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Taromatai ir universalus dizainas – 
nesuderinami dalykai? 

Naujieji taromatai 
neįgaliesiems nepritaikyti 

Įdiegti vienkartinių pakuo-
čių užstato sistemą ruoštasi il-
giau nei metus. Aplinkos mi-
nisterija pasirašė trišalę sutar-
tį su dviem užstato už vienkar-
tines pakuotes sistemos admi-
nistratoriais – VšĮ „Užstatas“ ir 
VšĮ „Užstato sistemos adminis-
tratorius“. Parduotuvėse, jų pri-
eigose ar požeminėse automo-
bilių stovėjimo aikštelėse atsi-
rado nauji įrenginiai –  skirtin-
giems prekybos tinklams bū-
dingomis spalvomis pažymėti 
taromatai. 

Naujosioms taros supirktu-

Auginti vaikus – didelis 
džiaugsmas 

Linas yra dviejų sūnų (2,5 ir 
1 metų) tėtis. Jis apie savo vai-
kus su meile gali pasakoti vi-
są dieną. Ir jokio skundo, guo-
dimosi, kad sunku – jo vaikai 
ir ramūs, ir kantrūs, ypač vy-
resnėlis Orestas Linas, kuriam 

Nuo vasario mėnesio ša-
lyje veikia vienkartinių 
pakuočių užstato sistema. 
Joje dalyvauja visos dau-
giau kaip 300 kv. metrų 
prekybinio ploto turin-
čios bei kaimo parduo-
tuvės. Iš viso Lietuvoje 
planuojama įrengti apie 
tūkstantį taromatų. Šiuo 
metu vienkartines pakuo-
tes jau priima beveik 900. 
Deja, judėjimo negalią tu-
rintiems, neįgaliojo veži-
mėliais judantiems žmo-
nėms naujieji taromatai 
ne visur prieinami. 

Aplinka visiems

Vilniečio Lino Misiūno 
šeimoje Tėvo diena nėra 
svarbiausia metų šven-
tė, tačiau labai svarbi. Jis 
įsitikinęs, kad tėtis lygiai 
taip pat kaip mama gali 
būti tas žmogus, kuris šei-
moje vaikams svarbiau-
sias. Gimus pirmam sū-
nui būtent jis išėjo tėvys-
tės atostogų ir buvo šalia 
mažylio dieną ir naktį. 

Tolerancijos link Tėvystė pripildo 
gyvenimą prasmės 

vėms, kaip ir kiekvienai naujo-
vei, tenka išgyventi išbandymų, 
prisitaikymo metą. Vos pradė-
jusiai veikti sistemai jau pažer-
ta nemažai priekaištų: iš taro-
matų sklinda nemalonūs kva-
pai, šių įrenginių kratosi kaimo 
parduotuvės. Naujosiomis taros 
supirktuvėmis nepatenkinti ir 
neįgalieji, ypač judantys neįga-
liojo vežimėliais. Pagrindinis jų 
priekaištas – judėjimo negalią 
turintiems žmonėms taromatai 
nepritaikyti. 

Laikinosiomis konstrukcijo-
mis pavadinti metaliniai kios-
kai pastatyti nepaisant univer-
salaus dizaino reikalavimų – į 
juos sunku patekti, nes užuot 
įrengus visiems patogius nuoly-
džius, į didžiąją daugumą lauko 
taros supirktuvių tenka paly-
pėti laipteliais, ne visur įrengti 
turėklai, o ten, kur yra – dažnai 
neatlieka savo funkcijos. Patal-
pos ankštos, jose su neįgaliojo 
vežimėliu neapsisuksi. O ir pa-
ties taromato anga, į kurią rei-

kia įdėti tuščią pakuotę – 1,5 m 
aukštyje. Vežimėlyje sėdinčiam, 
žemesnio ūgio žmogui tai labai 
nepatogu. Dažnai tenka prašyti 
kitų pagalbos. Savarankiškai gy-
venti siekiantiems žmonėms tai 
dar vienas įrodymas, kad nepri-
taikyta aplinka išryškina jų ne-
galią, daro juos priklausomus 
nuo kitų. 

Kai kurie didieji prekybos 
centrai taromatus įrengė pože-
minėse automobilių aikštelėse. 
Jiems parinktos itin nuošalios 

vietos, kurias sunku ne tik pa-
matyti, bet ir pasiekti. Be to, ra-
teliais judančiam žmogui labai 
nesaugu važiuoti per automo-
bilių pilną aikštelę. 

Užsienyje neįgalieji 
nesiskundžia?

Taromatus išrinkusios ir 
prekybos tinklus jais aprūpi-
nusios VšĮ „Užstato sistemos 
administratorius“ direktorius 
Gintaras Varnas tikina, kad 
Norvegijoje pagaminti standar-
tiniai taromatai sėkmingai nau-
dojami Skandinavijos bei kitose 
šalyse. Tiesa, jis pripažįsta, kad 
tariantis su taromatų gaminto-
jais, buvo atsižvelgta į daug kri-
terijų, tačiau šių įrenginių pri-
taikymu neįgaliesiems, kitiems 
specialiųjų poreikių turintiems 
asmenims nepasidomėta. Su-
laukęs neįgaliųjų priekaištų, 
G. Varnas kalbėjosi su Norvegi-
jos, Švedijos, Estijos, Suomijos, 
Danijos ir Islandijos kolegomis, 
aiškinosi, kaip jie sprendė šias 
problemas. Ir nė iš vieno neiš-
girdo, kad apskritai dėl to bu-
vo turėta kokių nors rūpesčių. 

prižiūrėti vyriškis buvo išėjęs 
tėvystės atostogų. Pasak Lino, 
tai buvo labai laimingas me-
tas – didelis džiaugsmas stebė-
ti, kaip kasdien auga vaikas, ma-
tyti jo pirmą žengtą žingsnį, iš-
tartą žodį. Kartu būdavo ir die-
ną, ir naktį – ne kartą tekdavo 
keltis maitinti mažylį, juk ma-
ma eina į darbą, reikia jai leis-
ti pailsėti. Linas sako, kad bū-
damas kartu su sūnumi pradė-
jo labai gerai jį pažinti, žinojo, 
kodėl jis verkia, kaip jį geriau 
nuraminti... Su mažuoju Oskaru 
Dominyku jau kitaip... Su Orestu 
ir į keliones dviese leisdavosi – 
į Baltarusiją važiavo, į Nidą. Ir į 
darbą atsinešdavo, kai pakvies-
davo pagelbėti – ramus, pasėdi 
vienam ant kelių, kitam... Linas 

šiltai šypsosi pasakodamas, kad 
ir dabar kartais 2,5 metų vaikas 
įsitaiso ant tėčio krūtinės – ten 
jaukiausia užmigti. „Aišku, gal 
ir padarydavau kokių klaidų: 
ar ne taip gražiai aprengiau, ar 
dulkių namuose nenušluosčiau, 
bet buvo labai smagu būti kar-
tu su sūnum, – prisimena vy-
riškis. – Mielai būčiau dar kartą 
pakartojęs tą patį. Tačiau reikia 
ir žmonai leisti pasidžiaugti.“ 

Oskaras Dominykas gimė vos 
spėjus paaugti pirmam sūnui. Šį 
kartą motinystės atostogų išėjo 
žmona. Ir ryšys tarp jų užsimez-
gė stipresnis. Tačiau tėtis labai 
reikalingas – vos jam grįžus Os-
karas tiesia rankutes ir nusivilia, 
jei šis ne iš karto jį paima. 

Linas Misiūnas sako, kad vaikai jam suteikė pilnatvės jausmą.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliojo vežimėliu judantiems asmenims savarankiškai pasinaudoti taromatais – sunki užduotis.



Angelas stebėjo, kaip Dievas kuria Tėvą. Pama-
tęs, jog jis bus labai didelis, pasipiktino, kad ša-

lia jo vaikai bus mažučiai kaip žvirbliai. Kūrėjas at-
sakė, kad norėdami į jį pažiūrėti, vaikai turės pakel-
ti akis į viršų. Pamatęs, kokias dideles rankas Die-
vas prilipdė, angelas vėl pasipiktino, kad tos rankos 
nesugebės paduoti vaikui žinduko, supinti kasas ar 
ištraukti iš piršto pašino. Dievas atsakė, kad tokiuo-
se delnuose tilps viskas, kas telpa vaiko kišenėse ir 
jos galės švelniai apglėbti vaiko veidelį. Angelas taip 
pat pasipiktino pamatęs didžiules Tėvo kojas. Tokios 
kojos niekuomet nesugebės pašokti iš lovos vaikui 
pravirkus naktį. Dievas pakėlė išmintingas akis nuo 
savo kūrinio ir pasakė, kad tokios kojos tvirtai rem-
sis į žemę, kuomet Tėtis laikys aukštai iškėlęs savo 
vaiką... (pagal Emą Bombeck) 

Šis vaizdelis labai gražiai mums parodo, kad kiek
viename žmoguje gausu savybių, kuriomis galime 
gėrėtis ir džiaugtis, bet dėl neišprusimo, meilės sto-
kos mes dažnai ieškome nebūtų dalykų. 

Daug svajonių apie Tėčius puoselėja tie vaikai, 
kurie užaugo globojami tik mamų. Šeimų, kuriose 
mamos vaikus augina vienos, gausu. Pokario metais 
ištisuose kaimuose buvo likęs vos vienas kitas vyras, 
todėl mūsų moterys, užsivertusios sau ant pečių ne-
pakeliamą naštą, labai suvyriškėjo. Ir tai persiduoda 
iš kartos į kartą. Ne viena iš mūsų ,,gali viską“ ir tai 
didžiulė laikmečio bėda. Tą prarają tarp vyro ir mo-
ters vaidmens šeimoje pamatai pabuvojęs užsienyje. 
Pasitaiko visko, bet negali atsistebėti tuo vyru, ku-
ris prieš pats sėsdamas už automobilio vairo, bėga 
atidaryti dureles į jį lipančiai žmonai. Gražu, tiesa? 
Ar teko tokį vyrą sutikti mūsuose? Man – ne. Dažnai 
mes, moterys, nesuteikiame vyrams galimybės bū-
ti džentelmenais, nes mes juk viską galime pačios. 
Na, o šeimoje mes kuriame santykius patys, tad ga-
lime, jei esame išmintingi, sukurti ir vienas kitą, o 
tiksliau, amžinais priekaištais nesunaikinti kito ge-
riausių savybių, bet jas išaukštinti. 

Savo abu sūnus ir aš išauginau viena. Sunku bu-
vo būti tėčiu ir mama vienu metu. Nelengva suvokti, 
ką jie jautė, kuomet kiti puikavosi savo tėčiais. Apie 
tai nekalbėjome, nes man atsisėdus į neįgaliojo ve-
žimėlį, tėčio nebuvimo problema jau nebuvo tokia 
aktuali – reikėjo išgyventi. Bet matau, kad ta skaudi 
vaikiška patirtis išėjo jiems į gerą – jie savo vaikams 
stengiasi būti švelnūs ir atidūs. Jie žino, ko labiausiai 
troško būdami vaikai. 

Mano tėtis buvo labai griežtas, bet per savo  
80ąjį gimtadienį visų vaikų atsiprašė. Dabar, kai jo 
jau nebėra, mintimis sugrįžtu į sunkiai išgyventas si-
tuacijas ir susitaikau. Iš pasakojimų žinau, kad ir jo 
tėtis buvo labai griežtas, tad sūnus tik nesąmonin-
gai sekė pavyzdžiu, kurį matė šeimoje. 

Vaikai trokšta tėčio šalia, trokšta jo dalyvavimo 
vaikiškame gyvenime. Mes visi vaikystėje svajojome 
apie gerus tėčius ir gaila, kad ne visos mamos suge-
bėjo išaiškinti, jog šalia ir yra tie svajonių tėčiai. Esu 
sutikusi tik vieną moterį, kuri savo vaikams nuolat 
primindavo, koks geras jų tėtis, nors jis, mano aki-
mis, niekuo nesiskyrė nuo kitų. Dažniau iš mamų 
lūpų pasipila tėčių kritika, o geriausiu atveju – tyla. 
Kaip smagu išgirsti amžinų tiesų patvirtinimą ma-
žo vaiko lūpomis: ,,Aš nenoriu būti geras, aš noriu 
būti panašus į tėtį“, – sako mažas berniukas mamai. 

Branginkime kiekvieną dieną, praleistą kartu su 
savo tėčiais, džiuginkime juos rytinės arbatos puode-
liu bei savo šypsena. Kalbėkime ir juokimės kartu, nes 
tai vieną dieną kaip kalendoriaus lapelį Likimas ga-
li išplėšti iš mūsų gyvenimo, o kiekviena prasmingai 
nugyventa diena atitolins tą akimirką iki Amžinybės...

Branginkime savo 
tėčius

Apie tai,
kas

jaudina
Tauragė:

❏ „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Tauragės rajo-
no neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narys Vladislovas 
Kirkickas pasidalijo turi-
ningos kelionės į Suomiją 
įspūdžiais.

Tauragės neįgalieji ir jų 
šeimų nariai išsiruošė į la-
bai įdomią kelionę – trijų 
valstybių keliais iki pat Suo-
mijos sostinės Helsinkio. 

Pirmasis sustojimas – 
nedideliame Latvijos mies-
telyje Duntėje, barono 
Miunhauzeno muziejuje. 
Beje, pasaulyje yra tik du 
tokie muziejai – Latvijo-
je ir Vokietijoje. Pasirodo, 
genialusis pasaulio mela-
gis – ne išgalvotas, o realiai 
gyvenęs herojus. Atvykęs 
iš Peterburgo jis 6 metus 
gyveno miškų apsuptoje 
Duntėje. Iš tikrųjų tai labai 
įdomus, linksmas ir vertas 
aplankyti muziejus. 

Iš svetingos „braliukų“ 
šalies pajudėjome tolyn. 
Mūsų laukė Estijos sosti-
nė – gražuolis Talinas. Vi-

Įspūdžių kupina kelionė

siems įsiminė gerai sutvar-
kytas senamiestis, gausybė 
pilių ir siaurų, akmenimis 
grįstų gatvelių. Daugybė 
muziejų ir įvairių religinių 
konfesijų bažnyčių. Apžiū-
rėjome ir psichikos nega-
lią turinčių žmonių baž-
nyčią – įspūdis neužmirš-
tamas. Pabuvojome prie 
Estijos prezidentūros, gro-
žėjomės garbės sargyba. 

