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Paisoma saugumo
„Priežastis, dėl ko susirin-

kome – mūsų klaida, kur gal-
būt mes neteisingai iškomuni-
kavome ir neteisingai buvome 
suprasti, bet geriau truputėlį 
vėliau negu niekad aptarti, iš-
taisyti klaidas, kurias padarė-
me komunikuodami apie žmo-
nių su negalia patekimo apri-
bojimą į mūsų turistinę dalį, 

esančią 165 metrų aukštyje to-
je aikštelėje“, – sakė Telecentro 
generalinis direktorius Remigi-
jus Šeris. Pasak jo, norima rasti 
bendrą sprendimą, kompromi-
są. Jis ne kartą atsiprašė, kad 
apie draudimą informuojanti 
žinutė buvo suprasta kaip dis-
kriminacinė – esą tokių inten-
cijų nebuvo. 

R. Šeris priminė įvykį, kai 
prieš žiemos sezoną išbandant 
šildymo sistemą 19 televizijos 
bokšto aukšte esanti patalpa 
prisipildė dūmų, suveikė gais-
rinė signalizacija. Pasak direk-
toriaus, tuomet kilo daug pani-
kos – teko evakuoti restorane 
buvusius lankytojus, atvažiavo 
keli gaisrinės ekipažai. Ugnia-
gesiai turėjo su visa įranga 
įveikti 940 laiptelių, nes gaisro 
atveju liftai išsijungia. Jiems bu-
vo sunku prasilenkti su tuo me-
tu žemyn lipusiais žmonėmis. 

„Pamatėme, kad jeigu bū-
tų buvę žmonės su negalia tuo 
metu viršuje, mes būtume tu-

rėję didelių problemų juos eva-
kuoti“, – pabrėžė R. Šeris. Jo 
teigimu, ėmusis nagrinėti ki-

tų šalių pavyzdžius, paaiškėjo, 
kad beveik visuose bokštuose, 
kurie statyti anksčiau (60-ais, 

70-ais, 80-ais metais), nėra ga-
limybių evakuoti neįgaliųjų.  

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja (LND) savo atstovus yra 
delegavusi į 25 savivaldy-
bių būsto pritaikymo ko-
misijas. Pernai jie rūpino-
si 234 būstų pritaikymu: 
189 neįgaliems suaugusie-
siems ir 45 neįgaliems vai-
kams. Kiekvienais metais 
LND atlieka 10 proc. pri-
taikytų būstų auditą. Šįkart 
UAB „Valskaita“ direktorė 
Valerija Šimkienė patikri-
no Kaišiadorių, Kazlų Rū-
dos, Švenčionių ir Vilkaviš-
kio rajonuose neįgaliesiems 
pritaikytus būstus. Kaišia-
dorių ir Kazlų Rūdos savi-
valdybėse auditas atliktas 
pirmą kartą.

Aplinka visiems

Prieš kurį laiką paskli-
dus žiniai, kad neįgalie-
siems nebeleidžiama pa-
kilti į Vilniaus televizijos 
bokšto apžvalgos aikšte-
lę, kilo didžiulis šurmulys. 
Telecentro, valdančio Te-
levizijos bokštą, atstovy-
bė atsiprašė, tačiau neat-
šaukė draudimo neįgalie-
siems vežimėliuose pakilti 
į 19 aukštą. Pirmame Te-
levizijos bokšto adminis-
tracijos susitikime su ne-
įgaliaisiais diskutuota, ar 
įmanoma užtikrinti neįga-
liųjų saugumą 165 metrų 
aukštyje. 

Po to, kai rašėme Televizijos bokšto administracija: 
negalėtume užtikrinti neįgaliųjų saugumo

Jaroslavas Milevskis dabar į televizijos bokšto apžvalgos aikštelę pasikelti negali.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Auditas – ne tik patikra, 
bet ir prevencija 

Nebe pirmus metus būstų 
pritaikymo neįgaliesiems au-
ditą atliekanti V. Šimkienė įsi-
tikinusi – tokios patikros rei-
kalingos ir naudingos. Jos tam 
tikra prevencinė priemonė, kad 
visos procedūros ir darbai būtų 
atlikti laikantis Būsto pritaiky-
mo neįgaliesiems tvarkos apra-
šo reikalavimų. „Žinojimas, kad 
bet kuri savivaldybė bet kada 
gali būti patikrinta, sugriežti-
na šių darbų priežiūrą. Tikrina-
me neįgaliųjų prašymus, būsto 

nuosavybės dokumentus, sa-
vininkų sutikimus, neįgalumą 
patvirtinančius, viešųjų pirki-
mų dokumentus, darbų atliki-

mo aktus. Žiūrime ir kaip šie 
darbai atlikti vietoje, išklauso-
me neįgaliųjų nuomones, pas-
tabas“, – pasakoja V. Šimkienė. 

Ne vienų metų patirtį tu-
rinčios auditorės nuomone, sa-
vivaldybėse veikiančios būsto 
pritaikymo neįgaliesiems ko-

misijos turi labai atsakingai 
vertinti neįgaliųjų poreikius. 
Pasak jos, patys žmonės, ypač 
vyresni, dažnai nė neįsivaiz-
duoja, ko gali tikėtis, ir sutin-
ka su viskuo, ką komisijos na-
riai pasiūlo. V. Šimkienė įsitiki-
nusi, kad lemiamas žodis turė-
tų priklausyti neįgaliųjų atsto-
vams, nes jie geriausiai pažįsta 
žmones, žino jų poreikius, būs-
tų pritaikymo galimybes. Tad 
jie ir turėtų būti tas garantas, 
kad bus atsižvelgta į neįgalių-
jų interesus ir būstai pritaiky-
ti maksimaliai patogiai.

Savivaldybė ir prisideda, 
ir pati finansuoja

Kazlų Rūdoje būsto pritaiky-
mo auditas atliktas pirmą kartą. 
Apsilankymas šioje savivaldy-
bėje „Valskaitos“ direktorei pa-
liko gerą įspūdį. Nedidelės savi-
valdybės bendruomenė – stipri,  

Kazlų Rūdoje gyvenančiam Erikui Butauskui įrengta nuovaža, kuria neįgalus vyras patenka į butą.
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�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos tary-
bos narys Vladislovas Kir-
kickas pasidalijo smagios 
popietės įspūdžiais.

Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos meno tera-
pijos būrelis, vadovauja-
mas draugijos renginių or-
ganizatorės Danutės Nor-
gailienės, surengė linksmą 
velykinę šventę. Visus su-
sirinkusiuosius pasveiki-
no ir šventiškos nuotaikos 
palinkėjo draugijos pirmi-
ninkas Kęstutis Petkus.

Į šventę netikėtai at-
sibeldė Velykų bobutė, į 
kurios vaidmenį įtaigiai 
įsijautė Birutė Vaivadie-
nė, ir Velykų zuikutis, ku-
riuo pavirto Regina Pet-
rauskienė. 

Smagioje popietėje – kūrybiškumas 
ir kitokie talentai 

Prie gausaus sunešti-
nio šventinio stalo vyko 
smagūs žaidimai, buvo 

menamos mįslės, skam-
bėjo velykinės eilės, liejo-
si juokas. 

Gražiausio margučio 
rinkimuose dalyvavo di-
delis būrys draugijos na-
rių. Margučių „karaliumi“ 
paskelbtas Danutės Rano-
nienės margintas kiau-
šinis. Visi žavėjomės Da-
nutės Tribičienės įvairia 
technika išgražintų kiau-
šinių paroda.

Na, žinoma, kokios Ve-
lykų šventės be margučių 
ridenimo varžytuvių. Čia 
visus laurus nuskynė ir pri-
zą laimėjo Teresė Liekienė.

O k ad nel ik t ų nu-
skriaustų, visi šventės da-
lyviai buvo apdovanoti šo-
koladiniais kiaušinukais. 
Smagi ir linksma popietė 
neprailgo – visi likome pa-
tenkinti ir laimingi.

Margučių ridenimo varžytuvės.

Tauragė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio vadovė Da-
lia Sinkevičienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais da-
lijasi pavasarinės parodos 
įspūdžiais. 

K a i š i a dor i ų  r a j o -
no neįgaliųjų draugijos 

„Bitutės“ pasitinka pavasarį

rankdarbių būrelio „Bi-
tutė“ moterys savivaldy-
bėje surengė tradicinę 
pavasarinę darbų paro-
dą. Smagu, kad draugijos 
nariai vis labiau įsitrau-
kia į užimtumo veiklas. 
Ne išimtis ir rankdarbių 
būrelis, kurį šiais metais 

papildė šešios naujos na-
rės, norinčios bendrauti, 
pasidalyti savo patirti-
mi, išmokti naujų rank-
darbių technikų, puošy-
bos elementų.

Mūsų eksponuojamų 
darbų įvairovė nustebi-
no ir parodėlės lankyto-

jus. Buvo visko: velykinių 
suvenyrų, papuošalų, nė-
rinių, paveikslų, žaislų, 
knygų su autoriaus auto-
grafu, prijuosčių, mezgi-
nių – visko neįmanoma 
išvardinti. Rajono meras 
Vytenis Tomkus pagyrė 
auksarankes, įsigijo pa-
tikusių darbelių ir palin-
kėjo kūrybinės sėkmės. 
„Bitutės“ pavasarį pasiti-
ko gerai nusiteikusios. Šių 
metų planuose numatyta 
nemažai išvykų į parodas-
muges, įvairius renginius, 
o tai įpareigoja dar dau-
giau dirbti, kad galėtume 
tinkamai atstovauti savo 
draugijai. 

Ne tik rankdarbių bū-
relis, bet ir kitos užimtu-
mo veiklos įtraukia ne-
mažai naujų narių. Labai 
smagu, kad vis daugiau ir 
daugiau žmonių iš naujo 
„atranda“ savo draugiją. 

Neįgalieji savo rankdarbius pristatė velykinėje parodoje.

Kaišiadorys:

�� Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos literatų bū-
relio vadovė Celestina Ri-
mavičienė „Bičiulystės“ 
skaitytojams papasakojo 
apie šiltą pavasario šventę.

Saulutė vis ilgesniais 
spinduliais paliečia že-
mės nugarą. Pašildo pir-
mą pumpurą, gėlės žiedą 
išskleidžia. Grįžę paukš-
čiai linksmina mus savo 
gražiomis giesmėmis.

Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugija pavasa-
riškai paminėjo Atvelykio 
šventę. Susirinko daug 
negalią turinčių drau-
gijos narių, mėgstančių 
dainą, poeziją, norinčių 
pabūti kartu. Pirmiausia 
visus pasveikino draugi-
jos pirmininkas Riman-
tas Dubosas. 

Šventės dalyvius links-
mino neįgaliųjų ansamblis 
„Gaja“, vadovaujamas Sau-
liaus Urbono. Daug ploji-

Atvelykio šventėje skambėjo  
eilės ir muzika 

mų sulaukė šių eilučių au-
torė, kuri paskaitė savo 
kūrybos eilių ir padainavo 
savo kūrybos dainų. Visus 
sušildė ir įkvėpė Beatos 
Kačenauskienės bei Petro 
Vyšniausko duetas. Pui-
kiai pasirodė Kazimieras 
Daniūnas, Leokadija Moc-

kienė, Vitalija Praskorienė 
ir daugelis kitų mūsų bū-
relio narių. 

Baigiantis šventei drau-
gijos narė Daiva Sipavi-
čienė paskaitė savo kū-
rybos eilėraštį, padėko-
jo susirinkusiesiems ir 
palinkėjo visiems geros 

nuotaikos, sveikatos, to-
lerancijos, pagarbos vie-
ni kitiems. Ji paragino ne-
pamiršti, kad svarbiau-
sia žmogus, o tik po to jo 
negalia.

Šventė praėjo puikiai. 
Visi išsiskirstė kupini ge-
ros nuotaikos. 

Šventėje skambėjo linksmos dainos.

Kėdainiai:

Daugelis žino biblinę legendą apie Babelio bokštą. 
Senovės Babilono žmonės, bendravę tik viena kal-

ba, nepaklausę išminčių patarimų, nusprendė pasta-
tyti bokštą, turėjusį pasiekti dangų. Tačiau Dievui su-
maišius žmonių kalbas, jie pradėjo nebesuprasti vie-
ni kitų ir išsiskirstė. Bokštas taip ir nebuvo baigtas.

Visatos valdovas babiloniečius nubaudė už jų 
bandymą egoistiškai užvaldyti pasaulį, už jų išdi-
dumą ir konfliktą su gamtos dėsniais.

Gal ir alegoriška, bet apie kalbų maišymą galime 
kalbėti ir mūsų amžiuje. Pavyzdžiui, 40 metų lietu-
viškos spaudos draudimo laikotarpis, beveik 50 metų 
trukusi tarybinė okupacija negalėjo neturėti įtakos 
mūsų kalbai, jos žodynui. Juk bemaž visi valstybiniai 
ir tarnybiniai susirinkimai, minėjimai paprastai vyko 
rusų kalba, net raštus į daugelį įstaigų tekdavo rašy-
ti rusiškai. Pridėjus praėjusio šimtmečio polonizmą, 
germanizmą, o dabar ir anglicizmą, nesunku supras-
ti, kiek darbo turi mūsų kalbos grynintojai.

Valstybinės kalbos inspekcijos paskirtis – pri-
žiūrėti, kontroliuoti, kaip laikomasi L R valstybinės 
kalbos įstatymo, Kalbos komisijos nutarimų. Tačiau 
dėl kažkokių priežasčių viešoje kalboje dažnai ga-
lima išgirsti ne tik elementarių gramatikos klaidų, 
bet ir tikrų „perliukų“. 

