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sostinės savivaldybe. Jau anks-
čiau jos patalpose eksponuota 
kelmiškių paroda „Aš esu“ buvo 
palikusi pačius geriausius įspū-
džius ir prisiminimus, todėl, pa-
sak Vilniaus mero pavaduotojos 
Editos Tamošiūnaitės, nedvejo-
jant šventę pasiūlyta surengti 
sostinės širdyje – pradedant Ka-
tedros ir baigiant Rotušės aikš-

tėmis, o 45 kvadratinių metrų 
paveikslui ekspozicinę erdvę 
įrengti tarp rotušės kolonų. 

Tarptautinė vaikų gynimo 
diena pasirinkta taip pat neatsi-
tiktinai. „Šie vaikai savo kūryba 
prisideda prie mūsų ateities, – 
šventiniame renginyje sakė ak-
torius, muzikos atlikėjas Gedi-
minas Storpirštis. – Mylėkime 

Tarptautinės vaikų gyni-
mo dienos proga Kelmės 
specialiosios mokyklos ir 
Kražantės progimnazijos 
mokiniai Katedros aikštė-
je išskleidė didžiulį spal-
vingą piešinį. Jame plaz-
dantys trys gėlių varpeliai 
tapo pagrindiniu šventi-
nės eisenos Rotušės aikš-
tės link akcentu. Daugiau 
kaip pusšimčio žmonių se-
namiesčio gatvėmis atlydė-
tas paveikslas netrukus pa-
virto į spalvingą aitvarą, o 
paveikslo „dvynys“ įsitaisė 
tarp rotušės kolonų ir pa-
puošė šį vieną svarbiausių 
miesto statinių.

Tolerancijos link 

Nuotraukose – Veprių 
apylinkės

„Esame tapę viena šeima“, – 
pasakoja Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos rengiamos tradicinės 
fotografų kūrybinės stovyk los 
(plenero) dalyviai. Ir iš tiesų 
daugelis iš jų šioje stovykloje 
dalyvauja ne pirmą, o kai kas – 
net ir šeštą kartą. Kūrybinis en-
tuziazmas, bendravimas neuž-
gęsta ir pasibaigus plenerui – 
pramokę fotografijos, padrą-
sinti ar iš naujo fotografavimo 
įgūdžius prisiminę stovyklos 
dalyviai rengia parodas savo 
neįgaliųjų organizacijose, siun-
čia nuotraukas „Bičiulystei“. O 

neseniai socialiniame tinkle su-
kūrė fotografų su negalia klubą 
„Mes esame“. Taigi galima saky-
ti, kad pleneras peraugo į foto-
grafų sambūrį. Todėl ir šį kar-
tą, susibūrę Vepriuose (Ukmer-
gės r.), fotografijos mėgėjai ne-
stokojo nei entuziazmo, nei ge-
ros nuotaikos. Plenero vado-
vė Marija Šileikaitė-Čičirkienė 
kartu su jo organizatore Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pro-
jekto vykdytoja Saule Vėjelie-
ne ir šį kartą sugalvojo įdomių 
užduočių, kurios paskatino kū-
rėjus keltis anksti ryte, sukarti 
ne vieną kilometrą ieškant įdo-
maus objekto. 

Šio plenero tema – „Atviru-
kas Vepriams“. Kūrėjai, pasi-
skirstę grupėmis, turėjo suras-
ti 12 Veprių apylinkes garsinan-
čių įdomių objektų, juos nufoto-
grafuoti taip, kad tiktų vietovę 
reprezentuojančiam leidiniui, 
bukletui. Kai kurie objektai (pa-
vyzdžiui, šerno, nuo kurio, kaip 
manoma, kilo Veprių pavadini-
mas, paminklas) buvo pačiame 

Milžiniškas paveikslas – 
dovana Lietuvai

Lietuvai padovanoti vaikų 
tapytą paveikslą buvo viena iš 
dar neišsipildžiusių Kelmės spe-
cialiosios mokyklos mokytojo 
Valdo Kančausko svajonių. To-
kią šventę ketinta surengti po 
šalį keliaujančią kelmiškių vek-
torinės tapybos parodą „Aš esu“ 
pristatant Lietuvos nacionali-
nėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje. Tačiau negavus leidimo 
ant vėliavos audinio atspaus-
dintu paveikslu papuošti jos fa-
sadą, naujos vietos V. Kančaus-
kas nusprendė ieškoti kartu su 

ir globokime savo vaikus. Ypač 
kuriančius vaikus.“ Juk, pasak 
Justino Marcinkevičiaus, kurio 
dainą renginyje atliko G. Stor-
pirštis, „jeigu šita Žemė kam 
priklauso, tai pirmiausia, žino-
ma, vaikams.“ 

V. Kančauskas sako, kad spe-
cialiai prie senamiesčio gatvė-
mis nešamo paveikslo nebuvo 

nurodę jo autorių: „Tai simboli-
nis visų vaikų darbas, jų kūry-
bingumo išraiška.“ Dar vienas 
didžiulis Lietuvai pagražinti 
skirtas paveikslas nuspalvino 
sostinės padangę. 

Plakatu tapo vienas 
geriausių paveikslų
Plakatu turėjusį tapti pa-

veikslą mokytojas rinko iš 30 ge-
riausių savo mokinių darbų. Už-
duotis buvo tikrai nelengva. Ga-
na sunku įsivaizduoti, kaip pie-
šinys atrodys daug kartų padi-
dintas, pakabintas tarp rotušės 
kolonų. V. Kančauskas neslepia 
taręsis ir su dailininkais, ir su 
dizaineriais. Nuomonės buvo la-
bai įvairios, o apsispręsti reikė-
jo pačiam mokytojui. Pasirinkęs 
Eglės Tunaitytės ir Viltės Bim-
baitės tapytus gėlių varpelius; 
mokytojas sako nenusivylęs – ir 
plakatas, ir į dangų pakilęs aitva-
ras stebino vaiskiomis spalvo-
mis, jis ypač gražiai atrodė iš toli. 

Kelmės specialiosios mo-
kyklos auklėtinei E. Tunaitytei 
vektorinė tapyba sekasi pui-
kiai. Labiausiai jai patinka pieš-
ti gėles. Vienas mergaitės tapy-
tas paveikslas netgi padovano-
tas šalies Prezidentei. 

Fotografų dovana Ukmergės kraštui – 
paroda apie Veprių žmonesJau tapo gražia tradici-

ja, kad Lietuvos neįgaliųjų 
draugija globoja meninin-
kus – į kūrybines dirbtu-
ves kasmet sukviečia daili-
ninkus, literatus, fotogra-
fijos mėgėjus. Šiemet pir-
mieji susibūrė fotografai. 
Jie ne tik dirbo kūrybinėje 
stovyk loje, bet ir surengė 
savo darbų parodą.

Integracijos keliu

miestelio centre. Kitų (piliakal-
nių, senojo ąžuolo teko ieškoti 
miškuose, laukuose). Taigi tai 
buvo dar viena proga susipažin-
ti su apylinkėmis, nes, kaip juo-

kauja M. Šileikaitė-Čičirkienė, 
gal ir ne kiekvienas vepriškis ži-
no, kur yra tas garsusis ąžuolas. 

Šio plenero idėja susijusi su 
Veprių informacinio centro ati-

darymu. Geriausius neįgalių fo-
tografų plenero dalyvių darbus 
centras galės panaudoti apylin-
kėms pristatyti. 

Kelmiškių vektorinės tapybos paveikslas – dovana Lietuvai.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Į neįgaliųjų fotografų parodos atidarymą Vepriuose susirinko ne tik nuotraukų autoriai, bet ir jų bičiuliai.
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�� Janina Pranaitienė 
laiške „Bičiulystei“ rašo 
apie daug įspūdžių pado-
vanojusią kelionę į Nidą. 

Ankstus sekmadienio 
rytas. Vieni susiruošė eiti 
į bažnyčią, o sunkią nega-
lią turintys Jurbarko neį-
galieji rikiavosi prie au-
tobuso. Kas sėdintis ve-
žimėlyje, kas su vaikšty-
ne ar ramentais, visi su 
savo palydovais pasiruo-
šę vykti į Nidą. Padedant 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei Vidai Pieniutie-
nei ir paslaugiam vairuo-
tojui Jonui, visi buvome 
patogiai susodinti ir iš-
riedėjome į kelionę.

Pro langus grožėjo-
mės Žemaitijos laukais 
ir žaliuojančiais miškais.

Klaipėdoje keltu per-
sikėlėme nemokamai, nes 
mūsų pirmininkė buvo 
susitarusi, kad važiuos 
sunkią negalią turintys 
neįgalieji. Nemokamai 
įvažiavome ir į Neringą.

Važiuojant Nidos link 

Išvyka į Nidą įsimins ilgam
vis pasistiebdami dairė-
mės – norėjome pamaty-
ti Kuršių marių ruoželį ar 
jūros kraštelį.

Nidoje pirmiausia nu-
važiavome prie Parnidžio 
kopos ir Saulės laikro-
džio – tai viena įspūdin-
giausių vietų Lietuvoje. 
Kadangi važiavo neįgalieji, 
autobusas mus galėjo pri-
vežti visai arti. Pirminin-
kė norėjo, kad sunkią ne-
galią turintis Jonas Naru-
ševičius su žmona Laima 
taip pat galėtų pasigrožėti 
šiuo reginiu. Iš poilsiavie-
tės čia atvykti jiems būtų 
buvę per sunku. 

Nidoje apžiūrėjome 
gražią, šiuolaikišką baž-
nyčią, po to vykome į pa-
marį. Kol buvo galima, va-
žiavome autobusu, o vė-
liau riedėjome savo turi-
momis priemonėmis.

Judėdami pamario ta-
keliais grožėjomis Kuršių 
mariomis ir jose plaukio-
jančiomis gulbėmis išties-
tais kaklais. Iš toliau atro-

dė lyg jūra būtų prisagsty-
ta žvakių. Iš lėto nuėjome 
iki Vytauto Kernagio pa-
minklo. 

Kiek pailsėję važiavo-
me prie jūros – pagrin-
dinio mūsų tikslo. Saulei 
šviečiant, pučiant nestip-
riam vėjeliui, Jurbarko ne-
įgalieji su savo palydovais 
pasklido po visą pajūrį, 
pagal savo galimybes.

Sutartu laiku išriedė-
jome namų link. Pakeliui 
apžiūrėjome Preilos mies-
telį. Sustojome ir Juod-
krantėje. Vieni dar kartą 

ėjo pasigrožėti mariomis, 
kiti nusipirkti žuvies, tre-
ti – pasivaišinti žuviene. 

Visi kelionės dalyviai 
džiaugėsi, kad galėjo nors 
trumpam pasižvalgyti po 
Lietuvą ir dėkoja Neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kei, o taip pat paslaugiam 
vairuotojui Jonui, kuris 
daug kartų turėjo padėti 
išridenti ar įridenti ratus 
ar kitaip prilaikyti einan-
čius su ramentais. Dar il-
gai kalbėsime, kad ir sun-
kią negalią turintys galė-
jo maloniai praleisti laiką.

