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Neįgaliesiems į Televizijos bokštą patekti  
                                  draudžiama (?!)

pasklidus žiniai apie viename 
mieste vykdomą tyrimą, kita-
me darbuotojai ir toliau veikia 
nusikalstamai“, – apie milži-
niškus korupcijos NDNT mas-
tus kalbėjo posėdyje dalyva-
vęs STT Korupcijos prevenci-
jos valdybos viršininkas Romu-
aldas Gylys.

Piktnaudžiavimui NDNT sistemoje sustabdyti 
prevencinių priemonių nepakanka 

„Specialiųjų tyrimų tarny-
ba (STT) jau išaiškino ne vie-
ną nusikalstamos veikos atve-
jį, tačiau NDNT vadovybė ne 
tik neprisiima atsakomybės, 
bet ir toliau nevykdo visų STT 
rekomendacijų, kurios galėtų 
užkirsti kelią korupcijai ir nu-
sikaltimams. Klausimas, ar pa-
kankamai šiuo atveju daro ir 
tarnybos veiklą koordinuojan-
ti Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos vadovybė“, – 
svarsto žmonių su negalia inte-
resus parlamente ginantis Sei-
mo Neįgaliųjų teisių komisijos 
pirmininkas Justas Džiugelis.

„Korupcija šių žmonių gal-
vose tiek įsišaknijusi, kad net 

Jis kartu su Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, 
Vyriausybės ir nevyriausybi-
nių organizacijų atstovais buvo 
pakviestas į bendrą Seimo Neį-
galiųjų teisių ir Antikorupcijos 
komisijų posėdį, kuriame buvo 
siekiama išsiaiškinti realią situ-
aciją ir priemones, padėsiančias 

Gailius, kartu su kitais posė-
džio dalyviais atidžiai išklausęs 
SADM atstovų parengtą veiks-
mų planą, pagal kurį jau šiais 
metais turėtų prasidėti neįga-
lumo ir darbingumo nustaty-
mo sistemos pertvarka.

Tačiau tarsi ant karštos kep-
tuvės posėdyje sėdėjęs NDNT 
direktorius Manfredas Žyman-
tas savo darbe klaidų neįžvelgė. 
Maža to, Neįgaliųjų teisių komi-
sijos narės Aušros Maldeikienės 
paklaustas, kaip naujai sukur-
ta sistema užtikrins Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konven-
cijos įgyvendinimą, M. Žyman-
tas atsakyti nesugebėjo.

„NDNT vadovo pozicija ma-
ne šokiravo – ji apgailėtina. 
Kažkada buvęs Seimo narys ir 
atstovavęs Darbo partijai M. Žy-
mantas yra tipiškas valdinin-
ko pavyzdys – nesvarbu, kad jo 
darbas vertinamas tik patenki-
namai, vis tiek bet kokia kaina 
stengiasi išsilaikyti savo darbo 
vietoje. Žmonės su negalia tokio 
elgesio tikrai nenusipelnė. Kvie-
čiu SADM vadovybę būti princi-
pinga ir imtis realios pertvar-
kos, pradedant nuo vadovo“, – 
įsitikinęs J. Džiugelis.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

išspręsti apverktiną situaciją.
„Išties piktnaudžiavimo 

mastai, kuriuos atskleidžia šiuo 
metu vykdomi STT tyrimai, aki-
vaizdžiai byloja, kad vien pre-
vencinės priemonės susida-
riusios situacijos neišspręs“, – 
konstatavo Antikorupcijos ko-
misijos pirmininkas Vitalijus 

Seimo Neįgaliųjų teisių ir Antikorupcijos komisijų posėdyje aptarta NDNT situacija. Olgos Posaškovos nuotr.

Wikipedia nuotr.

Televizijos bokštas 
atsiprašė

Pirmiausia į šį ribojimą dė-
mesį atkreipė Lietuvos neįga-
liųjų forumas (LNF) – organiza-
cija savo facebook paskyroje pa-
viešino Televizijos bokšto skel-
bimą, kuriame nurodyti griežti 
draudimai judėjimo, psichikos ir 
regos negalią turintiesiems pa-
kilti į apžvalgos aikštelę ir res-
toraną. Šis įrašas sulaukė daug 
komentarų bei pasipiktinimo. 

Netrukus Televizijos bokšto 

dais. Be to, psichikos sutrikimų 
dažniausiai neįmanoma atpa-
žinti, o proto ar regos negalią 
turintys žmonės, kurie sunkiai 
orientuojasi aplinkoje, papras-
tai vaikšto su lydinčiu asmeniu, 
todėl ir evakuacijos atveju dėl jų 
nekiltų problemų. 

V. Kaminskas atsiprašė dėl 
netiksliai suformuluotos žinu-
tės – turėta omeny ne psichi-
kos, o proto negalią turinčius 
žmones. Jo teigimu, jau pakeis-
ti ir ribojimai: proto ir regos ne-
galią turintys žmonės į televi-
zijos bokštą bus įleidžiami su 
palyda, o vežimėliais judantieji 
turės apsiriboti pirmame aukš-
te esančiomis ekspozicijomis. 

atstovai paskelbė atsiprašan-
tys: Lietuvos radijo ir televizijos 
centro komunikacijos vadovas 
Valdas Kaminskas „Bičiulystei“ 
paaiškino, kad tokie ribojimai 
atsirado dėl to, kad spalio mė-
nesį tvarkant bokšto šildymo 
sistemą pasirodė dūmų, žmones 
teko evakuoti iš pastato. Pradė-
jus galvoti apie pastato saugu-
mą nuspręsta, kad kilus gaisrui 
neįgaliųjų nepavyktų išvesti 
siaura Televizijos bokšto laipti-
ne su daugiau kaip 900 laiptelių. 

LNF Komunikacijos projektų 
vadovė Simona Aginskaitė sako, 
kad tokį ribojimą galbūt galima 
pateisinti kalbant apie judėjimo 
negalią (sveikintina, kad prade-
dama kalbėti apie šių žmonių 
saugumą), tačiau draudimas į 
bokštą pakilti kitų negalių žmo-
nėms nesuprantamas. S. Agins-
kaitės teigimu, psichikos, re-
gos negalią turintieji buvo labai 
įskaudinti. Jie sakė anksčiau nie-
kur nepatyrę nieko panašaus – 
kad dėl negalios būtų draudžia-
ma pakilti į aukštą pastatą ir pa-
sidžiaugti atsiveriančiais vaiz-

Praėjusią savaitę neįgalių-
jų bendruomenę pasiekė 
Vilniaus televizijos bokš-
to žinutė apie tai, kad neį-
galieji, judantys vežimėliu, 
turintys regėjimo ar psichi-
kos negalią, į bokšto viršu-
je esančią apžvalgos aikš-
telę ir restoraną „Paukščių 
takas“ neįleidžiami. Tai su-
kėlė diskusijų audrą. 

Aplinka visiems

(nukelta į 5 psl.)

Seimo Neįgaliųjų teisių ir 
Antikorupcijos komisijų 
narių įsitikinimu, dabar-
tinė situacija Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo 
tarnyboje (NDNT) prie So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) yra la-
bai prasta – žmonės nepa-
tenkinti gaunamomis pas-
laugomis.

Integracijos keliu
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Pastaruoju metu dažnai kalbama, kad žmonės 
tampa vis piktesni. Susierzinimą jiems sukelia 

įvairūs išorės veiksniai: įžeidimas, panieka, neišmin-
tingi įstatymai bei taisyklės, draudimai, vertimas at-
likti tai, kas prieštarauja žmogaus norams, apgau-
lė, kritika, kėsinimasis į orumą ar reputaciją ir t.t.

Retsykiais supykstame kiekvienas. Juk pyktis, 
kaip ir meilė, viltis, nerimas, liūdesys, baimė yra 
viena iš natūralių asmenybės emocijų. Valdomas, 
tinkamai išreikštas pyktis gali būti net naudingas. 
Jis gali suteikti ryžto įveikti kliūtis.

Antai Vilniuje, Pilaitėje, neįgaliesiems skirtas 
keltuvas požeminėje perėjoje neveikia 1,5 metų. O 
sugedo vos po... 10 dienų jį įrengus. Toks miesto val-
džios abejingumas negali nepiktinti neįgaliųjų, pa-
norusių pasiekti kitą gatvės pusę. Tokia pat istorija 
ir su požeminės perėjos keltuvu prie Europos aikš-
tės. O kiek apmaudo neįgaliesiems kyla, kai nega-
li patekti pas reikalingą valdininką! Neįgalieji per-
vartų sulaukia tik kai žiniasklaida paviešina šiuos 
akibrokštus.

Kur kas dažniau pyktis turi tamsiąją pusę. Vie-
niems jis prasiveržia sparčiau ir stipriau nei kitiems. 
Tie, kas sunkiai susitvardo, radę dingstį neretai pra-
trūksta įžeidžiais žodžiais ar net pakelia ranką prieš 
kitą. Tuomet jau ne žmogus valdo pyktį, o pyktis – 
jį. Smurtas prieš sutuoktinį ar vaikus visuomet pra-
sideda pykčiui užvaldžius sąmonę. Tada, pagautas 
įniršio, smurtautojas it kvailys per audrą sėda į laivą 
negalvodamas, ar pasieks kitą krantą. Nepasiekia. 

Pykčio priežasčių yra begalės. Net ir mokslinin-
kai pripažįsta, kad pyktis, kaip reiškinys, dar ne-
perprastas. Nepaisant to, vienu klausimu psichikos 
sveikatos specialistai laikosi bendros nuomonės – 
nėra žmogaus, kuris nereaguotų į graužatį suke-
liančius dirgiklius.

Suprantama, žmones erzina skirtingi dalykai. 
Be to, vieni supyksta retai, o ir supykę greit atsilei-
džia, kiti užsiplieskia lyg degtukas ir neatlyžta die-
nomis. Kodėl? Viena priežastis – mūsų laikams bū-
dinga savanaudiškumo dvasia. Tai patvirtina net 
senovės Šventraštis, kuriame sakoma, kad žmonės 
bus savimylos, pagyrūnai, išpuikę, pinigų garbinto-
jai. Argi tai ne dabartinės visuomenės ydos?

Pykčio pamatas dažnai yra tėvų elgesys. Jei vai-
kai gyvena šeimoje, kur vyrauja tarpusavio priešiš-
kumas ir riejamasi dėl menkniekių, į aplinkos proble-
mas jie mokosi atsiliepti pykčiu. Taip ir atsitiko vie-
noje Vilniaus mokykloje, kur antrokai iki kraujo su-
mušė bendraklasį. Nesunku suprasti, kokioje terpė-
je auga šie aštuonerių–devynerių metų piktavaliai.

Pagal sociologų, psichologų išvadas, kuo labiau 
žmonės veržiasi į miestus (manoma, kad 2050 m. 
miestuose gyvens 70 proc. daugelio valstybių gy-
ventojų), tuo daugiau patiriama jausminių išgy-
venimų, irzlumo. Juos vargina nedarbas, užterštas 
oras, būstų stygius, kultūriniai konfliktai, bendra-
vimo priešybės. Įtampai kylant, gyventojai greičiau 
supyksta, netenka kantrybės.

Daugiau kaip prieš 2000 metų graikų filosofas 
Aristotelis sugalvojo terminą „katarsis“. Juo įvardijo 
„apsivalymą“, emocinės įtampos pašalinimą, kitaip 
sakant, siūlė raktą pykčiui valdyti. Žinoma, nepasi-
seks visiškai išvengti dirginančių žmonių ar aplin-
kybių, bet katarsis, apibūdintas kaip emocinė iškro-
va, emocinės įtampos atpalaidavimas, galėtų turėti 
įtakos dvasinėms problemoms spręsti.

Tie, kurie be išlygų vaizduojasi teisuoliais, daž-
niau nesusivaldo ir pratrūksta pykčiu. Jei kažkas ne-
atitinka jų aukštų reikalavimų, tuoj pat nusivilia ir 
įniršta. Kovoti su perfekcionizmu labiausiai padeda 
suvokimas, kad teisaus nėra nė vieno. Visi suklysta, 
visi kaip vienas. Išminčiai sako – rūstaukite, bet ne-
nusidėkite – tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūs-
tybės. Savitvarda pykčio akimirką ne mažiau didi ir 
ne mažiau kilni, kaip ir savitvarda baimės akimirka.

Savitvarda pykčio akimirką

Apie tai,
kas 

jaudina Kovo 8 d. Skuodo rajo-
no kultūros centre jau tre-
čią sykį įvyko šventė „Me-
tų moteris 2017“, kurioje 
pagerbtos rajonui nusipel-
niusios moterys. Skuodo 
rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja, šio projekto 
sumanytoja ir mecenatė 
Daiva Budrienė įsitikinu-
si, kad didžiausia šių rinki-
mų vertybė – pastebėti tas, 
kurios dėl savo darbštumo, 
talento ar laimėjimų yra to 
vertos. Tą vakarą įteiktos 5 
nominacijos: „Metų altru-
istė“, „Metų bendruome-
niškumo įkvėpėja“, „Metų 
mama“, „Metų pasiekimas“, 
„Metų kūrėja“. 

Pastarasis apdovano-
jimas atiteko Neįgaliųjų 
draugijos folkloro etiudų 
studijos „Obelėlė“ vadovei 
Nijolei Jasienei. Ji, užaugi-
nusi 6 vaikus, nesiskiria su 
kūryba: rašo eiles, yra ak-
tyvi Mosėdžio folkloro an-

Nominacija – ir Neįgaliųjų  
draugijos narei

samblio narė. N. Jasienė tei-
gė, kad ji gyvenime sutiko 
nuoširdžių žmonių ir norė-
tų, kad pasaulis pasidarytų 
geresnis, kad vienas kitam 
skirtume žmogišką dėmesį 
ir kad būtume savimi. 

„Metų moterys“ buvo 
renkamos dviem etapais. 

Pretendentes siūlė visi 
rajono gyventojai. Antra-
me rinkimų etape moteris 
rinko vyrų komisija, ku-
riai pirmininkavo Skuo-
do rajono savivaldybės 
meras Petras Pušinskas.

