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Socialinių įmonių darbuotojus 
privertė suklusti naujo 

įstatymo nuostatos

Mūsų Mama buvo antroji 
duk ra iš aštuonių vaikų. 

Tėvas vertėsi malūnininko ama-
tu, dėl savo taupumo įsigijęs že-
mės, įsirengė vandens malūną. 
Po kelerių metų pasistatė didelį 
namą. Vaikų radosi vis daugiau.

Mama baigė pradžios mokyk
los keturis skyrius, mokėsi ge-
rai, tačiau, šeimai vis didėjant, 
dukros buvo pratinamos prie 
darbo: reikėjo padėti mamai 
ar prie paukščių ganiavos. Tik 
kai buvo jau panelė, anot tėvo, 
„visame prote“, gal 1819 metų, 
nutarė ją leisti mokytis siuvėjos 
amato į Plungę pas ponią Jadvy-
gą. Pas ją mokėsi dar trys mer-
ginos. Mokymasis truko tik vie-
ną žiemą – nuo spalio pabaigos 
iki gegužės pradžios. Tik pus-
metis, bet mama išmoko dau-
gelį paslapčių – ir moterišką 
liemenėlę pasiūti, ir kailinius 
aptraukti. Mamai siūti labai 
patiko, tėvas nupirko tais lai-
kais brangoką kojinę siuvimo 
mašiną „Singer“ ir dideles sun-
kias žirkles (jas tebesaugau iki 
šiol kaip relikviją). Mama siu-
vo iki 70 metų. Ji juokaudama 
sakydavo: „Kol matysiu geleži-
nės kumelaitės kanapinę uode-
gaitę, tol vis po truputį siūsiu.“ 

Mama ne kartą džiaugėsi, 
kad tėvukas leido mokytis 

siuvimo amato, kuris vėlesniais 
gyvenimo metais mūsų šeimai 
labai pagelbėjo. Mamos tėvas 
buvo rūpestingas: ir vyresnią-
ją dukrą pasiuntė mokytis – šį 
kartą kulinarijos, į tuometinę 
Rietavo žemės ūkio mokyklą. 
Taip šeimoje radosi dvi moky-
tinės (taip tada jas šeimoje va-
dino). Mama buvusi smalses-
nė, mat stebėdama sesę kulina-
rę, daug pramoko, o vyresnio-
ji siūti neišmoko, tik vis kauly-
davo Mamos: tą pasiūk, tą pa-
taisyk. Na, o mažesnioji sesuo 
daugiausia sukosi namuose, ji 
po truputį perėmė ir siuvimo, 
ir maisto ruošimo šventiniam 
stalui įgūdžius. 

Besidžiaugiant skambančia 
jaunyste, į širdį pasibeldė meilė, 
sutikta bažnyčios choro repeti-
cijose. Tėvai ėmė šliūbą Stalgė-
nų bažnyčioje 1943 m. šv. Kalė-
dų antrąją dieną. Vestuvės buvo 
kuklios – aplink slankiojo ka-
ro šmėkla. 

Mama iš savo gražiųjų Pa-
minijų kaimo, iš tėvų namų, iš-
keliavo į uošviją, į gretimą ne-
didelį kaimą. Po beveik me-
tų gimė sūnus, po dviejų – dar 
vienas, na, o dar po pusantrų – 
jau dukrytė.

Pokaris. Aplink vien neramu-
mai. Mūsų tėvelį valdžia pasky-
rė dirbti apylinkės pirmininku, 
nors jis nesugebėjo suregzti pa-
doresnio sakinio, nes neturėjo 
galimybės užbaigti net keturių 
skyrių – buvo šeimoje vyriau-
sias sūnus, turėjo padėti savo tė-
vui prie ūkio darbų. Tarybų val-
džiai tiesiog trūko raštingesnių, 
į tas pareigas varydavo visus iš 
eilės jaunesnius vyrus. 

Baisioji tremtis neaplenkė ir 
mūsų namų: 1948 metų šiltą 

kvapnią gegužės 22osios naktį 
grėsmingas beldimas visus mie-
gančius sukėlė ant kojų. Įbildėję 
stribai įsakė tėveliui sėstis prie 
stalo ir nejudėti, o mamai – sku-
biai susiruošti. Liepė per kelias 
valandas susikimšti į maišus 
drabužių, maisto, nes bus veža-
mi toli toli. Dabar jau sunku įsi-
vaizduoti tremiamųjų išgąstį ir 
panikos baimę. Į mamą tiesėsi 
mažųjų rankelės, o čia dar stribai 
komandavo ir landžiojo po dra-
bužių spintas bei komodos stal-
čius. Vėliau tėvai pasigedo ver-
tingesnių daiktų. Su trimis ma-
žais vaikais ant rankų – ką beį-
manoma daugiau panešti? Vėliau 
mama sakys, kad vienas jaunas 
stribokėlis jai pataręs pasiimti 
siuvamąją mašiną, nors ji ir sun-
ki – ten ji pravers. Pravertė. Siū-
dama mama užsidirbdavo bado 
duonai. Ištremtas buvo ir tėve-
lio brolis bei sesuo su sūneliu.  

Įstatymą priims –  
įmonių neliks?

Daugiau kaip dvejus metus 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijoje sudarytos darbo gru-
pės aptarinėtas, diskutuotas, to-
bulintas Socialinių įmonių įsta-
tymas Seimo posėdžių salės taip 
ir nepasiekė. Balandį Seimas pri-
ėmė svarstyti 45 parlamentarų, 
tarp kurių – Justas Džiugelis, In-
grida Šimonytė, Aušra Maldei-
kienė, Linas Balsys, Valerijus Si-
mulikas ir netgi Saulius Skver-
nelis bei Ramūnas Karbauskis – 
parengtą naują šio įstatymo re-
dakciją. Joje išdėstytos gana re-
voliucingos nuostatos, iš esmės 
keičiančios požiūrį į socialines 
įmones ir jų veiklą. 

Įstatymo projektu siūloma 
nustatyti, kad socialinės įmonės 
statusas naujiems juridiniams 
asmenims nebūtų suteikiamas, 
o valstybės parama būtų teikia-
ma tik jau veikiančioms sociali-
nėms įmonėms, subsidija dar-
bo užmokesčiui ir valstybinio 
socialinio draudimo įmokoms 
socialinei įmonei būtų skiriama 
ir mokama tik už tuos tikslinei 
asmenų grupei priklausančius 
darbuotojus, kurie socialinėje 
įmonėje buvo įdarbinti iki nau-
jo įstatymo įsigaliojimo dienos.

Įstatymo projektu taip pat 
siūloma nustatyti, kad naujai 
socialinėje įmonėje įdarbinant 
tikslinėms grupėms priklau-
sančius asmenis subsidija neį-
galių darbuotojų darbo vietoms  

Pasklidus žiniai, kad Seimas priėmė svarstyti naują So-
cialinių įmonių įstatymo projektą, per šias įmones nusi-
rito nerimo banga. Pastaruoju metu buvo nemažai kal-
bama apie fiktyviai neįgaliuosius įdarbinančias ir socia
linių įmonių statusu piktnaudžiaujančias bei iš žmonių 
su negalia įdarbinimui skirtos valstybės paramos pel-
nus susikraunančias įmones. Įstatymo rengėjų teigimu, 
reikėjo ne tik užkirsti kelią tokiai nesąžiningai veiklai, 
bet ir sukurti kuo palankesnes sąlygas neįgaliesiems įsi-
darbinti, padėti jiems įsitraukti į atvirą darbo rinką. Vis 
dėlto daugelis neįgaliųjų išsigando: ar neatsitiks taip, 
kad socialinės įmonės užsidarys, o jie neteks darbo. Šį 
nerimą atspindėjo ir į prie Seimo surengtą įspėjamąjį 
mitingą neįgaliųjų atsivežti plakatai: „Lietuvai neįga-
liųjų nereikia?“, „Neatimkite iš mūsų darbo vietų“, „Ko-
dėl mus skriaudžiate?“, „Patys gyvenkite iš pašalpų, mes 
norime dirbti“. 

Integracijos keliu

Mamą prisiminus
Skiriu a.a. MAMAI

Dabar, kai savo amžiumi vejamės savųjų Motinėlių me-
tus, oi, kaip gerai suvokiame jų nueitą gyvenimo kelią! 
Kiek įveikta kliūčių ir atmušta kojų į akmenuotus vieš-
kelius... Manau, dažnam mūsų norisi kalbėti apie savo 
Motiną vien gerais, dėkingais, prasmingais žodžiais.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Į įspėjamąjį mintingą susirinko apie porą šimtų socialinėse įmonėse dirbančių žmonių. 

Seimo narys Justas Džiugelis neįgaliesiems pristatė naują požiūrį į socialines 
įmones. 
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Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Lietuvoje yra apie 24 tūkst. šeimų, auginančių vai-
kus, turinčius vienokių ar kitokių specialiųjų po-

reikių. Tai kas dešimta šeima. Kasmet šalyje gimsta 
daugiau nei 2 tūkst. neįgalių vaikų. Bėda, kuri šiandien 
atrodo svetima, esanti „už kaimyno tvoros“, rytoj gali 
būti visai šalia... Didžiausias rūpestis auginant šiuos 
vaikus gula ant jų motinų pečių. Per šią Mamos die-
ną daug neįgalių vaikų jau nepasakys: ,,Mamyte mano 
mieliausia, su Mamos diena“. Nutariau pati paskam-
binti ir pasikalbėti su keletu neįgalius vaikus jau Am-
žinybėn išlydėjusių mamų. 3040 metų būti savo vaiko 
rankomis ir kojomis, o kartais netgi padėti kitiems su 
juo susikalbėti – tokia buvo tų mamų kasdienybė. Iš-
lydėti savo vaiką į amžinąją kelionę – išbandymas vi-
soms mamoms, bet, man atrodo, neįgalaus vaiko ma-
mai yra triskart sunkiau likti vienai (susilaukus ne-
įgalaus pirmagimio daugelis nesiryžta daugiau gim-
dyti). Pirma, ji visą laiką atiduoda savo kūdikiui, todėl 
visuomenėje lieka tam tikra prasme atstumta. Antra, 
retai kuri sugeba įgyti aukštą kvalifikaciją, o net ir ją 
turint, auginant neįgalų vaiką įgūdžiai labai greitai 
prarandami. Ir trečia, dauguma vyrų tokias moteris 
palieka, o jei ne – neatlaikę krūvio patys greičiau už 
savo vaikus išeina Amžinybėn. ,,Nemoku gyventi be 
jo, nežinau, kam skirti laisvą laiką. Esu dėkinga sūnui 
už pasiaukojamos meilės jausmą, skausmingą liūdesį 
ir už visą tą patirtį, – sako viena. – Kai būdavo nepa-
keliamai sunku, apsikabindavome su sūnumi ir abu 
verkdavome, – palengvėdavo. Dabar neturiu su kuo 
net kartu išsiverkti.“ Kita, prieš penkerius metus su 
savo sūnumi atsisveikinusi motina, surado prasmingą 
nusiraminimo būdą – ji įkūrė labdarosparamos fon-
dą ir visą savo energiją skiria neįgalių vaikų šeimoms. 
Žinoma, ne iš karto atrado savyje jėgų, bet, kaip ji pa-
ti sakė, kuo daugiau galvojo apie netektį, tuo sunkiau 
darėsi. Tada suprato, kad reikia imtis prasmingos vei-
klos, nes savęs gailestis, savigrauža, kad gal ne vis-
ką padarė, kasdien pradėjo užimti vis daugiau laiko. 
„Vaiko gimimo laukiau kaip pačios didžiausios dova-
nos šioj žemėj... Jis atėjo, bet buvo kitoks nei tikėjau-
si, kitoks nei kiti... Šiandien aš vėl išmokau džiaugtis 
ir suprasti, kokią dovaną iš Aukščiausiojo buvau ga-
vusi. Esu laiminga, kad baigėsi mano vaiko kančios, 
kad jis išsilaisvino iš negalios rūbo, o sunkios gyveni-
mo pamokos sustiprino jo sielą. Savo patirtimi ir iš-
gyvenimais dalinuosi su kitomis motinomis, kurios 
visai neseniai atsisveikino“, – dėlioja savo mintis dar 
viena mama... Dažnai motinos kartu su savo vaikais 
dalyvaudavo ir sporto, meno, amatų stovyklose. Jos 
ir toliau kuria, dalyvauja parodose, bendrauja su sa-
vo vaiko draugais bei jų šeimomis. Juk darbai – tiek 
ypatingi, tiek kasdieniški, lengviau įgyvendinami su-
rėmus pečius ir veikiant kartu. 

Klausausi ir jaučiu, kad sunkumus lengviau įveikia 
tikėjimo dovaną turinčios mamos. Mintyse sugrįžtu 
prie Motinų Motinos Marijos. Įsiminė VDU dėstytojos 
Bronės Gudaitytės įžvalgos. Prisikėlusį Kristų pirmos 
pasitinka moterys, Marijos: jo motina, Kleopo moti-
na ir Magdalietė. Tuometinėje vadinamojoje vyriško-
je bažnyčioje tai yra labai neįprastas reiškinys. Raš-
to aiškintojai ir net apaštalai neatskubėjo ryte prie jo 
kapo. Na, o moterysmotinos tikėjo širdimi, kuri kuž-
dėjo: ,,Gal jis prabudo, o jei ne, tai gal kūną reikia pa-
tepti kvapniais aliejais ir pasmilkyti smilkalais jo ka-
po nišą.“ Dievas leidžia jai pirmai, lyg atsidėkodamas 
už nuolankumą, paskelbti žinią: ,,Jis prisikėlė.“ Mo-
tina, iškentusi protu nesuvokiamas kančias, to ver-
ta. Motiniška intuicija tampa galia ir padeda pagrin-
dus tikėjimui.

,,Mamos, vardan savo išėjusių vaikų, nusišypsoki-
me vienos kitoms“, – tokią paguodžiančią žinią pra-
šo perduoti kitoms mamoms viena iš netektį išgyve-
nančiųjų šiandien...  

Apie Motinas  
ir amžinąjį gyvenimą

Apie tai,
kas

jaudina Akmenė: Paminėta Atvelykio šventė
�� Neįgaliųjų draugijos 

tarybos narė Albina Ba-
lodienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi Akme-
nės rajono neįgaliųjų drau-
gijoje surengtos Atvelykio 
šventės įspūdžiais.

Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijoje sureng-
ta Atvelykio šventė. Visus 
susirinkusiuosius pasitiko 
ir Atvelykio proga pasvei-
kino Velykų bobutė su zui-
kučiu. Jie visiems dovano-
jo po margutį.

Akmenės neįgaliuosius 
linksmino Papilės kultūros 
namų mišrus ansamblis, 

vadovaujamas Donvinos 
Savickienės. Taip pat kon-
certavo neįgaliųjų ansam-

blis „Akmena“, o nuotai-
kingą programą pristatė 
Velykų bobutė su zuikučiu.

Švenčių proga visus 
neįgaliuosius gražiai pa-
sveikino  Akmenės rajo-
no neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Zofija Švažie-
nė ir šventę organizavusi 
Akmenės padalinio vado-
vė Vida Veignorienė.

Po oficialiosios ir kon-
certinės dalies visi susirin-
kusieji buvo pakviesti puo-
delio kavos.

Akmenės neįgaliesiems skambėjo dainos.

Kupiškis: Neįgaliųjų organizacijos ramstis – 
optimizmas ir kantrybėBalandžiui baigian-

tis Kupiškio kultūros 
centre į susitikimą rinko-
si Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos nariai. Šie-
metis draugijos ataskaiti-
nis susirinkimas buvo iš-
skirtinis, nes rinkiminis, 
šaukiamas kas ketverius 
metus. 

Metų veiklos ataskaita 
primena, kas buvo vertin-
ga ir prasminga, kas pavy-
ko ir nudžiugino, ką norė-
tųsi pakartoti ir pratęsti. 
Ketverių metų laikotar-
pio peržvalga leidžia pa-
matyti gilesnes permai-
nas, pokyčių tendencijas. 
O tie pokyčiai – labiau ne-
rimastingi nei džiuginan-
tys. Jeigu būtų kitaip, argi 
veiklos ataskaitose tektų 
akcentuoti tokius faktus: 
mažėja paslaugas gaunan-
čių neįgaliųjų, bet daugė-
ja pačių paslaugų, valdžia 
labai džiaugiasi negalios 
žmonių savanoryste, bet 
nutyla paklausus apie 
veik los finansavimą...

Draugijos pirmininkė 
Bronė Kaleinikovienė sa-
vo veiklos ataskaitoje pa-
brėžė, kad neįgaliųjų tei-
kiamos paslaugos vis pla-
čiau pasklinda bendruo-
menėje, jų reikia socialiai 
remtiniems, senyviems, 
pasiligojusiems žmonėms 
ne tik iš miesto, bet ir iš 
seniūnijos. Pagalbos krei-
piasi „Caritas“, dirbantis 
su socialinės atskirties as-
menimis. Smagu jiems pa-
dėti, tik kartais sudėtinga 
paaiškinti, kai pristinga-
ma resursų. Draugijos so-
cialinių paslaugų ir dienos 
užimtumo centre galima 
išsiskalbti, išsimaudyti, 
paprašyti pavėžėti sunkiai 
vaikštančiuosius, kreiptis 
asmeninio asistento pa-
galbos, dalyvauti amatų 
ar meninių gebėjimų la-
vinimo būreliuose. Iš viso 
pernai suteiktos 4372 pa-
slaugos, bene 1120 dau-
giau nei užpernai, o jas 
gaunančių asmenų buvo 
160 – sumažėjo per šim-
tą. Šių pokyčių paaiškini-
mas – mažinamos lėšos. 

Apie tai atvirai kalbėta 
draugijos iniciatyva metų 
pabaigoje surengtoje aps-

kritojo stalo diskusijoje, 
kurioje dalyvavo Neįga-
liųjų reikalų departamen-
to direktorė Asta Kandra-
tavičienė, Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Jelena Ivančenko, kitų ne-
įgaliųjų organizacijų, savi-
valdybės atstovai. Svečiai 
gerai įvertino neįgaliųjų 
veik lą, pritarė, kad užim-
tumo centre įdarbintiems 
neįgaliesiems (iš centre 
įdarbintųjų 7 asmenų 6 tu-
ri negalią) turėtų būti atly-
ginama teisingai, nediskri-
minuojant. Tada buvo pa-
žadėta reaguoti, peržiūrėti 
veiklos aprašus. Deja, pa-
žadai kartais tokie ir lieka. 

Neįgaliųjų organizaci-
jos ilgametė patirtis rodo, 
kad patikimiausia yra tai, 
ką patys neįgalieji geba 
padaryti. Darbo terapijos 
klubo, kuriam vadovau-
ja Valentina Staniulienė, 
veik loje dalyvavo 16 neį-
galiųjų. Ką sukūrę iš skiau-
tinių, vytelių, jie pristatė 
mugėse, parodose. Kultū-
rinė draugijos veikla jau 
skaičiuoja 10metį, voka-
linis ansamblis „Prie Ku-
pos“ šiemet minės šį ju-
biliejų. Bronė Kaleiniko-
vienė, sveikindama vado-
vę Gendrutę Kliaugienę ir 
ansamblio dalyves, pripa-
žino, kad suburti ansam-
blį buvo jos svajonė. Da-
bar kupiškėnų pamiltas 
kolektyvas puikiai žino-

mas ne tik savame rajone, 
bet ir kaimynystėje – Bir-
žuose, Rokiškyje, kviečia-
mas koncertuoti, o kar-
tais „įteikiamas kaip do-
vana“ asmeninių švenčių 
progomis – koncertuoja 
švenčiant  jubiliejines san-
tuokas savivaldybės Civili-
nės metrikacijos skyriuje. 
Beje, vietos bendruome-
nė nenusisuka ir nuo ne-
įgaliųjų poreikių. Pernai 
buvo ryžtasi paprašyti pa-
galbos įsigyti automobilį. 
Pardavus visai susidėvė-
jusį senąjį, surinkus 1262 
eurus aukų ir dar pridėjus 
savų pinigų, buvo nupirk-
tas „Ford Galaxy“ automo-
bilis, labai praverčiantis 
kasdienėje veikloje. 

Visi šie bei kiti darbai, 
pažintinės ir poilsio iš-

vykos puikiai žinomi pa-
tiems neįgaliesiems, todėl 
susirinkime prabilus apie 
pirmininko, naujos tary-
bos, revizijos komisijos 
rinkimus, bendraminčių 
salė vieningai užginčijo – 
naujų nereikia, tebus, kas 
dirbo... Jie ir balsavo vie-
ningai. Dėkodama bičiu-
liams už mielus žodžius, 
B. Kaleinikovienė neslė-
pė jaudulio: „Jūs – mano 
geriausi vaistai, vartoju 
juos kasdien ir džiaugiuo-
si tokia galimybe, jūs ma-
ne palaikėte sudėtingiau-
siose gyvenimo situacijo-
se, teikėte stiprybės, esu 
jums labai dėkinga, žino-
kite, kad esate visi ir visa-
da laukiami mūsų būsti-
nėje, kalbėkimės, dalyki-
mės, užjauskime, padėki-
me vieni kitiems.“ 

Susirinkime dalyvavu-
si ir neįgaliuosius pasvei-
kinusi rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Laima 
Bartulienė perdavė mero 
Dainiaus Bardausko svei-
kinimą ir perrinktai drau-
gijos pirmininkei įteikė 
gėlių. Visų tokių susirin-
kimų mieliausi svečiai – 
balsingosios ansamblio 
„Prie Kupos“ dainininkės 
ir šįkart pradžiugino ro-
mantiškomis dainomis, o 
po koncerto dar ilgai šur-
muliavo smagi bičiulių už-
stalė ir mieli pašnekesiai 
su savaisiais. 

Valius DOMANTAS 
Autoriaus nuotr.

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame rinkiminia-
me susirinkime dalyvavo ir perrinktą vadovę pasveikino savi-
valdybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė 
(pirmoji iš kairės). 

Draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės (antroji iš deši-
nės) svajonė įkurti vokalinį ansamblį išsipildė ir gyvuoja jau 
dešimtį metų. 
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tarsi į sieną atsitrenkia. Birutė 
Aurylienė taip pat tikino, kad 
aklieji gali dirbti tik socialinėje 
įmonėje, kitur jų niekas neprii-
ma. Jai pritarė ir 17 metų neįga-
liojo vežimėliu judantis šiaulie-
tis Vladas Mikolaitis – jei ne so-
cialinė įmonė „Hestas“, ir šian-
dien darbo neturėtų – Šiauliuose 
sunkią negalią turinčiam žmogui 
įsidarbinti beveik neįmanoma.

Išeitis – atvira daro 
rinka?

Seimo narys J. Džiugelis įsi-
tikinęs – socialinėms įmonėms 
numatyti pokyčiai turės dau-
giau teigiamų nei neigiamų pa-
sekmių. Neįgalieji pamažu išsi-
vaduos iš juos nuo visuomenės 
izoliuojančių socialinių įmo-
nių, įsitrauks į atvirą darbo rin-
ką, galės rinktis ne žemiausios 
kvalifikacijos (kiek šiandieni-
nių socialinių įmonių įdarbi-
na valytojų!), o jų gebėjimus 
ir patirtį atitinkančius darbus. 
Jau tariamasi, diskutuojama su 
privačiu verslu. Ir, kaip patiki-
no J. Džiugelis, jis neįgaliųjų ne-
sikrato. Juk jau ir dabar atviro-
je darbo rinkoje dirba apie 40 
tūkst. neįgaliųjų, o puikioje fi-
nansinėje terpėje klestinčio-
se socialinėse įmonėse – tik 7 
tūkst. Seimo nario nuomone, 
galėtų dirbti ne kas ketvirtas, 
kaip yra dabar, o bent jau kas 
antras negalią turintis darbin-
go amžiaus žmogus. Sunkiau-
sios negalios asmenims ketina-

ma pasiūlyti alternatyvą – ga-
limybę dirbti socialinio verslo 
įmonėse.

Optimistinės Seimo nario 
prognozės ne itin įkvėpė mitin-
go dalyvius. Jų nuomone, pir-
miausia reikia sukurti neįgalių-
jų įdarbinimą užtikrinančią sis-
temą, tik tada imtis tokių kardi-
nalių permainų. Neįgalieji įsiti-
kinę, kad pelno siekiantis vers-
las, priimdamas mažesnio dar-
bingumo, sveikatos problemų 
turinčius žmones, irgi sieks sau 
naudos. Nebent pasinaudotume 
Lenkijos patirtimi ir įvestume 
privalomas neįgaliųjų įdarbini-
mo kvotas. 

Bendraudami su Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto pirminin-
ku Valerijumi Simuliku, mitingo 
dalyviai prašė svarstant naująjį 
įstatymą nebloginti socialinėse 
įmonėse dirbančių žmonių situa-
cijos, nediskriminuoti neįgaliųjų 
dėl amžiaus, nepažeisti lygiatei-
siškumo principo (vieniems toje 
pačioje įmonėje dirbantiems ne-
galią turintiems žmonės valsty-
bės subsidija bus skiriama, o ki-
tiems, naujai priimtiems – ne). 
V. Simulikas susirinkusiuosius 
patikino, kad jo svarbiausias 
tikslas – žmogaus teisių paisy-
mas, todėl visomis išgalėmis 
sieks, kad jos nebūtų pažeistos. 

Panašu, kad naujojo Socia-
linių įmonių įstatymo projekto 
svarstymas bus gana audringas.

Aldona MilieškieNė
Autorės nuotr. 

�� Tauragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narys Vladislovas Kirkickas 
„Bičiulystės“ skaitytojus informuoja 
apie įvykusią rinkiminę konferenciją. 

Tauragės rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai rinkiminėje konferencijoje 
rinko draugijos pirmininką ir tarybą. 
Į miesto kultūros rūmų salę susirinko 
visi delegatai, kurie ir turėjo nuspręs-
ti, kas draugijai vadovaus ateinančius 
ketverius metus. 

Konferencijos delegatai atidžiai 
išklausė pirmininko Kęstučio Pet-
kaus ataskaitą apie nuveiktus dar-
bus. Už draugijos finansinę būklę at-
siskaitė draugijos buhalterė Aurelija 
Kiaupienė. Delegatams nekilo jokių 
klausimų, abi ataskaitos buvo įver-
tintos teigiamai.

Prasidėjus kandidatų į pirminin-
kus rinkimui salėje kilo sujudimas – 
visi delegatai pasisakė už šiuo me-
tu draugijai vadovaujančio Kęstučio 
Petkaus kandidatūrą. Šis siūlymas 
buvo palydėtas gausių plojimų, o 
K. Petkus patvirtintas draugijos pir-
mininku. Po diskusijų ir siūlymų bu-

vo išrinkta nauja Neįgaliųjų draugi-
jos taryba, jai prisakyta aktyviai dirb-
ti rajono neįgaliųjų labui, nesivelti į 
smulkmenas, asmeniškumus.

Konferencijoje dalyvavo ir pasi-
sakė rajono savivaldybės atstovai, 

tarybos nariai, Lietuvos neįgalių-
jų draugijos teisininkė Evelina Kel-
melienė. Nors ir pavėlavo, šiltai bu-
vo sutiktas rajono meras Sigitas Mi-
čiulis, kuris pažadėjo remti draugiją 
ir jai padėti.

Tauragė: Pirmininkas pasveikintas 
gausiais plojimais

Dar vienai kadencijai išrinktą K. Petkų pasveikino LND teisininkė Evelina Kelmelienė.

�� Aldona Balsevičienė rašo apie Neringos miesto 
neįgaliųjų draugijoje vykusį ataskaitinįrinkiminį su-
sirinkimą.

Neringos miestas gyventojų skaičiumi pasigirti ne-
gali, tačiau atstumais tarp gyvenviečių gali. Vis dėlto 
atstumai nesutrukdė į ataskaitinįrinkiminį neįgalių-
jų susirinkimą sueiti nidiečiams, preiliškiams, juod-
krantiškiams. Juos pagerbė iš Vilniaus atvykusi Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko, 
Neringos savivaldybės atstovai. 

Neįgaliųjų draugijos nariai vienas kitą pažįsta, juos 
jungia bendra veikla, išvykos, ekskursijos, pokalbiai. Jie 
dėkojo pirmininkei už įdėtą triūsą, nuoširdumą, šiltą 
bendravimą. Neįgalieji pageidavo, kad renovuota ligo-
ninė teiktų daugiau reabilitacijos paslaugų, kad nerei-
kėtų vykti į Klaipėdą. Susirinkimo dalyviai dėkojo Ne-
ringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui, kuris visa-
da jautriai reaguoja į iškilusias bėdas. Buvo nutarta, 
kad prasminga į draugijos veiklą įtraukti daugiau jau-
nimo, jie ypač pagelbėtų lankant pasiligojusius, mažai 
judančius narius. 

