui paminė-
ti. Pirmą kartą šiais metais 
šventinėje mugėje akty-
viai dalyvavo ir savo dir-
binius eksponavo Neįga-
liųjų draugijos nariai. Jų 
darbai džiugino kiekvie-
no praeivio akį, o užrašas 
„Neįgaliųjų draugija“ kvie-
tė stabtelėti prie gaminiais 
apkrautų stalų. Ne vienas 
stebėjosi: „Ar taip galima 
padaryti?“ Kaip dažnai ga-
lime, bet nedarome. Kar-

tais atrodo, kad negalia – 
dovana. Ji ateina tam, kad 
išmokytų vertinti tai, ką 
laikome duotybe, ateina 
pakeisti mus. Negalia atei-
na gydyti visų, apaugusių 
psichologinėmis, emoci-
nėmis, socialinėmis nega-
liomis. Tam, kad pamirš-
tum tą „dovaną“, tereikia 
retkarčiais sustojus pasa-
kyti – ačiū nusivylimams, 
ačiū negaliai ir kibti į dar-
bus – juk taip gydančiai 
veikia batikos, keramikos, 
floristikos užsiėmimai 
Kretingos dienos centre. 
Galima apsilankyti ir kom-
piuterinės grafikos, meno, 
literatūros bei sporto klu-
buose. Kviečiame visus ne-
likti abejingais, o daugiau 
judėti, krutėti.

Ukmergė: 
 Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos narės Re-
gina Vinckienė ir Aldo-
na Gedgovdienė pasidali-
jo neužmirštamų ir gražių 
emocijų padovanojusios 
kelionės po Rokiškio kraš-
tą įspūdžiais.

Vieną gražų ankstyvą 
vasaros rytą pajudėjome 
link dar mažai apžiūrėto, 
apvažiuoto Rokiškio kraš-
to. Svetimame rajone neži-
nojome, kur labiausiai ver-
ta pasižvalgyti, tad pagal-
bos kreipėmės į Rokiškio 
informacijos ir turizmo 
centro direktorę Liną Va-
lotkienę. Ir nieko nelauk-
dami leidomės į ekskur-
siją, kurią mums pravedė 
gidė Vilė Sarulienė.

Pro Rokiškio sena-
miestyje esančios Nepri-
klausomybės aikštės, kuri 
yra paskelbta neįkainoja-
ma architektūros vertybe, 
vakarinę dalį galima maty-
ti Šv. Apaštalo Evangelis-
to Mato bažnyčią – čia bu-
vo mūsų ekskursijos pra-
džia. Gražiausio neogoti-
kos ansamblio Lietuvoje 
statyba vyko 1866-1885 
metais, bažnyčios funda-
torius buvo grafas Reinol-
das Tyzenhauzas. Rokiš-
kio katalikų bažnyčia mus 
nustebino žymių Europos 
meistrų darbais, bronziniu 

...pas kaimynus in Rakiškį 
dardėjom...

paauksuotu centriniu alto-
riumi, unikaliais medžio 
darbais, austrų vitražais, 
vokiečių Valkerių firmos 
vargonais. Teko pabuvoti 
ir požemiuose, kur, pasak 
gidės, ilsisi Rokiškio dva-
rą valdžiusiųjų dinastijos 
atstovai.

Išlindę iš požemių už-
sukome į Rokiškio dvarą, 
kitaip tariant, į rūmus-mu-
ziejų, pasivaikščiojome po 
nuostabiai sutvarkytą alė-
ją, kurios plotas – net 16,9 
ha. Neišdildomą įspūdį 
paliko autentiška Liongi-
no Šepkos drožinių eks-
pozicija. 

Vėliau pajudėjome į 
Obelius – vykome pas mo-
kytoją, buvusį partizaną 
A. Dručkų. Apžiūrėjome 
jo įkurtą Laisvės kovų is-
torijos muziejų-patrioti-
nio ugdymo kultūros įs-
taigą. Muziejuje sukaupta 
daugiau nei 9000 ekspo-
natų, per ilgus okupaci-
jos metus surinktų ir nuo 
akylų sovietinio saugumo 
akių išsaugotų. Išklausė-
me įdomų pažintinį, edu-
kacinį pasakojimą apie 
rezistenciją, tarpukario ir 
atkurtos Lietuvos kariuo-
menę, liaudies meną, me-
dalius ir ordinus. Turėjo-

me progą nusifotografuo-
ti su uniformomis ir ordi-
nais, apžiūrėti ginklų bei 
pinigų ekspozicijas.

Buvome maloniai nu-
stebinti Obelių šv. Onos 
bažnyčios klebono Laimo-
no Nedvecko mums skir-
to dėmesio. Jis ne tik vaiz-
dingai pasakojo apie puoš-
naus vitražinio Karmelio 
Škaplieriaus Marijos pa-
veikslo simboliką didžiaja-
me altoriuje, bet ir sukvie-
tė bendrai maldai, giesmei.

Paskutinė mūsų aplan-
kyta vieta Rokiškio kraš-
te – legendomis apipintas 
Ramintos šaltinis. O susto-

ti prie jo tikrai yra ko, nes, 
pasak legendos, šis šalti-
nis atsiradęs po nelaimin-
gos mergaitės Ramintos 
ir kare žuvusio kario tra-
giškos meilės, taigi turįs 
ypatingų galių, pagydan-
tis žaizdas. Visi nusiprau-
sėme šiuo šaltinio vande-
niu, o kai kas jo pasisėmė 
ir į namus parvežti... 

Grįždami namo nuta-
rėme, – koks nuostabus 
žaliasis Rokiškio kraštas 
ir kiek dar daug Lietuvos 
kampelių turime aplan-
kyti, kad galėtume vadin-
tis lietuviais, pažinusiais 
savo šalį. 

Kretingiškiai mielai laukiami kaimo turizmo sodyboje „Vienkiemis“. 

Ukmergės neįgalieji prie Rokiškio dvaro.
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Vilkaviškis: 
 „Bičiulystei“ laiškelį atsiuntusi 
Birutė Duobienė pasidalijo min-
timis apie Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos užimtumo gru-
pės „Kamanės“ veiklą.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos būrelio „Kamanės“ na-
rės pristatė savo darbų parodą – 
norėjo su visais pasidžiaugti per 
metus sukurtais rankdarbiais. 

Parodoje eksponuojami įvai-
rūs darbai – šalia originalių ran-
kinių, dekoruotų maišelių pui-
kuojasi gražūs mezginiai. Čia ir 
karpyti paveikslai, atvirukai, ka-
roliukų vėriniai, velti darbeliai. 
Visų dėmesį traukia nauja ažū-
rine technika sukurti paveikslai, 
kurie papuoš draugijos patalpas.

Liepą pailsėti nusprendusios 
„Kamanės“ rengiasi dienos truk-
mės išvykai prie Vištyčio eže-
ro. Po atostogų, sugrįžusios su 
naujomis idėjomis, būrelio na-
rės ruošis parodai-mugei „Tau, 
Vilniau!“

Draugijos pirmininkės Va-
lės Masiliūnienės nuomone, už-

(atkelta iš 1 psl.)

Parodoje – 
„Kamanių“ 

darbai

Būrelio „Kamanės“ narės prie nau-
ja technika sukurto paveikslo.

imtumo būrelio darbų sėkmę 
lemia vadovės Dalės Baltana-
vičienės tolerancija ir talentas 
bendrauti.

  Marijampolės savivaldybės 
administracijos Viešųjų ryšių tar-
nybos atstovės Danguolės Mi-
cutienės „Bičiulystei“ atsiųsta-
me pranešime pasakojama apie 
bendradrabiavimą su Lenkijos 
kolegomis. 

Marijampolės savivaldybės 
administracijos Socialinių reika-
lų departamento direktorė Daiva 
Pankauskienė ir Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lina Cvirkienė 
dalyvavo Lenkijoje, Baltstogės 
mieste, vykusioje švietimo, socia- 
linės integracijos ir verslo par-
tnerystei skirtoje konferencijoje.

Europos kompetencijų ska-
tinimo savaitės tarptautinėje-
mokslinėje konferencijoje daly-
vavo 9 Europos šalių – Vokieti-
jos, Prancūzijos, Belgijos, Latvi-
jos, Lietuvos, Lenkijos, Didžio-
sios Britanijos, Italijos, Švedijos 
atstovai. Susirinkusieji skaitė 
pranešimus ir dalijosi patirtimi 
apie jaunimo ir neįgaliųjų švie-
timą, aplinkos jiems pritaikymą, 
gebėjimą integruotis visuomenė-
je, jų įgūdžių ugdymą, palankių 
darbo sąlygų šeimai sukūrimą, 
pagyvenusių asmenų įtraukimą 
į darbo rinką, jaunimo skatinimą 
mokytis amatų ir kurti nedideles 
verslo įmones.

Marijampolės savivaldybės 
Socialinių reikalų departamento 
direktorė D. Pankauskienė pra-
nešime pristatė socialinių pas-
laugų infrastruktūros pokyčius 

Tarptautinėje konferencijoje 
Baltstogėje – pasidalijimas 

patirtimi

savivaldybėje, Marijampolės 
socialinės pagalbos centro ir jo 
17 padalinių teikiamas sociali-
nes paslaugas pagyvenusiems 
ir neįgaliesiems, socialinės ri-
zikos šeimoms bei jų vaikams, 
kalbėjo apie paslaugų kokybės 
plėtros ir gerinimo svarbą. Ne-
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė L. Cvirkienė supažindino su 
neįgaliųjų veiklomis, reabilita-
cijos programos įgyvendinimu, 
priemonėmis, skatinančiomis 
neįgaliuosius integruotis į vi-
suomenę. 

Konferencijoje ypatingas dė-
mesys buvo skirtas neįgaliųjų 
socialinės integracijos sistemai 
aptarti ir profesinės bei sociali-
nės reabilitacijos paslaugų tei-
kimui, neįgaliųjų užimtumui 
įtraukiant juos į įvairias veik- 
las, kuriame ypatingas vaid- 
muo tenka neįgaliajam pade-
dančiam asistentui. Tai apiben-
drindama diskusijas akcentavo 
šio projekto vadovė, specialistų 
ruošimo fondo pirmininkė Mal-
gožata Ignatovič.

Renginyje ypač daug dė-
mesio buvo skirta šeimai pa-
lankaus verslo konkurso lau-
reatams. 

Konferencijoje su kolegomis 
iš Lenkijos ir kitų šalių atstovais 
buvo aptartos ir tolimesnio ben-
dradarbiavimo socialinės integ- 
racijos įgyvendinimo projekti-
nėse veiklose galimybės. 

Klausėte – 
atsakome

Girdėjau, kad yra neįgalie-
siems skirtų vairavimo kur-
sų. Kur galima būtų daugiau 
apie juos sužinoti? – klausia 
skaitytojas A. V. 

Atsako Valakupių reabilita-
cijos centro direktorė Edita Ša-
tienė. 

Neįgaliesiems  B kategorijos 
vairavimo kursus rengia Vala-
kupių reabilitacijos centro neį-
galiųjų vairavimo mokykla. Jau 
dabar neįgalieji, norintys įgyti 
teisę vairuoti B kategorijos mo-
torinę transporto priemonę, gali 
registruotis į rugsėjo mėnesį or-

Vairavimo kursai 
neįgaliesiems pigiau

ganizuojamus vairavimo kursus. 
Į kursus kviečiami judėjimo 

negalią turintys asmenys, ku-
riems nustatytas 0-45 procentų 
darbingumo lygis. Šie kursai vyk-
domi įgyvendinant „Žmonių, tu-
rinčių fizinę negalią, mobilumo 
ir savarankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymo projektą.“ Projekto 
dalyviai ne tik mokomi vairuoti, 
jiems taip pat teikiamos funkci-
nio pajėgumo, reikalingo saugiai 
vairuoti automobilį, vertinimo 
ir lavinimo paslaugos (trukmė – 
apie 2,5 mėn.). 