Visoms nominacijų 
laimėtojoms įteikti ange-

lai (suvenyrai), nominan-
tėms – prisiminimo do-
vanėlės.

Tą vakarą moterims 
koncertavo Klaipėdos va-
rinių pučiamųjų instru-
mentų brass kvintetas 
(vadovas Sigitas Petrulis).

Rūta RONKAUSKIENĖ

paskaitos sulaukė didelio neįgaliųjų susidomėjimo.

Skuodas:

�� „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Širvintų rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė Stanislava Maslinskie-
nė papasakojo apie organi-
zacijos nariams surengtas 
naudingas paskaitas. 

Širvintų rajono neįga-
liųjų draugija savo narius 
pakvietė į psichologės 
Kristinos Šironienės ir 
Vilniaus apskrities prieš-
gaisrinės gelbėjimo val-
dybos Širvintų priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos 
vyriausiosios inspektorės 
leitenantės Giedrės Gulbi-
navičienės paskaitas.

Pasak K. Šironienės, 
neretai žmonės, siekdami 
savo tikslų, nejaučia pil-
natvės, juos vis aplanko 
jausmas, tarsi kažko trūk-
tų. Tikriausiai visi žinome 
pavyzdžių, kad žmogus tu-
ri daug pinigų, aukštą so-
cialinį statusą, sėkmingai 
kopia karjeros laiptais, ta-
čiau nesijaučia laimingas. 

Ką žino laimingi žmonės,  
o nežinome mes?

Taip nutinka, kai atkakliai 
siekiama išorinių gyveni-
mo tikslų, pamirštant vi-
dinius – svarbiausius žmo-
gaus poreikius atspindin-
čius tikslus. Paprastai to-
kie žmonės neįsigilina į 
savo vertybes ir poreikius, 
neskiria laiko nei sau, nei 
santykiams su kitais. Psi-
chologė pateikė įvairių už-
duočių, įtraukė į įdomius 

žaidimus ir diskusijas. 
Kitokios informacijos 

pateikė G. Gulbinavičie-
nė. Ji išsamiai papasako-
jo, kaip išsikviesti pagalbą 
numeriu 112, kaip pateikti 
teisingą informaciją, tiks-
lų adresą bei skubiai atsa-
kyti į pateiktus klausimus. 
Buvome supažindinti su 
naujovėmis dėl dūmų de-
tektorių. Pareigūnė atsa-

kė į klausimus apie gais-
rinę saugą gyventojams. 

Visiems dalyvavusiems 
paskaitose buvo įteiktos 
Širvintų rajono savivaldy-
bės merės Živilės Pinsku-
vienės dovanėlės. Dalyviai 
ilgai nesiskirstė, vaišino-
si arbata ir saldumynais, 
maloniai bendravo tarpu-
savyje, dalijosi gyvenimo 
patirtimi.

Tarp šauniausių Skuodo moterų – Neįgaliųjų draugijos narė Nijolė Jasienė (ketvirta iš kairės).

Širvintos:

Rūtos Ronkauskienės nuotr.

prasidėjo sėklų dalinimas.

�� Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos tarybos 
narė Dalia Sinkevičienė 
parašė apie pavasarinius 
džiaugsmus ir rūpesčius. 

Dar tik kovo vidurys, o 
veikla Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijoje jau 
smagiai įsibėgėjo. 

Šie metai svarbūs vi-
siems lietuviams, ne tik 
gyvenantiems gimtinėje, 
bet ir išsibarsčiusiems vi-
same pasaulyje. Nesvar-
bu, kad mes turime vieno-
kią ar kitokią negalią, Tė-
vynę mylime visi vieno-
dai. Draugijos nariai ak-
tyviai dalyvavo visuose 
šventiniuose renginiuose. 

Mes ne tik linksmina-
mės, bet ir aktyviai dirba-

Laiko nesustabdyt…

me. Jau sukruto ir vienin-
telio Lietuvoje neįgaliųjų 
žemdirbystės būrelio na-
riai. Jie kovo 7 dieną rinko-
si aptarti šių metų darbus, 
buvo pasirašyti prašymai 

įstoti į būrelį ir gauti skly-
pelį, sutvarkyti žemės do-
kumentus. Jau kovo 12 
dieną pirmieji daržininkai 
pasiėmė nupirktas sėk las 
ir svogūnų sėjinukus. 

Dalis draugijos narių 
traukiniu važiavo į Kau-
no dramos teatrą. Tai bu-
vo labai linksma, daug 
gerų emocijų suteiku-
si kelionė. Nors per Kai-
šiadoris kasdien dun-
da traukiniai, elektriniu 
dviaukščiu traukinuku 
dar ne visi buvo važiavę. 
Prajuokino ir palydovo 
nuostaba, pamačius to-
kį būrį neįgaliųjų vago-
ne. Dabar ruošiamės ap-
silankyti Kauno muziki-
niame teatre, norime pa-
matyti spektak lį „Vienos 
kraujas“.  

Tikrai – laiko nesustab-
dyti, bet gal ir nereikia, nes 
dar daug renginių, parodų, 
ekskursijų laukia ateity.  

Kaišiadorys:
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�� Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos Vabalninko skyriaus orga-
nizatorius Algirdas Garbaus-
kas „Bičiulystei“ parašė apie 
naują kūrybinių darbų galeriją 
ir jos šeimininkę. 

Daug gražių dirbinių, skirtų 
žmogui apsirengti, pasipuošti, 
buičiai pagražinti, turi sukūru-
sios mūsų mamos, močiutės, se-
nolės. Dunkso jie spintose, skry-
niose. Daugelis nedrįsta jų rody-
ti, nebent muziejų darbuotojai 
prikalbina pademonstruoti, pa-
dovanoti. Todėl labai džiugu, kad 
atsiranda tokių, kurie patys sa-
vo gražius rankų darbo kūrinius 
pateikia visuomenės apžiūrai.

Prieš porą dešimtmečių tau-
todailininkas medžio drožė-
jas Vidas Jatulevičius sutvarkė, 
įrengė savo dirbtuvių palėpę ir 
ten įkūrė medžio drožinių gale-
riją. Ją žino ne tik vabalninkie-
čiai. Čia pabuvojo daug lankyto-
jų iš visos Lietuvos ir iš užsienio.

Šimtmečio link einančios 
vabalninkietės Genovaitės In-
driliūnienės visi darbai iš siūlų. 
Tų rankdarbių – daugybė, tad 
sunku berasti, kur juos padė-
ti savo nedideliuose namuose. 

Prieš keletą metų Indriliū-
nai buvo nusipirkę netoliese 
stovėjusį šimtametį apleistą na-
melį. Jį suremontavusi, Genovai-
tė čia perkėlė savo gražiuosius 
rankdarbius. Jais užpildė ne tik 
du kambarius, bet ir koridorių. 
Tai ir jaunystėje staklėmis aus-
ti rankšluosčiai, lovatiesės, ir 
įvairių dydžių raštuotos pirš-
tinės, kojinės, šalikai, suknelės, 
žvėrelių figūros, siuvinėti pa-
veikslai bei daug kitų grožybių. 
Neįgaliųjų draugijos skatinama, 
gimtadienio išvakarėse ryžosi 

Kūrybinių darbų galerija 
Vabalninke

surengti savo kūrybinių darbų 
galerijos atidarymą. 

Į atidarymą atvykusi Biržų 
rajono savivaldybės vicemerė 
Irutė Varzienė sveikino Geno-
vaitę, kad ryžosi sukurti gale-
riją ir padovanojo įvairių siūlų 
rinkinį. Vabalninko seniūnijos 
specialistė Zena Švainauskienė 
įteikė seniūnijos padėkos raštą. 
Savo apsilankymu Genovaitę ir 
jos galeriją pagerbė Vabalnin-
ko parapijos klebonas Edmun-
das Rinkevičius – padovano-
jo jai šventą paveikslą ir savo 
kūrybos poezijos knygutę, šil-
tai bendravo su visais čia susi-
rinkusiais. Genovaitė, kol galė-
jo, giedojo bažnyčioje. Ir dabar, 
esant gražiam orui, lazdelėmis 
prisilaikydama, dar nueina pa-
simelsti.

Nelengvas buvo Genovaitės 
Janušonytės Indriliūnienės gy-
venimas. Gimė 1927 metais bu-
vusiame dideliame Misiškių kai-
me. Tėvai turėjo tik 9 ha žemės, 
o šeima gausi. Tad Genovaitei, 

Genovaitė Indriliūnienė su dukra Vilma.

Biržų r: 

�� „Bičiulystei“ laiškelį atsiuntu-
si Elzbieta Morkūnienė pasida-
lijo šventino renginio įspūdžiais. 

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos taryba Kovo 8-osios 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 28-ųjų metinių pro-
ga draugėn sukvietė organiza-
cijos narius. Pirmininkė Stanis-
lava Arbutavičienė palinkėjo vi-
siems santarvės, kantrybės, pa-
ragino ir toliau plėtoti draugi-
jos veiklas, džiaugtis gyvenimu.

Pirmininkės pavaduotojas 
Gediminas Jasaitis pasveikino 
visas susirinkusias moteris, pa-
linkėjo būti mylimoms ir mylėti 
artimą, kiekvienai įteikė gėlių. 
Pasak jo, nėra nieko gražesnio 
ir prasmingesnio už moterį – 
motiną, auginančią vaikus Lie-
tuvos ateičiai. 

Neįgaliųjų draugijos tary-
bos narys Algimantas Trumpiš-
kis su gražiausiais linkėjimais 
ir tulpėmis pasveikino mišraus 
vokalinio ansamblio „Jovaras“ 
moteris. „Jovaro“ dainininkai, 
vadovaujami Stasės Petraus-
kienės, atliko programą, skir-
tą Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 28-osioms metinėms. 
Skambėjo patriotinės ir liaudies 
dainos, poezijos posmai.

Po pertraukėlės, blykčiojant 
žvakių liepsnelėms, prisimin-
tos skaudesnės gyvenimo aki-
mirkos: pagerbti Anapilin išėję 
draugijos nariai, paminėtos an-
samblio dainininkų mirties me-
tinės bei kitos skaudžios sukak-
tys. Jaudinančiomis mintimis 
apie netekties valandos jautru-
mą pasidalijo draugijos narės Ja-

nina Jašinskienė ir Rima Burbie-
nė. Sakralinės muzikos ansam-
blis pagiedojo keletą giesmių. 

Renginį pratęsė šiltas ir nuo-
širdus pabendravimas prie arba-
tos, kavos puodelio. Kalbėjome 
apie meilę žmogui, gyvenimui, 
apie tai, kad skubėdami, bėgda-
mi nerandame laiko susimąstyti 
bei pajausti artimo meilę. 

Smagu, kad Panevėžio mies-
to savivaldybė suteikė draugi-
jai erdvias patalpas ir galime 
pritaikytoje salėje organizuo-
ti įvairius renginius. Gaila tik, 
kad draugijos veiklą apsunki-
na nepatogus susisiekimas su 
miesto gyvenamaisiais mikro-
rajonais. Neįgaliesiems kartais 
reikia persėsti į 2–3 skirtingais 
maršrutais važiuojančius mies-
to autobusus.

Draugėn susirinkus ir šventės smagesnės 
Panevėžys:

Šventės dalyviams skambėjo dainos ir poezijos posmai.

kaip ir daugeliui to meto vaikų, 
teko pajusti ir piemenės vargus, 
ir dirbti nelengvus ūkio darbus, 
nes anksti mirė tėvas. Dar bū-
dama piemenaitė iš draugių iš-
moko megzti ir tas pomėgis liko 
visam gyvenimui. Per trejus me-
tus baigė Gaižiūnų pradinę mo-
kyklą, 1955 metais – Vabalninko 
žemės ūkio mokyklos zootech-
nikos skyrių. Dirbo kolūkyje. Il-
giau – Gataučių mokykloje valy-
toja ir mokytojos pagalbininke. 
1960 metais Genovaitė ištekėjo 
už Prano Indriliūno. Nusipirko 
namus Vabalninke. Išaugino tris 
dukras. Visą gyvenimą laisvalai-
kiu mėgo megzti, nerti. Dalyvau-
ja mugėse, parodose, apskrities 
liaudies meno puoselėtojų par-
odose. Dalį darbų padaro pagal 
užsakymus, padovanoja. 

Tarptautinių žodžių žody-
ne rašoma, kad galerija – dai-
lės dirbinių muziejus ar jo dalis, 
skyrius. Tad Vabalninkas dabar 
turės dvi galerijas. Jas aplankyti 
galima susitarus su savininkais.

Vilniaus universiteto (VU) 
Teisės klinika ir Lietuvos 
neįgaliųjų forumas (LNF) 
įsipareigojo kryptingai 
bendradarbiauti plėtojant 
Lietuvos neįgaliųjų teisinę 
apsaugą, gerinant šių as-
menų teisinę aplinką ir gi-
nant LNF priklausančių or-
ganizacijų bei jų narių tei-
sinius interesus.

VU Teisės klinika įsiparei-
gojo LNF bei LNF nariams teikti 
nemokamą teisinę pagalbą dar-
bo, šeimos, paveldėjimo, viešo-
sios teisės, ginčų sprendimo, su-
tarčių, intelektinės nuosavybės 
ir kitais teisės klausimais, taip 
pat padėti LNF priklausančioms 
organizacijoms stiprinti jų tei-
sinę bazę, atstovauti LNF narių 
interesams teisėkūros procese.

„Vienas pagrindinių VU Tei-
sės klinikos prioritetų – glau-
dus bendradarbiavimas su nevy-
riausybinėmis organizacijomis 
bei jas vienijančiomis asociaci-
jomis. Pastebime, kad negalią tu-
rintys žmonės vis dažniau krei-
piasi teisinių patarimų į VU Tei-
sės kliniką. Oficialus bendradar-
biavimas su LNF padės šią pagal-
bą teikti kokybiškiau ir efekty-
viau“, – teigė VU Teisės klinikos 
direktorius Laurynas Totoraitis.