Neįgaliųjų draugijos pirmininke vienbalsiai dar kar-
tą išrinkta Liucija Olšauskienė. Naujai išrinkta taryba 
ir revizijos komisija.

Neringa:

Pasitikėjo dar kartą 

įsteigti ar pritaikyti ir darbo 
priemonėms įsigyti ar pritaikyti 
nebūtų teikiama. 

Siekiant skatinti darbingo 
amžiaus neįgalių asmenų integ
raciją į darbo rinką, siūloma, kad 
nuo 2018 m. sausio 1 d. neįgalūs 
darbuotojai, kuriems yra nusta-
tytas didelių, vidutinių ar nedi-
delių specialiųjų poreikių lygis 
(t. y. pensinį amžių sukakę asme-
nys) nebūtų priskiriami socia
linėse įmonėse įdarbinamų as-
menų tikslinėms grupėms. 

Į mitingą prie Seimo sociali-
nėse įmonėse dirbančius žmo-
nes atvedė nežinia ir baimė – ar 
priėmus tokį įstatymą jie visi ne-
liks be darbo?

Trūksta pinigų socialinių 
įmonių subsidijoms 
Mitinge dalyvavusio Lietu-

vos socialinių įmonių asociaci-
jos vadovo Leono Kirkilovskio 
nuomone, socialinių įmonių per-
tvarkos imtasi ir dar dėl vienos 
priežasties. Iki šių metų 70 proc. 
socialinėms įmonėms atitenkan-
čių subsidijų buvo skiriama iš 
Europos struktūrinių fondų, ir 
tik 30 proc. – iš valstybės biu-
džeto. Finansavimui iš struktūri-
nių fondų pasibaigus, liko tik tie 
30 proc. Susitikęs su neįgaliųjų 
atstovais socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Linas Kukurai-
tis taip pat buvo užsiminęs, kad 
valstybės biudžeto lėšų užteks 
tik kelių mėnesių šių įmonių do-
tacijoms. „Tada atsakingos insti-
tucijos pradėjo galvoti: ar ieškoti 
pinigų, kad ir toliau tie žmonės, 
kurie dirbo ir kurie nori dirbti, 
dirbtų, ar parengti tokį įstatymą, 
kuris atitiktų turimus 30 proc. fi-
nansinius išteklius“, – atvirai sa-
vo nuomonę dėstė L. Kirkilovs-
kis. Pasak jo, dabar ir ieškoma 
būdų, kaip tai pagrįsti. 

Praėjusiais metais iš Euro-
pos struktūrinių fondų ir vals-

tybės biudžeto socialinių įmo-
nių subsidijoms skirta apie 24 
mln. eurų. Priėmus įstatymo 
projektą prognozuojama, kad 
valstybės pagalbos lėšų porei-
kis socialinėms įmonėms remti 
2017 m. sumažės 4 mln. eurų, o 
2018 m. – 5 mln. eurų. 

Kodėl skirtingos įmonės 
matuojamos tuo pačiu 

matu?
Bendraudamas su mitingo 

dalyviais Seimo narys J. Džiu-
gelis keletą kartų pabrėžė, kad 
socialinėse įmonėse dirbantys 
žmonės nė nežino, kad darb-
daviai jais naudojasi ir mani-
puliuoja. Valstybės remiamose 
įmonėse daugiausiai dirba vi-
dutinę ar lengvesnę negalią tu-
rintieji. Savo atlyginimą jie už-
sidirba patys, o valstybės ski-
riamos subsidijos darbdaviams 
augina pelnus, nuo kurių jie net 
nemoka mokesčių – socialinės 
įmonės turi tokią lengvatą. Daug 
kartų buvo kalbėta, kad uždirbtą 
pelną arba bent didžiąją jo dalį 
įmonės turėtų reinvestuoti (in-
vestuoti toje pačioje įmonėje). 
Deja, toks siūlymas palaikymo 
nesulaukė.

Iš Šiauliuose įsikūrusios ne-
įgaliųjų socialinės įmonės „Ak-
sida“ į sostinę iš atvyko 20 dar-
buotojų. Jos direktoriaus Edvar-
do Žakario nuomone, vienu ma-
tu visų įmonių matuoti nereikė-
tų. Jau daugiau kaip 60 metų gy-
vuojančioje „Aksidoje“ šiuo me-
tu dirba 101 žmogus, 92 iš jų turi 
vienokią ar kitokią negalią, 26 – 
neregiai arba silpnaregiai. Pasak 
E. Žakario, aklųjų įmonės – ne 
privataus verslo bendrovės. Jų 
vadovai nesidalija dividendų, o 
uždirbtą pelną naudoja darbo 
sąlygoms gerinti, patogesnėms 
darbo vietoms įrengti. Tačiau 
naujojo Socialinių įmonių įsta-
tymo nuostatomis bus tramdo-
mos ne tik šiuo statusu piktnau-

džiaujančios, bet ir sąžiningai 
dirbančios įmonės. O tokių tik
rai nemažai. 

Piktnaudžiavimui 
stabdyti priemonių 

netrūksta 
E. Žakario nuomone, yra ir 

kitų būdų, kaip spręsti sociali-
nes įmones kamuojančias prob
lemas. Pirmiausia reikėtų su-
griežtinti šio statuso suteikimo 
tvarką, numatyti tokių įmonių 
patikros, kontrolės sistemą. Ar 
ne paradoksalu, kad garsiai pra-
bilus apie socialinių įmonių ne-
teisėtai susikraunamus pelnus, 
jų ne tik nesumažėjo, bet netgi 
dar daugiau atsirado. Vien ba-
landžio mėnesį užregistruotos 6 
naujos socialinės įmonės. 

E. Žakaris stebisi – Šiauliuo-
se įsikūrė darbus aukštyje atlik-
sianti socialinė įmonė, kuri įdar-
bins ir neįgaliuosius. Kadangi ir 
ši, ir kitos naujai susikūrusios 
įmonės suspėjo užsiregistruo-
ti iki įsigaliojant įstatymo pro-
jektui, joms valstybės subsidi-
jos garantuotos. O štai pensinio 
amžiaus sulaukusį dešimtmetį 
ar dar ilgiau įmonėje išdirbusį 
neįgalų žmogų teks atleisti. Pa-
sak E. Žakario, apmaudu, kad ir 
į jo vietą priimtam kitam neį-
galiajam valstybė jau nebega-
lės padėti. 

Darbuotojų kaitos neišven-
gia nė viena įmonė. Negalia, nu-
silpusi sveikata priverčia su dar-
bu atsisveikinti ir socialinėse 
įmonėse dirbančius neįgaliuo-
sius. Jei į jų vietą nebus priima-
mi kiti, tokios įmonės pradės 
trauktis, mažėti, o po kelerių 
metų gali ir užsidaryti. Į mitin-
gą susirinkę neįgalieji nerima-
vo – kur jiems tada teks dėtis, 
kas juos bepriims. 

Teisinį išsilavinimą ir regė-
jimo negalią turintis Giedrius 
Stoškus neslėpė savo nusivyli-
mo – kur darbo beieško, visur 

Socialinių įmonių darbuotojus 
privertė suklusti naujo įstatymo 

nuostatos

Seimo nario Valerijaus Simuliko mitinguotojai prašė apginti jų teises.

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Šiandien žinomos įvairios 
agurkų veislės, pritaikytos 

skirtingoms auginimo sąlygoms. 
Pavyzdžiui, mūsų krašte ypač 
paplitęs paprastasis agurkas 
(šis rašinys tik apie jį). Tai mo-
liūginių šeimos žolinis augalas 
šliaužiančiu stiebu (iki 2 met
rų ilgio), širdiškais lapais, gel-
tonais žiedais ir sultingais, mė-
singais, pailgais vaisiais. Jame 
yra 95–97 % vandens, ląstelie-
nos, kai kurių rūgščių, azotinių 
medžiagų, kalio, natrio, kalcio, 
magnio, geležies, silicio, fosfo-
ro, sieros, jodo, šiek tiek vitami-
nų A, C, B1, B2, B3, B6, PP, karo-
teno. Beje, paprastasis agurkas 
(toliau – agurkas) yra labai ma-
žai kaloringas (100 g turi 15 ki-
lokalorijų), todėl anksčiau buvo 
laikomas menkaverte daržove, 
galinčia tik pagerinti įvairių sa-
lotų ir kitokių patiekalų skonį. 

Dabar apie šį agurką moks-
lininkai atsiliepia kitaip. Antai 
tvirtinama, kad toks didelis kie-
kis vandens, esantis agurke, nė-
ra trūkumas, nes jis yra kur kas 
naudingesnis už paprastą geria-
mąjį vandenį. Kodėl? Todėl, kad 
jis yra... distiliuotas. Kas jį disti-
liavo? Gamta. Beje, toks vanduo 
gali ištirpinti nemažą dalį orga-
nizme esančių kenksmingų me-
džiagų.

Taip pat įrodyta, kad agurkas 
negali būti laikomas menkaverte 
daržove, nes maistingumu ma-
žai atsilieka nuo citrusinių vai-
sių, kopūstų, morkų, pomidorų 
ir svogūnų.

Kai agurkai vartojami nuo-
lat: 
 mažinamas troškulys,
 greitinamas virškinimas,
 gerinamas apetitas (ypač 

tuo pasižymi rauginti agurkai),
  organizmas papildomas 

vitaminais ir mineralais,
 geriau įsisavinami balty-

mai ir riebalai,
 normalizuojamas širdies 

darbas,
 šiek tiek sumažinama pa-

didėjusi temperatūra,
 gerinama protinė veikla,
  atjauninama oda (ypač 

veido ir rankų),
 skatinamas plaukų augi-

mas, 
 stiprinami nagai ir dantys,
 lengviau įveikiamos (kartu 

su kitomis priemonėmis) skyd
liaukės, inkstų, kepenų ligos, 
vandenė, plaučių tuberkuliozė, 
 laisvėja viduriai, 
 atsiranda nuskausmina-

masis efektas,
 sustiprėja (nežymiai) pra-

kaitavimas, tulžies ir šlapimo 
varymas,
 mažėja skrandžio sulčių 

rūgštingumas,
  iš organizmo šalinamas 

cholesterolis,
 iš dalies padedama išveng-

ti kai kurių rūšių vėžio.
Pastabos:
1. Daugiau vitaminų ir mine-

ralų turi ne šiltnamiuose, o atvi-
rame grunte išauginti agurkai.

2. Agurkus geriau vartoti die-
ną, nes tuo metu jie geriau įsisa-
vinami. Beje, nepatartina varto-
ti agurkų, kai tuščias skrandis.

3. Geriant agurkų sultis at-

siranda barjeras riebalų san-
kaupoms.

Kada agurkai nevartotini
1. Nepatartina vartoti agur-

kų sergant gastritu, skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opalige.

2. Žmonės, turintys proble-
mų dėl kepenų atsargiai turėtų 
valgyti raugintus ir marinuotus 
agurkus. Ta pati nuoroda tinka ir 
asmenims, sergantiems hiperto-
nija, atsiradus vandens ir drus-
kų apykaitos sutrikimų, sergant 
ateroskleroze. 

3. Negaluojant inkstams per 
dieną reiktų suvalgyti ne daugiau 
kaip 100–200 gramų agurkų.

4. Ankstyvieji agurkai turi 
daug nitratų, todėl ruošiant juos 
maistui turi būti nulupta odelė ir 
nupjauti galai. 

5. Rauginti agurkai nevarto-
tini sergant ūmiu kepenų, tulžies 
uždegimu bei tulžies akmenlige. 
Taip pat rauginti agurkai netiks 
sergant hipertonija, aterosklero-
ze, lėtiniu inkstų uždegimu (pa-
ūmėjimo stadijoje), inkstų nepa-
kankamumu, inkstų akmenlige.

Pastabos apie marinuotus 
agurkus:

1. Marinuotuose agurkuo-
se yra didelė magnio, geležies 
ir kalcio koncentracija, todėl šie 
agurkai didina imunitetą, stipri-
na kaulus, tinka mažakraujystės 
profilaktikai. Šiuose agurkuose 
esantis actas taip pat naudingas: 
a) naikina ligas sukelti galinčias 
bakterijas, kurios veisiasi skran-
dyje ir žarnyne; b) padeda gydy-
ti kvėpavimo takų ligas; c) stimu-
liuoja riebalų deginimą; d) regu-
liuoja kraujyje cukraus lygį.

2. Dėl didelės valgomosios 
druskos koncentracijos mari-
nuoti agurkai gali būti žalingi 
inkstams, sukelti vėmimą, di-
delį troškulį, nervinį dirglumą, 
dažną šlapinimąsi. Be to, dėl di-
delio druskos kiekio gali padi-
dėti arterinis kraujospūdis, at-
sirasti pabrinkimų. Kai druskos 
(natrio) kiekis nedidelis, daro-
mas teigiamas poveikis krauja-
gyslėms, tonizuojamas raumenų 
aktyvumas. 

3. Dažnai valgant marinuo-
tus agurkus gali nukentėti dan-
tų emalis.

4. Marinuotais agurkais ne-
turėtų piktnaudžiauti žmonės, 
turintys problemų dėl kepenų, 
širdies, sergantys podagra.

5. Marinuotų agurkų netu-
rėtų vartoti nėščiosios, nes tai 
gali sukelti toksikozę, pykinimą 
ir rėmenį.

Raugintų agurkų  
nauda

Raugintuose agurkuose yra 
ląstelienos bei lengvai įsisavi-
namų jodo junginių. Įrodyta, 
kad sistemingai vartojant pro-
duktus, turinčius šių junginių, 
mažiau sergama skydliaukės li-
gomis, pagerėja miegas, geriau 
įsisavinami baltymai. Be to, kai 
kuriose raugintų agurkų rūšyse 
yra probiotinių bakterijų, kurios 
palankiai veikia žarnyno mikro
florą ir gerina virškinimą. Tai pat 
rauginti agurkai dar naudingi ir 
tuo, kad rūgimo metu susida-
riusi pieno rūgštis padeda ge-
rinti kraujo cirkuliaciją, deginti 
riebalus (kraujyje) bei mažin-
ti aukštą arterinį kraujospūdį. 
Raugintų agurkų skystis veikia 
kaip lengva vidurius laisvinan-
ti priemonė.