Jurbarko neįgalieji aplankė Nidą.

Jurbarkas:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Jau pusę metų neįgalieji laukia nesulaukia neįga-
liųjų technikos remonto. Šiandienos situacija yra 

tokia, kad neįgaliųjų technikos priemonių remon-
to bei pritaikymo darbus vykdančių įmonių finan-
savimas sustabdytas, vyksta konkursas, o kada jis 
baigsis, niekas nežino.

Per daugelį metų sukurta gana operatyviai vei-
kianti neįgaliųjų technikos remonto sistema, kurios 
likimas, bent jau judėjimo negalią turintiesiems, da-
bar visiškai neaiškus. Skambinau ir kalbėjausi su 
kelių neįgaliųjų techniką remontuojančių įmonių 
vadovais. Jie patvirtino apie susidariusią situaciją. 
Taip pat guodėsi negalintys nepaisyti žmonių po-
reikių, todėl bandantys pagal išgales jiems padėti. 
Auksinių rankų meistras Kęstutis sako dirbantis 
be užmokesčio, be reikalingų detalių, nes širdis ne-
leidžia elgtis kitaip. „Turiu visą pluoštą paslaugas 
gavusių neįgaliųjų užpildytų dokumentų, bet bi-
jau, kad atgaline data savo darbo finansuoti nega-
lėsime ir išvis neaišku, ar gausime finansavimą“, – 
bėdojo meistras.

Centro darbuotojai nesutiktų su mano išvado-
mis, nes, pasirodo, neįgalieji gali kreiptis į juos. Esą 
Centras dabar vienintelis Lietuvoje remontuoja ju-
dėjimo negalią turinčių neįgaliųjų techniką. Paslau-
gos schema tokia: sugedus technikai skambinama į 
Centrą, gavus pritarimą priemonė vežama į arčiau-
siai esantį jo padalinį, užpildomi dokumentai, prirei-
kus skiriamas pakaitinis vežimėlis, važiuojate namo 
ir laukiate skambučio. Sulaukę važiuojate vežimėlio 
pasiimti. Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate Zarasuo-
se, Palangoje, Druskininkuose, o pats nevairuojate 
automobilio. „Centralizuota“ paslauga gali tapti di-
džiuliu, išsitęsusiu laike, o ir gana ir brangiu reikalu. 

Nutarėme atlikti eksperimentą. Taip, Centre pri-
ėmė labai mandagiai, bet vežimėlis bus pataisytas... 
tik už trijų savaičių. Ar vaikštantis žmogus galėtų 
visą mėnesį dėvėti svetimus batus? O neįgalus žmo-
gus privalo! Puikiai žinome, kad kiekvienas vežimė-
lis yra vienaip ar kitaip individualiai pritaikomas. 
Per tas tris savaites suprasite, kad ir į lovą iš jo per-
lipti daug sunkiau, ir tualetu pasinaudoti problema, 
gali būti vežimėlio net neįmanoma susilankstyti ir 
įsikelti į automobilį. Ir, kaip sakoma, „visos jūsų pro-
blemos yra tik Jūsų“ – nėra kam pasiskųsti... 

O mes pabandėme. Paskambinome į Centrą ir 
pateikėme kelis aktualius klausimus. Pasirodė, kad 
atsakymą gauti – misija neįmanoma. Visi atsakovai 
„peradresuodavo“ klausimus kitam. Pagaliau gavo-
me, kaip mums telefonu paaiškino, „kompetentingo 
šiais klausimais“ asmens koordinates. Išgirdome: 
„Aš dabar atostogauju iki birželio vidurio. Šiandien 
užbėgau asmeniniais klausimais, bet būsiu tik iki 
14 val. Parašykite klausimus raštu.“ 

O kad problema yra tikrai labai aktuali, parodo 
mano situacija. Pirmadienį vakare atvykau į Mon-
ciškes. Išsiėmusi ir surinkusi vežimėlį pamačiau, 
kad viena padanga visiškai subliuškusi. Nežinau, 
kur ją pradūriau, bet faktas yra faktas. Vakaras. 
Arčiausiai – Klaipėdoje esanti remonto įmonė veik-
los nevykdo, atsakingi Centro darbuotojai – seniai 
namuose. Visa laimė, kad atsirado puikus žmogus, 
kuris man padėjo. Rytojaus dieną paskambinau į 
Centrą ir pasiteiravau, ką daryti žmogui panašioje 
situacijoje? Pauzė, o po jos sąžiningas prisipažini-
mas: „Paskambintumėte mums kitos dienos ryte ir 
mūsų atstovas atvežtų jums pakaitinį vežimėlį.“ O 
ką daryti naktį? Tad aišku, kad TPNC pertvarkos 
ir nesibaigiantys „konkursai“ yra labai ydingi. De-
ja, ten dirbantieji panašiose situacijose neatsidurs 
ir jiems skubėti nėra reikalo. Dar kartą pasitvirti-
na nerašyta taisyklė: „Viskas neįgaliesiems be pa-
čių neįgaliųjų.“ 

Bėdos dėl neįgaliųjų 
technikos remonto 

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Stanislava Maslinskie-
nė su „Bičiulystės“ skaity-
tojais dalijasi sporto šven-
tės įspūdžiais. 

Širvintų rajono neįga-
liųjų draugija gegužės pa-
baigoje visas rajono orga-
nizacijas, dirbančias su 
neįgaliaisiais, sukvietė į 
sporto varžybas. Parung-
tyniauti susirinko Širvin-
tų rajono savivaldybės so-
cialinių paslaugų centro, 
bendrijos „Lemties bičiu-
liai“, Vilniaus ir Alytaus 
regiono aklųjų ir silpna-
regių bendrijos ir Neįga-
liųjų draugijos sporto en-
tuziastai. 

Susitikimas buvo labai 
šventiškas. Sveikindama 
šventės dalyvius Širvin-
tų rajono administraci-
jos direktorė Ingrida Bal-

tušytė-Četrauskienė pa-
sidžiaugė, kad savivaldy-
bės parama padeda tęsti 
gražią rajono neįgaliųjų 
sporto žaidynių tradiciją. 
Ji dėkojo organizatoriams 
Neįgaliųjų draugijai ir Šir-
vintų sporto centrui, vi-
siems susirinkusiems už 
optimizmą ir bendruome-

niškumą. Taip pat sporti-
ninkus pasveikino sporto 
mokyklos direktorė Ali-
na Zapolskienė, Neįgalių-
jų draugijos tarybos narė, 
pirmininkės pavaduotoja 
Anastazija Stakauskienė 
ir kiti. Šventėje dalyvavo 
„Atžalyno“ progimnazijos 
direktorė Daiva Klimienė, 

kuri daugelį metų leidžia 
neįgaliesiems sportuoti 
šioje mokykloje, ilgametis 
sporto entuziastas moky-
tojas Leonas Vaicekaus-
kas ir visas būrys teisėjų .

Visus sporto varžybų 
dalyvius savivaldybė ap-
dovanojo knygomis, neįga-
lieji džiaugėsi pasiekimais, 
gautais apdovanojimais, 
medaliais. Visus linksmi-
no muzikos mokyklos atli-
kėjai bei Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Viltis“ mu-
zikantai Jonas Romaška ir 
Pranas Vrubliauskas.

Po visų apdovanojimų 
vaišinomės koše, arbata 
ir saldumynais. Šventės 
dalyviai ilgai nesiskirstė, 
šnekučiavosi, bendravo 
prisimindami malonias 
akimirkas.

Varžėsi rajono neįgalieji 
sportininkai 

Širvintos: 

Širvintiškiai varžėsi sporto šventėje.

Aplankė zanavykų kraštąŠilutė:

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė parašė apie įdo-
mią kelionę. 

Šie metai karščiais nu-
džiugino kur kas ankš-
čiau, tad ir kelionių marš-
rutus teko paankstin-
ti. Draugijos pirmininkė 
Laima Micienė pirmiau-
sia pasiūlė susipažinti su 
netoli esančiu Šakių rajo-
nu ir garsiu Gelgaudiškio 
dvaru. Į kelionę susiruo-
šė pusšimtis neįgaliųjų. 
Pirmininkė pasirūpino, 
kad dvare mus priimtų 
su edukacine programa, 
kuri maloniai nustebino. 
Sužavėjo atkurtas teatra-
lizuotas dvaro ankstesnis 
gyvenimas su ponais ir jų 

tarnais, klausėmės dvaro 
muzikantų senovinių dai-
nų, o ponas maloniai pa-
šokdino ir mūsų damas. 

Medžiotųjų garsus ra-
gas visus sukvietė prie vai-
šių stalo. Išklausėme pasa-
kojimą apie to laik mečio 

medžioklės ypatumus, tro-
fėjų džiaugsmą. Dvarą su-
pa 8 alėjos su šimtamečiais 
medžiais. Ypač visus pake-
rėjo bijūnų grožis. Dar ap-
lankėme varpinę, klausė-
mės varpų muzikos. Pasi-
džiaugę nuostabiais Gel-

gaudiškio dvaro vaizdais, 
gražiai pabendravę su dva-
riškiais, linksmai nusiteikę 
pasukome Griškabūdžio 
gyvenvietės link. Ten ap-
lankėme vienintelę Lietu-
voje aštuoniakampę me-
dinę bažnyčią. Mus pasi-
tiko parapijos klebonas, 
kuris papasakojo įdomią 
bažnyčios istoriją. Vėliau 
Šakių centre mūsų laukė 
gidė Aušra, kuri aprodė ir 
papasakojo apie žinomas 
miestelio vietas. Grįžda-
mi namo sustojome neto-
li Lumpėnų įsikūrusioje 
gražioje sodyboje „Senasis 
Rambynas“, kur visų laukė 
gardi vakarienė. 

Namo grįžome laimin-
gi, pilni malonių įspūdžių.

Gelgaudiškio dvare šilutiškius pasitiko ponai.
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Kita Lietuvai padovanoto 
paveikslo autorė – Viltė Bim-
baitė. Ji – Kražantės progimna-
zijos ketvirtokė. Smalsi, piešti 
taip pat labai mėgstanti moki-
nukė neatsispyrė norui sužino-
ti, kaip teptuką gali pakeisti... 
kompiuterio pelė. Kai metų pra-
džioje progimnazijoje atsirado 
vektorinės tapybos būrelis, Vil-
tė iškart į jį užsirašė. Šiandien 
mergaitė džiaugiasi – kompiu-
teris suteikia daug daugiau ga-
limybių, leidžia labiau fantazuo-
ti, todėl ir paveikslai išeina įdo-
mesni, netikėtesni. 

V. Kančauskas šypsosi: tas 
netikėtumas ir noras eksperi-
mentuoti vaikus taip įtraukia, 
kad kartais juos net tenka pri-
stabdyti, paraginti šiek tiek il-
giau padirbėti prie detalių, o ne 
vien stengtis paveikslą papildy-
ti dar vienu nauju potėpiu. Pie-
šiant kompiuterinės grafikos 
būdu, to, ką padaręs išsaugojai 
kompiuterio atmintyje, patai-
syti beveik neįmanoma. Todėl 
čia labai svarbu neperspausti, 
„neperpiešti“. 