Štai vienas LRT laidos vedėjas porina: „Dabar pa-
pertraukausime ir laidą tęsime.“ Tos pačios televizi-
jos kulinarinės laidos viešnia, beje, irgi žinomų lai-
dų vedėja, pasipūtėliškai šnekėjo: „Arba sportuoju 
ir lieknėju, arba susidepresuoju.“ 

Tačiau visus laidų vedėjus ir nevedėjus pranoksta 
sporto žaidimų komentatoriai. Komentuodami krep-
šinio rungtynes jie labai pamėgo frazę pikenrolas. 
Retas šios sporto šakos mėgėjas žino, ką tas žodis 
reiškia. Pasirodo, tai krepšinio elementas, berods, 
žaidimas du prieš du. Bet lietuviškai tą elementą 
apibūdinti būtų gėdingas neišmanymas!.. Kamuolį 
komentatoriai vadina „žaidimo įrankiu“. Gal ir gali-
ma. Bet tą įrankį jie siūlo pamatyti jau kitame der-
byje, suprask, kitose varžybose. Tada aukštaūgiai vėl 
uždominuos ir pacentravę įdės į krepšį. Svarbiausia, 
kad komandos nariai geriau įžaidinėtų kamuolį. Vau 
vau! – jausmingai šaukia komentatoriai ir dalis žiūro-
vų, išvydę itin taiklų metimą į krepšį. Iš kokios kal-
bos atėjo tas jaustukas – nežinau. Dabartinės lietu-
vių kalbos žodynas aiškina, kad kartojant ištiktu-
ką „vau“ imituojamas šuns lojimas. Bet kuo čia dė-
tas krepšinis arba koks nors kitas puikus reginys?

Po tokių „derbių“ imiesi už galvos ne nuo patir-
tų sporto vaizdų ir emocijų, bet nuo labai dažno lie-
tuvių kalbos skurdinimo, kuriuo stengiamasi pri-
dengti iš esmės gerą turinį. Tada ir prisimeni ka-
daise kalbininko Kazio Ulvydo rengtą radijo valan-
dėlę „Taisyklingai kalbėkime ir rašykime“. Jos klau-
sėsi ir dėjosi į galvą ne vien leidyklų, žiniasklaidos 
darbuotojai, atsakingi už kalbos patarimų skyrelius 
savo leidiniuose, bet visi, kuriems rūpi lietuvių kal-
bos grynumas. Kalbininkai dažnai buvo kviečiami į 
laik raščių, žurnalų redakcijas, į leidyklas aptarti ra-
šinių klaidas. Jie buvo net aukščiausiųjų valdžios įs-
taigų patarėjai, siekiant, kad darbuotojų raštai būtų 
suprantami ir parašyti taisyklinga kalba.

Dabar žiniasklaidoje kalbos skyrelių beveik neli-
ko. O jeigu koks kalbininkas ir gauna keliolika sekun-
džių, tai kartais patarimams pasirenka tokį objektą, 
kuris vien juoką kelią. Štai vienas ėmė aiškinti, kaip 
reikėtų kirčiuoti... nugarplaukį. Neaišku, kodėl to-
kios garbės nusipelnė mažai kam žinomas vabalas, 
tarsi nebūtų rimtesnių pažinimo dalykų.

Tad ar statysime lietuvišką Babelio bokštą, ku-
ris dangų pasiektų? Statysime, bet ne iki dangaus, o 
iki kiekvieno tautos gyventojo širdies, nes žodis – di-
dis dalykas. Didis todėl, kad žodžiu galima suvienyti 
žmones, padaryti juos draugiškesnius, artimesnius. 

Ar statysime lietuvišką 
Babelio bokštą?

Apie tai,
kas 

jaudina
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�� Šilutės rajono neįgalių jų 
draugijos narė Aldona Petkie-
nė su „Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi ataskaitinio susirinkimo 
įspūdžiais. 

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laima Mi-
cienė, kaip ir kasmet po žiemos 
šalčių, pavasarį visus rajono ne-
įgaliuosius sukvietė į draugijos 
salę išklausyti ataskaitos apie 
per praėjusius metus nuveiktus 
darbus. Šiais metais susirinki-
mas sutapo su mažųjų Velykė-
lių išvakarėmis. Tai buvo gera 
proga prisiminti praėjusių me-
tų keliones, linksmas popietes, 
o taip pat susibėgus į vieną bū-
rį sudaužyti ne vieną margutį, 
sudainuoti linksmą dainą.

Draugijos pirminė L. Micie-
nė išvardijo, kokios per 2017 
metus buvo teikiamos paslau-
gos įgyvendinant socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje pro-
jektą, priminė apie sureng-
tas šventes, popietes ir kelio-
nes (apie jas išsamiai aprašo-
me spaudoje). Baigdama savo 
ataskaitą L. Micienė dėkojo dar-
buotojams už gerai atliekamus 
jiems pavestus darbus, pada-
linių pirmininkams ir visiems 
nariams – už aktyvų dalyvavi-
mą draugijos veikloje. Finansi-

nę ataskaitą apie tai, kaip pa-
naudotos projekto lėšos, patei-
kė buhalterė Vaida Paškauskie-
nė. Taip pat perskaitytas revi-
zijos komisijos patikrinimo ak-
tas. Draugijos darbas 2017 me-
tais vienbalsiai įvertintas gerai. 
Neaiškumų, papildomų klausi-
mų nebuvo.

Po išklausytų ataskaitų 
smagiai nusiteikę klausėmės 
moterų ansamblio „Šilainė“ 
linksmų dainų bei kapelos „Ši-
lo aidai“ atliekamų kūrinių (va-
dovas Antanas Kmita).

Geros nuotaikos ir linksmo 
juoko dozę gavome žiūrėda-
mi humoro grupės „Botagėlis“ 
pasirodymus „Raibosios ligos“ 
ir „Noriu vyro“ apie mūsų die-
noms būdingas problemas, in-
ternetines pažintis ir jų baig-
tis. Nuoširdžiai dėkojame ar-
tistams Olgai Matažinskienei, 
S. Ivanauskui ir Jonui Zumui.

Gražių eilių, skirtų pavasa-
riui prabudinti, paskaitė pirmi-
ninkė Laima ir Lilija Žąsytienė. 
Po gražios, linksmos programos 
L. Micienė į salės vidurį sukvietė 
gimtadienį šventusius draugijos 
narius. Jiems skambėjo gimta-
dienio daina, įteiktos gėlės. Po 
linksmybių visi smagiai bendra-
vome prie arbatos, kavos puo-
delio, vaišinomės saldumynais.

Ataskaitiniame susirinkime – 
pavasarinės nuotaikos

Šilutė: 

Susirinkimo dalyvius linksmino humoro grupė „Botagėlis“.

Ir šventėme, ir darbus 
aptarėme

Telšiai:

„Kiti bokštai apriboja žmonių 
patekimą į aukštumines aikš-
teles“, – pabrėžė direktorius. Jo 
teigimu, pavyko rasti tik vieną 
pavyzdį, kai neįgaliųjų saugu-
mas užtikrinamas – Kanadoje, 
Toronte, yra iš išorės sumon-
tuotas liftas su atskiru maiti-
nimo šaltiniu, su atskiru pa-
tekimu. 

„Galima laikytis visų reika-
lavimų, įvairių taisyklių, bet vi-
sų atvejų nenumatysi. Turime 
užbėgti įvykiams už akių ir iš-
vengti aukų, kurios galėtų bū-
ti tokių nelaimingų atvejų me-
tu“, – Telecentro vadovas taip 
motyvuoja draudimą neįgalie-
siems vežimėliuose lankytis Te-
levizijos bokšto apžvalgos aikš-
telėje ir restorane. 

Evakuotis iš tokio 
pastato būtų sudėtinga 

visiems 
Vilniaus priešgaisrinės gel-

bėjimo valdybos valstybinės 
priešgaisrinės priežiūros sky-
riaus viršininkas Giedrius Ja-
sionis pabrėžė, kad Televizi-
jos bokštas – itin sudėtingas, 
aukštuminis statinys. Pasak jo, 
ugniagesių galimybės gesinti 
tokį statinį labai ribotos: jokia 
technika apžvalgos aikštelės 
nepasieks, liftais naudotis ne-
bus galima. Užkopti laiptais su 
visa technika sunku. „Nenorė-
čiau išskirti kurios nors vienos 
visuomenės grupės. Mano gal-
va, bet kuris žmogus, lankyda-
mas objektą tokiame aukštyje, 
patirs daug didesnes pavojaus 
galimybes, nei žemesniame. Ne-
turėtume apgaudinėti žmonių, 
kad gaisro atveju 100 proc. bus 
užtikrintas saugumas“, – tikino 
G. Jasionis. 

Tiesa, po restoranu yra 
įrengtas izoliuotas evakuacijos 
kambarys, kuriame galima iš-
laukti, kol bus likviduotas gais-
ro židinys ir išvėdinta nuo dū-
mų laiptų šachta. Pavyzdžiui, 
kilus gaisrui Ostankino televi-
zijos bokšte žmonės tokiame 
kambaryje buvo 2–3 dienas. 

Telecentro vadovybė neįga-
liesiems aprodė bokšto patal-
pas. Šiuo metu veikiančiais lif-
tais į 19 aukšte esantį restoraną 
neįgalieji vežimėliuose pasikelti 
gali be jokių bėdų (tiesa, į pasta-
tą reikės eiti per atskirą įėjimą). 
Iki šiol jie ten ir lankydavosi tiek 
grupėmis, tiek pavieniui. Tačiau 
jei kilus gaisrui ir sustojus lif-
tams tektų leistis žemyn, to pa-
daryti nepavyktų. Į po restora-
nu įrengtą evakuacijos kamba-
rį, kuriame, kilus gaisrui, gali 
saugiai pavojaus pabaigos lauk-
ti apie 100 žmonių, taip pat pa-
tenkama labai siaurais laiptais. 

Neįgalieji: nereikėtų 
išskirti vienos grupės

Tačiau neįgalieji buvo kate-
goriški: nelengva būtų iš pasta-
to evakuotis kiekvienam, ne tik 
vežimėliu judantiems. Daugiau 
kaip 900 laiptelių lygiai taip pat 
sunkiai įveiktų ir vyresnio am-

žiaus, ir antsvorį turintis žmo-
gus, ir mažas vaikas. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
prezidentės Dovilės Juodkaitės 
manymu, reikėtų kelti ne neįga-
liųjų, o saugumo klausimus aps-
kritai – taisykles taikyti ribo-
jančiai tik neįgaliųjų atžvilgiu 
neteisinga ir neadekvatu.

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos atstovė Ramunė 
Šidlauskaitė pasiūlė paieško-
ti įvairesnių priemonių, kurios 
tokiais atvejais pagelbėtų – tai 
galėtų būti specialūs evakuaci-
niai čiužiniai, ant kurių pagul-
džius nevaikštantį žmogų (tai 
aktualu ir, tarkim, praradus są-
monę) galima jį saugiai nuleis-
ti laiptais ar bent jau iki evaku-
acinio kambario. Taip pat yra 
įvairių vežimėlių, skirtų spe-
cialiai žmonėms leisti laiptais, 
ir kitų priemonių. Pasak R. Šid-
lauskaitės, panašių evakuaci-
jos sunkumų gali kilti ir lėktu-
vuose ar kruiziniuose laivuose, 
pastatuose su daugiau aukštų. 
Niekas neuždraudžia neįgalie-
siems ten lankytis, o randa įvai-
rių sprendimų. 

Neįgaliųjų atstovai siūlė ri-
boti lankytojų neįgaliųjų ve-
žimėliuose skaičių, įpareigo-
ti juos registruotis iš anksto ir 
pan. Kilo mintis, kad reikėtų pa-
ruošti daugiau informatyvios 
medžiagos apie evakuaciją: su-
kurti filmukus, bukletus, įreng-
ti šviečiančias nuorodas ir pan. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės pavaduotoja 
Jolanta Šliužienė pabrėžė, kad 
Lygių galimybių ir kiti įstaty-
mai įpareigoja sudaryti lygias 
galimybes naudotis prekėmis 
ir paslaugomis kiekvienam at-
sižvelgiant į poreikius. Jos įsiti-
kinimu, sprendimų tikrai gali-
ma rasti, svarbu būti atviriems.

R. Šeris pateikė Televizijos 
bokšto rekonstrukcijos pro-
jektą: be kita ko, numatoma su-
tvarkyti ir pagrindinę galeriją, 
pro kurią patenkama į pastatą, 
pritaikyti ją judantiesiems ne-
įgaliųjų vežimėliais. Šiuo metu 
ten yra nemažai laiptų. G. Jasio-
nis atkreipė dėmesį, kad ren-
giant rekonstrukcijos projektą 
reikia svarstyti galimybę įreng-
ti atskirus, su autonominiu mai-
tinimo šaltiniu liftus. Pasak 
R. Šerio, tai – didžiulis iššūkis, 
nėra aišku, ar konstrukciškai 
tai įmanoma padaryti. 

Neįgaliojo vežimėliu judan-
tį Jaroslavą Milevskį su Televi-
zijos bokštu sieja ypatingi pri-
siminimai – čia jis pasipiršo sa-
vo žmonai. Deja, vestuvių meti-
nių atšvęsti sugrįžti nebegalės 
vien dėl to, kad nevaikšto. Ja-
roslavas įsitikinęs, kad reikia 
ieškoti sprendimų, o ne apsiri-
boti draudimais. 

Telecentro vadovas per porą 
savaičių pažadėjo parengti kon-
kretesnius siūlymus.

Aurelija BABiNsKiENė 
Autorės nuotr. 

Televizijos bokšto  
administracija: negalėtume 

užtikrinti neįgaliųjų saugumo
(atkelta iš 1 psl.)

Ramunė ir Jaroslavas įsitikinę: būtina ieškoti sprendimų, kad neįgalieji galė-
tų lankytis televizijos bokšte.

