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Siekiama visiems atviros 
mokyklos

Švietimo reforma, įtraukio-
jo švietimo klausimai – nuolati-
nės diskusijų temos jau ne vie-
ną dešimtmetį. Ir šį kartą ŠMM 
atstovai buvo pakviesti paaiš-
kinti, kas daroma, kad kuo ma-
žiau negalią turinčių vaikų pa-
tirtų atskirtį. 

Pasak ŠMM Švietimo koky-
bės ir regioninės politikos de-
partamento direktoriaus Ai-
do Aldakausko, pokyčiai tikrai 
vyksta. Jo teigimu, pastaruoju 
metu ministerijoje daug kalba-
ma apie mokyklą kiekvienam, 
nepriklausomai nuo poreikių 
ir galimybių. Netgi atsisaky-
ta atski ros įtraukiojo ugdymo 
koncepcijos. Geros mokyklos 
koncepcija sudėliota taip, kad 
ji būtų atvira visiems vaikams.

Tačiau to nėra lengva pasiek-
ti. „Teisės aktus galima greitai 
pakeisti, klausimas, ar mokyk
los šiandien yra pasiruošusios 
priimti negalią turinčius vaikus. 
Požiūris keičiasi iš lėto“, – sako 
departamento direktorius, at-
sakydamas į priekaištus, kad 
pokyčiai siekiant įtraukiojo ug-
dymo vyksta per lėtai. Jo teigi-
mu, kaip tarpinis variantas mo-
kyklose pirmiausia galėtų bū-
ti kuriami specialiojo ugdymo 

skyriai, specialiojo ugdymo kla-
sės, palaipsniui artėjant prie vi-
siškos įtraukties. 

ŠMM Švietimo pagalbos sky-
riaus vyriausioji specialistė Re-
gina Labinienė taip pat mano, 
kad daroma nemažai. Praėjusių 
metų vasarą buvo patvirtintas 
Koordinuotai teikiamų švieti-
mo pagalbos, socialinių ir svei-
katos priežiūros paslaugų tvar-
kos aprašas. ŠMM iniciatyva sa-
vivaldybėse steigiami tarpins-
titucinio bendradarbiavimo ko-
ordinatoriai. Ir 2018 metais tam 
numatyta apie 1 mln. eurų. Taip 
pat rengiama „Visos dienos mo-
kyklos“ koncepcija.

Atsižvelgiant į psichologi-
nės pagalbos paslaugų trūkumą 
2017 m. 18 savivaldybių buvo 
skirta lėšų psichologų etatams 
steigti. Šiemet tam numatyta 3 
mln. 700 tūkst. eurų. 

Ar pinigai pasiekia 
neįgaliuosius? Neįgaliųjų reikalų taryboje, 

kuriai vadovauja socialinės 
apsaugos ir darbo minist
ras Linas Kukuraitis, aptar
ti šių metų planai ir pernai 
nuveikti darbai. Klausimų, 
kuriuos tenka spręsti tary
bai, išties daug: įtraukiojo 
ugdymo bėdos, integraci
ja į darbo rinką, profesinės 
rea bilitacijos sistemos tobu
linimas, aplinkos prieinamu
mas ir kt. Kovo pradžioje su
rengtame posėdyje nuveik
tus darbus pristatė Švietimo 
ir mokslo ministerija (ŠMM).

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Nacionalinė dailės galerija savo lankytojus pakvietė į 
akląjį pasimatymą su vizualiuoju menu. Ką tik prista
tyta paroda „Blind date“ (liet. „Aklas pasimatymas“) – 
naujų pojūčių ir potyrių pliūpsnis. Jos sumanytojai kvie
čia kitaip pažvelgti į 10 lietuvių dailininkų paveikslų – 
pabandyti meną suvokti ne rega, o lytėjimu. Nors paro
da skirta regos negalią turintiems žmonėms, tačiau jos 
sumanytojai neabejoja, kad ji gali tapti intriguojančiu 
atradimu visiems menu besidomintiems žmonėms.

Tolerancijos link Meditacija  
su paveikslu

Nacionalinėje dailės galeri-
joje pristatyta paroda „Blind da-
te“ – nebe pirmoji ne rega, o ki-
tu – lytėjimo – pojūčiu meną pa-
dedanti suvokti galimybė. Prieš 
kurį laiką čia buvo eksponuota 
keletas taktilinių M. K. Čiurlionio 
paveikslų, išleistas meno kūrinių 
reljefinių atvirukų rinkinys. To-
dėl dviejų jaunų kompozitorių –  

Prezidentūroje apsilankę 
Kelmės specialiosios mokyk
los auklėtiniai įgyvendino 
savo svajonę ir šalies vadovei 
Daliai Grybauskaitei įteikė 
originalią dovaną – du vek
torinės tapybos paveikslus. 

Aktualijos

(nukelta į 5 psl.)

Eglė Tunaitytė Prezidentei įteikė pavasariu alsuojantį paveikslą.

Lietuvos trispalvė – Prezidentės padėka jauniesiems kūrėjams.

Po Vilnių keliaujanti Kelmės 
specialiosios mokyklos Vektori-
nio piešimo ir fotografijos pag
rindų būrelio vaikų paroda „Aš 
esu“ jau sužavėjo daugybę žmo-
nių. Kompiuteriu tapytais jų pa-
veikslais grožėjosi Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 
Vilniaus miesto savivaldybės, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Vilniaus universiteto Verslo mo-
kyklos darbuotojai ir lankytojai. 
Dar laukia parodos Medininkų 
pilyje ir Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje.

Tačiau pačiu svarbiausiu ne-
įgalių vaikų kūrybingumo pri-

statymu ir įvertinimu Kelmės 
specialiosios mokyklos vyres-
nysis specialusis pedagogas, 
Vektorinio piešimo ir fotogra-
fijos pagrindų būrelio vadovas 
Valdas Kančauskas vadina šių 
vaikų viešnagę prezidentūroje. 
Čia jie įgyvendino metus puose-
lėtą savo svajonę – Prezidentei 
įteikė 2 savo kūrybos paveiks-
lus. Vieno jų autorė – šio būrelio 
narė Eglė Tunaitytė, kito – va-
dovas V. Kančauskas. 

,,2017 metais kilusi idėja – 
sukurti filmuotą sveikinimą Lie-
tuvos Respublikos Prezidentei 
D. Grybauskaitei – atrodė neįti-
kėtina. Bet prasitaręs apie tai sa-
vo mokiniams, turintiems nega-
lią, mačiau, kaip sužibo jų akys... 
Ir prasidėjo džiaugsminga kūry-
ba, trukusi beveik tris paras...“ –  
pasakoja V. Kančauskas. Pasak 
jo, filmo tikslas buvo atkreip-
ti dėmesį į šiuos gabius vaikus, 
parodyti, kad jeigu jais tiki ir esi 
kartu – galima pasiekti bet ką.

Dovana Prezidentei 

(nukelta į 5 psl.)
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�� „Bičiulystei“ atsiųsta
me laiške Marius Glinskas 
pasidalijo įdomios ir pras
mingos šventės įspūdžiais. 

Kovo 11osios proga 
Čičinuose, Jonavos rajo-
ne, vyko graži vakaronė 
„Dainuoju Lietuvai“.

Bendruomenės pirmi-
ninkas Juozas Plukys vi-
siems priminė tas drama-
tiškas ir džiugias dienas, 
kai mūsų visuomenėje at-
gijo nepriklausomybės 
dvasia, o ryžtingi signata-
rai pasirašė ne tik tautai, 
bet ir visai Europai reikš-
mingą aktą. Neramiai tas 
dienas išgyveno ir Čičinų 
kaimo žmonės. Viena iš 
jų – nepailstanti aplinkos 
puoselėtoja, sodžiaus ir 
bažnytinių švenčių dalyvė 

Čičinuose – prisiminimai ir dabartis

Ona Sadauskienė, kurią tą-
dien teko sveikinti garbin-
go jubiliejaus proga.

Atėjusieji vakaronėn 
nesigailėjo. Sugiedojus 
Lietuvos himną, į sceną 
vieni po kitų lipo sveteliai. 
Įdomią meninę kompozici-
ją nūdienės Lietuvos temo-
mis parodė ir Jonavos rajo-
no neįgaliųjų draugijos mi-
niatiūrų teatras „Rykštė“ 
(vadovė Angelė Bortkevi-
čienė). Jautrumu, sutarimu 
taip pat stebino draugijos 
vokalinis ansamblis „Lie-
tava“ (vadovė Laima Sta-
keliūnienė). Virtuoziškai 
akompanuojant akordeo-
nu, moterys apdainavo ne 
tik Aukštaitijos šulinį, bet 
ir, rodos, čia pat, už langų, 
šniokščiantį senąjį parką, 

kraštą su gyvais aviliais ir 
žemę Lietuvos, kur amži-
nai žaliuoja ąžuolai. 

Vakarą įspūdingai už-
baigė vėl scenoje pasiro-
džiusi „Rykštė“, insceni-
zavusi tiek patriarchali-
niam, tiek ir mūsų dienų 
kaimui būdingas nesibai-
giančias problemas – pirš-
lybas ir vedybas. Mažai 
kas žinojo, kad čia vaidi-
nančios keturios vienos 
šeimos narės – tai tikros 
seserys, buvusios Majaus-
kaitės, o jomis susirūpi-
nusi motušė – pati reži-
sierė. Beje, pasirodymas 
Čičinų scenoje „Rykštei“ 
buvo gera repeticija, nes 
kitądien jos, suvalkiečių 
pakviestos, jau išrūko į 
Kybartus (Vilkaviškio r.).

Apsikeista dovanė-
lėmis, pabendrauta prie 
arbatos puodelio. Drau-
gijos pirmininkė Valerija 
Lopetienė, pasirodo, taip 
pat turi teisių į kraštie-
tės titulą – čia ji, buvu-
si Steponavičiūtė, kadai-
se lankydavosi kultūros 
renginiuose, o jos tėtis, 
subūręs vietos kaimo ka-
pelą, ne kartą šioje sceno-
je smuikavo. Tad ir įspū-
dingo paveikslo, sukurto 
draugijos floristų ranko-
mis, perdavimas dabarti-
nei centro vadovei Lore-
tai Ratautienei buvo itin 
prasmingas. „Norėtųsi, 
kad šis kuklus darbelis, 
pakabintas šiame pasta-
te, dar ilgai mus primin-
tų“, – vylėsi Valerija.

Scenoje – miniatiūrų tetaro „Rykštė“ pasirodymas.

Jonava: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Gyvenant daugiabutyje santykis su spauda bu-
vo ,,valdiškas“: retkarčiais pati nusileisdavau į 

pirmą aukštą, kartais svečiai ateidami ištuštinda-
vo pašto dėžutę. Kadangi į ją brukama įvairiausia 
reklaminė makulatūra, iki viršaus prigrūsta paš-
to dėžutė jau seniai nedžiugina. Kažkada, pama-
čiusi, kaip šis reikalas gražiai sutvarkytas užsie-
nyje, bandžiau reklamos atsisakyti, bet nepadėjo 
nei skambučiai į pašto skyrių, nei lipdukas ant paš-
to dėžutės ,,Reklamos prašau nemesti“. Tad į visa 
tai, kaip ir kiti namo gyventojai, numojusi ranka, 
kampe prie pašto dėžutės pastačiau kibirėlį – gal, 
sakau, kam nors ši makulatūra reikalinga. Nors la-
bai abejoju – slidūs blizgantys puslapiai net ugnyje 
nedega. Žinoma, gaila tik pašto darbuotojų, kurios 
pusvelčiui turi tuos glėbius atnešti ir po pašto dė-
žutes išdėlioti... Esu girdėjusi kaimynus skundžian-
tis tuose reklamos pluoštuose praradus ne vieną 
svarbų laišką ar sąskaitą. Kaimynė yra atnešusi į 
jos pašto dėžutę įmestą ir man adresuotą laišką. 
O buvo laikai, kai žmonės džiaugėsi kiekvienu at-
spausdintu lietuvišku žodžiu, bet kai nėra saiko, 
ir rezultatas nedžiugina. O spausdinto žodžio tra-
dicija sena, kaip ir mūsų europietiška civilizacija: 
dar Senovės Romos laikais buvo spausdinami vy-
riausybės pranešimų biuleteniai, kuriuos pradėjo 
leisti Julijus Cezaris. 