Kompiuterio atmintyje iš-
saugotą piešinį kiekvienąsyk 
galima tapyti toliau. Prie to pa-

ties darbo gali prisėsti ir ki-
tas autorius. Tai ir paskatino 
V. Kančauską žengti dar vie-
ną žingsnį. Vektorinės tapybos 
ėmęs mokyti ir Kražantės pro-
gimnazijos mokinius, jis sugal-
vojo į tą patį kūrybinį procesą 
įtraukti specialiųjų poreikių 
vaikus ir negalios neturinčius 
mokinius. Pasak jo, tokiai integ-
racinei idėjai niekas neprieš-
taravo. Tad simboliška, kad ir 
sostinės rotušę papuošęs pa-
veikslas – gražus šio integraci-
nio projekto rezultatas.

Nedidelio miestelio 
pavyzdys visai Lietuvai

Per įvairias Lietuvos vietas 
keliaujanti originali kelmiškių 
vektorinės tapybos paroda – įti-
kinamas įrodymas, kad ir nega-
lią turintys vaikai gali būti to-
kie pat gabūs, kaip ir visi kiti. 
Svarbu sudaryti sąlygas jų ta-
lentams atsiskleisti, juos tobu-
linti. Ir rasti žmogų, kuris imtų-
si šitos misijos. 

V. Kančauskas su specialiųjų 
poreikių vaikais dirba jau dau-
gelį metų. Matematika, infor-
matika – formalūs dalykai, ku-
rių juos moko. O užslėptas kū-
rybines mokinių galias V. Kan-

čauskas stengiasi pažadinti 
kaip laisvasis mokytojas. Įvai-
rių veiklų jiems siūlęs pedago-
gas džiaugiasi pagaliau atradęs 
tokią, kuri įtraukia, žadina vaiz-
duotę, skatina eksperimentuoti. 

Šventinėse eitynėse dalyva-
vusi Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė pasidžiaugė: „Šis mo-
kytojas – tikras lyderis. Vaikai 
tiki ir pasitiki juo. Todėl ir re-
zultatai tokie gražūs.“

Vektorinė tapyba tapo tik ru 
proveržiu. Ji ne tik padėjo atsi-
skleisti negalią turinčių vaikų 
gebėjimams, bet ir parodė, kad 
net vieno žmogaus iniciatyva 
gali tapti didelių pokyčių pra-
džia. Ir visai nesvarbu, kur ji 
gimsta. Kelmiškiai drąsiai per-
žengė mažo miestelio ribas, 
savo gebėjimais nustebino net 
visko mačiusius sostinės me-
no mėgėjus. 

Integracinio projekto tęsi-
niu tapo šventinės eitynės, prie 
kurių V. Kančausko paragin-
ti prisijungė kelių užsienio ša-
lių ambasadų, nevyriausybinių 
neįgaliųjų organizacijų atstovai, 
savanoriai, o renginį dar labiau 
paįvairino simboliniame kon-
certe sutikęs dalyvauti Žemy-
nos progimnazijos vaikų pop-
choras „Žemynėlė“, gitara savo 
atliekamiems kūriniams pritarę 
G. Storpirštis, Mindaugas Valiu-
kas. Šventinėse eitynėse daly-
vavusi Lietuvos neįgaliųjų foru-
mo prezidentė Dovilė Juodkaitė 
džiaugėsi sostinei tokį gražų in-
tegracinį renginį padovanojusio 
nedidelio miestelio pavyzdžiu. 
Pasak jos, jeigu yra iniciatyva, 
tikėjimas ir pasitikėjimas kitais, 
noras kartu padaryti kažką gra-
žaus, nuo to ir prasideda poky-
čiai. O paskui prie tokios inicia-
tyvos labai natūraliai prisijun-
gia ir kiti žmonės. 

V. Kančauskas neslepia: šis 
renginys – tikrai ne paskuti-
nis. Mokytojo galvoje sukasi 
dar ne viena visus nustebin-
sianti idėja. 

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

Sąvokos „nedarbingas“, „iš 
dalies darbingas“ ne vienam 
neįgaliajam yra užkirtusios 
kelią įsidarbinti net nepilnai 
darbo dienai ir yra visuoti-
nai pripažįstamos kaip dis-
kriminuojančios.

Todėl Seimą jau pasiekė nau-
ji Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos parengti įstatymų 
projektai, kuriuos priėmus, bus 
panaikinta neįgaliuosius dis-
kriminuojanti nedarbingo as-
mens sąvoka bei padidintos 
slaugos ir pagalbos (priežiūros) 
išlaidų tikslinės kompensacijos. 
Šiam įstatymų paketui pritarta 
po svarstymo.

Visos tikslinės 
kompensacijos  

didės 11 Eur 
Šiuo metu asmenims, ku-

riems nustatyti specialieji po-
reikiai, yra skiriamos ir mo-
kamos tikslinės kompensaci-
jos, kurių dydžiai yra diskrimi-
nuojantys. Pavyzdžiui, senatvės 
pensijos amžių sukakusiems 
asmenims skiriamos dvigubai 
mažesnės tikslinės kompensa-
cijos nuolatinei priežiūrai (pa-
galbai) nei darbingo amžiaus 
asmenims. Tikslinių kompensa-
cijų dydžiai darbingo amžiaus 
asmenims priklauso nuo jiems 
nustatyto darbingumo lygio, 
vaikams – nuo neįgalumo lygio.

Be to, atotrūkiai tarp tiksli-
nių kompensacijų yra labai di-
deli – nuo 280 Eur  iki 9,5 Eur.

Todėl buvo nuspręsta pa-
keisti tikslinių kompensacijų 
dydžius, kartu keičiant specia-
liųjų poreikių nustatymo krite-
rijus ir tvarką.

Siūloma nustatyti du nuola-
tinės slaugos lygius ir du nuo-
latinės priežiūros (pagalbos) 
lygius ir atitinkamai išdėlioti 
tikslinių kompensacijų dydžius, 
kurie nustatyti atsižvelgiant ir į 
tai, kad transporto išlaidų kom-
pensacija nebus nustatoma iš 
naujo. Dėl šios priežasties visas 
tikslines kompensacijas numa-
toma didinti 11,02 Eur.

Sprendimus dėl specialių-
jų poreikių priims Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tar-
nyba.

Šiuo metu nustatyti specia-
lieji poreikiai galios iki jų nusta-
tymo termino pabaigos ir asme-
nims niekur kreiptis nereikia.

Daug kritikos iš neįgalių-

jų sulaukianti 9,5 Eur dydžio 
transporto išlaidų kompensa-
cija bus pakeista kitomis tiks-
linėmis kompensacijomis – pa-
vyzdžiui, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos). Bet siekiant užtik-
rinti asmenų, kuriems jau bu-
vo nustatytas specialusis trans-
porto išlaidų kompensacijos po-
reikis, teisėtus lūkesčius, jie tu-
rėtų gauti šią kompensaciją iki 
nustatyto termino pabaigos.

Naikinama  
neįgaliuosius 

diskriminavusi  
sąvoka

Vietoje neįgaliuosius diskri-
minuojančios „nedarbingo“, „iš 
dalies darbingo“ asmens sąvo-
kos norima įtvirtinti darbin-
gumo lygmens procentus. Da-
bar vartojamą sąvoką „nedar-
bingas“ atstotų sąvoka „asmuo, 
kuriam nustatytas 0–25 pro-
centų darbingumo lygis“, sąvo-
ką „iš dalies darbingas“ atstotų 
sąvoka „asmuo, kuriam nusta-
tytas 30–55 procentų darbin-
gumo lygis“.

Asmens darbingumas būtų 
vertinamas procentais 5 punk-
tų intervalu ir neskirstomas į 
atskiras grupes (neįgaliuoju bū-
tų laikomas asmuo, kurio dar-
bingumo lygis 0–55 proc.).

Priėmus pataisas, daugiau 
teisių bei atsakomybės tektų ir 
savivaldybėms. Savivaldybių 
darbuotojai, dalyvaudami spe-
cialiųjų poreikių vertinime, tu-
rėtų galimybes iš karto nusta-
tyti, kokia pagalba (socialinės, 
slaugos paslaugos, piniginė pa-
rama) reikalinga asmeniui, ku-
rio specialieji poreikiai vertina-
mi, ar jo šeimos nariams. Tam 
savivaldybėms būtų skirtos lė-
šos (iki 4 proc. administravi-
mui nuo visos tikslinių kom-
pensacijų sumos). Neįgalumo 
ir darbingumo tarnyba specia-
liuosius poreikius vertins pagal 
medicininius kriterijus ir savi-
valdybių nustatytus kliuvinius 
jo savarankiškumui.

Neįgaliųjų socialinės integ-
racijos įstatymo pataisų projek-
tui ir lydimiesiems teisės aktų 
projektams po svarstymo pri-
tarė 96 Seimo nariai, vienas 
balsavo prieš, 4 susilaikė. 

Siūloma, kad įstatymai įsi-
galiotų 2019 m. sausio 1 d. 
Jiems įgyvendinti per pirmus 
metus reikėtų papildomai iki 
14 mln. Eur.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, komentuojame

Kas pasikeis, jei Seimas priims 
Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymo pataisas?

Vektorinės tapybos piešinys  
tapo sostinę nustebinusiu  

plakatu ir aitvaru

E. Tunaitytės ir V. Bimbaitės paveikslas įsikūrė tarp Vilniaus rotušės kolonų.

Rotušę papuošusį paveikslą piešusią Viltę Bimbaitę atlydėjo mama Jūratė.

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

ir sveikatos priežiūros paslau-
goms, ir kompensuojamiesiems 
vaistams bei medicinos pagal-
bos priemonėms).

Priimti įstatymo pakeitimai 
įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d.

Šiuo metu Ortopedijos tech-
ninių priemonių įsigijimo išlai-
dų kompensavimo tvarką nu-
stato sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu patvirtintas 
Valstybės paramos ortopedijos 
techninėms priemonėms įsigy-
ti apmokėjimo tvarkos aprašas.

lRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Cinamonas yra nedidelis 
visžalis medis arba krūmas, 

kilęs iš Pietryčių Azijos, priklau-
santis laurinių šeimai. Jaunų ša-
kų išdžiovinta vidinė žievė var-
tojama kulinarijoje, kosmeto-
logijoje ir medicinoje. Ji yra rū-
džių spalvos ir stipraus specifi-
nio malonaus kvapo. Išdžiovin-
ta žievė susisuka į ritinėlį, vadi-
namą cinamono lazdele (rinkoje 
sutinkamos stambiai sutrupin-
tos cinamono lazdelės ir šviesiai 
rudi cinamono milteliai). Beje, 
išskirtinis cinamono kvapas ir 
skonis priklauso nuo šio pries-
konio aliejuje esančio cinamal-
dehido, kuris turi nemažai nau-
dingų savybių sveikatai. 