Gerai pailsėję puikia-
me viešbutyje ankstų ry-
tą išskubėjome į jūrų uos-

tą ir laivu persikėlėme į 
Suomijos sostinę Helsin-
kį. Dviejų valandų kelionė 
neprailgo – nespėjome pa-
sigrožėti puikiu laivu, o to-
lumoje pasirodė Helsinkio 
panorama.

Helsinkis – didžiausias 
Suomijos miestas, šalies 
kultūros ir pramonės cen-
tras. Gidė Rasa supažindino 
su turtinga šio krašto isto-
rija, aprodė įdomias seno-
jo Helsinkio vietas – senovę 
menantį senamiestį, įspū-

dingą žymiojo kompozito-
riaus J. Sibelijaus paminklą, 
kuris pučiant vėjui groja. 
Aplankėme labiausiai tu-
ristų lankomą liuteronų 
bažnyčią, kuri iškalta uo-
loje. Vaizdas pritrenkian-
tis. Apžiūrėjome Helsinkio, 
Uspenski katedras ir daug 
kitų įžymių Suomijos vietų. 
Trijų dienų kelionė tikrai 
neprailgo, o mes, nors ir pa-
vargę, bet pasisėmę naujų 
įspūdžių, laimingi grįžome 
į gimtąją Tauragę. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Buvo pats kaštonų žy-
dėjimas ir pats skar-

džiausias paukščių ulbėji-
mas. Buvo pats siautulin-
giausias alyvų kvepėjimas. 
Pakelėse, ant piliakalnių, 
darželiuose... O tądien – ir 
ant stalų... Vazose sumerk-
tųjų alyvinių kekių, savo al-
pulingu kvapo debesiu nu-
sileidusiu į Jurbarko viešo-
sios bibliotekos pastatą. 
Erdvų, perregimą, dosniai 
sugėrusį jau nuo pat pary-
čių spėjusią įkaitrėti saulę.

Šilumos pliūpsnį do-
vanojęs trečiasis besibai-
giančio pavasario dešim-
tadienis pačiais žaviau-
siais poetiniais kerais ap-
dalijo visus susirinkusius 
į antrąją tarprajoninę žo-
džio šventę „Gegužės bur-
tai“. O susirinko, susivažia-
vo Jurbarko rajono neįga-
liųjų draugijos sukviesti 
svečiai: nuo Dubysos – ra-
seiniškiai literatai, iš vidu-
rio Lietuvos – kėdainiečiai, 
žemaičių krašto kūrėjai – iš 
Pagėgių žemės, nuo kitos 

Jurbarkas: „Gegužės burtai“ suvirpino kūrėjų 
širdis 

Nemuno pusės, iš Zanavy-
kijos sostinės Šakių, atvy-
kau aš, o iš miestelio, besi-
didžiuojančio ilgiausiu ša-
lyje automobilių tiltu, susi-
ėjo saviškiai kūrėjai.

Šventę pradėjusi Jur-
barko rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Vida 
Pieniutienė poezijos laivo 
irklus perdavė Jurbarko li-
teratų klubo vadovei Onu-
tei Čirvinskienei. Šioji pa-
kvietė Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos ansamblį 
„Draugystė“, vadovaujamą 
Valdo Žemaičio. Skambėjo 
kraštiečių poetų žodžiais 
parašytos dainos. Apie ru-
giagėles, baltuosius beržus, 
jūros tolius... Apie gamtos, 
gyvybės stebuklą, apie 
virsmą, kai „ne žmonės, ne 
žmonės augina gėles, bet 
gėlės augina žmones“...

Renginio vedėja labai 
švelniai, lyriškai, o retsy-
kiais su lengvute humo-
ro gaidele pristatinėda-

ma kuriančiuosius, kvietė 
juos tarti žodį. O pastara-
sis kiekvieno toks savitas. 
Su vienatvės skoniu it „pe-
lynų trauktinės“, stiprios 
ir karčios. Su žemaitiška 
tarme. Su pienės žiedo iš-
balusiu lakiu pūku. Su oro 
kvėptelėjimu, kad „atbun-
da širdy mėlyni virpesiai“. 
Su Joninių valso ritmu. Su 
satyros porcija. Su melo-
dinga žinute. Su užkalbėji-
mu „gal aš būsiu gera, juk 
jau būsiu kita“...

Ir nors, pasak kūrėjos 
iš Pagėgių, „prisitraukti 
dangaus“ negalėsim, ne-
sam skrajūnai, bet spar-
nus širdies paukštis šįkart 
išskleidė. Iš gamtos glėbio. 
Iš sielos šviesos. Iš drau-
gystės.

Tegu plasnoja tasai 
paukštis. Per vandenis, 
miestus, alyvų giraites. Li-
gi kito pavasario. Ligi kito 
pasimatymo su „Gegužės 
burtais“.

Rita MOCKELŪNIENĖ

Tauragės neįgalieji svečiavosi Suomijoje.

Žodžio šventės „Gegužės burtai“ dalyviai.

Labai svarbu, kad vai-
kai, turintys vienokų ar 

kitokių sutrikimų, galėtų 
mokytis mokyklose drau-
ge su kitais. Pastarieji įgyja 
galimybę patirti, kad šalia 
gyvena žmonės, turintys 
negalią, ir jie visi yra tos 
pačios visuomenės dalis. 

Jau septinti metai, kai į 
Radviliškio Vaižganto pro-
gimnaziją tėvai atveža Sau-
lę, judančią neįgaliojo ve-
žimėliu. Pedagogai padė-
jo vaikams suprasti, kad 
liga ar nelaimė gali ištikti 

kiek vieną. Jie skatino vai-
kus padėti silpnesniam ne-
pažeidžiant jo savigarbos. 

Saulė greitai pritapo 
prie klasės kolektyvo. Nie-
kas jos neskriaudė, niekas 
nekreipė dėmesio į jos ne-
galią. Ji, kaip ir visi klasės 
draugai, dalyvauja įvai-
riuose klasės bei moky-
klos renginiuose, važiuo-
ja į ekskursijas. 

Mergaitė dar lanko ir 
muzikos mokyklą, dalyva-
vo joje surengtoje padėkos 
dienoje.

Gera Saulės draugė – 
Samanta. Su ja aptaria pa-
auglystės problemas, dali-
jasi kasdienybės įspūdžiais. 

Mokykloje yra kopiklis, 
kuriuo mergaitė pasiekia 
reikiamą kabinetą – ir an-
trame, ir trečiame aukšte. 

Draugų nuomone, Sau-
lė draugiška smalsi, norin-
ti visur dalyvauti. 

Klasės auklėtoja džiau-
giasi mergaitės noru būti 
savarankiškesne, gražiais 
tėvų ir mokyklos santy-
kiais. 

Žinia, vaikus ugdo vi-
sas mokyklos klimatas, 
tarpusavio santykiai. In-
tegruojant vaikus su ne-
galia į bendrojo lavinimo 
mokyklą, atsiveria daug 
progų humanizuoti ne-
turinčiųjų negalios san-
tykį su neįgaliaisiais, ug-
dyti empatijos jausmą, 
mokyti tolerancijos. Neį-
galūs vaikai lengviau pa-
miršta savo negalią, pasi-
junta lygiaverčiais klasės 
draugais. 

Janina OžaLINsKaItĖ

Sava tarp savų
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Remigijus Davidavičius val-
do vos vieną pirštą, tačiau 

tai jam netrukdo skinti nugalė-
tojo laurus įvairiuose šachmatų 
čempionatuose. 

Remigijaus mama Birutė Da-
vidavičienė pasakoja, kad sū-
nus niekada nevaikščiojo, sun-
kiai kalba, pats nevalgo, neap-
sitarnauja, tačiau turi pomėgį, 
kuris nuspalvina visą jo gyve-
nimą – tai šachmatai. Šį jo po-
mėgį palaiko visa šeima. Štai ir 
gegužės mėnesį Kaune vykusia-
me šeimų turnyre Davidavičių 
šeima laimėjo pirmą vietą. Lie-
tuvos šachmatų mokyklos di-
rektorius Donatas Pilinkus sa-
ko, kad Davidavičių šeima jau 3 
metus dalyvauja jų rengiamuo-
se turnyruose ir vis būna pir-
mi. Komandoje, be Remigijaus, 
dar žaidžia brolis Darius ir jo 10 
metų sūnus Mantas, kuris lanko 
minėtą šachmatų mokyklą. Ka-
dangi Remigijus pats negali kil-
noti figūrų, jam padeda nuola-
tinė pagalbininkė mama. Toks 
tandemas – labai stiprus, nes 
Remigijui paprastai mažai kas 
rimtai pasipriešina. 

D. Pilinkus džiaugiasi, kad ir 
negalią turintys žmonės domisi 
šachmatais, netgi yra šio sporto 
entuziastai. Varžybose atsižvel-

Taromatų prieinamumą ne-
įgaliesiems analizuojančios Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjun-
gos (LŽNS) atstovės Jurgitos 
Masiulionytės nuomone, tose 
šalyse sunkią negalią turintys 
asmenys tikriausiai turi asis-
tentus, kurie ir padeda išspręs-
ti šias problemas. LŽNS planuo-
ja išsiaiškinti, ar neįgalieji, ku-
riems teikiama pagalba namuo-
se, gali tikėtis, kad socialinis 
darbuotojas atliks šią paslau-
gą be papildomo užmokesčio – 
eidamas į parduotuvę nupirkti 
maisto nuneš ir tuščią tarą. Ta-
čiau tokių paslaugų negaunan-
tys vis tiek šiais reikalais turės 
rūpintis patys. 

Svarbiausia – 
besikeičiantis požiūris 

Dėl taromatų neprieinamu-
mo neįgalieji kreipėsi į Aplinkos 
ministeriją. Jai adresuotus raš-
tus išsiuntė Klaipėdos miesto 
savivaldybėje veikianti Neįga-
liųjų reikalų taryba, Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga. 

LŽNS prezidentė Rasa Ka-
valiauskaitė sako nelaukusi, kol 
problemos bus išspręstos siun-
tinėjant raštus iš vienos institu-
cijos į kitą. Neįgaliojo vežimė-
liais judančios LŽNS atstovės 
J. Masiulionytė ir Ginta Žemai-
taitytė aplankė nemažai sosti-
nėje veikiančių skirtingų pre-
kybos tinklų parduotuvių, aiš-
kinosi, ar jose įrengtais taroma-
tais gali savarankiškai naudotis 
specialiųjų poreikių turintys as-
menys. Paskui pasikalbėti prie 
apskritojo stalo į LŽNS buvo pa-
kviesti užstato sistemos daly-
viai: prekybos tinklų „Maxima“, 

„Rimi“ ir „Iki“ atstovai, VšĮ „Už-
stato sistemos administratorius“ 
direktorius G.Varnas. Neįgalie-
siems pristačius kilusias proble-
mas, tartasi, ką būtų galima pa-
daryti, kad situacija pasikeistų. 

Antrajame susitikime jau kal-
bėta apie konkrečius žingsnius. 
Vis dėlto prieita prie išvados, kad 
pačių taromatų, lauke įrengtų ta-
ros supirktuvių pakeisti kitomis, 
labiau pritaikytomis, galimybių 
nėra. Tačiau pasiūlyta alternaty-
va – tais atvejais, kai neįgaliajam 
ar kitam specialiųjų poreikių tu-
rinčiam žmogui kils keblumų pasi-
naudoti taromatu, jis galės kreip-
tis pagalbos į prekybos centro ar 
parduotuvės personalą. Prekybos 
tinklai informuos savo darbuoto-
jus, kad jie išklausytų pirkėjus, su-
rastų, kas iš personalo galėtų pa-
gelbėti – paimti tuščias pakuotes, 
nunešti jas į taromatą, atnešti čekį. 

Diskutuota ir apie tai, ar ne-
vertėtų ant pačios supirktuvės iš-
kabinti skelbimą, informuojantį, 
kokiu telefono numeriu paskam-
binus būtų galima sulaukti pagal-

bos. Tuomet rateliais judančiam 
žmogui nereikėtų ieškoti preky-
bos centro informacijos. Kai ku-
rie prekybos tinklų atstovai abe-
jojo, ar paskelbtu numeriu nebū-
tų piktnaudžiaujama, skambina-
ma be reikalo. Be to, jau yra skel-
biamas vienas telefono numeris, 
kuriuo reikia skambinti atsira-
dus techninių kliūčių. 

R.Kavaliauskaitė akcenta-
vo dar keletą dalykų, į kuriuos 
būtina atsižvelgti. Pirmiausia – 
tai informacijos stoka. Kiekvie-
noje parduotuvėje turėtų būti 
stendas, kuriame būtų skelbia-
ma svarbi informacija. Reikia ir 
nukreipiamųjų ženklų, kad ne-
reikėtų ieškoti, kur įrengtas ta-
romatas. Šalia šių įrenginių po-
žeminėse aikštelėse turėtų būti 
pažymėtos vietos neįgaliųjų au-
tomobiliams – tik taip saugiai ta-
romatais galėtų pasinaudoti ju-
dėjimo negalią turintys žmonės. 

Sutikęs, kad neįgaliojo veži-
mėliais judantiesiems sunku pa-
sinaudoti taromatais, VšĮ „Užsta-
to sistemos administratorius“ di-

rektorius G. Varnas pasiūlė dar 
vieną problemos sprendimo 
būdą. Pasak jo, prekybos cen-
truose, šalia kurių gyvena bei 
kuriuose lankosi daugiau spe-
cialiųjų poreikių turinčių žmo-
nių (pvz., kur yra daug sociali-
nių būstų), VšĮ „Užstato siste-
mos administratorius“ savo ini-
ciatyva ir lėšomis jų poreikiams 
galėtų pritaikyti ten įrengtas ta-
ros supirktuves, padaryti nuo-
lydžius. 

Parduotuvėse įrengti 
taromatai rūpesčių 

nekelia 
Prekybos tinklas „Norfa“ sa-

vo parduotuvių neapstatė me-
taliniais taros supirkimo kios-
kais, o taromatus įrengė pačio-
se parduotuvėse. Pro juos nuolat 
vaikščioja kiti pirkėjai, parduo-
tuvių darbuotojai, todėl prirei-
kus visada galima sulaukti pa-
galbos. 