Pirmieji periodiniai leidiniai lietuvių kalba XX 
a. trečiojo dešimtmečio pradžioje buvo bandyti 
leisti Mažoje Lietuvoje. ,,Nusidavimas Dievo ka-
ralystėje“ ėjo Tilžėje 1823–1825 m. Buvo ir dau-
giau bandymų, bet vokiečių administracija labai 
juos persekiojo. Didžioje Lietuvoje 1864 m. caro 
valdžiai uždraudus spaudą lotyniškomis raidė-
mis, projektai spausdinti lietuviškas knygas bu-
vo palaidoti keliems dešimtmečiams, nors studen-
tai, moksleiviai, klierikai leido neperiodinius lie-
tuviškus laikraščius. Tad tik paskutiniame XIX a. 
dešimt metyje vėl Ragainėje ir Tilžėje dienos šviesą 
išvydo politinis ir literatūrinis mėnesinis žurnalas 
,,Auszra“. Žurnalą leido Lietuvos mylėtojų draugi-
ja, o talkino net 70 savanorių inteligentų. „Aušra“ 
turėjo lemiamos reikšmės lietuvių tautiniam atgi-
mimui. Ji sužadino tautinį lietuvių sąmoningumą, 
subūrė lietuvius inteligentus ir padėjo formuoti 
jų tolesnės veiklos pagrindus. Pirmo ,,Aušros“ nu-
merio redaktorius buvo Jonas Basanavičius. Svar-
bu ir tai, kad jis iš čekų abėcėlės ,,parvežė“ mums 
Č ir Š raides. 

Vadinamojoje Didžiojoje Lietuvoje ir konkrečiai 
Kaune būsimasis Nepriklausomybės akto signata-
ras S. Banaitis jau 1915 metais įkūrė pirmą lietu-
višką spaustuvę. Lietuviškos spaudos poreikis tuo 
metu buvo toks didelis, kad spaustuvė atnešė jos sa-
vininkui didelį pelną, o tai leido jam kurti lietuviš-
kas pradines mokyklas. Spausdinto žodžio tradicija 
sėkmingai gyvuoja ir iki šiandien. Ypač brandesnio 
amžiaus žmonės labiau džiaugiasi tikru popieriniu 
laikraščiu. Tad galime džiaugtis, kad Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija turi savo savaitraštį, kuris džiu-
gina ne vieno neįgalaus žmogaus širdį. Persikraus-
čiusi gyventi į kaimą, peradresavau ir „Bičiulystės“ 
savaitraštį. Neapsakomą džiaugsmą patyriau (ir 
patiriu kiekvieną ketvirtadienio rytą) pirmą Nau-
jųjų metų ketvirtadienio rytą, kuomet pravėrusi 
duris ant savo slenksčio sutikau paštininkę Dalią, 
kuri man į rankas atidavė dar dažais kvepiančią 
,,Bičiulystę“. To džiaugsmingo ryto niekuomet ne-
užmiršiu. Manau, pašto darbuotojai tikrai galėtų 
norintiems neįgaliesiems atnešti „Bičiulystės“ sa-
vaitraštį į namus, nes gulintis pašto dėžutėje ir po 
kelių dienų pasiimtas laikraštis tokio džiaugsmo 
jau nesuteikia. Ir, kaip visuomet, lieka niekuo ne-
pakeičiamas žmogaus ryšys su žmogumi...  

Kai lanko tik paštininkas...

Apie tai,
kas 

jaudina

�� „Bičiulystei“ laiškelį at
siuntusi Kairių (Šiaulių r.) 
bibliotekos vyresnioji biblio
tekininkė Ramutė Prei-
montienė parašė apie neį
galiesiems surengtą įdomų 
užsiėmimą.

Šiaulių rajono savival-
dybės viešosios bibliote-
kos Kairių teritoriniame 
padalinyje vyko eduka-
cinis užsiėmimas „Ebru 
menas – tapymas ant van-
dens“. Savo kūrybinius su-
gebėjimus išbandė Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Kairių padalinio narės. 
Užsiėmimą vedė Rober-
ta Rasikienė, Šiaulių rajo-
no savivaldybės viešosios 

Mokėsi tapyti ant vandens 

bibliotekos Informacijos ir 
kraštotyros skyriaus kul-
tūrinės veik los vadybinin-
kė. Pasak jos, šią techniką 
lengvai įvaldo dauguma 

Kairių neįgalieji džiaugiasi pasimokę piešimo ant vandens meno.
įvairaus amžiaus žmonių, 
o greitai gaunamas rezul-
tatas ir teigiamas tapy-
bos ant vandens poveikis 
džiugina dažno širdį. Ta-

pyba ant vandens ramina 
mintis, išlaisvina jausmus, 
skatina kūrybiškumą, ge-
rina emocinę sveikatą, 
veikia atpalaiduojančiai. 

�� Šiaulių rajono savival
dybės kultūros centro Gi
laičių filialo meno vadovė 
Kristina Lučinskaitė „Bi
čiulystei“ parašė apie Neį
galiųjų draugijos ataskai
tinį susirinkimą. 

Jaukią kovo 8osios po-
pietę iš visų rajono kampe-
lių į Kužių kultūros namus 
rinkosi Šiaulių rajono neį-
galiųjų draugijos atstovai. 
Kaip ir kasmet, vyko Neį-
galiųjų draugijos ataskaiti-
nis susirinkimas. Sulaukta 
draugijos atstovų iš Aukš-
telkės, Kuršėnų, Kužių, 
Žadžiūnų, Gruzdžių, Meš-
kuičių, Kairių. Pasidalin-
ta ir pasidžiaugta nuveik-
tais darbais, sunkumais ir 
naujomis idėjomis. 

Neįgaliųjų ataskaitinis susirinkimas 
vyko Kužiuose

Moteris Tarptautinės 
moters dienos proga pa-
sveikino Šiaulių rajono 
vicemeras Algis Mačiulis. 
Sveikinimo žodžius tarė 

Neįgaliųjų draugijos narius pasveikino Kužių parapijos klebo-
nas Tomas Reinys.

Šiaulių r.:

Kužių seniūnijos seniūnė 
Jolanda Rudavičienė, Meš-
kuičių seniūnijos seniūnė 
Jolanta Baškienė, Kužių 
parapijos klebonas Tomas 

Reinys. Į svečius atvyko 
viešnios iš Vilniaus – Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivan-
čenko ir teisininkė Eveli-
na Kelmelienė. 

Šiaulių rajono neįga-
lių jų draugijos pirmi-
ninkė Elena Kačinskienė 
perskaitė ataskaitą už 
2017 m. Pasisakė pada-
linių pirmininkai, skam-
bias dainas atliko Gilai-
čių f ilialo Kužių salės 
meno kolektyvai (vad. 
K. Lučinskaitė). Susirin-
kusieji vieni kitiems lin-
kėjo sveikatos, stiprybės 
ir pažadėjo susitikti ki-
tais metais. 
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�� Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Rasutė Kryževi-
čienė laiške „Bičiulystei“ pasida
lijo Kaune vykusios Kaziuko mu
gės įspūdžiais. 

Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos užimtumo būrelio 
„Kamanės“ narės suskubome į 
Kaune vykstančią Kaziuko mu-
gę. Norėjome pažiūrėti, pačiu-
pinėti, paragauti ir įsigyti, ką į 
mugę parodyti ir parduoti atga-
beno visos Lietuvos, o ir svečių 
šalių, auksarankiai – meistrai, 
menininkai, kulinarai. Ir jokios 
oro prognozės neišgąsdino... 

Išvykome šviečiant saulu-
tei, o Kaune pasitiko labai ma-
loni, nors kiek apniukusi diena. 
Bet nelijo, visų nuotaika buvo 
puiki. Žinoma, staiga užklupęs 
pavasaris gerokai patirpdė žie-
mą, bet buvome tam pasiruošę, 
tad ir kojas nelabai tesušlapo-
me. Gėrėjomės, grožėjomės ir 
stebėjomės nuostabiais darbais: 
kas prie šiaudais, javų varpomis, 
sausomis gėlelėmis puoštų pre-

kystalių, kas prie medinių vely-
kinių margučių ar prie gražiau-
siomis spalvomis ir įmantriau-
siais ornamentais puoštų verbų 
ilgokai trypčiojo, kitos gražiau-
sias siuvinėtas, megztas ir aus-
tas staltieses ir staltiesėles, vel-
tus, megztus drabužius čiupinė-
jo, apžiūrinėjo. Juk ne tik pirkti, 
bet ir pasimokyti iš kitų norėjo-
me... O jau kojinių, pirštinių, rie-
šinių, kepurių, o molinių, stikli-
nių, medinių gaminių grožis ir 
įvairovė... Galėjome net ir bal-
tarusišką šiaudinį naminuką su 
„užkalbėjimais“ savo namams 
parsivežti, tik gal savų, lietu-
viškų, nenorėjome įžeisti... Į vi-
sokias grožybes ir skanumynus 
besidairant net galvos apsisuko. 

Puikiai pailsėjome ir linksmi 
su lauktuvėmis bei geriausiais 
įspūdžiais grįžome namo. Jau ži-
nome, kur galėsime tai, ką nau-
jo pamatėme, savo veikloje pri-
taikyti. Ačiū visiems auksaran-
kiams, dalyviams, rengėjams. 
Apsilankysime ir kitą kartą...

Kaziuko mugėje buvo 
ir smagu, ir įdomu...

Vilkaviškio r.

�� Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narys Vladislo-
vas Kirkickas „Bičiulystės“ skai
tytojams papasakojo, kaip taura
giškiai pagerbė draugijos moteris. 

Jaukioje ir šiltoje ap linkoje 
Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai šventė Tarptau-
tinę moters dieną. Draugijos vo-
kalinio ansamblio „Svaja“ vyrai 
moterims padovanojo  keletą tai 
progai išmoktų dainų, o meno 
terapijos būrelio narės padek
lamavo gražių eilių apie savo iš-
gyvenimus ir buitį. Jas pavadino 
skambiai „Mes, moterys“.

Labiausiai visus nudžiugino 
svečių pasirodymas. Tai rajone 
ir už jo ribų gerai žinomi poetai, 
išleidę jau ne po vieną eilėraš-
čių knygą. Susižavėję klausėmės 
puikaus poeto ir skaitovo Euge-
nijaus Šalčio poezijos. Tai ir rim-

tos, meile dvelkiančios, tačiau ir 
humoro kupinos eilės, kurios ne 
kartą buvo palydėtos gausiais 
plojimais. Kito, taip pat rajone 
gerai žinomo poeto ir fotomeni-
ninko Sigito Koncevičiaus eilės 
visus nukėlė į jaunystę, priminė 
pirmuosius pasimatymus, nusi-
vylimus... Susižavėję klausėmės 
ir draugijos nario Stanislovo 
Stumbros eilių, kurias nuošir-
džiai perskaitė renginio vedėja 
Danutė Norgailienė.

Draugijos vyrai visoms mo-
terims įteikė po gėlės žiedelį ir 
palinkėjo daug laimės, o svar-
biausia – sveikatos. Visi rengi-
nio dalyviai ir svečiai nuošir-
džiai dėkoja draugijos pirminin-
kui Kęstučiui Petkui. Tai jo pa-
stangų ir rūpesčio dėka rengi-
nys praėjo sklandžiai ir įdomiai.

Autoriaus nuotr.

Vyrų dainos ir eilės – 
moterims

Tauragės moterims – vyrų kūrybos eilės.

Tauragė:

Užimtumo būrelio „Kamanės“ narės įkvėpimo vyko pasisemti į Kaziuko 
mugę Kaune.

Neįgaliųjų reikalų tarybai vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis.

Viktorija Vitaitė (dešinėje) mano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti neįga-
liųjų kultūriniam užimtumui.

Neformaliojo ugdymo 
programose neįgaliųjų 

nelaukiama 
R. Labinienė pabrėžė, kad 

Vaikų įtraukties mokytis ir įvai-
riapusio ugdymo 2017–2022 
metų veiksmų plane numaty-
ta dar šiemet pakeisti Švietimo 
įstatymą – sustiprinti įtraukiojo 
ugdymo reglamentavimą. Vie-
nas iš būsimų pokyčių – mokyk
los vadovas negalės atsisakyti 
priimti neįgalaus vaiko, turės 
sudaryti jam sąlygas mokytis. 
Taip pat žadama įteisinti ne tik 
mokytojo padėjėjo (kuris šiuo 
metu yra nekvalifikuotas pagal-
bininkas), bet ir mokytojo asis-
tento arba antro mokytojo pa-
reigybes. Pasak R. Labinienės, 
2018 metais mokytojų padėjė-
jų etatams steigti numatyta 250 
tūkst. eurų. Daugiau dėmesio 
bus skiriama pedagogų ir švie-
timo pagalbos specialistų rengi-
mui, kvalifikacijos tobulinimui. 

Lėšų numatyta ir specia-
lioms mokymo priemonėms 
pirkti, taip pat skaitmeniniam 
ugdymo turiniui parengti – kad 
įvairių negalių turintys vai-
kai turėtų geresnes galimybes 
mokytis.