Naudojimas kulinarijoje
Cinamono dedama į kom-

potus, kisielius, likerius, vy-
nus, kavą, kakavą, vaisių sriu-
bas, vaisių vyniotinius, mėsos ir 
žvėrienos patiekalus, padažus, 
marinatus, želė, vaisių, varš-
kės pyragus, pudingus, sausai-
nius, keksus, kitus miltinius 
gaminius bei nacionalinius pa-
tiekalus.

Ypač cinamonas populiarus 
Rytų virtuvėje. Ten jis naudoja-
mas paskaninti avienai, kiaulie-
nai, paukštienai ir marinatams. 
Cinamonas gerina riebios mė-
sos skonį, todėl Užkaukazėje 
ir Vidurinėje Azijoje jis naudo-
jamas tiek šaltiems, tiek karš-
tiems valgiams iš paukštienos 
ir antriesiems patiekalams iš 
avienos. Kinijoje ir Korėjoje šis 
prieskonis naudojamas ruo-
šiant keptą kiaulieną. 

Privalomas įvairių 
prieskonių komponentas

Rytuose cinamonas yra pri-
valomas įvairių sausų priesko-
nių komponentas. Cinamono 
milteliai praturtina daugelio 
desertų skonį. Ypač cinamonas 
gerai dera su saldžiais vyšnių, 
obuolių, kriaušių, svarainių, 
moliūgų patiekalais.

Vakarų Europos virtuvėje 
cinamonas daugiausia naudo-
jamas vaisių ir daržovių salo-
toms, šaltoms vaisių sriuboms 
bei ryžių, varškės ir miltų kepi-
niams aromatizuoti.

Pastaba: jeigu į šviežiai iš-
spaustas vaisių sultis įmaišo-
ma šiek tiek cinamono, jos išsi-
laiko kiek ilgiau, negu įprasta, 
ir nesurūgsta (cinamonas nai-
kina bakterijas).

Konkuruoja dvi 
cinamono rūšys

Nuo seno tarpusavyje kon-
kuruoja dvi cinamono rūšys: 
Ceilono cinamonas (laikomas 
tikruoju cinamonu) ir Kasijos 
(cassia) cinamonas (dar vadina-
mas kiniškuoju cinamonu arba 
Saigon cinamonu). 

Ceilono cinamono krūmas 
užauga iki 10 metrų aukščio. 
Jis, be Šri Lankos (Ceilonas), dar 
auginamas Pietų Indijoje, Ma-
dagaskare, Jamaikoje, Gvinė-
joje ir Brazilijoje. Ceilono cina-
monas yra saldesnis, jo aroma-
tas malonesnis, švelnesnis ir – 
svarbiausia – turi šimtą kartų 
mažiau (lyginant su Kasijos ci-
namonu) kumarino. 

Paaiškinimai 
1. Kumarinas (C9H6O2) – 

šviežio šieno kvapo bespalviai 
kristalai. Šis organinis junginys 
skystina kraują, gali pakenkti 
kepenims, inkstams ir kitiems 
organams (vien kumarino per-
dozavimas sukelia stiprius gal-
vos skausmus). Jo esama dauge-
lyje augalų – barkūne, stumbra-
žolėje; vartojamas kaip kvapioji 
medžiaga parfumerijoje, esen-
cijų, muilo gamyboje ir kitur.

2. Ceilono cinamonas kuma-
rino turi mažiau negu 0,004 %, 
Kasia cinamonas – apie 5 %.

Pirmosios rašytinės 
žinios

Pirmosios rašytinės žinios 
apie Kasijos (kiniškąjį) cina-
moną, kuris auga Kinijoje ir In-
donezijoje (krūmas užauga iki 
15 metrų aukščio), siekia XXVII 
amžių prieš Kristų. Beje, kai 
portugalai užkariavo Ceiloną, 
geresnės kokybės Ceilono ci-
namonas išstūmė menkavertį 
Kasijos cinamoną ir XVI a. vi-
duryje Ceilono cinamono kai-
na pakilo keliasdešimt kartų. 

Pirmosios kultūrinio cinamo-
no plantacijos Ceilone atsirado 
1765 m. ir tuo metu patenkino 
visų šalių poreikius.

Patarimai pirkėjams
 geriausia pirkti cinamono 

miltelius ar lazdeles, importuo-
tus iš Šri Lankos (iš šios šalies į 
rinką patenka 90 % šios rūšies 
cinamono, kuris, beje, už Kasi-
jos cinamoną yra brangesnis 
apie 5 kartus), o ne iš Indonezi-
jos, Vietnamo ar Kinijos;
  perkant cinamono laz-

deles, reikia žiūrėti į jų spalvą: 
Ceilono cinamono lazdelės bū-
na šviesiai rudos, Kasijos lazde-
lės iš abiejų pusių turi rausvą, 
rudą ir net pilką atspalvį;
 geriausios sąlygos cina-

monui laikyti: sausa, tamsi vie-
ta, sandari pakuotė; cinamo-
no miltelių galiojimo laikas – 6 
mėnesiai, cinamono lazdelių – 
1–2 metai.

Pastaba: Europos Sąjungoje 
yra tam tikrų draudimų naudo-
ti Kasijos cinamoną kepiniams 
ir dribsniams. 

Cheminė sudėtis
Cinamono žievė turi ląste-

lienos, rauginių medžiagų, sa-
kų, dervos, pektino, furfurolo, 
riebalų, baltymų, cinko, fosforo, 
geležies, kalcio, kalio, mag nio, 
mangano, natrio, vario, eteri-
nio aliejaus, beta karoteno, be-
ta kriptoksantino, liuteino, ze-
aksantino, likopeno, vitaminų 
A, B1, B2, B4, B5, B6, B9, C, E, K ir 
PP. Be to, cinamono žievėje yra 
stiprių antioksidantų (antiok-
sidantai saugo mūsų organiz-
mą nuo laisvųjų radikalų daro-
mos oksidacinės žalos), tokių 
kaip polifenoliai, kurių aktyvu-
mas lenkia česnaką ir raudonė-
lį. 100 g cinamono žievės kalo-
ringumas – 247 kilokalorijos.

Paaiškinimai
1. Antioksidantai – chemi-

niai junginiai, kurie organizme 
suranda ir neutralizuoja lais-
vuosius radikalus, neleisdami 
jiems pažeisti kraujagyslių sie-
nelių ir kitų sveikų ląstelių. Pa-
grindiniai antioksidantai yra: 
vitaminas E, beta karotenas (vi-
tamino A augalinė forma), vita-
minas C, selenas.

2. Laisvieji radikalai – ne-
stabilūs atomai, molekulės, jo-
nai, kurie turi vieną ar daugiau 
nesuporintų elektronų. Jie pa-
sisavina elektronus iš kitų ląs-
telių molekulių ir sutrikdo nor-
malius organizmo cheminius 
procesus. Pagrindiniai laisvų-
jų radikalų šaltiniai: nuodin-
gos medžiagos, taršalai, ląstelių 
medžiagų apykaitos produktai, 
jonizuojanti radiacija, traumos, 
rūkymas, nepakankama mity-
ba, stresai.

3. Polifenoliai – natūralios 
cheminės medžiagos, esančios 
augaluose. Nuo jų priklauso au-
galų spalva, aromatas ir skonis, 
taip pat jos stiprina mūsų imu-
nitetą, mažina kai kurių ligų 
(senatvinės demencijos, širdies 
ir kraujagyslių ligų, artrito, vė-
žio ir kt.) atsiradimą.

4) Demencija – silpnapro-
tystė, ištinkanti normalios psi-
chikos žmogų dėl nepakanka-
mo aukštųjų psichinių funkci-
jų išsivystymo arba visiško iš-
nykimo. 

Cinamono nauda 
sveikatai 

 palengvina maisto įsisa-
vinimą, reguliuoja skrandžio 
sulčių gamybą, yra puikus ląs-
telienos šaltinis, padeda dau-
gelio skrandžio ir žarnyno li-
gų atvejais;
  stabdo dantų ėduonies 

plitimą, gerina burnos kvapą, 
saugo dantenas nuo uždegimo;
 turi antiuždegiminių, an-

tibakterinių savybių (gydymas 
bus efektyvesnis, jei į arbatą 
įmaišysime ne tik cinamono, 
bet dar imbiero ir medaus), ko-
voja su grybelinėmis infekcijo-
mis (pavyzdžiui, efektyviai gy-
do grybelio sukeltas kvėpavimo 
organų infekcijas);
 tinka vidurių pūtimo, py-

kinimo, viduriavimo, vėžio bei 
Alzheimerio ligos profilaktikai; 
 stiprina imunitetą, gydo 

peršalimo ligas, iš organizmo 
šalina toksinus;

Cinamonas – pats skaniausias prieskonis,  
turintis gydomųjų savybių

  normalizuoja širdies ir 
kraujagyslių sistemos darbą, 
aktyvina kraujotaką, padeda 
išvengti kraujagyslių krešulių;
 mažina bendrojo, blogojo 

cholesterolio, cukraus kraujyje 
lygį (pastaroji cinamono savy-
bė naudinga sergantiems II tipo 
cukriniu diabetu, nes ne tik re-
guliuoja gliukozės kiekį, bet ir 
aktyvina insulino receptorius), 
didina gerojo cholesterolio lygį;
 kartu su kitomis priemo-

nėmis palengvina lieknėjimo 
procesą (prieš pusryčius geria-
ma cinamono arbata su medu-
mi (vietoje cukraus);
 gerina regą, nuotaiką, at-

mintį, dėmesio koncentraci-
ją, galimybę mokytis, padeda 
įveikti depresinę būseną;
  didina galvos smegenų 

aktyvumą, suteikia žvalumo, 
didina bendrą organizmo dar-
bingumą;
  ramina, valo odą, gydo 

jos ligas; 
 stiprina plaukus ir stimu-

liuoja jų augimą;
  padeda atsikratyti ne-

rimo;
 stiprina sąnarius, kaulus 

(padeda išvengti kaulų išretė-
jimo ir jų lūžių).

Ne visiems tinka, svarbu 
neperdozuoti

1. Cinamonas visais atvejais 
turi būti vartojamas saikingai 
(dienos dozė neturi viršyti 0,5 
šaukštelio; pradžioje pageidau-
tina vartoti netgi šiek tiek ma-
žesnius kiekius) ir tik pasitarus 
su gydytoju. Mat cinamono per-
dozavimas (geriausiu atveju) ga-
li sukelti ryškią nervinę įtampą.

2. Perdozavimo turėtų veng-
ti karščiuojantys žmonės, nes 
tai gali išprovokuoti galvos 
skausmą.

3. Nėštumo metu būtina visai 
atsisakyti cinamono, nes jis ga-
li paskatinti gimdos susitrauki-
mus ir taip sukelti persileidimą.