„Partnerystė su VU Teisės 
klinika mūsų organizacijai atve-
ria galimybes padėti didesniam 
skaičiui žmonių, nes dėl ribotų 
resursų iki šiol negalėjome ap-
rėpti visų besikreipiančiųjų po-
reikių. Žmonių su negalia skur-
do lygis yra dvigubai didesnis nei 
bendras vidurkis, todėl jie daž-
niausiai neturi galimybių mokė-
ti už teisines paslaugas. Dėl šios 
priežasties didelė dalis neįga-
liųjų negali išsireikalauti to, kas 
jiems teisiškai priklauso“, – sakė 
LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė.

Anot jos, neretai teisinių pas-
laugų neįgaliesiems prireikia dėl 
jų lygių galimybių ir teisių apsau-
gos švietimo, darbo srityse, spe-
cifiniuose teisinio veiksnumo ar 
globos nustatymo procesuose 
neužtikrinimo ir kitų aplinky-
bių. „Be to, LNF, kaip organiza-
cija, aktyviai dalyvauja teisėkū-
ros procesuose, kur taip pat rei-
kalingos teisinės žinios bei kom-
petencijos. Šiuo metu esame įsi-
traukę į socialinių įmonių įstaty-
mo keitimo, neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tvarkos tobuli-
nimo, rinkimų prieinamumo ne-
įgaliesiems įtvirtinimo bei kitus 

procesus, susijusius su neįgalių-
jų teisių užtikrinimo tobulinimu 
ir tarptautinių standartų perkė-
limu į Lietuvos nacionalinę teisės 
sistemą“, – pasakojo D. Juodkaitė.

Vilniaus universiteto Teisės 
klinika teikia nemokamą teisi-
nę pagalbą nuo 1998 m. Kliniko-
je konsultuoja vyresniųjų kursų 
VU Teisės fakulteto studentai, 
o paslaugų kokybę padeda už-
tikrinti šalyje žinomi teisinin-
kai, advokatai, Teisės fakulte-
to mokslo darbuotojai.

Nemokama teisinė pagalba 
nuo šiol bus teikiama visiems 
Lietuvos neįgaliųjų forumo ir 
šios asociacijos vienijamų or-
ganizacijų atstovaujamiems 
asmenims, jų šeimos nariams 
ir artimiems giminaičiams, 
nepriklausomai nuo gyvena-
mosios vietos, gaunamų paja-
mų ar turimo turto.

VU Teisės klinikos konsul-
tantai asmeniškai patars, kaip 
išspręsti ginčą, informuos apie 
teisės sistemą, įstatymus ir ki-
tus teisės aktus, padės pareng-
t i reikalingus dokumentus 
(įskaitant procesinių dokumen-
tų projektus). Nemokamos tei-
sinės konsultacijos teikiamos 
šiais klausimais:

• sutarčių teisės,
• mokesčių teisės,
• viešosios teisės,
• intelektinės nuosavybės 

teisės,
• darbo ir socialinės apsau-

gos teisės,
• šeimos teisės,
• ginčų sprendimo.
Asmuo, norintis pasinaudo-

ti nemokama VU Teisės klinikos 
pagalba, gali:
 užduoti klausimą inter-

netu (el. paštu info@teisesklini-
ka.lt arba per bendrą užklausų 
platformą: http://teisesklinika.
lt/paslaugos/#ask)
  susisiekti su VU Teisės 

klinikos konsultantu per „Sky-
pe“ (vaizdo konsultacijai būtina 
išankstinė registracija el. paš-
tu info@teisesklinika.lt, telefo-
nu +370 670 25 165 (darbo die-
nomis 11–16 val.) arba per ben-
drą užklausų platformą: http://
teisesklinika.lt/paslaugos/#ask),
 užsiregistruoti į susiti-

kimą VU Teisės klinikos biure 
Vilniuje, Vilniaus g. 25 (susiti-
kimui būtina išankstinė regis-
tracija telefonu +370 670 25 165 
(darbo dienomis 11–16 val.) ar-
ba per bendrą registracijų plat-
formą: http://teisesklinika.lt/re-
gistracija/).

LNF ir „Bičiulystės“ inf.

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
pradeda bendradarbiauti  

su VU Teisės klinika

Konsultuojame, komentuojame

Kviečiame į tyrimų pristatymus
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, siekdamas neįgaliesiems ir jiems atstovaujančioms  
organizacijoms pristatyti tyrimų, skirtų Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo stebėsenai,   
rezultatus, organizuoja regioninius šių tyrimų pristatymus.

Maloniai kviečiame visus norinčius atvykti į tyrimų pristatymą, kuris vyks 
2018 m. balandžio 6 d. 12 val. adakavo socialinės globos namų neį-

galiųjų socialinės reabilitacijos padalinyje,   
prezidento g. 21, tauragė
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Daktaras
Aiskauda

Propolis (sinonimai: pikis, 
bičių klijai, balzamas) – sa-

kinga malonaus aromato, šiek 
tiek deginančio kartoko sko-
nio medžiaga. Jos aromatą su-
daro: medaus, vaško, spygliuo-
čių medžių, tuopų, beržo pum-
purų bei kvapiųjų žolinių auga-
lų kvapų mišinys. 

Bitės propolį renka ne vien 
iš paminėtų, bet ir iš kitų me-
džių – liepų, kaštonų, drebulių, 
alksnių, gluosnių, uosių pum-
purų, jaunų šakelių ir lapų. Šis 
produktas gali būti tamsiai ru-
das, rausvas, rudai geltonas, cit-
rinos spalvos, žaliai geltonas ir 
pilkai žalias. Jeigu bitynas yra 
spygliuočių miške, propolis daž-
niausiai būna tamsiai žalias ar-
ba tamsiai rudas. Lapuočių miš-
ko propolis – geltonai pilkas ar-
ba rudas. Ilgai laikytas propo-
lis paprastai būna tamsus arba 
net juodas, yra kietas ir trapus. 
Šviežias propolis labiau kvepia, 
yra minkštas, limpa prie pirštų.

Kam bitėms reikalingas 
propolis?

Propolį bitės naudoja tarsi 
tinką ar klijus, – juo aptepa avi-
lio sienas, tvirtina korius, už-
kamšo plyšius, apklijuoja (bal-
zamuoja) į avilį patekusius sve-
timkūnius (kurių nepajėgia iš-
tempti laukan iš avilio). Propo-
lis aromatizuoja avilį, neleidžia 
kilti ir plisti ligoms bei apsaugo 
produktus nuo gedimo. 

Priminsime, kad avilyje vie-
nu metu vidutiniškai gyvena 
50–80 tūkst. bičių. Jeigu ne pro-
polis, be jokios abejonės, užkre-
čiamosios ligos pražudytų avi-
lyje visą bičių šeimą. Užtat bitės 
Žemėje gyvena daugelį milijonų 
metų ir yra viena iš sveikiausių 
vabzdžių rūšių. 

Pirmieji propoliu 
susidomėjo senovės 

egiptiečiai ir inkai
Pirmieji propolio gydomo-

siomis ir balzamuojančiomis sa-
vybėmis prieš kelis tūkst. metų 
susidomėjo senovės egiptiečiai 
ir inkai, vėliau juo gydėsi grai-
kai ir romėnai. Graikų gydytojas 
Dioskoridas (I a. prieš Kristų) 
pirmasis aprašė medaus, vaško 
ir propolio gydomąsias savybes. 
Graikų filosofas ir mokslininkas 
Aristotelis (384–322 m. prieš 
Kristų) rekomendavo propoliu 
gydyti žaizdas.

Buvo metas, kai propolis 
laikytas „avilių purvu“

Ilgai daugelio šalių moks-
lininkai propolį laikė „avilių 
purvu“, „juoduoju vašku“ (t. y. 
žemiausios rūšies). „Juoduoju 
vašku“ propolį vadino ir vie-
nas žymiausių Rytų gydytojų 
Avicena (980–1037 m.). Tačiau 
vienoje savo knygoje jis nurodė 
kai kurias šios medžiagos gydo-
mąsias savybes.

Mokslininkai apie propolį 
žino dar ne viską

Net ir šių dienų mokslinin-
kams nėra iki galo aiški propo-
lio sudėtis. Vieni tvirtina, kad 
lip nios aromatingos medžiagos, 

bičių surinktos iš augalų, yra tik 
propolio sudedamoji dalis, o tik-
rąjį propolį išskiria bičių liau-
kos, perdirbdamos žiedadulkes. 

Nors tokia teorija neparem-
ta rimtais įrodymais, tačiau 
tenka sutikti, kad dalis tiesos 
joje yra, tik atrodo abejotini kai 
kurie pavadinimai. Juk palygin-
ti seniai žinoma, kad bitės, atne-
šusios į avilį sakingų medžiagų, 
jas dar suvilgo savo išskiriamu 
skysčiu, į šią masę prideda vaš-
ko (santykiu 2:1) ir žiedadulkių. 

Propolį sudaro per 50 
medžiagų

Tai – dervos (50–55 %), bal-
zamai (13–15 %), eteriniai alie-
jai (8–10 %), vaškas (22–30 %), 
žiedadulkės (5 %), įvairūs mine-
ralai (kalcis, kalis, kobaltas, nat-
ris, fosforas, magnis, siera, chlo-
ras, geležis, cinkas, manganas, 
varis ir kt.), organinės rūgštys, 
nedideli kiekiai vitaminų A, B1, 
B2, B6, E, PP bei kitų medžiagų. 

Taip pat propolyje randama 
5–12 % mechaninių priemaišų 
(medžio pjuvenų, korių gabaliu-
kų, smėlio ir kt.). 

Jeigu netoli bityno kas nors 
statoma, dažoma, bitės, deja, 
vietoje natūralių produktų ga-
li prisirinkti dažų, bitumo ir pa-
našių medžiagų. Tokie chemi-
niai produktai, bičių sumaišyti 
su tikru propoliu, vašku ir kito-
mis kvapiosiomis medžiagomis, 
skleidžia propolio aromatą.

Pastaba: propolis, sumaišy-
tas su pašalinėmis medžiago-
mis (beje, žalingomis sveika-
tai), nei gydymo tikslams, nei 
ligų profilaktikai nebetinka.

Propolis veiksmingas 
prieš daugelį ligų 

sukėlėjų
Mokslininkai nurodo, kad 

propolis veiksmingas prieš 
daugiau kaip šimtą rūšių bak-
terijų, grybelių ir virusų (net-
gi prieš gripo, difterijos, sifilio, 
tuberkuliozės ir kt. užkrečia-
mų ligų sukėlėjus). Svarbu dar 
ir tai, kad propolis ne tik įveikia 
užkratą, gydo įvairios kilmės 
uždegimus, bet ir teigiamai vei-
kia žmogaus imuninę sistemą. 

Nesukelia 
priklausomybės

Vartojant propolio prepa-
ratus, žmogaus organizmo ap-
sauginė sistema ilgai nepraran-
da jėgų. Beje, šis bičių produk-
tas nesukelia priklausomybės, 
kaip kai kurie vaistai. Todėl ne-
retai propolis sėkmingai varto-
jamas gydyti toms ligoms, ku-
rių neįveikia kitos priemonės 
arba pastarųjų poveikis būna 
trumpalaikis, mažai efektyvus 
ir pernelyg brangus.

Neturi tokio stipraus 
poveikio kaip antibiotikai

Nė viena iš propolio antimik-
robinių medžiagų, esančių jo su-
dėtyje, nepasižymi tokiu stip riu 
poveikiu, kaip antibiotikai. Ta-
čiau, veikdamos kartu, nugali 
ligų sukėlėjus. Kodėl? Mat prie 
antibiotikų mikroorganizmai 
gali prisitaikyti, prie propolio – 
ne. Ir dar: šio bičių produkto an-
timikrobinis poveikis nesuma-
žėja jį laikant net 3–5 metus.

5 kartus stipresnis už 
novokainą 

Neįtikėtina, tačiau propo-
lis, lyginant su nuskausmini-
mui naudojamu novokainu, už 
pastarąjį yra stipresnis 5 kar-
tus! Ši propolio savybė nuo se-
no yra labai vertinama liaudies 
medicinoje gydant nudegimus, 
nušalimus, opas, grybelines li-
gas, gleivinių uždegimus ir pan. 
Beje, šiuolaikinė medicina pro-
poliu gydo kelias dešimtis li-
gų (ausų, nosies, gerklės, bur-
nos gleivinės, dantenų uždegi-
mai, skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligė, lėtinis sto-
rosios žarnos uždegimas, akių 
ligos, pakilęs arterinis kraujos-
pūdis, lėtinis prostatos [prieši-
nės liaukos] uždegimas, hemo-
rojus ir kt.)    

Vartojimas į vidų 
Nustatyta, kad vartojant 

propolio spiritinius ar kitokius 
preparatus į vidų, pagerėja sa-
vijauta, atmintis, pagyvenusių 
žmonių dėmesingumas. Dėl šių 
savybių propolis pradėtas pla-
čiai taikyti gerontologijoje. Aps-
kritai propolis didina darbingu-
mą ir atsparumą ligoms.

Paaiškinimas: gerontologi-
ja – mokslas apie senėjimo prie-
žastis ir reiškinius.

Šalutinis poveikis
1. Yra duomenų, kad pro-

polis 0,3–2 % žmonių sukelia 
alergiją. Dažniausiai pasireiš-
kia lengvo tipo alerginės reak-
cijos, apsiribojančios vietiniais 
simptomais (odos paraudimas, 
niežėjimas, išbėrimas ir pan.). 
Sunkesniais atvejais atsiran-
da bendras silpnumas, svaigs-
ta galva, pakyla temperatūra, 
dusina ir kt. 

Pastaba: įvairios propolio 
rūšys pasižymi įvairiu alergi-
niu aktyvumu.

2. Kai kuriems bitininkams 
po kelerių metų darbo bitinin-
kystėje padidėja jautrumas bi-
čių įgėlimams ir propoliui. Taip 
pat gali pasitaikyti alerginių 
reakcijų. Pavyzdžiui, tose odos 
vietose, kurios kontaktavo su 
propoliu, pastebimas odos pa-
raudimas, patinimas, išbėri-

mas, t.y. vystosi alerginio cha-
rakterio odos uždegimas. 