�� Laiškelį „Bičiulystei“ atsiun-
tęs Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos vadovas Anta-
nas Grigalis trumpai informavo 
apie organizacijos veiklą.

Atvelykio šventė sutapo su 
bendrijos ataskaitiniu susirin-
kimu. Su finansine ataskaita 
susirinkusiuosius supažindino 

buhalterė Jurgita Ukrinaitė-Te-
nienė, veiklos ataskaitą pateikė 
bendrijos vadovas Antanas Gri-
galis. Pasveikinome balandžio 
mėnesi gimusias Stefą Pocienę, 
Ireną Jankauskienę, Zofiją Kum-
žienę. Mus linksmino Janinos 
Fabijonavičienės vadovaujama 
Rainių kaimo kapela ,,Svaja“.

Šventės dalyviams koncertavo kaimo kapela „Svaja“.

Telecentro vadovybė teigia, kad kilus gaisrui negalėtų saugiai evakuoti ne-
įgaliųjų.

Neveikiant liftams iš apžvalgos aikš-
telės tektų leistis siaurais laiptais.
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Daktaras
Aiskauda

trikusio smegenų metabolizmo.
Antrosios kalbos mokyma-

sis padeda sustiprinti smegenų 
kognityvinį rezervą nepriklau-
somai nuo socialinės klasės ar 
įgimtų intelektinių gebėjimų. 
Tad išmokti papildomą kalbą yra 
naudinga visiems. Tačiau reikia 
pažymėti, kad svarbus yra ne 
formalus kalbos mokėjimas, bet 
nuolatinis jos vartojimas kas-
dieniuose kontekstuose. Džiugu, 
kad Lietuvoje dvikalbystė, nors 
ir neoficiali, būdinga beveik vi-
siems: vyresnioji karta lygiagre-
čiai su lietuvių kalba vartojo ir 
rusų, o dabartiniai vaikai anglų 
kalbą pradeda mokytis darželyje 
ar pradinėje mokykloje.

„Bičiulystės“ inf. 

Sudoku sprendimas 
gerina smegenų būklę

Dr. Urtės Neniškytės teigi-
mu, Alzheimerio ligos rizika yra 

glaudžiai susijusi su mūsų gyve-
nimo būdu. Ligai išsivystyti svar-
būs tiek biologiniai, tiek smegenų 
aktyvumo veiksniai. Pavyzdžiui, 
ja dažniau suserga senyvi asme-
nys su užkalkėjusiomis krauja-
gyslėmis, kadangi dėl blogėjan-
čios kraujotakos sutrinka galvos 
neuronų aprūpinimas maistinė-
mis medžiagomis ir prasideda 
jų žūtis. Be to, Alzheimerio liga 
dažna tarp vienišų žmonių, tad 
negalime atmesti ir psichologi-
nių veiksnių reikšmės.

Kita vertus, Alzheimerio ligą 
galima nutolinti, o galbūt net-
gi jos išvengti nuolat užsiimant 
smegenis stimuliuojančia veik-
la. Gydytojai senyvo amžiaus 
pacientams dažnai rekomen-

duoja spręsti kryžiažodžius ar 
sudoku. Taip yra todėl, kad sme-
genų gebėjimų panaudojimas ir 
jų aktyvumo palaikymas geri-
na bendrą smegenų būklę. De-
mencija gerokai vėliau išsivys-
to tiems, kurie turi aukštesnį 
išsilavinimą, dirba sudėtinges-
nį darbą ar lavina savo muziki-
nius gebėjimus. Dar vienas iš 
labai efektyvių būdų palaikyti 
smegenų aktyvumą yra daugiau 
nei vienos kalbos vartojimas.

Dvikalbiai Alzheimeriu 
suserga vėliau

Pasak U. Neniškytės, papil-
domų kalbų mokymasis ir kas-
dienis vartojimas padidina mūsų 
smegenų atsparumą senėjimo le-

miamiems pokyčiams. Pastarų-
jų metų tyrimais, atliktais įvai-
riose šalyse, nustatyta, kad dvi-
kalbiams asmenims demencijos 
simptomai išsivysto 4–5 metais 
vėliau nei mokantiems tik vieną 
kalbą. Šiuo metu jokie vaistai ne-
turi tokio stipraus poveikio. Dvi-
kalbiai (ar daugiakalbiai) žmo-
nės nuolat pereina nuo vienos 
kalbos prie kitos, net ir aplinko-
je, kurioje vartojama tik viena 
kalba. Kita vertus, jie turi nuslo-
pinti vieną kalbą, kad galėtų kal-
bėti kita. Abu šie procesai pade-
da stiprinti smegenų tinklus ir 
suteikia smegenims galimybę 
kompensuoti biologinius funkci-
jos praradimus dėl Alzheimerio 
ligos sukeliamos atrofijos ar su-

Alzheimerio ligą galima nutolinti nuolat  
užsiimant smegenis stimuliuojančia veikla

Dėl smegenų neuroplastiš-
kumo – gebėjimo keistis 
priklausomai nuo aplinky-
bių – kasdienė veikla turi 
didelę įtaką mūsų pažinimo 
funkcijoms. Tai tampa ypač 
aktualu vyresniame amžiu-
je, kai susiduriame su rizi-
ka, kad laipsniškai išsivys-
tys demencija. Dažniausiai 
pasitaikanti senatvinė de-
mencija yra Alzheimerio li-
ga, pasižyminti vis didėjan-
čiu trumpalaikės atminties 
praradimu ir kitais vykdo-
mųjų gebėjimų, kalbiniais ir 
elgsenos simptomais.

Venomis vadinamos krauja-
gyslės, kuriomis kraujas iš 

organų ir audinių grįžta į širdį. 
Beje, šia kryptimi tekantis krau-
jas (jis vadinamas veniniu) teka 
mažesniu spaudimu, lėčiau ne-
gu arterijose (arterijomis krau-
jas teka iš širdies skilvelių į kū-
no organus ir audinius) bei yra 
klampesnis. 

Tiek venų, tiek arterijų sie-
nelės sudarytos iš trijų danga-
lų: išorinio (jungiamojo), vidu-
rinio (lygiųjų raumenų) ir vidi-
nio (jį sudaro ties branduoliu 
sustorėjusios plókščios ląste-
lės nelygiais kraštais). 

Venose gali tilpti net iki 80 % 
viso kraujo, nes jos yra plates-
nės negu atitinkamos arterijos, 
jų yra daugiau (ties viena arte-
rija būna dvi venos). Be to, ve-
nų sienelės yra plonesnės nei 
arterijų, jose mažiau lygiųjų 
raumenų.

Venų vožtuvėliai
Kojų raumeninėse venose 

yra labai daug elastingų vožtu-
vėlių – kas 7–15 cm. Vožtuvėlių 
paskirtis – praleisti kraują tik 
širdies kryptimi (atsidaro krau-
jui kylant aukštyn, užsiveria jam 
pratekėjus). Kai vožtuvėlių vei-
kla neefektyvi (pavyzdžiui, dėl 
įgimto per mažo jų skaičiaus ar-
ba nors vieno vožtuvėlio nesan-
darumo ar kitokio neveiklumo), 
kraujas grįžta žemyn, kaupiasi 
tarp vožtuvėlių, atsiranda krau-
jo sąstovis, didėja kraujospūdis, 
ilgėja, plečiasi venos. 

Liga linkusi progresuoti 
Jei kraujotaka kojų venose ir 

toliau negerėja, paviršinės blauz-
dų bei šlaunų venos ir toliau pas-
tebimai plečiasi, raizgosi, atsi-
randa nuolat didėjančių ir kietė-
jančių venų mazgų. Tai vadinama 
mazginiu venų išsiplėtimu (sino-
nimai: varikozinis venų išsiplėti-
mas, varikozinė liga, varikozė).

Išsivertusios, susiraizgiu-
sios venos kai kam atrodo tik 
kaip kosmetinis defektas, o iš 
tikrųjų tai yra progresuojan-
ti rimta liga, kuri savaime ne-
praeina. Jei ir toliau nesigydo-
ma, blauzdos tinsta, pasitaiko 
traukulių, jaučiamas skausmas, 

tirpimas, niežėjimas, atsiranda 
didelių mėlynių, paruduoja oda.

Elastinės kojinės 
Nereikia turėti iliuzijų, kad 

toli pažengusį mazginį venų 
išsiplėtimą įmanoma išgydy-
ti vaistais, masažu ar mūvint 
elastines kojines (parenka-
mos pagal kojų ilgį ir storį) bei 
blauzdas tvarstant elastiniais 
tvarsčiais. Tenka pripažinti, 
kad ilgai naudojant elastines 
kojines ar tvarsčius, blauzdų 
raumenys (jie tarsi siurblys va-
rinėja kraują) suglemba.

Visos šios priemonės tinka 
tik ankstyvoje ligos stadijoje, 
o įsisenėjusį mazginį venų išsi-
plėtimą gali įveikti tik gydyto-
jas. Taigi vos tik pradėjus ryškė-
ti venoms, būtina kuo anksčiau 
apsilankyti gydymo įstaigoje. 

Atsirado kraujo 
sąstovis? Galime 

sulaukti ir krešulių
Kai venose atsiranda kraujo 

sąstovis, neretai susidaro ir kre-
šulių. Jie pradžioje gali užkimšti 
smulkesnes venas, o po maždaug 
poros savaičių – stambiąsias. Ži-
notina, kad esant nesveikoms 
venoms, neretai susergama ve-
nų uždegimu. Krešulių dažniau 
susidaro rūkantiems, mažai ju-
dantiems, nutukusiems žmo-
nėms. Krešulių atsiradimą daž-
niau sukelia širdies nepakanka-
mumas, ilgai trunkąs gulėjimas 
(pavyzdžiui, dėl ligos, po sunkios 
traumos), sulėtėjusi kraujotaka 
bei padidėjęs kraujo krešumas. 

Paaiškinimas: sergant venų 
uždegimu, kai venose susidaro 
krešulių (trombų), liga vadina-
ma tromboflebitu.

Pastabos
1. Krešuliai gali nesunkiai 

patekti į gyvybiškai svarbius 
organus ir sukelti ne tik rimtas 
ligas, bet ir mirtį. 

2. Venose krešuliai atsiran-
da net penkis kartus dažniau 
negu arterijose. 

Kodėl ši liga dažniau 
vargina moteris 

Lietuvoje kojų mazginiu ve-
nų išsiplėtimu bei aukščiau ap-
rašytomis komplikacijomis ser-
ga maždaug 10 % abiejų lyčių 
žmonių (iš jų apie 70 % sudaro 
moterys). Pastebėta, kad maz-
ginis venų išsiplėtimas dažniau 
pasitaiko daug gimdžiusioms 
ir nėščiosioms (mat vaisius, 
spausdamas dubens kraujagys-
les, apsunkina kojų kraujo cir-
kuliaciją). Be to, čia aprašomai 
ligai nemažą įtaką daro mote-
riškų hormonų sutrikimai, su-
siję su brendimu, mėnesinėmis, 
klimaksu bei ilgai vartojamais 
preparatais nuo pastojimo.

Liga paveldima
Jei šia liga sirgo abu tėvai, 

yra net 90 % tikimybės, kad ko-
jų venos vargins ir vaikus. Dide-
lė tikimybė (apie 40 %) susirgti 
šia liga, jei mazginiu venų išsi-
plėtimu sirgo vienas iš tėvų. Be-
je, nereti atvejai, kai ši negalia 
paveldima ir iš senelių. 

Venos gali trūkti
Sergant čia aprašoma liga ir 

nesigydant, nereiktų tikėtis, kad 
nieko blogo daugiau nebeatsitiks 
iki gyvenimo pabaigos. Niekas 
nežino, kada išsiplėtusias venas 
aplankys aukščiau aprašytos li-
gos arba kada venos trūks, išsi-
lies daug kraujo ir teks labai il-
gai gulėti su pakelta koja. Nereti 
atvejai, kai virš mazgų užgijusios 
opos vėl atsiveria, vos tik ligonis 
grįžta į įprastą gyvenimą. 

Pastaba: besiplečiančios ve-
nos nebeturi tvirtumo, nes bū-
na suplonėjusios, išakijusios jų 
sienelės ir tose vietose padidė-
jęs kraujospūdis. 

Atsikratykime mitų
Sklando mitai, kad sportas– 

puiki šios ligos profilaktikos 
priemonė, sportininkams negre-
sia mazginis venų išsiplėtimas, o 
susirgus šia liga, galima išgydyti 
vien tik sportu. Žinoma, sportas 
sportui nelygu, tačiau egzistuoja 
keletas sporto rūšių, kurios venų 
plėtimąsi gali netgi pagreitinti. 
Pavyzdžiui, kilnojant (nepasita-
rus su gydytoju) sunkumus, gali-
ma pakenkti ne tik kojų venoms, 
bet ir stuburui, sulaukti išvaržų 
ir t.t. Nustatyta, kad venoms ken-
kia irklavimas, jodinėjimas, teni-
sas ir kalnų slidinėjimas. 

Pastaba: saikingai atliekami 
jogos pratimai (prižiūrint gy-
dytojui), dozuotas spartus ėji-
mas, važiavimas dviračiu, slidi-
nėjimas lygioje vietoje, plaukio-
jimas – gera kojų mazginio venų 
išsiplėtimo profilaktikos prie-
monė (būtų idealu, kad konkre-
čiam žmogui sporto rūšį bei krū-
vio dydį parinktų gydytojas).

Veiksmingi pratimai
Galima praktikuoti prati-

mus, atsigulus ant nugaros: 
1) paeiliui kojos pakeliamos 

į viršų, sukami ratai, kojos su-
lenkiamos per kelius, ištiesia-
mos, nuleidžiamos žemyn; 

2) „važiuojama dviračiu“, 
t.y. kojomis atliekami tokie pat 
judesiai, kaip minant pedalus. 