Projekto dalyviams vairavi-

mo kursų kaina –199,84 Eur / 
690 Lt vienam asmeniui.

Neįgaliųjų vairavimo mokyk- 
loje taip pat gali mokytis ir pro-
jekte nedalyvaujantys judėjimo 
negalią turintys asmenys, ku-
riems nustatytas 50-55 procentų 
darbingumo lygis. Šių vairavimo 
kursų kaina – 402,57 Eur /1390 
Lt vienam asmeniui.

Papildomos vairavimo pamo-
kos visiems dalyviams –10,14 
Eur / 35 Lt (1 a. val.).

Asmuo atsakingas už vairavi-
mo mokyklos veiklą – Lina Veik- 
nienė, mob. tel. 8610 45813. 

kad jį būtų galima valdyti nenau-
dojant kojų. Pirmą kartą norin-
čiajam įsirengti rankinį valdy-
mą gali kilti klausimas – kur tai 
padaryti? 

„Puntukas“ automobilių 
nebepritaiko

AB „Puntukas“ neįgalieji ži-
no kaip įmonę, kurioje jau dau-
gelį metų buvo rengiamas ran-
kinis valdymas ir išduodami 
dokumentai, patvirtinantys, 
kad šis įrengimas atitinka visus 
techninius reikalavimus. Deja, 
kaip pranešė šios įmonės plėt- 
ros direktorius Ričardas Malkus, 
„Puntukas“ šiuo metu tokios pa-
slaugos nebeteikia. Pasak jo, ji 
įmonei buvo nuostolinga, be to, 
svarbus ir kokybės klausimas. 
Šiuo metu įmonė persitvarko ir 
vienas iš jos tikslų – siekti kuo 
aukštesnės gaminių ir atlieka-
mų paslaugų kokybės. K. Mal-
kus neatmetė galimybės „Pun-
tuką“ restruktūrizavus ir toliau 
teikti rankinio valdymo įrengi-
mo paslaugą. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininko Zigmanto Jančaus-
kio, kuris yra AB „Puntukas“ val-
dybos narys, nuomone, rankinio 
valdymo įrengimo paslauga šioje 
įmonėje neturėtų išnykti. Z. Jan-
čauskis sako, kad ir jo paties au-
tomobilį pritaikė būtent „Puntu-
kas“. Priekaištų dėl kokybės jis 
neturi. LND pirmininkas atkrei-
pė dėmesį, kad šioje įmonėje bu-
vo montuojama pačių pagaminta 
įranga, todėl paslauga buvo gana 
pigi (apie 150–170 Eur). 

Kokybiška įranga – 
brangi 

Rankinį valdymą rengia ir jos 
techninį tvarkingumą patvirti-
nančius sertifikatus išduoda Vil-
niuje įsikūrusi UAB „Inter-Servi-
sas“. Pasak įmonės direktoriaus 
Martino Nogal, domėjimasis au-
tomobilių pritaikymu neįgalių-
jų poreikiams kilo iš asmeninės 
patirties – prieš 6 metus vienas 
jo šeimos narys pateko į autoa-
variją ir nebegali valdyti kojų. Jis 
turėjo įsigijęs naują automobilį, 
kurį ir toliau norėjo vairuoti. De-
ja, niekas tuo metu Lietuvoje ne-

galėjo pasiūlyti kokybiškos ran-
kinio valdymo paslaugos nesu-
gadinant automobilio. Automo-
bilis buvo pritaikytas Italijoje, 
įmonėje „Guide simplex“, kurios 
atstove M. Nogal vadovaujama 
įmonė netrukus tapo. UAB „In-
ter-Servisas“ direktoriaus teigi-
mu, dabar ir jie gali pasiūlyti to-
kią pačią paslaugą – įmontuoti 
originalią įrangą. Pritaikant au-
tomobilį nereikės nieko ardyti, 
pjauti, išardžius šią įrangą nie-
kas nepastebės, kad ji buvo čia 
įrengta. Pasak M. Nogal, tai nė-
ra pigi paslauga, ją renkasi nau-
jesnius automobilius vairuojan-
tys neįgalieji. Standartinis pilnas 
automobilio rankinio valdymo 
įrengimas gali kainuoti ir 1 500 
Eur.  M. Nogal sako, kad ši pas- 
lauga nėra populiari – įmonė per 
6 metus pritaikė apie 20 auto-
mobilių neįgaliesiems. 

Rankinio valdymo įrengimo 
paslaugą teikia ir UAB „Teida“ – 
jie siūlo automobilyje įmontuo-
ti švedų įmonės „Autoadapt“ ga-
minamą įrangą. Ji patogi ir saugi, 
be to, estetiškai atrodo. Tiesa, jos 
kaina taip pat siekia 1 000 Eur 
ir daugiau. 

Automobilius pritaiko 
garažuose

Lietuvos paraplegikų asocia- 
cijos prezidentas Juozas Berna-
tavičius sako, kad „Puntukui“ 
nustojus teikti rankinio valdy-
mo įrengimo paslaugą, neįga-
liesiems didelių problemų ne-
kils. Pasak jo, kur galima pritai-
kyti automobilį, žmonės sužino 
vienas per kitą. Tai padaryti mo-
kančių meistrų yra bene kiekvie-
name regione. Didžioji dalis Pa-
raplegikų asociacijos narių au-
tomobilį pritaiko pas pažįstamą 
meistrą Kaune, kuris taip pat ju-
da vežimėliu. Tiesa, J. Bernatavi-
čiaus teigimu, neretai neįgalieji, 
pasikeitę automobilį naujesniu, 
į jį persikelia jau turimą įrangą. 
Taip pat vis daugiau atsiranda 
ir iš užsienio perkamų automo-
bilių su originalia įranga neįga-
liesiems. 

Tik kyla klausimas – jei Lie-
tuvoje yra vos kelios įmonės, 
galinčios ne tik pritaikyti auto-
mobilį, bet ir išduoti dokumen-
tus, kuriuos būtina pateikti no-

rint gauti kompensaciją ar regis-
truoti automobilį, kaip elgtis, kai 
rankinis valdymas įrengtas „pas 
draugą, garaže“?

Kaip paaiškino Kelių trans-
porto inspekcijos prie Susisie-
kimo ministerijos Technikos 
skyriaus vedėjo patarėjas Ole-
gas Pauliukovas, tokiu atveju 
reikia atlikti transporto prie-
monės techninę ekspertizę. Tei-
sę tai daryti šiuo metu Lietuvo-
je turi 13 įmonių. Jų sąrašą ga-
lima rasti Kelių transporto ins-
pekcijos tinklalapyje. Tiesa, ne 
visos jos vertina, ar automobilis 
tinkamai pritaikytas neįgaliųjų 
poreikiams. 

Tačiau didžiosios įmonės: 
UAB „Tuvlita“, UAB „Transporto 
studijos“, UAB „Auto ekspertas“ 
(visos 3 Vilniuje), Kauno, Klaipė-
dos, Panevėžio ir kitų didesnių 
miestų techninės apžiūros cen-
trai šią paslaugą teikia. Jos kai-
na – nuo 50 iki 80 Eur. 

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos duomeni-
mis, 2014 metais specialusis 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos poreikis buvo 
nustatytas 684 žmonėms. Gau-
nančiųjų šią kompensaciją as-
menų vis daugėja – 2010 m. ją 
gavo vos 261 asmuo, o, tarkim, 
2013-aisiais – jau 611. „Pun-
tukas“ automobilį pritaikyda-
vo maždaug 20-čiai žmonių per 
metus. 

Aurelija BABinskienė
Egidijaus Skipario nuotr.

Ar neįgalieji išsimokės už 
kokybišką automobilio techninį 

pritaikymą?
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Daktaras
Aiskauda

Vaikams psichikos 
sveikatos specialisto 

pagalba teikiama 
nemokamai

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) primena, kad vai-
kai nuo gimimo iki 18 metų 
yra draudžiami valstybės lėšo-
mis, todėl už gydymo įstaigoje 
jiems suteiktas psichikos svei-
katos priežiūros specialistų pas-
laugas mokėti nereikia. Už tai 
sumoka ligonių kasos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis.

Sveikatos specialistai nuo-
lat atkreipia dėmesį, kad tėvai 
ir globėjai turi visada rūpin-
tis ne tik fizine, bet ir psichine 
vaikų sveikata bei raida. Tai la-
bai svarbu, nes vaikai nėra lin-
kę kalbėti apie šias problemas 
arba patys jų tiesiog nepastebi, 
tad tuo turi rūpintis suaugusie-
ji. Nors daugelį tų problemų tė-
veliai sėkmingai išsprendžia, ta-
čiau būna atvejų, kuomet vaiko 
psichinės sveikatos problemos 
yra išties rimtos, pernelyg užsi-
tęsusios ir tėvams nepavyksta 
su jomis susidoroti.

VLK Paslaugų ekspertizės, 
metodinio vadovavimo ir kon-
trolės skyriaus vyriausiosios 
specialistės Oksanos Burokie-
nės teigimu, tokiais atvejais 
svarbu laiku kreiptis į gydytojus 
specialistus, nes kuo anksčiau 
suteikiama reikalinga pagalba, 
tuo sėkmingiau vaiko sveikatos 
problemos gali būti išspręstos.

„Svarbu žinoti, kad Lietu-
voje tiek vaikų, tiek suaugusių-
jų psichikos ligos yra gydomos 
ne tik vaistais. Prireikus galima 
gauti ir profesionalias psicho-
logų bei gydytojų psichiatrų 
paslaugas, kurios irgi yra ap-
mokamos PSDF lėšomis", – sa-
ko O. Burokienė.

Prireikus pirminė psichikos 
sveikatos priežiūra vaikui gali 
būti suteikta psichikos sveika-
tos centre, kur dirba įvairių sri-
čių specialistai. Jų komandą su-
daro gydytojas psichiatras, vai-
kų ir paauglių psichiatras, psi-
chikos sveikatos slaugytojas, 
socialinis darbuotojas ir medi-
cinos psichologas. Tad jei vai-
kui reikalinga kelių specialistų 
pagalba, jis ją gali gauti vietoje.

Norint prisirašyti prie psi-
chikos sveikatos centro, reikėtų 
nuvykti į polikliniką ar šeimos 
medicinos centrą, prie kurios 
yra prirašytas mažasis pacien-
tas. Čia bus pateiktas savivaldy-
bės teritorijoje esančių psichi-
kos sveikatos centrų sąrašas, iš 
kurio galima pasirinkti norimą 
centrą ir nuvykus į jį prisirašy-
ti. Kai kreipiamasi į psichikos 
sveikatos priežiūros  įstaigą, 
prie kurios vaikas yra prirašytas, 
siuntimas nereikalingas –  ga-
lioja tokia pati kreipimosi tvar-
ka, kaip poliklinikoje. Tik būtina 
išankstinė registracija.

Vaikus iki 18 metų priva-
lomuoju sveikatos draudimu 
draudžia valstybė, tad jiems 
psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos nemoka-
mai. Be to, už šias paslaugas 
mokėti nereikia, jei kreipiama-
si į įstaigą, kuri turi sudariusi 
sutartį su teritorine ligonių ka-
sa. Tėvams ir globėjams reikia 
žinoti, kad vaikams iki 16 me-
tų paslaugos teikiamos tik su 
jų atstovų, t. y. tėvų ar globėjų, 
sutikimu, išskyrus būtinosios 
medicinos pagalbos paslaugas. 

„Bičiulystės“ ir VLk inf. 

Pėdų nuospaudoms ir kito-
kiems nepageidautiniems 

dariniams atsirasti dažniausiai 
įtakos turi neteisinga eisena, pa-
didėjusi fizinė apkrova, ankšta 
ar kitaip nepatogi avalynė. 