Dalį taromatų „Norfos“ pre-
kybos tinklas įsigijo iš Vokieti-
jos, kitus – iš UAB „Tomra Sys-
tems“. Jie įrengti beveik 130 par-

duotuvių, beliko vos keletas, ku-
riose šie įrenginiai taip pat ne-
trukus atsiras. 

Ir kiti prekybos tinklai, pasi-
rinkę tokį pakuočių surinkimo 
būdą, neįgaliųjų nepasitenkini-
mo nesulaukia. Jam priekaištų 
neturėjo ir LŽNS atlikto tyrimo 
dalyvės. 

„Norfos“ atstovas spaudai 
Darius Ryliškis sako, kad žmo-
nės su negalia – tokie pat svar-
būs pirkėjai, kaip ir visi kiti, to-
dėl stengiamasi, kad jie nepatir-
tų jokių kliūčių. Naujai įrengia-
mose prekybos vietose laikoma-
si universalaus dizaino principų: 
vengiama bet kokių slenksčių, 
įrengiamos automatiškai atsida-
rančios durys, rateliais judantys 
žmonės gali lengvai patekti į pre-
kybos sales. Senesnės statybos 
parduotuvės taip pat pritaikytos 
pagal teisės aktuose nurodytus 
reikalavimus, jeigu reikia, įreng-
ti nuolydžiai. Taigi pritaikytose 
parduotuvėse įrengti taromatai 
didesnių problemų nekelia. 

aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Taromatai ir universalus dizainas – nesuderinami dalykai? 
(atkelta iš 1 psl.)

„Norfos“ prekybos tinklas taromatus įrengė neįgaliesiems patogesnėse vie-
tose – parduotuvių viduje.

Kaip neįgaliajam patekti į tokią taros supirktuvę?

giama į jų galimybes – visi žaidė-
jai po kiekvieno mačo keičia len-
tas, kai kada net turi pereiti į kitą 
kambarį, o Remigijus gali žaisti 
sėdėdamas vienoje vietoje. Taip 
pat pagal tarptautines šachma-
tų taisykles negalią turintiesiems 
skirta daugiau laiko vienam ėji-
mui – kai žmogus sunkiai kalba, 
jis ilgiau užtrunka padaryti ėjimą. 
D. Pilinkaus teigimu, kad neįgalie-
ji gali puikiai žaisti šachmatais, 
nėra jokia naujiena – ir pasaulio 
senjorų čempionas yra aklas. 

Remigijaus mama Birutė pa-
sakoja, kad sūnus daugiausia lai-
ko praleidžia prie kompiuterio, 
žaisdamas šachmatais. Jis šach-
matų figūras virtualioje erdvėje 
kilnoja vienu pirštu. Remigijus 
žaidžia su žmonėmis iš viso pa-

saulio, yra įtraukiamas į įvairius 
reitingus – čia negalia nesudaro 
jokių kliūčių. 

Pasak mamos, Remigijus la-
bai patenkintas, kad gali nuvykti 
į tikrus šachmatų turnyrus. Daž-
niausiai dalyvauja vykstančiuose 
Kaune, tačiau tuo neapsiriboja – 
yra dalyvavęs varžybose ir kituo-
se miestuose, net Lenkijoje. Re-
migijus yra sporto klubo „Santa-
ka“ narys, lanko Kauno neįgaliojo 
jaunimo užimtumo centrą. B. Da-
vidavičienė dėkinga Kauno rajo-
no savivaldybei, kad sudarė gali-
mybes sūnui lankyti dienos cen-
trą Kauno mieste. Čia Remigijus 
ir paveikslus paišo, ir chore daly-
vauja, ir daug draugų susiranda. 

Emilija stONKUtĖ
Lietuvos šachmatų mokyklos nuotr. 

Vertinant specialųjį nuolati-
nės priežiūros (pagalbos) 

poreikį dializuojamiems žmo-
nėms bus atsisakoma Bartelio 
indekso naudojimo. Todėl maž-
daug 500600 žmonių bus su-
darytos sąlygos gauti tikslines 
kompensacijas priežiūrai (pa-
galbai), kuri jiems itin reikalin-
ga tomis dienomis, kai atlieka-
ma dializė.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskie-
nė kartu su sveikatos apsaugos 
ministru Juru Požėla pasirašė 
įsakymą, kuriuo keičiamas Spe-
cialiųjų nuolatinės slaugos, nuo-
latinės priežiūros (pagalbos), 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos ir transpor-
to išlaidų kompensacijos porei-
kių nustatymo kriterijų sąrašas.

„Nuo šiol žmonės, kenčian-
tys nuo inkstų ligų, galės sulauk-
ti efektyvios pagalbos, kadan-
gi panaikinsime tam trukdžiu-
sias biurokratines kliūtis. Ir ki-
taip negu dabar, žmogui, kuriam 
atliekamos dializės procedūros, 
nebus užkertamas kelias gauti 
tikslines kompensacijas“, – sako 
A. Pabedinskienė.

Bartelio indeksas yra suda-

rytas iš 10 veiksnių, kuriais įver-
tinamas asmens funkcionavi-
mas, o ypač kasdieninės veiklos 
ir sugebėjimas judėti. Šiuo me-
tu žmonėms, sergantiems inks-
tų nepakankamumo ligomis, 
specialusis nuolatinės priežiū-
ros poreikis nustatomas tik jei-
gu jų Bartelio indeksas nevirši-
ja 50 balų, ir visai neatsižvelgia-
ma į tai, kad atliekamos dializės 
procedūros.

Pasak ministrės A. Pabedins-
kienės, dializuojamiems žmo-
nėms reikalinga nuolatinė prie-
žiūra, nors jų savarankiškumas 
gali būti ir didelis. Dializės pro-
cedūros yra ilgos ir sudėtingos, 
todėl šie žmonės turi gauti visas 
reikiamas paslaugas laiku ir ko-
kybiškas.

Todėl pasiūlyta atsisakyti 
naudoti Bartelio indeksą verti-
nant IV ir V stadijos lėtine inks-
tų liga sergančių asmenų specia
lųjį nuolatinės priežiūros (pagal-
bos) poreikį.

Šiuo metu tikslinių kompen-
sacijų priežiūrai (pagalbai) dy-
džiai siekia 112 ir 56 eurus.

Numatyta, kad minėti pakei-
timai įsigalios nuo šių metų bir-
želio 15 d.

„Bičiulystės“ inf. 

Negalia nesutrukdė tapti šachmatų 
čempionu

Sergantiems inkstų 
ligomis – geresnės 

galimybės gauti pagalbą

Davidavičių šeima laimėjo šachmatų turnyrą.
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Puikiai prisimenu savo močiu-
tę, kuri, jau sulaukusi tikrai gar-
baus amžiaus, dėl susiklosčiusių 
aplinkybių turėjo persikrausty-
ti. Tai jai buvo didelė kančia. Ne 
dėl to, kad nauji namai būtų bu-
vę kuo nors blogesni. Tiesiog nu-
sistovėjusi tvarka ir įprastos na-
mų sienos jai reiškė saugumą, o 
permainos kėlė daug nerimo bei 
nežinomybės. Šiandien ji pui-
kiai jaučiasi naujuose namuose 
ir, neabejoju, jokiu būdu nebe-
norėtų grįžti į ankstesniuosius. 
Kodėl persikraustymas vyres-
niame amžiuje kelia tiek streso 
ir kaip jį sumažinti?

Kodėl keičiami namus?
 Yra net keletas priežasčių, 

skatinančių pakeisti namus. Ne-
retai senjorai tai daro mielu no-
ru, kai jų gyvenime atsiranda be-
ne didžiausias džiaugsmas – anū-
kai. Tuomet net ir jaukiai savo 
namuose įsikūrę seneliai viską 
meta ir kraustosi gyventi arčiau 
šeimos. Kita priežastis, skatinanti 
pakeisti namus, – pernelyg sun-
kūs buities darbai. Tai ypač ak-
tualu gyvenantiems nuosavuo-
se namuose. Kai rūpintis namu, 
kiemu bei daržu pasidaro labai 
sunku ir tai nebeteikia džiaugs-
mo, viena geriausių išeičių yra 
persikelti į vietą, kurioje gyven-
ti bus tiesiog lengviau. Žmonės, 
kurie greičiau susitaiko su besi-
keičiančiomis savo galimybėmis, 
dažniausiai paprasčiau priima 
sprendimą persikraustyti. Ne-
paisant to, kad kartais tai pada-
ryti nėra lengva, juos motyvuoja 
noras ir galutinio rezultato vizija.

Kitaip yra tuomet, kai kraus-
tomasi ne savo noru. Jei išsi-
kraustyti priverčia susiklosčiu-
sios aplinkybės, dažniausiai šis 
procesas tampa itin nemalonus 

Pasaulio sveikatos organiza-
cija ne kartą yra nurodžiusi, 

kad jeigu žmonės dažniau varto-
tų daržoves ir vaisius, trečdaliu 
sumažėtų onkologinių, širdies ir 
kraujagyslių ligų. Daržovės (išsa-
miau apie vaisius čia nerašoma) 
gali pagerinti netgi žmonių iš-
vaizdą. Antai pagyvenę žmonės, 
kasdien vartojantys daržoves, 
bent iš veido atrodo jauniau už 
tuos savo bendraamžius, kurie jų 
valgo nepakankamai. Ypač dar-
žoves vertina žaliavalgiai – kar-
tais joms priskiria tokių maisti-
nių ir gydomųjų savybių, kurios 
prasilenkia su tikrove. Beje, žmo-
nių, kurie ilgą laiką ir dar dide-
liais kiekiais valgo vien tik dar-
žoves ir vaisius, o mėsą ir kitus 
maisto produktus laiko blogiu, 
organizme neretai atsiranda nie-
ko gera nežadantis stroncio per-
teklius. Dėl to sulaukus vos 30–
40 metų kauluose ima trūkti kal-
cio (ir magnio), o tai baigiasi os-
teoporoze. Beje, trūkstant kalcio 
ir magnio taip pat galima susirgti 
artritu ir dantų ėduonimi.

Paaiškinimas. Osteoporo-
zė – kaulo išretėjimas (išakiji-
mas), kurį sukelia kaulinės me-
džiagos kaule sumažėjimas ar-
ba kalcio stoka. Kaulas pasidaro 
labai trapus, greit lūžta. Beje, la-
biausiai išretėja stuburo slanks-
teliai, dubens kaulai ir šonkau-
liai. Tokiems ligoniams būtinas 
maistas, kuriame netrūktų bal-
tymų, fosforo, kalcio bei vitami-
nų C ir D.

Raižo, pučia vidurius...
Nemaža dalis žmonių su-

pranta daržovių naudą organiz-
mui, tačiau stengiasi jų vartoti 
kuo rečiau ir mažesniais kiekiais, 
nes nuo jų raižo, pučia vidurius. 
Tai susiję su tuo, kad virškini-
mo sistema nepajėgia reikiamu 
būdu suvirškinti ląstelienos. Su-
prantama, ląsteliena nėra blogis, 
nes ji tinka vidurių užkietėjimo 
profilaktikai, mažina choleste-
rolio kiekį, šiek tiek padeda iš-
vengti širdies ir kraujagyslių ligų. 

Ar yra kokia išeitis? Kad iš-
vengtume kai kurių nemalonu-
mų viduriuose, patartina kiek
vieną žalių daržovių (turima 
omenyje ne daržovių spalva, o 
termiškai ir kitaip neapdorotos 
daržovės) kąsnį gerai suvilgyti 
seilėmis ir neskubant sukram-
tyti ne mažiau kaip 20–30 kartų 
(prieš ketvirtį amžiaus buvo nu-
rodyta 40 kartų). Dar galima įvai-
rias žalias daržoves susmulkinti 
elektrinėmis ar mechaninėmis 
mašinėlėmis, o kai kurias iš jų (žr. 
žemiau) tiesiog išvirti, nesibai-
minant, kad dėl to bus prarastas 
didelis kiekis vitaminų, mineralų 
ir kitokių svarbių medžiagų. Be-
je, daržoves troškinant, verdant 
ar kepant prarandama tik šiek 
tiek ląstelienos. 

„Išsilaisvina“ tik terminio 
apdirbimo metu

Ilgai pasaulyje vyravo nuo-
monė (ir net nebuvo užuominų 
apie galimas išimtis), kad viso-
se šviežiose daržovėse yra dau-
giau naudingųjų medžiagų negu 
troškintose, virtose, juo labiau – 

keptose. Tačiau mokslininkams 
pavyko ištirti ir neginčijamai įro-
dyti, kad yra tokių daržovių, ku-
rių pačios svarbiausios medžia-
gos „išsilaisvina“ tik terminio ap-
dorojimo metu.

Kokios tai daržovės? Tai agu-
ročiai, baklažanai, brokoliai, ko-
pūstai, morkos, pomidorai, svo-
gūnai, šparagai, špinatai. Kitoms 
daržovėms, pavyzdžiui, burokė-
liams, nebūdingas svarbiausių 
medžiagų „išsilaisvinimas“ ter-
minio apdorojimo metu. Tačiau 
kai valgome virtus burokėlius, 
savo organizmui padedame len-
gviau įsisavinti kai kuriuos šios 
daržovės mineralus. 

Komentarai apie kai 
kurias daržoves

Morkos. Valgantiems morkas 
(tai puikus kalio, kalio, karoteno 
[tiksliau – beta karoteno, jis dar 
vadinamas provitaminu A], jo-
do ir vitaminų C, PP šaltinis), jų 
salotas ar geriantiems jų sultis 
paprastai patariama neužmiršti 
grietinės, riebalų, augalinio alie-
jaus, nes morkose esantis karo-
tenas lengviau tirpsta riebalinė-
je terpėje. Svarbu morkas ruošti 
prieš pat valgymą, nes karotenas, 
veikiamas šviesos (ypač saulės), 
skyla. Taip pat žinotina, kad ter-
minis morkų apdorojimas netu-
rėtų trukti ilgiau kaip 15 minučių.  