Po šių pratimų pageidautina 
kojas nuleisti, ištiesti ir švelniai 
pamasažuoti rankomis (dar ge-
riau tiks švelnus šepetys ar spe-
ciali masažo pirštinė). Prieš ma-
sažą galima kojas plonai įtrinti, 
pavyzdžiui, kalnų pušų aliejumi 
(arba kitokiu gydytojo paskir-
tu kraujotaką gerinančiu tepalu) 
nuo pėdų link kirkšnių;

3) vaikštoma keliskart per 
dieną basomis bent po 5 min. 
pasistiebus ant pirštų galų; po 
to kojos pamasažuojamos (žr. 
„važiuojama dviračiu“). 

Įsidėmėtinos nuorodos
 Venoms kenkia tiek ilgas 

stovėjimas, tiek ir sėdėjimas 
(ypač kenksminga sėdėti viena 
ant kitos užkeltomis kojomis). 
Reiktų kas valandą ar bent kas 
pusantros minutę kitą pasivaikš-
čioti, o tarp pasivaikščiojimų 
dažniau judinti pėdas ir pirštus. 

 Sėdint nedera per ilgai lai-
kyti per kelius ir klubus sulenktų 
kojų. Jei turima laiko, ant pėdos 
užmeskime kokį nesunkų daik-
tą, pavyzdžiui, į vamzdį susuk-
tus laikraščius ir keletą kartų per 
minutę juos šiek tiek pakelkime. 
 Sėdėdami kojas nuleiski-

me stačiu kampu (tai įmanoma 
padaryti tik tinkamai pasirin-
kus kėdės aukštį). 
 Mus gali šokiruoti, kai vai-

dybiniuose filmuose matome įs-
taigų darbuotojus ant stalo už-
sikėlusius kojas. Tai atrodo kaip 
nekultūringumas, tačiau ve-
noms – labai didelė atgaiva. De-
ja, ne visur ir ne visada mes ga-
lime daryti tą patį, tačiau reik-
tų, ypač namų sąlygomis, kojas 
užsikelti bent ant taburetės ar 
kito kokio paaukštinimo. 
 Miegant taip pat pravar-

tu kojas laikyti 10–15 cm aukš-
čiau liemens. 
 Svarbu, kad miegotume 

su laisvesniais drabužiais. 
  Jeigu sunku užmigti dėl 

blauzdų niežėjimo, tų vietų ne-
kasykime, o kelis kartus prieš 
miegą švelniai įtrinkime blauz-
das obuolių actu (jis taip pat šiek 
tiek pristabdo venų plėtimąsi). 
 Nedera mūvėti ankštų pus-

kojinių, kojinių, batų ir aptemp-
tų džinsų. Reikia atsisakyti mi-
to, kad nesveikoms kojoms ge-
riausiai tinka bekulniai bateliai. 
 Tiek venoms, tiek pėdos 

kaulams sveikatos neprideda 
aukštakulnė (ją reiktų avėti tik 
retkarčiais), taip pat per ankšta 
avalynė. Pageidautina, kad kul-
no aukštis būtų 3–4 cm (idealus 
variantas). 
 Nepatartina per ilgai mau-

dytis labai karštame vandeny-
je ir per daug kaitintis saulė-
je – nuo karščio venos ne tik su-
glemba, bet ir plečiasi.
 Būtina siekti, kad nesutirš-

tėtų kraujas (visais metų laikais) 
ir dėl to neatsirastų krešulių. 
 Jei dėl kokių nors kitų li-

gų gydytojas jums neapribojo 
skysčių vartojimo, reiktų kas-
dien išgerti (tik ne iš karto) apie 
2 litrus vandens.
 Ilgoje kelionėje reiktų nu-

siauti batus, pamiklinti bei pa-
masažuoti pėdas, pasivaikščio-
ti ilgiau sustojus.

Romualdas OGiNsKAs

Mazginis venų išsiplėtimas – rimtas pavojus
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Atvykus į Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centrą 
priemonės teko laukti eilė-
je, o telefonu nepavyko užsi-
registruoti. Ar taupant laiką 
yra galimybė to išvengti?

Atsako Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro prie Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Metodinio skyriaus vedėja 
Dovilė Sabaliauskaitė.

Siekdami, kad Techninės 
pagalbos neįgaliesiems cent-
ro klien tai gautų kuo efekty-
vesnes ir kokybiškesnes pas-
laugas, norime informuoti, kad 
mūsų įstaigoje veikia elektro-
ninė lankytojų išankstinės re-
gistracijos sistema. Norėdami 
būti priimti jums patogiu laiku 
siūlome užsiregistruoti inter-
netu Techninės pagalbos neį-
galiesiems centro svetainėje  
http://www.tpnc.lt.

Taip pat informuojame skai-
tytojus, kad prieš porą metų 
buvo priimtas Bendrasis duo-
menų apsaugos reglamentas 
2016/679, kurio įsigaliojimas 
numatytas 2018 gegužės 25 
dieną. Juo vadovaujantis tele-
fonu išankstinė registracija 
nebus vykdoma, kadangi visi 
telefoniniai pokalbiai yra įra-
šomi, o elektroninė išanksti-
nės registracijos sistema susi-
jusi su asmens indentifikavi-
mu per asmens kodą. Taip pat 
norime skaitytojus informuoti, 
kad Techninės pagalbos neįga-
liesiems centras pradėjo naudo-
ti inovatyvią skambučių valdy-
mo sistemą TellQ, kuri įsimena 
skambinančiojo telefono nume-
rį ir suteikia konsultantui ga-
limybę perskambinti klientui, 
jei pokalbis dėl kokių nors prie-
žasčių neįvyko ar į jam rūpimus 
klausimus nebuvo galimybės 
atsakyti iš karto. Į praleistus 
skambučius visada atsakoma, 
todėl klientams nebereikia ne-
rimauti net ir tuo atveju, jei ne-
pavyko prisiskambinti iš pirmo 
karto ar kai visos telefonų lini-
jos buvo užimtos. 

Klausiate – 
atsakome

Nenorite 
laukti eilėje? 

Registruokitės 
internetu 

galima jausti, kad čia žmonės 
stengiasi vieni dėl kitų. Atsakin-
gai į savo pareigą žiūri ir neįga-
liųjų atstovė. 

Kazlų Rūdos neįgalių jų 
draugijos pirmininkė Ramu-
tė Sarapinavičienė džiaugia-
si, kad būstų pritaikymą savi-
valdybės administracija verti-
na kaip svarbų įsipareigojimą. 
Pasak jos, šioje savivaldybėje 
didelių eilių būsto pritaikymui 
nėra. Pernai į ją buvo įrašyti 7 
neįgaliųjų būstai. Keturi iš jų 
pritaikyti kooperuojant vals-
tybės ir savivaldybės lėšas, o 
vienas tik iš savivaldybės biu-
džeto – įrengtas įvažiavimas į 
namą, kuriame gyvena ne tik 
neįgali moteris, bet ir nemažai 
garbaus amžiaus žmonių. Tam 
skirta beveik 2 tūkst. eurų. Tad 
į šiuos metus persikėlė tik po-
ra būsto pritaikymo laukian-
čių žmonių.

Jau ne pirmus metus Kazlų 
Rūdoje neįgaliųjų būstus pritai-
ko Marijampolėje įsikūrusi UAB 
„Laibaris“. Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė sako, kad per tą lai-
ką statybininkai įgudo, prie jos 
reiklumo įprato. R. Sarapinavi-
čienė pritaikomuose būstuose 
lankosi ne tik su komisija, bet 
ir viena dažnokai užsuka. Drau-
gijos pirmininkė neslepia – pa-
sitaiko atvejų, kai tenka ne tik 
patarti statybininkams, kaip 
padaryti, kad neįgaliam žmo-
gui būtų kuo patogiau, bet ir 
paprašyti kai ką jau padarytą 
pataisyti. 

R. Sarapinavičienė ne kartą 
buvo užsukusi ir į sunkią nega-
lią turinčiai mergaitei pritai-
komą būstą. Kadangi jai mau-
dyti geriausiai tiko ne dušas, o 
vadinamoji pusvonė, komisijai 
nusprendus, ji ir buvo įrengta. 
Darbams artėjant į pabaigą čia 
užėjusi R. Sarapinavičienė pa-
matė, kad ką tik sutvarkytoje 
patalpoje pastatyta pusvonė 
įskilusi. Pirmininkė sako su sta-
tybininkais niekada nesipyks-
tanti, bet ir nenuolaidžiaujanti. 
Ir tąsyk pasakė – šitą vonią tu-
rit pakeisti. Ir išties, kai komisi-
ja atvyko priimti atliktų darbų, 
šis nesusipratimas jau buvo iš-
spręstas. Priekaištų neturėjo ir 
patikrą atlikusi auditorė.  

Abejonių kelia prekių ir 
paslaugų kaina 

V. Šimkienės teigimu, vis 
dar pasitaiko atvejų, kai neį-
galiųjų būstuose rangovai įren-
gia akivaizdžiai nurodytos kai-
nos neatitinkančią įrangą. Pa-
vyzdžiui, ataskaitoje minimo 
klozeto su prijungtu nuplovi-
mo bakeliu montavimo vertė – 

359,05 eurų. Viešoje erdvėje 
skelbiamos klozeto kainos svy-
ruoja nuo 87 iki 150 eurų (su 
PVM). Darbų akte prie bendros 
atliktų darbų vertės pridėtas ir 
21 proc. PVM, taigi, pasak audi-
torės, darytina išvada, kad mi-
nėto klozeto montavimas kai-
navo 434,45 eurų. Tokie skai-
čiai kelia rimtų abejonių. Kaip 
ir pasitaikantys atvejai, kai 
vietoje standartinio dydžio 
kriauk lės randama įrengta 
mažutė, o vietoje dekoratyvių-
jų durų – paprastos, pigesnės. 

Daugiau kaip 10 metų Vil-
kaviškio rajone savivaldybės 
būsto pritaikymo neįgaliesiems 
komisijoje dalyvaujanti Valė 
Masiliūnienė neslepia – kele-
rius metus teko kovoti su ran-
govais dėl sanitariniams maz-
gams įsigyjamų plytelių bei jų 
klijavimo aukštų kainų. Pasak 
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos vadovės, praėjusiais 
metais šią problemą pavyko iš-
spręsti, tačiau abejonių sukėlė 
kitas dalykas. V. Masiliūnienės 
teigimu, sunku suprasti, kaip 
statybininkai sugeba po plyte-
lėmis sutalpinti dešimtis met-
rų vamzdžių, nors vizualiai 
vertinant atrodo, jog pakak-
tų gerokai mažesnio jų kiekio. 
V. Šimkienė sako, kad patikros 
metu sunku įvertinti vadina-
muosius paslėptus darbus – po 
plytelėmis, sienose išvedžiotus 
ar po žeme paklotus vamzdy-
nus. Tenka pasikliauti statybi-
ninkų sąžiningumu. 

Atsakomybė neslegia 
niekieno pečių?

Nors įvairių pažeidimų au-
ditorė dažniau fiksuoja pirmą 
kartą lankomose savivaldybė-
se, tačiau praktika rodo, kad 
pasitaiko atvejų, kai ir kartą, ir 
du tikrintos savivaldybės nepa-
daro išvadų. Galbūt kai kur at-
sipalaiduojama nesitikint, kad 
jau kartą joje lankęsi auditoriai 
čionai užsuks ir vėl. V. Šimkie-
nės nuomone, ko gero, tik taip 
įmanoma paaiškinti į gerąją pu-
sę mažai besikeičiančią situaci-
ją Švenčionių rajono savivaldy-
bėje. Auditorė ir dabar prisime-
na, kaip su savivaldybės atstove 
ilgokai sukinėjosi po daugiabu-
čių namų kiemus, kol pagaliau 
atrado namą, kuriame buvo at-
likti būsto pritaikymo darbai. 
Beje, neįgaliųjų atstovas patik-
roje apskritai nedalyvavo. 

Švenčionių rajone laukė ir 
dar vienas netikėtumas. V. Šim-

kienė stebisi, kad pritaikant 
būstą neįgaliai mergaitei bu-
vo įrengtas ir vandentiekio bei 
nuotekų vamzdynas, kuris pa-
gal darbų priėmimo aktą pri-
jungtas prie vandentiekio bei 
nuotekų trasos gatvėje. Tačiau 
gatvėje jokios trasos nėra. Būs-
to šeimininkai džiaugiasi, kad 
kai šios komunikacijos atsiras, 
jie bus tarp pirmųjų, kurie ga-
lės prie jų prisijungti. Galbūt 
ateityje šios komunikacijos ir 
bus nutiestos, tačiau vertinant 
iš šių dienų perspektyvos, pi-
nigai tiesiog užkasti, kai galė-
jo būti panaudoti kito neįgaus 
žmogaus būstui įrengti. 

Staigmenų neišvengta ir Vil-
kaviškio rajono savivaldybėje. 
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė V. Masi-
liūnienė neslepia – tai, ką pa-
matė apsilankę vieno neįgalio-
jo būste, žadą atėmė ne tik au-
ditorei, bet ir jai, ir savivaldybės 
atstovei. Pasak V. Masiliūnie-
nės, kai į jį buvo atvykę su priė-
mimo komisija, būsto pritaiky-
mui didesnių priekaištų netu-
rėjo – čia neįgaliam vyrui buvo 
įrengtas dušas. Tačiau, pasirašę 
reikalingus atliktų darbų doku-
mentus, būsto savininkai savo 
iniciatyva viską grąžino į senas 
vėžes – vietoje įrengto dušo vėl 
pasistatė seną vonią. Pasak su-
augusiu sūnumi besirūpinan-
čių tėvų, patogiau jį maudyti 
vonioje. Taigi visi dušui įrengti 
panaudoti pinigai – tarsi į balą. 
Beje, asmens higienos patalpa 
šiuose namuose įrengta jau an-
trą kartą. V. Masiliūnienė prisi-
mena, kad prieš 10 metų ji buvo 
pritaikyta namo rūsyje. 