Liaudies medicinos 
receptų pavyzdžiai

1. Kosulys (sergant viršuti-
nių kvėpavimo takų uždegimu). 
Geriama po 2–3 šaukštus agur-
kų sulčių 2–3 kartus per dieną. 
Sulaukiama geresnio efekto tuo-
met, kai į sultis įmaišoma 1/2 
šaukštelio medaus.

2. Nutukimas, hipertoninė 
liga, podagra, kepenų ir tulžies 
latakų ligos. Kartą per savaitę 
pasirenkama vadinamoji iškro-
vos diena, kurios metu taikoma 
agurkų dieta. Valgoma po 300 g 
šviežių agurkų be druskos 5 kar-
tus per dieną (iš viso 1,5 kg). Be-
je, iškrovos diena turėtų būti pa-
sirenkama ne darbo dieną, kad 
būtų mažesnis fizinis krūvis.

3. Strazdanos, pigmentinės 
dėmės. Probleminės odos vietos 
patepamos jaunų agurkų minkš-
timu arba sultimis 2–3 kartus 
per dieną. Tokiu būdu reiktų gy-
dytis keletą savaičių.

4. Vidurių užkietėjimas. 2–3 
kartus per dieną prieš valgį ge-
riamos šviežios agurkų sultys 
(vienkartinė dozė – 100–200 g).

5. Nudegimai. Sutarkuojama 
smulkia trintuve 0,5 kg agurkų, 
nukošiama per dvigubą marlę 
(ar specialų sietelį) ir šiomis sul-
timis 2–3 kartus per dieną pate-
pama nudeginta vieta. Gydymo 
kursas – 7 dienos.

6. Medžiagų apykaitos sutri-
kimas, odos išbėrimai. Lygiomis 
dalimis sumaišomos agurkų ir 
morkų sultys, geriama 2 kartus 
per dieną po 1/4 stiklinės. Gy-
dymo kurso trukmė aptariama 
su gydytoju.

Romualdas OGiNSkAS

Agurkai – gera 
priemonė virškinimui 

gerinti 

Psichologo  
patarimai

Altruistiškas elgesys – pagal-
ba kitiems, dalijimasis, ben-

dradarbiavimas yra mūsų visuo-
menės išlikimo ir gerovės ašis. 
Moksliniai tyrimai atskleidžia, 
kad pagalba kitiems atitraukia 
nuo kasdienių rūpesčių, gerina 
nuotaiką ir santykius, suteikia 
reikalingumo jausmą. Tai yra ge-
ras, skatintinas elgesys. Tačiau 
labai svarbu atskirti, kada dide-
lis altruistiškumas ima trukdyti 
mūsų pačių gerovei.

Svarbu susimąstyti, kokios 
yra jūsų asmeninės ribos ir kada 
turite atvirai pasakyti, kad žmo-
gui padėti negalite ar nenorite, 
nes tai kliudo jūsų pačių gerovei. 
Verta aiškiai nubrėžti, koks el-
gesys yra priimtinas, o koks ne-
bus toleruotinas. Tai užtikrina, 
kad santykiai su kitu žmogumi 
bus abipusiai pagarbūs, kad rū-
pinamasi abiejų interesais.  Ge-
bėjimas nusibrėžti ribas dažnai 
atspindi ir žmogaus pasitikėjimą 
savimi bei savivertę. Žemos savi-
vertės žmonės būna linkę vers-
tis per galvą, padėti kitiems ne-
paisydami savęs, kadangi jiems 
labai svarbu nepasirodyti blo-
giems, negeranoriškiems.

Dažnai, ypač tuomet, kai 
žmogus ima jaustis pervargęs 
ir išnaudojamas, tenka stabtelė-
ti, pažvelgti į praeitį ir pamąsty-
ti, ar kitų žmonių elgesys mus iš 
tiesų tenkina, ar nebuvo pažei-
džiamos mūsų teisės. Tada atei-
na laikas apgalvoti savo ribas iš 
naujo. Neapibrėžus asmeninių 
ribų galime pajusti nusivylimą 
kitais žmonėmis. Juk jeigu nuo-
latos darote tai, ko nenorite, už 
ką nesijaučiate atsakingi, ilgai-
niui ima kilti pyktis ir suirzimas. 
Esant tokiems jausmams, gerus 
santykius palaikyti sunku. Nu-
statytos bendravimo ribos ap-
saugo nuo žmonių, kurie yra lin-
kę naudotis, reikalauti pagalbos, 
„prilipti“, siekdami tik savo tiks-
lų ir nieko neduodami tarpusa-
vio santykiams.

Kaip apsibrėžti 
asmenines ribas?

Žmonėms, kurie yra linkę 
viskam sakyti „taip“, nusibrėžti 
ribas gali būti išties sudėtinga, 
ypač jeigu jis savo vertingumą 
matuoja pagal tai, kiek yra nau-
dingas ir kiek patinka kitiems. 
Vis dėlto ribų neturint žmogus 
gali labai greitai perdegti, per-
vargti ir nebesidžiaugti jokiais 
santykiais. Tad kaip tas ribas 
apsibrėžti? 

Pirmas žingsnis – įsigilinkite 
į savo jausmus – ar tikrai norite 
imtis to, ko jūsų prašo. Mes kiek
vienas turime vidinį kompasą, 
kuris mums sako „taip“ arba „ne“ 
konkrečiose situacijose. Proble-
ma atsiranda tuomet, kai ne-
klausome savo intuicijos ir bū-
name linkę ją užkimšti įvairiais 
„reikia“, „privalau“, „kaip pasiro-
dysiu, jeigu nepadarysiu“. Išgirs-
ti vidinį balsą padeda trumpos 

meditacijos, pabuvimas su sa-
vimi, Mindfulness pratimai, ku-
riuos atliekant ramybės būseno-
je siekiama išgirsti, kaip žmogus 
iš tiesų jaučiasi ir ko nori. 

Antras žingsnis – būkite pa-
siruošę neigiamoms kitų žmonių 
reakcijoms. Ribų nusistatymas 
ir apsibrėžimas, kokį elgesį mes 
esame linkę toleruoti, o kokio ne, 
gali sukelti stiprių neigiamų re-
akcijų kitiems žmonėms. Juk jie 
yra įpratę iš jūsų gauti tai, ko no-
ri. Vienaip ar kitaip, svarbu su-
prasti, kad aiškių ribų nusista-
tymas veda tik į geresnius san-
tykius ateityje. 

Trečias žingsnis – atsigręžki-
te į save. Greičiausiai esate girdė-
ję posakį, kad kitiems duoti gali-
me tik tai, ko patys turime. Tad 
jeigu užjaučiate kitus ir padeda-
te jiems, kodėl nepabandžius taip 
elgtis ir su savimi? Pabūkite sau 
draugu ir skirkite laiko veikloms, 
kurios jums padeda atsipalaiduo-
ti, nurimti, pasijusti gerai. Žmo-
nės atsipalaiduoja skirtingai – 
vieniems tai bus pagulėjimas pu-
tų vonioje, kitiems – energingas 
pasivaikščiojimas, tretiems – me-
ditacija. Atraskite, kas jums ge-
riausiai tinka ir nepamirškite sa-
vęs bent kartkartėmis palepinti.

Sunkiausia dalis – 
pasakyti „ne“

Dauguma turbūt pritartų, kad 
bene sunkiausia yra pasakyti 
„ne“ žmonėms, kurie mums rūpi. 
Juk tai gali sietis su savanaudiš-
kumu. Tačiau labai svarbu gebė-
ti atskirti, kada mūsų pagalba yra 
tikrai  reikalinga, o kada mumis 
naudojamasi. Pavyzdžiui, jei jūsų 
bendradarbis, su kuriuo gerai su-
tariate, nuolatos prašo paslaugos 
ir jus tas ima erzinti, pagalvokite, 
ar jo elgesys yra sąžiningas ir ar 
neverta pasakyti „ne“.

Atsisakymo menas
Kada pasakyti „ne“? Paklaus-

kite savęs – ar aš turiu jėgų ir 
noro vykdyti kito žmogaus pra-
šymą? Ar aš privalau tai daryti? 
Ar turiu tam pakankamai laiko? 
Kokie mano prioritetai? Jeigu 
negalite ar nenorite vykdyti ki-
to žmogaus prašymo, pasakyki-
te tai tvirtu užtikrintu tonu, kad 
pasakymas neskambėtų kaip 
„galbūt“. Nesiteisinkite – tiesiog 
pasakykite, kad padėti negalite. 
Jeigu patiriate spaudimą, paža-
dėkite apie prašymą pagalvoti. 
Nurimkite ir dar kartą apmastę 
savo prioritetus bei dienotvar-
kę patvirtinkite, kad jam įgyven-
dinti neturite laiko ir galimybių. 
Dažniausiai žmonės, išgirdę tvir-
tą atsakymą, tai supranta. 

Neretai žmonės atsisakyda-
mi pažeria daugybę pasiteisini-
mų, kodėl jie vieno ar kito dar-
bo padaryti negali. Stenkitės to 
išvengti – jūsų atsisakymas turi 
būti kuo paprastesnis. Stenkitės 
išlikti konkretūs ir nesuteikite 
nereikalingų vilčių – nesakyki-
te „galbūt“, „pažiūrėsime“. Būki-
te griežti, bet kartu ir mandagūs. 
Išlikite ramūs dėl savo pasirinki-
mo. Labai svarbu prisiminti, kad 
sunkiausia pasakyti „ne“ pirmą 
kartą, tačiau ilgainiui tą padary-
ti bus kur kas lengviau. Imsite 
pastebėti, kad ne tik turite dau-
giau laisvo laiko, bet ir santykiai 
su aplinkiniais tampa geresni. 

Milda ViCkUTė
Psichologė

Nebijokime 
pasakyti 

„ne“
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O Plungės geležinkelio stotyje 
mama susitiko ir savo šeimos 
narius: 60 metų tėvą, motiną ir 
du brolius. Bočiaus šeimai gra-
žiojoje troboje, kurią statė kele-
tą metų vis taupydami, tebuvo 
lemta gyventi tik 19 metų! Ko-
kia kančia, koks nenusakomas 
skausmas ir neviltis graužė jų vi-
sų, tremiamųjų, sielas! Dėl ko ir 
už ką turėjo palikti susikurtus sa-
vo namus? Tik savo darbštumu ir 
protu užsidirbęs, susitaupęs, pa-
sistatęs malūną ir namą, tėviškai 
rūpinęsis savo didele darnia šei-
ma, staiga, per vieną naktį, viso 
to netenki! Palikti viską, ką dar 
svajojai ir turėjai padaryti. Pa-
likti žydinčias pievas, srauniąją 
gražuolę Miniją, kupliąsias lie-
pas, prie šulinio rymantį ąžuo-
lą, nuostabius lakštingalų cho-
ralus... Iki šiol nesuvokiu, kaip 
jie visa tai ištvėrė. Kokie stiprūs 
buvo anų metų žmonės!.. 

Visą parą laukiant, kol gyvuli-
nių vagonų pripildys sąstatą, 

buvo girdėti žmonių maldos ir 
giesmės. Pajudant vagonams iš 
stoties, verksmus ir ašaras nu-
stelbė bažnyčios varpai ir grau-
džioji giesmė „Marija, Marija...“ 
Klausimas „Už ką?“ dar ilgai kan-
kino ir atsidūrus Buriat Mongoli-
joje, kur buvo nugabenti daugu-
ma plungiškių. Dar tą pačią va-
sarą, o jos ten karštos, mūsų šei-
ma atidavė duoklę Sibirui – sūne-
lį, kuriam tebuvo dveji metukai. 

Liaudies patarlė skelbia – bė-
da viena nevaikšto. Mūsų ma-
mytė susirgo dėmėtąja šiltine, 
kurią platina utėlės. Mamai vir-
šininkienė atnešė persiūti kai-
linius, o jie buvo su parazitais. 
Liga užkrečiama, tad susirgo ir 
daugiau artimųjų. Stebuklingai 
atsilaikė tik tėvelis ir mažoji 89 
mėnesių dukrelė. Gydymas ligo-
ninėje mamą išgelbėjo, ji grįžo 
namo po mėnesio – be vešliųjų 
plaukų, labai sumenkusi. Mažo-
ji jos nepažino. 

Po dviejų metų – 1950 balan-
džio mėnesį – gimiau aš. Ma-

no prisiminimai siekia tuos me-
tus, kai buvau jau penkerių. Atsi-
menu savo ir už mane mažesnio 
broliuko krikštą. Tokios šventės 
tenai vykdavo retai, tik kai už-
klysdavo koks dvasininkas – ku-
nigas ar klebonas. 

Mamos, auginančios keturis 
vaikus, valdiško darbo dirbti ne-
varė. Ji stengėsi užsidirbti sėdė-
dama prie siuvamosios. Mote-
rys kartais atsilygindavo mais-
to produktais ar kuo nors kitu. 
Tėvelio, kaip ir visų miško dar-
buose dirbančiųjų, alga iš pra-
džių buvo menka. Duonos davi-
niai buvo normuoti visai šeimai. 
Po Stalino mirties gyvenimas 
pamažu ėmė gerėti. Atveždavo 
skanesnės duonos ir šiokių to-
kių maisto produktų į parduo-
tuvėlę. Svarbiausia – darbinin-
kams padidėjo atlyginimai už 
labai sunkų darbą. Mamai siu-
vimo netrūko – juk moterys bet 
kokiomis sąlygomis trokšta būti 
gražios. Savo „ūkelyje“ tėvai lai-
kė dvi ožkas, jos buvo ganomos 
toli už gyvenvietės, bendroje ga-
nykloje. Mes, mažesnieji, lauk-
davome vakare parginant ban-
dą. Ožkos puikiausiai žinojo sa-

vo kiemą. Mama savąsias pien-
daves šaukdavo vardais: Rūta ir 
Morė! Mus, vaikus, labai džiugi-
no „iš kažkur atsiradę“ maži gra-
žučiai ožiukai. Prašydavome Ma-
mos, kad parneštų juos mums į 
trobą. Tai būdavo nuostabiau-
sios žaidimų valandėlės, nes į 
lauką dar neleisdavo – pavasa-
riai ten žvarbūs.