Pasak ŠMM specialistų, šie-
met daugiau pinigų skirta ne-
formaliajam vaikų švietimui, į 
kurį įeina ir vasaros edukaci-
nės programos. Tam numatyta 
12, 5 mln. Eur. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
pirmininko pavaduotoja Ra-
sa Kavaliauskaitė atkreipė dė-
mesį, kad ŠMM išvardijo daug 
prog ramų, tačiau nenurodė, 
kiek jose dalyvauja negalią tu-
rinčių vaikų. 

Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ vadovės Danos Migalio-
vos įsitikinimu, negalią turin-
tys vaikai į neformaliojo ugdy-
mo programas patenka labai 
retai. „Labai sunkiai šie proce-
sai vyksta. Tie, kurie turi proto 
negalią, judėjimo, elgesio sutri-
kimų, šiose programose beveik 
nedalyvauja“, – sako D. Migalio-
va. „Vilties“ vadovės teigimu, 
vasaros stovyklos neįgaliems 
vaikams brangiau kainuoja – 
reikia daugiau priežiūros, asis-
tentų, todėl niekas nenori to im-
tis. Jai pritarė Lietuvos specia-
liosios kūrybos draugijos „Gu-
boja“ pirmininkė Viktorija Vi-
taitė. Draugija, rengdama kon-
kursą „Perliukai“, ieško gabių 
muzikuojančių vaikų ir pastebi, 
kad muzikos, dailės mokyk lose 

specialiųjų poreikių turinčiųjų 
vos vienas kitas. V. Vitaitės įsi-
tikinimu, reikėtų šiuos proce-
sus labiau skatinti. 

A. Aldakauskas sutinka, kad 
reikia suskaičiuoti, kiek įvairio-
se ŠMM priemonėse dalyvauja 
negalią turinčių vaikų. 

Pasigedo skaičių
ŠMM atstovai džiaugiasi, 

kad vis daugiau mokyklų tam-
pa prieinamos judėjimo nega-
lią turinčių vaikų poreikiams. 
Pernai pagal universalaus di-
zaino principus buvo pritaiky-
tos 7 mokyklos. Šiemet ugdymo 
įstaigoms modernizuoti ir pri-
taikyti numatyta 10 mln. eurų. 

Tačiau ir šiais skaičiais Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos nariai 
nėra linkę džiaugtis – ne visa-
da mokyklos remontas reiškia, 
kad ji taps labiau prieinama. Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo admi-
nistracijos direktorė Henrika 
Varnienė atkreipė dėmesį, kad 
dažnai pritaikoma tik konkreti 
vieta, klasė, o vaikas iki jos pa-
tekti negali, nes nesutvarkomos 
prieigos, įėjimas. A. Aldakaus-
kas sutinka su priekaištu – ne 
visada skiriamų lėšų užtenka 
ir liftui įrengti. Jo įsitikinimu, 
tuo turėtų pasirūpinti savival-
dybės. Neseniai atlikto tyrimo 
duomenimis, šiuo metu pritai-
kyta apie pusė šalies mokyklų.

ŠMM džiaugiasi, kad nuper-
kama vis daugiau geltonųjų au-
tobusiukų. Šiemet tam irgi skir-
ta 12 mln. eurų. Neįgaliųjų rei-
kalų taryba vėl pasigedo skai-
čių – kiek negalią turinčių vaikų 
naudojasi šiais autobusiukais. 
ŠMM tokių skaičių taip pat ne-
galėjo pateikti. 

Mokyklos dažnai skundžiasi, 

kad 35 proc. didesnio finansavi-
mo neužtenka specialiųjų porei-
kių turinčių vaikų poreikiams 
užtikrinti. Pasak A. Aldakausko, 
esama signalų, kad šios lėšos iš 
viso nepasiekia vaikų, kuriems 
jos skirtos – tiesiog nusėda ben-
drame biudžete. Planuojama 
savivaldybes įpareigoti teikti 
ataskaitas, kaip buvo panaudo-
tos specialiesiems vaikų porei-
kiams užtikrinti skirtos lėšos. 
Kita vertus, planuojama leis-
ti pačioms savivaldybėms lais-
viau spręsti, kaip jas paskirstyti. 

Planuose – įvairios 
neįgaliųjų gyvenimo 

sritys
Posėdyje pristatytos ir šių 

metų lėšos, skirtos neįgaliųjų 
poreikiams. Didžiausias finan-
savimas numatytas Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
jos programoms. Šiemet dau-
giau lėšų bus skirta įvairiems 
neįgaliųjų organizacijų projek-
tams, šiek tiek mažėja būsto ir 
aplinkos pritaikymo, techninės 
pagalbos priemonių įsigijimo 
finansavimas. Atsiranda naujų 
neįgaliųjų užimtumą skatinan-
čių priemonių (įdarbinimas pa-
gal pameistrystės sutartį, sta-
žuotės ir pan.). Iš viso užimtu-
mui numatyta 9 mln. 446 tūkst. 
eurų. Na, o parama socialinėms 
įmonėms, nepaisant neįgaliųjų 
kritikos, 2018 metais didėja – 
joms atiteks 35 mln. eurų. 

2018 metais Neįgalių jų 
reikalų taryba žada domėtis 
įtraukiojo švietimo, užimtumo, 
aplinkos prieinamumo, sveika-
tos ir kitų sričių klausimais. Nu-
matyta prisidėti prie socialinio 
verslo koncepcijos tobulinimo, 
institucinės globos pertvarky-
mo, statybos techninio regla-
mento keitimo, rinkimų priei-
namumo ir kt. 

Neįgaliųjų reikalų tarybą 
sudaro didžiausių neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovai, ministerijų 
viceministrai ar departamentų 
vadovai, akademinės visuome-
nės nariai, savivaldybių atsto-
vai. Pernai surengti 5 Neįga-
liųjų reikalų tarybos posėdžiai, 
vienas iš jų – Ukmergės rajono 
savivaldybėje. Ir šiemet žadama 
dirbti savivaldybėse – numaty-
ti išvažiuojamieji posėdžiai Vil-
niuje ir Druskininkuose. 

Aurelija BABiNsKiENė 
Autorės nuotr.

Ar pinigai pasiekia neįgaliuosius?
(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Vidurių užkietėjimu vadina-
mas tuštinimosi sutriki-

mas, kai normaliai maitinan-
tis, tuštinamasi rečiau negu kas 
48–72 val. arba tuštinamasi ke-
lis kartus per dieną po nedaug 
kietų išmatų, nejaučiant pa-
lengvėjimo. Maždaug 2/3 žmo-
nių tuštinasi kartą per parą, 
1/5 žmonių – 2 kartus, kiti – 3 
ir daugiau kartų. Pagal trukmę 
vidurių užkietėjimas gali būti 
ūmus arba lėtinis.

Pagrindinės priežastys
 žarnyno peristaltikos su-

trikimai, tuštinimosi signalų 
susilpnėjimas; 
 organinių pokyčių, kurie 

kliudo normaliai judėti žarnų 
turiniui, atsiradimas;
 storosios žarnos apimties 

ir žarnos turinio masės neati-
tikimas.

Paaiškinimas: peristaltika – 
kirmėliški (banguojantys) jude-
siai, sukeliantys lygiųjų raume-
nų susitraukimų, dėl kurių žar-
nų turinys slenka žemyn.

Požymiai
Ligoniai, sergantieji vidurių 

užkietėjimu, neretai skundžia-
si pilvo ir išangės maudimu, pa-
didėjusiu nuovargiu, nuotaikų 
kaita, irzlumu, galvos skausmu, 
burnoje juntamu kartumu, ne-
maloniu skoniu, raugėjimu, py-
kinimu, apetito sumažėjimu, 
prastu miegu, pilvo pūtimu. Šių 
ligonių liežuvis dažnai būna pa-
dengtas apnašomis. Užsitęsus 
vidurių užkietėjimui, veido oda 
įgauna gelsvai rudą atspalvį, at-
siranda mažakraujystės ir vita-
minų stygiaus požymių. Pasta-
rieji du dalykai siejami su mais-
tinių medžiagų įsiurbimo sutri-
kimais, kurie atsiranda dažnai 
vartojant vidurius laisvinan-
čius vaistus ar darant klizmas.

Žarnų nepraeinamumas
Pasitaiko, kai vidurių užkie-

tėjimas sukelia stiprius pilvo 
skausmus, išpučia pilvą, girdi-
si labai intensyvus pilvo gurgi-
mas, nepasišalina žarnyno du-
jos, vemiama, sparčiai blogėja 
bendra savijauta. Tokiu atveju 
reikia skubiai kreiptis į gydytoją 

(galbūt kviesti greitąją medici-
nos pagalbą), nes gali būti atsi-
radęs žarnų nepraeinamumas. 
Žarnų nepraeinamumą gali su-
kelti sąaugos po pilvo operacijų, 
patekus infekcijai ar kaip pačių 
operacijų pasekmė, atsiradus 
žarnų invaginacijai, esant gery-
biniam ar piktybiniam augliui ir 
kitais atvejais. Žarnų nepraei-
namumas yra pavojingas ne tik 
žarnai (ji gali gangrenuoti), bet 
ir ligonio gyvybei (gresia apsi-
nuodijimas virškinimo produk-
tais ir bakterijų toksinais).

Paaiškinimai 
1. Žarnų nepraeinamumas – 

dalinis ar visiškas žarnų spin-
džio užakimas, dėl kurio žarny-
no turinys negali slinkti žemyn.

2. Žarnų invaginacija – žar-
nos vienos dalies įsimovimas 
į kitą. 

Kitos komplikacijos
1. Jei sergant vidurių už-

kietėjimu pradeda mažėti kū-
no svoris ir išmatose pasiro-
do kraujo, galima įtarti žarny-
no vėžį. 

2. Kai viduriams užkietėjus 
būna skausmingas tuštinima-
sis ir išmatose matyti šviesiai 
rausvo kraujo, bet kūno svoris 
nemažėja, galimi šie komplika-
cijų variantai: išangės įtrūkos, 
išangės opos, kraujuojantys he-
morojiniai mazgai.

3. Jei sergant vidurių užkie-
tėjimu (jį gali pakeisti ir vidu-
riavimas) pučia vidurius, karš-
čiuojama ir skauda pilvo apačio-
je kairėje pusėje, galima įtarti, 
jog atsirado žarnos sienelės iš-
gauba (ji gali išsigaubti vienoje 
ar keliose vietose); tai pavojin-
ga – išgauba gali trūkti. 

4. Kai viduriai užkietėja pa-
kaitomis su viduriavimu (vidu-
riuojama su daug gleivių, kar-
tais – su nedideliu kiekiu krau-
jo), atsiranda spazminiai pilvo 
skausmai (ypač kairėje pusė-
je), vidurių pūtimas, šleikštu-
lys, galvos skausmas ir nuovar-
gis, galima įtarti, kad sergama 
funkciniu virškinimo trakto 
sutrikimu be struktūrinių po-
kyčių. 

5. Pasitaiko, kai vidurių už-
kietėjimo neįveikia jokie vidu-
rius laisvinantys vaistai, tuo-
met galima įtarti, jog organiz-
mas priprato prie vaistų arba 
sergama žarnyno vėžiu.  

Nekomplikuotas vidurių 
užkietėjimas

Dažniausiai pasitaiko ne-
komplikuotas, t. y. paprasta-
sis vidurių užkietėjimas, kurį 
sukelia maistas, turintis ma-
žai balastinių medžiagų, kal-
cio druskų bei vitaminų, taip 
pat pažeidus mitybos režimą 
(valgant „kada kaip išeina“, su-
ardomas žarnyno peristaltikos 
ritmiškumas). 

Paaiškinimas: balastinės me-
džiagos (sinonimai: celiuliozė, 
ląsteliena); pavyzdžiui, 100 g 
juodos duonos turi 4–5 g ląste-
lienos, daržovių lapai – 2–3 g, 
daržovių gumbai – 1–3 g, vai-
siai – 3 g.

Nuo vidurių užkietėjimo 
gelbsti dieta

Ši dieta yra fiziologiškai vi-
savertė, kaloringumas – 2800–
3000 kcal. Dietoje nėra produk-
tų, skatinančių žarnyne puvi-
mą, neigiamai veikiančių visus 
virškinimo organus. Šia die-
ta siekiama stimuliuoti žarny-

no peristaltiką, laisvinti vidu-
rius. Pageidautina nesmulkin-
tą maistą virti vandenyje arba 
garuose.

Cheminė sudėtis
Šioje dietoje yra: baltymų – 

90–100 g, riebalų – 90–100 g, 
angliavandenių – 400– 420 g, 
valgomosios druskos – 15 g (jei 
padidėjęs arterinis kraujospū-
dis – 8–10 g), skysčio – 1,5 litro.

Mitybos režimas
Valgoma 4–6 kartus per die-

ną. Rytą išgeriama kambario 
temperatūros vandens su me-
dumi arba vaisių, daržovių sul-
čių. Nakčiai – kefyras, šviežių 
ar džiovintų vaisių kompotas, 
švieži vaisiai, džiovintos sly-
vos. Beje, šios slyvos gali būti 
kelioms valandoms užpilamos 
vandeniu, po to valgomos užge-
riant nusistojusiu skysčiu. 