Priminsime, kad karotenas 
stabdo aterosklerozės vystymą-
si, organizmo senėjimo procesus, 
gerina regėjimą, imunitetą, tinka 
kai kurių vėžio rūšių (pavyzdžiui, 
krūties vėžio) profilaktikai. Nors 
termiškai neapdorotų morkų ka-
roteną mūsų organizmas įsisavi-
na 5 kartus blogiau negu iš virtų 
morkų, vien tik dėl šios priežas-
ties nereiktų vengti nei šviežių 
morkų, nei jų sulčių (žr. pasta-
bas žemiau). Dar svarbu žinoti, 
kad mūsų organizmas taip pat 
gali gauti vitamino A iš kitų au-
galų (abrikosų, moliūgų, pomi-
dorų, kopūstų, špinatų, brokolių 
bei kitų žalių daržovių) ir gyvūni-
nės kilmės maisto šaltinių (žuvų 
taukų, sviesto, kiaušinių, menkės 
kepenų, pieno, grietinės, grieti-
nėlės, fermentinio sūrio).

Pastabos:
1. Morkas troškinant garuose, 

verdant ar kepant prarandama 
labai svarbi cheminių medžiagų 
grupė, pasižyminti antioksidaci-
nėmis savybėmis – polifenoliai. 
Jie mažina riziką sirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis bei įvairio-
mis vėžio rūšimis. Taigi terminis 
morkų apdirbimas šiems gerie-
čiams yra pražūtingas. 

2. Žmonės, sergantys virš-
kinamojo trakto ligomis, turė-
tų vengti termiškai neapdorotų 
morkų, nes didelis kiekis pekti-
no ir ląstelienos yra nepageidauti-
nas krūvis kepenims ir kasai. Beje, 
kiek galima duoti žalių morkų vai-

kams, turėtų pasakyti gydytojas, 
nes ląsteliena ir pektinas, esantys 
šioje daržovėje, gali nepalankiai 
paveikti gležną vaiko kasą.

Pomidorai. Žali pomidorai 
palankiai veikia mūsų nervų sis-
temą, nes turi B grupės vitaminų. 
Juose esantys mineralai magnis 
ir cinkas reikalingi odai ir plau-
kams, kalis – širdžiai, kalcis – 
kaulams. Į šią sudėtį taip pat įei-
na chromas, padedantis kontro-
liuoti apetitą (visų norinčių su-
lieknėti svajonė). 

Termiškai apdorojus pomi-
dorus prarandama dalis vitami-
no C, tačiau pastebimai padau-
gėja likopeno. Valgant virtus po-
midorus kartu su nedideliu kie-
kiu augalinio aliejaus mūsų or-
ganizmas gali maksimaliai įsisa-
vinti likopeną.

Pastaba: daug likopeno taip 
pat rasta arbūzuose, greipfru-
tuose, papajose, raudonuosiuo-
se pipiruose.

Paaiškinimas: likopenas dar-
žoves ir vaisius nudažo raudona, 
oranžine ir geltona spalva; laiko-
mas vienu iš stipriausių antiok-
sidantų, galinčių sustiprinti mū-
sų imuninę sistemą, normali-
zuoti kraujo klampumą, saugoti 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
bei vėžio. Be to, likopenas pasi-
žymi puikiomis antibakterinė-
mis bei antigrybelinėmis savybė-
mis. Mūsų organizme jis kaupiasi 
odoje, plaučiuose, kepenyse, sto-
rojoje žarnoje ir prostatoje.

Aguročiai, šparagai. Šias dar-
žoves taip pat naudinga vartoti 
po terminio apdorojimo. Tai pa-
didina vitamino A, PP, folio rūgš-
ties, liuteino bei likopeno kiekį.

Baklažanai. Juose yra daugy-
bė sveikatai reikalingų mikroe-

lementų, reguliuojančių druskų, 
rūgščių ir šarmų balansą. Moks-
liniai tyrimai rodo, kad terminis 
šių daržovių apdorojimas (kepa-
mi orkaitėje) padidina antioksi-
dacinių junginių biologinį akty-
vumą. Kepant baklažanus kartu 
su sultimis pasišalina nitratai ir 
nitritai, suminkštėja ląsteliena 
(ją lengviau perdirbti virškini-
mo sistemai).

Burokėliai. Virti burokėliai 
ypač naudingi kraujo sistemai, 
inkstams ir kepenims. Po ter-
minio apdorojimo mūsų orga-
nizmas lengviau įsisavina bu-
rokėliuose esančius kalcį, natrį 
bei geležį.

Svogūnai. Ši populiari daržo-
vė ne tik valgoma žalia su saloto-
mis ir kitais patiekalais, bet taip 
pat gana dažnai yra verdama ir 
kepama. Terminis svogūno ap-
dorojimas padidina kalcio, sele-
no, cholino, liuteino bei vitami-
no K koncentraciją.

Pastaba: cholinas padeda 
ląstelių membranoms organiz-
me transportuoti maistines me-
džiagas bei slopinti įvairius už-
degimus.

Išmokime  
virti teisingai

1. Norint iš verdamų daržo-
vių gauti maksimalią naudą, bū-
tina maisto ruošimui naudoti 
minimalų kiekį vandens (dar ge-
riau daržoves troškinti garuose). 
Taip pat turi reikšmės ir daržo-
vių supjaustymas. Mat juo dides-
nis žaliavos plotas, tuo daugiau 
nuo jos paviršiaus bus išplauta 
maistinių medžiagų.

2.Paruoštas virti daržoves 
(tas pats tinka mėsai ir žuviai) 
dažniausiai užpilame šaltu van-
deniu, po to verdame. Taip da-
ryti nereikėtų, nes dėl to pra-
randama trigubai daugiau nau-
dingų medžiagų. Įsidėmėkime! 
Šaltas vanduo tinka tik kruo-
poms. Daržoves (taip pat – mė-
są, žuvį) reikia sudėti į verdan-
tį vandenį! 

3. Daržoves geriausia virti ne 
metaliniame, o emaliuotame in-
de (mažiau prarandama vitami-
nų ir organinių rūgščių).

4. Neberkime druskos ver-
dant ruošinį. Geriau tai padaryti 
šio proceso pabaigoje. Jei išvirus 
pasirodytų, kad per mažai įber-
ta druskos, galima ruošinį dar 
kartą pasūdyti ir ant pietų stalo.

Romualdas OGINsKas

Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Ką daryti, kad iš daržovių  
mūsų organizmas gautų  

kuo daugiau naudos Kai tenka 
palikti 
namus

Kraustymasis iš vienos 
vietos į kitą – natūrali 
žmogaus gyvenimo da-
lis. Retas kuris visą gyve-
nimą praleidžia tuose pa-
čiuose namuose. Po mo-
kyklos dauguma išvyks-
ta studijuoti, po studijų 
kuriasi nuomojamuose 
būstuose, o dar vėliau įsi-
gyja nekilnojamojo turto 
ir ten apsistoja ilgesniam 
laikui. Jaunam žmogui 
persikraustyti nesudėtin-
ga. Priešingai, dažniau-
siai tai byloja apie naujus 
nuotykius ir galimybes. 
Kiek kitaip yra vyresnia-
me amžiuje, kuomet no-
risi daugiau ramybės ir 
pastovumo. Tada myli-
mus namus pakeisti nau-
jais, net jei juose supa ar-
timieji, pasidaro sunku.

(nukelta į 5 psl.)
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ir nelaukiamas, nes tenka palik-
ti namus, kuriuose vis dar gera 
gyventi. 

Viena pagrindinių priežas-
čių, kodėl nenorima išsikrausty-
ti, gali būti tai, kad pernelyg daug 
dėmesio skiriama pačiam proce-
sui, kuris iš tiesų yra gana sudė-
tingas, o ne būsimam rezultatui. 
Kraustantis tenka nuspręsti, ką 
daryti ne tik su turimais daik-
tais, bet ir su pačia gyvenamąja 
vieta. Net ir jaunam žmogui tai 
gali kelti stresą. Kita priežastis, 
kuri ypač stipriai veikia vyres-
nio amžiaus žmones, yra nauju-
mo ir nežinios baimė. Nerimas 
ir liūdesys gali būti tokie stiprūs, 
kad po persikraustymo žmogus 
tarytum išgyvena gedulą. 

Mūsų namai yra pripildyti 
daugybės prisiminimų. Galbūt 
juose užaugo vaikai, gal buvo nu-
gyventas gyvenimas su antrąja 
puse, kurios jau nebėra. Kuo il-
giau gyvename vienoje vietoje, 
tuo labiau nuo jos neatskiriami 
tampame. Kai tenka išsikraustyti, 
apima jausmas, kad palikdami na-
mus paliekame ir gražiausias juo-
se prabėgusias gyvenimo akimir-
kas. Todėl nenuostabu, kad prisi-
taikyti prie permainų reikia laiko.

Kaip palengvinti 
persikraustymą?

Kad ir koks nemalonus iš pir-
mo žvilgsnio atrodytų šis pro-
cesas, yra keletas būdų jį palen-
gvinti. Žinoma, šiek tiek nerimo 
liks, tačiau be jo neįmanomi jo-
kie svarbūs pokyčiai. Tad ką da-
ryti, kad naujas gyvenimo eta-
pas atneštų daugiau džiaugsmo 
nei streso?

Galvokite apie rezultatą
Viena didžiausių klaidų, ku-

rią galime padaryti kraustyda-
miesi – sukoncentruoti visą savo 
dėmesį tik į kraustymosi proce-
są. Neabejotinai tokiu atveju vis-
kas atrodys labai sudėtinga ar 
kone neįmanoma. Vietoj to, pa-
bandykite įsivaizduoti ne daik-
tus, kuriuos reikės pergabenti, 
ar darbus, kuriuos dar teks nu-
dirbti, o naujus namus ir tai, ko-
dėl juose gyventi jums bus ge-
riau. Įsivaizduokite naują aplin-
ką, savo naują kambarį, pagalvo-
kite, kaip jį paversite jaukia vieta. 
Atkreipkite dėmesį į tai, kokie rū-
pesčiai nukris nuo jūsų pečių pa-
keitus gyvenamąją vietą. Galbūt 
nebereikės rūpintis veja ir dar-
žais, galbūt gydytojų paslaugos 
ar parduotuvės bus lengviau pa-
siekiamos ar aplinka labiau pri-
taikyta. Sutelkus dėmesį į pozi-
tyvius dalykus, iškart pasijausi-
te laimingesni, sumažės streso, 
o galbūt net atsiras noras grei-
čiau pakeisti gyvenamąją vietą.

Persikraustykite, o 
tuomet rūpinkitės

Jei ketinate parduoti anks-
tesni būstą, pradėkite tuo rū-
pintis tik tuomet, kai gyvensi-
te naujuose namuose. Pirmiau-

sia tai padės išvengti papildomų 
rūpesčių, kurių ir taip netrūks 
kraustantis. Antra, atsisveikin-
ti su buvusiais namais bus kur 
kas lengviau, kai juose nebegy-
vensite. Vien mintis, jog kažkas 
kitas apsigyvens jūsų namuose, 
gali būti itin nemaloni, kol juose 
gyvenate pats. Visai kitaip atro-
dys tuomet, kai jau būsite jaukiai 
įsikūręs naujoje vietoje. Žinoma, 
parduoti būstą vis tiek gali būti 
ne itin malonu, tačiau tai kels ne-
palyginti mažiau neigiamų emo-
cijų, kai jame nebegyvensite.

Priimkite sprendimą pats
Pasistenkite sau nuoširdžiai 

atsakyti, ar tikrai geriausia vie-
ta gyventi yra ta, kurioje dabar 
esate? Jei jaučiate, kad atsaky-
mas labiau neigiamas, nei tei-
giamas, priimkite sprendimą da-
bar. Nelaukite, kol persikraustyti 
jus privers neišvengiamos aplin-
kybės, pavyzdžiui, pablogėjusi 
sveikata ar finansinės galimy-
bės. Nors priimti tokius spren-
dimus yra sunku, dar sunkiau 
tuomet, kai sprendimus už jus 
priima kiti žmonės. Jei lauksite 
paskutinės akimirkos, prie stre-
so prisidės ir bejėgiškumo jaus-
mas. Atsiminkite, kad geriausia 
tuomet, kai pats esate atsakin-
gas už savo gyvenimą ir priima-
mus sprendimus.

Ieškokite paramos ir 
bendraminčių

Apsupkite save mylinčiais 
žmonėmis, artimaisiais, kurie 
palaikys ir padės, kai bus sun-
ku. Persikraustę ieškokite nau-
jų draugų, bendruomenių, ben-
draminčių. Gyvenamosios vietos 
keitimą apsunkina vienatvės bai-
mė, ypač jei tenka persikraustyti 
į naują miestą, kuriame neturite 
pažįstamų. Būkite atviras, nebi-
jokite užkalbinti kaimynų, klaus-
ti rūpimų klausimų, pasidomėki-
te, kokios bendruomenės veikia 
netoli naujos gyvenamosios vie-
tos. Jei pačiam tai padaryti sun-
ku, paprašykite artimųjų pagal-
bos. Jei turite galimybę, kuo daž-
niau išeikite iš namų. Jei didžiąją 
dalį dienos laiko praleidžiate na-
muose, apsvarstykite galimybę 
įsigyti augintinį, kuris neleistų 
nuobodžiauti. Artimi žmonės ir 
draugai neleis jaustis vienišam ir 
praskaidrins nuotaiką, kai apims 
buvusių namų ilgesys.

Persikraustymas gali būti la-
bai naudinga patirtis, jei akcen-
tai sudėliojami reikiamose vieto-
se. Natūralu, kad gyvenimo per-
mainos kelia nerimą, tačiau blo-
giau už nerimą yra bejėgiškumo 
jausmas, kuomet pasidaro per-
nelyg sunku pasirūpinti savimi ir 
namais. Net jei šiuo metu atrodo 
kitaip, netrukus įsitikinsite, kad 
pakeisti gyvenamąją vietą buvo 
geras sprendimas. Neabejoju, jog 
tai patvirtintų ir mano močiutė, 
kuriai, norint išeiti į lauką, ne-
bereikia lipti iš penkto aukšto, o 
užtenka tik praverti namų duris.

Parengė Miglė LEVINIENĖ

(atkelta iš 4 psl.)

Augo tarp neįgaliųjų
Linas negalią turi nuo vaikys-

tės – dar nė metų neturėdamas 
patyrė traumą. Lūžo galvos kau-
las, šonkauliai, visas kūnas buvo 
sulaužytas... Nei kaip, nei kas ta-
da įvyko, vyriškis detalių nepa-
sakoja, tačiau akivaizdu, kad pa-
sekmės liko visam gyvenimui. 