V. Šimkienė pastebi, kad, de-
ja, jokiuose norminiuose aktuo-
se neaptarta situacija, kas at-
sakingas už tai, kad būsto pri-
taikymas išardomas arba lėšos 
panaudojamos netinkamai. Gy-
venimiškos situacijos rodo, kad 
apie atsakomybę vis dėlto rei-
kėtų pagalvoti. 

Norėti jaukesnės 
aplinkos – ne 
nusikaltimas

V. Šimkienė pasakoja, kad 
dar nė karto netikrintoje Kai-
šiadorių rajono savivaldybėje 
rado būstą, kurio pritaikymas 
labiau priminė gerą remontą. 
Šeimininkai teigia, kad dalį me-
džiagų pirko patys, tačiau tai 
patvirtinančių dokumentų pa-
teikti negalėjo. Ir dar viename 
iš šioje savivaldybėje patikrin-

tų pritaikytų būstų šeimos na-
riai sakė patys pirkę plyteles, 
bet ir jie negalėjo pateikti kasos 
čekių. Šiame būste V. Šimkienė 
užfiksavo ir daugiau neatitiki-
mų: atliktų darbų akte parašy-
ta, kad sumontuoti 3 ranktū-
riai (347,87 eurų), tačiau rea-
liai jų nebuvo. Nesumontuotas 
ir į aktą įtrauktas atlenkiamas 
suoliukas (166,94 eurų). 

Kaišiadorių rajono savival-
dybės būsto neįgaliesiems pri-
taikymo komisijos narė Socia-
linės paramos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Giedrė Pavasa-
rytė sutinka ne su visomis pa-
tikros metu auditorės išsakyto-
mis pastabomis. Pasak jos, būs-
to pritaikymo komisijos nariai, 
vertindami neįgalių žmonių po-
reikius, nuoširdžiai stengiasi, 
kad būtų padaryta viskas, kas 
palengvintų jų gyvenimą. Ta-
čiau reikia paisyti ir finansinių 
galimybių, ir kitų sąlygų (pa-
vyzdžiui, norint įrengti laipti-
nėje atlenkiamą keltuvą reikia 
gauti kaimynų sutikimą), todėl 
visada ieškoma optimalaus va-
rianto. Vis dėlto, pasak G. Pa-
vasarytės, negalima nepaisyti 
ir kitų šeimos narių poreikių, 
juk ir jiems čia reikės gyventi. 
Todėl, jos nuomone, nereikia 
priekaištauti neįgaliųjų arti-
miesiems, kurie pritaikant būs-
tą nusprendžia skirti dalį savo 
lėšų, kad, tarkime, visa vonia, o 
ne tik sienos, prie kurių įrengia-
mas dušas, būtų išklijuotos vie-
nodomis, galbūt kokybiškesnė-
mis plytelėmis. Jeigu pritaikant 
būstą atlikti visi numatyti dar-
bai, o sąmata neviršyta, nerei-
kėtų iš būsto savininkų reika-
lauti papildomų dokumentų, 
kad patys pirko ar prisidėjo pi-
nigais, įsigydami kokybiškes-
nes prekes ar įrangą. 

Būsto pritaikymo komisi-
jos narės nuomone, nereikėtų 
priekaištauti ir kad nebaigta-
me tvarkyti būste neprisukti 
ranktūriai. „Baigs visus darbus 
ir prisuks, svarbiausia, kad jie 
nupirkti“, – tikina ji.

G. Pavasarytė sako, kad 
įprasta praktika – po atliktos 
patikros susipažinti su jos re-
zultatais. Deja, savivaldybė jo-
kios patikros ataskaitos nega-
vo. Tokios ataskaitos neteko 
matyti ir jau ne pirmą kartą 
tik rinamos Vilkaviškio rajono 
savivaldybės būsto pritaiky-
mo komisijos narei V. Masiliū-
nienei. 

Aldona MiliEšKiENė

Būsto pritaikymas – reiklumo  
ir atsakomybės testas

Skaudžią netekties va-
landą dėl mylimos Mamos 
mirties nuoširdžiai užjau-
čiame Kazlų Rūdos savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Ramutę SARA-
PINAVIČIENĘ.

Lietuvos neįgaliųjų  
draugijos valdyba  
ir administracija

Likimo negandos, įvairiau-
sios bėdos ir rūpesčiai sun-

kia našta slegia daugelio mūsų 
pečius. O čia dar kasdienybės 
pilkuma, kartais kupina skau-
dulių, nevilties. Tokiais sun-
kiais momentais be galo rei-
kia dvasinės atgaivos gurkš-
nio, kuris padėtų atsigauti, kad 
šviesesniu žvilgsniu galėtume 
apsižvalgyti ir pamatyti, kad 
mus supa ne vien juodos spal-
vos. Atgaivos reikia ir sveikam, 

ir ligoniui, jaunam ir brandaus 
amžiaus žmogui. Ji sušildo nuo 
gyvenimo skersvėjų sužvarbu-
sią sielą, padeda tobulėti, atgau-
ti dvasios ramybę. 

Neretai atgaivos žvaigždelė 
čia pat. Ją galima rasti gamtos 
prieglobstyje: sniego baltumo-
je, belaukiant sugrįžtančio pa-
vasario. Didžiulė palaima slypi 
sugrįžusio vyturio giesmėje ar 
besiskleidžiančiame žiede.

Nuvargusio žmogaus pro-

tui ir širdžiai tikra atgaiva gali 
būti muzikos kūriniai, poezijos, 
dailės parodos. O knygų skaity-
mas?! O užsiėmimas mėgstama 
veikla? Kai kam padeda kūry-
bos atgaiva. Ne paskutinę vie-
tą užima kultūringas humoras. 

Malonu, kai atsiranda žmo-
nių, kurie tampa kitiems atgai-
va. Jų rūpesčio, gerumo dėka ne 
vienas atsigauna po sunkios li-
gos ar nelaimės. Nuoširdūs, ge-
ri žodžiai įkvepia jėgų ir pasi-

tikėjimo, sugrąžina į prasmin-
gą gyvenimą.

O kaipgi be svajonės – spar-
nų sielai? Kas bebūtų, atimti 
svajonės iš žmogaus negalima. 
Į širdį, kurioje nėra vietos sva-
jonei, skverbiasi nusivylimas, 
nepasitenkinimas likimu.

Svajonės sparnais kilkime 
aukštyn, o atgaivos dvasia tegul 
praskrenda virš liūdinčių, ken-
čiančių, ieškančių paguodos.

Janina OžAliNsKAitė, Šeduva

Atgaivos versmės – čia pat, šalia

(atkelta iš 1 psl.)
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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, balandžio 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 292 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/12 s. 10:55 Akis už akį 
4. N-7. 4/8 s. 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. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 280 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gimę tą 
pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 23:15 Svetimšalė 2. N-14. 
2/3 s. 00:15 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą 
pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
280 s. (kart.).

Antradienis, balandžio 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 293 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/13 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/9 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 281 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:28 Loterija „Jėga“. 
21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:20 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 23:10 
Svetimšalė 2. N-14. 2/4 s. 00:15 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 281 s. (kart.).

trečiadienis, balandžio 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 294 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/14 s. 10:55 Akis už akį 
4. N-7. 4/10 s. 11:40 Emigrantai. (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. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 282 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Svetimšalė 
2. N-14. 2/5 s. 00:15 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota, kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 282 s. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 19 d.
09:05 Senis. N-7. 295 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/15 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/11 s. 11:40 Gyvenimas. (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. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 283 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Spe-
cialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 
Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. 22:30 Dviračio ži-
nios. Ved. Vytautas Šerėnas. 23:00 21 

(21 / Blackjack). N-7. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
283 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 296 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/16 s. 10:55 Akis už akį 
4. N-7. 4/12 s. 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. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 284 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Bea-
tos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 20:58 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Auk-
sapirštis. N-7. 00:50 Smegenų paslap-
tys. Marselis Prustas. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (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 žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 284 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 21 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 14, 15 s. 07:20 Premjera. 
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2. 
2/8 s. 07:30 Premjera. Detektyvė Mi-
retė. 20 s. 07:45 Premjera. Stebuklin-
goji Boružėlė. 8 s. 08:10 Karinės pa-
slaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Go-
rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. 2 d. Dramblių užkalbėto-
ja. (subtitruota). 12:40 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Sniego vilkų 
šeimyna ir aš. 2 d. (subtitruota). 13:40 
Mis Marpl 4. N-7. 4/1 s. Rugiai kišenė-
je. 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Teisė ži-
noti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – viena šir-
dis“. 23:10 Draugo kailyje. N-14. (subti-
truota). 01:00 Auksapirštis. N-7. (kart.). 
02:50 Pasaulio dokumentika. Goron-
gozos nacionalinis parkas. Rojaus at-
gimimas. 2 d. Dramblių užkalbėtoja. 
(subtitruota, kart.). 03:45 Pasaulio do-
kumentika. Sniego vilkų šeimyna ir aš. 
2 d. (subtitruota, kart.). 04:45 Auksinis 
protas. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 22 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir 
apie juos. 08:30 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite. 09:00 Hanso Kristia-
no Anderseno pasakos. 3 s. Undinė-
lė. 10:00 Gustavo enciklopedija. (sub-
titruota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:25 Mūsų gyvūnai. 11:50 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Mėlynoji planeta 2. 3 d. Koraliniai ri-
fai. (subtitruota). 12:45 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Laukiniai gy-
vūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/4 d. 
Aliaska. Rudųjų lokių rojus. (subti-
truota). 13:40 Mis Marpl 4. N-7. 4/2 s. 
Žudyti lengva. 15:15 Laisvės vėliav-
nešiai. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Auksinis protas. 
(kart.). 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
N-7. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Premje-
ra. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. 5 s. 
21:55 Prakeiktas telefonas. N-7. 23:30 
Gerard Depardieu: priimkit mane to-
kį, koks esu. (kart.). 00:25 Pasaulio 
dokumentika. Mėlynoji planeta 2. 3 
d. Koraliniai rifai. (subtitruota, kart.). 
01:15 Pasaulio dokumentika. Lauki-
niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 
3. 3/4 d. Aliaska. Rudųjų lokių rojus. 
(subtitruota, kart.). 02:00 Smegenų 
paslaptys. Marselis Prustas. (kart.). 
02:10 Karinės paslaptys. (kart.). 03:00 
Savaitė. (kart.). 03:55 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai – vie-
na širdis“. (kart.).

Pirmadienis, balandžio 16 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (15) (kart.). N-7. 06:55 Simpso-
nai (4) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (5) 
(kart.). N-7. 07:55 Svajonių sodai. 08:55 
Meilės sūkuryje (2805). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (27). N-7. 12:00 Svo-
tai (1). N-7. 13:00 Pažadėtoji (3113). N-7. 
13:30 Pažadėtoji (3114). N-7. 14:00 
Maištingosios amazonės (35). N-7. 
15:00 Simpsonai (7). N-7. 15:30 Simp-
sonai (8). 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 (43). N-7. 
20:00 Legendinės meilės. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (39). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Nevaldoma grėsmė. 
N-14. 00:25 Kaulai (8). N-14. 01:25 Gra-
žuolė ir pabaisa (7). N-7. 02:15 Gaudy-
nės (4). N-7. 03:05 Raitelis be galvos 
(9). N-7. 03:55 Imperija (9). N-14. 04:45 
Kaulai (8) (kart.). N-14. 05:35 Mažylė 
Houp (13). N-7.

Antradienis, balandžio 17 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (16). N-7. 06:55 
Simpsonai (7) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (8) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (39). N-7. 08:25 Šviesoforas (43). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2806). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (28). N-7. 
12:00 Svotai (2). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3115). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3116). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(36). N-7. 15:00 Simpsonai (9). N-7. 
15:30 Simpsonai (10). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 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 Šviesoforas 
(44). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (40). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Teisingumo ieškoto-
jas. N-14. 00:40 Kaulai (9). N-14. 01:35 
Gražuolė ir pabaisa (8). N-7. 02:25 Gau-
dynės (5). N-7. 03:15 Raitelis be gal-
vos (10). N-7. 04:05 Imperija (10). N-14. 
04:55 Kaulai (9) (kart.). N-14. 05:40 Ma-
žylė Houp (14). N-7.

trečiadienis, balandžio 18 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (17). N-7. 06:55 
Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (10) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (40). N-7. 08:25 Šviesoforas (44). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2807). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (29). N-7. 
12:00 Svotai (3). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3117). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3118). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(37). N-7. 15:00 Simpsonai (11). N-7. 
15:30 Simpsonai (12). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švie-
soforas (45). N-7. 20:00 Gero vakaro 
šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (41). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikin-
glotto. 22:30 Priverstas žudyti. N-14. 
00:35 Kaulai (10). N-14. 01:30 Gražuo-
lė ir pabaisa (9). N-7. 02:20 Gaudynės 
(6). N-7. 03:10 Raitelis be galvos (11). 
N-7. 04:00 Imperija (11). N-14. 04:50 
Kaulai (10) (kart.). N-14. 05:40 Mažylė 
Houp (15). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 19 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18). N-7. 06:55 
Simpsonai (11) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (12) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (41). N-7. 08:25 Šviesoforas (45). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2808). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (30). N-7. 
12:00 Svotai (4). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3119). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3120). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(38). N-7. 15:00 Simpsonai (13). N-7. 
15:30 Simpsonai (14). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (46). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (42). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Patrulių zona. N-14. 
00:35 Kaulai (11). N-14. 01:35 Gražuo-
lė ir pabaisa (10). N-7. 02:25 Gaudynės 
(7). N-7. 03:15 Raitelis be galvos (12). 
N-7. 04:05 Imperija (12). N-14. 04:55 
Kaulai (11) (kart.). N-14. 05:45 Mažylė 
Houp (16). N-7.