Taip ir slinko metai. Jie buvo 
pilni tikėjimo ir vilties, kad 

ateis lauktoji diena, kai visi vėl 
išvys savo tėviškę. Mama mums 
pasakodavo: „Matysit, vaikai, 
Lietuvoje prie kiekvienos trobos 
auga daug medžių, žydi gėlės, 
kriaušės, obelys.... Ant jų šakų 
rudenį sunoksta skanūs obuo-
liai...“ Mes, nematę tokių dyvų, 
neįsivaizdavome, kas tie obuo-
liai. Ir kodėl neauga čia, o Lie-
tuvoje jų turi visi? Mamos pasa-
kojimai lyg pasakos liko mūsų 
galvelėse. Vis prašydavome, kad 
daugiau papasakotų apie tėviš-
kės namus. Mes, mažieji, jau gy-
venome mamos pažadais, kad 
artėja išvažiavimo diena. Ir ji iš-
aušo! Tėvai gavo leidimą ir do-
kumentus grįžti į Tėvynę. Ma-
mai vėlgi – didžiausias rūpestis. 
Visiems vaikams, sau su tėveliu 
ir giminaičiams reikėjo pasiū-
ti naujesnių drabužių. Atmenu, 
kad mudviem su sesute pasiu-
vo žieminius paltukus, kepures 
su juodo pliušo apvadais, nau-
jas flanelės sukneles ir visa kita, 
ką reikėjo. Mes buvome laimin-
gi vaikai, nes turėjome išskirtinę 
mamą. Ji iš bet kokios medžia-
gos, net iš seno darbužio, su-
gebėjo pasiūti reikiamą drabu-
žį. Mamytė ir lėlėms pasiūdavo 
tikrų tikriausius rūbelius ir ke-
purėles ir niekada nereikėdavo 
įkyriai prašyti. 

Kvėpavę gaiviu Sibiro oru 
dešimt metų, tėveliai ir visi 

mūsų giminaičiai 1958 m. vasa-
rio mėnesį išvydo išsiilgtą Lietu-
vą. Nors grįžo namo, gyvenimą 
reikėjo kurti iš naujo: kurį laiką 
teko gyventi susigrūdus su ne-
maža tėvelio šeima. Kolūkis bu-
vo vos vos besitveriąs, uždarbiai 
menki, tėviškė – valdžios nusa-
vinta, didieji pastatai – tvartas ir 
jauja – nuardyti. Iš tremtyje susi-
taupytų rublių nusipirkome kar-
vę, pašarą, o bulvėmis aprūpino 
geri kaimynai.

Pavasariop mama griebė-
si iš anksčiau dar nepamirštų 
darbų – perino žąsiukus (rei-
kėjo plunksnų patalams), koks 
kaimynas dovanojo avelę – bu-
vo ir mėsytės rudenį, ir vilnų 
vaikų kojinėms, pirštinėms. Juk 
kojelių ir rankelių šeimynoje 
oi kiek daug! Skolinosi verpi-
mo ratelį – kalvaratą – pati ver-
pė, suko, mezgė! Nejuokai juk – 
reikėjo bent po vieną porą ko-
jinių šešiems žmonėms ir tiek 
pat pirštinių. Visi rudens vaka-
rai prie žibalinės lempos užimti 
būdavo. Atmenu dar ir tai, kad 
numegztas kojines ar pirštines 
veldavo dažniausiai pats tėvelis 
ant skalbimo trinamosios len-
tos, kad būtų šiltesnės, o prakiu-
rusias jis ir suadydavo. Mokyklą 
lankėme trys vaikai – aš jau bu-
vau pirmokė.  

Kiekviena kolūkietė turėda-
vo atidirbti 50 dienų per metus, 

nežiūrint, kiek vaikų augino. Tą 
lažą mama atliko klusniai. Kaip 
ir kitos moterys, stengėsi kuo 
daugiau dienų dirbti būtent va-
sarą, nes daug ką namuose jau 
pagelbėjo paaugę vaikai. Ir mud
vi su sesute padėdavome ma-
mai: dažus sodinom kartu, ra-
vėjom ir šieną mokėmės grėb-
ti su tėvelio padirbtu mažesniu 
grėbliuku, o sūnui ir dalgį ma-
žesnį jis buvo parūpinęs. Nuo 
mažens visi buvome pratinami 
prie darbo.

Kaimynės primindavo ma-
mai, kad ji dar ir siuvėja. 

Nešdavo jai margaspalves kartū-
no ar štapelio medžiagas, prašy-
davo, kad pasiūtų suknelę, palai-
dinę ar kostiumėlį krikštynoms 
ar vestuvėms. Mama mūsų gera-
širdė. Kaip atsakysi – vienos mo-
teriškės pažįstamos iš jaunystės, 
kitos gelbėdavo sunkesnę valan-
dą – visos nori naujesnio drabu-
žio. Joms tikriausiai ir nesvar-
bu, kad mama sėdės prie siuva-
mosios iki sutemstant, nes siūti 
galėdavo prisėsti tik apėjusi sa-
vąją namų ruošą. Tačiau klientė 
visada pasiūtą drabužį gaudavo 
sutartą dieną. Oi, kiek kartų ma-
čiau mamytę susirūpinusią, kaip 
čia gražiau padarius, kokį „mo-
delį“ sugalvojus? Žinoma, už siu-
vimą užmokėdavo labiau simbo-
liškai. Ir tai suprantama, juk bu-
vo tokie vargani laikai.

Po dvejų metų mūsų šeimo-
je atsirado dar vienas broliukas, 
o po trijų – pagrandukas. Ma-
ma juokaudavo: „Auklių turim, 
tai man nėra daug vargo.“ Žino-
ma, pagrindine auklyte tapau aš. 
Man nuo pat mažens patiko maži 
vaikai ir mielai cacki nausi ne tik 
su mažaisiais broliukais. „Vasa-
ras pardavinėdavau“ ir pas sveti-
mus, kai reikėdavo moterims per 
vasaras užsidirbti darbadienius. 

Tikriausiai nėra mylinčiai ma-
mai didesnės kančios, kaip 

vaikų negalavimas. Toks širdies 
skausmas buvo lemtas ir mū-
sų Mamai. Vyresniajam broliui 
diag nozavo raumenų distrofi-
ją. Liga nepagydoma, gydytojai 
prieš ją bejėgiai iki šiol. Ši liga 
kankina pamažu, vis „atimda-
ma“ kūno jėgą. Ji pradeda reikš-
tis brendimo laikotarpiu, nuo 
1314 metų. Negana to – liki-
mas mamai pagrasė pirštu ir an-
trą kartą. Ta pačia liga susirgau 
ir aš. Buvau paauglė ir norėjau 
dalyvauti tautinių šokių rately-
je, reikėjo dalyvauti fizinio lavi-
nimo pamokose, norėjau viso to, 
ką darė mano draugės klasiokės, 
deja... Vėl mamai vargas ir kan-
čia – važinėjome pas profesorių 
į Vilnių (vien kelionė kiek nuvar-
gindavo!), kasmet abu su broliu 
gydydavomės ligoninėse. Mus 
stiprino vitaminais. Nepadėjo 
ir gydymas sanatorijose. Gene-
tinis paveldimumas... Tačiau nei 
tėvų, nei bočių šeimose tokios li-

gos nebuvo. Teko visiems su tuo 
susitaikyti. 

Gyvenom senėdami, kol stai-
gi mirtis iš mūsų atėmė tė-

velį, sulaukusį vos 60 metų. Mū-
sų kantriajai mamai tai buvo di-
džiulis skausmas. Dabar jau ji 
viena turėjo gyventi ir tarnau-
ti savo dviem neįgaliems vai-
kams. Mama buvo be galo darbš-
ti, rūpestinga ir protinga. Ji su-
kosi ūkyje neskubėdama, buvo 
praktiška ir taupi. Namuose nie-
ko nestigo – pati užsiaugindavo 
gyvulių ir daržovių. Savaitgaliais 
mus lankydavo artimieji, jie ma-
mai padėdavo padaryti dides-
nius darbus. Mama buvo kupi-
na kažkokio vidinio linksmumo, 
žinojo daugybę patarlių, priežo-
džių ir liaudiškų „talaluškų“, ku-
rias dažnai naudojo kalbėdama. 
Tai visiems patikdavo ir sukelda-
vo juoką. Visi vaikai buvome ap-
dovanoti didžiuliu „paveldu“ – 
abu tėvai buvo balsingi, juk ir su-
sidraugavo bažnyčios chore, tad 
mums ir dovanojo pomėgį muzi-
kai. Kaip laukdavome šventinių 
susiėjimų, kad prisidainuotume 
iki valiai. Mama būdavo solis-
tė, prašydavome, kad ji mokytų 
mus savo jaunystės dainų bei ro-
mansų. Ir humoristinių, iš savo 
tėvo išmoktų... Matydami ją to-
kią žvalią, o svarbiausia, sveiką, 
džiaugėmės ir ja, ir gyvenimu.

Kartu su mamos jubiliejais 
vis labiau brendom ir mes, vai-
kai. Nubalo motulės kažkada bu-
vę vešlūs kaštoniniai plaukai. 
Per jos 60 metų sukaktį dovano-
tas laikrodis valanda po valan-
dos, metai po metų suskaičiavo 
mūsų mamai beveik aštuonias-
dešimt – pritrūko mažiau nei 
vienų... Tik pusmetį „padrauga-
vusi“ su nedorėle liga motinėlė 
paliko mus. Pavargusi nuo jau-
nystės metais užkrautos vargų, 
bėdų, kančių naštos, kantriai, be 
dejonių atlaikiusi visus likimo 
skirtus išbandymus. 

Pati, dabar jau brisdama ma-
mos metų pėdomis į senat

vę, mintyse vis nepaliauju apie 
ją, savo motinėlę, galvoti – ko-
kia ji buvo mums gera (žino-
ma, dažnas taip teigia apie sa-
vąsias). Perkratinėju atmintyje 
pragyventus metus ir neužtin-
ku nė vieno jos pykčio protrū-
kio nei piktesnio pabarimo. Gal 
todėl, kad nuo mažens buvome 
mokomi pagarbos vyresniems 
ir drausmės. Tėvų žodis buvo 
pas kutinis. 

Tikriausiai iki savųjų dienų 
saulėlydžio nepaliausiu dėkoti 
likimui už tai, kad mes turėjo-
me tokią MAMĄ! Nebūtina moti-
noms statyti bronzinių pamink
lų, užtenka savo širdyse kasdien 
jas prisiminti, už jas melstis ir 
dėkoti, kad jos, kantriosios Mo-
tinos, mūsų niekada neapleido.

Vincė VASYliŪTė
Plungė

Mamą prisiminus
(atkelta iš 1 psl.)

Be daug ko žmogus gali apsieiti, 
tik ne be žmogaus. 

L. Bernė
Keičiasi laikai, gyvenimo bū-

das, bet žmogui neįkainojama 
vertybė lieka jo ryšys su kitais 
žmonėmis. Pasidairykime aplin-
kui ir pamatysime, kiek daug ge-
rų žmonių, bendravimas su ku-
riais – atgaiva protui ir širdžiai, 
patikimiausia atrama.

Kai likimo gūsiai ar būties 
vingiai nubloškia į aklavie-
tę, sunku pervertinti kaimynų, 
draugų, buvusių bendradarbių 
svarbą. Gerai, kad yra žmonių, 
nepamirštančių, jog šalia gyve-
na žmonės su savo vienatve, il-
gesiu, nerimu.

Teigiama, kad 90 proc. to, kas 
yra žmogus, priklauso nuo to, su 
kuo jis bendrauja.

Santykiai su kitais turėtų bū-
ti grindžiami abipuse pagarba 
ir pasitikėjimu. Norėdami susi-
draugauti pirmiausia pradėkime 
nuo savęs – reikia pačiam bū-
ti tokiam, kokį norėtum matyti 
savo draugą. Jeigu žmones sie-
ja tikra draugystė, ji nepriklau-
so nei nuo aplinkybių, nei nuo 
atstumo. Norėdami bendrauti 
žmonės visada randa būdų, kaip 
palaikyti draugiškus santykius. 
Reikėtų nepamiršti, kad svar-
bu ne tik kontaktų kiekis, bet 
ir jų kokybė. Privalome nuolat 
mokytis išgirsti, išklausyti, su-
sikalbėti.

Kartais užtenka malonaus 
žodžio, pasisveikinimo, šypse-
nos, kad tie, kurie yra šalia mū-
sų, taptų laimingi.

Esame reikalingi vieni ki-
tiems, branginkime ir tobulin-
kime žmogiškuosius santykius. 
Taip padėsime vieni kitiems gy-
venti, palengvinsime kasdie-
nybę. 

Janina OžAliNSkAiTė 

Žmogui 
reikia 

žmogaus

KVIEČIAMA  
LND ATASKAITINĖ  

KONFERENCIJA
2017 m. gegužės 17 d. Švento-
joje (Palangos sav.), Mėguvos 
g. 13, vyks Lietuvos neįgalių-
jų draugijos ataskaitinė kon-
ferencija. 

12.00–14.00 LND valdybos po-
sėdis. Įmonių metinių finansinių 
ataskaitų teikimas. Kiti klausimai.

13.00–14.00 Dalyvių – delega-
tų registracija.

14.00 Ataskaitinė konferencija. 

darbotvarkė:
1. Pirmininkaujančio, sekre-
toriaujančio ir balsų skaičia-
vimo komisijos rinkimai.
2. LND valdybos 2016 m. 
veik los ataskaita.
3. LND finansinė 2016 m. 
ataskaita.
4. LND naujos įstatų redakci-
jos tvirtinimas.
5. LND valdybos ir revizijos 
komisijos darbo reglamentų 
patvirtinimas.
6. LND veiklos krypčių ap-
tarimas.
7. Diskusijos ir pasisakymai.
8. Kiti klausimai.