Pastabos: 
  Kontaktuojant su pro-

poliu taip pat galima susirg-
ti alergine sloga, bronchitu ar-
ba astma.
 Visų pirma, su propoliu 

turėtų būti atsargūs tie žmonės, 
kuriems alergines reakcijas jau 
buvo sukėlę bičių įgėlimai, pro-
polis ir kiti bičių produktai. 
  Dar pasitaiko individu-

alaus organizmo priešiškumo 
propoliui. Taip dažniausiai nu-
tinka ne tik tiems žmonėms, 
kurie jautresni čia paminė-
tiems faktoriams, bet ir sergan-
tiems egzema, šienlige, dilgėli-
ne, astma.
 Kai vartojamas nekoky-

biškas propolis, atsiranda mie-
guistumas, padažnėja širdies 
plakimas, svaigsta galva džiūs-
ta burna, būna nemalonių pojū-
čių skrandyje, pasireiškia įvai-
rios alerginės reakcijos. 

Pastaba: dažniausiai propo-
lis nekokybišku tampa tuomet, 
kai pasibaigia jo galiojimo lai-
kas. Antai propolį laikant idea-
liomis sąlygomis, jis nepraran-
da savo gydomųjų savybių net 
10 metų, jo vandeniniai tirpalai 
išsilaiko apie 10 dienų, spiriti-
niai tirpalai – iki 2 metų, propo-
lio tepalai su lanolinu, vazelinu, 
žuvų taukais – iki 8 metų. Taip 
pat negerai, kai propolis būna 
užterštas įvairiomis cheminė-
mis medžiagomis, pasikeičia jo 
spalva, kvapas.  

Neperdozuokite
Vartojant netgi kokybišką 

propolį, tačiau didesnėmis do-
zėmis, gali nukentėti imuninė 
sistema ir kraujyje padaugėti 
baltųjų kraujo kūnelių. Taip pat 
į šį faktą turėtų atkreipti dėme-
sį tie asmenys, kurių kraujas yra 
nenormaliai skystas (nekreša 
arba beveik nekreša), nes pro-
polis mažina kraujo krešumą.

Universali gydymosi 
priemonė – propolio 

kramtymas
Propolis (procedūrai reikia 

5 gramų) kramtomas kartą per 
dieną po valgio sergant burnos 
ir gerklės gleivinės uždegimu, 
taip pat esant nosiaryklės, per-
šalimo ligoms, kariesui (dantų 
ėduoniui).

Propolis kramtomas ne il-
giau kaip 10 minučių. Kramtyti 
reikia priekiniais dantimis, kad 
propolis nepriliptų prie dantenų 
ir gomurio. Nuryti propolio ne-
reikia (nuryjamos tik seilės su 
labai maža ištirpusio propolio 
doze), nes jis blogai virškinamas. 

Esant pirmiems peršalimo 
ligų požymiams propolis kram-
tomas prieš miegą, sergant an-
gina – du kartus per dieną po 
valgio.

Šis unikalus bičių produktas 
ne vien tik padeda atsikratyti 
ligas sukeliančių bakterijų bei 
kitų žalingų mikroorganizmų, 
bet dar pasižymi organizmą sti-
muliuojančiu poveikiu, gerina 
kraujotaką, stiprina imunitetą. 

Romualdas OGINSKAS

Kovas – kolorektalinio vėžio 
žinomumo mėnuo. Ta proga 
onkologai dar kartą prime-
na apie galimybę pasitikrin-
ti dėl storosios žarnos vėžio.

„Vienas iš sėkmingiausiai 
gydomų virškinamojo trakto 
piktybinių navikų yra storosios 
žarnos vėžys, tik diagnozuoti jį 
reikia anksti, – sako Nacionali-
nio vėžio instituto (NVI) Ben-
drosios ir abdominalinės chi-
rurgijos ir onkologijos skyriaus 
vedėjas prof. Eugenijus Strati-
latovas. – Liga pasižymi slap-
ta, be požymių eiga, todėl pro-
filaktiškai tikrintis būtina no-
rint išvengti užleisto vėžio. Kai 
žmogus pajunta aiškius simpto-
mus – kraujavimą iš tiesiosios 
žarnos, žarnų nepraeinamu-
mą, pilvo skausmus, dažniau-
siai būna per vėlu. Diagnozavę 
ankstyvą ligą jai gydyti turime 
visas priemones – taikome ino-
vatyvias technologijas, tokias 
kaip mažai invazinė chirurgija, 
laparoskopija. Be abejo, ir tiems 
pacientams, kuriems nustato-
ma pažengusi liga, kiekvienam 
individualiai parenkamas ati-
tinkamas sudėtinis gydymas – 
operacija, spindulinė terapija, 
medikamentinis priešnaviki-
nis gydymas.“

Deja, Lietuvos gyventojai 
neskuba pasinaudoti valstybės 
finansuojama patikros progra-
ma, kuri skirta vyrams ir mote-
rims, sulaukusiems 50 m. ir ne 
vyresniems nei 74 m. Profilak-
tiškai pagal programą pasitik-
rina tik apie 50 proc. šios am-
žiaus grupės žmonių. Todėl mū-
sų šalyje tik maždaug pusė sto-
rosios žarnos atvejų diagnozuo-
jama ankstyvųjų stadijų.

Sutikusiesiems dalyvauti 
storosios žarnos vėžio patikros 
programoje, atliekamas imuno-
cheminis slapto kraujavimo tes-
tas išmatose. Jeigu testas yra 
neigiamas, dvejus metus žmo-
gus gali būti ramus. Po 2 m. šį 
testą reikia pakartoti.

Jeigu testas teigiamas, šei-
mos gydytojas siunčia pacientą 
atlikti endoskopinį tyrimą, ku-
ris vadinasi kolonoskopija. Šio 
tyrimo metu visa storoji žarna 
apžiūrima naudojant specia lų 
aparatą. 2017 m. NVI pagal at-
rankinę pogramą atlikta 930 
kolonoskopijų. Onkologinė liga 
nustatyta maždaug 5 proc. ko-
lonoskopuotų pacientų. Be to, 
maždaug 13 proc. asmenų ras-
ti gerybiniai polipai, kurie sėk-
mingai pašalinti NVI.

Pasak gydytojos onkolo-
gės chemoterapeutės dr. Edi-
tos Baltruškevičienės, Lietu-
vos pacientų, susirgusių storo-
sios žarnos vėžiu, išgyvenamu-
mo rodikliai vis dar tebėra vieni 
blogiausių Europoje. Tikėtina, 
kad vykdant valstybės finan-
suojamą storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos pro-
gramą, kurioje kviečiami daly-
vauti 50–74 metų amžiaus Lie-
tuvos piliečiai, kolorektalinio 
vėžio gydymo rezultatai gerės.

NVI ir „Bičiulystės“ inf. 

Propolis – natūralus antibiotikas  
              ir biostimuliatorius

Tikrinkimės, kol 
dar nejaučiame 
jokių simptomų
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Lietuvos radijo ir televizijos 
centro komunikacijos vadovas 
patikino, kad ruošiamasi susi-
tikti su neįgaliųjų organizaci-
jomis ir situaciją aptarti, paieš-
koti galimų sprendimo būdų. 

S. Aginskaitė patvirtino, kad 
tokį kvietimą gavo. Jos teigimu, 
Televizijos bokšto klaida buvo 
ta, kad prieš rengdami žinutę 
nebendravo su neįgaliųjų orga-
nizacijomis. 

Sureagavo daugelis 
Seimo narys Justas Džiuge-

lis, išgirdęs viešojoje erdvėje 
pasklidusias kalbas, kad nega-
lią turintys žmonės Televizijos 
bokšte yra galimai diskrimi-
nuojami, apsilankė jame, susiti-
ko su administracija. Seimo na-
rys sako įsitikinęs, kad iš tiesų 
laiptinės yra labai siauros, todėl 
evakuoti žmogų su negalia bū-
tų labai sunku. Vis dėlto J. Džiu-
gelis neabejoja, kad sprendimų 
galima rasti – jų sutarta ieško-
ti bendrame susitikime su Su-
sisiekimo ministerija. 

Seimo nario nuomone, infor-
macinė žinutė apie draudimą 
bokšte lankytis neįgaliesiems 
buvo paskelbta nejautriai – turė-
jo būti paaiškinta, kodėl priimtas 
toks sprendimas, jis pagrįstas. 

Į Televizijos bokšto praneši-
mą sureagavo ir Lietuvos atsto-
vas JT neįgaliųjų teisių komitete 
prof. J. Ruškus. Jo teigimu, Tele-
vizijos bokštas privalo vadovau-
tis Jungtinių Tautų neįgaliųjų tei-
sių konvencijos 11-uoju straips-
niu, kuriuo Lietuvos valstybė yra 
įsipareigojusi „imtis visų būtinų 
priemonių, kad užtikrintų neį-
galiųjų apsaugą ir saugumą pa-
vojingomis situacijomis.“ J. Ruš-
kaus teigimu, Televizijos bokštas 
turi ieškoti sprendimų, kaip kuo 
skubiau pašalinti rizikos veiks-
nius ir numatyti saugos priemo-

nes bet kokią negalią turintiems 
žmonėms. 

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba taip pat paskel-
bė pradėjusi tyrimą dėl galimo 
žmogaus teisių pažeidimo. Tar-
nybos Teisės skyriaus vedėjas 
Vytis Muliuolis sako, kad vietoj 
draudimų Televizijos bokštas 
turėtų imtis priemonių perso-
nalui apmokyti, kaip padėti to-
kiems žmonėms prireikus eva-
kuotis. Tai dar kartą parodo, 
kad su neįgaliaisiais susijusių 
sprendimų nevalia priimti ne-
pasitarus su jais pačiais – neį-
galiųjų organizacijos gali patar-
ti, kaip geriau parengti evaku-
acijos planus, pasiūlyti įvairios 
technikos, kurią galima naudoti 
neveikiant liftams ir pan. 

Kitur tokių ribojimų nėra 
V. Kaminskas teisinasi, kad 

tokia pati tvarka taikoma ir ki-
tose šalyse. Esą Eifelio bokštas 
Paryžiuje taip pat neįleidžia 
neįgaliųjų. Neįgaliojo vežimė-
liu judanti Inga Filipovič sako 

prieš keletą metų apsilankiu-
si Eifelio bokšte ir pasikėlu-
si į jo antrą aukštą, kuris yra 
150 met rų aukštyje. To visiš-
kai užteko pamatyti Paryžių 
iš viršaus. Inga pasakoja, kad 
dar stovint eilėje prie jos priė-
jo apsaugos darbuotojas ir pa-
klausė, ar reikės pagalbos, pa-
kvietė į bokštą pakilti be eilės, 
palydėjo, nupirko bilietą. Ei-
felio bokšto tinklalapyje išsa-
miai paaiškinama, kad pasta-
te nėra galimybių žmonėms su 
judėjimo negalia pakilti iki pat 
viršaus, tačiau maloniai kvie-
čiama pasigrožėti miesto pa-
norama pakilus į antrą aukštą. 
Taip pat skelbiama, kad bilietų 
kasos yra pritaikytos klausos 
aparatus naudojantiems žmo-
nėms, o pirmame aukšte esan-
tys paviljonai patogūs ir judė-
jimo, ir regos negalią turintie-
siems. Kai kurie informaciniai 
ženklai užrašyti Brailio raštu, 
kiti – iškilūs. 

Raimeda Bučinskytė daug 
keliauja, nors ir juda neįgaliojo 

Neįgaliesiems į Televizijos bokštą patekti draudžiama (?!)
vežimėliu. Ji vieną po kito var-
dija televizijos bokštus, o taip 
pat ir kitus aukštus pastatus 
visame pasaulyje, kuriuose te-
ko pabuvoti.

Raimedai didžiausią įspū-
dį paliko aukščiausias pasaulio 
dangoraižis Burdž Kalifa Duba-
juje – į šį 160 aukštų 850 metrų 
pastatą neįgaliesiems patekti 
nėra jokių ribojimų. Ji taip pat 
pasakoja neseniai kėlusis į se-
novinių bažnyčių bokštus Šče-
cine, Lenkijoje, į Marko varpinę 
Venecijoje, Milano Domo kated-
rą ir kitur. „Niekur nėra tokių 
suvaržymų, nors labai abejoju, 
kad ten būtų evakuacijos gali-
mybių, – svarsto R. Bučinsky-
tė. – Tie ribojimai man atrodo 
labai nelogiški. Jei keliame eva-
kuacijos klausimą, turėtumė-
me apskritai uždrausti neįga-
liesiems lankytis pastatuose, 
kur yra liftai. O jais tenka keltis 
visur: ir prekybos centruose, 
ir „Žalgirio“ arenoje.“ Raimeda 
prisimena dalyvavusi regatoje. 
O tai, atrodytų, su neįgaliaisiais 
vežimėliuose irgi visai nesude-
rinama. Tačiau norint viskas 
įmanoma – visur laive įrengti 
liftai, personalas apmokytas, 
kaip elgtis nelaimės atveju, ne-
įgalieji vežimėliuose vežiojosi 
gelbėjimosi priemones, kurios 
kilus pavojui prisipūstų ir laiky-
tų ant vandens. R. Bučinskytės 
manymu, ir Televizijos bokštas 
turėtų paieškoti sprendimo bū-
dų – galbūt vienu metu neleisti 
daugiau nei 2 rateliais judančių-
jų ar pan. 

Tiesa, Raimedai nepavy-
ko patekti į Berlyno televizi-
jos bokštą, tačiau buvo paaiš-
kinta, kad nėra tiesioginio lif-
to iki viršaus – esą bokštas bu-
vo statytas dar praėjusio am-
žiaus 7 dešimtmetyje, atidary-
tas 1969-aisiais, todėl visiškai 
nebuvo pagalvota apie prieina-

mumą. Šią informaciją galima 
rasti Berlyno televizijos bokš-
to tinklalapyje. Čia išsamiai aiš-
kinama, kodėl judėjimo negalią 
turintieji negalės patekti į bokš-
tą. Pabrėžiama, kad buvo nuolat 
tariamasi su neįgaliųjų organi-
zacijomis, jų atstovai buvo kvie-
čiami į visus posėdžius. Tačiau 
nė žodžiu neužsimenama apie 
ribojimus kitų negalių turin-
tiems asmenims. 