Antrasis variantas: džiovin-
tos slyvos vakare užpilamos 
vandeniu (kad tik apsemtų), 
rytą sutrinamos, įmaišomi 2 
šaukštai medaus; suvalgomi 2 
šaukštai mišinio užgeriant 0,5 
stiklinės kokių nors mėgstamų 
vaisių sulčių.

Pastaba: nurodyta dieta taip 
pat tiks sergant neryškiai paū-
mėjusiomis kitomis lėtinėmis 
žarnyno ligomis.

Patariama valgyti
 juodą rupią duoną („Ru-

gelis“ ir pan.), 
 neriebią mėsą, 
 žuvies sultinius, 
 daržovių nuovirus, 
 daržovių sriubas (pavyz-

džiui, burokėlių) su perlinėmis 
kruopomis, 
 vaisių sriubas, 
 pjaustytą gabaliukais ar-

ba kapotą neriebią mėsą, 
 žuvies patiekalus, 
 šviežią varškę, 

 apkepus su kruopomis ir 
daržovėmis, 
 šviežias ir virtas daržoves 

(ribojamos bulvės), 
 šviežius ir džiovintus vai-

sius, 
 petražoles, krapus,
 geriamos vaisių, daržo-

vių sultys.

Netinka valgyti
 riebią mėsą, 
 konservuotą, rūkytą mais

tą, 
 krienus, pipirus, česna-

kus, svogūnus, ridikus, ropes, 
 grybus, 
 pupeles, 
 žirnelius. 
Ribojami produktai
 ryžiai, 
 trintos košės, 
 pagerintos tešlos gami-

niai, balta duona,
 stipri arbata,
 kakava, šokoladas, 
 bulvių patiekalai, 
 pienas, 
 sausas maistas su ribotu 

kiekiu skysčių, 
 karšti gėrimai, karšti val-

giai. 

Nevartotini ir vartotini 
aliejai

Sergant vidurių užkietėjimu 
nevartotini alyvuogių, sojos ir 
daržovių aliejai – jie skrandy-
je sudaro plėvelę, trukdančią 
plonosiose žarnose virškinti 
angliavandenius ir baltymus; 
dėl to storojoje žarnoje kaupia-
si dujos, nuodingos medžiagos, 
virškinimas užtrunka iki 20 va-
landų per parą.

Sveikais ir maistingais die-
tos komponentais laikomi ku-
kurūzų, riešutų, avokadų alie-
jai, nes virškinimo trakte nesu-
daro aliejinių plėvelių.

Pastaba: vis dar gajus mi-
tas, kad užkietėjus viduriams 
reikia mažiau valgyti (kaip tik 
labai mažai valgant dažniausiai 
ir užkietėja viduriai).

Romualdas OGiNsKAs 

Nuo šių metų kovo mėnesio 
daugiau žmonių galės pasi
naudoti galimybe gauti Pri
valomojo sveikatos draudi
mo fondo (PSDF) lėšomis 
kompensuojamas moder
nias blauzdos ir šlaunies 
protezines sistemas. Iki tol 
jas gauti galėjo tik tam tik
ro amžiaus negalią turintys 
pacientai.

Tai numatyta sveikatos ap-
saugos ministro Aurelijaus Ve-
rygos įsakyme, kuriuo panai-
kintas amžiaus ribojimas pa-
cientams, norintiems, kad mo-
dernių protezų įsigijimo išlai-
dos būtų kompensuotos PSDF 
lėšomis.

„Anksčiau tokie modernūs 
protezai galėjo būti kompen-
suojami tik tiems negalią turin-
tiems žmonėms, kurių amžius – 
iki 65 metų. Akivaizdu, kad tai 
buvo socialiai neteisinga ir dis-
kriminavo kitus pacientus, ku-
rie neturėjo galimybės gauti šių 
modernių priemonių, palengvi-
nančių jiems judėjimą. Dabar 
šie ribojimai panaikinti, todėl 
labai tikimės, kad dar daugiau 
žmonių galės pagerinti savo gy-
venimo kokybę, palengvinti ju-
dėjimo problemas, pasinaudo-
dami šia valstybės pagalba“, – 
sako ministras A. Veryga.

Tad nuo šiol, Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) Or-
topedijos technikos kompensa-

vimo skyriaus vedėjo Giedriaus 
Baranausko teigimu, modernūs 
blauzdos (žemiau kelio) prote-
zai su vakuuminio tvirtinimo 
sistema ir šlaunies (virš kelio) 
protezai su hidrauliniu kelio są-
nariu ir aktyvia pėda gali būti 
kompensuojami PSDF lėšomis 
visiems aktyviausiems, t. y. IV 
mobilumo lygio pacientams.

Svarbu žinoti, kad toks prote-
zas gali būti skiriamas tik tiems 
pacientams, kurių darbinė arba 
profesinė veikla buvo vykdyta ne 
mažiau kaip 12 mėnesių per pa-
skutinius 3 metus ir yra susijusi 
su ypač aktyviu judėjimu. 

„Primename, kad modernus 
protezas gali būti skiriamas 
tretinio lygio gydymo įstaigos 
gydytojų konsiliumo, dalyvau-

jant fizinės medicinos ir reabi-
litacijos gydytojui bei gydyto-
jui ortopedui traumatologui. 
Be abejo, tokį protezą galima 
pritaikyti tik tais atvejais, kai 
paciento gretutinės ligos netu-
ri įtakos protezavimo galimy-
bėms. Kitaip tariant, neturi bū-
ti kontraindikacijų“, – atkreipia 
dėmesį G. Baranauskas.

VLK duomenimis, 2017 me-
tais IV mobilumo lygio pacien-
tams iš viso buvo kompensuoti 
167 blauzdos ir šlaunies prote-
zai. 51 iš jų – modernūs. Pernai 
tam buvo išleista 385 tūkstan-
čiai eurų PSDF biudžeto lėšų. 
Šiais metais moderniems prote-
zams kompensuoti papildomai 
skirta 545 tūkstančiai eurų.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Įvadinės žinios sergantiems 
vidurių užkietėjimu

Modernūs protezai gali būti kompensuojami bet kokio amžiaus pacientams
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Agnės Matulevičūtės ir Mato 
Druk teinio – idėja surengti nau-
ją taktilinę parodą čia buvo pri-
imta labai natūraliai. 

Nuolatinę Nacionalinės dai-
lės galerijos XXXXI a. ekspozi-
ciją papildė 10 reljefinių repro-
dukcijų. Ant specialių metalinių 
rėmų išdėstyti balti paveikslai 
iškiliomis linijomis tarsi pra-
tęsia ant sienos kabantį daili-
ninko kūrinį. Prieš įsigilinant 
į jį parodos sumanytojai siūlo 
užsimerkti, užsidėti ausines ir 
pasinerti į kitais pojūčiais su-
vokiamą meno pasaulį. Meno-
tyrininkės Dianos Raudonie-
nės parengti įtaigūs paveikslų 
apibūdinimai tampa geriausiais 
palydovais į dailininko epochą, 
tarsi praveria virtualias duris į 
jo kūrybines dirbtuves, leidžia 
pajusti dažų kvapą, kartu su 
teptuko potėpiais pirštų galiu-
kais tyrinėti kiekvieną pavaiz-
duotą detalę, aplinką, susikur-
ti bendrą vaizdą. 

Tai savotiška meno terapija, 
meditacija, nė iš tolo neprilygs-
tanti į parodos eksponatus sku-
biai mestam žvilgsniui. Į ją gera 
pasinerti ne tik regėjimo nega-
lią turintiems žmonėms. 

Peizažas, abstrakcija, 
konceptuali tapyba
Pasak M. Drukteinio, vienas 

didžiausių iššūkių parodos su-
manytojams buvo atrinkti pa-
veikslus. Norėjosi, kad paroda 
„Blind date“ regėjimo negalios 
žmonėms atskleistų XX a. Lietu-
vos tapybos įvairovę: leistų susi-
pažinti su lietuviškais peizažais, 
padėtų geriau suprasti žmogaus 
veido bruožus, mimikas, kūno 

judesius. Tačiau norėjosi žengti 
ir dar toliau – suteikti galimybę 
pajusti siurrealistinę, avangar-
dinę tapybą, praplėsti šių žmo-
nių suvokimą apie vizua liojo 
meno raiškos priemones. 

Šioje atrankoje dalyvauti 
buvo pakviesti ir reljefines pa-
veikslų reprodukcijas kurti tu-
rėję skulptoriai. Jonas Aničas 
neslepia – jie rinkosi aiškios 
struktūros, labiau realistiškus 
paveikslus, kuriuos būtų len-
gviau atpažinti, suprasti, kas 
juose pavaizduota. Tačiau ne-
prieštaravo ir parodos sumany-
tojų vizijai – norui stengtis for-
muoti platesnį nereginčių žmo-
nių požiūrį į meną, leisti jiems 
atrasti naujų dalykų. 

„Kubistinis portretas“, „Sin-
dromas“, „Lakūno sapnas“ – iš-
kalbingi paveikslų pavadinimai 
kvieste kviečia į naujų potyrių 
žadančią kelionę. Į taktilines 
reprodukcijas perkeltuose Jo-
no Vaičio, Mstislavo Dobužins-
kio, Vytauto Kairiūkščio, Stasio 
Ušinsko, Liudomiro Slendzins-
kio, Bronislovo Jamonto, Vinco 
Kisarausko, Arvydo Šaltenio, 
Henriko Natalevičiaus ir Mika-
lojaus Šalkausko kūriniuose yra 
visko – nuo nesunkai atpažįs-
tamo urbanistinio peizažo iki 
konceptualios tapybos. 

Abipusė edukacija
Skulptorius J. Aničas pasa-

koja, kad reljefinę reprodukciją 
sukurti nebuvo paprasta. Tiek 
jam, tiek kolegai skulptoriui 
Matui Janušoniui tai buvo nau-
jas dalykas. Iš pradžių svars-
tyta, ar nepasinaudojus šiuo-
laikinėmis technologijomis ir 
reljefinių paveikslų neatspaus-

dinus 3D spausdintuvu. Tačiau 
sužinoję, kad Maskvoje, Puški-
no galerijoje, A. Matulevičiūtės 
matytos 3D reprodukcijos ne-
perteikia paveikslo dvasios, ap-
sisprendė – tardamiesi su regos 
negalią turinčiais žmonėmis jas 
kurs savo rankomis. Pasisemti 
patirties jiedu vyko į Italiją, Bo-
lonijos mieste esantį Francesco 
Cavazos aklųjų institutą. Pasak 
J. Aničo, italai dažniausiai ku-
ria Renesanso epochos reljefi-
nius paveikslus, kuriuose pa-
vaizduoti žmonės. Taktiliniams 
kūriniams jie naudoja gipso ir 
marmuro dulkių mišinį. Deja, 
šios medžiagos gana brangios, 
tad mūsų skulptoriams repro-
dukcijas teko kurti iš molio. Iš-
džiovinti, išdegti paveikslai bu-
vo nudažyti baltais dažais. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjunga buvo pasiūliusi po-
rą neregių konsultantų, kurie 
kartą per savaitę apsilankyda-
vo skulptorių dirbtuvėse, savo 
jautriais pirštais apčiupinėda-
vo kuriamus paveikslus. Irma 
Jokšytė pasakoja, kad po tokios 
paveikslų „apžiūros“ susėsdavo 
su skulptoriais ir kalbėdavosi, 
diskutuodavo. Mergina nesle-
pia – apie meną nedaug teišma-
nantys konsultantai labiau įsi-
klausydavo į skulptorių mintis, 
domėdavosi, ką jie daro steng-
damiesi kuo tiksliau perteikti 
paveikslo turinį, kaip išryškina 
kūrinio perspektyvas ir pan. O 
neregiai, pasak Irmos, papasa-
kodavo, kas trukdo geriau su-
vokti paveikslą, pasiūlydavo at-
sisakyti nesvarbių smulkų de-
talių, paryškinti iškilias kon-
tūrų linijas. I. Jokšytės nuomo-
ne, šitie susitikimai, diskusijos 

Pažvelkit į paveikslą... užsimerkę
(atkelta iš 1 psl.)

tiek vieniems, tiek kitiems buvo 
svarbūs ir naudingi. 