18.00 Vakarienė
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 8 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/1 s. 10:00 Seserys. N-7. 41 s. (kart.). 
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 42 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Dėmesio centre. 
22:05 Trumposios žinios. 22:10 Prem-
jera. „Eurovizijos“ virusas. (subtitruota). 
23:05 Trumposios žinios. 23:10 Prem-
jera. Medičiai, Florencijos valdovai. N-7. 
4 s. 00:10 Savaitė. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/1 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, gegužės 9 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/2 s. 10:00 Seserys. N-7. 42 s. (kart.). 
10:55 Stilius. (kart.). 11:40 „Eurovizijos“ 
virusas. (subtitruota, kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 43 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Dėmesio centre. 21:05 Sportas. 21:10 
Orai. 21:14 Loterija „Jėga“. 21:15 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. 22:00 
Dainų konkursas „Eurovizija 2017“. 
Pirmas pusfinalis. 00:15 Trumposios 
žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas 13. N-7. 13/2 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 04:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Bėdų turgus. (subtitruota, kart.).

trečiadienis, gegužės 10 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/3 s. 10:00 Seserys. N-7. 43 s. (kart.). 
11:00 Dainų konkursas „Eurovizija 
2017“. Pirmas pusfinalis. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 44 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Kaip išmatuoti pasaulį. N-14. 
00:50 Trumposios žinios. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas 13. N-7. 13/3 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksi-
nis protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 11 d.
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/4 s. 10:00 Seserys. N-7. 44 s. (kart.). 
11:00 Gyvenimas. (kart.). 11:55 Bė-
dų turgus. (subtitruota, kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 45 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Speci-
alus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Klausimėlis.lt. 22:00 
Dainų konkursas „Eurovizija 2017“. An-
tras pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš 

Kijevo. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 
Atila Marselis. N-7. (subtitruota). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Komisaras Rek-
sas 13. N-7. 13/4 s. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 05:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, gegužės 12 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/5 s. 10:00 Seserys. N-7. 45 s. (kart.). 
11:00 Dainų konkursas „Eurovizija 
2017“. Antras pusfinalis. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 46 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 Muš-
kietininkai 3. N-7. 3/4 s. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Premjera. Imbieri-
nis žmogeliukas. N-14. 00:35 Trumpo-
sios žinios. 00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas 13. N-7. 13/5 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 03:30 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou 
„60 akimirkų“. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tęsi-
nys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 13 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 2. 2/2 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 26 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 22 
s. 07:55 Džiunglių knyga 2. 2/16 s. 
08:10 Karinės paslaptys. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:10 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Maži, bet ypatingi: vabzdžiai. 
(subtitruota). 13:05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Biomimikrija. 1 d. Gam-
tos įkvėpti chemijos atradimai. (subti-
truota). 14:05 Džesika Flečer 2. N-7. 
2/8, 2/9 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Doku-
mentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. (subti-
truota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Valanda iki „Eurovizijos“. 21:55 Trum-
posios žinios. 22:00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Finalas. 01:40 Trum-
posios žinios. 01:45 Tarp mūsų, pada-
vėjų. N-7. 03:15 Klausimėlis.lt. (kart.). 
03:30 Pasaulio dokumentika. Biomimi-
krija. 1 d. Gamtos įkvėpti chemijos at-
radimai. (subtitruota, kart.). 04:20 Dže-
sika Flečer 2. N-7. 2/8, 2/9 s. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 14 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Tobotai 2. 2/3 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/17 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 30 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 24 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 
2. 2/4 d. Dykumos. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Tam-
sioji augalų pusė. 1 d. Žudikai ir luo-
šintojai. (subtitruota). 13:45 Puaro 13. 
N-7. 13/1 s. Drambliai nieko nepamiršta. 
15:20 Gamtos inspektoriai. (kart.). 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 Ke-
lionės su „Istorijos detektyvais“. 18:00 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį 
pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai. 18:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
„Eurovizija“ 2017. Post scriptum. 21:50 
Trumposios žinios. 21:55 D’Artanjano 
duktė. N-7. 24:00 Trumposios žinios. 
00:05 Kino žvaigždžių alėja. Šugar-
lando ekspresas. N-14. (kart.). 01:55 
Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 
2. 2/4 d. Dykumos. (subtitruota, kart.). 
02:45 Pasaulio dokumentika. Tamsio-
ji augalų pusė. 1 d. Žudikai ir luošinto-
jai. (subtitruota, kart.). 03:35 Puaro 13. 
N-7. 13/1 s. Drambliai nieko nepamirš-
ta. (kart.). 05:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (10). N-7. 06:55 Simpsonai 
(5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 07:55 
Hubertas ir Staleris (14). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2584). N-7. 10:00 Virtuvė 
(11). N-7. 10:30 Virtuvė (12). N-7. 11:05 
Kaip prisijaukinti slibiną 2. N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (17). N-7. 
13:30 Simpsonai (7). N-7. 14:00 Simp-
sonai (8). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1180). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (3). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (85). N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 
21:00 Šviesoforas (31). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Aiškiaregė. N-14. 00:50 
Bruklino taksi (2). N-7. 01:50 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (11). N-14. 02:40 
Apsukrios kambarinės (3). N-14.

Antradienis, gegužės 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (11). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (8) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (85). N-7. 08:25 
Šviesoforas (31). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2585). N-7. 10:00 Virtuvė (13). 
N-7. 10:30 Virtuvė (14). N-7. 11:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (14). N-7. 11:30 
Paskutinis iš Magikianų (15). N-7. 12:05 
Pakartok!. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (18). N-7. 13:30 Simpsonai (9). 
N-7. 14:00 Simpsonai (10). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1181). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1182). N-7. 15:30 Pamilti vėl (4). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (86). N-7. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (32). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kalėjimo bėgliai 
(5). N-14. 23:30 24 valandos. Palikimas 
(5). N-14. 00:30 Bruklino taksi (3). N-7. 
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(12). N-14. 02:25 Apsukrios kambari-
nės (4). N-14.

trečiadienis, gegužės 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (12). N-7. 06:55 Simpsonai 
(9) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (10) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (86). N-7. 08:25 
Šviesoforas (32). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2586). N-7. 10:00 Virtuvė (15). 
N-7. 10:30 Virtuvė (16). N-7. 11:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (16). N-7. 11:30 
Paskutinis iš Magikianų (17). N-7. 
12:05 Prieš srovę. N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (19). N-7. 13:30 
Simpsonai (11). N-7. 14:00 Simpso-
nai (12). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1183). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1184). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (5). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(87). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 
21:00 Šviesoforas (33). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Su-
vokimas. N-14. 01:00 Bruklino taksi (4). 
N-7. 01:55 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (13). N-14.

ketvirtadienis, gegužės 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (13). N-7. 06:55 Simpsonai 
(11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 
07:55 Rezidentai (87). N-7. 08:25 Švie-
soforas (33). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2587). N-7. 10:00 Virtuvė (17). N-7. 
10:30 Virtuvė (18). N-7. 11:00 Paskutinis 
iš Magikianų (18). N-7. 11:30 Paskutinis 
iš Magikianų (19). N-7. 12:05 Gero vaka-
ro šou. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (20). N-7. 13:30 Simpsonai (13). 
N-7. 14:00 Simpsonai (14). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1185). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1186). N-7. 15:30 Pamilti vėl (6). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (88). N-7. 20:00 Farai. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (34). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Sukčiai. N-7. 
00:25 Bruklino taksi (5). N-7. 01:30 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (14). N-14. 
02:20 Apsukrios kambarinės (5). N-14.

Penktadienis, gegužės 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (14). N-7. 06:55 Simpsonai 
(13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). N-7. 
07:55 Rezidentai (88). N-7. 08:25 Švie-
soforas (34). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2588). N-7. 10:00 Virtuvė (19). N-7. 
10:30 Virtuvė (20). N-7. 11:00 Paskuti-
nis iš Magikianų (20). N-7. 11:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (1). N-7. 12:05 Farai. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(21). N-7. 13:30 Simpsonai (15). N-7. 
14:00 Simpsonai (16). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1187). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1188). N-7. 15:30 Pamilti vėl (7). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Ledynmetis. Žemynų atsiradimas. 
N-7. 21:10 Kelnėse dar ne senelis. N-14. 
23:15 Mūsų gyvenimas. N-7. 01:05 Ka-

Pirmadienis, gegužės 8 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (15). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(21). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(41). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (60). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (61). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 
valandos (kart.). N-7. 12:40 Bus vis-
ko (kart.). 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (109). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (110). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS „Del-
ta“ būrys. N14. 00:55 „Kultas“ (3). N14. 
01:45 „Judantis objektas“ (4). N-7. 02:35 
„Užkampis“ (11). N-7.

Antradienis, gegužės 9 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (16). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(22). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(42). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (62). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (63). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 
valandos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (111). N-7. 15:30 „Am-
žina meilė“ (112). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Anapus nežino-
mybės. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Mirtinos žaizdos. N14. 00:25 „Kul-
tas“ (4). N14. 01:20 „Judantis objektas“ 
(5). N-7. 02:10 „Užkampis“ (12). N-7.

trečiadienis, gegužės 10 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (17). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(23). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(43). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (64). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (65). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:30 Būk mano meile! N-7. 14:20 
„Amžina meilė“ (113). N-7. 15:20 „Am-
žina meilė“ (114). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Kalinių žmonos. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Saulė-
lydis. N14. 00:40 „Kultas“ (5). N14. 01:35 
„Judantis objektas“ (6). N-7. 02:25 „Už-
kampis“ (13). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 11 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (18). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(24). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(44). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (66). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (67). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (1). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (2). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Artimi priešai. N14. 
00:00 „Kultas“ (6). N14. 00:55 „Judan-
tis objektas“ (7). N-7. 01:50 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:15 Alchemi-

ja. VDU karta. 02:45 RETROSPEKTY-
VA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 12 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (19). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(25). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(45). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (68). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (69). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... (kart.) 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (3). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (4). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Neįmanoma misija. Slapto-
ji tauta. N-7. 23:40 4-asis lygmuo. N14. 
01:30 Artimi priešai (kart.). N14.

Šeštadienis, gegužės 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (24) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris III“ (44) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (5). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(12). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(7). 08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 
(10). 09:00 „Ponas Bynas“ (3). 09:30 
„Saugokis meškinų“ (32). 09:45 „Saugo-
kis meškinų“ (33). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Džimis Neutronas. Genialus berniu-
kas. 11:50 Kosminiai gelbėtojai. 13:40 
Odisėjas ir Ūkanų sala. N-7. 15:35 Dū-
ris skėčiu. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Asteriksas ir Obeliksas. 
Misija Kleopatra. N-7. 21:50 Operacija 
„Delta farsas“. N-7. 23:40 Tarp jaunų ir 
karštų. N-7. 01:35 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (25) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris III“ (45) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (6). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(13). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(8). 08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 
(11). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Saugokis meškinų“ (34). 09:45 
„Saugokis meškinų“ (35). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI. PREMJERA Beprotiškos 
melodijos. Triušio nuotykiai. 11:40 Ste-
buklinga programėlė. N-7. 13:40 Pri-
čiupom! N-7. 14:10 Terminalas. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. SUPER-
FINALAS. Muzikinis talentų šou. 22:10 
Organų vagys. N14. 00:20 Kitos 48 va-
landos. N-7. 02:15 Operacija „Delta far-
sas“ (kart.). N-7.

Pirmadienis, gegužės 8 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitri-

na. 07:10 „Tokia tarnyba“ (13) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (8) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (417) 
(kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (6) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(2). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (68). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (14). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (418). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (7). N-7. 
19:30 Voratinklis. Trečias zuikis. I dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (88). N-7. 21:30 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis. N-7. 23:35 Krokodilas 
Dandis (kart.). N-7. 01:30 „Gyvi numi-
rėliai“ (9) (kart.). N14. 02:20 „Gyvi nu-
mirėliai“ (10) (kart.). N14. 03:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (65) (kart.). 
03:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(66) (kart.). 03:50 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (67) (kart.). 04:10 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (68) (kart.). 04:30 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (88) (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 9 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (14) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (9) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (418) (kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (7) 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (3). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(69). N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (15). N-7. 
16:50 „Prokurorų patikrinimas“ (419). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (8). 
N-7. 19:30 Voratinklis. Trečias zuikis. 
II dalis. N-7. 20:30 Pasienio sargyba. 
N-7. 21:00 Nusikaltėlis kūdikio veidu. 
N-7. 22:55 Trigubas X. Aukštesnis ly-
gis (kart.). N-7. 00:50 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (11) (kart.). N-7. 01:40 „Karo 
vilkai. Likvidatoriai IV“ (1). N14. 02:30 
„Penktoji pavara“ (17). 03:20 „Penkto-
ji pavara“ (16) (kart.). 04:05 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

lėjimo bėgliai (5). N-14. 02:00 24 valan-
dos. Palikimas (5). N-14.

Šeštadienis, gegužės 13 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (23). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (3). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (73). 08:00 Ančiukų is-
torijos (24). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Sosto įpėdinis. N-7. 13:00 Merlino 
mokinys (1). N-7. 14:55 Merlino mokinys 
(2). N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Dantukų fėja. N-7. 21:40 Užtemi-
mas. N-14. 00:05 Ką radau, tas mano. 
S. 01:45 Kelnėse dar ne senelis. N-14.

Sekmadienis, gegužės 14 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (24). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (4). N-7. 07:30 Vėžliu-
kai nindzės (74). 08:00 Ančiukų istorijos 
(25). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kuli-
nariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo. 
12:45 Beprotiškai įsimylėję. Miuziklas. 
14:25 Devintam danguj. N-7. 16:15 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nar-
nijos kronikos: liūtas, burtininkė ir dra-
bužių spinta. N-7. 22:25 Loftas. N-14. 
00:35 Raudonosios uodegos. N-14.