Penktadienis, balandžio 20 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (19). N-7. 06:55 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (14) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (42). N-7. 08:25 Šviesoforas (46). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2809). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (31). N-7. 
12:00 Svotai (5). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3121). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3122). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(39). N-7. 15:00 Simpsonai (15). N-7. 

Pirmadienis, balandžio 16 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (16). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (17). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(18). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (19). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(93). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (135). 
14:25 „Dvi širdys“ (703). 14:55 „Dvi 
širdys“ (704). 15:25 „Dvi širdys“ (705). 
15:55 „Dvi širdys“ (706). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 „Paveldėtoja“ (33). N-7. 21:00 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Ekstremalus greitis. N14. 00:15 
„Judantis objektas“ (22). N-7. 01:10 
Artimi priešai. N14.

Antradienis, balandžio 17 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (19). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (20). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(21). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (20). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(94). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vieną. 
N-7. 12:30 Nuo... Iki... 12:55 KK2. N-7. 
Infošou. 13:25 „Rožių karas“ (136). 
14:25 „Dvi širdys“ (707). 14:55 „Dvi 
širdys“ (708). 15:25 „Dvi širdys“ (709). 
15:55 „Dvi širdys“ (710). 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. Infošou. 20:00 
„Paveldėtoja“ (34). N-7. 21:00 Ekra-
nai. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Detonatorius. N14. 00:25 „Judantis 
objektas“ (23). N-7. 01:20 Ekstrema-
lus greitis. N14.

trečiadienis, balandžio 18 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (22). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (23). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(24). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (21). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(95). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, 
kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vieną. N-7. 
12:30 Ekranai. N-7. 12:55 KK2. N-7. In-
fošou. 13:25 „Rožių karas“ (137). 14:25 
„Dvi širdys“ (711). 14:55 „Dvi širdys“ 
(712). 15:25 „Dvi širdys“ (713). 15:55 
„Dvi širdys“ (714). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 „Pavel-
dėtoja“ (35). N-7. 21:00 Gyvūnų poli-
cija. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 

Kaubojai ir ateiviai. N14. 00:50 „Ju-
dantis objektas“ (1). N-7. 01:40 Deto-
natorius. N14.

ketvirtadienis, balandžio 19 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (25). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (26). 
N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (22). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (96). N-7. 
09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra. 
N-7. 12:00 Visi už vieną. N-7. 12:30 Gy-
vūnų policija. N-7. 12:55 KK2. N-7. In-
fošou. 13:25 „Rožių karas“ (138). 14:25 
„Dvi širdys“ (715). 14:55 „Dvi širdys“ 
(716). 15:25 „Dvi širdys“ (717). 15:55 
„Dvi širdys“ (718). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Valan-
da su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Bėgančios kortos. N14. 00:20 „Ju-
dantis objektas“ (2). N-7. 01:15 Kaubo-
jai ir ateiviai. N14. 03:15 Alchemija XIII. 
Apie patriotizmą. 03:45 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 20 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (27). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (28). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(29). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (23). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(97). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, 
kaip yra. N-7. 12:00 Valanda su Rūta. 
13:25 „Rožių karas“ (139). 14:25 „Dvi 
širdys“ (719). 14:55 „Dvi širdys“ (720). 
15:25 „Dvi širdys“ (721). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (722). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAI-
TĖS HITAS Jupiterė. Pabudimas. N-7. 
23:30 Paranormalūs reiškiniai. Vai-
duoklio dimensija. N14. 01:10 Bėgan-
čios kortos. N14.

Šeštadienis, balandžio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Didysis žvejys 2“ (36). 06:55 „Ponas 
Bynas“ (22). 07:20 „“Nickelodeon“ va-
landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (34). 07:45 „Žuviukai burbuliu-
kai“ (7). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (15). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (21). 09:00 
„Ogis ir tarakonai“ (70). 09:10 „Ogis ir 
tarakonai“ (71). 09:20 „Ogis ir tarako-
nai“ (72). 09:30 „Drakonų kova. Super“ 
(6). N-7. 10:00 „Ogis ir tarakonai“ (43). 
10:10 KINO PUSRYČIAI Kelionė laiku. 
11:55 Skūbis Dū. 13:40 Dzeusas ir Rok-
sana. 15:35 „Mažylis“ Tomis. N-7. 17:30 
Bus visko. Gyvenimo būdo laida. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Kelionė į paslaptingąją 
salą. N-7. 21:20 Prekybos centro kie-
tuolis. N-7. 23:10 Savaitė be žmonų. S. 
01:10 Jupiterė. Pabudimas. N-7.

Sekmadienis, balandžio 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Didysis žvejys 2“ (37). 06:55 „Ponas 
Bynas“ (23). 07:20 „“Nickelodeon“ va-
landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (35). 07:45 „Žuviukai burbuliu-
kai“ (8). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (16). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (22). 09:00 
„Ogis ir tarakonai“ (73). 09:10 „Drako-
nų kova. Super“ (7). N-7. 09:40 KINO 
PUSRYČIAI Nykštuko Tomo ir Coliukės 
nuotykiai. 11:05 Tomas ir Džeris. Šnipų 
žaidimai. 12:30 Aš - šnipas. N-7. 14:20 
PREMJERA Roko amžius. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. Laida apie automobilius. 
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų 
šou. 22:00 Džekas Ryčeris. N14. 00:40 
Sukrečiantis skrydis. N-7. 02:35 Savai-
tė be žmonų. S.

Pirmadienis, balandžio 16 d. 
06:35 „Viena už visus“ (37). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (38). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (418). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (41). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (13). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (16). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (17). N-7. 11:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (3). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (419). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (42). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (14). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(19). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (20). 
N-7. 17:55 „Akloji zona“ (22). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (14). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 
Ugnies žiedas. N-7. 23:30 Žmogus 
be praeities. N14. 01:15 „Išbandymų 
diena“ (1). N14. 02:00 „Juodasis sąra-
šas“ (20). N-7.

Antradienis, balandžio 17 d. 
06:35 „Viena už visus“ (39). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (40). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (419). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (42). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (14). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (19). N-7. 11:00 „Gelbė-

tV3

Lnk

btV

15:30 Simpsonai (16). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Krudžiai. 
N-7. 21:20 Aš - ketvirtas. N-7. 23:35 Pa-
sitikėjimas. N-14. 01:20 Patrulių zona. 
N-14. 03:15 Priverstas žudyti. N-14. 
05:00 Svotai (1) (kart.). N-7. 05:50 Ma-
žylė Houp (17). N-7.

Šeštadienis, balandžio 21 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Aladinas 

(29). 06:55 Ančiukų istorijos (22). 07:25 
Vėžliukai nindzės (53). 07:55 Aladinas 
(30). 08:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
(20). N-7. 08:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (21). N-7. 09:25 Ilgo plauko istorija 
(2). 10:00 Virtuvės istorijos. 10:30 Gar-
du Gardu. 11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Iš-
sirink sau ateitį. 12:00 Paauglės dvasia. 
N-7. 13:50 Auklių nuotykiai. N-7. 15:50 
Havajai 5.0 (13). N-7. 16:45 Ekstrasensų 
mūšis (13). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot. 19:30 Naktis mu-
ziejuje. Kapo paslaptis. N-7. 21:25 Lo-
jalioji. N-14. 23:50 Viešbutis „Didysis 
Budapeštas“. N-14. 01:40 Aš - ketvirtas. 
N-7. 03:35 Svotai (2) (kart.). N-7. 04:25 
Svotai (3) (kart.). N-7. 05:15 Gaudynės 
(7) (kart.). N-7.

Sekmadienis, balandžio 22 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladinas 

(30) (kart.). 07:00 Ančiukų istorijos (23). 
07:30 Vėžliukai nindzės (54). 08:00 
Aladinas (31). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių so-
dai (59). 11:30 Mergina iš Alabamos. 
N-7. 13:45 Keistuolis ir gražuolė. N-7. 
15:45 Simpsonai (1). N-7. 16:15 Ekstra-
sensų mūšis (14). N-7. 18:00 Raudo-
nas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Geriausi mūsų metai. 100-mečio šou. 
22:00 Mechanikas. N-14. 23:50 Pavo-
jingas susitarimas. N-14. 01:35 Loja-
lioji. N-14. 03:35 Svotai (4) (kart.). N-7. 
04:30 Mažylė Houp (18). N-7. 04:55  
Mažylė Houp (19). N-7. 05:15  Moder-
ni šeima (24). N-7.

Lrt
tojai - 112“ (20). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (22). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(14). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (420). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(43). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (15). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (21). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (22). N-7. 17:55 
„Akloji zona“ (23). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (15). N-7. 20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 Teisin-
gumo riba. N14. 22:50 Ugnies žiedas. 
N-7. 01:15 „Strėlė“ (20). N-7. 02:00 „Blo-
gas šuo!“ (1).

trečiadienis, balandžio 18 d. 
06:35 „Viena už visus“ (41). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (42). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (420). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (43). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (15). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (21). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (22). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (23). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(15). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (421). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(44). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (16). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (23). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (24). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (25). N-7. 18:30 LKL 
čempionatas. Neptūnas-Lietkabelis. 
21:00 „Septinta kategorija. Pasaulio 
pabaiga“ (1). N-7. 22:50 „Septinta ka-
tegorija. Pasaulio pabaiga“ (2). N-7. 
00:35 Teisingumo riba. N14. 02:10 
„Strėlė“ (21). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 19 d. 
06:35 „Viena už visus“ (43). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (44). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (421). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (44). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (16). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (23). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (24). N-7. 11:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (5). N-7. 13:40 „Prokurorų pati-
krinimas“ (422). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (45). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(17). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (26). 
N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (27). N-7. 
17:55 „PREMJERA Akloji zona“ (1). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (16). N-7. 20:00 
Info diena. 20:25 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:00 Laisvės kirtis. N14. 22:50 
„Septinta kategorija. Pasaulio pabai-
ga“ (1). N-7. 00:35 „Septinta katego-
rija. Pasaulio pabaiga“ (2). N-7. 02:05 
„Strėlė“ (22). N-7. 02:50 Savaitės kri-
minalai . N-7.

Penktadienis, balandžio 20 d. 
06:35 „Viena už visus“ (45). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (46). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (422). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (45). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (17). N-7. 10:30 „Gelbė-
tojai - 112“ (26). N-7. 11:00 „Gelbėtojai 
- 112“ (27). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (1). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (16). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (423). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (46). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (18). N-7. 16:50 
„Gelbėtojai - 112“ (28). N-7. 17:20 „Gel-
bėtojai - 112“ (29). N-7. 17:55 „PREMJE-
RA Akloji zona“ (2). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (17). N-7. 20:00 Info diena. 
21:00 Gaujos vyrukai. N14. 22:50 Lais-
vės kirtis. N14. 00:40 „Strėlė“ (23). N-7. 
01:30 Gaujos vyrukai. N14.

Šeštadienis, balandžio 21 d. 
06:15 „Viena už visus“ (42). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (43). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (44). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (45). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (46). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 „Pavariau“ (23). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (3). 11:30 „Žemė 
iš paukščio skrydžio“ (3). 12:40 „Van-
denyno paslaptys su Džefu Korvi-
nu“ (82). 13:10 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (1). 13:40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (10). N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ 
(25). N-7. 16:00 „Detektyvų istorijos“ 
(3). N-7. 17:00 LKL čempionatas. Pie-
no žvaigždės-Lietkabelis. 19:30 Mu-
zikinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS 
Užrakintas. N14. 00:05 AŠTRUS KINAS 
Tikras teisingumas. Brolija. N14. 01:45 
„Strėlė“ (22). N-7. 02:30 „Strėlė“ (23). 
N-7. 03:15 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, balandžio 22 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Vokietija. 07:30 Sveikatos kodas. 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnų čem-
pionų lyga. Olandija. 10:00 „Pavariau“ 
(24). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ (4). 11:30 
„Žemė iš paukščio skrydžio“ (4). 12:40 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (83). 13:10 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (2). 13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Reali mistika“ (21). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Neptūnas-Lietu-
vos rytas. 19:30 „Daktaras Richteris“ 
(5). N-7. 20:35 „Daktaras Richteris“ (6). 
N-7. 21:40 „Juodasis sąrašas“ (21). N-7. 
22:35 „Išbandymų diena“ (2). N14. 
23:35 Užrakintas. N14. 01:20 „Kas žu-
dikas?“ (25) . N-7. 02:15 „Detektyvų is-
torijos“ (3) . N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Nuo priepuolio gali apsaugo-
ti paslaptingas vitaminas iš m 
raidės. Epilepsija sergantis vil-
nietis teisininkas Karolis Petry-
la (30 m.) – pavyzdys, kad tai ti-
krai veikia. Šis vitaminas yra 
meilė. Kartą nuėjęs pas profe-
sorę Rūtą Mameniškienę Karolis 
jautėsi prastai – buvo pavargęs, 
neišsimiegojęs ir nespėjęs laiku 
išgerti vaistų. Tą dieną buvo nu-
matyta daryti smegenų akty-
vumą registruojantį tyrimą – 
elektroencefalogramą. Karolis 
jaudinosi, kad tyrimo rezulta-
tai gali būti prasti, bet padariu-
si tyrimą gydytoja išsklaidė abe-
jones: „Karoli, tavo elektroence-
falograma ideali. Ką darai?“ Vy-
ras prisipažino, kad turi mylimą 
moterį, o gydytoja patvirtino – 
meilė išties gydo. 