4. Cinamonas nevartotinas 
pakilus arteriniam kraujospū-
džiui, esant vidiniam ar išori-
niam kraujavimui.

5. Kadangi cinamonas skys-
tina kraują, todėl jis netinka 
žmonėms, kurių žemas kraujo 
krešėjimo lygis.

6. Tai pat cinamono negali 
vartoti ir tie žmonės, kurių or-
ganizmas apskritai netoleruoja 
šio produkto. 

Romualdas OGiNSKAS

Įstatyme reglamentuota ortopedijos gaminių kompensavimo tvarka
Seimas priėmė Sveikatos 
draudimo įstatymo patai-
sas, kuriomis nuspręsta nu-
statyti ortopedijos techni-
nių priemonių įsigijimo iš-
laidų kompensavimo tvar-
ką. Už naujas nuostatas 
balsavo 80 Seimo narių, 
prieš – 2, susilaikė 8 parla-
mentarai.

Priimtomis pataisomis bus 
nustatomos Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (VLK) ir ortope-
dijos įmonių sutarčių sudary-
mo sąlygos. Nauja tvarka leis 
pagerinti ortopedijos priemo-
nių, būtinų pacientams, priei-
namumą ir padidinti šių prie-
monių pasirinkimo galimybes.

Pagal Sveikatos draudimo 
įstatymo pataisas, sutartis VLK 
su ortopedijos įmonėmis galės 
sudaryti ne nustatytu konkre-
čiu terminu kartą per metus, o 
bet kuriuo metu, kai tik įmonės 
kreipsis. Įstatyme bus nustaty-
ti kriterijai, kuriais vadovau-

jantis minėtos priemonės bus 
įtraukiamos į kompensuojamų-
jų priemonių sąrašus.

Ortopedijos techninėms 

priemonėms bus taikomas 
kompensavimo pagal bazines 
kainas modelis (t. y. analogiš-
kas modelis, kuris taikomas 
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Kita daug linksmų įspūdžių 
plenere suteikusi užduotis – fo-
tografavimas piešiant šviesa, 
dūmais. Šis, žaidimą primenan-
tis eksperimentas, taip pat bu-
vo gera proga sukurti įdomių, 
netikėtų nuotraukų. 

M. Šileikaitė-Čičirkienė sa-
ko pastebinti, kaip fotografai 
tobulėja – būdavo, atneša kal-
ną fotografijų, negali išsirink-
ti, dabar jau subrendo, daug 
ko išmoko. Vadovė džiaugia-
si, kad jie įnikę į fotografiją – 
gavę užduotį noriai eina foto-
grafuoti, stengiasi darbą atlik-
ti kuo geriau.

Paroda apie krašto 
žmones

Plenero kulminacija tapo 
Veprių seniūnijoje surengta 
neįgalių fotografų darbų paro-
da „Žinia iš Veprių“. Nuotrau-
kose užfiksuotos miestelio gy-
venimo akimirkos: Sekminių 
šventė, įprastus darbus dir-
bantys žmonės, įdomios vie-
tos. Pasak M. Šileikaitės-Či-
čirkienės, paro dai atrinktos 
24 fotografijos, kurias padarė 
14 autorių iš įvairiausių Lietu-
vos kampelių – Klaipėdos, Pa-
nevėžio, Pasvalio, Kauno, Pa-
gėgių ir kitur. 

S. Vėjelienės teigimu, ka-
dangi jau keletą metų plenerai 
vyksta Vepriuose, buvo sukaup-
ta nemažai nuotraukų, todėl no-
rėjosi, kad šie darbai nenugul-
tų į stalčius. 

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos iniciatyvą surengti par-
odą Vepriuose palaikė seniū-
nė Dalė Urbonienė. „Man ma-
lonu, kad jūs atradote Veprių 
kraštą. Tai tikrai gražus Lie-
tuvos kampelis“, – parodos ati-
daryme kalbėjo seniūnė. Pa-
sak D. Urbonienės, seniūnijoje 
netrūksta dėmesio kultūrai. 
Vepriuose vyksta įvairūs ren-
giniai, taip pat ir fotografijos 
parodos, netrukus nuskambės 
poezijos pavasarėlis. 

Pasak S. Vėjėlienės, parodą 
surengti seniūnijoje nuspręs-
ta dėl to, kad čia ateina daug 
žmonių. „Planuojame vėliau 
nuotraukas ir padovanoti Ve-
priams. Tai jų žmonės, jiems tai 

Fotografų dovana Ukmergės kraštui – 
paroda apie Veprių žmones

„Tinklinį sėdint žaidžiu ne 
pirmą kartą, bet kaskart ste-
biuosi, kaip stipriai ši sporto ša-
ka skiriasi nuo tradicinio tinkli-
nio. Vis tik čia ne mažiau azarto, 
aistrų ir noro laimėti. Džiugina, 
kad atėjo tiek daug žmonių. Vi-
si noriai susipažįsta su parolim-
piniu sportu. Mums itin svarbu 
būti čia, „Olimpinėje dienoje“, 
nes esame matomi. Kuo daugiau 
mus mato, tuo labiau mumis do-
misi“, – sakė M. Bilius.

„Olimpinėje dienoje“ repre-
zentuojamas ir Japonijos miestas 
Hiratsuka, su kuriuo neseniai is-
torinę bendradarbiavimo sutar-
tį pasirašė Lietuvos parolimpinis 
komitetas. Jau šį rudenį mūsų ša-
lies parolimpiečiai Hiratsukoje 
surengs treniruočių stovyklą, 
kuri bus pasirengimo 2020 m. 
Tokijo parolimpiadai dalis.

lPOK ir „Bičiulystės“ inf. 

Olimpinės dienos“ renginiai 
šeštadienį į Aukštaitijos sos-
tinę Panevėžį sukvietė spor-
to entuziastus iš visos Lie-
tuvos. Masiškiausios metų 
sporto šventės pradžią pa-
skelbė šio renginio globėjo 
Lietuvos ministro pirminin-
ko Sauliaus Skvernelio už-
degta olimpinė ugnis. 

Jau 29-tą kartą surengtoje 
„Olimpinėje dienoje“ daugiau 
kaip 40 sporto federacijų siūlė 
išbandyti net 83 rungtis. „Olim-
pinėje dienoje“ tradiciškai pris-
tatomas ir neįgaliųjų sportas: 
šoudaunas (aklųjų stalo teni-
sas), tinklinis sėdint, bočia, smi-
ginis, baudų mėtymas sėdint ir 
rutulio stūmimas sėdint.

Neįgaliųjų sporto šakos su-
domino ir premjero Sauliaus 

Skvernelio šeimą. Vyriausy-
bės vadovas į Panevėžį atvyko 
su žmona Silvija Skvernele ir 
dviem atžalomis. Pirmiausiai 
premjero dėmesį patraukė prie 
šoudauno stalo vykusios azar-
tiškos „Olimpinės dienos“ daly-
vių kovos. O netrukus S. Skver-
nelis paėmė į rankas krepšinio 
kamuolį, sėdo į vežimėlį ir pats 
išbandė baudų mėtymą sėdint.

Įdienojus savanoriai neįga-
liųjų sporto erdvėse vos spėjo 
suktis, nes norinčių savo jėgas 
išbandyti netradicinėse sporto 
šakose netrūko. Judėjimo nega-
lią turintis lengvaatletis Ramū-
nas Verbavičius dalino patari-
mus rutulio stūmimo sektoriu-
je, kur dalyviai įrankį stumdė iš 
specialios kėdutės.

„Susidomėjusių labai daug, 
net nusidriekė eilės. Bet smagu. 
Labai smagu. Esame talentinga 

tauta. Visi gerai stumdo rutu-
lį, šaunu. Žmonės per daug ne-
klausinėja. Tiesiog eina ir ban-
do. Visi praktikai“, – šypsojosi 
R. Verbavičius.

Itin didelio populiarumo 
sulaukė bočia ir tinklinis sė-

dint. Bočios entuziastams buvo 
įrengtos trys aikštelės, o tinkli-
nio sėdint mėgėjams – dvi. Tin-
klinio sėdint kovose spėjo suda-
lyvauti ir Lietuvos parolimpinio 
komiteto prezidentas Mindau-
gas Bilius.

įdomu ir svarbu“, – sako LND 
projektų vykdytoja.  

„Kartais, kai rašome projek-
tus, matome tik eilutes, o kai at-
važiavau į Veprius, pamačiau, 
kad kiekvienas projektas turi 
didelę prasmę. Už kiekvienos 
nuotraukos slypi žmonių likimai, 
žiūrėdami į nuotraukas, galime 
prisiminti, kas buvo anksčiau. 
Tai yra didelė vertybė. Tai, kad 
jūsų čia tiek daug, rodo, jog mū-
sų organizacija turi dėl ko dirb-
ti“, – sveikindama parodos da-
lyvius kalbėjo LND pirmininkė 
Jelena Ivančenko.

Parodos dalyvius sveikino ir 
Ukmergės rajono savivaldybės, 
Veprių bendruomenės, kultūros 
centro atstovai. 

Per „Olimpinę dieną“ daug susidomėjimo sulaukė neįgaliųjų sportas

Mėtyti baudas sėdint neįgaliųjų vežimėlyje pabandė ir premjeras Saulius 
Skvernelis.

(atkelta iš 1 psl.)

užėmė vadovaujančias pareigas, 
nebuvo laiko. Dabar, kiek leidžia 
sveikata, eina, kuria, fotografuo-
ja. D. Hokušienė juokauja, kad 
sūnus vis nusistebi: „Iš kur, ma-
ma, tokie tavo polinkiai?“ Ji sa-
ko kiekvieną kartą norinti daly-
vauti neįgalių fotografų plenere. 
„Su žmonėmis susipažįsti. Ben-
draujame kaip broliai, kaip se-
sės. Duok, Dieve, kad sveikata 
leistų ir toliau bendrauti.“ 

Panevėžietis Algis Giba, kitų 
plenero dalyvių dažnai pavadi-
namas profesionalu, taip pat sa-
ko šiame plenere labiausiai ver-
tinantis bendravimą. „Atmos-
fera, kurioje dirbame, leidžia-
me laisvalaikį, yra pagrindinis 
atsiminimas, kuris liks ilgai“, – 
sako Algis. 

Klaipėdietis Algirdas Vaš-
kys – taip pat neįgalių fotografų 
plenerų senbuvis. Jis sako kiek-
vieną kartą mielai atvykstantis 
į Veprius, kurie jam tapo jau vos 
ne gimtuoju kaimeliu. Vyriškis 
fotografuoja nuo vaikystės, o 
pleneras – puiki proga dar kar-
tą sustiprinti turimus įgūdžius, 
pasidalyti patirtimi. 

Šią vasarą Lietuvos neįgalių-
jų draugija dar surengs ne vie-
ną renginį: netrukus vaikus ir 
paaug lius pakvies stovyklos, rug-
pjūtį meno mėgėjai mokysis rišti 
sodus, o liepos 19 dieną visų lauks 
tradicinė šventė Talačkoniuose. 

Aurelija BABiNSKiENė 
Autorės ir neįgaliųjų fotografų plenero 

dalyvių nuotr.