Kaip „pratampyti“  
ankštą avalynę

Jeigu avalynės negalime pa-
keisti patogesne, belieka paban-
dyti ją (jei yra odinė) šiek tiek 
pratampyti. Namų sąlygomis pa-
prasčiau ir saugiau naudoti spe-
cialias avalynės priežiūros prie-
mones, parduodamas avalynės 
parduotuvėse, arba 3 % actą (te-
pamas tik avalynės vidus). Dar 
galima kreiptis ir į avalynės tai-
syklas. Deja, pasitaiko tokių ba-
tų, kurių pratampyti negali jo-
kios priemonės ir jokie meistrai.

Pastabos:
a) nusipirkus naują iš pažiū-

ros patogią avalynę vis tiek ga-
li atsirasti nuotrynų, pūslių ir 
nuospaudų. Kadangi dažniausiai 

trina ir spaudžia siūlės ir pamu-
šalas, tas avalynės vidaus vietas 
reiktų patepti 3 % actu, įtrinti 
žvake, drėgnu muilu (pasiren-
kama kuri nors viena iš šių trijų 
priemonių).

b) esant reikalui, kai viena 
priemonė (actas ir t. t.) nepa-
deda, kas antrą ar trečią dieną 
viena priemonė gali būti keičia-
ma kita. 

Dėl nepatogios avalynės 
gali nukentėti ne tik oda

Dėl nepatogios avalynės ne 
tik atsiranda pūslių, nuotrynų, 
įtrūkų ar nuospaudų. Kai kada 
iškrypsta arba išlinksta nykštys, 
atsiranda įstrižų ir kitaip defor-
muotų pirštų. Pėdas nuolat var-
ginanti avalynė skatina vystytis 
plokščiapėdystę bei šleivapėdys-
tę. Ypač tuo turėtų susirūpinti 
moterys, kurių pėdų jungiamasis 
audinys yra silpnas iš prigimties. 

Ir dar: kai kurioms moterims, 
nuolat avinčioms nepatogią ava-
lynę, mažajame dubenyje gali 
pasikeisti lyties organų padėtis 
(tai neretai baigiasi ginekologi-
nėmis ligomis). Panašiai galima 
pasakyti ir apie bręstančias mer-
gaites, jei jos per dažnai ir per il-
gai avi aukštakulnius batelius. 

Jei atsirado šviežių 
įtrūkų ir nuospaudų      
Šie pėdų odos dariniai mir-

komi šiltame vandenyje, įpylus 
kokio nors antpilo: linų sėme-

Kaip įveikti nepageidautinus 
pėdų darinius

nų, ramunėlių arba eglių spyglių 
antpilo (litrui vandens imami 2 
šaukštai žaliavos; procedūros 
trukmė – 15–20 min.). Tokios 
vonelės suminkština nuospau-
das, pagerina kojų kraujotaką 
bei sumažina jų nuovargį.

Jeigu po kelių procedūrų su 
šių vaistingųjų augalų vonelėmis 
nepagerėja, ypač įtrūkų ir nuo-
trynų būklė (ir toliau skauda, ne-
mažėja paraudimas, patinimas), 
pėdos mirkomos kitos sudėties 
antpilo vonelėje (litrui vandens 
imamas šaukštas vaistinės me-
detkos žolės, 2 šaukštai plačia-
lapio gysločio lapų). Procedū-
ra trunka apie 20 min., po jos 
sausai nušluostytos pėdos pa-
tepamos ramunėlių kremu. Be-
je, vaistinės medetkos žolė ga-
li būti keičiama didžiosios dil-
gėlės žole.

Paaiškinimas. Čia nurodytų 
vaistingųjų augalų žaliava turi 
būti ne šviežia, o išdžiovinta. Ji 

užpilama švariu be nuosėdų ir 
priemaišų vandeniu, virinama 
10–15 min. Šiek tiek ataušęs 
antpilas nukošiamas per dvigu-
bą marlę (ar specialų sietelį) ir 
supilamas į kojų vonelę. 

Beje, šią procedūrą galima 
supaprastinti. Galimi du va- 
riantai: 

1) vaistinių augalų žaliava 
užplikoma verdančiu vandeniu, 
indas uždengiamas ir laikomas 
šiltai tiek laiko, kiek buvo skir-
ta virimui; po to antpilas nuko-
šiamas (galima ir nenukošti, nes 
antpilas neskirtas gerti) ir supi-
lamas į kojų vonelę; 

2) vaistinių augalų žaliava 
užplikoma verdančiu vandeniu 
ne paprastame inde, o termose; 
jis užsandarinamas, palaukiama 
tiek laiko, kiek buvo skirta viri-
mui; po to nukoštas (arba ne)
antpilas supilamas į kojų vonelę. 

Pagalba senoms 
įtrūkoms ir 

nuospaudoms
Pėdos mirkomos 15–20 min. 

karštoje geriamosios sodos vo-
nelėje (šaukštas sodos 3 litrams 
vandens). Efektas sustiprės, jei 
bus įpilta ramunėlių antpilo (2 
šaukštai žaliavos litrui vandens) 
ir ištirpinta šiek tiek muilo drož-
lių. Kad būtų pašalinti nesvei-
ki pėdų odos dariniai, prireikia 
6–10 procedūrų. 

Ypač skausmingos ir sunkiai 
gydomos kulnų (ir kt. pėdos vie-

tų) įtrūkos. Jos neatsiranda ne-
tikėtai, staiga. Pradžioje oda pa-
geltonuoja ir sustorėja, pasida-
ro šiurkšti. 

Pastaba: jeigu sergama dia-
betu, nepasitarus su gydytoju 
nerekomenduojama gydyti odos 
įtrūkų, nuotrynų, pūslių, nuos-
paudų ir kt. odos darinių.

Kulnų įtrūkoms – bulvių 
lupenų kompresai

Profilaktiškai ir esamoms 
kulnų įtrūkoms gydyti 1–2 kar-
tus per savaitę daromi bulvių lu-
penų kompresai. Sauja gerai nu-
plautų bulvių lupenų sumaišo-
ma su tiek pat arba kiek mažiau 
linų sėmenų. Mišinys užpilamas 
nedideliu kiekiu vandens, ver-
dama, kol pasidaro košelė. Kojų 
pėdos mirkomos šiltoje košelė-
je apie 20 min., paskui nuplau-
namos šiltu vandeniu, sausai 
nušluostomos, patepamos rie-
biu kremu.

Suragėjusios ataugos 
gramdomos kas mėnesį

Į suragėjusią padų, pėdų šo-
nų ar kulnų odą dažniausiai 
nekreipiama dėmesio tol, kol 
šiurkšti oda pradeda draskyti 
pėdkelnes (kojines ir kt.) arba 
kol neatsiranda skaudulių. Profi-
laktiškai suragėjusį odos sluoks-
nį reiktų nugramdyti kas mėne-
sį. Prieš šią procedūrą dauge-
lis žmonių kojas paprasčiausiai 
pamirko karštame pasūdytame 
vandenyje (šaukštas druskos 2 
litrams vandens). Jeigu tai men-
kai suminkština ataugas, gali-
ma pasinaudoti citrinos sulti-
mis. Daroma taip: padai įtrina-
mi sultimis, palaukiama 10 min.

Gramdymui tiks žirklių aš-
menys ar kitas panašus bui-
ties įrankis. Svarbu nepažeisti 
minkštojo pėdos odos sluoksnio 
ir nesusižaloti rankų. Atsargiai 
reiktų naudotis ir pemza.

Atsiradus suragėjusių atau-
gų, dažnai būna ir skausmingų 
nuospaudų. Neturint patirties, 
tokių nuospaudų nevertėtų ša-
linti metaliniais įrankiais ir net-
gi pemza. Kur kas saugiau nau-
doti šioms procedūroms skirtus 
specialius pleistrus (kad jie ge-
riau priliptų, prieš klijuodami 
juos sušildykite delnuose).

Kad pėdų oda būtų 
švelni

Ar apskritai pėdų oda ga-

li būti švelni, jei ją slegia kūno 
svoris, spaudžia avalynė, dirgi-
na sintetinės medžiagos ir vei-
kia kiti faktoriai? Nieko neda-
rant, švelni oda būna nedauge-
liui žmonių, o visiems kitiems 
tenka be įprastų švaros palaiky-
mo procedūrų pėdas tepti riebiu 
kremu (po to apvyniojama poli-
etileno plėvele ir 30 min. laiko-
ma karšto vandens vonelėje).

Pastebėta, kad kasdien (pa-
tartina vakarais) masažuojant 
kulnus, rečiau atsiranda nuos-
paudų ir skausmingų įtrūkų. 
Prieš masažą daromos vandens 
ir druskos ar sodos vonelės. Pas-
taruoju metu ypač populiarios 
citrinos sultys. Jomis įtrintos 
pėdos po 10 min. nuplaunamos 
vandeniu, nusausinamos rankš-
luosčiu, po to plonai patepamos 
drėkinamuoju kremu.

Svogūnų kompresai
Jeigu po visų čia nurodytų 

gydymo priemonių nepavyko 
įveikti suragėjusios pėdų odos, 
galima pasinaudoti daugelio ša-
lių liaudies medicinoje naudoja-
mais svogūnų kompresais, kurie 
daromi prieš einant gulti. Pėdos 
15–20 min. pamirkomos sodos 
tirpale (į 3 litrus karšto vandens 
įmaišomas šaukštas sodos), po 
to ant suragėjusios odos užde-
dama sugrūsto svogūno tyrelė 
ir ta vieta uždengiama polieti-
leno plėvele. Kompresas apriša-
mas, kad nenusmuktų (svogūnai 
gali nudažyti patalynę) ir palie-
kamas iki ryto. Kitą dieną kom-
presas nuimamas, suragėjusios 
odos vietos nuvalomos pemza ir 
patepamos riebiu kremu. Esant 
reikalui, ši procedūra atliekama 
dar 2–3 kartus (kas kelias die-
nas arba kas savaitę).

Vidinės priemonės
Pėdų ir kitų kūno vietų (pvz., 

veido) odos sausėjimas, pleiska-
nojimas, tamprumo sumažėji-
mas, neatsparumas žalingiems 
išoriniams veiksniams, apskri-
tai senėjimas yra siejamas su 
vitaminų A ir E bei mikroele-
mentų seleno ir cinko stygiumi.  

Vit. A yra: morkose, kiauši-
nio trynyje, pomidoruose, džio-
vintuose abrikosuose, raudono-
siose paprikose, sūriuose, varš-
kėje, piene, grietinėje, veršelių 
ir karvių kepenyse.  

Vit. E yra: augaliniuose alie-
juose, kiaušinio trynyje, daigin-
tuose kviečiuose, lęšiuose, žir-
niuose, pupelėse, erškėtuogėse, 
mėsoje, morkose, salotose, briu-
seliniuose kopūstuose.

Seleno turi: kiaušiniai, sū-
riai, žuvys, vištiena, svogūnai, 
žemės riešutai, graikiniai rie-
šutai, grūdiniai produktai, mė-
sa, tunas. Stokojant seleno ląs-
telėms sunku atsinaujinti. Šio 
mikroelemento poveikį stipri-
na vit. E.

Cinko esama: arbatoje, kiau-
šinyje, riešutuose, česnakuose, 
paprikoje, morkose, kopūstuo-
se, kruopose, pupose, jautieno-
je, kalakutienoje, vėžiagyviuose 
bei moliuskuose (austrėse, kre-
vetėse, omaruose).

Romualdas OGinskAs
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Vaikų stovykloje – veiksmingos bendravimo 
terapijos pamokos

bėgiojo nuo vieno jų narvo prie 
kito, džiaugėsi beždžionių iš-
daigomis, surimtėję apžiūrinėjo 
liūtus, tigrus ir visai atsipalaida-
vo prie gerai pažįstamų triušių 
aptvarų. O grįžę patirtus įspū-
džius įamžino lipdydami Nojaus 
laivu turėjusius išplaukti gyvū-
nus. Stovyklai baigiantis šie lip-
diniai papuošė originalų kolia-
žą – didžiulį žvejybinį tinklą, ant 
kurio buvo sukabinta ir nema-
ža kitų vaikų sukurtų darbelių.