„Viskas apie epilepsiją“ – tai 
pirmoji lietuviška knyga apie šią 
ligą, kurią parašė jos kamuoja-
mas K.Petryla ir Vilniaus univer-
siteto Santaros klinikų profeso-
rė R.Mameniškienė. „Daug žmo-
nių – net šeimos gydytojai – suži-
noję, kad kas nors serga epilepsi-
ja, klausia to paties, bet neranda 
atsakymų. Nutariau palengvinti 
jų dalią“, – savo sprendimą para-
šyti knygą paaiškino K.Petryla. 

Rašydamas knygą K.Petryla 
rėmėsi savo patirtimi. Jo ligos is-
torija rodo, kad daug metų epi-
lepsija gali būti neatpažinta. Tik 
būdamas dvidešimties Karo-
lis sužinojo, kad serga, nors vis-

kas prasidėjo nuo šešerių metų. 
Kartą einant iš kiemo į namus jį 
stumtelėjo kitas vaikas. Krisda-
mas Karolis smilkiniu atsitren-
kė į vinį, kuri buvo įkalta į laip-
tinės duris. Verkdamas jis grįžo 
namo, bet neatrodė, kad atsitiko 
kas nors rimta. Pradėjęs lanky-
ti pirmą klasę berniukas kartais 
atrodydavo užsisvajojęs. 5–10 
sekundžių moksleivis prarasda-
vo sąmonę, tačiau aplinkiniai to 
dažnai nepastebėdavo. Stipriau 
liga išryškėjo paauglystėje. Nuo 
12 metų pradėjo kartotis vadi-
namasis absansas – priepuoliai, 
kuriems artėjant jis pajusdavo 
malonų jausmą, kad jau yra čia 
buvęs, yra tai girdėjęs, o po 5–10 
sekundžių nieko neatsimindavo. 
Mokytojai klausdavo: „Karoli, ar 
tau viskas gerai?“ Tėvai jį vesda-
vo pas gydytojus, bet jie sakyda-
vo, kad nieko tokio, viskas pra-
eis, tai esą nutinka tik dėl krau-
jagyslių susiaurėjimo smegeny-
se. Karolio mama Janina Petry-
lienė, pati gydytoja, apgailesta-
vo, kad praėjo net 14 metų, kol 
pavyko nustatyti tikrąją sūnaus 
ligos priežastį. Medikė įspėjo ki-
tus tėvus – jei kyla įtarimų dėl 
vaiko sveikatos, reikia nuvesti jį 
pas neurologą ir paprašyti atlikti 
elektroencefalogramą. „Nuo vai-
kystės Karolį tyrė įvairūs speci-
alistai: atliko kompiuterinę to-
mografiją, kitus tyrimus, bet nie-
ko nepastebėjo“, – apgailestavo 
J.Petrylienė. 

Į smilkinį įsirėžusi vinis vilniečio 
gyvenimą paženklino priepuoliais 

Danutė Jonušienė portale www.lrytas.lt papasakojo epilep-
siją sergančio vyriškio istoriją.

Mažame kaime gimė 
didelė iniciatyva

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Prieš 10 metų Zazdziežo 
kaimo (Lenkija) gyvento-
jams buvo pranešta, kad 
uždaroma čia veikusi mo-
kykla. Mat mokinių nebeli-
ko, o pastato priežiūra ne-
mažai kainuoja. Gyventojai 
pasipiktino ir... pasiprieši-
no. Juk mokykla buvo ir kul-
tūros židinys, ir bendravi-
mo vieta. Mokyklinio am-
žiaus vaikų gal ir nebėra, 
bet daugelyje jaunų šeimų 
auga nauja pamaina.

Nuo vaikystės pasaulį tarsi pro 
miglą reginčio Algio Kielos ir 
nuo jaunystės judėjimą prara-
dusio Stasio Šimkaus nupintų 
dekoratyvinių krepšių, tvore-
lių galima pamatyti ne tik Prie-
kulėje, kur abu gyvena, bet ir 
kitose šalies vietose, užsienyje. 
Pinti gražius darbus – džiaugs-
mas sielai ir aplinkiniams, vais-
tas nuo slogių minčių. 

„Mes buvome nurašyti“, – 
sarkastiškai ištarė pašnekovai. 
Dabar jų ieško aplinkos grožio, 
amatų puoselėtojai.

Po avarijos per javapjūtę 
buvęs ūkio skyriaus valdyto-
jas 33-ejų metų S. Šimkus buvo 
sunkiai sužalotas. Tuomet jam 
pripažino visišką negalią. „Aš 
28 metus su lazdomis vaikš-
tau. Šeima manęs išsižadėjo“, – 
karčiai ištarė 60-metis Stasys. 

Gyvenimo užribyje atsidū-
ręs S. Šimkus suvokė, kad sėdėti 
nieko neveikiant ir skųstis liki-
mu – ne išeitis. „Užkabino“ bu-
vęs bendradarbis, parodęs pin-
tą krepšį ir paklausęs, ar suge-
bėtų tokį padaryti. „Nuvažiavęs 
prisipjoviau žilvičių ir per tris 
dienas nupyniau“, – prisiminė 
pašnekovas. Tada ir prasidėjo: 
krepšius pina 17 metų. 

A. Kiela prisipažino, kad nie-

kada nėra matęs tikro pasaulio 
vaizdo. Nuo vaikystės jis mo-
kėsi aklųjų ir silpnaregių mo-
kykloje. „Ten išmokau gyven-
ti, prisitaikiau“, – sakė jis. Algis 
ten mokėsi drožinėti ir kitų me-
džio darbų. Pinti išmoko iš tėve-
lio, senelio.

„Užrišk man akis, aš drąsiai 
nupinsiu krepšį ar kitą daiktą. 
Pirštai jaučia, kad netinkama, 
per sausa vytelė, ir nelygumą 
jaučia“, – apie 40 metų puose-
lėtus pynimo įgūdžius pasako-
jo S. Kiela. Juokais jis pridūrė, 
kad išprotėtų be darbo. Dirba 
ir nesiskundžia: didelis jo pin-
tų daiktų asortimentas – nuo 
mažų krepšelių iki didžiųjų be-
dugnių krepšių. Jo pintos tvo-
relės Priekulės mieste puošia 
„Mingės“ karčemos ir cukrai-
nės aplinką. Daug mažų krep-
šelių iškeliavo į Vokietiją. 

Algis – savamokslis muzi-
kantas. Kai užeina negerumas 
ir negali dirbti, paima akordeo-
ną ir užgroja. Jis džiaugiasi da-
lyvaudamas Agluonėnų klojimo 
teatre, taip pat dalyvauja Prie-
kulės kultūros centro folkloro 
ansamblyje „Vėlingis“.

Ir A. Kiela, ir S. Šimkus daly-
vauja edukacinėse programo-
se – moko pinti iš vytelių. 

Likimo kirčius atrėmė mėgstamu darbu
Portale www.gargzdai.lt galime perskaityti Virginijos Lapie-
nės straipsnį apie 2 negalią turinčius kūrėjus. 

Marijampolės žmonių su ne-
galia sporto klubas „Šešu-

pė“ surengė tradicinį tarptau-
tinį įvairių sporto rungčių tur-
nyrą „Velykos-2018“. Į renginį 
atvyko svečių iš Kauno sporto 
klubo „Santaka“ su pirminin-
ke Irena Sadauskiene, taip pat 
varžėsi Vilkaviškio, Kazlų Rū-
dos, Marijampolės savivaldy-
bių sportininkai. Turnyro sve-
čius ir dalyvius pasveikino Ma-
rijampolės savivaldybės Spor-

to skyriaus vedėjas Vytautas 
Papečkys. 

Žuvyčių gaudymo „magneti-
ne meškere“ rungtyje tarp mo-
terų stipriausiai pasirodė Regi-
na Sadauskaitė iš Marijampolės, 
iš vyrų geriausiai žvejojo Pet ras 
Mardosas (klubas „Šešupė“, Ma-
rijampolė). Smiginio varžybose 
laimėjo Inga Kalėdaitė ir Juozas 
Klimašauskas, abu iš „Šešupės“ 
klubo. Žiedų mėtymo rungtyje 
stipriausia buvo Jurgita Rauli-

naitienė iš Kauno, o iš vyrų taik-
liausiai mėtė Giedrius Žilionis 
(Marijampolė). Geriausiai šaš-
kėmis žaisti sekėsi Konstanci-
jai Brovkienei („Šešupės“ klu-
bas) ir Albertui Minsevičiui 
(Kaunas).

Apdovanojimus nugalėto-
jams skyrė Marijampolės savi-
valdybės Sporto skyrius, prizi-
ninkus apdovanojo jo vyr. spe-
cialistė Vida Tamkevičienė.

„Bičiulystės“ inf.

Neįgaliųjų  
sportas

Velykiniame turnyre geriausiai 
pasirodė marijampoliečiai

Čia laukiami visi  
vaikai

Aktyvios mamos ėmė veikti. 
Rinko tėvų parašus, kūrė ben-
drijos, kuri turėtų teisę steig-
ti savo darželį, įstatus, siuntė 
laiškus į įvairias bendruome-
nines idėjas palaikančias ins-
tancijas, ieškojo profesionalių 
darbuotojų. Kas važiuos dirbti į 
kaimą?! Vis dėlto važiuoja – tie, 
kuriems rūpi vaikų ir visuome-
nės interesai bei galimybė įdo-
miai dirbti.

Taip atsirado darželis „Pro-
myczek“ (Spindulėlis). Pirmai-
siais metais jį lankė aštuonio-
lika vaikučių, dabar – per pus-
šimtį. Laimė, iniciatyvą palai-
kė apskrities administracija, 
ji parėmė finansiškai. Ir nors 
pastaraisiais metais valdžios 
parama mažėja, bet bendruo-
menė jau išmoko savarankiš-
kai tvarkytis, rado kelią į įvai-
rius fondus. Kaimo darželyje 
netrūksta nei patogių baldų, 
nei žaidimų ar įvairių ugdymo 
priemonių.

Nuo pat pradžios buvo su-
tarta, kad ypatingas dėmesys 
bus skiriamas vaikų ugdymui, 

o tokia veikla daug kainuoja. 
Darželį lanko ir sveiki, ir neį-
galūs vaikučiai, todėl auklėto-
joms teko nepaprastas uždavi-
nys: dirbti taip, kad visiems bū-
tų įdomu ir naudinga.

Ką kaimiečiai nutyli
Žmonės kaime vis dar gėdi-

jasi sakyti, kad jų vaikas kitoks. 
Darželio administracija kartais 
net pakviečia psichologą pasi-
kalbėti su neįgalių vaikų tėvais, 
kad pamokytų ir padrąsintų.

Darželio idėjos autorė Mo-
nika Ignačak, 3 vaikučių mama, 
pasakoja: „Taip, mums pasisekė 
sukurti puikų darželį. Nuosta-
bu, kad jis atsirado mažame 
kaime. Kokia bebūtų situaci-
ja šeimoje, tėveliai nuo 3 metų 
jau gali vesti savo vaikutį į mū-
sų darželį, kur su juo bus rim-
tai dirbama. Visokiais būdais 
ieškome pinigų, todėl tėvai už 
darželį moka nedaug. Korek-
cinė ir gydomoji gimnastika, 
rit mikos ir plastikos pratimai, 

ang lų kalba, sensorinė, neuro-
logopedinė terapija ir kt. – to-
kia darželio kasdienybė. Stato-
me spektaklius, dainuojame ir 
šokame, važiuojame į ekskursi-
jas. Mūsų vaivadijoje turbūt ne-
rasite kito darželio, kuris, kaip 
mes, finansuotų auklėtinių ug-
dymą per tėvų atostogas. Labai 
svarbu, kad vaikų, ypač neįga-
lių, ugdymas nenutrūktų, todėl 
apmokame net ir hipoterapijos 
ar hidroterapijos užsiėmimus 
kitose vietovėse. Darželio auk-
lėtiniai paruošiami gyvenimui 
visuomenėje.“

Privatus bendruomenės vai-
kų darželis – toks keistas šio 
darželio statusas. Valstybė už 
vaiką jam moka tik 75 proc. tų 
lėšų, kurios skiriamos viešiems 
darželiams. Vis dėlto sugebama 
išsiversti ir rasti papildomų fi-
nansų, nes juk dirbama dėl sa-
vo ir kaimynų vaikų, o tai labai 
motyvuoja.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė 

Turnyro prizininkai buvo apdovanoti medaliais.
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Tremties 
traukinys

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“. 

Pavasaris, tuoj pievose sužy-
dės purienos, šilelyje žiedus 

jau skleidžia žibutės. Jų čia tiek 
daug, kad vos tik iš kiemo pasu-
kęs šilelio link jau ir matai mėly-
nuojantį šlaitą.  

Ar bepamatysiu aš savuo-
sius laukus? Pergyvenom karą, 
manėm, jau viskas baigėsi. Tai 
kas, kad į kolchozą visus varė, 
bet gyvi, tai ir svarbiausia. Ne-
žino Aloy zas, kam jis užkliuvo, 
kad ankstų rytą apsilankė stri-
bų būrys, šaukė, rėkė: „Tėvynės 
išdavikas! Sušaudyti!“ Koks aš 
tėvynės išdavikas, gyvenu su 
savo Katryte ir pulku vaikelių 
prie miško, tai ar aš kaltas, kad 
dieną vieni, naktį kiti vis aplan-
ko, reikalaudami tai duonos, tai 
lašinių, tai arielkos. Visada bū-
davau pasiruošęs tokiems sve-
čiams. Išgirstų, kad nieko netu-
riu, kaip mat sugalvotų prie duk-
rų lįsti ar dar ir išžudytų visus 
be gailesčio. Tiesa, miškiniai bu-
vo savo kaimo vyrai, jie draugiš-
kesni, bet ateidavo iš bado pajuo-
dusiais paakiais, purvini. Kaip 
nepadėsi buvusiam kaimynui. 