Nuo parodos iki 
diskusijų apie meno 

prieinamumą
M. Drukteinis tikisi, kad 

paro da „Blind date“ Nacionali-
nėje dailės galerijoje tik prade-
da savo kelionę. Mėnesį į aklą 
pasimatymą kvietusi vilniečius, 
paskui ji iškeliaus susitikti su ki-
tų Lietuvos miestų meno mėgė-
jais. Parodos kuratoriai viliasi, 
kad grįžę iš šios kelionės takti-
liniai paveikslai nepateks į meno 
kūrinių saugyklas, o liks nuola-
tinėje Nacionalinės dailės gale-
rijos ekspozicijoje, juos bus ga-
lima bet kada apžiūrėti. O pro-
jektą įgyvendinusi Dailės galeri-
ja bus įrašyta į Europos muziejų 
ir galerijų, savo ekspozicijas pri-
taikančių regos negalią turin-
tiems žmonėms, sąrašą.

„Labai norėtume ateityje šią 
parodą, šį projektą pristatyti 
užsienio šalyse, – sako M. Druk-
teinis. – Tikime, kad jį gerai pri-

Dovana Prezidentei
(atkelta iš 1 psl.)

Kurdami filmuką – tapyda-
mi paveikslus, tardami Prezi-
dentei skirtus sveikinimo žo-
džius ir palinkėjimus, projekto 
,,Dovana LR Prezidentei“ suma-
nytojai nebuvo tikri, ar jis pa-
sieks D. Grybauskaitę. Tik su-
laukę padėkos skambučio įsiti-
kino – stebuklas įvyko.

Vektorinio piešimo ir foto-
grafijos pagrindų būrelio lanky-
tojai su savo vadovu išsikėlė nau-
ją tikslą –Prezidentei įteikti vek-
torinės tapybos paveikslą kaip 
padėką už jos darbus kuriant 
vaikams saugią aplinką, puose-

lėjant lietuvybę, skleidžiant ge-
rąją žinią pasauliui apie Lietuvą. 

Tokia proga pasitaikė į Vilnių 
atvežus vaikų sukurtų paveikslų 
parodą. Ją pristatant Švietimo ir 
mokslo ministerijoje autoriai su-
laukė ypatingo dėmesio. „Tai do-
vana Lietuvai ir mums visiems, 
kurie čia lankysis, ir matys šiuos 
darbus. Ir tai, kas vyksta Kelmė-
je, turi šansą pretenduoti į reikš-
mingiausių Lietuvos šimtmečio 
darbų sąrašą“, – sakė parodą ati-
daręs švietimo ir mokslo vicemi-
nistras Gražvydas Kazakevičius. 
Parodoje apsilankiusi Preziden-
tės patarėja Almeda Kurienė taip 

pat stebėjosi vaikų sukurtais pa-
veikslais. Ji ir padėjo išrinkti do-
vaną Prezidentei. 

Apsilankymo prezidentūro-
je Kelmės specialiosios mokyk
los auklėtiniai, paveikslų au-
toriai, būrelio vadovas V. Kan-
čauskas, mokyklos direktorė 
Dalia Viliūnienė nepamirš dar 
ilgai. Šiltai ir nuoširdžiai juos 
priėmusią D. Grybauskaitę nu-
džiugino vaikų kūrybingumas. 
Atsidėkodama už dovaną ji sve-
čiams įteikė Lietuvos trispalvę. 

„Bičiulystės“ inf. 
Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarijos nuotr. Prezidentei – Valdo Kančausko paveikslas „Valdovų rūmai“.

imtų pasaulio neregių bendruo-
menė. Šie paveikslai supažin-
dintų su Lietuvos menu, mūsų 
dailininkais.“ 

Projekto autorių nuomo-
ne, paroda „Blind date“ galėtų 
tapti platesnės visuomenini-
nės diskusijos apie kultūros ir 
meno įstaigų Lietuvoje pritai-
kymą regėjimo, judėjimo bei 
kitas negalias turintiems žmo-
nėms, pradžia. 

Meno muziejų prieinamumo 
tyrimą atlikti planuoja ir VšĮ 
„Socialiniai meno projektai“. 
Pasak šios įstaigos vadovės, 
dailėtyrininkės Ievos Petkutės, 
svarbu ne tik be kliūčių patekti 
į vieną ar kitą muziejų, bet į jo 
prieinamumą pažvelgti ir kitais 
aspektais – juk kiekvienai nega-
liai jie kitokie. „Lietuvoje meno 
muziejų nėra daug. Norime išsi-
aiškinti, kokia yra situacija, kas 
padaryta, kad juose saugomos, 
eksponuojamos vertybės būtų 
vienodai prieinamos fizinę, re-
gos, klausos, proto bei kitas ne-
galias turintiems žmonėms“, – 
sako I. Petkutė. 

„Nors ši paroda pirmiausia 
skirta neregiams, tačiau ji padi-
dina kūrinio prieinamumą, su-
kuria refleksiją ir kitoms paro
dos lankytojų grupėms, – įsi-
tikinusi kita „Socialinių meno 
projektų“ atstovė dr. Simona 
Karpavičiūtė. – Meno prieina-
mumas ir dalyvavimas kūry-
binėje veikoje turi įtakos ne tik 
asmens, bet ir visos visuomenės 
sveikatai bei gerovei.“

Meno kūrėjai, jo tyrinėtojai 
vieningai sutaria – reikia da-
ryti viską, kad būtų skatinama 
ne reprezentatyvioji, bet tikra 
ir naudinga sociokultūrinė in-
tegracija.

Aldona MiLiEšKiENė
Autorės nuotr.

Pažintis su taktiliniais paveikslais – tarsi meditacija.

Matas Drukteinis ir Irma Jokšytė (viduryje) gali ilgai pasakoti apie parodą.
Parodos konsultantas Alvydas Valenta prie Vytauto Kairiūkščio „Kubistinio 
portreto“.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, kovo 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 273 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/18 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/5 s. N-7. 
11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 261 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gimę 
tą pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT fo-
rumas. 22:20 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 23:15 Sve-
timšalė 1. N-14. 7 s. 00:15 Pasaulio tei-
suoliai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pra-
moginė laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 261 s. (kart.).

Antradienis, kovo 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 274 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/19 
s. 10:55 Akis už akį 3. 3/6 s. N-7. 11:40 
Beatos virtuvė. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 262 s. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:20 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota). 23:10 
Svetimšalė 1. N-14. 8 s. 00:15 Karinės 
paslaptys. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Dokumentinė istorinė lai-
da „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 262 s. (kart.).

trečiadienis, kovo 21 d. 
09:05 Senis. N-7. 275 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/20 
s. 10:55 Akis už akį 3. 3/7 s. N-7. 11:40 
Emigrantai. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
263 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Svetimšalė 1. N-14. 9 s. 00:15 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pasaulio 
teisuoliai. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 263 s. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 22 d.
09:05 Senis. N-7. 276 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/21 
s. 10:55 Akis už akį 3. 3/8 s. N-7. 11:40 
Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
264 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Merkurijaus kodas. N-14. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 264 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 277 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/22 
s. 10:55 Akis už akį 3. 3/9 s. N-7. 11:40 
Stilius. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
265 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Šiandien prieš 100 
metų, skirta Vokietijos pareikštam 
Lietuvos nepriklausomybės pripaži-
nimo šimtmečiui. 21:30 Duokim ga-
ro! 23:10 Fantastiškas penktadienis. 
Premjera. Visiška tamsa. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Pokalbių lai-
da „Svarbios detalės“. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. (kart.). 03:30 Mūsų gyvūnai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 265 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 24 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 6, 7 s. 07:20 Premjera. Alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 2. 2/4 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 16 
s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji Bo-
ružėlė. 4 s. 08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Paslaptingas 
šunų pasaulis 2. 2 d. Tom Peppiatt. 
(subtitruota). 12:45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų 
jaunikliai. 4 d. Išrankūs ėdesiui. (sub-
titruota). 13:40 Mis Marpl 2. N-7. 2/2 
s. Vienu pirštų spragtelėjimu. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Muzikinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis“. 23:10 Aršūs pa-
darai. N-7. (subtitruota). 00:40 Pasau-
lio dokumentika. Paslaptingas šunų 
pasaulis 2. 2 d. Tom Peppiatt. (sub-
titruota, kart.). 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 4 
d. Išrankūs ėdesiui. (subtitruota, kart.). 
02:20 Klausimėlis.lt. (kart.). 02:35 Tei-
sė žinoti. (kart.). 03:00 Perėjimas prie 
vasaros laiko, pasukant laikrodžio ro-
dyklę vieną valandą pirmyn (+1). 04:00 
Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksi-
nis protas. (kart.).

Sekmadienis, kovo 25 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Hanso Kristia-
no Anderseno pasakos. 2 s. Princesė 
ant žirnio. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:25 Mūsų gyvū-
nai. 11:50 Pasaulio dokumentika. In-
do slėnio lobiai. 3 d. Apie dievus ir 
žmones. (subtitruota). 12:45 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Lauki-
niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
3/1 d. Didžiųjų kačių kovos laukas. 
(subtitruota). 13:40 Mis Marpl 2. 2/3 
s. Sitafordo paslaptis. 15:15 Laisvės 
vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksi-
nis protas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.
lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 4. 2 s. 21:55 Džei-
nė Eir. N-7. 23:55 Visiška tamsa. N-14. 
(kart.). 01:45 Pasaulio dokumentika. 
Indo slėnio lobiai. 3 d. Apie dievus ir 
žmones. (subtitruota, kart.). 02:30 Pa-
saulio dokumentika. Laukiniai gyvū-
nai. Paros kaleidoskopas 3. 3/1 d. Di-
džiųjų kačių kovos laukas. (subtitruo-
ta, kart.). 03:15 Dviračio žinios. (kart.). 
03:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:55 Mu-
zikinė pramoginė programa „Du bal-
sai – viena širdis“. (kart.).

Pirmadienis, kovo 19 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (19). N-7. 06:55 Simpsonai (7). 
N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 07:55 
Svajonių sodai. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2786). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (13). N-7. 12:00 Svotai (10). 
N-7. 13:00 Simpsonai (10). N-7. 13:30 
Simpsonai (11). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3075). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3076). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(16). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (28). N-7. 
20:00 Legendinės meilės. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (24). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Paskutinis raganų 
medžiotojas. N-14. 00:35 Kalėjimo 
bėgliai (2). N-14. 01:35 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (21). N-7. 02:25 
Kerštas (11). N-7. 03:15 APB (10). N-7. 
04:05 Tėvynė (10). N-14. 05:05 Nau-
jakuriai (1). N-7. 05:30 Moderni šei-
ma (12). N-7.

Antradienis, kovo 20 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (20). N-7. 06:55 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (11) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (24). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (28). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2787). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (14). N-7. 12:00 Svotai (11). 
N-7. 13:00 Simpsonai (12). N-7. 13:30 
Simpsonai (13). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3077). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3078). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(17). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (29). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (25). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Javos karštis. N-14. 00:35 
Kalėjimo bėgliai (3). N-14. 01:35 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (22). 
N-7. 02:25 Kerštas (12). N-7. 03:15 
APB (11). N-7. 04:05 Tėvynė (11). N-14. 
05:10 Naujakuriai (2). N-7. 05:35 Mo-
derni šeima (13). N-7.

trečiadienis, kovo 21 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (21). N-7. 06:55 
Simpsonai (12) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:55 
Pasmerkti 4 (25). N-7. 08:25 Švie-
soforas (29). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2788). N-7. 10:00 Tai - mano 
gyvenimas (15). N-7. 12:00 Svotai 
(12). N-7. 13:00 Simpsonai (14). N-7. 
13:30 Simpsonai (15). N-7. 14:00 Pa-
žadėtoji (3079). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (3080). N-7. 15:00 Maištingo-
sios amazonės (18). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (30). N-7. 20:00 Gero 
vakaro šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 
(26). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikinglotto. 22:30 Parano-
ja. N-7. 00:40 Kalėjimo bėgliai (4). 
N-14. 01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (23). N-7. 02:25 Kerštas (13). 
N-7. 03:15 APB (12). N-7. 04:05 Tėvy-
nė (12). N-14. 05:10 Naujakuriai (3). 
N-7. 05:35 Moderni šeima (14). N-7.

ketvirtadienis, kovo 22 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (22). N-7. 06:55 
Simpsonai (14) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (15) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (26). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (30). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2789). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (16). N-7. 12:00 Svotai (1). 
N-7. 13:00 Simpsonai (16). N-7. 13:30 
Simpsonai (17). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3081). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3082). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(19). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Šviesoforas (31). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (27). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Galin-
gasis Stenas. N-14. 00:40 Kalėjimo 
bėgliai (5). N-14. 01:40 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (24). N-7. 02:30 
Kerštas (14). N-7. 03:20 Salemas (1). 
N-14. 04:15 Salemas (2). N-14. 05:10 
Naujakuriai (4). N-7. 05:35 Moderni 
šeima (15). N-7.