Vieta, kurioje įsikūrė stovyk- 
la, savaime padiktavo ne vieną 
įdomų užsiėmimą: vaikai sta-
tė smėlio pilis, skraidino pačių 
darytus aitvarus. Nors kai ku-
rie užsiėmimai turėjo varžy-
bų elementų, tačiau, pasak sto-
vyklautojų, visada laimėdavo 
draugystė.

Didžioji dauguma vaikų į 
LND organizuojamą stovyklą at-
vyko pirmą kartą. Šįsyk vyravo 
berniukai – iš 17 stovyklauto-
jų jų buvo net 15. Daugelio am-
žius – nuo 11 iki 14 metų. Tie-
sa, buvo ir pora mažesnių – 5–6 
metų, tačiau, vadovių teigimu, 
mažiausi tikrai nebuvo lėčiausi. 

Jaunuosius stovyklautojus 
atlydėjo mamos, buvo ir pora 
močiučių, senelis, globėjas. 

„Jau buvome 
pasiilgusios tokio 

darbo“
Stovyklautojais šiemet rū-

pinosi daugiau kaip 10 metų 
patirtį darbo vaikų stovyklose 
turinčios psichologės Romual-
da Rimašiūtė ir Karolina Joč-
balytė. Darbas su neįgaliaisiais 
nė vienai iš jų nebuvo naujiena. 
Romualda kurį laiką dirbo Vala-
kupių reabilitacijos centre, Ka-
rolina – „SOS vaikų kaime“. Abi 
drauge jos dirbo jau ne vieno-
je vaikų stovykloje. Tad veikla 
su būreliu į Monciškes susirin-
kusių neįgalių vaikų bei juos ly-
dinčių artimųjų merginoms bu-
vo dar viena naudinga patirtis. 
Beje, abi vadovės į šią stovyklą 
atvyko per savo atostogas. Ta-
čiau nė viena to nesigailėjo. „Jau 
buvome pasiilgusios tokio dar-
bo“, – sakė psichologės.  

Besiruošdamos stovyklai va-
dovės iš anksto susidėliojo, ko-
kių veiklų imsis, kaip sudomins 
vaikus. Daugiausiai buvo galvo-
jama apie užsiėmimus, kurie vi-
sus įtrauktų, visiems tiktų. Tie-
sa, atsižvelgus į vaikų polinkius 
bei galimybes, kai ką teko pako-
reguoti, sugalvoti daugiau akty-
vių užsiėmimų. Ypač įdomi bu-
vo stovyklos dienotvarkę paį-
vairinusi šokio judesio terapi-
ja – psichologės siūlė sušokti 
pyktį, liūdesį, džiaugsmą. Sto-
vyklautojams tai buvo visiškai 
nauja patirtis, padėjusi išmokti 
netradiciniu būdu atskleisti sa-
vo vidinę jauseną.

Į kasdieninę stovyklos die-
notvarkę buvo įtrauktos ir ma-
mos. Kartu su vaikais jos daly-
vavo „protų mūšyje“, darė aitva-
rus, ruošėsi pasirodymui talen-
tų vakare. 

Vaikų interesai – 
svarbiausi. Kaip elgtis 

tėvams?
Kiekvieną dieną stovyklauto-

jai kuriam laikui pasidalydavo į 
dvi grupes: vaikų ir mamų. Kol 
vadovė K. Jočbalytė dirbdavo su 
jaunaisiais stovyklos dalyviais, 
stengdamasi sudominti naujo-
mis veiklomis, ugdyti jų kūrybiš-
kumą, R. Rimašiūtė su mamomis 
aptardavo neįgalius vaikus au-
ginančioms šeimoms kylančias 
psichologines problemas. Pasak 
R. Rimašiūtės, tokiose stovyklo-
se vaikas – pagrindinis asmuo, 
todėl jo artimiesiems stengiama-
si suteikti kuo daugiau informa-
cijos, žinių, kaip elgtis vienoje ar 
kitoje situacijoje. Ypač daug dė-
mesio buvo skirta patyčių temai. 
Jų, ko gero, niekas neišvengia. R. 
Rimašiūtės pasirinkta Forumo 
teatro forma (kai remiamasi dis-
kusijomis, galimybe kiekvienam 
jų dalyviui pasidalyti savo patir-
timi, pabandyti įsijausti į kito pa-
pasakotą situaciją, sumodeliuo-
ti savo reakcijos ar elgesio vari-
antą), labai naudinga. Jų metu 
galima suprasti, kokias elgesio 
ribas nusistato kiekvienas pa-
tyčias patiriantis ar tokiu žmo-
gumi besirūpinantis artimasis. 
Vieni drąsiai prieina prie agre-
soriaus, stengiasi jį sudraus-
minti, kiti sutrinka, atsitraukia. 
Kaip elgtis geriau? Mamų pa-
pasakotos išgyventos situacijos 
labai akivaizdžiai parodė skir-
tingų pasirinkimų privalumus 
ir trūkumus. R. Rimašiūtės nuo-
mone, mažame miestelyje gyve-
nantiems neįgaliesiems lengviau 
nusistatyti pagarbos ribas: čia 
visi juos pažįsta, žino jų padėtį, 
supranta. Deja, dažniau ir „nu-
rašo“. Užsiėmimuose kalbėta ir 
apie netinkamą pačių vaikų el-
gesį, diskutuota, kaip tokiose si-
tuacijose elgtis.

R. Rimašiūtė neslepia, kad 
psichologai dažniausiai konsul-
tuoja tik vaikus, o šeima lieka 
nuošalyje. Todėl, jos nuomone, 
ir mums reikėtų išmokti dirbti 
pagal norvegų sukurtą modelį, 
kai dėmesys skiriamas visiems 
šeimos nariams. 

Savi tarp savų 
Vadovės džiaugėsi, kad sto-

vykloje pavyko sukurti bendruo-
menės atmosferą. Susidrauga-
vo ir vaikai, ir mamos. Su dviem  
dukrom – Brigita ir Gintare – 
į Monciškes atvykusi elektrė-
niškė Rūta Sabonienė neslėpė, 
kad mergaitės sunkiai susiran-
da draugų – kieme nepritampa, 
mokykloje jos irgi nelengva. O 
Monciškėse paauglės labai grei-
tai susidraugavo su berniukais, 
eidavo pasivaikščioti, drauge 
žaidė, susigalvodavo įvairių už-
siėmimų. 

Vilnietė Marija Skvorcova pa-
sakojo, kad raidos sutrikimų tu-
rintis jos sūnus Marijus sunkiai 
kalba, mažai bendrauja su aplin-
kiniais. Nors berniuką konsulta-
vo psichologė, su juo dirbo logo-
pedė, į priekį judama labai ma-
žais žingsneliais. Bendravimo 
su sveikaisiais įtampai atslūgus 

berniukas kuo puikiausiai susi-
kalbėjo su stovyklos draugais. 
Jei šie ko nors ir nesuprasdavo, 
Marijus nesivaržydamas pakar-
todavo – niekas iš jo nesišaipė, 
nestūmė šalin. 

Laisvas ir linksmas po stovy-
klą bėgiojo ir birštoniškis Kas-
paras Jemeljanovas. Pasak jo 
mamos Beatos Klimavičienės, 
tokiems vaikams reikėtų reng-
ti daugiau panašių stovyklų. Čia 
jie atsipalaiduoja, labiau pasitiki 
savimi, įgyja naujos patirties. Nei 
namai, nei juo labiau mokykla 
negali sukurti tokio nevaržomo 
bendravimo atmosferos, suteik-
ti tiek daug gerų emocijų. „Mūsų 
visų prioritetas – vaiko sveikata 
ir jo gerovė. Mokslai – antroje 
vietoje. Mums svarbu, kad vai-
kas neužsisklęstų, išmoktų so-
cializuotis aplinkoje“, – mintimis 
dalijosi B. Klimavičienė. 

Rūpesčiai panašūs, 
požiūris – ne

Didžioji dauguma stovyklos 
dalyvių – mokyklinio amžiaus 
vaikai. Buvo įdomu išgirsti ma-
mų pasakojimus, kaip jiems se-
kasi mokykloje, kokios klasės 
draugų reakcijos sulaukia. 

Dėl vaikų negalios ne vieno 
iš jų tėvų yra pasirinkę moky-
mąsi namuose. Kelerius metus 
taip mokęsis šiaulietis Edvinas 
Žvirgždas jau porą metų į Šiau-
lių „Rasos“ progimnaziją keliau-
ja kartu su bendraamžiais. Pa-
sak jo mamos Vijolės Sinkevi-
čienės, tokiam žingsniui buvo 
apsispręsta įsitikinus, kad vai-
kui labai reikia bendravimo. Ir 
iš tiesų, mokykloje jis gerai jau-
čiasi. Žinoma, labai padeda tole-
rantiškas mokyklos vadovybės, 
pedagogų požiūris. V. Sinkevi-
čienė ypač džiaugiasi mokyklos 
socialine darbuotoja, kurios ini-
ciatyva greitai reaguojama į kar-
tais pasitaikančias patyčias (ei-
nama į klases, aiškinama moki-
niams, kaip nevalia elgtis, or-
ganizuojami įvairūs renginiai, į 
juos kviečiami specialistai, kal-
bama apie patyčias, jų poveikį ir 
pan.). Edvinas su klase važiuo-
ja į ekskursijas, stengiasi visur 
dalyvauti. Atrodo, kad jo nega-
lios niekas nė nepastebi, juolab 
kad ramus, darbštus berniukas 
į draugystę visada atsako drau-
gyste. 

Visai kitokia patirtimi dali-

josi birštoniškė B. Klimavičie-
nė. Nors jos sūnus Kasparas yra 
įtrauktas į bendruosius klasės 
sąrašus, jo niekas nepakviečia 
einant į kokią nors ekskursiją 
ar spektaklį. Netgi klasei išsi-
ruošus į delfinariumą, buvo pa-
siūlyta į Klaipėdą vykti sava-
rankiškai. Pasak moters, toks 
šaltukas neugdo vaikų toleran-

cijos kitokiam žmogui, nemoko 
jo suprasti, priimti. Todėl pana-
šios stovyklos labai naudingos: 
vaikus jos tarsi išlaisvina iš ne-
galios gniaužtų, suteikia bendra-
vimo džiaugsmo, o mamos įgyja 
žinių, pasidalija patirtimi, suži-
no, kaip kitur sprendžiamos pa-
našios problemos. 

Aldona MiLieškienė
Autorės nuotr.

Stovyklos vadovė K. Jočbalytė padeda leisti aitvarus. Psichologė R. Rimšiūtė.

„Talentų šou“ – smagūs vaikų ir mamų pasirodymai.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 13 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/5) 

N-7. 10.05 Senis (238) N-7. 11.05 
Istorijos detektyvai (kart.). 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingoji 
Afrika. 3 d. Ngorongoras. Užgimęs 
ugnyje (subtitr., kart.). 13.00 Pasau-
lio panorama  (kart.). 13.30 Savaitė 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 Naisių vasara (27, 
28). 15.50 Puaro (3/9, 10) N-7. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Teisė žinoti. 
21.50 Premjera. Šlovės dienos (16) 
N-7. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 Apo-
kalipsė. Antrasis pasaulinis karas (4) 
N-7. 2009 m. 24.00 Tikri vyrai. Rea-
lybės dokumentika. 0.45 Puaro (3/9, 
10) (kart.) N-7. 2.25 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 3.15 Naisių vasara 
(27, 28) (kart.). 4.05 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.15 Bėdų turgus (kart.). 