Jei ne fizioterapija, įvairios 
mankštos ankstyvoj vaikystėj, 
Linas sako galėjęs ir nevaikščio-
ti. Vis dėlto atsistojo ant kojų. Ta-
čiau vienos kojos parezės vargi-
namas berniukas buvo išsiųstas 
mokytis į internatą Prienuose – 
į tą, kuris buvo tapęs antrais na-
mais daugeliui negalią turinčių-
jų. Linas nė kiek nesiskundžia – 
ten jam buvo gerai, vienas kitą 
palaikydavo, jei reikėdavo, stip
resni ir laiptais užnešdavo (pa-
radoksas – neįgaliesiems skir-
tas internatas nebuvo pritaiky-
tas judėjimo negalią turinčiųjų 
poreikiams). Iš pradžių būdavo 
liūdna be tėvų, o paskui vyriš-
kis sako pripratęs ir nebesukęs 
sau galvos. Grįždavo namo į Vil-
nių iš pradžių kiekvieną savait-
galį, paskui – ir rečiau. Vidurinį 
išsilavinimą Linas įgijo Kauno 
specialiojoje mokykloje Apuolės 
gat vėje, nes Prienuose nesusida-
rė klasė. Čia irgi jam patiko, nors 
iš pradžių manė, kad nepripras 
prie niūrios mokyklos aplinkos... 
Šioje mokykloje didelis privalu-
mas buvo tas, kad vienoje vietoje 
buvo visos procedūros: vonios, 
masažai, mankštos. Žinoma, ir li-
kimų bei negalių ten buvo pačių 
įvairiausių. Šlubčiojantis, šiek 
tiek iškrypusiu stuburu Linas 
buvo prie stipresnių. Tačiau iš-
ėjus į miestą iš karto pajusdavo 
įdėmesnius praeivių žvilgsnius. 
„Tikriausiai todėl, kad buvome 
uždaryti rezervatuose, žmonės 
nematė tokių kaip mes, todėl pa-
matę nustebdavo, – šypsosi vy-
riškis. – Gal ir geriau būtų buvę, 
jei būčiau mokęsis kartu su ki-
tais. Visuomenė labiau auklėtų-
si, nuo mažumės matydama ne-
galią turinčiuosius šalia.“ 

Beje, Lino žmona taip pat tu-
ri negalią. Vis dėlto tai nesutruk-
dė sėkmingai išnešioti 2 vaikus. 
Tik paties gimdymo daktarai pa-
bijojo – abu vaikai gimė po Ceza-
rio pjūvio. 

Nešioti vaikus – ne jam 
Linas sako jaučiantis, kad ko-

ja vis silpnėja, einant ilgesnį ats-
tumą tenka lazdele pasiremti, 

dažnai stabtelėti ir pailsėti. De-
ja, Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybai atrodo, kad si-
tuacija gerėja – jam nustatomas 
vis didesnis darbingumo pro-
centas. Vyriškis sako, kad jokių 
reabilitacijos procedūrų, kurios 
galbūt padėtų atstatyti praras-
tas kojos funkcijas irgi negauna, 
žino tik tiek, kad sanatorija jam 
nepriklauso. Apskritai Linas pas 
gydytojus stengiasi nevaikščio-
ti. O rimtesnio specialisto kon-
sultacijos apskritai sunkiai pa-
siekiamos: kartą susirgus labai 
pablogėjo kraujas. Gydytoja pa-
tarė pasikonsultuoti su hemato-
logu, tačiau konsultacijai užsire-
gistravo tik po 4 mėnesių. Tie-
sa, vyriškis džiaugiasi, kad vai-
kams medicinos paslaugos la-
biau prieinamos. 

Linas savo negalios nesu-
reikšmina, bet prasitaria, kad ji 
neretai trukdo auginant vaikus. 
„Kartais norisi panešioti, pažais-
ti su vaikais, bet negaliu, – pra-
sitaria vyriškis. – Mano vaikai 
supranta, kad negaliu nešti, ant 
rankų paimu tik tada, kai būtinai 
reikia, ir tai tik trumpam. Ir pats 
jau nebepaeinu, ką ten apie vai-
kų nešimą kalbėti.“ Aišku, ir fut-
bolo aikštelėje su sūnumis Linas 
nelakstys. Tačiau jis dėl to nesi-
graužia („negi verksi ar gailėsies 
savęs?“), atranda kitų būdų pa-
bendrauti su berniukais. 

Tėvystė įprasmina 
gyvenimą 

Vyriškis nelabai seniai grįžo iš 
tėvystės atostogų į darbą neįga-
liųjų dienos centre. Linas yra bai-
gęs programavimą Vilniaus kole-
gijoje, todėl didžiausias jo rūpes-
tis dienos centre – kompiuteriai 

ir kita technika, tačiau pasak Li-
no, dirbant su neįgaliaisiais ten-
ka tapti universaliu darbuotoju. 

Tą laiką, kai teko praleisti na-
muose su vaiku, Linas prisime-
na kaip labai prasmingą. „Tėvys-
tė davė labai daug gerų patirčių. 
Atsiranda didelis atsakomybės 
jausmas – žinai, kad tavęs lau-
kia, kad negali daryti ką nori, 
kad reikia pasirūpinti kitais“, – 
pasakoja jis. 

Vyriškio teigimu, vaikai pri-
pildo gyvenimą. Kartą, kai Ores-
tui buvo vos 2 savaitės, jį su ma-
ma paguldė į ligoninę. Neradęs 
sau vietos – taip tuščia buvo na-
muose. Labai jų trūko, nors ma-
žiukas šeimoje buvo dar tiek ne-
daug pagyvenęs. Kitą kartą grįžęs 
namo nieko nerado, nes visi bu-
vo išvažiavę pas močiutę. „Tokia 
tuštuma namuose, kai vaikų nė-
ra. Grįžti: tėti, tėti, tėti. Toks mie-
las šurmulys“, – pasakoja Linas. 

Jis sako neįsivaizduojantis 
savo gyvenimo be vaikų. „Nesu-
pratu ir visiškai nepateisinu tų 
tėvų, kurie palieka savo vaikus. 
Net jei tėvai išsiskyrę, vaikams 
reikia abiejų – ir tėvo, ir moti-
nos. Niekas nepakeis tikro tėvo... 
Tai yra tavo vaikas, lyg tavo dalis, 
kaip gali juo nesirūpinti“, – stebi-
si pašnekovas. Ypač jei vaikas su 
negalia – kaip tik jam reikia dau-
giau dėmesio, rūpesčio. 

Tiesa, vaikų auginimas – ne 
vien tik džiaugsmas, yra ir ne-
mažai nerimo. Pasak Lino, tai di-
džiulė atsakomybė – juk yra ne-
mažai pavyzdžių, kad vaikai nu-
klysta blogais takais, net ir gero-
se šeimose. Ir auklėjimo teorijų 
dabar yra visokių – nesuprasi, 
kas gerai, o kas netinka. Tik vie-
ną dalyką pašnekovas gali pasa-
kyti tvirtai – tėvystė įprasmina 
visą gyvenimą. 

Linui Motinos diena, kaip ir 
daugelyje lietuvių šeimų įpras-
ta, didesnė šventė – „bėgte bė-
game sveikinti mamą su gėlytė-
mis“, – sako vyriškis. Tėvo diena 
dar nėra tokia įprasta, bet, pa-
sak Lino, ją įtraukus į minėtinų 
dienų sąrašą parodoma, kad tė-
vystė ne mažiau svarbi nei moti-
nystė ir kad tėvas lygiai taip pat 
gerai gali rūpintis savo šeima, 
kaip ir mama. 

Ir mūsų šeimose tai greičiau-
siai nebus pompastiška šven-
tė, tačiau visi prisiminsime sa-
vo tėvus ir tai, ką jie mums davė. 

aurelija BaBINsKIENĖ 

Tėvystė pripildo gyvenimą prasmės
(atkelta iš 1 psl.)

Gera su tėčiu.

Linas su sūnum smagiai leidžia laiką.
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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, birželio 6 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

4 s. 09:40 Premjera. Heidė. 4 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 4 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 4 s. 
11:25 Didysis Gregas. N-7. 1/4 s. 12:15 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Premjera. 
Muškietininkai 2. N-7. 2/1, 2/2 s. 17:35 
Gyvenimas. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 
Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Teisė žinoti. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Premjera. „Pa-
namos dokumentai“: mokesčių rojus. 
23:05 Trumposios žinios. 23:10 Impe-
rija. N-14. 00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietinin-
kai 2. N-7. 2/1 s. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Muškietininkai 2. N-7. 
2/2 s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Rojus Lietuvoj. 1, 2 s. 2012 m. (kart.).

Antradienis, birželio 7 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

5 s. 09:40 Premjera. Heidė. 5 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 5 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 5 s. 
11:25 Didysis Gregas. N-7. 1/5 s. 12:15 
„Panamos dokumentai“: mokesčių rojus. 
(subtitruota, kart.). 12:45 Klausimėlis.lt. 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 15:45 Premjera. Muškieti-
ninkai 2. N-7. 2/3, 2/4 s. 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Premjera. Karalienei – 90. 23:05 
Trumposios žinios. 23:10 Žaidimas. 
N-14. 5 s. 00:05 Trumposios žinios. 
00:10 Istorijos detektyvai. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai 
2. N-7. 2/3 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Muškietininkai 2. N-7. 
2/4 s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Rojus Lietuvoj. 3, 4 s. 2012 m. (kart.).

trečiadienis, birželio 8 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

6 s. 09:40 Premjera. Heidė. 6 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 6 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 6 s. 
11:25 Didysis Gregas. N-7. 1/6 s. 12:15 
Istorijos detektyvai. (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 
Premjera. Muškietininkai 2. N-7. 2/5, 2/6 
s. 17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 
19:03 Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. 22:15 
Trumposios žinios. 22:20 Janina Miščiu-
kaitė. Gyvenimas dainoje. 23:20 Trum-
posios žinios. 23:25 Žaidimas. N-14. 6 
s. 00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai 
2. N-7. 2/5 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Muškietininkai 2. N-7. 
2/6 s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Mūsų miesteliai. Darbėnai. 1 d. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 9 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

7 s. 09:40 Aviukas Šonas 4. 4/6, 4/7 
s. 10:00 Respublikos Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės metinis praneši-
mas. 10:45 Stilius. (kart.). 11:25 Didysis 
Gregas. N-7. 1/7 s. 12:15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 
Premjera. Muškietininkai 2. N-7. 2/7, 
2/8 s. 17:35 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Specialus tyrimas. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Istorijos detekty-
vai. 23:20 Trumposios žinios. 23:25 Tre-

čiojo reicho žlugimas. N-14. 2 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai 
2. N-7. 2/7 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Muškietininkai 2. N-7. 2/8 
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 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.).

Penktadienis, birželio 10 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

8 s. 09:40 Premjera. Heidė. 7 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 7 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 7 s. 
11:25 Didysis Gregas. N-7. 1/8 s. 12:15 
Specialus tyrimas. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
15:45 Premjera. Muškietininkai 2. N-7. 
2/9, 2/10 s. 17:35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 
Orai. 18:50 Duokim garo! 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:05 UEFA EU-
RO 2016 apžvalga. 21:45 Europos fut-
bolo čempionatas. A grupė. Prancūzija 
– Rumunija. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 
Kler. N-14. 01:20 Muškietininkai 2. N-7. 
2/9, 2/10 s. (kart.). 03:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 12 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.).

Šeštadienis, birželio 11 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 5, 6 s. 2012 m. 07:30 Mūsų mieste-
liai. Darbėnai. 2 d. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Mūsų 
karalienė. 1, 2 s. (subtitruota). 13:50 
Sveikinimų koncertas. 15:45 Europos 
futbolo čempionatas. A grupė. Albanija 
– Šveicarija. Pertraukoje – Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:00 Klau-
simėlis.lt. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 LRT 90-mečiui skirtas projektas 
„90 dainų – 90 legendų“. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:05 UEFA 
EURO 2016 apžvalga. 21:45 Europos 
futbolo čempionatas. B grupė. Anglija – 
Rusija. Pertraukoje – Trumposios žinios. 
23:57 Trumposios žinios. 24:00 Nikita. 
N-14. (subtitruota). 01:55 Pasaulio do-
kumentika. Mūsų karalienė. 1, 2 s. (sub-
titruota, kart.). 03:35 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje. (kart.). 04:30 Klau-
simėlis.lt. 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, birželio 12 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lie-
tuvoj. 7, 8 s. 2012 m. 07:30 Šventadie-
nio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai. 
6 s. 09:25 Premjera. Zoro kronikos. 10 
s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/8 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Delfinai ir žvaigždės. 12:15 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Salų 
gamtos slėpiniai 2. 2/5 d. Folklandas. 
Pingvinų rojus. (subtitruota). 13:10 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingoji Afrika 
2. 2/2 d. Virunga. Ledo ir ugnies žemė. 
(subtitruota). 14:05 Puaro. N-7. 1/3, 1/4 
s. 15:45 Europos futbolo čempionatas. 
D grupė. Turkija – Kroatija. Pertrauko-
je – Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:00 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:20 Sportas. 18:23 Orai. 18:30 
„Alio, alio – Lietuvos radijas – Kaunas". 
Iškilmingas LRT 90-mečio koncertas. 
21:15 Panorama. 21:35 Sportas. 21:38 
Orai. 21:45 Europos futbolo čempiona-
tas. C grupė. Vokietija – Ukraina. Per-
traukoje – Trumposios žinios. 23:57 
Trumposios žinios. 24:00 Premjera. Va-
rom į kalėjimą. N-14. 01:30 Pasaulio do-
kumentika. Salų gamtos slėpiniai 2. 2/5 
d. Folklandas. Pingvinų rojus. (subtitruo-
ta, kart.). 02:25 Puaro. N-7. 1/3, 1/4 s. 
(kart.). 04:05 Klausimėlis.lt. 04:20 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. (kart.).

Aistra ir valdžia (81). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai. N-7. 20:00 Svotai (2). N-7. 21:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Apsukrios kam-
barinės (13). N-14. 23:30 Kastlas (11). 
N-7. 00:30 Pagrindinis įkaltis (10). N-7. 
01:25 Mažylė Houp (5). N-7. 01:50 Pri-
vati praktika (17). N-7. 02:40 Progra-
mos pabaiga.