Penktadienis, kovo 23 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (23). N-7. 06:55 
Simpsonai (16). N-7. 07:25 Simpso-
nai (17). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (27). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (31). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2790). N-7. 10:00 Tai 
- mano gyvenimas (17). N-7. 12:00 

Pirmadienis, kovo 19 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (20). 07:05 „Muča 
Luča“ (17). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(53). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (74). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
KK2 penktadienis. N-7. 13:25 „Rožių 
karas“ (116). 14:25 „Dvi širdys“ (630). 
14:55 „Dvi širdys“ (631). 15:25 „Dvi 
širdys“ (632). 15:55 „Dvi širdys“ (633). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Paveldėtoja“ (22). N-7. 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Paslaptingi žvilgsniai. N14. 00:40 
„Judantis objektas“ (7). N-7. 01:30 Pa-
bėgimas (kart.). N14.

Antradienis, kovo 20 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (21). 07:05 „Muča 
Luča“ (18). 07:30 „Ponas Bynas“ (1). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(75). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 Visi 
už vieną (kart.). N-7. 12:30 Nuo... Iki... 
(kart.) 13:25 „Rožių karas“ (117). 14:25 
„Dvi širdys“ (634). 14:55 „Dvi širdys“ 
(635). 15:25 „Dvi širdys“ (636). 15:55 
„Dvi širdys“ (637). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Pavel-
dėtoja“ (23). N-7. 20:30 Ekranai. N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Sau-
gotojas. N14. 00:25 „Judantis objek-
tas“ (8). N-7. 01:15 Paslaptingi žvilgs-
niai (kart.). N14.

trečiadienis, kovo 21 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (22). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (19). 07:30 „Ponas Bynas“ 
(2). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (76). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 Ekra-
nai (kart.). N-7. 13:25 „Rožių karas“ 
(118). 14:25 „Dvi širdys“ (638). 14:55 
„Dvi širdys“ (639). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (640). 15:55 „Dvi širdys“ (641). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Paveldėtoja“ (24). N-7. 20:30 
Gyvūnų policija. N-7. 21:30 Žinios. 

22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Po saulėlydžio. N-7. 
00:25 „Judantis objektas“ (9). N-7. 
01:15 Saugotojas (kart.). N14.

ketvirtadienis, kovo 22 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (23). 07:05 „Muča 
Luča“ (20). 07:30 „Ponas Bynas“ (3). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(77). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 Vi-
si už vieną (kart.). N-7. 12:30 Gyvū-
nų policija (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (119). 14:25 „Dvi širdys“ 
(642). 14:55 „Dvi širdys“ (643). 15:25 
„Dvi širdys“ (644). 15:55 „Dvi širdys“ 
(645). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Užpuolikai. N14. 
00:40 „Judantis objektas“ (10). N-7. 
01:30 Po saulėlydžio (kart.). N-7. 
03:05 Alchemija IX. Kinas pagal Bela 
Tarr’ą. 03:30 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, kovo 23 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (24). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (21). 07:30 „Ponas Bynas“ 
(4). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (78). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Valanda su Rūta (kart.). 13:20 „Ro-
žių karas“ (120). 14:20 „Dvi širdys“ 
(646). 14:55 „Dvi širdys“ (647). 15:25 
„Dvi širdys“ (648). 15:55 „Dvi širdys“ 
(649). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Žmogus iš plieno. N-7. 23:50 
Nebijok tamsos. N14. 01:40 Užpuo-
likai (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (20) (kart.). 06:55 „Po-
nas Bynas“ (3) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniu-
kai“ (19). 07:45 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (26). 08:10 „Keista šeimynė-
lė“ (8). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(14). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (49). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (50). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (51). 09:30 „Tingi-
nių miestelis“ (78). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Srovės nublokšti. 11:40 Ponas 
auklė. 13:20 Griausmingieji Čarlio 
angelai. N-7. 15:30 Pakvaišėlių lenk-
tynės. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Užburtoji Ela. 21:20 Piko 
valanda 3. N-7. 23:05 Kitoks parodi-
jų filmas. N14. 00:50 Žmogus iš plie-
no (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (21) (kart.). 06:55 „Po-
nas Bynas“ (4) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniu-
kai“ (20). 07:45 „Žuviukai burbuliu-
kai“ (1). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (9). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (15). 09:00 
„Ogis ir tarakonai“ (52). 09:10 „Ogis ir 
tarakonai“ (53). 09:20 „Ogis ir tarako-
nai“ (54). 09:30 „Tinginių miestelis“ 
(79). 10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris Marse. 11:25 Antroji džiunglių 
knyga. Mauglis ir Balu. 13:10 Didelis 
vaikas. 14:45 Skiriamoji juosta. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. Muzi-
kinis talentų šou. 22:00 Transporte-
ris. Visu greičiu. N14. 23:55 PREMJE-
RA Ryklių užtvanka. N14. 01:30 Piko 
valanda 3 (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 19 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (56). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (399) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (754) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (74) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (15) (kart.). N-7. 11:35 „Aklo-
ji zona“ (7) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties 
policija“ (22) (kart.). N-7. 13:40 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (400). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas“ (755). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (75). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (16). N-7. 17:55 „Akloji zo-
na“ (8). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (23). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 
Visi už vieną. N-7. 21:00 Operacija 
„Kardžuvė“. N-7. 23:00 Bleiro ragana 
(kart.). S. 00:40 „Gyvi numirėliai“ (13) 
(kart.). N14. 01:30 „Juodasis sąrašas“ 
(16) (kart.). N-7.

Antradienis, kovo 20 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (57). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (400) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (755) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (75) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-

tV3

Lnk

btV

Svotai (2). N-7. 13:00 Simpsonai (18). 
N-7. 13:30 Simpsonai (19). N-7. 14:00 
Pažadėtoji (3083). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (3084). N-7. 15:00 Maištingosios 
amazonės (20). N-7. 16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Atlantida. Pra-
rastoji imperija. N-7. 21:20 Melas var-
dan tiesos. N-7. 00:25 Auklė nakčiai. 
N-14. 01:55 Tai bent mamytė!. N-7. 
03:30 Kruvina muzika. N-14. 05:00 
Naujakuriai (5). N-7. 05:25 Moderni 
šeima (16). N-7. 05:50 Moderni šei-
ma (17). N-7.

Šeštadienis, kovo 24 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (21). 07:00 Ančiukų istorijos (14). 
07:30 Nenugalimasis žmogus - vo-
ras (4). N-7. 08:00 Aladinas (22). 08:30 
Superekspertai. 09:00 Virtuvės is-
torijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 
Aplink Lietuvą. 11:00 Svajonių ūkis. 
11:30 Išsirink sau ateitį. 12:00 Joniu-
kas ir Grytutė. 13:10 Šoklusis bičiulis. 
Sugrįžimas. 14:55 Medaus mėnuo su 
mama. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis 
(5). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Šuns kailyje. N-7. 
21:20 Kunigo naudą velniai gaudo. 
N-14. 23:05 Zero 3. S. 00:50 Abrao-
mas Linkolnas. Vampyrų medžio-
tojas. N-14. 02:40 Metų įvykis. N-7. 
04:30 Naujakuriai (6). N-7. 04:55 Nau-
jakuriai (7). N-7.

Sekmadienis, kovo 25 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (22). 07:00 Ančiukų istorijos (15). 
07:30 Nenugalimasis žmogus - voras 
(5). N-7. 08:00 Aladinas (23). 08:30 
Mamyčių klubas. 09:00 Kulinariniai 
triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas (8). 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 
Mėnulio princesė. N-7. 13:40 Šoklu-
sis bičiulis. Pasaulio čempionas. 15:15 
Havajai 5.0 (11). N-7. 16:15 Ekstrasen-
sų mūšis (6). N-7. 18:00 Raudonas ki-
limas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ge-
riausi mūsų metai. 100-mečio šou. 
22:00 Hitmanas. Agentas 47. N-14. 
23:55 Motinos diena. S. 02:05 Pata-
rėjas. N-14. 04:10 Naujakuriai (8). N-7. 
04:35 Moderni šeima (18). N-7. 05:00  
Moderni šeima (19). N-7.

Lrt
bra 11“ (16) (kart.). N-7. 11:35 „Aklo-
ji zona“ (8) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties 
policija“ (23) (kart.). N-7. 13:40 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (401). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas“ (756). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (76). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (1). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (24). N-7. 20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 Pen-
kiakovė. N14. 23:05 Operacija „Kar-
džuvė“ (kart.). N-7. 01:00 „Strėlė“ (4). 
N-7. 01:45 Milžiniški gyvūnai (kart.).

trečiadienis, kovo 21 d. 
06:35 „Viena už visus“ (1). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (2). N-7. 07:35 
„Prokurorų patik r inimas“ (401) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (756) (kart.). N-7. 09:35 „To-
kia tarnyba“ (76) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (1) (kart.). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (24) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (402). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (757). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (77). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (2). N-7. 17:55 „Aklo-
ji zona“ (9). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (1). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 Vi-
si už vieną. N-7. 21:00 Kovų meistras. 
N14. 22:50 Penkiakovė (kart.). N14. 
00:45 „Strėlė“ (5). N-7. 01:30 Gyvūnų 
vilionės (kart.).

ketvirtadienis, kovo 22 d. 
06:35 „Viena už visus“ (3). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (4). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikr inimas“ (402) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (757) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (77) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (2) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji 
zona“ (9) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties 
policija“ (1) (kart.). N-7. 13:40 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (403). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas“ (758). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (78). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (3). N-7. 17:55 „Akloji zona“ 
(10). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (2). 
N-7. 20:00 Info diena. 20:25 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:00 Pabėgimas iš 
kalėjimo. N14. 23:00 Kovų meistras 
(kart.). N14. 00:45 „Strėlė“ (6). N-7. 
01:30 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
01:55 „Reali mistika“ (16) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 23 d. 
06:35 „Viena už visus“ (5). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (6). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikr inimas“ (403) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (758) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (78) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (3) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji 
zona“ (10) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties 
policija“ (2) (kart.). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (404). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (27). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (79). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (4). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (11). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (3). N-7. 
20:00 Info diena. 21:00 Kerštas. N14. 
23:10 Pabėgimas iš kalėjimo (kart.). 
N14. 01:05 „Strėlė“ (7). N-7. 01:50 
Kerštas (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 24 d. 
06:15 „Viena už visus“ (2) (kart.). 

N-7. 06:45 „Viena už visus“ (3) (kart.). 
N-7. 07:15 „Viena už visus“ (4) (kart.). 
N-7. 07:45 „Viena už visus“ (5) (kart.). 
N-7. 08:15 „Viena už visus“ (6) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. apie automobi-
lius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Pava-
riau“ (15). N-7. 10:30 „Amerikos mie-
liausieji“ (1). 11:30 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“ (1). 12:40 „Reali 
mistika“ (17). N-7. 13:45 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (6). N-7. 14:45 „Kas 
žudikas?“ (21). N-7. 16:00 „Detektyvų 
istorijos“ (7). N-7. 17:00 LKL čempio-
natas. Juventus – Neptūnas. 19:30 
Dainuok mano dainą. 21:30 MA-
NO HEROJUS Juodasis tinklas. N14. 
23:20 AŠTRUS KINAS Tikras teisin-
gumas. Mirtina sankryža. N14. 01:05 
„Strėlė“ (6) (kart.). N-7. 01:50 „Strėlė“ 
(7) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 25 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų čempi-

onatas. Kretinga (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos čempionato finalas. 
Panevėžys. 10:00 „Pavariau“ (16). 
N-7. 10:30 „Amerikos mieliausieji“ 
(2). 11:30 „Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai“ (2). 12:40 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (74). 13:10 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (75). 13:40 Sveikinimai. 16:05 
„Policijos akademija“ (24). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Žalgiris – Lietka-
belis. 19:30 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2018 Vilnius“. 22:15 
„Juodasis sąrašas“ (17). N-7. 23:15 
„Gyvi numirėliai“ (14). N14. 00:10 
Juodasis tinklas (kart.). N14. 01:50 
„Detektyvų istorijos“ (7) (kart.). N-7. 
02:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(6) (kart.). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Jaunas vyras gyvena be abie
jų kojų ir be vienos rankos. Vis-
ką, ko tik prireikia, jis daro su 
vienintele dešiniąja. 

Optimizmo neprarandantis 
vaikinas sako, kad jo neįgalumą 
patvirtinančiuose dokumentuo-
se, kurių nuo gimimo susidarė 
didžiulis kalnas, nerastume jo-
kios sudėtingos diagnozės pava-
dinimo – jis toks gimė. 

Dar paauglystėje, gyvenda-
mas Alytuje, R. Škarbalius ta-
po Lietuvos neįgaliųjų plauki-
mo čempionu, taip pat įgijo teisę 
mūsų šaliai atstovauti Europos 
čempionate. Sulaukęs pilname-
tystės jis sugebėjo išlaikyti vai-
ravimo teises. Remigijus tapo 
pirmuoju vairuotoju, kuris au-
tomobilį savarankiškai valdo be 
kojų ir vienos rankos. Kitų savo 
svajonių pildyti Remigijus atvy-
ko į Londoną.