Antradienis, liepos 14 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/6) 

N-7. 10.05 Senis (239) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (16) (kart.) N-7. 11.55 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis ka-
ras (4) N-7. (kart.). 12.50 Bėdų turgus 
(kart.). 13.40 Klausimėlis.lt. 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Naisių vasara (29, 30). 15.50 
Puaro (4/1) N-7. 17.35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.05 Auksinis 
protas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Stilius. 21.50 Premjera. Šlovės 
dienos (17) N-7. 22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Prezidentinio lėktuvo užgrobi-
mas (1) N-14. 0.30 Puaro (4/1) (kart.) 
N-7. 2.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.10 Naisių vasara (29, 30) (kart.). 
5.15 Teisė žinoti (kart.). 

Trečiadienis, liepos 15 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/7) 

N-7. 10.05 Senis (240) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (17) (kart.) N-7. 11.55 
Stilius (kart.). 12.45 Specialus tyri-
mas. 13.30 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
Naisių vasara (31, 32). 15.50 Puaro 
(4/2) N-7. 17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Emigrantai. 21.50 Premjera. Šlovės 
dienos (N-7. 18) 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.00 Prezidentinio lėktuvo už-
grobimas (2) N-14. 0.30 Puaro (4/2) 
(kart.) N-7. 2.15 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.10 Naisių vasara (31, 32) 
(kart.). 4.00 Auksinis protas (kart.). 
5.15 Stilius (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 16 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/8) 

N-7. 10.05 Senis (241) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (18) (kart.) N-7. 11.55 
Emigrantai (kart.). 12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitr.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Naisių vasara 
(33, 34). 15.50 Puaro (4/3) N-7. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 Lo-
terija „Perlas“. 21.00 Adlono viešbu-
tis. Šeimos istorija (1) N-7. 22.45 Va-
karo žinios. 23.00 Degantis krūmas 
(2) N-7. 0.15 Puaro (4/3) (kart.) N-7. 
2.00 Klausimėlis.lt. 2.15 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.10 Naisių vasara 
(33, 34) (kart.). 4.00 Auksinis protas 
(kart.). 5.15 Emigrantai (kart.). 

Penktadienis, liepos 17 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/1) 

N-7. 10.05 Senis (242) N-7. 11.05 
Degantis krūmas (2) (kart.) N-7. 
12.25 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 13.15 Klausimėlis.lt. 13.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Naisių vasara (35, 36). 
15.50 Puaro (5/1, 2) N-7. 17.35 Kelias 
į laimę 1 (1/1) N-7. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.20 Kelias į 
laimę 1 (1/2) N-7. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 20.59 Loteri-
ja „Perlas“. 21.00 Premjera. Mirtinas 
skrydis MH17. Dok. f. Vokietija, 2015 

m. 21.50 Tango su žudiku. Trileris. 
Argentina, JAV, 2002 m. N-14. 23.45 
Auksinis balsas. 0.45 Puaro (5/1, 2) 
(kart.) N-7. 2.25 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite (kart.). 3.10 Naisių va-
sara (35, 36) (kart.). 4.00 Delfinai ir 
žvaigždės (kart.). 5.35 Klausimėlis.lt. 

Šeštadienis, liepos 18 d. 
6.05 Stilius (kart.). 6.55 Emi-

grantai (kart.). 7.40 Rojus Lietu-
voj (2/1). 8.32 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(23). 9.25 Premjera. Animalija (28). 
9.50 Čia mūsų namai. TV filmas. 1 
d. 10.50 Klausimėlis.lt. 11.05 Mūsų 
miesteliai. Kuktiškės. II dalis. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Šunų ABC (7). 12.50 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (7, 8) N-7. 14.40 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 
15.05 Istorijos detektyvai. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Sveikinimų koncertas. 17.55 Bėdų 
turgus. 18.45 Delfinai ir žvaigždės. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dainuoja Rosita Čivily-
tė. 22.30 Premjera. 2 dienos Niujor-
ke. Komedija. Prancūzija, Vokietija, 
Belgija, 2012 m. (subtitr.) N-7. 0.05 
AM+FOJĖ=30. 2.30 Klausimėlis.lt. 
2.45 Šerloko Holmso sugrįžimas (7, 
8) (kart.) N-7. 4.30 Dainuoja Rosita 
Čivilytė (kart.). 

Sekmadienis, liepos 19 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (2/2–4) 9.00 Premjera. Padūkė-
liai marsupilamiai (24). 9.25 Premje-
ra. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
(13). 9.40 Šervudo padauža Robi-
nas Hudas (13). 9.50 Mažasis prin-
cas (3). 10.15 Aviukas Šonas (4/30). 
10.25 Gustavo enciklopedija (Subti-
tr.). 10.55 Brolių Grimų pasakos. Brė-
meno muzikantai. Vokietija, 2009 m. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Paslaptingoji Afrika. 4 d. Zam-
bezė. Gyvybės upė (subtitr.). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl (4/2) Žudyti lengva N-7. 14.40 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titr.). 15.05 Emigrantai (kart.). 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Tikri vyrai (kart.). 17.00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 17.30 Muzi-
kinis projektas „Dainų daina“. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savaitė 
20.30 Panorama. 21.00 Giminės po 
20 metų (15). 21.50 Lietuviško kino 
vakaras. Santa. Romantinė drama. 
Lietuva, Suomija, 2013 m. N-7. 23.35 
Akacijų alėja 2014. Dalyvauja Virgis 
Stakėnas, Algirdas Kaušpėdas, pan-
tomimos grupė „Neteisėtai padaryti“. 
0.30 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl 4 (Agatha Christie's Mar-
ple 4). Detektyvas. Didžioji Britanija. 
2008 m. N-7. 4/2) Žudyti lengva (Mur-
der Is Easy). Rež. Hettie Macdonald. 
(kart.). 2.05 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“ (kart.). 4.00 Mūsų mieste-
liai. Kuktiškės. II dalis (kart.). 4.50 
Klausimėlis.lt. 5.05 Pasaulio panora-
ma (kart.). 5.30 Savaitė (kart.). 

mas (8) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (5). 13.30 Simpso-
nai (2, 3) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(59, 60) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (99) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (24) N-7. 20.00 Ta proga! (7) 
N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (18) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 Iliu-
zionistas. Mistinė drama. JAV, Čeki-
ja, 2006 m. N-7. 0.40 Dirbtinis inte-
lektas (12) N-14. 1.35 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (131) N-14. 2.30 
Po kupolu (11) N-14. 

Trečiadienis, liepos 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (16). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (5). 7.55 Simpsonai 
(2, 3) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2139). 10.00 Paskutinis iš Ma-
gikianų (19, 20) N-7. 11.00 Ta proga! 
(7) N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (18) 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(9) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (6). 13.30 Simpsonai (4, 5) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (61, 62) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (100) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (25) 
N-7. 20.00 Griūk iš juoko N-7. 21.00 
Drąsios ir žavios (19) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.25 Vikingų lo-
to. 22.30 Pasivyti bangą. Biografinė 
drama. JAV, 2012 m. N-7. 0.55 Dirb-
tinis intelektas (13) N-14. 1.45 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (132) N-14. 
2.40 Po kupolu (12) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (17). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (6). 7.55 Simp-
sonai (4, 5) (kart.) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2140). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (21, 22) N-7. 11.00 Griūk 
iš juoko N-7. 12.00 Drąsios ir žavios 
(19) N-7. 12.30 Transformeriai. Prai-
mas (10) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (7). 13.30 Simpso-
nai (6, 7) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(63, 64) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (101) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (26) N-7. 20.00 Aplink pasau-
lį su žvaigžde (7) N-7. 21.00 Drąsios 
ir žavios (20) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Vienišius. Romantinė 
komedija. JAV, 2009 m. N-14. 0.15 
Gelbėtojų būrys (18) N-7. 1.20 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (133) N-14. 
2.10 Po kupolu (13) N-14. 

Penktadienis, liepos 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (18). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (7). 7.55 Simpsonai 
(6, 7) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2141). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (23) N-7. 10.30 Paskutinis iš Ma-
gikianų (24) N-7. 11.00 Aplink pasaulį 
su žvaigžde (7) N-7. 12.00 Drąsios ir 
žavios (20) N-7. 12.30 Transforme-
riai. Praimas (11) N-7. 13.00 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (8). 13.30 
Simpsonai (8, 9) N-7. 14.30 Mažoji 
nuotaka (65, 66) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (102) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pelenė. Animacinis f. JAV, 1950 m. 
21.05 Tolimas kraštas. Romantinė 
drama. JAV, 1992 m. N-7. 0.00 Gro-
bis. Siaubo f. JAV, 2010 m. S. 1.35 
'Delta' būrys 2. Kolumbietiškoji gran-
dis. Veiksmo f. JAV, 1990 m. N-14.

Šeštadienis, liepos 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (3) N-7. 7.30 LOL (Daug juoko) 
(7) N-7. 8.00 Bailus voveriukas (22). 
8.30 Švelnusis Benas. Filmas šeimai. 
JAV, 2002 m. 10.20 Adamsų šeimy-
nėlė. Fantastinė komedija. JAV, 1991 
m. N-7. 12.25 Meilė, vedybos, šeimy-
ninis gyvenimas. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2011 m. N-7. 14.05 Gyveni-
mo bangos (2) N-7. 16.45 Ekstrasen-
sų mūšis (8) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Mergina vaikino kelnėse. Ko-
medija. JAV, 2006 m. N-7. 19.30 Per-
traukoje – Eurojackpot. 21.10 Išsis-
kyrimas. Romantinė komedija. JAV, 
2006 m. N-7. 23.25 Žąsine, kur mano 
automobilis? Komedija. JAV, 2000 m. 
N-7. 1.05 Krikštatėvis II. Kriminalinė 
drama. JAV, 1974 m. N-14. 

Sekmadienis, liepos19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (4) N-7. 7.30 LOL (Daug juo-
ko) (8) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(23). 8.30 Švelnusis Benas 2. Drama. 
JAV, 2003 m. 10.15 Adamsų šeimos 
vertybės. Fantastinė komedija. JAV, 
1993 m. N-7. 12.05 Pasimatymų tre-
nerė. Romantinė komedija. JAV, 
2012 m. N-7. 13.55 Gyvenimo ban-
gos (3) N-7. 16.50 Ekstrasensų mūšis 
(9) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Še-

Pirmadienis, liepos13 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (7, 8). 6.55 Džonis Tes-
tas (23) (kart.). 7.25 Kung Fu Pan-
da (21) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (41) N-7. 8.50 Tuščias 
čekis. Komedija. JAV, 1994 m. (kart.). 
10.50 Vėl septyniolikos. Nuotykių f. 
JAV, 2009 m. (kart.) N-7. 12.50 To-
mo ir Džerio nuotykiai (12) (kart.). 
13.15 Džonis Testas (24). 13.45 
Kung Fu Panda (22). 14.10 Bėgan-
tis laikas (108) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gy-
venimas. Jaunystės aidas. 20.30 Ti-
kras gyvenimas. Geri ketinimai. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Sukrečiantis skrydis. Veiks-
mo trileris. JAV, 1997 m. N-7. 0.15 
Visa menanti (1) N-7. 1.10 Alkatra-
zas (13) N-7. 2.05 Grubus žaidimas 
(16) N-14. 3.00 Programos pabaiga. 
3.05 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, liepos 14 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (9, 10). 6.55 Džonis Tes-
tas (24) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(22) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (42) N-7. 8.50 Turi mylė-
ti šunis. Romantinė komedija. JAV, 
2005 m. (kart.) N-7. 10.55 Dingti per 
60 sekundžių. Veiksmo trileris. JAV, 
2000 m. (kart.) N-7. 13.15 Džonis 
Testas (25). 13.45 Kung Fu Panda 
(23). 14.10 Bėgantis laikas (109) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Tikras gyvenimas. Todėl, kad myliu. 
20.30 Tikras gyvenimas. Niekada ne-
sakyk niekada. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS Sukeisti 
žudikai. Trileris. JAV, 1998 m. N-14. 
23.55 Visa menanti (2) N-7. 0.50 Juo-
dasis sąrašas (1) N-7. 1.45 Užribis (1) 
N-7. 2.40 Programos pabaiga. 2.45 
Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, liepos 15 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (11, 12). 6.55 Džonis Tes-
tas (25) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(23) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (43) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 11.10 Yra, kaip yra. 
N-7. 12.15 Nuo...Iki.... 13.15 Džonis 
Testas (26). 13.45 Kung Fu Panda 
(24). 14.10 Bėgantis laikas (110) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Tikras gyvenimas. Atleistos nuoskau-
dos. 20.30 Tikras gyvenimas. Mo-
tinos paklydėlės sugrįžimas. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Ringo karalius. N-14. Veiks-
mo f. JAV, Pietų Korėja, 2004 m. 0.20 
Visa menanti (3) N-7. 1.15 Juodasis 
sąrašas (2) N-7. 2.10 Užribis (2) N-7. 
3.05 Programos pabaiga. 3.10 Lietu-
va Tavo delne. 