Vieną naktį pasibeldė kaimy-
nų Jonukas. Verkė, keikė sa-

vo likimą ir amerikonus, kurie 
vis žada, bet niekaip į pagalbą 
nesiskubina. Sakau, pasiduok, 
gal pasigailės, bent gyvas liksi. O 
jis: „Dėde, pasiduočiau, jei žino-
čiau, kad gyvą paliks, bet jau keli 
vyrai iš mūsų būrio ėjo pas stri-
bus rankas iškėlę, tai juos taip 
daužė vidury miesto aikštės, iki 
mirties. Subjaurojo kūnus, kad 
nei tikra motina neatpažintų.“ 
Paverkėme, išgėrėme už tuos 
vyrus arielkos, kad jų dūšelės 
ramybę rastų, nes nei kapelio, 
nei kryželio tokiems, kaip stri-
bai sako, „tėvynės išdavikams“ 
niekas nekasė ir nestatė. Suvers-
davo visus į vieną duobę ir pa-
likdavo, tad šunys jų kūnus po 
visą apylinkę ištąsydavo. Atsi-
sveikinom su Jonuku, o ryte jau 
ir kiti svečiai šautuvo buožėmis 
švaistosi. Pasiautėję ir pasivai-
šinę liepė žmonai įdėti maisto ir 

marškinius, dar ką nors šiltes-
nio – būsiu gabenamas pas bal-
tas meškas perauklėti. Kateri-
na verkė, prašė pasigailėti jos ir 
pulko vaikelių, namuose maitin-
toją palikti. Pats vyriausias stri-
bas sodriu balsu riktelėjo: „Mo-
terie, džiaukis, kad nesušaudom, 
o tik perauklėti vežam. Ir dar 
džiaukis, kad tu namie lieki su 
savo vaikais, o jei dar čia verkš-
lensi – ir tave su tavo snargliais 
išvežime.“ Aloyzas ramino žmo-
ną, sakė kaip nors išgyvensiąs. 

Išsivedė Aloyzą ir dieną 
palaikę Kalvarijos miestelio 
dabok lėje, kitą dieną jau su bū-
riu kitų vyrų vedė į Jungėnų 
traukinių stotį. Šį kelią Aloyzas 
gerai žinojo, nes netoli geležin-
kelio gyveno brolis Alfonsas. Tik 
tada dar nenumanė, kad nebėra 
tarp gyvųjų jo broliuko, kad ir 
pas juos ryte apsilankė stribai, 
tik dar žiauresni, ir taip mušė 
Alfonsą, kad bevežant į Kalva-
riją jis mirė. Nesivargino stribai 
pranešti jo žmonai ir keturioms 
dukroms. Išmetė iš mašinos, nu-
tempė ant geležinkelio bėgių ir 
paliko. Rado kaimo žmonės Al-
fonsą be gyvybės ženklų ir pra-
nešė jo žmonai Marijonai.  

Suvarė visus į gyvulinius va-
gonus ir taip uždarė, užka-

lė visus tarpelius, kad vos tik 
pasidarė tamsu, pradėjo trūk-
ti oro. Dar kelias minutes Aloy-
zas galvojo apie savo Katrę ir po 
jos širdimi spurdančią gyvybę. 
Nematys šis kūdikis savo tėčio, 
jaučia širdis, nematys. Varė iš 
proto ir vagonų dundėjimas dun 
dun dun. Kažkas kampe pradėjo 
kalbėti poterius, po kurio laiko 
jau visų lūpose buvo malda, vi-
si vieningai, kaip tik moka, kal-
bėjo su Dievu, prašydami, kad 
greičiau baigtųsi ta kankynė. 

Sustojus traukiniui visi pa-
galvojo, kad leis išlipti ir atlikti 
gamtinius reikalus, bet kur tau. 
Kareiviai valgė vyrams žmonų 
įdėtus lašinius, pasigardžiuo-
dami gėrė naminukę ir vis šū-
kavo: na, kas norit gerti. Vi-
si norėjo, bet kai pamatė, kaip 
arčiausiai durų stovėjusį vyrą 
išsitempė į lauką ir tyčiojosi iš 
jo, daužė, kol tas išleido pasku-
tinį kvapą, suprato, kad iš šių 

žmonių, jei galima juos taip pa-
vadinti, nieko negali tikėtis. Ir 
kai sustodavo traukinys, kad 
ir duso vyrai iš troškulio, nie-
kas neprašė nei gerti, nei leisti 
išlipti. Vis labiau ir labiau silpo 
Aloy zas, bet tikėjo, kad išgy-
vens šį pragarą.  

Prisiminė, kaip susirado sa-
vo Katrytę – visa šeima bu-

vo prieš. Tėvai ir visą savo turtą 
užrašė vienintelei dukrai, nepa-
likdami broliams nė lopinėlio že-
mės. Nepatiko tėvams nei Katrė, 
nei Alfonso Marija. Sakė: „Kur tu 
tokią biedną mergą suradai, dar 
mums į namus tą ubagę parvesi.“ 
Neparvedė Alfonsas savo Mari-
jos. Pradėjo dirbti geležinkelyje, 
apsigyveno netoliese. Kiekvieną 
dieną eidavo bėgiais trisdešimt 
kilometrų į vieną galą ir vėl grįž-
davo tikrindamas bėgius, tik 
niekad negalvojo, kad ir numir-
ti teks ant jų. Brolis Albinas vedė 
Angeliną iš gretimo kaimo, lyg ir 
ūkininko dukrą, kaip ir džiaug-
tis turėjo tėvai. Bet, kiek pame-
nu, Albino tėvai niekada nemy-
lėjo. Ir, braukdami iš paveldėto-
jų mus su broliu, net nesusimąs-
tę išbraukė ir jį. Pyko brolis ant 
viso pasaulio, visiems pavydėjo. 
Pirmiausia, kad tėvai nepriėmė 
jo su pačia į namus, po to – kad 
gimė duk ros, o ne sūnūs. Mu-
šė jis savo žmoną, skaudūs bu-
vę smūgiai, nes išmokęs kalvio 
amato turėjo stiprias rankas. 
Kai pagaliau gimė sūnus, jis ėjo 
per kaimą ir didžiavosi. Nemėgo 
Albino kaime žmonės. Visoms 
valdžioms įtikti norėjo, kad tik 
jam būtų gerai. Vėliau kaime kal-
bėjo, kad jis ir brolius stribams 
įskundė. Kažkaip sužinojo, kad 
jo šeimą ruošia į tremtį, surezgė 
mintį, jog priskųs brolius, kad tie 
partizanams padeda, dar pagal-
vojo: anokia čia nuodėmė. Taip ir 
sutarę su Kalvarijos nuovados 
viršininku, kad vietoj jo šeimos 
bus ištremti broliai. Kai Albinas 
laimingas išėjo namo, viršinin-
kas riebiai nusikeikė ir savo pa-
rankiniui pasakė, kad toks jis ir 
brolis, jei savo kraują išduoda. 
Liepė nejudinti jų šeimų, suim-
ti tik vyrus – lai kiekvieną die-
ną primins Albinui jų žmonos ir 
vaikai apie padarytą nuodėmę. 

Žmonės sako, kad prieš mirtį jis 
prašė aukščiausio atleidimo. Bet 
darbas buvo atliktas ir abu bro-
liai, kurie kartu lakstė po gim-
to kaimo pievas, kartu pas mer-
ginas ant savo bėrių jojo, kartu 
ir tėvams pasipriešino, kai šie 
marčiomis buvo nepatenkinti, 
buvo pasiųsti į pražūtį.   

Tas nelemtas dundėjimas vis 
labiau ir labiau užkariavo 

Aloyzo kūną: dun dun dun. Jau 
nebegirdėjo vyrų aimanų, po-
terių. Per ilgą laiką visi nusilpo, 
pavargo ir lyg kokie basliai vo-
liojosi ant purvinos žemės. Alo-
yzas pajuto, kad pradėjo sting-
ti kūnas, ir liežuvis toks sunkus 
darėsi burnoje – lyg norisi pasa-
kyti žodį, bet niekaip neišeina. 
Pasilenkęs kaimynas dar bando 
išklausti, ar atlaikysiąs kelionę. 
Bet Aloyzo galvoje sukosi viena 
mintis – kas perduos jo Kateri-
nai, kad laimingas buvo su ja, 
kad mylėjo ir jos, ir savo vaiku-
čius vienodai, kad visus laimina 
ir prašo atleidimo, jei kada nors 
nusidėjo. Kas papasakos apie jo 
paskutinę kelionę į svetimą že-
mę? O gal ir nereikia – tegu gal-
voja, kad važiavome kaip kokie 
ponai – valgėme žmonų įdėtą 
maistą, kurio net neteko pama-
tyti. Jei duotų bent vandenio, gal 
ir atlaikyčiau kelionę, o dabar 
nežinia kiek dienų be valgio ir 
vandens. Ir dar tie sumušimai – 
koja jau trys dienos kaip gesti 
pradėjusi, dvokia prašvinkusi 
žmogiena, vis labiau ir labiau 
nuodydama kūną ir plaučius. 

Sustojus traukiniui amžino 
įšalo žemėje, pirmą kartą ka-
reiviai žmonėms leido išlipti ir 
apsikuopti vagoną. Mirusius lie-
pė sumesti į vandenį. Vieni sakė, 
kad tai Baikalo jūra, kiti – kad 
pasaulio pabaigos vandenynas, 
bet vanduo noriai priėmė visus 
kūnus, taip pat ir Aloyzo. 

Katerina visas nuovadas, vi-
sus kalėjimus aplankė ir 

Sangrūdoje, ir Kalvarijoje – vis 
savo žmogaus ieškojo. Klausinė-
jo: kada gi koks teismas bus, gal 

siuntinį galima perduoti. Siunti-
nius paimdavo visus, bet atsaky-
mo nebuvo. 

Praėjus aštuoneriems me-
tams Kateriną aplankė nepažįs-
tamas vyras. Jis papasakojo apie 
ilgą kelionę į svetimą šalį ir kad 
jos Aloyzas galutinio taško taip 
ir nepasiekė. Visą kelią aimana-
vo, kaip dabar jo pati su vienuo-
likos vaikų būriu išgyvens be 
maitintojo. Per tuos aštuonerius 
metus Katerina jau buvo susitai-
kiusi su vyro netektimi – juk jo-
kios žinutės, jokio laiškelio. Ne-
verkė, tik pamaitino pakeleivį, 
padėkojo už liūdną žinią ir tyliai 
sušnabždėjo: „Matyt, man skir-
ta vienai vargelį vargti. Atėmei, 
Dieve, mylimuosius, atėmei sū-
nų, tad leisk bent šiam dešimtu-
kui augti sveikiems ir doriems.“

Po daugelio metų, atėjus ne-
priklausomybei, artimie-

ji pradėjo keliones į Sibirą, kad 
parsigabentų savo artimuosius. 
Katerinos jau nebuvo tarp gy-
vųjų. Vyriausia Aloyzo dukra 
dar bandė ieškoti tėčio doku-
mentų, bet taip ir nerado: buvo 
žmogus ir nėra žmogaus. Susi-
pažino su buvusiais tremtiniais, 
vis klausinėjo – gal kas girdėjo 
ką apie jos tėtį. Pyko, kodėl jos 
tada neužsirašė to vyro nei var-
do, nei pavardės, nei adreso. Ne 
dėl to, kad gautų popiergalį, jog 
tremtinio dukra, bet taip norė-
josi turėti kažką savo tėčio – 
nors mažą prisiminimą.

Pavasaris. Toks pats, kaip ta-
da, prieš daugelį metų. Tik tada 
tremdavo prieš mūsų valią, da-
bar patys kraunamės tarbas ir 
lekiame ieškoti laimės į vakarus. 
Ir iš čia artimieji neretai parsi-
veža urnas – niekas nenori pasi-
likti svetimam krašte, kad ir po 
mirties. Pamenu Katerinos pa-
sakytus žodžius: „Mylėkime vi-
sus, kol dar esame gyvi, gyviems 
išsakykim jausmus. Gyvenkim 
taip, kad ši diena būtų paskuti-
nė, nes niekas nežino savo pa-
skutinės stotelės.“

Vilija VilKEliENė, Kalvarija

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys


Balandis 
Ir iš kur ta gyvybė vėl imas 
ant pilkų tarsi uolos takų?
Žirginiais čia berželis apkibęs,
 pienių lapai prie grumstų plikų.

Debesėliai, išdykę plevėsos,
 lyg ėriukų pulkeliai laukuos 
ganos vėjyje. Garbanos šviesios, 
akių mėlis pasklido miškuos.

Baikščiai sklaidos vienatvė lyg gandas, 
kai nutvieskia teisybės šviesa.
Plieskia saulė. Žingsniuoja balandis
 ir pašėlus jaunystės dvasia.

* * *
Atgijo, sučiulbėjo
Mūs gimtosios palaukės.
O ten antai berželis
Tarsi iš pieno plaukęs.

Pietų vėjelis šiltas
Šiurena žiemkentėlį:
Pavasario saulytė
Iš miego jį prikėlė.

Lizde gagena gandras,
O pievoj klykia pempės.
Jos sveikina žemelę
Ir meiliai šnabžda: ,,Kelkis...“

Miške plevena, mirga
Melsva, gležna žvaigždutė,
O žmonės ją vadina
Pavasario žibute.

Medelio rausvą šaką
Nusėdo katinėliai:
Patiko ilgaūsiams
Žilvičio vytinėlė.

Sujudo senas miškas,
Pažadino apuoką,
Ir lydi pempių klyksmas
Pavasarinį juoką.

Elena GRiNCEViČiENė, Panevėžys

Prie kūrybos 
šaltinio