Parodos autoriai išsirikiavo prie savo darbų.
Veprių seniūnė Dalė Urbonienė (kairėje) ir parodos organi-
zatorė Saulė Vėjelienė.

Fotografija – bendravimo 
būdas

Panevėžietė Dalė Hokušienė 
pasakoja save iš naujo atradusi 
kai tapo neįgalia. Ėmė piešti ant 
drobės, paniro į kitas kūrybos 
formas. Pradėjo lankyti ir foto-
grafų būrelį Neįgaliųjų užimtu-
mo centre. Fotografų plenere 
moteris dalyvavo 4 kartą. Šita 
sritis taip įtraukė, kad dabar sa-
ko visai kitaip matanti aplinką, 
pastebinti kiekvieną šapą.

„Kiekviena patirtis kažką 
duoda, kažką atima“, – svars-
to D. Hokušienė apie tai, kad tik 
tapus neįgalia atsirado proga 
anksčiau neatrastiems polin-
kiams atsiskleisti. Moteris sako 
visą laiką dirbusi prekybininke, 

Ar yra mano nuotrauka? Plenero dalyviai pabandė fotografuoti dūmus. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, birželio 11 d. 
09:05 Senis. N-7. 331 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/25 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 13 s. 11:40 Savaitė. Visuome-
nės aktualijų laida. (kart.). 12:40 Klausi-
mėlis.lt. 13:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 320 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
Dokumentinė apybraiža. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT foru-
mas. 22:20 Dokumentinė istorinė lai-
da „Lietuvos kolumbai“. 23:15 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 4/13 
s. 24:00 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 00:45 
Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumen-
tinė apybraiža. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Pasaulio dokumentika. Azijos 
cunamis. Mirtina banga. (subtitruota, 
kart.). 05:00 Seserys. N-7. 320 s. (kart.).

Antradienis, birželio 12 d. 
09:00 Senis. N-7. 332 s. 10:00 Res-

publikos Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės metinis pranešimas. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo (su vertimu į 
gestų k.). 10:50 Komisaras Reksas. N-7. 
14 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 12:40 
Klausimėlis.lt. 13:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 321 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Pasaulio teisuo-
liai. 22:15 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika. (subtitruota). 23:05 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 
4/14 s. 23:50 Karinės paslaptys. (kart.). 
00:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 321 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 333 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6. N-7. 6/1 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 15 s. 11:40 Emigrantai. Socia-
linės dokumentikos laida. (kart.). 12:40 
Klausimėlis.lt. 13:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 322 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Naci-
onaliniai kino apdovanojimai „Sidabri-
nė gervė 2018“. Transliacija iš „Litexpo“ 
parodų ir kongresų centro. 23:30 Aukš-
tuomenės daktaras 5. N-7. 5/1 s. 00:15 
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/1 s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 322 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 14 d.
09:00 Senis. N-7. 334 s. 10:00 Mi-

nėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido dienoms at-
minti iš LR Seimo. 11:15 Dainuoju Lie-
tuvą. 11:50 Gedulo ir vilties diena. 
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremo-
nija Nepriklausomybės aikštėje, Vil-
niuje. 12:20 Okupacijos, genocido ir 
sovietmečio represijų aukų pagerbi-

mo ceremonija prie paminklų politi-
niams kaliniams ir tremtiniams Aukų 
gatvėje Vilniuje. 13:15 Misija Sibiras’17: 
iš mokyklos suolo į ekspedicijos trau-
kinį. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 323 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. A grupė. Rusija – Saudo 
Arabija iš Maskvos. 20:00 Klausimėlis.lt. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loteri-
ja „Jėga“. 21:00 Paramos koncertas-ak-
cija „Misija Sibiras’18“. 23:00 Dasleriai. 
Amžini varžovai. N-7. 2 s. 00:30 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Misija Si-
biras’16: dvi savaitės, trukusios vieną 
poliarinę dieną. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Tei-
sė žinoti. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 323 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 15 d. 
09:05 Senis. N-7. 335 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6. N-7. 6/2 s. 10:50 Komisaras Reksas. 
N-7. 16 s. 11:40 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. 12:40 Klausimėlis.lt. 13:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 13:58 Lote-
rija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 324 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 17:45 2018 
FIFA pasaulio futbolo čempionatas. B 
grupė. Marokas – Iranas iš Sankt Pe-
terburgo. 19:57 Loterija „Keno Loto“. 
20:00 Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 
20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. B gru-
pė. Portugalija – Ispanija iš Sočio. 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Šnipas, ku-
ris mane mylėjo. N-14. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6. N-7. 6/2 s. (kart.). 01:50 Sme-
genų paslaptys. Polis Sezanas. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
03:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 324 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 16 d. 
06:05 Beatos virtuvė. 07:00 Prem-

jera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai. 30, 
31 s. 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2. 2/16 s. 07:30 Premje-
ra. Detektyvė Miretė. 28 s. 07:45 Prem-
jera. Stebuklingoji Boružėlė. 16 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 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. 11:45 Pasau-
lio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija. 2 d. Rūpinimasis palikuo-
niais. (subtitruota). 12:40 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Gyvūnų jauni-
kliai. 1 d. Savanų mažyliai. (subtitruo-
ta). 13:35 Puaro. N-7. 1/9, 1/10 s. 15:20 
Gamtos inspektoriai. 15:43 Loterija 
„Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 17:45 Pramoginė 
laida „Editos šou“. N-7. 18:45 2018 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. C gru-
pė. Peru – Danija iš Saransko. 20:57 Lo-
terijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 21:00 Pa-
norama. 21:35 Sportas. Orai. 21:45 2018 
FIFA pasaulio futbolo čempionatas. D 
grupė. Kroatija – Nigerija iš Kaliningra-
do. 24:00 Koketės. N-14. (subtitruota). 
01:30 Šnipas, kuris mane mylėjo. N-14. 
(kart.). 03:35 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija. 2 d. 
Rūpinimasis palikuoniais. (subtitruo-
ta, kart.). 04:25 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų jaunikliai. 1 d. Savanų ma-
žyliai. (subtitruota, kart.). 05:15 Misija 
Sibiras’17: iš mokyklos suolo į ekspe-
dicijos traukinį. (kart.).

Sekmadienis, birželio 17 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę tą 

pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. Laida žemdirbiams ir apie 
juos. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 6 s. 
Užkeiktas princas. 10:00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:00 Premjera. Kačių 
ABC 2. 2/1 s. 11:45 Pasaulio dokumen-
tika. Salų gamtos slėpiniai. 1 d. Zanzi-
baras. Milžinų kraštas. (subtitruota). 
12:40 Pasaulio dokumentika. Nepažin-
ti Indokinijos kampeliai. 4 d. Tailandas. 
Tie, kurie išgyveno. (subtitruota). 13:35 
Puaro. N-7. 2/1, 2/2 s. 15:20 Gamtos ins-
pektoriai. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. Is-
torinė publicistika. (subtitruota, kart.). 

Pirmadienis, birželio 11 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 10, 9. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 27, 18. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 27, 19. 07:55. Svajonių so-
dai (kart.) 38. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Kobra 11 20, 3. 13:00. Pažadėtoji 810. 
13:30. Pažadėtoji 811. 14:00. Pažadė-
toji 812. 14:30. Pažadėtoji 813. 15:00. 
Simpsonai 27, 20. 15:30. Simpsonai 27, 
21. 16:00. TV3 žinios 74. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 26. 18:30. TV3 ži-
nios 162. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 162. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 13. 20:00. Gyvenimo išdaigos 2, 5. 
20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 6. 21:00. 
Pasmerkti 4 6, 70. 21:30. TV3 vakaro ži-
nios 90. 22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 
orai 90. 22:30. Veidai minioje. 00:35. 
Elementaru 5, 7. 01:30. Kvantikas 2, 4. 
02:25. Amerikiečiai 4, 6. 03:15. Detekty-
vas Bekstriomas 1, 9. 04:05. Tironas 3, 
10. 05:15. Elementaru (kart.) 5, 7.

Antradienis, birželio 12 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 10, 10. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 27, 20. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 27, 21. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 70. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 13. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Gyvenimo išdaigos 2, 5. 12:30. Gyve-
nimo išdaigos 2, 6. 13:00. Pažadėtoji 
814. 13:30. Pažadėtoji 815. 14:00. Paža-
dėtoji 816. 14:30. Pažadėtoji 817. 15:00. 
Simpsonai 27, 22. 15:30. Simpsonai 16, 
1. 16:00. TV3 žinios 75. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 27. 18:30. TV3 ži-
nios 163. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 163. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 14. 20:00. Gyvenimo išdaigos 2, 7. 
20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 8. 21:00. 
Pasmerkti 4 6, 71. 21:30. TV3 vakaro ži-
nios 91. 22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 
orai 91. 22:30. USS Indianapolis: men of 
courage. 01:05. Elementaru 5, 8. 01:55. 
Kvantikas 2, 5. 02:45. Amerikiečiai 4, 
7. 03:35. Detektyvas Bekstriomas 1, 
10. 04:25. Ekstrasensai tiria 68. 05:25. 
Virtuvė 4, 8.

trečiadienis, birželio 13 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 10, 11. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 27, 22. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 16, 1. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 71. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 14. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Gyvenimo išdaigos 2, 7. 12:30. Gyveni-
mo išdaigos 2, 8. 13:00. Pažadėtoji 818. 
13:30. Pažadėtoji 819. 14:00. Pažadė-
toji 820. 14:30. Pažadėtoji 821. 15:00. 
Simpsonai 16, 2. 15:30. Simpsonai 16, 
3. 16:00. TV3 žinios 76. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 28. 18:30. TV3 ži-
nios 164. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 164. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 15. 20:00. Gyvenimo išdaigos 2, 9. 
20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 10. 21:00. 
Pasmerkti 4 6, 72. 21:30. TV3 vakaro ži-
nios 92. 22:20. TV3 sportas. 22:22. TV3 
orai 92. 22:25. Vikinglotto. 22:30. Lon-
dono bulvaras. 00:35. Elementaru 5, 9. 
01:30. Kvantikas 2, 6. 02:25. Amerikie-
čiai 4, 8. 03:20. Detektyvas Bekstriomas 
1, 11. 04:10. Ekstrasensai tiria 69. 05:10. 
Elementaru (kart.) 5, 9.

ketvirtadienis, birželio 14 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 1. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 16, 2. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 16, 3. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 72. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 15. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Gyvenimo išdaigos 2, 9. 12:30. Gyve-
nimo išdaigos 2, 10. 13:00. Pažadėtoji 
822. 13:30. Pažadėtoji 823. 14:00. Paža-
dėtoji 824. 14:30. Pažadėtoji 825. 15:00. 
Simpsonai 16, 4. 15:30. Simpsonai 16, 
5. 16:00. TV3 žinios 77. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 29. 18:30. TV3 ži-
nios 165. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 

Pirmadienis, birželio 11 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (131). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (132). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(133). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (7). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (132). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (2). N-7. 11:25 
„Geriau vėliau negu niekada“ (2). N-7. 
12:25 Nuo... Iki... 13:25 „Gyvenimo dai-
na“ (7). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (852). 
14:55 „Dvi širdys“ (853). 15:25 „Dvi 
širdys“ (854). 15:55 „Dvi širdys“ (855). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Gyvenimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 „Juodosios naš-
lės“ (5). N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Akivaizdus ir tikras 
pavojus. N14. 01:20 Kaip atsikratyti 
boso 2. N14.