Pasak R. Bučinskytės, pas 
mus dabar apskirtai per daug 
draudimų, daugelis jų nelogiš-
ki ir pertekliniai, ribojantys 
pasirinkimo laisvę. „Nesame 
avių banda, galime patys pri-
imti sprendimus. Juk nesaugu 
dabar vykti į Turkiją, Egiptą, o 
ir Amerikoje gali nušauti, tačiau 
įvertinę riziką, žmonės važiuo-
ja“, – svarsto moteris. 

Aurelija BABINSKIENĖ 

(atkelta iš 1 psl.)

Seimo narys Justas Džiugelis, apsilankęs Televizijos bokšte, aptarė galimybes 
į jį patekti neįgaliesiems.

Raimeda Bučinskytė prie Berlyno te-
levizijos bokšto.

„Pas mano prižiūrimą 90–me-
tę Onutę (vardas pakeistas) žie-
mą būdavo labai šalta, – pasako-
ja maltiečių savanorė teisininkė 
Jūratė. – Jos kampinis butas ket-
virtame aukšte buvo šalia bal-
kono, į kurį kaimynai eidavo rū-
kyti. Nors ir kaip senutė prašy-
davo, jie dažnai palikdavo atvi-
ras duris ir šaltis skverbdavosi 
į Onutės mažytį butelį per kli-
bančias medines duris taip, kad 
net užuolaidos judėdavo. Senutė 
būdavo priversta apsirengti vos 
ne visais turimais šiltais rūbais, 
įsijungti elektrinį radiatorių, ta-
čiau ir tai nepadėjo. Atnešiau jai 
pūkinę liemenę, šiltas šlepetes, 
pūkinę antklodę, galų gale sė-
dėdavome susiglaudusios, kad 
būtų šilčiau...“

Gyvenimas tamsoje ir 
šaltyje

 Pasak Jūratės, jos savano-
rystės pradžia pas Onutę ne-
buvo lengva. Senutė buvo labai 
uždara, sunkiai bendraudavo, 
tačiau palaipsniui jos pasidarė 
labai artimos. Onutė taip ver-
tindavo Jūratės apsilankymus, 
kad jų metu netgi neleisdavo jai 
dirbti sunkesnių ūkinių darbų.

„Kartais jausdavausi lyg ir 
nepilnai atliekanti savo vaidme-
nį, – sako Jūratė. – Norėdavosi at-
ėjus energingai imtis valymo, iš-
mesti senus nenaudojamus daik-
tus, padaryti daugiau erdvės. Ta-
čiau supratau, kad Onutė labai 
saugo tą savo vidinę erdvę, pil-
ną jai brangių daiktų, kurie ne-
būtinai turi būti gražūs, tačiau 
jai brangūs dėl atsiminimų, to-
dėl nesistengiau nieko keisti...“

 „Tik pradėjusi bendrauti su 
Onute, supratau, koks baisus da-
lykas yra vienatvė ir kaip stipriai 
vienišas, senas žmogus trokšta 
to žmogiško kontakto, papras-
čiausio pabuvimo kartu, – pasa-
koja Jūratė. – Onutė man dažnai 
sakydavo: „Tu tik ateik, pabūki-
me kartu... Man viskas gerai...“

 Tačiau Onutei tikrai nebuvo 
viskas gerai. Senutė beveik visiš-
kai akla, vos mato baldų kontū-
rus. Ji negali pasiruošti sau val-
gio, surinkti telefono numerio, 
skaityti, žiūrėti televizoriaus, yra 
jau daug metų viena įkalinta ma-
žame butelyje. Vienintelė jos gali-
mybė judėti – pasivaikščiojimas 
koridoriumi tarp butų.

„Iš lėto, susikibusios už pa-
rankių, vaikščiojome pirmyn ir 

atgal koridoriumi, – pasakoja 
Jūratė. – Kartais Onutė ryžda-
vosi su manim išeiti ir į balkoną 
pakvėpuoti grynu oru. Į lauką 
išeiti senutė negalėjo – gyveno 
ketvirtame aukšte be lifto. Nu-
lipti žemyn gal ir pajėgtų, ta-
čiau užlipti atgal nebegalėtų...“

Mirusios mamos ilgesys
 Onutė augo be mamos, kuri 

mirė ją gimdydama. Motiną jai 
atstojo sesuo. Motinai mirus, tė-
vas atsivedė pamotę, kuri Onu-
tės nemylėjo.

 Tą nenusakomą, kankinantį 
mamos ilgesį Onutė išsaugojo vi-
są gyvenimą. Senutė dažnai klau-
sinėdavo Jūratės, ar jos mama ją 
myli, kaip jos bendrauja, ir ger-
te gerdavo atsakymus, tarsi įsi-
vaizduodama tą nuostabų kon-
taktą su brangiausiu pasaulyje 
žmogumi.

 Netrukus abi atrado užsiė-
mimą, kuris Onutei suteikdavo 
daugiausiai laimės. Atradusi pas 
ją knygutę, Jūratė pradėjo skai-
tyti Onutei eilėraščius religine 
tematika. Eilių skaitymas senu-
tę taip stipriai paveikdavo, kad 
jos skruostai parausdavo, akys 
pradėdavo žibėti.

 „Būdavo, skaitai jai eiles, o ji 
kaip vaikas tau galvą ant peties 
padeda, ašaros rieda skruos-
tais, – susijaudinusi kalba Jūra-
tė. – Visa ta skurdi aplinka, ku-
rioje senutė gyvena, tokiomis 
akimirkomis nutolsta, o mes 
abi, atrodo, pakylame kažkur 
aukštai aukštai... Onutė tuo me-
tu viską pamiršta... Tos akimir-
kos mums abiem būdavo tiesiog 
šventos...“

 Keičianti gyvenimą 
savanorystė

 Pasak Jūratės, savanorystė 
pas maltiečius ir susitikimai su 
Onute jai davė didžiulį dvasinį 
patyrimą.

 „Kai esi senas, be jėgų, be gi-
minių, ir svarbiausia, kai esi vie-
nišas – tai egzistencine prasme 
žmogui vienas sunkiausių laiko-
tarpių. Gyvenimas jau nugyven-
tas, jėgų nėra, kankina skausmai 
ar negalia, nieko pakeisti nega-
li, ir visa tai turi pakelti viena... 
Man išeinant, mes su Onute ap-
sikabindavome ir abi pajusdavo-
me tą nenusakomą gerumo ir dė-
kingumo davimo ir gavimo jaus-
mą. Onutė paimdavo mane už 
rankos ir tyliai sušnibždėdavo: 

„Kada tu vėl ateisi?“ Man būda-
vo iki skausmo liūdna, kad turiu 
palikti ją vieną su jos vienišumu 
ir negalia... Tačiau kartu žinoda-
vau, kad suteikiau Onutei nuos-
tabias emocinio pakilimo aki-
mirkas, kuriomis ji gyvens iki 
kito mano atėjimo!“

 Pasak Jūratės, šiuo metu 
Onutė yra ligoninėje, neaišku, 
ar grįš atgal į savo mažytį šal-
tą butelį. O gal tęs savo gyveni-
mo pabaigą slaugos namuose ar 
pensionate.

„Lankysiu Onutę kiek tik ga-
lėsiu, kur jį bebūtų, – sako Jūra-
tė. – Kai pamatai, kokią nuosta-
bią energiją ir gyvenimo pras-
mę gali suteikti kitam vien tik 
savo buvimu – tiesiog nebegali 
to nedaryti...“

 Onutė yra viena iš  daugiau 
kaip 2600 senelių, kuriuos glo-
boja maltiečiai visoje Lietuvo-
je. Praeitais metais jiems vien 
karšto maisto į namus buvo 
nuvežta daugiau kaip 151 000 
porcijų, seneliai maltiečių sa-
vanorių buvo aplankyti dešim-
tis tūkstančių kartų, jiems su-
teikta daugybė kitos pagalbos.

Maltos ordino pagalbos 
tarnybos inf. 

Onutė tyliai prašydavo neišeiti, dar paskaityti jai eilių
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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 26 d. 
09:05 Senis. N-7. 278 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/23 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/10 
s. N-7. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 266 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 
Premjera. Išminties mylėtojas, skir-
ta Vydūno 150-osioms gimimo me-
tinėms. 23:15 Svetimšalė 1. N-14. 10 
s. 00:15 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gimę 
tą pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Pramoginė 
laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 266 s. (kart.).

Antradienis, kovo 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 279 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/24 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/11 
s. N-7. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
267 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:20 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota). 
23:10 Svetimšalė 1. N-14. 11 s. 00:15 
Karinės paslaptys. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Išminties mylė-
tojas, skirta Vydūno 150-osioms gi-
mimo metinėms. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 267 s. (kart.).

trečiadienis, kovo 28 d. 
09:05 Senis. N-7. 280 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/25 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/12 
s. N-7. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
268 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 
Klausimėlis.lt. 23:20 Svetimšalė 1. 
N-14. 12 s. 00:15 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota, kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Pasaulio teisuo-
liai. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Istori-
jos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gy-
venimas. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
268 s. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 29 d.
09:05 Senis. N-7. 281 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4. N-7. 4/1 s. 10:55 Akis už 
akį 3. 3/13 s. N-7. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 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 die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 269 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-

dimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Vertėja. N-14. 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
269 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 30 d. 
09:05 Senis. N-7. 282 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/2 s. 10:55 Akis už akį 3. 
3/14 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 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 270 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:57 Sportas. Orai. 21:04 Loterija 
„Jėga“. 21:10 Alfonsas Svarinskas. 
Dokumentinis filmas. 22:10 Kryžiaus 
kelias iš Romos Koliziejaus. 23:45 
Fantastiškas penktadienis. Septy-
nios sielos. N-7. 01:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 270 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 31 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai. 8, 9 s. 07:20 Premjera. 
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2. 
2/5 s. 07:30 Premjera. Detektyvė 
Miretė. 17 s. 07:45 Premjera. Stebu-
klingoji Boružėlė. 5 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 11:45 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingas šunų pa-
saulis 2. 3 d. Rob Neil. (subtitruota). 
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 5 
d. Australijos smarkuoliai. (subti-
truota). 13:40 Mis Marpl 2. N-7. 2/4 
s. Vienu pirštu. 15:15 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Teisė žino-
ti. 18:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Šv. 
Mišios. Velyknakčio liturgija iš Vil-
niaus arkikatedros bazilikos. 23:35 
Naktis be karūnos. N-7. 01:10 Pasau-
lio dokumentika. Paslaptingas šu-
nų pasaulis 2. 3 d. Rob Neil. (sub-
titruota, kart.). 02:05 Pasaulio do-
kumentika. Ypatingi gyvūnų jau-
nikliai. 5 d. Australijos smarkuoliai. 
(subtitruota, kart.). 02:50 Pasau-
lio teisuoliai. (kart.). 03:40 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 04:00 Karinės pa-
slaptys. (kart.). 04:45 Auksinis pro-
tas. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 1 d. 
06:05 Gimę tą pačią dieną. 

06:55 Duokim garo! Velykos. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Brolių Grimų pa-
sakos. 34 s. Laimingasis Hansas. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (sub-
titruota). 10:30 Šventadienio min-
tys. 10:55 Velykų Mišios iš Romos 
Šv. Petro aikštės. 13:00 Urbi et Orbi 
iš Vatikano. 13:30 Pranciškus – po-
piežius, norintis pakeisti pasaulį. 1, 
2 d. 15:45 Klausimėlis.lt. 16:00 Ve-
lykinis koncertas „Pavasario bal-
sai“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Gražiausi 
metai – geriausios dainos. Vytau-
to Šiškausko jubiliejinis koncer-
tas. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai – 
viena širdis“. 23:10 Laris Kraunas. 
N-14. 00:45 Septynios sielos. N-7. 
(kart.). 02:45 Gražiausi metai – ge-
riausios dainos. Vytauto Šiškausko 
jubiliejinis koncertas. (kart.). 04:05 
Klausimėlis.lt. (kart.). 04:20 Gimę 
tą pačią dieną. (kart.). 05:05 Alfon-
sas Svarinskas. Dokumentinis fil-
mas. (kart.).

Pirmadienis, kovo 26 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (22) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (1) (kart.). N-7. 
07:55 Pasmerkti 2 (59). N-7. 08:25 
Pasmerkti 2 (60). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2746). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Gero vakaro 
šou. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (2). N-7. 13:30 Simpsonai 
(2). N-7. 14:00 Simpsonai (3). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2253). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2254). N-7. 15:30 Paža-
dėtoji (2255). N-7. 16:00 Pažadėtoji 
(2256). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (69). N-7. 20:00 Miestas ar kai-
mas. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(69). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kobra 11 (15). N-7. 23:35 Gau-
dynės (5). N-7. 00:30 Kaulai (7). N-7. 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (6). N-7. 02:20 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (5). N-7. 03:10 
Amerikiečiai (5). N-7. 04:05 Trapu-
čio parkas (5). N-14.