Tiesa, išmokęs gyventi sava-

rankiškai, Remigijus Londono 
medicininei komisijai pasirodė 
per daug sveikas. Tai, kad jis ne-
turi kojų ir vienos rankos, neta-
po priežastimi nustatyti sunkų 
neįgalumą. „Jeigu gali pats judė-
ti – vadinasi, viskas yra pakan-
kamai neblogai“, – po pirmo pa-
tikrinimo nusprendė jį apžiūrė-
ję medikai. Supratęs, kad tik iš 
pašalpos pragyventi per daug 
sunku, Remigijus sugalvojo, 
kaip užsidirbti papildomai.

Dar gyvendamas Alytuje 
R. Škarbalius studijavo infor-
macines technologijas, todėl 
nusprendė, kad Londone taps 
kompiuterių meistru. Remigi-
jaus gabumai greitai ir koky-
biškai taisyti kompiuterius jį 
išpopuliarino tarp Londone gy-
venančių lietuvių. „Jeigu tik kas 
nors Lietuvoje įvertintų mano 
gabumus – mielai nebebūčiau 
emigrantu“, – pripažįsta vyras. 

Negalią turintis lietuvis pildyti svajonių 
išsiruošė į Londoną

Portale www.lrt.lt rašoma apie laidoje „Emigrantai“ papasa
kotą Londone gyvenančio 30mečio Remigijaus Škarbaliaus 
iš Alytaus istoriją. Jis emigravo ir svetimoje šalyje įsitvirtino 
nepaisant sunkios negalios.

Europarlamentaras 
pakvietė moteris 
į politikos areną

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kiekvieną pavasarį, kai, 
kaip įprasta, susiginčija Ko
vo 8osios gerbėjai ir neken
tėjai, Europos Parlamente 
(EP) Briuselyje tą dieną – 
daug šypsenų ir gėlių. Len
kijoje išrinktas nepailstantis 
kovotojas už neįgaliųjų tei
ses parlamentaras Marekas 
Plura Tarptautinės moters 
dienos proga surengė semi
narą. Buvo svarstyta, kaip 
padėti fizinę ar intelekto ne
galią turinčioms moterims.

Geri pavyzdžiai  
užkrečia

Šventės dieną turbūt nie-
kam nesinori dejuoti, todėl šia-
me seminare Briuselyje dau-
giausia dėmesio sulaukė neįga-
lios moterys, kurioms pavyko 
daug pasiekti. Nagi, mielosios, 
pasidalinkite sėkmės receptais, 
papasakokite, kaip laužėte bar-
jerus ir lipote karjeros laiptais.

Deja, statistika negailestin-
ga: Europos darbo rinkoje ne-
įgalioms moterims sekasi kur 
kas blogiau nei vyrams. O tu-
rinčioms proto negalią – dar 
sunkiau, jos apstatytos nesusi-
pratimų ir stereotipų tvoromis. 
Tad suprantamas noras pasigi-
linti, kaip pavyko rasti tą siau-
rą kelelį į sėkmę ir pripažinimą.

Iš įvairių Europos šalių at-
vykusios prelegentės pasako-
jo apie savo veiklą, atsakinėjo į 
klausimus. Kiekviena gerai ži-
noma savo gimtinėje, tačiau sa-
vo darbais ir pasiekimais tapo 
svarbios visame žemyne ir net 
pasaulyje.

Pirmiau padarė,  
paskui – patikėjo

Seminaro viešnia iš Lenki-
jos Katažyna Vojtašek vado-
vauja fondui „Jedyna Taka“, ku-
ris padeda neįgalioms mote-
rims įveikti profesines ir gyve-
nimiškas problemas. Dirbama 
įvairiomis kryptimis. Štai iš pir-
mo žvilgsnio tarsi smulkmena – 
makiažo kursai neįgaliosioms, 
tačiau daugelis moterų prisipa-
žįsta, kad tokiuose mokymuose 
įgytos žinios padėjo atsikratyti 
nevisavertiškumo jausmo.

„Nuo 2013 metų kasmet or-
ganizuojame konkursą „Mis 
Lenkija neįgaliojo vežimėlyje, – 
pasakoja Katažyna. – Tie ren-

giniai yra nuostabūs, nes ska-
tina moteris gyventi aktyviai, 
rūpintis savo išvaizda, nebijo-
ti pasirodyti visam pasauliui.“

Katažyna po traumos jau 
du dešimtmečius, galima saky-
ti, gyvena vežimėlyje. Vis džin-
sai, sportinės kelnės... Tik or-
ganizuodama pirmąjį konkursą 
„Mis Lenkija neįgaliojo vežimė-
lyje“ tarsi atsikvošėjo ir apsivil-
ko suknelę. „Tikrai, tas konkur-
sas man labai daug davė. Mano 
galvoje daug dalykų buvo tarsi 
užblokuoti, o savęs kaip moters 
visai nevertinau. Taigi kartu su 
dalyvėmis ir pati tarsi atgimiau. 
Planuoju pasirūpinti ir vyrais. 
Organizuosiu konkursą „Miste-
ris Lenkija neįgaliojo vežimėly-
je“, – žada energingoji moteris.

Skirtingų pažiūrų 
europarlamentarus 
vienija rūpestis dėl 

neįgaliųjų
Seminarą organizavęs su 

progresuojančia raumenų atro-
fija gyvenantis europarlamen-
taras Marekas Plura džiaugia-
si, kad į šį renginį pavyko pa-
kviesti skirtingoms grupėms 
priklausančius parlamentarus. 
„Esame kitokių politinių pažiū-
rų, bet kovoje už neįgaliųjų tei-
ses stovime vienoje barikadų 
pusėje, – sako M. Plura. – Į EP 
pateko ir daugiau aktyvių neį-
galiųjų, ne tik aš. Seminare ne-
galėjusi dalyvauti belgė Helga 
Stevens kurčia, kalba gestų kal-
ba, tačiau negalia nesutrukdė 
jai siekti politinės karjeros. Kal-
bėjo parlamentarė iš Graikijos 
Kostadinka Kuneva, nusikaltė-

lio užpulta ir dėl to netekusi re-
gėjimo. Tragedija tarsi pažadi-
no ją ir paskatino imtis visuo-
meninės veiklos. Ji labai akty-
viai dirba EP. Manau, būtų gerai, 
jei daugiau moterų ateitų į poli-
tiką. Mane žavi neįgalių moterų 
veržlumas ir energija. Jos ne tik 
lyderiauja įvairiose srityse, bet 
yra pavyzdys visiems ir dar su-
geba padėti kitiems žmonėms. 
Tikrai, norėčiau politikoje ma-
tyti daugiau tokių moterų. Jų 
gera energija padarytų pasau-
lį geresnį.“

Kiekvienai savas  
kelias

Seminaro dalyvės stebino 
interesų ir siekių įvairove. Tarp 
jų buvo ir puikioji Mirande Ba-
ker, Mis Nyderlandai vežimė-
lyje (šį titulą iškovojo pernai), 
apie ją rašėme „Bičiulystėje“. Į 
seminarą Briuselyje ji atvyko 
pasipuošusi karūna ir atrodė 
besidžiaugianti gyvenimu. Mi-
rande – verslininkė. Ji turi gro-
žio saloną ir rūpinasi, kad kir-
pėjoms niekada nepritrūktų 
darbo. Olandė atrodo taip, lyg 
kas rytą ji pirmiausia porą va-
landų skirtų makiažui ir plaukų 
tvarkymui. Beje, net ir sėdėda-
ma vežimėlyje moteris puošia-
si aukštakulniais – jų padai vi-
suomet švarūs...

Išgirskite gražuolės žo-
džius: „Niekada ir niekam nea-
tiduokite savo svajonės, kovo-
kite už ją ir laimėkite.“

Anglę Zarą Tod galima va-
dinti protinguole. Ji vienija įvai-
rias organizacijas, kurios siekia 
sudaryti sąlygas neįgaliesiems 
gyventi savarankiškai. Kiekvie-
na organizacija turi ir savų in-
teresų, vis kitokių darbo meto-
dų, todėl labai svarbu, kad kaž-
kas, o konkrečiai – Zara, derin-
tų jų siekius. Kitaip gali atsitikti 
kaip tam vaikeliui su septynio-
mis auklėmis.

Anot Zaros, labai svarbu, 
kad net ir sunkią negalią turin-
tys žmonės galėtų gauti pagal-
bą namie ar darbo vietoje. Nes 
uždaryti į kokį internatą ar glo-
bos įstaigą žmonės labai pasi-
keičia ir praranda gyvenimo 
džiaugsmą.

Seminaro medžiagą M. Plu-
ra žada paskelbti savo tinkla-
lapyje internete, kad geros idė-
jos neprapultų, būtų išgirstos ir 
įgyvendintos.

Parengė Brigita BALiKiENė

2006 metais Jungtinės Tau-
tos, paskatintos pačių negalią 
turinčių asmenų, paskelbė Neį-
galiųjų teisių konvenciją. Jung-
tinių Tautų Neįgaliųjų teisių ko-
mitete, įvertinus jau 70 šalių pa-
žangą įgyvendinant Konvenci-
ją, matyti, kad visos be išimties 
pilietinės, politinės, socialinės, 
ekonominės ir kultūrinės teisės 
yra labai sunkiai įgyvendinimas 
įsipareigojimas. Negalią turin-
tys žmonės tebegyvena uždary-
ti globos institucijose, tebesimo-
ko atskirose, tik jiems skirtose, 
mokyklose, tebedirba speciali-
zuotose uždarose darbo vieto-
se, jei iš viso dirba, tebelaikomi 
ekonomine našta ir neturintys 
gebėjimų, vertinami jų „defek-
tai“ arba negebėjimai, o ne po-
reikiai ir patiriamos kliūtys vi-
suomenėje, atitinkamai, jiems 
priskiriamas nedarbingumas, jie 
skursta, ribojamas jų pilietinis ir 
politinis dalyvavimas. Neįgalios 
moterys ir mergaitės patiria ke-
leriopą diskriminaciją susiker-
tant lyties, amžiaus ir negalios 
veiksniams, ypač kai jos gyve-
na skurdo sąlygomis, uždarytos 
globos institucijose arba yra ma-
žumų tautybės. 

Šalys nesugeba užtikrinti ir 
įtraukios darbo rinkos, sudarant 
tinkamas sąlygas negalią turin-
tiems žmonėms dirbti kartu su 
visais žmonėmis. Šalys neturi 
efektyvių strategijų, kuriomis 
būtų sukuriamas infrastruktū-
ros ir paslaugų prieinamumas, 
nesudaromos tinkamos sąlygos 
gyventi, dirbti, mokytis kartu su 
visais. Šalių vyriausybės mažai 
teremia tinkamą sąlygų sudary-
mą, pavyzdžiui, darbo rinkoje. Iš 

tiesų, nereikia jokių socialinių ar 
kitokių specialių įmonių. Terei-
kia kurti įtraukios darbo rinkos 
priemones, sudarant sąlygas neį-
galiesiems dirbti kartu su visais. 

Lietuvoje kol kas tebeinves-
tuojama į socialines įmones, 
nors jos teaprėpia tik nedidelę 
dalį suaugusiųjų neįgaliųjų, to-
dėl neįgaliųjų įdarbinimo rodi-
kliai yra vieni žemiausių Euro-
pos Sąjungoje. 

Analogiškos ir švietimo ten-
dencijos. Specialiosios mokyk
los, kaip ir specialiosios įmo-
nės, yra diskriminacijos forma, 
kadangi palaiko ir gilina nega-
lią turinčių vaikų ir suaugusių-
jų socialinę atskirtį. 

Viena iš didžiausių kliūčių 
įgyvendinti negalią turinčių as-
menų teises yra vis dar stip riai 
įstatymuose, strategijose ir vi-
suomenės bei įvairių sričių spe-
cialistų sąmonėje įaugę globos ir 
medicininiai negalios suprati-
mai. Iki šiol manoma, kad neįga-
liųjų diskriminacija ir atskirtys 
yra norma, kad ir toliau reikia 
saugoti neįgaliuosius juos užda-
rant į specialias įstaigas. Neįga-
liųjų poreikiai vis dar tebevadi-
nami specialiaisiais poreikiais, 
nors jie yra lygiai tokie pat kaip 
ir visų žmonių. Kita vertus, ne-
galią turintiems žmonėms būti-
na pagalba kompensuoti jų ne-
galią, be to, suteikti priemonių, 
kad jie galėtų įnešti savo indėlį į 
visuomenės, taip pat ir į ekono-
minį valstybės gyvenimą. Vieto-
je to, tebepalaikomos diskrimi-
nacinės struktūros, be to, tebe-
sidžiaugiama neįgaliųjų gebėji-
mais, lyg tai būtų labiau išimtis 
nei norma. 