LRT
trečiadienis, gegužės 10 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(1). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (15) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (10) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(30) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (419) (kart.). N-7. 12:15 
„Šuo“ (8) (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (4). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (70). N-7. 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (16). N-7. 16:50 „Prokurorų pati-
krinimas“ (420). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Šuo“ (9). N-7. 19:30 Voratinklis. 
Trečias zuikis. III dalis. N-7. 20:30 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Judantis 
taikinys. N14. 22:50 Nusikaltėlis kūdikio 
veidu (kart.). N-7. 00:40 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (1) (kart.). N-7. 01:35 „Karo 
vilkai. Likvidatoriai IV“ (2). N14. 02:25 
„Penktoji pavara“ (18). 03:15 „Penkto-
ji pavara“ (17) (kart.). 04:00 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 11 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (2). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (16) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (11) (kart.). N-7. 
09:10 „Paskutinis faras“ (31) (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (420) 
(kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (9) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (5). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (71). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (17). N-7. 16:50 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (421). N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Šuo“ (10). N-7. 19:30 
Voratinklis. Trečias zuikis. IV dalis. N-7. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Vaito Erpo kerštas. N14. 22:55 Judan-
tis taikinys (kart.). N14. 00:40 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (2) (kart.). N-7. 01:30 „Ka-
ro vilkai. Likvidatoriai IV“ (3). N14. 02:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (2) (kart.). 
N-7. 03:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(3) (kart.). N-7. 03:55 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 12 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(3). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (17) 
(kart.). N-7. 08:00 „Kvapų detektyvas“ 
(5). N-7. 09:05 „Kvapų detektyvas“ (6). 
N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(421) (kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (10) 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (6). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(72). N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (18). N-7. 
16:50 „Prokurorų patikrinimas“ (422). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (11). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(18). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imty-
nės“ (18). N-7. 21:30 Tikras teisingu-
mas 2. Slėptuvė. N14. 23:20 Vaito Er-
po kerštas (kart.). N14. 01:10 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (3) (kart.). N-7. 02:00 
„Karo vilkai. Likvidatoriai IV“ (4). N14. 
02:50 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė 
(kart.). N14. 04:15 „Kvapų detektyvas“ 
(5) (kart.). N-7. 05:10 „Kvapų detekty-
vas“ (6) (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 13 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (4) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (5) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (6) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. apie automobi-
lius. 09:30 Apie žūklę. Laida žvejams. 
10:00 „Amerikos mieliausieji“ (3). 11:00 
Baltijos galiūnų čempionatas. II eta-
pas. Tauragė. 12:05 Foilo karas. Prie-
šo ugnis. N-7. 14:10 „Žiniuonis“ (7). 
N-7. 15:15 „Džuna“ (12). 16:15 „Kas 
žudikas?“ (25). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis fa-
ras“ (32). N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 22:05 MANO HEROJUS 
Žmogus šešėlis. N14. 00:00 AŠTRUS 
KINAS Nebijok tamsos. N14. 01:50 
„Karo vilkai. Likvidatoriai IV“ (3) (kart.). 
N14. 02:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“ 
(4) (kart.). N14. 03:25 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji (kart.).

Sekmadienis, gegužės 14 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. II etapas. Tauragė (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 „Viena už visus“ (136). N-7. 
09:35 „Amerikos mieliausieji“ (4). 10:35 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (69). 
11:05 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (70). 11:35 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (71). 12:05 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (72). 12:35 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 13:05 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 13:35 Sveikinimai. 16:15 „Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos“ (28). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„Paskutinis faras“ (33). N-7. 19:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (2). N-7. 21:50 Kroko-
dilas Dandis 2. N-7. 00:05 „Gyvi numi-
rėliai“ (11). N14. 01:05 „Gyvi numirėliai“ 
(12). N14. 02:00 Žmogus šešėlis (kart.). 
N14. 03:30 Nebijok tamsos (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Kadaise į šią mokyklą 
Marburge valdžia pa-
kvietė jaunuolius, regėji-
mo netekusius ką tik pa-
sibaigusiame tragiška-
me kare, kurį po daugelio 
metų pavadins Pirmuoju 
pasauliniu. Tik čia suža-
loti kareivėliai gaudavo 
šansą siekti geresnio iš-
silavinimo. Prieš kelerius 
metus užuovėją Marbur-
ge rado ir Mara, regėjimo 
netekusi dėl ligos.

Paplūdimys „Madonina“ (mažy-
binė Marijos, Dievo Motinos ti-
tulo forma) yra Romos apylin-
kėse, Fočeno vietovėje, Šv. Ru-
fino uosto vyskupijoje. Šv. Alo-
yzo Gonzagos asociacija prižiū-
ri paplūdimio zoną, kuri atvira 
visiems, taip pat ir žmonėms su 
negalia. Paplūdimyje siekiama 
sukurti atvirą, be sienų erdvę 
tiek konstrukciniu požiūriu, tiek 
perkeltine prasme, kur visi kar-
tu gali džiaugtis jūra ir jos tei-
kiamais malonumais. Pajūrio 
poilsiavietė, kurią prižiūri vien 
savanoriai, užtikrina ir medici-
ninę pagalbą bei specializuotą 
personalo iš Parolimpinio plau-
kimo federacijos priežiūrą besi-
maudantiems. 

„Madoninos“ tikslas – pa-
brėžti, kaip svarbu rūpintis ki-
tu, atrasti kiekvieno žmogaus 

unikalumą, atskleisti, kad kie-
kvienas žmogus yra gerovės šal-
tinis kitam, jei tik įsiklauso į jo 
reikmes.

Popiežius padengė meti-
nės „Madoninos“ paplūdimio 
nuomos išlaidas, kartu pasiun-
tė žinią su palaiminimu sava-
noriams ir negalią turintiems 
žmonėms bei jų šeimoms. Au-
ką socialiniam projektui, kuris 
skirtas žmonėms su negalia pa-
remti, Šventojo Tėvo vardu įtei-
kė Popiežiaus elemozinarijus 
vyskupas Konradas Krajevskis. 
Šv. Aloyzo Gonzagos asociaci-
ja popiežiaus dovaną priėmė su 
„entuziazmu ir nuostaba“. Kai tik 
pasklido žinia apie dovaną, Šv. 
Aloyzo Gonzagos parapijos kle-
bonas Massimo Consolaro teigia 
sulaukęs daug tiek parapijiečių, 
tiek savanorių skambučių. 

Popiežius parėmė neįgaliesiems 
skirtos rekreacinės zonos išlaikymą 

Vatikano radijas paskelbė žinutę, kurioje pasidžiaugė, kad dėl 
Popiežiaus paramos ir toliau galės veikti neįgaliesiems skirtas 
pliažas netoli Romos.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąPilnas miestas 
jaunuolių su neregio 

lazdelėmis

Šuo auditorijoje
21erių Mara Vitzerat atėjo 

į 101 auditoriją. Ištraukė iš ran-
kinės minkštą patiesalą, skirtą 
ištikimam draugui labradorui 
Kamelotui, kuris tuoj pat pato-
giai susirangė. Paskui Mara iš-
sitraukė nešiojamąjį kompiute-
rį ir ėmė darbuotis.

Šuo auditorijoje? Marburge, 
kur Mara studijuoja, tai nieko 
nestebina. Ji mato mažiau nei 1 
procentą, taigi oficialiai laikoma 
akląja. Kamelotas nuolat – ša-
lia. Lydi šeimininkę per gatves 
ir aikštes, stabteli prie bortelių 
ir laiptų, kitų kliūčių.

Jauni žmonės su šunimi paly-
dovu ar aklojo lazdele Marbur-
ge – įprastas vaizdas. Kas trečias 
neregys vokietis studentas gyve-
na ir mokosi būtent šiame mies-
te, Filipso universitete. Šiuo me-
tu jame studijuoja 150 regos ne-
galią turinčiųjų.

Daug lemia tradicijos
Prieš 100 metų Marburge 

buvo įsteigta pirmoji pasauly-
je neregiams skirta gimnazi-
ja. Bėgant metams miestiečiai 
pratinosi gyventi su aklaisiais, 
atvykstančiais čia iš visos ša-
lies. Miestas tapo vis patogesnis 
žmonėms su negalia, o aptarna-
vimo sferos darbuotojams jau 
nereikia aiškinti apie aklųjų po-
reikius. Naujaisiais laikais atsi-
rado dar daugiau galimybių pa-
dėti regos negalią turintiesiems: 
kalbantys liftai, smarkiai padi-
dintos skelbimų raidės žiban-
čiuose ekranuose, iškilus Brailio 
raštas kompiuterio monitoriuo-
se ir kt. Visa tai lemia, kad aklie-
ji čia mielai studijuoja – psicho-
logiją, pedagogiką, teisę ar ki-
tus dalykus.

Aklumas atėjo su 
paauglyste

Kaip Mara apako? Ji buvo 
vos kelių mėnesių, kai tėvas pa-
stebėjo kažką negera jos akelė-
se. Diagnozė: glaukoma. Aukš-
tas spaudimas akyse lėmė po-
kyčius, regos nervas buvo pa-
žeistas.

Iki 15 metų Mara buvo pa-
prasta mokinė su akinukais, 
niekuo nesiskyrė nuo kitų. O 
tada... griuvo dangus. „Balandį 
gavau motorinio dviračio vai-
ruotojo pažymėjimą, o lapkritį 
apakau“, – pasakoja ji. Tuo lai-
ku Mara lankė mokyklą gimtaja-
me Reino kraštoPfalco regione. 
Ne visi bendramoksliai parodė 
supratimą ir gailestį. Mokytojai 
skyrė jai daugiau dėmesio, tad 
kiti moksleiviai pyko. Vargo ir 
tėvai. Tėvelis skaitė užduotis, 
aiškino ir taisė, mama padėda-
vo apsirengti ir pasidažyti.

Akių gydytojas patarė Marai 
toliau lankyti neregių mokyklą 
Marburge (CarlStrehlSchule). 
Ji įsteigta prieš 100 metų ir bu-
vo pirmoji pasaulyje neregių 
gimnazija. Ten neįgalūs vaikai 
išties profesionaliai globojami 
ir ugdomi.

Taip Mara atsidūrė Marbur-
ge. Čia ir prasidėjo tikrieji jos, 
aklosios, mokslai. Mokėsi iš 
naujo, kaip vaikščioti, orientuo-
tis, kaip rasti savo vietą šiame 
gyvenime. Perprato daugybę di-
delių ir mažų gudrybių, kaip iš-
gyventi aklai merginai reginčių-
jų pasaulyje.

Į universitetą!
Baigusi mokyklą, Mara nuta-

rė likti Marburge. Čia jai viskas 
buvo pažįstama ir miela. Pati-
ko paslaugūs, malonūs žmonės.

Ėmė studijuoti teisę. Univer-
sitete buvo net lengviau nei mo-
kykloje, kai teko įveikti pirmuo-
sius neramius savarankiško gy-

venimo mėnesius nepažįstama-
me mieste. Sutiko ne vieną jau 
pažįstamą moksleivį, irgi įsto-
jusį čia studijuoti.

Be abejo, labai padeda aklie-
siems skirti kompiuteriai, be 
kurių būtų sudėtinga mokytis. 
Tiesą sakant, beveik neįmano-
ma. Ir vis tiek kartais prireikia 
reginčiųjų pagalbos, nes ne visa 
mokymo medžiaga būna įskait
meninta.

Pernai Vokietijoje buvo 
įvykdyta svarbi švietimo refor-
ma, numačiusi geresnes mo-
kymo ir gyvenimo sąlygas 137 
tūkstančiams studentų su ne-
galia. Anksčiau įvairios paslau-
gos studentams buvo finansuo-
jamos tik iki pirmo kvalifikaci-
nio egzamino, o dabar yra net ir 
magistratūros studijų progra-
mų, kurias galima prašyti ap-
mokėti. Bet Vokietijos studen-
tų sąjunga tikisi, kad reforma 
bus tęsiama, nes liko daug neiš-
spręstų klausimų – pavyzdžiui, 
apmokamos ne visos stažuotės.

Mara dažnai kalba su ko-
legomis apie ateitį. Naujosios 
technologijos suteikia galimy-
bę net ir neįgaliesiems dirbti 
bet kokį darbą, jei tik kompe-
tencija atitinka reikalavimus. 
Deja, Mara įstengė prisimin-
ti tik vieną neregį teisėją, nors 
Marburge išties daug jaunuo-
lių yra baigę teisės studijas. 
Artėja laikas, kai teks palikti 
saugų universiteto bendrabu-
tį. Kur pasuks Mara? Dar yra 
laiko pasvarstyti ir nuspręsti. 
Bet kokiu atveju, ji tikrai gerai 
paruošta gyvenimui. Iš dauge-
lio šalių aukštojo mokslo spe-
cialistai atvyksta į Pilipso uni-
versitetą Marburge pasimokyti, 
kaip reikia organizuoti aukšto 
lygio studijas akliesiems ir sil-
pnaregiams.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikieNė 

Jauni žmonės su aklojo lazdele Marburge – įprastas vaizdas.

Regėjimo negalią turinčiųjų mokyklos Marburge mokiniai.

Rio parolimpinis čempionas 
Mindaugas Bilius mano, kad ne-
trukus bus priverstas stabdyti 
savo sportinę karjerą, nes pla-
nuojamos drastiškos permainos 
šalies sporte skaudžiai kirs ir per 
parolimpinį judėjimą. Trauktis iš 
didžiojo sporto jis gali būti pri-
verstas reaguodamas į šiuo metu 
rengiamą Lietuvos kūno kultū-
ros ir sporto įstatymo pakeitimo 
projektą, bloginantį neįgaliųjų 
sporto padėtį, didinantį nelygy-
bę, atskirtį bei trintį tarp sveikų-
jų ir neįgaliųjų sportininkų. Ge-
gužės 30 d. LR Seime turėtų būti 
balsuojama dėl kūno kultūros ir 
sporto įstatymo pakeitimo pro-
jekto, kurį patvirtinus paramos 
netektų Pasaulio neįgaliųjų žai-
dynių dalyviai bei ketvirtadaliu 
būtų mažinama karjerą baigusių 
neįgalių sportininkų renta. 

Anot Parolimpinio komiteto 
prezidento M. Biliaus, įsigalio-
jus naujajam įstatymo projek-
tui, neįgaliųjų sportas bus nu-
blokštas į praeitį prieš 25 me-
tus. Jo teigimu, ruošiant naująjį 
įstatymo projektą buvo visiškai 
neatsižvelgta į LPOK siūlymus, 
apskritai ignoruota sporto ben-
druomenė. „Deja, bet labai tikė-
tina, kad būsiu priverstas stab-
dyti sportinę karjerą ir prašyti 
rentos bei ja pasinaudoti. Tikrai 
to nedaryčiau, bet nematau ki-
to kelio, kaip atsakyti valdinin-
kams, kurie priimdami sporto 
įstatymą jo visiškai nederina 
su sporto bendruomene. Esu 
vienas iš tų, kurie apie tai, kad 
bus beveik 40 proc. sumažinta 
renta, sužinojome tik tada, kai 
buvo pateiktas įstatymo pro-
jektas“, – sako M. Bilius. Rio de 
Žaneiro parolimpinių žaidynių 
čempionas įsitikinęs, kad visa 

sporto bendruomenė yra nepa-
tenkinta nauju kūno kultūros ir 
sporto įstatymo projektu. Šiuo 
metu Seime „stumiamas“ spor-
to įstatymo pakeitimo projek-
tas yra sulaukęs ir kitų sporto 
bendruomenės atstovų kriti-
kos. Jį kritikavo treneriai, įvai-
rios sporto federacijos, patys 
sportininkai. Įstatymo pakeiti-
mas numato, kad sveikieji spor-
tininkai rentą gautų tapę olim-
pinių žaidynių prizininkais, pa-
saulio bei Europos čempionais, 
o neįgalieji sportininkai ją gau-
tų tik tapę Parolimpinių žaidy-
nių čempionais. Labai skirtųsi ir 
gaunamų rentų dydis, nes paro-
limpiniai čempionai būtų prily-
ginti sveikųjų sportininkų Euro-
pos čempionams. Skaudžiausiai 
šis įstatymo pakeitimas palies-
tų tuos sportininkus, kurie dar 
sportuoja, bet jau yra iškovoję 
medalius. 