Antradienis, kovo 27 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (26). N-7. 
06:55 Simpsonai (20) (R). N-7. 07:25 
Simpsonai (21) (R). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (28). N-7. 08:25 Švieso-
foras (32). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2792). N-7. 10:00 Tai - mano 
gyvenimas (18). N-7. 12:00 Svotai 
(4). N-7. 13:00 Simpsonai (22). N-7. 
13:30 Simpsonai (1). N-7. 14:00 Pa-
žadėtoji (3087). N-7. 14:30 Paža-
dėtoji (3088). N-7. 15:00 Maištin-
gosios amazonės (22). 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 (33). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Pasmerk-
ti 4 (29). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Vaikštant tarp antkapių. 
N-14. 00:50 Kalėjimo bėgliai (7). 
N-14. 01:45 X failai (2). N-14. 02:35 
Kerštas (16). N-7. 03:25 Salemas (5). 
N-14. 04:20 Salemas (6). N-14. 05:15 
Kerštas (16) (R). N-7.

trečiadienis, kovo 28 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1). N-7. 06:55 
Simpsonai (22) (R). N-7. 07:25 Simp-
sonai (1) (R). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (29). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(33). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2793). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (19). N-7. 12:00 Svotai (5). 
N-7. 13:00 Simpsonai (2). N-7. 13:30 
Simpsonai (3). N-7. 14:00 Pažadė-
toji (3089). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (3090). N-7. 15:00 Maištingosios 
amazonės (23). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 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 (34). N-7. 20:00 Gero 
vakaro šou. N-7. 21:00 Pasmerk-
ti 4 (30). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 Ry-
tai. N-14. 00:55 Kalėjimo bėgliai (8). 
N-14. 01:45 X failai (3). N-14. 02:35 
Kerštas (17). N-7. 03:25 Salemas (7). 
N-14. 04:15 Salemas (8). N-14. 05:10 
Kerštas (17) (R). N-7.

ketvirtadienis, kovo 29 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2). N-7. 06:55 
Simpsonai (2) (R). N-7. 07:25 Simp-
sonai (3) (R). N-7. 07:55 Pasmerkti 
4 (30). N-7. 08:25 Šviesoforas (34). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2794). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas 
(20). N-7. 12:00 Svotai (6). N-7. 13:00 
Simpsonai (4). N-7. 13:30 Simpso-
nai (5). N-7. 14:00 Pažadėtoji (3091). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (3092). N-7. 
15:00 Maištingosios amazonės 
(24). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 
TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesofo-
ras (35). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (31). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kirtis deši-
ne. N-14. 01:00 Kalėjimo bėgliai (9). 
N-14. 01:55 X failai (4). N-14. 02:45 
Kerštas (18). N-7. 03:35 Salemas 
(9). N-14. 04:30 Salemas (10). N-14. 
05:25 Kerštas (18) (R). N-7.

Penktadienis, kovo 30 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3). N-7. 06:55 
Simpsonai (4) (R). N-7. 07:25 Simp-
sonai (5) (R). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (31). N-7. 08:25 Šviesoforas 

Pirmadienis, kovo 26 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (25). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (22). 07:30 „Ponas Bynas“ 
(5). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (79). 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . N-7. 12:00 KK2 
penktadienis . N-7. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (121). 14:25 „Dvi širdys“ (650). 
15:25 „Dvi širdys“ (651). 15:55 „Dvi 
širdys“ (652). 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 „Pavel-
dėtoja“ (25). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Su-
sišaudymas . N14. 00:15 „Judantis 
objektas“ (11). N-7. 01:05 Transpor-
teris. Visu greičiu. N14.

Antradienis, kovo 27 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (26). 07:05 „Muča 
Luča“ (23). 07:30 „Ponas Bynas“ (6). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(80). 09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, 
kaip yra . N-7. 12:00 Visi už vieną . 
N-7. 12:30 Nuo... Iki...  13:25 „Ro-
žių karas“ (122). 14:25 „Dvi širdys“ 
(653). 14:55 „Dvi širdys“ (654). 15:25 
„Dvi širdys“ (655). 15:55 „Dvi širdys“ 
(656). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Paveldėtoja“ 
(26). N-7. 20:30 Ekranai. N-7. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Baudė-
jas. N14. 00:55 „Judantis objektas“ 
(12). N-7. 01:45 Susišaudymas . N14.

trečiadienis, kovo 28 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (27). 07:05 „Muča 
Luča“ (24). 07:30 „Ponas Bynas“ (7). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(81). 09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, 
kaip yra . N-7. 12:00 Visi už vieną . 
N-7. 12:30 Ekranai . N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (123). 14:25 „Dvi širdys“ 
(657). 14:55 „Dvi širdys“ (658). 15:25 
„Dvi širdys“ (659). 15:55 „Dvi širdys“ 
(660). 16:30 Labas vakaras, Lietu-

va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Paveldėto-
ja“ (27). N-7. 20:30 Gyvūnų polici-
ja. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Nepalaužiama drąsa. N14. 
00:55 „Judantis objektas“ (13). N-7. 
01:45 Baudėjas. N14.

ketvirtadienis, kovo 29 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (28). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (25). 07:30 „Ponas Bynas“ 
(8). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (82). 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . N-7. 12:00 Visi 
už vieną . N-7. 12:30 Gyvūnų poli-
cija . N-7. 13:25 „Rožių karas“ (124). 
14:25 „Dvi širdys“ (661). 14:55 „Dvi 
širdys“ (662). 15:25 „Dvi širdys“ 
(663). 15:55 „Dvi širdys“ (664). 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 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Taikinių 
žymėtojas. N14. 00:25 „Judantis 
objektas“ (14). N-7. 01:15 Nepalau-
žiama drąsa. N14. 03:15 Alchemija 
X. 03:45 RETROSPEKTYVA. Kultūri-
nė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, kovo 30 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (29). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (26). 07:30 „Ponas Bynas“ 
(9). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (83). 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . N-7. 12:00 Va-
landa su Rūta . 13:25 „Rožių ka-
ras“ (125). 14:25 „Dvi širdys“ (665). 
14:55 „Dvi širdys“ (666). 15:25 „Dvi 
širdys“ (667). 15:55 „Dvi širdys“ 
(668). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 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. PREMJERA Nerve. 
Drąsos žaidimas. N14. 22:55 Pražū-
tingas rūkas. N14. 01:15 Taikinių žy-
mėtojas. N14.

Šeštadienis, kovo 31 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (25). 06:55 „Ponas By-
nas“ (8). 07:20 „“Nickelodeon“ va-
landa. Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“ (29). 07:45 „Žuviukai bur-
buliukai“ (2). 08:10 „Keista šeimy-
nėlė“ (10). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (16). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(55). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (56). 
09:20 „Ogis ir tarakonai“ (57). 09:30 
„PREMJERA Drakonų kova. Super“ 
(1). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI Su-
judimas džiunglėse. 11:30 Beverli 
Hilso nindzė. N-7. 13:15 Gyvenimas 
ant ratų. N-7. 15:10 Kas aš esu? N-7. 
17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPER-
KINAS. PREMJERA DGM: Didysis 
gerulis milžinas. N-7. 21:45 Keis-
tuolis Deivas. 23:35 Tarp jaunų ir 
karštų. N14. 01:35 Nerve. Drąsos 
žaidimas. N14.

Sekmadienis, balandžio 1 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

Beprotiškos melodijos. Triušio 
nuotykiai. 07:40 Mano mama dino-
zaurė. 09:10 Tomas ir Džeris. Pakly-
dėlis slibinukas. 10:10 Medžioklės 
sezonas atidarytas. 11:45 Katės ir 
šunys. N-7. 13:30 Spaidervikų kro-
nikos. 15:20 Krokodilas Dandis. N-7. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mes vie-
no kraujo. Muzikinis talentų šou. 
22:00 Tėtukas namie. N14. 23:55 
Padangių riteriai. N14. 01:55 Keis-
tuolis Deivas.

Pirmadienis, kovo 26 d. 
06:35 „Viena už visus“ (7). 

N-7. 07:05 „Viena už visus“ (8). N-7. 
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(404). N-7. 08:40 „44-as skyrius“ 
(27). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (79). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 11:35 
„Akloji zona“ (11). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (3). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (405). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (28). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (80). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (5). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (12). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (4). N-7. 
20:00 Info diena. 20:25 Visi už vie-
ną. N-7. 21:00 Išlikimo žaidimas. 
N14. 22:50 Tikras teisingumas. Mir-
tina sankryža. N14. 00:35 „Gyvi nu-
mirėliai“ (14). N14. 01:25 „Juodasis 
sąrašas“ (17). N-7.

Antradienis, kovo 27 d. 
06:35 „Viena už visus“ (9). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (10). N-7. 
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ 

tV3

Lnk

btV

(35). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2795). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (21). N-7. 12:00 Svotai (7). 
N-7. 13:00 Simpsonai (6). N-7. 13:30 
Simpsonai (7). N-7. 14:00 Pažadė-
toji (3093). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (3094). N-7. 15:00 Maištingosios 
amazonės (25). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 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 
Kaip prisijaukinti slibiną 2. N-7. 
21:20 Dangaus karalystė. N-14. 
00:20 Dievo sūnus. N-14. 03:00 
Šėtono belaukiant. S. 04:30 Nau-
jakuriai (9). N-7. 05:00 Naujakuriai 
(10). N-7. 05:20 Moderni šeima (20). 
N-7. 05:45 Moderni šeima (21). N-7.

Šeštadienis, kovo 31 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ala-

dinas (23). 07:00 Ančiukų istorijos 
(16). 07:30 Nenugalimasis žmogus 
- voras (6). N-7. 08:00 Aladinas (24). 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
N-7. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 
Gardu Gardu. 10:00 Aplink Lietu-
vą. 11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Išsi-
rink sau ateitį. 12:00 Laimingas ne-
laimėlis. 14:10 Kol tu miegojai. N-7. 
16:20 Simpsonai (21). N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis (7). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Grūdintas plienas. N-7. 22:05 
Šventasis. N-14. 00:00 Trečias žmo-
gus. N-14. 02:35 Regresija. N-14. 
04:30 Naujakuriai (11). N-7. 04:55 
Naujakuriai (12). N-7. 05:20 Moder-
ni šeima (22). N-7. 05:40 Moderni 
šeima (23). N-7.

Sekmadienis, balandžio 1 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (24) (R). 07:00 Ančiukų istori-
jos (17). 07:30 Nenugalimasis žmo-
gus - voras (7). N-7. 08:00 Aladinas 
(25). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 
Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pa-
saulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Bildukas Rum-
ciunciukas. N-7. 12:35 Šuo, kuris 
išgelbėjo Velykas. 14:25 Egipto 
princas. 16:20 Ekstrasensų mūšis 
(8). N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Auksi-
niai svogūnai. N-7. 22:00 Šeima. 
N-14. 00:15 Sinbadas ir Minotau-
ras. N-14. 01:55 Kirtis dešine. N-14. 
04:10 Naujakuriai (13). N-7. 04:35 
Naujakuriai (14). N-7. 05:00 Moder-
ni šeima (24). N-7.

Lrt
(405). N-7. 08:40 „44-as skyrius“ 
(28). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (80). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 11:35 
„Akloji zona“ (12). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (4). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (406). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (29). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (1). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (6). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (13). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (5). N-7. 
20:00 Info diena. 20:25 Visi už vie-
ną. N-7. 21:00 Masalas. N14. 23:25 
Išlikimo žaidimas. N14. 01:10 „Strė-
lė“ (8). N-7. 01:50 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“ (1).

trečiadienis, kovo 28 d. 
06:35 „Viena už visus“ (11). 

N-7. 07:05 „Viena už visus“ (12). N-7. 
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(406). N-7. 08:40 „44-as skyrius“ 
(29). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (1). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 11:35 
„Akloji zona“ (13). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (5). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (407). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (30). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (2). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (7). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (14). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (6). N-7. 
20:00 Info diena. 20:25 Visi už vie-
ną. N-7. 21:00 Bėglys. N-7. 23:35 
Masalas. N14. 01:40 „Strėlė“ (9). N-7. 
02:25 „Gyvūnų būstai. Gamtos in-
žinieriai“ (2).

ketvirtadienis, kovo 29 d. 
06:35 „Viena už visus“ (13). 

N-7. 07:05 „Viena už visus“ (14). N-7. 
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(407). N-7. 08:40 „44-as skyrius“ 
(30). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (2). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 11:35 
„Akloji zona“ (14). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (6). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (408). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (31). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (3). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (8). N-7. 17:55 „Akloji zo-
na“ (15). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (7). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Pra-
našas. N14. 22:50 Bėglys. N-7. 01:15 
„Strėlė“ (10). N-7. 02:00 Savaitės 
kriminalai . N-7. 02:25 „Reali mis-
tika“ (17). N-7.

Penktadienis, kovo 30 d. 
06:35 „Viena už visus“ (15). 

N-7. 07:05 „Viena už visus“ (16). N-7. 
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(408). N-7. 08:40 „44-as skyrius“ 
(31). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (3). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 11:35 
„Akloji zona“ (15). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (7). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (409). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (32). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (4). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (9). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (16). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (8). N-7. 
20:00 Info diena. 21:00 Kita mies-
to pusė. N14. 22:40 Pranašas. N14. 
00:25 „Strėlė“ (11). N-7. 01:15 Kita 
miesto pusė. N14.

Šeštadienis, kovo 31 d. 
06:15 „Viena už visus“ (12). 

N-7. 06:45 „Viena už visus“ (13). 
N-7. 07:15 „Viena už visus“ (14). 
N-7. 07:45 „Viena už visus“ (15). 
N-7. 08:15 „Viena už visus“ (16). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 „Pavariau“ (17). N-7. 
10:30 „Amerikos mieliausieji“ (3). 
11:30 „Gyvūnų būstai. Gamtos in-
žinieriai“ (3). 12:40 „Reali mistika“ 
(18). N-7. 13:45 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (7). N-7. 14:45 „Kas žu-
dikas?“ (22). N-7. 16:00 „Detektyvų 
istorijos“ (8). N-7. 17:00 LKL čempi-
onatas. Dzūkija – Lietuvos rytas. 
Tiesioginė transliacija 19:30 Dai-
nuok mano dainą. 21:30 MANO HE-
ROJUS Skrydžio planas. N-7. 23:25 
AŠTRUS KINAS Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas. N14. 01:10 „Strėlė“ 
(10). N-7. 01:55 „Strėlė“ (11). N-7.