Antradienis, birželio 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 An-

čiukų istorijos (20). 06:55 Simpsonai 
(22). N-7. 07:25 Simpsonai (23). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (24). 
N-7. 08:25 Rezidentai. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2358). N-7. 10:00 Priva-
ti praktika (18). N-7. 11:00 Svotai (2). 
N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai (5). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (25). 
N-7. 13:30 Simpsonai (24). N-7. 14:00 
Simpsonai (25). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (462). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(463). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (82). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai. N-7. 20:00 
Svotai (3). N-7. 21:00 Sofos ekspertai. 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Legen-
da apie Heraklį. N-7. 00:20 Gražuolė ir 
pabaisa (18). N-7. 01:20 Mažylė Houp 
(6). N-7. 01:45 Privati praktika (18). N-7. 
02:35 Programos pabaiga.. 

trečiadienis, birželio 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (24). N-7. 07:25 Simpsonai (25). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (25). N-7. 08:25 Rezidentai. N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2359). N-7. 
10:00 Privati praktika (19). N-7. 11:00 
Svotai (3). N-7. 12:00 Sofos ekspertai. 
N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai (6). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (26). 
N-7. 13:30 Simpsonai (1). N-7. 14:00 
Simpsonai (2). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (464). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(465). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (83). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai. N-7. 20:00 Svo-
tai (1). N-7. 21:00 Opiumas liaudžiai. 
N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vi-
kingų loto. 22:30 Sniegynų įkaitai. N-14. 
00:50 Raitelis be galvos (11). N-14. 
01:45 Privati praktika (19). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (6). N-7. 06:55 Simpso-
nai (1). N-7. 07:25 Simpsonai (2). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (26). 
N-7. 08:25 Rezidentai. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2360). N-7. 10:00 Priva-
ti praktika (20). N-7. 11:00 Svotai (1). 
N-7. 12:00 Opiumas liaudžiai. N-14. 
12:30 Slibinų dresuotojai (7). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
N-7. 13:30 Simpsonai (3). N-7. 14:00 
Simpsonai (4). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (466). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(467). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (84). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai. N-7. 20:00 Svo-
tai (2). N-7. 21:00 Farai. N-14. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Krištolinės kauko-
lės. N-14. 00:15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (11). N-14. 01:15 Mažylė Houp 
(7). N-7. 01:40 Privati praktika (20). N-7. 
02:30 Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (7). N-7. 06:55 Simpso-
nai (3). N-7. 07:25 Simpsonai (4). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
N-7. 08:25 Rezidentai. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2361). N-7. 10:00 Priva-
ti praktika (21). N-7. 11:00 Svotai (2). 
N-7. 12:00 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. N-7. 12:30 Slibinų dre-
suotojai (8). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (2). N-7. 13:30 Simpso-
nai (5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (468). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (469). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (85). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ledynmetis. 
N-7. 21:05 Ernis. N-14. 23:45 Diktato-
rius. N-14. 01:15 Tai nutiko Jemene. 
N-7. 03:05 Programos pabaiga.

Šeštadienis, birželio 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (8). N-7. 06:55 Bida-
manų turnyras (10). N-7. 07:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (24). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (21). 08:30 Ma-
dagaskaro pingvinai (13). N-7. 09:00 
Kung Fu Panda (2). 09:30 Mamyčių klu-
bas. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Simp-
sonai (2). N-7. 11:00 Raudonkepu-
raitė prieš blogį. N-7. 12:40 Batuotas 
katinas Pūkis. Trys velniūkščiai. N-7. 
12:50 Evermoras. N-7. 14:35 Užstrigu-
si paauglystėje. N-7. 16:45 Ekstrasen-

Pirmadienis, birželio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (29). 06:40 "Garfildas" (30). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (7). 
07:25 "Rožinė pantera" (68). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (193). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (194). N-7. 09:45 Džordžas ir dra-
konas (kart.). N-7. 11:35 Slaptoji ko-
manda (kart.). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (104). 14:05 "Svajonių princas" 
(105). 14:35 "Juodieji meilės deiman-
tai" (125). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (126). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Mano vyras gali. N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Sukeis-
ti žudikai. N14. 00:00 "Judantis objek-
tas" (11). N-7. 00:50 "Visa menanti" (7). 
N-7. 01:40 "Alkatrazas" (3). N-7. 02:25 
Programos pabaiga.

Antradienis, birželio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (31). 06:40 "Garfildas" (32). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (8). 
07:25 "Rožinė pantera" (69). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (195). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(196). N-7. 09:50 Meilės punšas (kart.). 
N-7. 11:35 Prezidento šuo (kart.). 13:35 
"Svajonių princas" (106). 14:05 "Svajo-
nių princas" (107). 14:35 "Juodieji mei-
lės deimantai" (127). N-7. 15:30 "Juo-
dieji meilės deimantai" (128). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Mano vyras ga-
li. N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Smagus pasivažinė-
jimas. N14. 00:10 "Judantis objektas" 
(12). N-7. 01:00 "Visa menanti" (8). N-7. 
01:45 "Alkatrazas" (4). N-7. 02:30 Pro-
gramos pabaiga.

trečiadienis, birželio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (33). 06:40 "Garfildas" (34). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (9). 
07:25 "Rožinė pantera" (70). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (197). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (198). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 Lietuvos superšefas. 12:05 Labai 
juokinga laida. 12:35 "Mažieji Tomas ir 
Džeris I" (9) (kart.). 13:05 "Rožinė pan-
tera" (70) (kart.). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (108). 14:05 "Svajonių princas" 
(109). 14:35 "Juodieji meilės deiman-
tai" (129). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (130). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Mano vyras gali. N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ringo 
karalius. N14. 00:25 "Judantis objektas" 
(13). N-7. 01:15 "Visa menanti" (9). N-7. 
02:00 "Alkatrazas" (5). N-7. 02:45 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (35). 06:40 "Garfildas" (36). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (10). 
07:25 "Rožinė pantera" (71). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (199). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (1). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 Lie-
tuvos superšefas. 12:05 Labai juokinga 
laida. 12:35 "Mažieji Tomas ir Džeris I" 
(10) (kart.). 13:05 "Rožinė pantera" (71) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (110). 
14:05 "Svajonių princas" (111). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (131). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (132). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mano 
vyras gali. N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Karaliaus vardu 

2. Du pasauliai. N14. 00:10 "Judantis 
objektas" (14). N-7. 01:00 "Visa menan-
ti" (10). N-7. 01:45 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.). 02:10 Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (37). 06:40 "Garfildas" (38). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (11). 
07:25 "Rožinė pantera" (72). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (2). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (3). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 Lie-
tuvos superšefas. 12:05 Labai juokin-
ga laida. 12:35 "Mažieji Tomas ir Dže-
ris I" (11) (kart.). 13:05 "Rožinė pante-
ra" (72) (kart.). 13:35 "Svajonių princas" 
(112). 14:05 "Svajonių princas" (113). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (133). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(134). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Dievo šarvai. N-7. 21:15 Čia - ne aš, tai 
- jis. N-7. 23:10 Laukinės aistros 2. N14. 
01:10 Ringo karalius (kart.). N14. 03:00 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, birželio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (35) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (36) (kart.). 06:55 "Robomobilis 
Polis" (35). 07:05 "Robomobilis Polis" 
(36). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
viukai burbuliukai" (26). 07:45 "Kung Fu 
Panda" (1). 08:10 "Ančiukai Duoniukai" 
(19). 08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
(2). 09:00 "Ponas Bynas" (26). 09:30 
Mauglis. Mūšis. 09:55 "Na, palauk!" (9). 
10:10 KINO PUSRYČIAI Trys muškieti-
ninkai. 11:45 Geriausias žaidėjas. 13:35 
Pričiupom! N-7. 14:05 Pričiupom! N-7. 
14:35 Čia - ne aš, tai - jis (kart.). N-7. 
16:30 "Gyvenimo šukės" (78). N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Batuotas katinas Pūkis. 
21:15 Mano super buvusioji. N-7. 23:10 
Amerikietiška giesmė. N14. 00:50 Kara-
liaus vardu 2. Du pasauliai (kart.). N14. 
02:30 Programos pabaiga.

Sekmadienis, birželio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Gar-

fildas" (37) (kart.). 06:40 "Garfildas" (38) 
(kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" (37). 
07:05 "Robomobilis Polis" (38). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliu-
kai" (1). 07:45 "Kung Fu Panda" (2). 08:10 
"Ančiukai Duoniukai" (20). 08:35 "Tomo 
ir Džerio nuotykiai" (3). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 Mauglis. Sugrįži-
mas pas žmones. 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Mano mama dinozaurė. 
11:45 Mano monstriukas ir aš. 13:55 Pri-
čiupom! N-7. 14:20 Pričiupom! N-7. 14:50 
Juodasis gražuolis. 16:40 Dievo šarvai 
(kart.). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 "Karas 
ir taika" (2). 22:00 Vyrai juodais drabužiais 
2. N-7. 23:45 45 kalibras. N14. 01:35 Ma-
no super buvusioji (kart.). N-7. 03:20 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 6 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (19). N-7. 10:20 
"Mistinės istorijos" (20). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (261) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (14). 
N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (262). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" 
(9). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 
21:30 Laiko įkaitai. N-7. 23:45 Tikras tei-
singumas 2. Vienas šūvis - viena gyvy-
bė (kart.). N14. 01:30 "Pasiutę šunys" (7) 
(kart.). N14. 02:15 "Pasiutę šunys" (8) 
(kart.). N14. 02:55 "Kalbame ir rodome" 
(323). N-7. 03:40 Pagalbos skambutis 
(kart.). N-7. 04:25 "Kalbame ir rodome" 
(323) (kart.). N-7. 05:10 "Mistinės istori-
jos" (23) (kart.). N-7.

Antradienis, birželio 7 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (6). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (21). N-7. 10:20 "To-
kia tarnyba" (9) (kart.). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (262) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (15). 
N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (263). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" 
(10). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Šeštasis elementas. N14. 
23:25 Laiko įkaitai (kart.). N-7. 01:30 
"Mistinės istorijos" (24) (kart.). N-7. 02:20 
"Kortų namelis" (11). N14. 03:15 "Kalba-
me ir rodome" (324). N-7. 03:55 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 04:35 Farai (kart.). 
N14. 04:55 "Kalbame ir rodome" (324) 
(kart.). N-7. 05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, birželio 8 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (7). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (20) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (22). N-7. 10:20 "To-
kia tarnyba" (10) (kart.). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (263) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (16). 
N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (264). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" 
(11). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Bermudų trikampis Šiaurės 
jūroje. N-7. 00:30 Šeštasis elementas 
(kart.). N14. 02:10 "Mistinės istorijos" 
(19) (kart.). N-7. 03:00 "Kortų namelis" 
(12). N14. 03:50 "Kalbame ir rodome" 
(325). N-7. 04:35 Pagalbos skambutis 
(kart.). N-7. 05:15 "Kalbame ir rodome" 
(325) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 9 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (8). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (21) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (23). N-7. 10:20 "To-
kia tarnyba" (11) (kart.). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (264) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (17). 
N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (265). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" 
(12). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:30 PREMJE-
RA Paskutinis egzorcizmas. N14. 23:10 
Bermudų trikampis Šiaurės jūroje (kart.). 
N-7. 01:55 "Mistinės istorijos" (20) (kart.). 
N-7. 02:45 "Kortų namelis" (13). N14. 
03:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (14) 
(kart.). N-7. 04:25 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (15) (kart.). N-7. 05:15 "Mistinės 
istorijos" (21) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 10 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (9). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"Laukinis" (9). N-7. 09:15 "Laukinis" (10). 
N-7. 10:20 "Tokia tarnyba" (12) (kart.). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" (265) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (18). N-7. 14:35 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(266). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Pasaulio 
profesionalų imtynės" (7). N-7. 19:30 
"Amerikietiškos imtynės" (22). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (22). N-7. 21:30 
Gaudynės. N14. 23:15 Paskutinis egzor-
cizmas (kart.). N14. 00:55 "Mistinės isto-
rijos" (22) (kart.). N-7. 01:45 "Mistinės is-
torijos" (23) (kart.). N-7. 02:35 "Kortų na-
melis" (1). N14. 03:25 Gaudynės (kart.). 
N14. 04:50 "Amerikietiškos imtynės" (22) 
(kart.). N-7. 05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

Šeštadienis, birželio 11 d. 
06:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:40 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (17) 
(kart.). N-7. 08:30 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (18) (kart.). N-7. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 
Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Europos 
mėgėjų galiūnų čempionatas Lietuvoje. 
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 FAI-
LAI X Slaptosios draugijos. Iliuminatų 
kodeksas. N-7. 14:00 "Mistinės istori-
jos" (25). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(26). N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (15). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" 
(22). N-7. 19:00 PREMJERA Už vaikys-
tę. 19:30 Lietuvos Supermiestas. 21:55 
MANO HEROJUS Svetimas. N14. 23:50 
AŠTRUS KINAS Galutinis tikslas 4. 
N14. 01:20 "Kortų namelis" (12) (kart.). 
N14. 02:10 "Kortų namelis" (13) (kart.). 
N14. 02:55 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje (kart.). 03:45 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 04:05 
Lietuvos Supermiestas (kart.).