Anot M. Biliaus, šiuo metu 
visiems atletams iškyla esmi-
nis ateities klausimas. „Jie, kaip 
ir aš, yra priversti svarstyti, ar 
stabdyti sportinę karjerą dabar 
ir prašyti rentos, kol ji nesuma-
žinta beveik perpus ar rizikuoti 
viliantis politinės brandos, kuo-
met įstatymo pakeitimai bus 
pradėti derinti su sporto ben-
druomene“, – pabrėžia Mindau-
gas Bilius. „Iki šiol parolimpinis 
čempionas buvo lygus su olim-
piniu čempionu, tačiau įstaty-
mo pakeitimu mus bandoma 
prilyginti su sveikųjų Europos 
čempionais. Tad politikų teigi-
niai apie lygiateisiškumą tėra 
panašūs tik į pigius viešuosius 
ryšius, o teikiami įstatymų pa-
keitimai tik dar labiau didina at-
skirtį tarp sportininkų“, – mano 
M. Bilius.

Parolimpinis čempionas M. Bilius gali 
būti priverstas baigti sportinę karjerą 

Interneto portale www.sportas.lt galima perskaityti straipsnį 
apie tai, kad parolimpinis čempionas kritikuoja planuojamą pri-
imti Lietuvos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo projek-
tą, kuris blogina neįgaliųjų sportininkų padėtį.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Gegutės vaikas

Daina mamai
Žvelgia smalsiai sušalus delčia:
Rieda ašara skruostu karšta.
Mintys blaškosi, sukas ratu...
Gniaužau pagalvę drėgną pūkų.
 
Mama, tu manajam sapne:
Mama, aš klūpau prieš tave,
Mama, aš maldauju, neteisk,
Mama, už žilumą atleisk.
 
Aš lig šiolei dažnokai menu,
Kaip eini pamiškės takeliu:
Kibirėlis pienelio saldaus,
O plaukuose – nektaras medaus.
 
Mama, aš vaikystę menu.
Mama, praeitim gyvenu.
Mama, mintimis aplankau.
Mama, man ilgu – pavargau.
 
Aš parbėgčiau žvaliai pamiškėm –
Tavo rankos kvepėtų žolėm,
O plaukuose – mėnulio spalva.
Prisiglausčiau – aš tavo dukra!
 
Mama, aš dažnokai grįžtu –
Mama, ten tavęs nerandu.
Mama, tyliai rauda dangus.
Mama, koks likimas sunkus.
 
Nužydėjo dirvonai gelsvai.
Jau paseno ir tavo vaikai,
Anūkėlių didžiulis būrys...
Kas atvers jiems vaikystės duris?

 
Mama, kauburėlis kuklus.
Dieve, kodėl aukštas Dangus?
Ranką pasistiebus tiesiu –
Mama, jo pasiekt negaliu.

Motinėle mieloji
Kad tave dar turėčiau,
Paukšteliu atplasnočiau,
Nieko tau negailėčiau,
Takus meile nukločiau.

Motinėle mieloji,
Kaip tavęs pasiilgstu!
Ta mirtis nelaboji –
Ašarėlėse mirkstu.
 
Rytmetėlį žvarboką
Rankeles tavo glausčiau...
Aš mylėčiau visokią,
Niekada neįskausčiau.
 
Širdis ilgisi rankų,
Tavo šypsnio ir skruostų.
Tik sapnuose dar lanko
Kad paliestų, paguostų…

Motinėle mieloji,
Kaip tavęs pasiilgstu!
Ta mirtis nelaboji –
Ašarėlėse mirkstu.

Danutė RUSeCkAJA
Vilnius

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Pavasaris atkeliauja nenoriai, 
gamta lyg ir bunda, bet van-

giai. Naktimis vis pašalvena, o 
dieną – vos keli laipsniai virš nu-
lio. Kaip ir Juliuko gyvenimas – tai 
šiltas, tai šaltas, tai liūdesio aša-
ros, tai džiaugsmo. Artėja Moti-
nos diena, visi sveikins savo mo-
tules. Jis, Juliukas, niekada nema-
tė savo motinos ir net nuotraukos 
neturi. Pamestinukas. Augo pas 
mamos seserį, rodos, pas savus, 
bet... Nemėgo namiškiai jo mo-
tulės. Kaime pasakoja, kad ji buvo 
laisvo elgesio mergina. Vos paau-
gusi pabėgo iš namų į Karaliaučių 
ir ten linksmindavo girtus vyrus, 
o ir pati nevengė stiklelio.

Kartą, gal kokios dvidešim-
ties būdama, grįžo į namus. Na-
miškiai džiaugėsi, kad Barbora 
atėjo į protą. Bet... ji tai su vienu, 
tai su kitu kaimo vyru sueidavo. 
Moterys pyko, siuntė prakeiks-
mus į jos tėvų ir sesers namus. 
Įsimylėjo kaimynas Urnavičius 
Barborą, nepadėjo nei jo žmo-
nos dejonės, nei parapijos klebo-
no per mišias išsakytas pasipik-
tinimas. Vis dažniau ir dažniau 
jiedu negrįždavo namo. Likdavo 
nakvoti tai vieno, tai kito kluone. 
Neaplenkdavo Urnavičius ir savo 
žmonos, tad ir suspurdėjo nau-
jos gyvybės abiem moterims vie-
nu metu. Blaškėsi kaimynas nuo 
vienos prie kitos moters. Nauja 
meilė vis blėso, o gal tėvelių ba-
rimasis pabodo... Kiti dar sako, 
kad ir laukdamasi Barbora su-
gebėdavo su kitu vyru susibėgti. 

Nežinia, kaip viskas būtų bai-
gęsi, bet prigimtis padarė 

savo. Vos pagimdžiusi Juliuką 
Barbora net nepažvelgė į jo pu-
sę. Palikusi kūdikį vygėje išėjo 
laimės ieškoti. Taip daugiau nie-
kada ir nepasirodė kaime. Juliu-
kas glaudėsi pas motulės seserį 
Mariją. Nemylėjo ši jo, vis kartojo 
„benkartas“ – nereikalinga burna 
namuose. Nežinia, kur būtų atsi-
radęs, jei ne šeimos pasididžiavi-
mas dėdė Antanas, baigęs Mari-
jampolės mokytojų gimnaziją ir 
išvykęs vaikų mokyti į Žemaitiją. 
Kai tik turėdavo laisvą dienukę, 
jis sėsdavo ant savo motociklo ir 
lėkdavo į tėviškę. Grįžęs barda-
vo sesę Marytę, kad skriaudžia 
Juliuką, ir įsakydavo gink dieve 
niekur iš namų neišvyti našlai-
čio. Marytė bambėdavo sau po 
nosim, koks jis našlaitis prie gy-

vų tėvų, bet paprieštarauti nedrį-
so. Dėdė sakydavo – negali vai-
kas kentėti už tėvų nuodėmes. 
Tiesa, tėvas vis pasukdavo Juliu-
kui skanesnį kąsnį, pamokydavo 
įvairių darbų. Vis prieidavo, nu-
leisdavo akis, matyt, gėda buvo 
prieš sūnų. Pavaišindavo cukier-
ka, parvežta iš miestelio, pamo-
kė ir dūdelę iš medžio tošies pa-
sigaminti. Gano gyvulius Juliukas 
ir dūduoja apie sunkią našlaičio 
dalią. Jis pamąstydavo, kad jei tė-
vai būtų mirę, ateitų pasikalbėti 
prie kapelio, o dabar lyg ir gyvi, 
bet nepasiekiami. 

Juliukas net neatsimena, kiek 
jam buvo metų, kai išėjo tar-

nauti pas ūkininkus, sau duonos 
kriaukšlį užsidirbti. Taip pateko 
bernauti Vištyčio parapijon pas 
Kalinauskus. Jis stebėjosi, kaip 
Kalinauskai elgiasi su samdi-
niais. Visi kartu prie stalo, visi 
kartu prie darbų. Net rašto mo-
kė senasis Kalinauskas. Taip iš-
moko Juliukas rašyti ir skaityti. 
Senolis vis stebėjosi, koks darbš-
tus ir protingas samdinys Julius. 
Senolis su juo vis dažniau pra-
leisdavo laiką drauge. 

Aplink sukiojosi Kalinauskų 
dukra Genutė. Graži, plaukai juo-
di, garbanoti, į dvi storas kasas su-
pinti, veidukai raudoni kaip sodo 
obuoliukai, kuriais kartais pavai-
šindavo šeimininkai po sočios va-
karienės. Senolis seniai suprato, 
kad jo vaikaitė neabejinga sam-
diniui. Dėl kito berno būtų py-
kęs, bet Julius protingas, gražus, 
o ir nuoširdus, matyti, jaunikaitis. 
Pavergė jis savo gerumu ir darbš-
tumu Kalinauskus ir atėjus Kalė-
doms nunešė su Genute užsakus 
į Vištyčio bažnytėlę. 

Vestuves atšoko antrą Vely-
kų dieną. Daug jaunimo bu-

vo sukvietę Kalinauskai – juk 
vienturtę dukrelę išleido už vy-
ro. Kaimas kuždėjosi: kaip taip – 
tokią turtingą merginą už sam-
dinio išleidžia. Protingi žmonės 
buvo Genutės tėvai, o ypač seno-
lis, kurio žodis būdavo lemiamas 
šeimoje. Jie matė, kad jei ūkis 
atiteks Juliui, nereiks dukros į 
marčias išleisti, o ir ūkis kles-
tės. Nuo tos dienos, kai Julius 
peržengė savo mylimosios na-
mų slenkstį, baigėsi jo kančios. 
Niekas jam nepriminė apie mo-
tulės išdaigas. 

Jie taip būtų ir ūkininkavę, 
bet atėjo kolchozų laikai ir ūkį 

privatizavo, nepaliko nė mažiau-
sio kampelio gyventi. Dar reikia 
džiaugtis, kad pas baltas meš-
kas neišvežė. Visi kaime žinojo, 
kad Julius našlaitis, o Vištyčio 
stribų viršininkas geros širdies 
buvo. Pats augęs vaikų namuo-
se, pasigailėjo ir liepė per vieną 
valandą palikti namus, eiti, kur 
nori, glaustis pas ką nori. Kur ei-
ti? Senolis prie lovos prikausty-
tas, tėvai per ašaras kelio nema-
to, o Genutei po širdimi spurda 
nauja gyvybė. Atėjo jie į Kalvari-
ją, rado apleistą namuką, matyt, 
žmonės pabėgę arba ištremti į 
Sibirą. Niekas iš kaimynų neži-
nojo arba bijojo sakyti apie šio 
namo šeimininkų likimą. Namas 
prastas, be langų ir durų, gal dėl 
to niekam jis nebuvo reikalingas. 
Apsigyveno, pradėjo tvarkytis. 

Vieną dieną pasibeldė stribai 
ir paklausė, ar čia jų namai. 

Sumelavo tada Julius. Ne dėl sa-
vęs – dėl mylimos žmonos ir jos 
šeimos, dėl savo kūdikio. „Taip, 
tai mūsų namai, tik dokumentus 
pametėm.“ Sekėsi Juliui, patikėjo 
jo melu viršininkas. Tik paklausė, 
ar turi darbą. Sužinojęs, kad vis 
dar ieško, pasiūlė dirbti vairuo-
toju pas juos policijoje. Nemokė-
jo vairuoti Julius, bet noras dirbti 
ir gauti bet kokį užmokestį nuga-
lėjo. Sakė: „Gerai, tik jūs parody-
kit, kaip reikia tą „baranką“ sukti.“ 
Stribas suprato, kad nemoka Ju-
lius vairuoti, bet jiems labai rei-
kėjo darbuotojo. Davė sunkveži-
mį ir per vieną naktį liepė išmok-
ti vairuoti. Juliui to pakako. Viena 
bemiegė naktis – ir jis jau oficia-
lus vairuotojas. Tik nežinojo Ju-
lius, kad jam reikės dorus žmones 
vežti į geležinkelio stotį, kur jie lyg 
kokie gyvuliai stumiami į vago-
nus. Ilgai sapnavosi moterų aša-
ros, vaikų aimanos, vyrų riksmai.  

Vėliau gavo vairuotojo pa-
žymėjimą, susitvarkė namo do-
kumentus. Darbas padėjo bent 
tiek. Susilaukė su žmona dviejų 
dukrų, vis sukosi ratu, kad išlai-
kytų šeimą. 

Štai pirmas gegužės sekma-
dienis, per radiją ir televiziją 

visi sveikina mamytes. Kaip no-
rėtų ir Juliukas pasveikinti savą-
ją ar aplankyti jos kapelį. Nors ir 
neaugino jo, nors kaimas ir ge-
gute ją vadino, bet tai – jo mama, 
kuri davė gyvybę.

Vilija VilkelieNė
Kalvarija 

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Mama,
Nėra tavęs,
Bet tu mane girdi...
Būsiu toks tylus,
Kad obels šakele
Priglusčiau prie tavo rankų.
Aš skolingas už medžių lopšinę...
Būsiu toks švelnus,
Kad obels žievele

Paliesčiau tavo pečius.
Aš skolingas už sunokusio pumpuro spalvą...
Būsiu toks skaidrus,
Kad obels žiedeliu
Pažvelgčiau į tavo akis...
Aš skolingas už subrendusio vaisiaus saldumą...
Būsiu toks, koks esu,
Ir širdies krašteliu
Įsisupsiu į sodo baltumą...

Pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena!

⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇Nijolė JASieNė, Skuodo r. 

Šapeliais iškarstyta.
Pargrįžo plunksnuočiai.
Auštantį rytą
Čirenimu atnašaus.
Būk pagarbinta, 
Žemės
Gyvastie
Šviesioji.

Rita MOCkeliŪNieNė
Šakių r.

Tviska motulės aky
Nelyg užu šviežiai numazgoto 

lango
Apgenėtos vyšnios kamieno
Sakų užkaištis.
Liauno pumpuro lukšte
Pilno mėnulio atošvaita.
Meddirbio loveliu
Klevas suloja.
Inkilo dykynės landa

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys
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