Sekmadienis, balandžio 1 d. 
06:30 Lietuvos čempiona-

to finalas. Panevėžys. 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnų čempionų ly-
ga. Serbija. 10:00 „Pavariau“ (18). 
N-7. 10:30 „Amerikos mieliausieji“ 
(4). 11:30 Atgal iš nebūties. Gelbs-
tint karaliaus arklius. 12:40 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ 
(76). 13:10 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (77). 13:50 Vely-
kiniai Sveikinimai. 17:00 PREMJERA 
Metų laikai. 18:50 Riterio žvaigž-
dė. N-7. 21:25 „Juodasis sąrašas“ 
(18). N-7. 22:25 „Gyvi numirėliai“ 
(15). N14. 23:25 „Kas žudikas?“ (22). 
N-7. 00:25 „Detektyvų istorijos“ (8) 
. N-7. 01:10 Tikras teisingumas. Juo-
das kerštas . N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Pasiūlymą pateikęs tarybos 
pirmininkas Kazys Bagdonas 
teigė, kad toks žingsnis padėtų 
atkreipti didesnį dėmesį į neį-
galius žmones ir paversti Klai-
pėdą patraukliu, europietišku, 
draugišku miestu visoms socia-
linėms grupėms.

Pasiūlyme įvardintas siekis 
deramą dėmesį ir lėšas skir-
ti integraliems ir infrastruk-
tūros projektams remti, kad 
Klaipėdos socialinės, švietimo 
ir kultūros įstaigos būtų len-
gvai jiems pasiekiamos, įreng-
tos pagal universalaus dizaino 
principus. Taip pat gerinti žmo-
nių, turinčių negalią, judėjimą 
Klaipėdoje viešuoju transpor-
tu, o miesto šventes organizuo-
ti taip, kad jos būtų maksimaliai 
prieinamos neįgaliesiems, su-
teikti visas sąlygas mokytis ir 

studijuoti bei užtikrinti sveika-
tos priežiūros paslaugų kokybę.

Tačiau toks pasiūlymas tarp 
tarybos narių įžiebė diskusiją. 
Esą skambus pavadinimas nie-
ko pernelyg nepakeistų, o neį-
galiųjų integracijos akcentavi-
mas esą dar labiau juos išskir-
tų iš visuomenės.

Taip pat nuskambėjo pasiū-
lymas, kad reikėtų išskirti ne 
vien neįgaliuosius, bet ir seny-
vo amžiaus žmones.

Ar reikėtų 2020-uosius pa-
skelbti Žmonių su negalia integ-
ralumo metais, taryba taip ir 
nenusprendė, tačiau šiuo klau-
simu žada apklausti pačius ne-
įgaliuosius. Toks uždavinys iki 
balandžio pradžios duotas Klai-
pėdos miesto savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus spe-
cialistams.

Dedikuosime metus žmonėms su 
negalia?

Rūta Žukė Klaipėdos regiono informacijos portale www.ve.lt 
rašo apie Klaipėdos miesto Neįgaliųjų reikalų tarybos posė-
dyje nuskambėjusį pasiūlymą 2020-uosius paskelbti Žmonių 
su negalia integralumo metais. 

Kineziterapeutė: 
sergantiems vaikams 

būtina padėti kuo 
anksčiau 

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Italų laikraštis „Corrie-
re della Sera“ ją pavadino 
vaikų, kuriems diagnozuo-
ta spinalinė raumenų at-
rofija (SRA), angelu. Kine-
ziterapeutė Chiara Maste-
la, sukaupusi didžiulį pro-
fesinių žinių bagažą, teikia 
pagalbą ir patarimus ne tik 
gimtojoje Italijoje. Medikai 
ir ligoniukų tėvai kviečia-
mi į patyrusios specialis-
tės paskaitas įvairiose Eu-
ropos šalyse.

Šiauliuose vis labiau įsibė-
gėja neįgaliųjų žmonių ir jų šei-
mų gyvenimą lengvinantys pro-
jektai. Vien 2017 metais baigti ir 
šių metų pradžioje pristatyti du 
rekonstrukcijos projektai, ku-
rie buvo finansuoti savivaldy-
bės biudžeto lėšomis. Duris at-
vėrė neatpažįstamai pasikeitęs 
Sanatorinės mokyklos baseinas, 
atnaujinimo darbai kainavo be-
veik 350 tūkst. eurų. Šiaulių spe-
cialiojo ugdymo centre baigtas 
naujas įstaigos priestatas su ba-
seinu, per 700 kv. metrų papil-
domo ploto – ugdymui, poilsiui 
ir reabilitacijai. Savivaldybės in-
vesticija – 640 tūkst. eurų.

Pasirašyta finansavimo su-
tartis ir dėl Šiaulių miesto savival-
dybės globos namų padalinio die-
nos centro „Goda“ atnaujinimo.

„Dienos centro pastato lau-
kia rimta transformacija, keisis 
vidaus patalpų išdėstymas, bus 
įrengti du liftai – po vieną kiek-
viename korpuse, numatoma at-
naujinti inžinerines sistemas ir 
aplinką pritaikyti žmonėms su 
fizine negalia, tikimasi įsigyti 
baldų ir įrangos. Visi darbai tu-
rės būti baigti iki 2019 metų ru-
dens“, – pasakojo Projektų val-
dymo skyriaus vyr. specialistė 
Inga Mituzaitė.

Šiaulių miesto savivaldybės 
globos namų direktorė Danutė 
Akaveckienė sako, kad ieškoma 
patalpų, kur būtų galima įkurti 
trumpalaikės socialinės globos 
centrą neįgaliesiems. Vadina-
moji „atokvėpio“ paslauga rei-
kalinga šeimoms ar globėjams, 
kuriems būtinas ilgesnis laikas 
savo pačių sveikatai stiprinti ar 
dėl kitų priežasčių, o neįgalaus 
artimojo priežiūra daugiau nė-
ra kam pasirūpinti. 

Savivaldybės vadovai daug 
pastangų įdėjo siekdami, kad Su-
trikusio vystymosi kūdikių na-

muose teikiamos profesionalių 
specialistų paslaugos vaikams, 
turintiems negalią ir įvairiapusių 
raidos sutrikimų, būtų išsaugo-
tos ir, įstaigą pertvarkant, taptų 
bendruomeninėmis paslaugomis.

Šiaulių miesto šeimoms, au-
ginančioms vaikus su negalia, 
šiuo metu Kūdikių namuose 
jau teikiamos bendruomeninės 
paslaugos, tokios kaip dienos 
socia linė globa, trumpalaikė so-
cialinė globa ir ,,atokvėpio“ pa-
slauga (šeimos atostogų, ligos, 
komandiruočių metu ir kt.).

Pasak mero Artūro Visoc-
ko, savivaldybės taryba, tvirtin-
dama 2018 metų biudžetą, savo 
iniciatyva skyrė lėšų (230 tūkst. 
eurų) socialinės srities darbuo-
tojų atlyginimams didinti. Glo-
bos namuose ar kitose įstaigo-
se dirbantiems žmonėms darbo 
užmokestis nuo vasario kilo apie 
15 procentų. Taip pat numatyta 
lėšų ir transporto parkui atnau-
jinti. Paslaugas neįgaliems šiau-
liečiams teikiančios įstaigos pla-
nuoja šiemet įsigyti du specialiai 
pritaikytus autobusiukus.

Šiemet vėl bus remiami ir neį-
galiųjų integracijos projektai, ku-
riuos gali teikti miesto nevyriau-
sybinės organizacijos. Kooperuo-
jant savivaldybės ir valstybės lė-
šas, tam iš viso skirta beveik 200 
tūkst. eurų. Būsto pritaikymo ne-
įgaliesiems programos eilutėje, 
sudėjus valstybės ir savivaldybės 
pinigus – 93 tūkst. eurų.

„Vienos socialinės akcijos or-
ganizatoriai pakvietė mane iš-
bandyti neįgaliojo vežimėlį. Už-
teko labai trumpo laiko supras-
ti, kiek iš karto atsiranda apri-
bojimų ir atskirties. Padėti sau 
gali tik pati visuomenė. Turime 
dirbti suprasdami, kad negalime 
ignoruoti su negalia susidūrusių 
šeimų“, – tvirtino Šiaulių miesto 
meras A. Visockas.

Šiauliai stiprina pagalbą neįgaliesiems
Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje rašoma apie savi-
valdybės pastangas pagerinti sąlygas mieste gyvenantiems 
neįgaliesiems. 

Bevardė liga sujaudino 
italę

„Pirmą tokį sergantį vaiką 
išvydau 1987 metais, – pasa-
koja kineziterapeutė. – Dar bu-
vo neaišku, kuo jis sirgo ir kodėl 
ta liga jį pakirto. Juk spinalinė 
raumenų atrofija tiksliai diag-
nozuojama tik nuo 1999 metų. 
O tąkart ligoniukas išties buvo 
prastos būklės. Jis sunkiai kvė-
pavo, krūtinės ląsta buvo įdu-
busi, pastebėjau didžiulę diaf-
ragmą. Labai norėjau padėti to-
kiems sunkiems ligoniams, bet 
buvau bejėgė. Mačiau daug vai-
kų, kurie neįstengė nei judėti, 
nei sėdėti. O šalia jų – susirūpi-
nę ir sutrikę tėvai, kurie žinojo, 
kad bet kurią minutę gali tekti 
vežti vaiką į ligoninę.“

Jautri ir smalsi italė ėmė ieš-
koti informacijos apie panašių 
ligonių gydymą kitose šalyse. 
Negi visur apsiribojama vien 
tik prasta slauga, kaip Italijo-
je? Chiara labai giria Šveicari-
ją – prieš tris dešimtmečius to-
je šalyje jau buvo sukurta sun-
kių ligonių priežiūros sistema. 
Italė ten daugiausiai ir išmoko, 
kaip padėti nejudantiems sun-
kiai kvėpuojantiems ligoniams, 
ypač – vaikams. Jei jie negali at-
sikratyti išskyrų, būtina padė-
ti. Be specialių priemonių neį-
manoma apsieiti. Chiara išmo-
ko jomis naudotis, o paskui mo-
kė to tėvus.

Energinga moteris prieš 17 
metų nuvyko į Jungtines Ame-
rikos Valstijas pas dr. Džoną 
Bachą. Ten atrado dar daugiau 
priemonių, kurios padeda kvė-
puoti (galima naudoti net kū-

dikiams) ir sustiprinti, išplėsti 
krūtinės ląstą.

Išmoko pati, paskui ėmė 
mokyti tėvus

Anot Chiaros, ji dirba dau-
giausiai su tėvais. Juk kaip bū-
na: diagnozavus ligą, atsisvei-
kinama su gydytojais, o tėvai 
lieka su vaikais iki pat jų gyve-
nimo pabaigos.

Kineziterapeutė sako: „Tė-
vai lieka su savo ligotais vai-
kais ir būna šalia jų kiekvieną 
valandą. Todėl jų motyvacija 
mokytis ir sužinoti kuo dau-
giau apie ligą yra didžiausia. Gy-
dytojai po tyrimų ir diagnozės 
dažniausiai nebekontaktuoja 
su vaiku. Reikia tėvus labai ge-
rai paruošti tolesniam gyveni-
mo etapui. Mano vaidmuo: su-
teikti kuo daugiau žinių apie li-
gą. Aš suprantu, kad jiems labai 
baisu, jie jaučiasi bejėgiai ir bi-
jo prisiliesti prie savo vaikelio. 
Bet nėra kitos išeities. Jie pri-
valo išmokti teisingai reaguo-
ti į kiekvieną problemą, nes tik 
taip išgelbės vaikelį. Tėvai ne-
turi teisės bijoti.“

„Ar pasikeitė situacija 
Italijoje?“ 

Į šį klausimą Chiara atsako 
nedvejodama: „Be abejo. Milane 
įsteigiau SRA sergančių vaikų 
paramos centrą. Organizuoja-

me seminarus specializuotose 
stovyklose (ne tik Italijoje), kur 
mūsų specialistai apžiūri vaike-
lius, pataria, kaip juos prižiūrė-
ti. Nenustoju kartoti, kaip svar-
bu nepražiopsoti svarbių mo-
mentų, laiku suteikti pagalbą, 
tiksliau pasakius – kuo anks-
čiau. Nes pavėlavus gali būti 
neįmanoma ištaisyti kūno de-
formaciją. Be to, vaikas vis tiek 
šiek tiek auga, tad ir kai kurias 
ortopedijos priemones būtina 
laiku keisti.“

Anot Chiaros, svarbiausia 
yra ne paaiškinti tėvams, ką 
daryti kritinėse situacijose, bet 
išmokyti elgtis taip, kad nebū-
tų tų kritinių situacijų. Ir dar – 
suteikti kuo daugiau žinių. Kuo 
daugiau! Juk kartais tėvai iš ne-
žinojimo gali pakenkti vaike-
liui. Tik apsirūpinus visomis 
reikalingomis priemonėmis ir 
išmokus slaugyti, galima tikė-
tis, kad ligoniukas be skaus-
mų gyvens tiek, kiek jam skir-
ta. Gyvens kuo ilgiau išlaikyda-
mas taisyklingą kūno padėtį, 
šypsosis ir bendraus su kitais 
vaikais. Iš tikrųjų tėvai kartais 
būna labai šokiruoti sužinoję, 
kad buvo tiesiog nusikalstama 
nepadėti prie vaiko šonų vole-
lių, kurie būtų labai padėję nu-
vargintam kūneliui. Progresuo-
jantis sergančio vaiko raumenų 
silpnumas – tai didžiulis iššūkis 
visai šeimai.  

„Valstybė iš tikrųjų padeda 
sunkiai sergantiems žmonėms, 
bet tik neseniai suprato, kur bū-
tina sutelkti visą dėmesį ir rū-
pestį, – teigia Chiara. – Reikėjo 
daug metų, kol išsiaiškinome 
mažųjų ligonių poreikius. Da-
bar mums Italijoje geriau seka-
si gelbėti vaikus nuo kūno de-
formacijos, nes parenkami tin-
kami korsetai. Pabrėžiu: jie rei-
kalingi ne kada nors ateityje, 
o tuoj pat, vos nustačius diag-
nozę. Pagerėjo aprūpinimas 
įvairiomis priemonėmis, pade-
dančiomis surinkti išskyras, 
kad vaikas lengviau kvėpuo-
tų. Italijoje netgi sukurtas spe-
cialus reglamentas, kokią kon-
krečią pagalbą būtina suteikti 
SRA sergančiam vaikui. Dabar 
vis daugiau kalbama apie labai 
efektyvius vaistus nuo šios ne-
pagydomos genetinės ligos. De-
ja, stebuklų neįvyko – kol kas. 
Tačiau vaistų paieškos tęsia-
mos, taip pat vykdomi ekspe-
rimentiniai gydymai. Valstybė 
deda daug pastangų, kad ligo-
niukai kuo geresnės būklės su-
lauktų efektyvaus gydymo, jei 
toks kada nors bus sukurtas. 
Be abejo, ir dabar yra neblogų 
medikamentų. Aš Italijoje ma-
čiau apie 700 vaikų, sergančių 
SRA. Tarp jų 500 – pirmojo tipo 
SRA. Kol nebuvo atrasta vaistų, 
daugelis jų mirdavo baigiantis 
antriesiems gyvenimo metams. 
Dabar jie gydomi, gerai prižiū-
rimi, todėl gyvena nepalygin-
ti ilgiau.“
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Kineziterapeutė Chiara Mastela.
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BendrakeleivisPrie kūrybos 
šaltinio

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“. 