Sekmadienis, birželio 12 d. 
06:00 "Kas žudikas? Baudžiamo-

sios bylos" (15) (kart.). N-7. 07:00 Sa-
vaitės kriminalai (kart.). N-7. 07:30 Eu-
ropos mėgėjų galiūnų čempionatas Lie-
tuvoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveika-
tos kodas. 11:00 "BBC dokumentika. Vi-
sa tiesa apie liūtus" (2). 12:05 "BBC do-
kumentika. Gyvūnų planeta" (1). 13:30 
Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei gali. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 17:55 
"44-as skyrius" (23). N-7. 18:55 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 19:20 Ant bangos. 
21:00 "Pasiutę šunys" (9). N14. 22:00 
"Pasiutę šunys" (10). N14. 23:00 Galvok 
kaip vyras. N14. 01:20 Galutinis tikslas 4 
(kart.). N14. 02:40 Svetimas (kart.). N14. 
04:10 Ant bangos (kart.). 05:35 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

LRT

TV3

LNK

BTV

sų mūšis (15). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Vakaro 
pasakojimai. N-7. 21:25 Šimto žingsnių 
kelionė. N-7. 23:55 Ruandos viešbutis. 
N-7. 02:10 Krištolinės kaukolės. N-14. 
03:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, birželio 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (2). 06:55 Bidamanų turnyras 
(11). N-7. 07:25 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (25). N-7. 07:55 Ančiu-
kų istorijos (22). 08:30 Madagaskaro 
pingvinai (14). N-7. 09:00 Statybų TV. 
09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 Svajonių 
sodai. 11:00 Narsusis riteris Justinas. 
12:55 Laimingasis Gilmoras. N-7. 14:50 
Beieškant Rin Tin Tin. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis (16). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Skanaus!. 21:30 Jūrų pėsti-
ninkas. N-14. 23:15 Slaptavietė. N-14. 
01:10 Sniegynų įkaitai. N-14. 03:15 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 An-

čiukų istorijos (19). 06:55 Simpsonai 
(20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (23). 
N-7. 08:25 Monsunas (9). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2357). N-7. 10:00 Pri-
vati praktika (17). N-7. 11:00 Iksmenai. 
Žūtbūtinis mūšis. N-7. 13:30 Simpso-
nai (22). N-7. 14:00 Simpsonai (23). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (460). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (461). N-7. 15:30 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Įsivaizduokite namą, 
skirtą vežimėliu judan-
čiam žmogui. Erdvų, pa-
togų. Net jei pakvies į sve-
čius kelis draugus su ve-
žimėliais, vietos visiems 
pakaks. Bet svarbiausia – 
namo šeimininkas išties 
jaučiasi kaip šeiminin-
kas, viską gali atlikti pats, 
nereikia šauktis pagal-
bos. Kviečiame ekskur-
sijon į šį svajonių namą 
(jo pavadinimas – „Lygios 
erdvės“, angl. „Flat Spa-
ces“), pastatytą Didžio-
joje Britanijoje.

Stovyklavietėje „Minijos senva-
gė“ netoli Gargždų vyko kasme-
tinis renginys – baidarių ir dvi-
račių varžybos „Judėk pirmyn 
su viltimi!“.

Baidares, dviračius ir dvira-
tukus „pasikinkę“ dalyviai, ku-
rių buvo apie kelis šimtus, var-
žėsi 5iose skirtingose rungtyse, 
tačiau visus vienijo bendras tiks-
las – noras padėti onkologiniams 
ligoniams – skirti lėšų Klaipėdos 
Šv. Pranciškaus onkologijos cen-
tro išlaikymui. Paslaugos čia li-
goniams ir jų artimiesiems yra 
teikiamos nemokamai.

Šiemet buvo surinkta 3 800 
eurų, taip pat 200 eurų dovanų 
čekiu parėmė viena įmonė.

Anot Klaipėdos Rotary klubo 
„Concordia 1826“ nario Riman-
to Sliužinsko, „galima teigti, kad 
šiemet bus surinkta ne mažes-
nė nei 4 000 eurų suma“, – pa-
tikino jis.

Išskirtinis renginio įvykis – 
šiemet pirmą kartą buvo suorga-
nizuotas plaukimas specialiai pa-
ruoštais katamaranais 13ai ju-
dėjimo negalią turinčių žmonių. 

Jie įveikė 10 km distanciją Minija.
„Žmonės labai patenkinti, 

laimingi. Nors truputį ir baimi-
nomės, nes Minija sraunesnė 
nei pernai. Viename katamara-
ne plaukė 4 neįgalieji ir 4 asis-
tentai. Reikia turėti drąsos taip 
leistis upe žemyn. Tikimės kitais 
metais tobulėti, o gal ir varžy-
bos tarp neįgaliųjų pavyktų?“ – 
idėjos įgyvendinimu ir ateities 
planais dalijosi RK „Concordia 
1826“ klubo narys.

Renginio apdovanojimų ce-
remonijoje buvo išdalinti keli 
šimtai medalių.

2013 metais kilniam tikslui 
buvo surinkta didesnė nei 3 500 
litų suma. 2014 metais vykusia-
me renginyje dalyvavo puske-
tvirto šimto baidarininkų ir dvi-
ratininkų bei jų artimųjų, aukų 
„kasą“ papildę daugiau nei 5 500 
litų. 2015 metais buvo surink-
ta rekordinė – 6 000 eurų – su-
ma. Visos šios lėšos kasmet per 
brolius vienuolius pranciško-
nus perduodamos Klaipėdos Šv. 
Pranciškaus onkologijos cent rui 
išlaikyti.

Pirmąkart Minija yrėsi ir neįgalieji 
http://mano-gargzdai.lt/ rašo apie onkologijos centrui parem-
ti skirtą žygį baidarėmis, kuriame dalyvavo ir neįgalieji. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Architektas gerai  
išmano specialiuosius 

poreikius
Neįprastai erdvus namas iš-

kilo Hampšyro grafystės širdy-
je, mažame Ropley kaimelyje. 
Šio būsto idėjos ir projekto auto-
rius – garsus menininkas Tomas 
Yendelas, kuris pats turi negalią. 
Tapydamas paveikslus teptuką jis 
laiko kojų pirštais arba lūpomis. 
Tomas daug bendrauja su liki-
mo draugais, todėl jam nereikėjo 
papildomai ieškoti informacijos 
apie žmonių su negalia poreikius.

Kaip iki šiol niekas apie tai 
nepagalvojo? Išties neįgalie-
siems viešosiose erdvėse – gat
vėse, transporte, visuomeninė-
se įstaigose – tenka brautis per 
šimtus barjerų. Kodėl nesukūrus 
vietos, kur galima atsipūsti, at-
sipalaiduoti, tinkamai pailsėti? 
Tomas namą, skirtą neįgaliųjų 
poilsiui, pavadino „Lygios erd
vės“ (angl. Flat Spaces). 

Nežinia kada net ir Didžiojoje 
Britanijoje dauguma gyvenamų-
jų namų bus patogūs ir visiems 
prieinami, bet štai šis, pastaty-
tas Hampšyre, jau atvėrė duris. 
Draugišką visiems architektūros 
objektą galima apžiūrėti ir deta-
liai su juo susipažinti. Norintys 
čia gali praleisti atostogas. Matyt, 
Tomas tikisi, kad garsas apie na-
mo patogumus sklis kuo plačiau 
ir paskatins statyti daugiau neį-
galiesiems tinkamų būstų. Jau ne 
atostogoms, o nuolatiniam gyve-
nimui. Kol kas svajonės kukles-
nės: suteikti galimybę negalią tu-
rintiesiems kokybiškai pailsėti 
ar paminėti savo šventes.

Viską pasiekti iš 
vežimėlio

Kambariai nuomojami trum-
palaikiam poilsiui. Neįgalieji pa-

prastai pasikviečia kartu paatos-
togauti draugus, tėvus ar globė-
jus. Tačiau vienišiai gali apsieiti 
ir be kompanijos. Plačios įėjimo 
durys svetingai atsiveria, veži-
mėlis vidun rieda be jokių truk-
džių. Viršutinius drabužius gali-
ma pakabinti ir neišlipus iš veži-
mėlio, nes kabykla įrengta pato-
giame aukštyje.

Iš holo lengvai patenkama į 
kitas patalpas. Grindų danga to-
kia, kad vežimėlis be kliūčių rie-
da visomis kryptimis – lyg slidė-
mis per sniegą. Svetainėje gali-
ma pažiūrėti televizorių, paskai-
tyti knygą. Neįgalusis gali pasi-
rinkti – likti vežimėlyje ar per-
sėsti ant patogios sofutės. Pro-
jektuojant baldus galvota apie 
tai, kad būtent iš vežimėlio žmo-
gus sieks puodelio ar knygos, to-
dėl baldai – neaukšti.

Žmonėms su regėjimo ne-
galia labai padeda tai, kad čia 
viskas atvira, ryškiai apšvies-
ta, kontrastinga, todėl lengva 
orientuotis.

Iš pirmo žvilgsnio virtuvė – 
lyg įprastame name, tačiau įsi-
žiūrėjus galima pastebėti dau-
gybę gudrybių. Didelis, 8 žmo-
nėms skirtas stalas, atrodo la-
bai tvirtas, tačiau jo aukštį ga-
lima reguliuoti ir nustatyti taip, 
kad patogu prie jo privažiuoti 
vežimėliu.

Sumaniai įrengtos ir spinte-
lės. Iš jų stalčių nesunku paim-
ti bet kokį daiktą, net ir esan-
tį gilumoje. Patogiame aukštyje 
ir orkaitė, o po ja – ištraukiama 
medinė lenta, ant kurios patogu 
ruošti mėsą ar pyragą.

Galima reguliuoti ne tik vi-
sų stalų, bet netgi ir kriauklės 
aukštį, todėl prireikus išplauti 
indus neteks persikreipus ban-
dyti pasiekti čiaupą ir rizikuoti 
susižaloti.

Skrydis į vonią ir dar 
toliau

Tomas siekė, kad gyvento-
jai gautų kuo daugiau komfor-
to, taip būtino žmonėms su spe-
cialiais poreikiais, tačiau ven-
gė būsto panašumo į ligoninę. 
Gražūs miegamieji kviečia ra-
maus poilsio. Vienas iš šių nak-
čiai skirtų kambarių papuoštas 
paveikslais, kuriuos nutapė To-
mas ir jo žmona Lucy. O lovos, be 
abejo, irgi reguliuojamos. Pagal 
savo poreikius galima nustatyti 
ne tik lovos aukštį, bet ir pakelti 
pečius ar kojas.

Kadangi lova – su ratukais, 
galima gulint joje išvažiuoti į te-
rasą ir ten pasilepinti. O prieš už-
miegant naktinė lempa išsijungs 
vos vos palietus jos kojelę. Čia 
viskas taip – pasiekti kuo dau-
giau įdėjus kuo mažiau pastan-
gų. Juk šis namas skirtas poilsiui. 
Jums negera? Tereikia paspausti 
specialų mygtuką. Kitose patal-
pose esantys žmonės išgirs, kad 
jums reikia pagalbos.

Bet tikėkimės, kad viskas bus 
gerai. Ir jeigu jūs sugalvosite čia 
pailsėti, būtinai pasinaudokite 
keltuvu, kuriuo iš lovos „nuskri-
site“ į vonią. Paprastai tuo kel-
tuvu naudojamasi persėdant iš 
lovos į vežimėlį, tačiau jis taip 
pritvirtintas prie lubų, kad ant 
jo atsisėdus galima pasiekti vo-
nios kambarį, o jei pageidausite, 
atsidursite ir kitame miegamaja-
me, skirtame dviem asmenims. 

Be abejo, daug reguliuojamos 
technikos yra ir tualete, ir dušo 
kabinoje. Atsižvelgta net į tai, kad 
jums galbūt patogiau bus atsisės-
ti ne iš kairės, bet iš dešinės, to-
dėl viskas funkcionuoja taip, kad 
telieka pasirinkti priimtinesnį 
variantą. Visąlaik atkreipiamas 
dėmesys: pasirink, kaip tau pato-
giau. Net ir globėjams skirti kam-
bariai įrengti taip, kad prireikus 
juose galėtų gyventi ir neįgalieji. 
Jei kartais sugalvotų atvykti visa 
jų kompanija, nutarusi išmėgin-
ti ir įsitikinti, ką iš tikrųjų reiškia 
gyvenimas be kliūčių.

Nėra jokių rankenų. Viskas 
atsiveria, prasiveria, kviečia ei-
ti, žiūrėti. Apylinkėse daug ža-
lumos, be to, netoliese – vietovė 
ir namas, susijęs su populiariąja 
rašytoja Džeine Ostin. Yra ir dau-
giau įžymybių. Netoliese stovi 
pilis, kurią iškart atpažins seri-
alo „Dauntono abatija“ gerbėjai.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIKIENĖ

Monciškių ir Šventosios paplū-
dimiai jau laukia poilsiautojų. 
Juos vasaros sezonui jau visiš-
kai parengė miesto komunali-
ninkai. „Monciškėse pastatė-
me 60 šiukšlių konteineriukų. 
Nuo Monciškių iki Šventosios 
pakraščio prie LietuvosLatvi-
jos pasienio pastatytos 38 per-
sirengimo kabinos“, – pasako-
jo UAB „Palangos komunalinis 
ūkis“ direktoriaus pavaduoto-
jas Stepas Šeputis.

Ypač daug teko miesto ko-
munalininkams pasidarbuoti 
platinant taką link paplūdimio 
Monciškėse. Buvo nukastas ne 
vienas kubinis metras smėlio, 
gerokai pagilėjusio ir išplatė-
jusio tako krantai buvo sutvir-
tinti žabtvorėmis.

Komunalininkų darbais 
ypač džiaugiasi visos šalies ne-
įgalieji, kurių poilsio bazė yra 
Monciškėse prie pat jūros. Kol 
takas buvo siauras ir itin smė-
lingas, neįgaliesiems skirtu ve-
žimėliu iki paplūdimio nebuvo 
įmanoma privažiuoti. Dabar tai 
galima nesunkiai padaryti.

Atnaujintas vadinamasis 
Beždžionių tiltas. O Šventosios 
svečius vilios ir neatpažįstamai 
pasikeitęs Žemaičių alkas, ku-
ris į Jonines arba Rasų šventę 
šalies gyventojus, palangiškius, 
šventojiškius ir svečius iš už-
sienio vilios senąja paleoastro-
nomine observatorija.

Žemaičių alko prieigas tvar-
kyti imtasi vos atšilus orams – 
kopa sutvirtinta žabtvorėmis, 
atsižvelgiant į pėsčiųjų pamėg-
tus vaikščiojimo maršrutus, 
nutiestas per kopą link jūros 

vedantis medinis takas. Ne-
trukus naujais bus pakeisti ir 
dauguma alkakalnyje įrengtų 
ąžuolinių stulpų. „Naujais me-
diniais stulpais Žemaičių alke 
trys senieji buvo pakeisti ge-
gužės viduryje, o visus susi-
dėvėjusius stulpus planuoja-
ma atnaujinti iki Joninių“, – sa-
kė S. Šeputis.