Lygybės ir nediskriminavimo 
neįgaliesiems gali tekti laukti šimtą metų

Portale www.manoteises.lt Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto na
rys Jonas Ruškus rašo apie tai, kad vyriausybės turi imtis 
konkrečių žingsnių žmogaus teisėms savo šalyse užtikrinti.

Marekas Plura.

Seminaro viešnios.
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Prie upėsPrie kūrybos 
šaltinio

* * *
Kol aviliai giliai sumigę
Ir kol šešėliai dar ilgi,
Žiemos klavišais baltutėliais
Pagrosiu tau, žinau, tiki,
Kad atlydžiuos ištirpęs sniegas
Palieka pėdsakus širdy.
Dar neskambėjo šitaip niekas,
Gal tiktai žodžiai ištarti
Kadais, žalių šilų pavėsiui
Užgobus nuometą dienos,
Kai sukuždėjai: lauk, atbėgsiu.

Ilgiuos tavęs keliuos žiemos.

* * *
Šimtąkart sudėliosi ant sniego,
Šimtąkart ir neišsiųstas liks...
Laišką vėl pažadėsi iš nieko,
Kai mėnulis į proskyną bris.

Paskutiniąją obelį pjauna
Medkirtys seno sodo kampe.
Miega žemė, brandinsianti 

duoną,
Sermėga prisidengus sunkia.

Rengias žodis kelionei. 
Šiandieną

Laiško pažadui metas kaip tik.
Bet ir vėl, birs subirs tik į sniegą.
Šimtąkart. Vėl neišsiųstas liks...

* * *
Ant vilnijančio
Ežero
Saulė prisėdo.
Beržo šešėlį
Glosto.
Virpančiom lūpom
Kovo
Sušalusias kojas
Šildo.

* * *
Plaukų segtukai
Išsibarstę
Į kriauklę,
Ant vonios grindų. 
Šią naktį varstė vis ir varstė
Šaltokas skersvėjis.
Randu žvilgsnius
Manų akių tinklainėj,
Suplieskusius
Lyg degtukus.
Užuodžiu aromatą Kleino
Ir pilnaties kvapus keistus.
Žydėjo kas, neatpažinsiu,
Gal kmynai, grikiai,
Gal žolė...
Baltais žiedais...
O tarsi viržiai
Ar vaisiai Gudo obelies
Žydėjo skruostai,
Kaito rankos,
Nors nieko nieko nesakei.
Nuo smilkstančių
Žolynų tvaiko
Gerklėj perštėjo,
Tu marksteis.

Atodanga
Sieninės freskos
Runa prigludo prie širdies.
Sudėtos rankos maldai
Reiškė –
Manųjų žodžių negirdės.
Šią naktį varstė vis ir varstė
Šaltokas skersvėjis.
Tegul.
Iš sapno plieskia
Žvilgsnio karštis.
Dar vis
Žydėjimu sergu.

* * *
Periodikos skaitykloj
Šiugžda
Popieriai gelsvi.
Sukataloguoti liko
Žodžiai
Atminty tavi.
Violetą dangūs plukdė...
Brevijoriaus
Skaitiniuos
Temo vakarai, o raidės
Blyško
Adresų varduos.

Spaudinių retųjų skyrius
Prašaliečio
Neįleis.
Žingsniai kaukšintys, įkyrūs
Smelksis
Vinimis giliai
Panagėn. Užgels, išdegins.
Durs
Erškėčių vainiku
Širdį. Klausant, girdint, regint
Akys tols,
Ir taip nyku
Liks pakalnėj, tuščią stotį
Nulydės,
Nužvelgs šimtai.
Nesuspėjusių išmokti
Paraštėj
Ženklų ženklai.

Kalną sieks funikulierius,
Plieks
Alėja žiburiais.
Žodžiais šildysiuosi, mielas.
Vis dar atmenu,
Kuriais...

* * *
Paskui atsidusi, kaip tąsyk,
Tik ašara tvenksis aky,
Ir eisi į vakaro tamsą.
Širdie, ko taip tankiai plaki...

Žinai, šitiek metų praėjo,
Ir skleidės, ir gelto klevai.
Lemtis nužydėjusiom pievom 
Iš veidrodžio žvelgia kreivai.

O tu, geltonkase mergyte,
Sakyk, kaip dabar gyveni.
Aukštybių padangėn sukritę
Vien žodžiai šnabždenas mani...

Rita MOCKELiŪNiENė, Šakių r. 

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Netikėtas, visai nereikalin-
gas vasario lietus sugrau-

žė sniegą, pagirdė ir taip įmir-
kusią žemę, o užkluptas atsi-
tiktinio sinoptikų nepranašau-
to šaltuko, pavirto plonu ledu-
ku giliose traktoriaus provėžo-
se. Švilptelėjusi Drogui, Ieva ke-
liauja apšalusiais savo laukais. 
Vilkšunis džiaugiasi tikėdama-
sis, kad už kurio nors kupsto tū-
no kiškis, ir jis galės pamankš-
tinti voljere pailsėjusias kojas. 
Visai nesvarbu, kad lenktynės 
gali baigtis ne jo naudai, svarbu 
lydėti šeimininkę, per toli nulė-
kus, klusniai laukti, timptelti už 
rankovės – bėgam kartu – arba 
išdidžiai risnoti greta. Ir Ieva 
džiaugiasi savo kelione – paga-
liau nereikia braidžioti po ligi 
gyvo kaulo įgrisusį purvą, gali-
ma pailsėti nuo pamokų ruošos, 
informacijos gausybės, pašėlio-
ti su ištikimu keturkoju draugu.

Dar geras kilometras, ir pasi-
tiks tarp alksnių įbridusi Bebru-
va, o kol kas – liūdni, nusigandę 
želmenys. „Ne veltui tėtis sakė, 
kad gero derliaus tikėtis never-
ta“, – atsidūsta mergina. Drogas 
nuskuba tolyn, juoda nosimi uos-
tinėdamas žemę – gal kur nors 
žiemos miegu snaudžia pelė...

Štai ir upė. Tiesa, lauktos ra-
mybės nėra – ją drumsčia nela-
bai toli tai urzgiantis, tai dejuo-
jantis pjūklas, bet... „Keliausim į 
kitą pusę, prieš srovę“, – paaiški-
na šuniui ir eina paupiu. Bebruva 
šįkart – ne tas vasaros pabaigoj 
beišsenkantis upeliukas, dabar 
ji – srauni, išdidi upė. Ieva gėri-
si tamsiu vandeniu, ties beb rų 
užtvanka pasipuošusiu baltais 
purslais. Šiandien upė pasiro-
do šiek tiek pikta, netgi klastin-
ga. O štai ir tas vingis, kur ant 
kranto augo saldžių aviečių krū-
mas. Kad pačios skaniausios uo-
gos sirpsta pačiose kvailiausiose 
vietose, Ieva buvo seniai paty-
rusi. Tik įveikus skaudžias dil-
gėles, pavykdavo pasiekti alks-
nyno kirtavietėje pasislėpusius 
uogienojus. Prie šio vingio au-
gantis krūmas nedidelis, tačiau 
tokių didelių ir skanių uogų ji 
niekur nebuvo užtikusi. Ne kar-
tą nešė jas suvėrusi ant smilgos 
namiškiams. Apiberta klausimų, 
kur tokios auga, savo paslapties 
neišduodavo... Tyliai prisėlinus 
prie kranto, galima išgąsdinti 
prie netoli esančios užtvankos 
betriūsiantį bebrą...

Ieva prieina artyn, tačiau vie-
nas neatsargus žingsnis, ir 

vos vos stingtelėjusi pakran-
tės žemė slysteli iš po kojų, ne-
tikėtai nusinešdama ją žemyn, 
link upės vagos. Dar bando už 
ko nors nusitverti, tačiau vie-
nintelis išsigelbėjimas – sausų 
susipynusių apynių lynas – ne-
stiprus, trapus. Jis sulaiko kri-
timą vos akimirkai, nepalikda-
mas laiko nei baimei, nei min-
tims. Vanduo šaltas, skaudžiai 

kanda lediniais nasrais, ir Ieva 
šūkteli. Ji kabinasi už pakrantės 
dumblo, tačiau upė kausto jude-
sius, tamsiu vandeniu merkia 
rūbus. Apsunkusi bei išsigan-
dusi mergina šūkteli dar kar-
tą. Ant kranto skardžiai loja ir 
draskosi Drogas, o vienintelė 
mintis – gal suspėsiu užsika-
binti už bebrų užtvankos – pa-
laiko kovojant su upe...

– Tu nieko negirdėjai? – už-
gesina pjūklą pagyvenęs vy-
riškis. – Lyg šaukė kažkas, lyg 
pūkštelėjo...

– Šuo loja, gal kokį bebrą už-
tiko, – atsako sūnus.

– Vieniši šunys alksnynan 
neužklysta, gal jo šeimininką 
nelaimė ištiko. Bebruva klas-
tingai pakilusi, krantai išgrauž-
ti. Bėgam!

Šuns balsas lyg nutyla, lyg vėl 
priartėja. Kai nelaimės vie-

ton pirmas atskuba jaunas vai-
kinas, prie pat bebrų užtvankos 
su upe kaunasi dviese – pavar-
gusi, beprarandanti sąmonę Ie-
va ir atkakliai už striukės apy-
kaklės šeimininkę betempian-
tis Drogas. Merginai tereikia tik 
iš paskutinių jėgų kabintis už 
nors ir plonų, tačiau bebrų stip
riai suklotų drebulių šakelių...

– Tik nešok, mesk kokią nors 
šaką ir stipriai laikyk, – šūkteli 
tėvas, o pats kiek begalėdamas 
atsargiau ir skubiau leidžiasi 
prie upės. – Laikykis, mergele, 
stipriai laikykis, tuoj... Ir tu, šu-
neli, laikykis...

Purvina, dumblina pakran-
tė, benzinu ir tabaku kvepian-
tis vyriškio švarkas, jau pro šalį 
šniokščianti Bebruva ir keistas 
svaigulys, nuovargis apsunkina 
blakstienas.

– Nemiegok, pabusk, ban-
dova pasiekti krantą, – kalbi-
na vyras.

Stipriai laiko ir žemyn nusi-
leidęs vaikinas.

– Drogas... – šnabžda mer-
gina.

– Pabandyk ją užkelti ant 

kranto, aš išgelbėsiu šunį, o pas-
kui tau padėsiu, – sako vyriškis.

Drogas supranta, kad tas 
svetimas žmogus nori jam pa-
dėti, leidžiasi tempiamas už 
rusvai pilko kailio. Pagaliau pa-
siekia krantą ir iš paskutinių jė-
gų bando nusipurtyti šaltą Beb
ruvos vandenį.

– Šaunuolis, nepalikai bėdoj 
šeimininkės, – kalbina nepažįs-
tamasis ir, nusivilkęs darbinį 
švarką, apgaubia šunį. Visai ša-
lia ant sausos pakrantės žolės – 
šlapia Ievos striukė, o ji pati, ap-
gaubta vaikino drabužiu, dreba 
ir nuo šalčio, ir iš baimės.

– Truputį pakentėk, vaikeli, 
bėgu mašinos, tuoj tave parve-
šim namo. Tu iš tos sodybos, kur 
namas raudonu stogu?

Ieva linkteli.
– O mes va iš tos, tolimes-

nės, – linkteli vaikinas kiton 
pusėn. – Senelio namas taip pat 
raudonu stogu. 

Bebruva gurgena tolyn, gena 
pasišiaušusias bangas per 

bebrų užtvanką link kito vingio, 
už kurio alksnynas retėja, pasi-
tinka šviesi miškelio proskyna. 
Pro šėmą debesį šypteli vėsi pa-
vakarės saulė, ir upė akimirkai 
nušvinta aukso spalva. Tarsi nie-
ko nebūtų įvykę... Tarsi kova su 
ja tebuvo vien košmariškas sap
nas. Tik du šlapi jaunuoliai bei 
šuo ant kranto ir prie pat upės 
palinkęs keletą sudžiūvusių va-
saros uogų belaikantis aviečių 
krūmas primena, kad prieš kele-
tą akimirkų viskas buvo kitaip ...

...Šiltame kambaryje su sa-
vo gelbėtojais gerdama aviečių 
arbatą, Ieva niekaip negali su-
prasti, kaip atsitiko, kad atsidū-
rė upės glėbyje. „Tikriausiai tai 
buvo išbandymas, tik nežinau, 
išlaikiau jį ar ne“, – pagalvojusi 
susisupa pledu ir sutinka šiltą 
vaikino žvilgsnį. 

„Turbūt, išlaikiau“, – šypte-
li ne tik sau.

Vitalija LižAitiENė
Šakių r. 