Dažnai važiuoju į kaimą pas 
tetą. Nors gyvena viena, 

pagalbos nedaug tereikia, mat 
dažnai lanko sūnaus šeima. Ta-
čiau užsiėmę savais darbais ne 
visada randa laiko, o manęs ji 
labai laukia. Kai dienos ilgos ir 
šviesios, gana malonu keliauti 
laukais į vienišą sodybą. O tam-
siais rudens ir žiemos vakarais 
labai nejauku išlipti paplentės 
stotelėje, kuri yra prie pat miš-
ko. Laiko nepasirinksi. Autobu-
sas ten važiuoja tik kartą per sa-
vaitę, jei yra galimybė, papra-
šau pusbrolio ateiti pasitikti. 
Nemanau, kad esu labai baili. 
Niekas nepaneigs fakto, kad vy-
rui saugiau vaikščioti po mišką 
nei moteriai, o ir negerų nutiki-
mų teko girdėti: mergaitė išsi-
gando, kai vyrukai bandė įsi-
tempti į mašiną, moteriai atėmė 
rankinę ir t.t. Žinoma, tai nutin-
ka ne kasdien, bet būna visko. 

Autobuse prisėdo šalia ir 
ėmė kalbinti nepažįstamas vy-
ras. Neapsidžiaugiau. Nei iš-
vaizda, nei elgesys nieko gero 
nežadėjo. Jaučiau tabako ir al-
koholio kvapą. O kai nusipirko 
bilietą, sužinojau, kad važiuo-
ja į tą pačią vietą, kaip aš, tad į 

dideles kalbas nesileidau. O ta-
da jis parodė savo didelį, sunkų 
krepšį ir paklausė: 

– Kaip manai, kas gali būti 
tokiame, jei vyras jį nešasi į miš-
ką? Butelis, užkanda ir čiužinys 
pasitiesti?

Patraukiau pečiais. Juokai, o 
gal ir ne – priklauso nuo aplin-
kybių. Tik likti su juo viena visai 
nenorėjau. Kai autobusas susto-
jo ir pamačiau laukiantį pusbro-
lį, labai apsidžiaugiau. O vyras su 
krepšiu iš tikrųjų pasuko į miš-
ką. Visus aplinkinius pažįstantis 
pusbrolis gerokai nustebo. Žmo-
gus nematytas, o mišku iki arti-
miausios sodybos gana toli. Dau-
guma namų ten, kurlink ėjome 
mes. O ir miškas nemažas.

– Žinai, jį greičiausiai „pa-
šaukė gamta“, tai ten ir nuėjo, – 
nusprendė giminaitis. 

Sutikau, kad taip gali būti. 
Tačiau gal nuojauta, gal nema-
lonus jo elgesys ar netikę juo-
keliai man kuždėjo, kad kažkas 
čia ne taip ir labai džiaugiausi, 
kad tokį niūrų ir tamsų vakarą 
einu ne viena.

Malonus vakaras su teta prie 
kavos puodelio. Sėdime truputį 
apsnūdusios nuo šilumos. Ant 
kelių snaudžia rainas katinas. 
Jau buvau papasakojusi kelionės 

istoriją, kai galvon šovė mintis, 
kad mano versija tikriausiai nė 
nepanaši į tą, kuri turėjo suk-
tis vyriškio galvoje. Žinoma, to 
aš niekada nesužinosiu. Bet pa-
bandysiu įsivaizduoti. 

Stotyje smalsiai stebėjau ki-
tus laukiančiuosius. Jų nebuvo 
daug. Tad gal kiek ilgiau žvilgsnį 
sulaikiau ties juo. Kokia jam pa-
sirodžiau, jei užkalbino būtent 
mane? Nuobodžiaujanti? Vieni-
ša? O gal net susidomėjusi? Am-
žius panašus, o ir vestuvinio žie-
do ant mano piršto nebuvo. Tad 
sužinojęs, kad vykstu į tą pačią 
vietą, prisėdo šalia. Nors alko-
holio kvapas ir buvo jausti, gir-
tu nepavadinsi. Na, gal taurelė 
ar dvi... Visi mes aktoriai – ir vy-
rai, ir moterys. Tai gal tie juoke-
liai buvo skirti tiesiog pokalbiui 
pradėti? O kai į juos neatsakiau, 
pasirodžiau pikta ir nedraugiš-
ka. Pamatęs manęs laukiantį 
vyriškį, nuėjo neatsisveikinęs. 
Suprantu. O gal tiesiog skubėjo? 
Gal mažoje trobelėje už miško 
jo laukė artimas žmogus? Galė-
jo būti daug kitų dalykų, kurių 
aš nė nenumaniau. Juk realybė 
niekada neatitinka vaizduotės. 
Ir turbūt ne veltui sakoma, kad 
kiekvienas nuotykis prasideda 
pabėgimu iš namų. 

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.



Alkana širdis
Ir mano širdis mylėjo – 
Kaip tūkstančiai žemės širdžių,
Kai vakaras miesto alėjom
praeidavo vėl iš pradžių.

Ir mano širdis ilgėjos
Kažko nuostabaus ir brangaus.
Kieme švietė klevas rugsėjį
Ir saulė iš aukšto dangaus.

Ir mano širdis kentėjo – 
Kaip širdys daugybės kitų.
Klajojame lyg odisėjai
Ieškodami aukso krantų.

Ir mano širdis pavargo
Mylėti. Atrodo, gana.
Ji visą gyvenimą sergi, 
Bet meilės dar vis alkana. 

Aš priimu kaip dovaną
Aš  priimu kaip dovaną
 šį vakarą, šią vėsią naktį,
 būsimąjį rytą, dieną.
 Žinau, tu skeptikė ir netiki, 
 kad galva galima pramušti sieną. 

Aš  priimu kaip dovaną 
 artėjančios žiemos baltumą,
 metus, atbėgančius į erdvų glėbį.
 Tegu susirenka draugai po 

vieną ir kartu man 
 padėti, gal patarti ar palėbauti. 

Aš  priimu kaip dovaną
 vaiskios nakties preliudą;
 ta muzika – praskaidrina ji sielą.
 Kaip gera, kad rimtis lig ryto budi
 iki žvaigždžių svajonę mūs 

iškėlusi.

Mano dovana tau
Gražią rudenio pasaką tau 

dovanosiu.
Gal tu ją prisiminsi ilgai?
Stoviu aš po lapus mesti 

baigiančiu uosiu, –
Jie plazdena ir sklendžia lengvai 

kaip drugiai.

O toliau ant kalvos aukštos pušys 
siūruoja.

pučia silpnas vėjelis kažkur 
iš pietų.

Mes abu tartum seno romano 
herojai,

palikuonys gyvenusių šičia tautų.

Nežinau, ar patiks šis liūdnokas 
motyvas?

Gal atrodys minoro truputį 
per daug?

Nesakyki tiktai, kad ruduo 
per ankstyvas,

Ir nekeiki pravirkstančio žemo 
dangaus.

Ieškau žodžių švelnių, o tie metai 
vis bėga, – 

Jie nusineša mūsų gražiausias 
dienas.

Buvom stiprūs kadaise, dabar 
jau paliegę, 

Su likimo įdeginta skausmo 
žyme. 

Muzika
Armonika vis grojo senas 

muzikantas.
Nuo šokio rankos net 

suprakaitavo.
Žmonių veiduos ir nuostaba, 

ir džiaugsmas.
pradėjo šokti miesto gatvės, 

aikštės,
Ir žemė sukosi visa be galo.
Kartu su ja – brangi gimtinė 

mano.
Girdėjo muziką šilai, nutįsę 

juosta, 
Ir žemuogės nuraudusios, avietės 

drovios.
Ji pasiekė kraštus pačius 

toliausius –
Nubėgo vasaros laukais, 

ją plukdė upės.
Nuvilnijo saulėlydžio ji varsom.
Tą vakarą jau miego niekas 

nenorėjo. 

Vytautas VItKūNAS
Vilnius

 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Rytas. Ką tik po pusryčių. Vy-
ras išskubėjo tvarkyti rei-

kalų. Stoviu prie lango ir gro-
žiuosi ką tik pražydusia gėle. 
Galiu tai daryti nesulaukdama 
priekaištų. Romantiku, net ir 
norėdama, savo vyro pavadin-
ti negalėčiau. Gėlių jam nerei-
kia, jos netgi kliudo. Ką gi, gal aš 
kartais ir persistengiu, gal jų ir 
per daug, nes ir sūnus sakė, kad 
namuose tuoj bus oranžerija. 

Su trenksmu atsiveria kaimy-

Ką tik pavaišinau kava ir iš-
lydėjau pasiguosti atėju-

sią draugę. Kažkada vaikystė-
je buvome labai artimos, tarsi 
matėme viena kitą kiaurai, at-
spėdavome slapčiausias min-
tis. Dabar, nors abi turime sa-
vo šeimas, viena be kitos ištve-
riame neilgai. 

Na, o neįgali jos dukrelė Ka-
milė labai myli mane, noriai 
bendrauja, kalba, netgi glau-
džiasi, glosto. Myliu ją ir aš. Ma-
no vaikai jau išėjo iš namų, tad 
bendrauti su Kamile man taip 
pat malonu. Ir laiko nesunkiai 
surandu. Abiem tai tinka.

Šiandien Irutė eilinį kartą 
patyrė, kad geri norai ne visa-

laraištis nusisukęs, marškinių 
kraštas išsipešęs, o dar portfe-
lis su trenksmu iš rankų iškrito...

Turbūt pramigo ir kažkur la-
bai smarkiai vėluoja, nuspren-
džiu. Labai noriu, kad suspė-
tų laiku, bet nejučia imu juok-
tis. Kad ir kaip ten būtų, toks 
jis man dar gražesnis. Jaunas, 
linksmas, nerūpestingas kaip 
tas labai mylėtas berniūkštis, 
kaip gaivus pavasario vėjas. 
Man atrodo, kad jo rimtumo bu-
vo kiek ir per daug. 

O gal būtent pavasaris ir kal-
tas. Juk būna... Kažkur skaičiau, 
kad amerikiečiams po rimtos 
temos turi būti juoko pertrau-
kėlės. Man ką tik taip ir nutiko. 
Džiugesį gali suteikti ir maži, 
nereikšmingi dalykai.

Rima DANyLIENĖ
Radviliškis

Gal pavasaris 
kaltas?

Žuvytės da į gera išeina. Visa jos šeima (o 
kartu ir aš) labai atkakliai skie-
pijo neįgaliai mergaitei meilę 
gamtai ir gyvūnams. Džiaugė-
mės, kad ji auga jautri, myli vi-
sus: ir slieką, ir drugelį...

Taigi šiandien, nuvykus prie 
ežero, ji tą meilę ir parodė. Kol 
tėvai gėrė kavą iš termoso, o ne-
toliese sėdėjęs žvejys nuskubėjo 
atlikti gamtinių reikalų, mergai-
tė visas jo žuvis iš kibirėlio su-
pylė atgal į ežerą. Šiaip labai ne-
vikri, dabar greitai susisuko...

Kilo didelis triukšmas. Pa-
naudotas visas keiksmažodžių 
ir įžeidinėjimų arsenalas, net-
gi pagaliu pagrasinta. Susitai-
kymo buvo pasiekta tik tada, 
kai tėtis dosniai kompensavo 
nuostolį. Tada vyriškis susirin-

ko meškeres ir patraukė mies-
telio link, o Kamilė vis dar ver-
kė pasikūkčiodama. Nuotaika 
buvo sugadinta visiems, o ma-
mai su dukrele dar ir pasipik-
tinusio tėčio žodžius teko iš-
klausyti. Jis visada taip. Labai 
jau nekantrus. Tarsi ir myli Ka-
milę, bet, ko gero, tik tada, kai 
dėl jos problemų nekyla. Kad 
kai kurie gyvūnai auginami ar 
medžiojami maistui, Kamilė ži-
nojo. Tačiau pamačiusi bandan-
čias iš kibirėlio iššokti žuvytes, 
ji tiesiog nepajėgė susivaldyti. 
O mamai dar labai liūdna ir to-
dėl, kad šeima jau ir taip išky-
lauja labai retai. Tėtis tai nenori, 
tai laiko neturi. Kartais atrodo, 
kad gėdijasi Kamilės. O po tokių 
nutikimų įtampa tik padidėja.

nų durys ir tekinas, šokinėdamas 
per kelias laiptų pakopas, išlekia 
jaunas, dailus vaikinas. Gerai jį 
pažįstu nuo pat vaikystės. Jud-
rus ir energingas augo, nema-
žai išdaigų visiems prikrėsdavo. 
Tačiau buvo draugiškas, nepik-
tas, geros širdies. Nuo tėčio rūs-
tybės ne kartą slėpėsi mūsų kie-
me, prašydavo mano užtarimo 
ir pagalbos. Savas ir artimas. Iš-
augo į dailų, mandagų, darbštų, 
tvarkingą jaunuolį. Negeria, ne-
rūko, visiems malonus. Įpratau 
jį matyti pabrėžtinai tvarkingą, 
tad šiandieninė išvaizda labai 
nustebino. Plaukai susivėlę, kak-

Buriniais laivais išplauks...