Žemaičių alkas – bene la-
biausiai lankomas turistinis 
objektas Šventojoje. Ši vieta 
garsi tuo, kad yra įrengta pa-
gal viduramžiais (XIVXV a.) 
Palangoje ant Birutės kalno bu-
vusios dangaus kūnų stebyklos 
modelį – pagal ant alkos kalno 
įrengtų medinių stulpų, kurių 
kiekvienas atitinka Baltų mi-
tologijos dievų ir deivių vardus. 

Žemaičių alkas 1998aisiais 
įrengtas Žemaičių kultūros 
draugijos Palangos skyriaus 
iniciatyva. Dvylika stulpų ant 
kopos įrengti taip, kad pagal 
saulės metamus šešėlius bū-
tų galima nustatyti baltų ka-
lendorines šventes. Jie susta-
tyti, vadovaujantis Klaipėdos 
universiteto profesoriaus ar-
cheologo Vlado Žulkaus atlik-
tų Birutės kalno tyrinėjimų 
medžiaga.

Komunalininkai sutvarkė paplūdimius, 
atnaujino Žemaičių alką

Lino Jegelevičiaus straipsnyje www.palangostiltas.lt skaitome 
apie tai, kad neįgalieji Monciškėse sutvarkytu taku jau gali pa-
togiai patekti prie jūros. 

SIŪLO DARBĄ
Siūlome darbą vairuotojams: 
užsakymų pristatymas klien-
tams; produkcijos išvežiojimas 
įmonėms.
Priimame tik žmones su negalia, 
turinčius 20–55 % darbingumo.
Teirautis tel. 8 650 22102.

Svajonės išsipildymas: 
suprojektavo ir pastatė 

namą neįgaliesiems

Namo virtuvė patogi naudotis žmonėms neįgaliųjų vežimėliuose.

Tomas Yendelas.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Birželio pirmosios sekmadienis – Tėvo diena

Tėti, nesusitiksim žemės takuos, 
Bet prisiminimai gyvi net sapnuos.
Kur bepažvelgčiau į tėviškės 

vaizdus, 
Visur ir Tu vaikštai po savo namus.

Eini be kepurės sodo vidury,
Tai su grūdų sauja Tu vištų būry,
Su rėčiu ant veido pas bites eini,
Ar vaikus sukvietęs drausmės 

mokini.

Išvedęs arklius, apėjęs laukus,
Sakei, kad jau laikas nupjauti 

rugius.

Mylėjai žemę, mokinai dirbti mus,
Vis aiškinai, koks duonos kąsnis 

brangus.

Gal pirmąjį žodį išmokė mama,
Dar mane mažytę vygėj supdama,
Bet pirmąją raidę, menu, rodei Tu
Ir vyresnį brolį mokinai kartu.

Sakei, kad reikia džiaugtis tuo, 
ką turiu.

Už viską Tau ačiū šiandieną tariu.
Aš niekaip daugiau padėkot 

negaliu,
Tik žvakę ir gėlę, dar maldą skiriu.

Janina PRaNaItIENĖ
Jurbarkas

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

Dar galite pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratą!

Primename, kad tebevyksta 2016 m. II pusmečio savaitraščio pre-
numerata. Paskubėkite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams pusės metų „Bičiulystės“ pre-
numerata kainuoja tik 3,5 eurų. Lengvatinėmis sąlygomis prenu-
merata draugijose bus priimama iki birželio 10 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.

Trijulė
Skiriu a.a. Tėveliui

Neįmanoma suvokti, kodėl 
mes savo nugyventus metus 

labiausiai vertiname prisiminda-
mi jaunystę ir vaikystę. Mėginu 
pati ir atsakyti – tik jauna širdis ir 
protas sugeria visa, kas tuo laiko-
tarpiu buvo įdomu, netikėta, ne-
patirta. Dabar, gyvendami vis la-
biau „senstančius“ metus, pilnus 
nenusakomai beprasmio skubėji-
mo, sielos atgaivos norime ieško-
ti ten, kur, rodos, kažkada ir lietūs 
buvo šiltesni, ir vaivorykštės ryš-
kesnės, o laimę teikė kuklių norų 
išpildymas bei kasdienės smul-
kmenos. Ir stebino iki graudu-
mo netikėti bei drąsūs poelgiai.

Pradėsiu nuo to, kad buvau 
jau visiška panelė, kai patyriau 
šį nuotykį. Svečiavausi pas dėdę 
Praną, mamos brolį, kuris su visa 
šeima gyveno tėviškėje – Malūne. 
Taip mes visi buvom įpratę vadin-
ti šį mielą kampelį, kažkada Bo-
čiaus laikais gyvavusį ir klestėjusį 
ūkį. Aš dažnai vasaros pradžioje 
būdavau pas giminaičius. Norė-
davau bent keliolika dienų pagy-
venti tame name ir toje aplinko-
je, kur prabėgo mūsų mamos pa-
auglystė ir jaunystė. Jai tai buvo 
įprasta kasdienybė iki ištekant, 
o aš, kai klausydavau mamos pri-
siminimų, vis norėjau nors vaiz-
duotėje save matyti jos vietoje.

Ne mažiau mane ten viliojo ir 
gamtos grožis, nors jo ne-

trūko ir mano tėviškėje, tačiau 
žavėjo paminijų lankos, raibu-
liuojančios nuo žiedų margumo 
ir kvapų. Taip pat ir gyvenamieji 
trobesiai, kažkada Bočiams sta-
tytas neįprasto planavimo di-
džiulis namas, vėliau apleistas, 
nes šeimininką su šeima ištrė-
mus į Sibirą, buvo smarkiai su-
niokotas, o grįžus po dešimties 
metų, nebuvo lėšų atstatyti. Tie-
siog norėdavau čia pabūti per 
patį gamtos siautėjimą, kai lakš-
tingalų trelių varžytuvės paža-
dindavo vos pradėjus švisti. Kai 
pievų gėlių kvapai smelkdavosi 
pro atvirus langus... Girdėdavau 
dėdę iš šulinio semiant vande-
nį, šnekinant prie būdos pririš-
tą namų sargą... ir nutolstančius 
į sodą žingsnius. Netrukus pasi-
girsdavo dalgio tynimas, ruoš-
davosi vakaro pjovimui. Besi-
klausydama tokių, rodos, įpras-
tų kaimiško gyvenimo garsų, 

jaučiau sieloje nenusakomą pa-
laimą, teikiančią man stiprybės 
ir džiaugsmo bei nenumaldomo 
noro gyventi...

Išeidavome su pusseserėmis 
į lankas, mažoji Daivutė skindavo 
gėles, smilgas, o mudvi su Elyte 
pindavome vainikėlius be jokio 
siūlo. Braidžiodavome gimtojoje 
Minijoje, rinkdavome kriaukles 
bei gražesnius akmenėlius, kol 
išgirsdavome mus šaukiant na-
mo prie kasdienių neatidėlioti-
nų darbelių. Skurdoki buvo mūsų 
tėvų gyvenimai, tačiau tada visi 
mokėjo džiaugtis tuo, ką turėjo, o 
vaikai patys gebėjo susirasti už-
siėmimą ar susigalvoti žaidimą.

Atėjo laikas man grįžti namo. 
Per dėdę paprašiau, kad Tė-

velis užvažiuotų manęs pasiim-
ti (nebebuvau stipri ėjikė). Tėvui 
buvo paskirti du arkliai. Kitos 
dienos pavakary ir užsuko, va-
žiuodami namo po darbo. Kartu 
buvo ir mama, mat vasarą kolū-
kyje turėjo dirbti visi. Atsisvei-
kinusi su pusseserėmis, dėde ir 
dėdiene, įlipau į dvikinkį arklių 
vežimą. Toks pasivažinėjimas su 
arkliais tada irgi nebuvo dažnas 
dalykas. Man nuo mažumės labai 
patikdavo, kai Tėvelis važiuoda-
mas kur nors, dažniausiai į ma-
lūną susimalti grūdų, pasiimda-
vo su savimi. Tekdavo palauk-
ti eilėje, tačiau būdavau kantri, 
gal todėl jis ir veždavosi mane. 

Lengva ristele mūsų vežimas 
dardėjo linksma paminijų pie-
va. Retokai naudojamu keliuku 
artėjom prie didžiojo nuotykio, 
nežinodami, kad toks gali įvykti. 

Tuo laikotarpiu buvo dirb-
tinių tvenkinių statybų (ar 

kasimo) vajus visoje Lietuvoje, 
į jį pateko ir mūsų kolūkis. Dar 
žiemą buvo iškirstas miško pa-
kraštys, savo paunksmėje glau-
dęs senas, devyniolikto amžiaus 
kapines, kurias saugojo įdomi 
akmens tvora. Krūvose sukrauti 
sukirsti ir sudžiūvę stagarai pa-
lengva skendo vis labiau kylan-
čiame vandenyje, kurį į būsimo 
tvenkinio duburį plukdė upokš-
niai. Ta vietove vingiavo siau-
ras kelelis, kažkada buvęs labiau 
reikalingas ir stipriai suplūktas 
arklių bei žmonių kojų, o dabar 
nedažnai bevažiuojamas ir be-
baigiąs užželti. Deja, kelias buvo 
semiamas vandens. Matyt, Tėvu-
kas pagalvojo, kad jis dar nebus 
išplautas, ir sugebės orientuotis. 
Iki kito kranto buvo tik keliolika 

metrų, tiesiog ranka pasiekia-
ma – taip vėliau sakys Tėvelis. 
Todėl jis gana drąsiai arklius nu-
kreipė į tariamą kelią, į vis didė-
jančio vandens plotą. Brendant 
arkliams vandeniu, po kelių jų 
žingsnių staiga suvokėm, kad vie-
na ratų pusė pakrypo, ėmė grei-
tai semtis vanduo. Vienas arklys, 
nejausdamas kietesnio pagrindo 
po kojom, jau plaukė, tempdamas 
porininką į savo pusę. Tėvas rea-
gavo žaibiškai: grįžtelėjęs į mane 
suriko „Laikykis!“ ir jau stovėda-
mas šakės kotu stip riai kirto tam 
ark liui, kuris dar jautė kietą grun-
tą. Nežinau, kiek tokių smūgių te-
ko tam stipruoliui arkliui, tačiau 
jis ištempė plaukiką kartu su vi-
su vežimu. Visa tai įvyko per labai 
trumpą laiką – minutę ar dvi. Van-
duo – didžiulė jėga, kurią būtina 
gerbti. Tad nesunku įsivaizduoti 
mūsų kelionės baigtį – arkliai, ve-
žime trys žmonės, o aplink – be-
galybė vandens.

Tikrasis išgąstis užvaldė jau 
pasiekus krantą, kai suvokėm, 
kokioje didelėje bėdoje buvome 
atsidūrę. Tėvų veidai ir drabužiai 
buvo aptaškyti purvinu vande-
niu. Abu žiūrėjo į mane, ar labai 
išsigandusi? Palengva visi atsito-
kėjom ir iki namų važiavome ty-
lėdami. Dabar, po tiek metų, vis 
negaliu suvokti, kaip Tėvukui pa-
vyko suvaldyti išsigandusius ar-
klius. Jis gi viena ranka privalėjo 
bausti arklį, kuris turėjo traukti 
tą kitą, skęstantįjį, o kita ranka 
įtempti vadeles taip stipriai, kad 
žąslai arklių burnose neleistų 
jiems bent kiek atleisti raumenis.

Jau tada ne vieną kartą mąs-
čiau, koks šaunus ir drąsus 

mūsų Tėvas. Pasakodama apie 
šį nutikimą visada didžiuojuo-
si juo, kad nesutriko, nepametė 
galvos tokioje situacijoje. Viena 
kita delsimo minutė būtų bran-
giai atsiėjusi mūsų šeimai. Juk 
tikrai išvengėm bėdos tik Tėvo 
drąsos ir greitos nuovokos dėka. 
Iki šiol vis regiu jį stovintį vežimo 
priekyje, vienoje rankoje laikantį 
įtemptas vadeles, o kitoje – aukš-
tai iškeltas šakes. Šis darbo įran-
kis visada būna važnyčiotojui po 
ranka. Botagas šiuo atveju nebū-
tų pagelbėjęs. O Tėvelis arklius 
mylėjo nuo vaikystės ir nepliek-
davo jų be didesnės priežasties. 

Praėjus daugiau kaip ketu-
riasdešimt metų aš su graudu-
liu prisimenu tą šaunią trijulę – 
pap rastus, darbščius arklius, ne-
pamainomus žmogaus padėjėjus 
bei draugus, ir savo Tėvą, visą sa-
vo gyvenimą mylėjusį šiuos gyvu-
lius. Mano širdyje negęsta dėkin-
gumas už tą Tėvo žygdarbį, už tai, 
kad išgelbėjo mudvi su mama, sa-
ve ir mylimus arklius. Dar anuo-
met girdėjau Tėvelį kaimynui pa-
sakojant šią istoriją. Užbaigda-
mas jis sakydavo: „Žinai, sosie-
dieli, buvau baisiai išsigandęs, juk 
galėjom ir nebeišplaukti...“

Vincė VasYLIŪtĖ
Plungė

tėčiui

Gyvenimo padangėje susispietusiame širdies žiburėlių ūke sijoji 
metus... Atmintimi sijoji... Šviesia, tarsi boluojantys tavo smilkiniai, 
atmintimi... Su meile sijoji...

Būta gi, kiek visko būta...
Smelkiančios lig paširdžių nuojautos. Laukimo paslapties. 

Džiaugsmo viršukalnėse žvalgytasi. Kasdienybės rate suktasi.
Per ankstyvos gaivos saulėtekius į dobilo atolu užklotas vasaras 

eita...
Kiek surinkta, kiek sukrauta, sudėta kiek... 
Kiekviena pėda, atodūsis kiekvienas lyg peltakiuotos jazminų 

šakos į širdį sumerktos...
Pilni namai... 
Kvepėjimo...
Lyg beržo sulos jo atsigeria. Maži, dideli... Savi, artimi, tolimi... 

Būties troškulį malšina. Pasigardžiuodami. Pasimėgaudami.
Glosto atmintimi tavo metus... Šviesius, tarsi boluojantys smilki-

niai, metus...
Vaikštai po juos. Ne vienas.
Ir atrodo, lyg žvaigždėtą dangų nesvetimomis akimis kas 

braidytų... Išsiilgę. Mylimi. Ir mylintys...
Rita MOCKELIŪNIENĖ

Šakių r.

padėka tėčiui

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., PanevėžysBoružėlės kelionė.
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