Antradienis, birželio 12 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (134). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (135). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(136). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (8). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (133). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . N-7. Infošou. 11:25 „Policijos 
akademija“ (5). N-7. 12:25 Gyvenimiš-
kos istorijos . 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(8). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (856). 14:55 
„Dvi širdys“ (857). 15:25 „Dvi širdys“ 
(858). 15:55 „Dvi širdys“ (859). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyve-
nimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
Infošou. 20:00 „Juodosios našlės“ (6). 
N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS 1968-ieji. Tunelių žiurkės. 
N14. 00:25 „Judantis objektas“ (6). N-7. 
01:20 Akivaizdus ir tikras pavojus. N14.

trečiadienis, birželio 13 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (137). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (138). 

N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(139). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (9). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (134). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 KK2 . N-7. Infošou. 11:25 
„Policijos akademija“ (6). N-7. 12:25 
Gyvenimiškos istorijos . 13:25 „Gyve-
nimo daina“ (9). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(860). 14:55 „Dvi širdys“ (861). 15:25 
„Dvi širdys“ (862). 15:55 „Dvi širdys“ 
(863). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 „Juodosios 
našlės“ (7). N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Bejė-
gis teisingumas. N14. 00:25 „Judantis 
objektas“ (7). N-7. 01:20 1968-ieji. Tu-
nelių žiurkės. N14.

ketvirtadienis, birželio 14 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (140). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (141). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(142). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (10). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (135). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . N-7. Infošou. 11:25 „Policijos 
akademija“ (7). N-7. 12:25 Gyvenimiš-
kos istorijos . 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(10). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (864). 14:55 
„Dvi širdys“ (865). 15:25 „Dvi širdys“ 
(866). 15:55 „Dvi širdys“ (867). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiš-
kos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 „Juodosios našlės“ (8). N-7. 21:00 
Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Laukinės atostogos. N14. 00:25 
„Judantis objektas“ (8). N-7. 01:20 Be-
jėgis teisingumas. N14. 02:55 Alchemi-
ja. VDU karta. 03:25 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, birželio 15 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (143). N-7. 
07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (144). 
N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(11). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (136). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 10:55 
KK2 . N-7. Infošou. 11:25 „Policijos aka-
demija“ (8). N-7. 12:25 Gyvenimiškos is-
torijos . 13:25 „Gyvenimo daina“ (11). 
N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (868). 14:55 „Dvi 
širdys“ (869). 15:25 „Dvi širdys“ (870). 
15:55 „Dvi širdys“ (871). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Nuo... Iki... 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Pasaulių karas. N14. 23:20 Juo-
dojo ežero paslaptis. N14. 01:05 Lauki-
nės atostogos. N14.

Šeštadienis, birželio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (8). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (10). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (23). 07:45 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (10). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (11). 08:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (10). 09:00 „Saugokis 
meškinų“ (24). 09:15 „Saugokis meški-
nų“ (25). 09:30 „Drakonų kova. Super“ 
(19). N-7. 09:55 KINO PUSRYČIAI Mons-
trų namai. 11:40 Šnipų vaikučiai 2. Pra-
rastų svajonių sala. 13:40 Girtas meis-
tras. Pradžių pradžia. N-7. 15:50 Polici-
jos akademija 2. Pirmoji užduotis. N-7. 
17:30 „Geriau vėliau negu niekada“ (3). 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Kaip prisijau-
kinti slibiną. 21:25 Bjauri tiesa. N14. 
23:20 Didingiausias filmas. N14. 01:05 
Pasaulių karas. N14.

Sekmadienis, birželio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (9). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (11). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (24). 07:45 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (11). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (12). 08:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (11). 09:00 „Saugokis 
meškinų“ (26). 09:15 „Saugokis meš-
kinų“ (27). 09:30 „Drakonų kova. Su-
per“ (20). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Lego Skūbis-Dū. Holivudo 
vaiduokliai. 11:30 Haris Poteris ir pa-
slapčių kambarys. N-7. 14:35 Anabelė 
ir Nantaketo vaiduokliai. 16:30 Miško 
karys. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 
Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį. 
22:50 Pagirios Las Vegase. N14. 00:55 
Tikra istorija. N14. 02:40 Didingiau-
sias filmas. N14.

Pirmadienis, birželio 11 d. 
06:15 „Viena už visus“ (117). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (118). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (458). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (81). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (53). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (5). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (20). 
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orai 165. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 16. 20:00. Gyvenimo išdaigos 2, 11. 
20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 12. 21:00. 
Pasmerkti 4 6, 73. 21:30. TV3 vakaro ži-
nios 93. 22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 
orai 93. 22:30. Kietas riešutėlis 2. 01:00. 
Elementaru 5, 10. 01:50. Kvantikas 2, 7. 
02:45. Amerikiečiai 4, 9. 03:35. Detekty-
vas Bekstriomas 1, 12. 04:25. Ekstrasen-
sai tiria 70. 05:20. Virtuvė 4, 9.

Penktadienis, birželio 15 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 2. 06:55. Simpso-
nai (kart.) 16, 4. 07:25. Simpsonai (kart.) 
16, 5. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 6, 73. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
1, 16. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 1. 11:00. Tai - mano 
gyvenimas 1. 12:00. Gyvenimo išdai-
gos 2, 11. 12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 
12. 13:00. Pažadėtoji 826. 13:30. Paža-
dėtoji 827. 14:00. Pažadėtoji 828. 14:30. 
Pažadėtoji 829. 15:00. Simpsonai 16, 6. 
15:30. Simpsonai 16, 7. 16:00. TV3 žinios 
78. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 
9, 31. 18:30. TV3 žinios 166. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 166. 19:30. Rio 
2. 21:20. Naktinis pasimatymas. 23:10. 
Apiplėšimas Beikerio gatvėje. 01:25. 
Kietas riešutėlis 2. 03:35. Londono bul-
varas. 05:25. Virtuvė 4, 10.

Šeštadienis, birželio 16 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 145. 07:00. Ančiukų istori-
jos 1, 38. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 17. 
08:00. Aladinas 146. 08:30. Kobra 11 20, 
4. 09:30. Ilgo plauko istorija 111. 10:00. 
Virtuvės istorijos 7, 24. 10:30. Skaniai ir 
paprastai 1. 11:00. Svajonių ūkis 4, 39. 
11:30. Gnomeo ir Džiuljeta. 13:05. Bež-
džionėlė ekstremalė. 14:55. Džordžas 
ir drakonas. 16:45. Ekstrasensai tiria 96. 
18:30. TV3 žinios 167. 19:20. TV3 spor-
tas. 19:22. TV3 orai 167. 19:25. Eurojack-
pot. 19:30. Vakaro pasakojimai. 21:20. 
Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis. 23:35. 
Grėsmingasis aštuonetas. 02:50. Nak-
tinis pasimatymas (kart.). 04:25. Kvanti-
kas 2, 7. 05:15. Elementaru 5, 10.

Sekmadienis, birželio 17 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 146. 07:00. Ančiukų istori-
jos 1, 39. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 18. 
08:00. Aladinas 147. 08:30. Kobra 11 
20, 5. 09:30. Penkių žvaigždučių būs-
tas 4, 24. 10:00. Pasaulis pagal mote-
ris 5. 10:30. Svajonių sodai 39. 11:30. 
Septintasis nykštukas. 13:10. Daktaras 
Dolitlis 4. Prezidento šuo. 15:00. Ever-
moras. 16:45. Ekstrasensai tiria 1. 18:30. 
TV3 žinios 168. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 168. 19:30. Gelbėtojas. 
22:25. Nesunaikinami 3. 00:50. Prome-
tėjas. 03:05. Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis 
(kart.). 04:55. Amerikiečiai 4, 9.

Lrt
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (10). N-7. 
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ (459). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (82). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (54). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (6). N-7. 18:00 „Gelbėtojai 
- 112“ (106). N-7. 18:30 Numatomos 
LKL čempionato rungtynės. 21:00 
Pagrobimas. N14. 22:50 Saldus kerš-
tas. N14. 00:40 „Išbandymų diena“ (9). 
N14. 01:25 „Juodasis sąrašas“ (6). N-7.

Antradienis, birželio 12 d. 
06:15 „Viena už visus“ (119). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (120). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (459). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (82). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (54). N-7. 10:25 „Kobra 
11“ (6). N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ 
(9). N-7. 13:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (460). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(83). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (55). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (7). N-7. 18:00 
„Gelbėtojai - 112“ (107). N-7. 18:30 
Numatomos LKL čempionato rung-
tynės. 21:00 Mafijos bosai. N14. 23:05 
Pagrobimas. N14. 00:55 „Įkaitai“ (2). 
N14. 01:40 „Blogas šuo!“ (5).

trečiadienis, birželio 13 d. 
06:15 „Viena už visus“ (121). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (122). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (460). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (83). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (55). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (107). N-7. 11:00 „Eks-
trasensų mūšis“ (10). N-7. 13:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (461). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (84). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (56). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (8). 
N-7. 17:55 „Akloji zona“ (21). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (11). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:25 „Nusikaltimų miestas“ 
(3). N-7. 21:00 Superaudra Siatle. N-7. 
22:50 Mafijos bosai. N14. 00:50 „Įkai-
tai“ (3). N14. 01:40 „Blogas šuo!“ (6).

ketvirtadienis, birželio 14 d. 
06:15 „Viena už visus“ (123). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (124). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (461). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (84). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (56). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (8). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (21). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (11). N-7. 13:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (462). N-7. 
14:50 „44-as skyrius“ (85). N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (57). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (9). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 
112“ (108). N-7. 18:30 Numatomos LKL 
čempionato rungtynės. 21:00 Androi-
das. N14. 22:50 Superaudra Siatle. N-7. 
00:35 „Įkaitai“ (4). N14. 01:25 Drakono 
vartai. Lėtai bundanti Kinija.

Penktadienis, birželio 15 d. 
06:15 „Viena už visus“ (125). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (126). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (462). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (85). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (57). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (9). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(12). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (463). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(86). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (58). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (10). N-7. 18:00 
„Gelbėtojai - 112“ (109). N-7. 18:30 Nu-
matomos LKL čempionato rungtynės. 
21:00 Taikdarys. N14. 23:00 Androidas. 
N14. 00:45 „Įkaitai“ (5). N14. 01:35 Taik-
darys. N14.