Ketvirtadienis, liepos 16 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (13, 14). 6.55 Džonis Tes-
tas (26) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(24) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (44) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 11.10 Yra, kaip yra. 
N-7. 12.15 Nuo...Iki.... 13.15 Mons-
trai prieš ateivius (1). 13.45 Kung Fu 
Panda (25). 14.10 Bėgantis laikas 
(111) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Ne-
nupirkta meilė. 20.30 Tikras gyveni-
mas. Žilė galvon. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Blo-
ga kompanija. N-7. Veiksmo f. Čekija, 
JAV, 2002 m. 0.30 Visa menanti (4) 
N-7. 1.25 Juodasis sąrašas (3) N-7. 
2.20 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
2.50 Programos pabaiga. 2.55 Lietu-
va Tavo delne. 

Penktadienis, liepos 17 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (15, 16). 6.55 Monstrai prieš 
ateivius (1) (kart.). 7.25 Kung Fu Pan-
da (25) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (45) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.). N-7. 10.00 Yra, kaip yra. 
N-7. 11.10 Valanda su Rūta. 13.15 
Monstrai prieš ateivius (2). 13.45 
Kung Fu Panda (26). 14.10 Bėgantis 

laikas (112) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Policijos akade-
mija. Komedija. JAV, 1984 m. 21.30 
PREMJERA Drakono kapas. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, Kinij, 2013 m. 
N-14. 23.20 Anakonda 4. Kraujo žy-
mės. Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. 
N-14. 1.05 Ringo karalius. Veiksmo 
f. JAV, Pietų Korėja, 2004 m. (kart.) 
N-14. 3.05 Programos pabaiga. 3.10 
Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, liepos 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (10). 6.55 Zoro 
(11). 7.20 Smalsutė Dora (5). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (29). 8.10 Ma-
dagaskaro pingvinai (38). 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (13). 9.00 Po-
nas Bynas (3). 9.30 Krokodilas Gena. 
Animacinis f. Rusija, 1969 m. 9.55 KI-
NO PUSRYČIAI Peliuko Perio nuo-
tykiai. Nuotykių f. šeimai. Argentina, 
Ispanija, 2006 m. 11.50 Ponas Ma-
gu. Nuotykių f. šeimai. JAV, 1997 m. 
N-7. 13.35 Nepaprastas draugas Se-
mas. Filmas šeimai. Vokietija, 2003 
m. 15.35 Vedęs ir turi vaikų (4, 5) 
N-7. 16.35 PREMJERA Toledas (1) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Linksmosios pėdutės. Animaci-
nis f.. Australija, JAV, 2006 m. 21.05 
Lobiai O.K. Veiksmo ir nuotykių ko-
medija. Rusija, 2012 m. N-7. 23.15 
PREMJERA Pats geriausias mer-
gvakaris. Komedija. JAV, 2014 m. 
S. 0.50 Bloga kompanija. Veiksmo 
f. Čekija, JAV, 2002 m. (kart.) N-7. 
3.00 Programos pabaiga. 3.05 Lie-
tuva Tavo delne. 

Sekmadienis, liepos 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (11). 6.55 Zoro 
(12). 7.20 Smalsutė Dora (6). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (30). 8.10 Mada-
gaskaro pingvinai (39). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (14). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 9.30 Kulverstukas. 
Animacinis f. Rusija, 1972 m. 9.55 
KINO PUSRYČIAI Į žvejybą. Kome-
dija. JAV, 1997 m. 11.45 Valstybės 
galva. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
13.45 Medaus mėnuo Las Vegase. 
Romantinė komedija. JAV, 1992 m. 
N-7. 15.35 Vedęs ir turi vaikų (6, 7) 
N-7. 16.40 PREMJERA Toledas (2) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Teleloto. 
20.30 KK2 vasara. N-7. 21.55 Išpir-
ka. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, 
2007 m. N-7. 23.50 Laukinės aistros 
3. Aistros dėl deimantų. Erotinis trile-
ris. JAV, 2005 m. N-14. 1.30 Pats ge-
riausias mergvakaris. Komedija. JAV, 
2014 m. (kart.) S. 3.00 Programos 
pabaiga. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, liepos 13 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Ekstrasensų mūšis (23) (kart.) 
N-7. 8.55 Žurovas (1, 2) (kart.) N-7. 
10.45 Kalbame ir rodome (217) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (29) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.50 Runkelių sa-
la (5) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(27). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(30) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (16) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(6) N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. Realybės drama 21.30 Da Vinčio 
kodas. N-14. Veiksmo trileris. JAV, 
2006 m. 0.25 Mentalistas (16) (kart.) 
N-7. 1.20 Prokurorų patikrinimas (30) 
(kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 14 d. 
6.00 Policija ir Ko (41) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 09.00 
Džiunglių princesė Šina (24, 25) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(218) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (30) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runke-
lių sala (6) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (28). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(31) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (17) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(7) N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21.30 Kosmoso kaubojai. Nuo-
tykių komedija. JAV, 2000 m. N-7. 
0.00 Taikinys (9) N-7. 1.00 Menta-
listas (17) (kart.) N-7. 1.55 Prokuro-
rų patikrinimas (31) (kart.) N-7. 3.00 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 15 d. 
6.00 Policija ir Ko (42) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (7) (kart.) N-7. 8.55 Lau-
kinis (6, 7) N-7. 10.45 Kalbame ir ro-
dome (219) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (31) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (7) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (29). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (32) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (18) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (8) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Nety-
čiukė. Komedija. Vokietija, 2012 m. 
N-7. 23.20 Taikinys (10) N-7. 0.15 
Mentalistas (18) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (32) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 16 d. 
6.00 Policija ir Ko (43) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 8.55 Lau-
kinis (8, 9) N-7. 10.45 Kalbame ir ro-
dome (220) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (32) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (8) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (30). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (33) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (19) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (9) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Šan-
chajaus kaubojus. Nuotykių kome-
dija. Honkongas, JAV, 2000 m. N-7. 
23.45 Taikinys (11) N-7. 0.40 Menta-
listas (19) (kart.) N-7. 1.35 Prokuro-
rų patikrinimas (33) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 17 d. 
5.45 Policija ir Ko (44) N-7. 6.45 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.40 
Policija ir Ko (9) (kart.) N-7. 8.40 Šan-
chajaus kaubojus. Nuotykių komedi-
ja. Honkongas, JAV, 2000 m. (kart.) 
N-7. 10.45 Kalbame ir rodome (221) 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(33) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runkelių 
sala (9) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (31). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(34) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Patrulis. 
N-7. 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(22) N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Keršto troškimas. Trile-
ris. Didžioji Britanija, 2007 m. N-14. 
23.05 Bordžijos (3) N-14. 1.15 Pro-
kurorų patikrinimas (34) (kart.) N-7. 
2.20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 18 d. 
6.50 Amerikos talentai (30, 31) 

(kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara (7). 11.00 Eu-
ropos galiūnų čempionatas. 11.55 
1000 km lenktynės. 12.30 Vienin-
telis ralis pasaulyje. 2015 m. Dok. f. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (26) 
N-7. 14.00 1000 km lenktynės. 14.30 
Mano mylimiausia ragana (21–23) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 1000 km lenktynės. 18.00 Eks-
trasensų mūšis (24, 25) N-7. 19.00 
Ekstrasensų mūšis (25) N-7. 20.00 
1000 km lenktynių finišas. 21.00 MA-
NO HEROJUS Kovotojas. Veiksmo 
trileris. Ispanija, JAV, 1994 m. N-14. 
23.05 AŠTRUS KINAS Mirusiųjų na-
mai 2. Siaubo f. JAV, 2006 m. N-14. 
0.55 Mano mylimiausia ragana (21, 
22) (kart.) N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 19 d. 
6.30 Ekstrasensų mūšis (24) 

(kart.) N-7. 7.30 Brydės (kart.). 8.00 
Skonis. 10.00 FAILAI X. Gintaro ke-
lias I. Stebuklingas antspaudas. Dok. 
f. Vokietija, 2012 m. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Gėlavandenių monstrų medžioto-
jas. Dok. f. 2011 m. (2). N-7. 13.00 
Džiunglių princesė Šina (27) N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis (26) N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Inga Lindstrom. Mija ir jos 
seserys. Romantinė drama. Vokie-
tija, 2009 m. N-7. 21.00 Kultas (3, 
4) N-14. 23.00 Kokainas. Kriminali-
nė drama. JAV, 2001 m. N-14. 1.20 
Mano mylimiausia ragana (23) (kart.) 
N-7. 1.50 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

fas ant ratų. Komedija. JAV, 2014 m. 
N-7. 21.15 12 galimybių. Kriminalinis 
trileris. JAV, 2009 m. N-14. 23.35 Bū-
tina Čarlio Kantrimano mirtis. Drama. 
JAV, Rumunija, 2013 m. N-14. 1.40 
Audrų karas. Mokslinės fantastikos f. 
JAV, 2011 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (14). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (3). 7.55 Simpsonai 
(23, 24) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2137). 10.00 Paskutinis iš Magi-
kianų (15, 16) N-7. 11.00 Šunų vieš-
butis. Filmas šeimai. JAV, Vokietija, 
2009 m. 13.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (4). 13.30 Simpsonai (25) 
N-7. 14.00 Simpsonai (1) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (57, 58) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (98) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (23) N-7. 20.00 
Aklos vestuvės (1) N-7. 21.00 Drą-
sios ir žavios (17) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.30 Kažkas skolin-
to. Romantinė komedija. JAV, 2011 
m. N-7. 0.50 Dirbtinis intelektas (11) 
N-14. 1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (130) N-14. 2.35 Po kupo-
lu (10) N-14. 

Antradienis, liepos 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (15). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (4). 7.55 Simpso-
nai (25) (kart.) N-7. 8.25 Simpsonai 
(1) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2138). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (17, 18) N-7. 11.00 Aklos vestu-
vės (1) N-7. 12.00 Drąsios ir žavios 
(17) N-7. 12.30 Transformeriai. Prai-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji 
pasaulyje

„Jei ne liga,  
šiandien būčiau tikra 

barakuda“
Natalja Voronicyna, 40 me-

tų. Mokėsi, dirbo, linksminosi. 
Įsimylėdavo, išsiskirdavo. Buvo 
garsi fotografė, jos nuotraukas 
spausdino populiarūs žurnalai. 
Paskui atėjo liga.

Viskas prasidėjo, kai netikė-
tai nutirpo ranka. Diagnozė: iš-
sėtinė sklerozė. Jau beveik 10 me-
tų nebevaikštau. Susirgus teko 
grįžti gyventi pas mamą. Nuo jos 
tiesiog patologinės meilės ir no-
ro kontroliuoti visą mano gyve-
nimą labai pavargau. Po 5 me-
tų apsigyvenau atskirai, kartu 
su slauge.

Dar ligos pradžioje man pa-
sisekė sutikti išmintingų žmo-
nių, kurie perspėjo, kad norma-
liu žmogumi liksiu ir nepaskęsiu 
gailesčio sau jūroje tik tada, jei 
atrasiu tai, ką galėsiu duoti ki-
tiems. Stebino tie žodžiai. Ką aš, 
leisgyvė, galiu duoti? Pati pra-
šau... Pensijos išgyventi nepa-
kanka, juk liga – brangus „ma-
lonumas“. Internete dažnai pra-
šydavau pagalbos, paskui drau-
gams ir pažįstamiems rašyda-
vau, kam išleidau jų pinigus. Dėl 
sunkios ligos neįstengiu regulia-
riai dirbti. Kaip galėčiau dar ki-
tiems padėti?!

Vis dėlto nepamiršau tų žo-
džių. Ir supratau jų prasmę, kai 
atsiradus progai daviau savo 
nuotraukų globos namų sienoms 
papuošti. Buvo smagu. Paskui 
man patikėjo administruoti lab-
daros grupės „Gailestingumas“ 

Dvi išpažintys: 
kaip išgyventi su 

negalia

tinklalapį. Ten įgijau labai ver-
tingos patirties. Pavyko padėti 
šimtams žmonių, surinkdavome 
nemažai pinigų.

Paskui atėjo 2010 metai – 
Maskvą apgaubė smogas. Degė 
aplinkinių regionų miškai, dur-
pynai, ugnis siaubė ir kaimus. 
Valstybė buvo bejėgė prieš sti-
chiją! Savanoriai tais metais nu-
veikė labai daug. Aš tapau vienos 
internetinės grupės moderatore. 
Nė neįtariau, kad sugebėsiu taip 
sėkmingai viską organizuoti. Į 
nukentėjusius rajonus nusiuntė-
me daug vertingos humanitari-
nės pagalbos.

Kai gaisrai baigėsi, mane išti-
ko stresas, lyg kokį iš fronto grį-
žusį kareivį. Ką daryti?! Galvon 

lindo visokios kvailos idėjos. Iš-
sigelbėjimas buvo mano atrasta 
sveikatos valdymo mokykla. Įkū-
riau tinklalapį, kur renkasi ben-
draminčiai. Daug kalbamės, dis-
kutuojame. Supratau, kad svar-
biausia gyvenime – sąžininga ko-
munikacija su aplinkiniu pasau-
liu. Sąžiningumas be meilės – be-
ne pats didžiausias blogis, todėl 
reikia ramiai priimti tai, ko ne-
gali pakeisti. Anksčiau labai mė-
gau reikšti pretenzijas pasauliui, 
draugams. O iš tikrųjų man nie-
kas nieko neskolingas. Liga, aišku, 
tai katastrofa, bet ji pakeitė ma-
ne. Jei ne liga, šiandien būčiau tik- 
ra barakuda. Įstengiau suprasti, 
kad visi sunkūs išbandymai nėra 
beprasmiški.

Natalja Voronicyna.

Viktorija Kostianaja.

„Kai jau pavargsti 
laukti, pateka saulė“

Viktorija Kostianaja, 27 me-
tų. Ji gimė akla ir nejautė, kad yra 
kitokia. Nuo mažumės lankė šo-
kių pamokas, mokėsi mušti būg- 
nus. Tėvai vakarais vos prisi-
šaukdavo ją iš kiemo.

Pamenu, labai anksti išmokau 
skaityti. Mūsų miestelio bibliote-
koje nebuvo knygų Brailio raštu. 
Su tėvais vykdavome į didesnius 
miestus. Atsivežti knygų buvo di-
delė problema. Štai „Karą ir tai-
ką“ sudarė 28 stori tomai.

Briansko srityje vienintelė 
vieta, kur mokomi neregiai ir sil-
pnaregiai, yra Trubčiovsko inter-
natas. Ten mane ir išsiuntė. Na-
mo grįždavau tik atostogų. La-
bai sunkūs buvo pirmieji metai. 
Mokykloje buvo šalta, maistas – 
prastas. Užsigrūdinau, išmokau 
bendrauti su svetimais žmonė-
mis. Baigusi mokyklą įstojau į 
Maskvos valstybinį universitetą 
studijuoti filologijos. Ir ten – kny-
gų trūkumas, o filologams reikia 
labai daug jų perskaityti. Daryda-
vau taip: nuskenuodavau knygas 
įprastu raštu, perkeldavau tekstą 
į word‘o formatą ir klausydavausi 
su įgarsinimo programomis. Se-
nos knygos buvo tokios išbluku-
sios, kad skeneris jų nenuskaity-
davo. Tokiais atvejais padėdavo 
studijų draugai.

Dar paauglystėje svajojau 
užaugusi išmokti ispanų kalbą. 
Daug mergaičių buvo pamišu-
sios dėl Natalijos Oreiro, Šakiros... 

Apie ką tos deivės dainuoja? An-
trame kurse ėmiau papildomai 
mokytis ispanų kalbos, o po po-
ros metų jau vykau savaitės prak-
tikos į Ispaniją. Buvo nuostabu. 
Jau kelerius metus mokau ispa-
nų kalbos per „Skype“. Sukūriau 
savo metodiką: parenku įvairios 
garso ir vaizdo medžiagos, kvie-
čiu pagalbon savo draugus iš Is-
panijos, Pietų Amerikos, kurie per 
„Skype“ konferencijas bendrauja 
su mano mokiniais. Toks mokymo 
procesas labai efektyvus. Nema-
žai mano mokinių vyko į Ispaniją 
pasitvirtinti žinių ir gavo įvairaus 
lygio ispanų kalbos diplomus. Jie 
džiaugiasi buvę gerai parengti.

O aš pati ėmiau mokytis... ara-
bų kalbos. Dar viena mergina ma-

ne moko anglų – mainais už ispa-
nų kalbos pamokas. Turiu daug 
visokios veiklos. Bendradarbiau-
ju su pagalbos neįgaliesiems or-
ganizacija „Perspektyva“. Sakau 
vaikams: „Patikėkite, ir su negalia 
galima gyventi, dirbti, siekti tiks-
lų. Tik nebijokite pranešti pasau-
liui apie save!“

Kokių dar turiu svajonių? No-
riu įsteigti savo kalbų mokyklą. 
Noriu nuvykti į Peru. Noriu nusi-
pirkti vieno kambario butą Mas-
kvoje. Jei pasistengsiu, viską pa-
sieksiu, net jei kartais, žinau, bus 
sunku. Kaip dainuoja Šakira, kai 
jau pavargsti laukti, pateka sau-
lė. Būtinai.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALikienė

Alytaus miesto socialinių pas-
laugų centre diskutuota apie 
neįgaliųjų aplinkos pritaiky-
mą, informacijos prieinamumą 
ir viešinimą, integraciją į darbo 
rinką. Į pasitarimą-diskusiją at-
vyko 24 įvairių organizacijų at-
stovai, norintys prisijungti prie 
Alytaus miesto negalios strate-
gijos rengimo.

Alytaus miesto ir rajono 
akliesiems ir silpnaregiams ats-
tovaujanti Daiva Markinienė pa-
brėžė, kad daugelyje visuome-
ninių pastatų nepažymėtos sti-
klinės durys, ant gydytojų ka-
binetų durų nėra Brailio raštu 
pažymėtų lentelių, bankuose 
ir Alytaus poliklinikos registra-
tūroje reiktų įrengti garsines 
švieslentes.

Alytaus miesto savivaldy-
bės tarybos narė Lina Sosuno-
vičienė informavo, kad į komi-
tetus turi patekti bendruomenė-
je aptarti su neįgaliaisiais susiję 
klausimai.

Lietuvos žmonių su stuburo 
pažeidimais asociacijos Alytaus 
miesto ir rajono skyriaus pirmi-
ninkė Nijolė Bujanauskienė pa-
brėžė, kad labai svarbu, jog ko-
misijoje, kuri vertina pastatų 
užbaigimą, būtų neįgalus žmo-
gus, nes jis geriausia sugebėtų 
įvertinti nuolydžio aukštį, plo-
tį, ranktūrius ir kitas kliūtis, su 
kuriomis neįgalusis susiduria 
kasdieninėje aplinkoje. Nepri-
taikytos daugelio vaistinių du-
rys, tualetai, privatūs odonto-

logijos kabinetai, visuomeninis 
transportas.

VšĮ Alytaus poliklinika integ- 
ralios pagalbos projektų koordi-
natorė Adelė Dimšienė informa-
vo, kad integrali pagalba Alytaus 
mieste tenkina tik 15–20 % in-
tegralios pagalbos poreikio. Aly-
tuje labai reikalinga atokvėpio 
paslauga, stacionarus vaikų ir 
jaunimo psichikos dienos cen-
tras. Žmonėms po insulto, trau-
mų labai reikalinga reabilitaci-
jos ir skubios pagalbos paslau-
ga namuose.

Asociacijos „Mirabilia“ ats-
tovė Irma Katelynienė atkreipė 
dėmesį, kad auginant vaiką ir 
susidūrus su jo negalia trūksta 
informacijos, kur kreiptis ir kaip 
elgtis konkrečioje situacijoje, o 
Snieguolė Čiginskienė akcenta-
vo vaiko su negalia integraciją 
mokymosi įstaigoje.

Darbo biržos atstovės infor-
mavo, kad birželio 30 d. dar-
bo biržoje registruoti 804 neį-
galieji, t. y. 6,2 % visų bedarbių 
skaičiaus. Alytuje veikia 5 socia- 
linės įmonės. D. Markinienė ma-
no, kad reiktų siūlyti į strate-
gijos plano priemones įtrauk-
ti dar vienos socialinės įmonės 
įsteigimą.

Diskusijos metu paaiškėjo, 
kad problemų yra daug ir jos 
visos aktualios, todėl Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Sonata 
Dumbliauskienė informavo, kad 
rugpjūčio mėnesį vyks antrasis 
susitikimas.

Sąlygos neįgaliesiems:  
ko trūksta?

Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius infor-
muoja apie surengtą sutikimą, kuriame aptarta negalios stra-
tegija.

Ketvirtadienį Jonavoje startavo 
organizacijos „Aktyvi Tauragė“ 
projektas „Mes įgalūs irkluoti“. 
Jo metu skirtinguose Lietuvos 
miestuose judėjimo negalią tu-
rintys žmonės yra mokomi ir-
kluoti, o su jais kartu plaukia 
ir „Aktyvios Tauragės“ instruk-
toriai.

Jonava tapo antruoju mies-
tu, kur ši akcija vyksta. Pirmą 
kartą neįgalieji irkluoti buvo 
mokomi Tauragėje. Pasak or-
ganizacijos „Aktyvi Tauragė“ 
vadovo Sauliaus Bagdono, to-
kia akcija tauragiškiai visų pir-
ma nori padovanoti Lietuvai 
iniciatyvą. 

„Lankomės Lietuvos mies-
tuose ir mokome irkluoti žmo-
nes su negalia. Irkluojame jau 
daug metų, užsiimame aktyviu 
turizmu savo krašte. Veikla su 
neįgaliaisiais gimė prieš me-
tus, išgryninta ji buvo maždaug 
prieš pusmetį – kaip ją vykdy-
ti, kokiose baidarėse turi sėdė-
ti neįgalieji“, – sakė S.Bagdonas. 

Jonavietė Edita Vaitekaus-
kaitė neįgaliojo vežimėlyje sėdi 
jau 26 metus. Moteris pasako-

jo, kad plaukti labiausiai bijojo 
dėl to, jog baidarė gali apvirsti. 

„Dabar supratau, kad ji ne-
virsta. Baidarėmis plaukti labai 
norėjau, bet labai ir bijojau. Po 
šios dienos jau manau, kad da-
lyvausiu ir Neįgaliųjų draugi-
jos rengiamuose žygiuose. La-
bai patiko, baimė sumažėjo“, – 
sakė E. Vaitekauskaitė. 

Moteris sunkiai valdo ir vie-
ną ranką, todėl irklavimo ins-
truktoriai ją prie irklo pritvirti-
no elastiniu bintu. Visi neįgalieji 
iki baidarės ir iš jos buvo nune-
šami ant rankų. 

Jonavietis R. Godliauskas 
plaukimą baidare išbandė kar-
tu su mažamečiu sūnumi. Vyras 
maždaug prieš dešimtmetį ne-
teko vienos kojos. 

„Plaukti man teko labai se-
niai, dar sovietmečiu. Šiandien 
čia įvyko kažkas fantastiško“, – 
kalbėjo R. Godliauskas.

Organizacijai „Aktyvi Tau-
ragė“ už Jonavos neįgaliesiems 
padovanotas emocijas ir gali-
mybę plaukti dėkojo ir Jonavos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Valerija Lopetienė. 

Jonavos neįgalieji sėdo į 
baidares

www.jonavoszinios.lt skaitome Jurgitos Vilčinskienės straips-
nį apie naują neįgaliųjų pramogą.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Kūryba kaip likimas

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos
Konkursui

„Kūryba yra mano likimas“, ‒ 
taip turbūt galėtų pasakyti Vi-
lija Dobrovolskienė, išleidu-
si jau 22-ąją knygelę „Karaliau 
mano, ...“. Tiesa, šioji sudaryta 
atrinkus tekstus iš kelių anks-
čiau leistų ciklų: „Meilės / ne-
meilės eilėraščiai“, „Vasara Ro-
tuliuose“, „Labas“, „Laiškai“, 
„Nida“. Knygos forma neįpras-
ta ‒ lyg kortų malkos, kurią išė-
mus iš dėklo gali „išsiburti“, ką 
pakuždės kuris nors ištrauktas 
eilėraštis.

Apsisprendimą, kurį lapelį 
traukti, gali nulemti ir spalva ‒ 
viena iš keturių: žalsva, rausva, 
geltona ar mėlyna. Puslapiai, tie-
sa, sunumeruoti, kad ištraukta-
sis tekstas perskaitytas vėl nu-
keliautų į savo vietą, tapdamas 

rinkinio dalimi. Tarsi dienų vė-
rinys, lyg žemuogės suvertas 
ant laiko smilgos. Ant liežuvio 
galiuko tirpstantys žodžiai, ku-
riuos gal tik mintyse tedrįsta-
ma ištarti.

Korta mesta.
Dabar aš lyg akla,
Lyg alkana,
Tarsi pavargusi.
Karaliau mano,
Būk dabar akim mano sielos,
Būk dangiška mana,
Būk atilsiu gyvenimo keliuos...
Ryšys su mylimu žmogu-

mi ypač svarbus. Ne tiek svar-
bu, ar meilė abipusė, ar be at-
sako, o gal ‒ tik jos vizija, mira-
žas, šmėstelintis svajose. Patir-
tis, kad ir kokia būtų, yra dova-
na. Jausmus atspindi gamta: tiek 
metų laikai (Ir su pavasariu da-
linsimės perpus / Šviesias aistras. 
/ Žydėjimą. / Ir meilės ilgesį be-
kraštį), tiek paros metas (Rytais 
balti rūkai, / O vakarais ‒ / Lau-
kimas / Švelnia tyla / Ir ilgesiu / 
Uždangsto mano langus...). Įsi-
mylėję žmonės lyg drugeliai ‒ 
tik sudega ne liepsnoje, o vienas 
kito šypsenoje (Gerai, kad tada 
neišmokome / Smilkti. O degėm, 
/ O degėm vienas kito šypsny). 
Ryšys toks stiprus, kad jam nu-
trūkus žmogus jaučiasi praradęs 
ir pats save: Tamsa. Tylu... / Be 
aido... / Net baugu, / Kad ne ta-
ve ‒ save vėl prarandu. 

Raudona ‒ ne tik aistros 

ir meilės, bet ir jos praradimo 
spalva:

Nusipirkau
Tris raudonus
Kardelius.
Tokius ryškius
Kaip mano skausmas
Vėl tave praradus.
Kardelis ‒ mano ašaros gėlė.
Kardelis ‒ mano skausmo,
Nevilties karalius...
Išsiskyrimą simbolizuoja ir 

likęs puodelis su aguonom rau-
donom. Tarsi Marselio Prusto ro-
mane „Prarasto laiko beieškant“ 
prisiminimus stengiamasi atgai-
vinti skonio pojūčiais ‒ aviečių 
arbata su medumi.

V. Dobrovolskienė kuria vizu-
alius tekstus. Kai kurie jų ‒ ypač 
kinematografiški, tarsi pro akis 
prabėgtų viso gyvenimo filmas ‒ 
mergaitė gėlėta lyg vasaros pie-
va suknute, vaikštinėjanti pa-
nemune ties Rotuliais, rasomis 
apkritę jos plaukai, rugiagėlių 
puokštė, oranžiniai žaibai, per-
skrodžią dumblėtą vasaros nak-
ties dangų ‒ tai vis fragmentai iš 
ciklo „Vasara Rotuliuose“. Autorė 
randa netikėtų palyginimų: vėjy-
je draikosi bangų garbanos, eže-
rai užpustyti lelijų baltų... 

Įspūdis toks, lyg skaitydamas 
tuos eilėraščius patektum į pasa-
ką ‒ dažniau graudžią, elegišką, 
kartais ‒ dramatišką. Šmėsteli 
Eglės, žalčių karalienės, jos vy-
ro Žilvino motyvai: Aš stovėsiu 

lyg Eglė, / Apsigaubus kraujo pu-
tos skara; žalčio užkapojimas ‒ 
lyg vilties praradimas. Tačiau į 
kompromisus su gyvenimu nei-
nama: ...o gal geriau tokia kan-
kinanti ugnis / Nei vėjo blaško-
mi bespalviai pelenai?   

Autorė daug dėmesio skiria 
rašymo temai. Kartais tai skam-
ba lyg imperatyvas sau: Rašyk. / 
Rašyk nebylius savo laiškus. / Sa-
vo džiaugsmą ir skausmą / Rašyk. 
/ Rašyk lietaus lašais / Ir krintan-
čiom žvaigždėm. / Ir vėjo kauki-
mu / Neramią liepos naktį... Pa-
našūs ir tekstai iš ciklo „Laiškai“. 
Vietoj popieriaus pasirenkamos 
gamtinės medžiagos, kiekvienas 
iš trijų atrinktų eilėraščių prasi-
deda panašiai: Savo laišką Tau 
rašau / Ant balto sniego ‒ / Ne-
bijau aš siaučiančios pūgos; Sa-
vo laišką Tau rašau / Ant šilto jū-
ros lašo ‒ / Gintaru pakvipusio, / 
Ataidinčio bangų purslais; Savo 
laišką Tau rašau / Ant krintan-
čio kaštono ‒ /  Jis nušviečia rude-
nio tamsas. Tokių laiškų adresa-
tas ‒ mylimasis, kurio ilgimasi ir 
su kuriuo tikimasi užmegzti ryšį 
per laišką. Deja, jis tų laiškų ne-
skaito. O gal tiesiog nemoka per-
skaityti meilės pėdsakų, paliktų 
gamtoje, iš kurios rašančioji se-
miasi įkvėpimo. Juk net jos lan-
gas, prie kurio rymo, išrašytas 
didelėm laukimo lelijom.

Norisi pasidžiaugti ir jautria 
autorės poetine klausa. Ji pagau-

na žodžių skambesį, į rinkinį 
patekę tekstai melodingi, nors 
dauguma jų nėra tradiciniai ke-
tureiliai, eilutės dažnai „nubyra“ 
žemyn po vieną ar kelis žodžius. 
Eilėraščio forma kartais netgi 
atspindi tematiką: štai kaip „la-
ša“ tekstas-pamąstymas apie tai, 
kad iš gyvenimo norėta visko, o 
susirinkta ‒ po trupinį, po lašą:

Norėjau visko
O rinkau po lašą
Po lašą
Lašą ir dabar renku
Po trupinį
Po trupinį
Nuo
Kito stalo
Po lašą ir po trupinį
Gyvenimo džiaugsmų  
[...]
Man tiktai vieno trupinio
Tik lašo
Man tik vieno
Vieno
Man
Tiktai
Ir ne tiek svarbu, ar skaity-

site viską iš eilės, ar išdrįsite iš-
traukti vieną „eilėraščio kortos“ 
lapelį ‒ tekstai kalbės jums ne 
tik apie autorės, bet ir apie jū-
sų pačių išgyvenimus. O trapią 
laiko akimirką, kurią neišven-
giamai patiria kiekvienas žmo-
gus, paženklins taikli metafora ‒ 
Lengvu pūku jau virsta / Pienių 
gelsvas šypsnis.  

nijolė kVieTkAUskė

ėJiMAs
I
prieš veidrodį
šnekinau vaikystę
girdėjau tylą
spalvingai skambančią
atminties labirintais

nūnai regis ne aš
tas berniukas
mokosi eiti ir pulti
į priekį
juk nubrozdinti keliai
tai niekis
sugis
o galva
o pakaušis
tai būtina saugoti 
lyg kokį kiaušinį 
nevirtą
nes jame pradeda
labirintai raitytis
jie veda gilyn
vis gilyn
per atminties klodus

regis berniukas 
mokosi vaikščioti tam
kad pajėgtų basomis
girgždinti Neringos
kopas
ir džiaugtis matydamas
šėlstančią jūrą
ir tylą ant marių 

gilyn vis gilyn
miegant sapnuoti
gal taip ir per amžius
vakar ir visados 

II
kartais
o gal vis
dažniau prisimenu
kad pasiilgstu
savo šleivos
eisenos
nelygiomis
Vilniaus
gatvėmis
kur kadais
mėgau nuklysti
kavinėje užsirūkyti
nostalgiškai žvelgti
į VU langus
kurie vaizduotėje
vis tolsta ir tolsta
it miražas
kaitros iššaukti 
vaizdiniai

buvai
ir esi
juk laimingas
karvelis burkuos
prie fontano
bus ruduo
su kurio tu

sėdėsi ant suolo
prisiglaudęs
vienatvę

III
kasdien vis lėčiau pėdini
kopi lyg į kalną statesnį
tarsi tapai atsargesnis
rūpestingai apsižiūri
kur koją statyti kad 
nenusprūstų
nors ir žinai
nėra jokio šlaito
ir nesi dar užmiršęs
anksčiau nebijojai
nuvirsti
suklupti
sumušti kelius ar alkūnes
viltis sparčiai gydė 
žaizdas

buvo smalsu pamatyti
tekančią saulę
už namo
už gatvės
už ežero
šilo
pilies
užropojus ant kopos
saulėlydį guvų stebėti
skambant žuvėdrų 
lopšinei  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 

remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios 
iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „ Prie 
kūrybos šaltinio“. 

Aguonų aksominės kepuraitės... Ritos Mockeliūnienės (Šakių r.) nuotr.

* * *
bijau būti nubaustas
neviltimi
nemeile artimui
ir priešui
negebėjimo atleisti
bijau supanašėt
į pilką akmenį
būt nutrenktas
prie tako
išsidriekusio
nelyginant į aklą
horizonto skylę
kur nugrimzdusių
žvaigždžių
spindesys
aimanuoja
prieiti bijau
verdantį šaltinį
ištroškęs skaidrumos
bijau apakti žiūrėdamas
į pilnaties apklotas pievas
kur plevena
kitados
mano pirštų
draikytų garbanų
šešėliai
nelyginant debesų
pusnynai pridengę
vis tolstantį jos kūną
sapne glamonėtą

kęstutis LenkšAs
Vilnius
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