Šeštadienis, birželio 16 d. 
06:15 „Viena už visus“ (122). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (123). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (124). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (125). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (126). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Brydės. Istorinė-pu-
blicistinė laida. 09:30 Apie žūklę. Lai-
da žvejams. 10:00 „Pavariau“ (15). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (7). 11:30 „Lauki-
niai maištautojai“ (2). 12:40 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (16). 13:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (17). 13:40 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (3). N-7. 
14:45 „Kas žudikas?“ (33). N-7. 16:00 
„Detektyvų istorijos“ (3). N-7. 17:00 
Numatomos LKL čempionato rung-
tynės. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS International. N14. 
00:25 AŠTRUS KINAS Mirties motelis. 
S. 02:00 „Įkaitai“ (4). N14. 02:45 „Įkai-
tai“ (5). N14. 03:25 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, birželio 17 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų ly-

gos rungtynės. Kiurasao. 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Vilkikų čempionatas. Jordanija. 
10:00 „Pavariau“ (16). N-7. 10:30 „Blo-
gas šuo!“ (8). 11:30 „Laukiniai maištau-
tojai“ (3). 12:40 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (18). 13:10 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (19). 13:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (3). N-7. 16:00 „Reali mistika“ 
(29). N-7. 17:00 Numatomos LKL čem-
pionato rungtynės. 19:30 „Daktaras 
Richteris“ (21). N-7. 20:40 „Daktaras 
Richteris“ (22). N-7. 21:45 „Juodasis są-
rašas“ (7). N-7. 22:45 „Išbandymų die-
na“ (10). N14. 23:45 „Ekstrasensų mū-
šis“ (3). N-7. 01:50 Mirties motelis. S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

16:45 Misija Sibiras’17: iš mokyklos suo-
lo į ekspedicijos traukinį. (kart.). 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. F grupė. Vokietija – Mek-
sika iš Maskvos. 19:57 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:00 Panorama. 20:35 
Sportas. Orai. 20:45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E grupė. Brazili-
ja – Šveicarija iš Rostovo. 23:00 Kapito-
nas Alatristė. N-14. 01:20 Pasaulio do-
kumentika. Salų gamtos slėpiniai. 1 d. 
Zanzibaras. Milžinų kraštas. (subtitruo-
ta, kart.). 02:15 Pasaulio dokumentika. 
Nepažinti Indokinijos kampeliai. 4 d. 
Tailandas. Tie, kurie išgyveno. (subti-
truota, kart.). 03:10 Kačių ABC 2. 2/1 s. 
(kart.). 03:55 Istorijos detektyvai. Isto-
rinė publicistika. (subtitruota, kart.). 
04:45 Karinės paslaptys. (kart.). 05:30 
Klausimėlis.lt. (kart.).
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Alytaus rajono Miroslavo se-
niūnijos mobili grupė šį kartą 
lankė ne socialinės rizikos šei-
mas, bet suka į svečius pas ūki-
ninkus Liną ir Joną Vertinskus. 
Ūkininkai, užauginę du vaikus, 
į šeimą priėmė dar tris globoti-
nius. Pasak globėjų, vietos na-
muose pakanka, vaikai gyvena 
atskiruose kambariuose, gerai 
sutaria su visa šeima.

Šiuo metu Alytaus rajone 
15 vaikų, augančių valstybinė-
se  institucijose, dauguma jų su 
negalia, ieškoma globėjų – įkur-
tas globos centras. 

Pasak savivaldybės atstovų, 
sunkiausia rasti globėjų vaiku-
čiams su negalia. Nors prie iš 
valstybės gaunamų 304 eurų 
taip pat numatytos  išmokos 

nuo 350 iki 500 eurų kas mėne-
sį. Taip pat globėjus žadama ir 
įdarbinti –  būtų mokamas dar-
bo užmokestis.

„Tai yra galimybė susieti sa-
vo globos veiklą su darbiniais 
santykiais, tiesiog įsidarbinti, 
ir manau, kad tai dar labiau pa-
skatins, kad tie likusieji 15 vai-
kučių būtų paimti į šeimas“, – 
kalbėjo Alytaus rajono viceme-
ras Arvydas Balčiūnas.

Lietuvoje globos namuose 
gyvena apie 3 tūkst. vaikų. Vals-
tybinių namų pertvarka vykdo-
ma nuo 2014 m. Globos įstaigos 
iki 2020 m. turi persitvarkyti į 
bendruomeninius vaikų globos 
namus, kur gyventų daugiausia 
po 8–10 vaikų, arba vaikams 
būtų surasti globėjai.

Sunkiausia rasti globėjus neįgaliems 
vaikams

Rūta Lankininkaitė portale www.lrt.lt rašo, kad reformuo-
jant valstybinius vaikų globos namus, šeimas sunkiau randa 
negalią turintys mažieji. 

Tenka mokytis gyventiNeįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Po truputį imu daug ką su-
prasti. Kai kurių dalykų iki 
šiol neperpratau, bet aš ne-
pasiduodu“, – sako 27-erių 
Vladas po pamokų „Tre-
niruočių bute“. Jis moko-
si plauti grindis, virti ko-
šę, išvalyti šaldytuvą ir pa-
našius darbus. Informaciją 
apie jų eigą primena viešai 
iškabintas grafikas.

Seimo Socialinių reikalų ir dar-
bo komiteto (SRDK) nariai vien-
balsiai pritarė, kad gausios ir ne-
įgalius vaikus auginančios šei-
mos būtų aprūpintos visoje Lie-
tuvoje galiosiančiomis nuolaidų 
bei lengvatų kortelėmis. Jei bus 
gautas daugumos parlamenta-
rų pritarimas, nuolaidų korte-
lėmis bus galima naudotis nuo 
kitų metų vidurio.

Gausioms šeimoms skir-
tomis nuolaidų kortelėmis jau 
naudojasi Alytaus miesto, Varė-
nos bei Rokiškio rajonų gyven-
tojai, o duomenis apie tai, ar to-
kios kortelės reikalingos, ren-
ka Utenos rajono savivaldybės 
specialistai. Tikėtina, kad po 
metų gausioms šeimoms skir-
tomis kortelėmis galės naudo-
tis visos Lietuvos šeimos, augi-
nančios po tris ir daugiau atžalų, 
taip pat ir šeimos, kuriose auga 
neįgalus vaikas. 

Viena gausioms šeimoms 
skirtų nuolaidų kortelių idėjos 
autorių Seimo Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos frakcijos seniūnė 
Rita Tamašunienė pabrėžė, kad 
tokias nuolaidų korteles šeimos 
galėjo turėti nuo 2017-ųjų pra-
džios. „Šeimos kortelės įstaty-
mo projektas buvo parengtas ir 
svarstyti pateiktas 2016-ųjų ko-
vą. Deja, ankstesnioji Vyriausybė 
jį atmetė tikindama, kad kortelės 

idėjos įgyvendinimas pareika-
laus pernelyg daug žmogiškųjų 
išteklių“, – sakė R. Tamašunie-
nė. Ji pasidžiaugė, kad dabartinio 
Seimo SRDK nariai šiek tiek pato-
bulintam Šeimos kortelės įstaty-
mo projektui pritarė vienbalsiai, 
nes suprato jo svarbą. 

Pasak R. Tamašunienės, 
svarstoma, kad gausioms šei-
moms galėtų būti dalijamos lus-
tinės kortelės, taip pat į jų mo-
biliuosius telefonus galėtų bū-
ti įvedama kortelių analogija – 
mobiliosios programos. „Mūsų 
siekis, kad įmonės, veikiančios 
visos šalies teritorijoje, nuolai-
das teiktų visoms gausioms bei 
neįgalius vaikus auginančioms 
Lietuvos šeimoms, o vietinės 
reikšmės įmonės teiktų nuolai-
das tik tų savivaldybių, kuriose 
jos veikia, gyventojams“, – sakė 
Seimo narė. Kiekviena kortelių 
turėtojams nuolaidas teiksian-
ti įmonė bus žymima valstybės 
iniciatyva pagamintu ženklu, 
bylojančiu, kad tai yra socialiai 
atsakinga įmonė, kuriai rūpi 
Lietuvos gerovė ir šalies ateitis. 

Seimo SRDK pirmininkė Ri-
mantė Šalaševičiūtė pabrėžė, jog 
priėmus Šeimos kortelės įstaty-
mą visus su kortelių pagamini-
mu susijusius klausimus spręs 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, o jų išdavimo tvarką tu-
rėtų nustatyti ministras. 

Šeimos kortelės kelią skinasi ir Seime 
„Lietuvos žiniose“ spausdinamame Daivos Baronienės straips-
nyje rašoma apie Seime įregistruotą įstatymą, pagal kurį ne-
įgalius vaikus auginančios šeimos gautų nuolaidų korteles.

Pusryčiai – kokia 
pramoga!

Erdviame bute F. Engelso 
gatvėje, Peterburge, švilpau-
ja arbatinukas. Pas Vladą atėjo 
viešnia, todėl jis ruošia arba-
tą. Lėkštelėje gražiai išdėliojo 
sausainius. Virtuvės spintelės 
net mirga nuo lipnių lapelių. 
„Indai“, „Kruopos“, „Sviestas“, 
„Šiukšlių kibiras“... Net prie 
kriauklės perspėjimai: „Šaltas 
vanduo“, „Karštas vanduo“. Dar 
virtuvėje pakabintas tvarkos ir 
kitų darbų grafikas nuo pirma-
dienio iki sekmadienio.

Vadinamąjį „Treniruočių bu-
tą“ išnuomavo ir jo veiklą or-
ganizuoja autistus globojan-
tis centras „Antonas čia, šalia“. 
Apie berniuką, kurio vardu pa-
vadintas centras, kadaise rašė-
me „Bičiulystėje“. Bute pilna-
metystės sulaukę autistai mo-
kosi visokių buities smulkme-
nų ir darbų. Ne vienas čia pir-
mą kartą ruošia pusryčius ir iš 
to padaroma smagi pramoga. 
Kiekvienas stengiasi, kad per 
jo budėjimą stalas atrodytų kuo 
gražiau, švariau ir labai mėgsta 
sulaukti komplimentų dėl ska-
nios arbatos.

Šiame bute besimokančius 
vadina studentais, juos globoja 
asistentas, kurio nenustebin-
si jokiais prašymais ar išdyka-
vimais. Tačiau numatytą prog-
ramą stengiamasi įgyvendinti, 
nes jaunuoliai tikisi ateityje gy-
venti savarankiškai ir jiems pri-
reiks įvairių žinių.

Su atsakomybe, deja, 
negimstama

Studentai būna šokiruoti su-
pratę, kad nuo šiol jiems teks 
būti atsakingiems už kokią nors 
veiklą. Ar namuose pas mamą, 
ar internate juos per daug glo-
bojo. Prireikia laiko, kad suvok-
tų: štai, grafikas, tu visą šią sa-
vaitę kasdien turėsi paruošti 
sau ir kitiems studentams va-
karienę. Be abejo, asistentas 
tau padės. Bet jei visai ignoruo-
si užduotį, nenueisi į parduo-

tuvę produktų, nesusimąstysi 
apie meniu, studentai eis mie-
goti alkani. Nes niekam kitam 
ta vakarienė nerūpi.

Iš nedidelės atsakomybės 
auga sugebėjimas gyventi. Gy-
venti labai paprastą, aiškų gy-
venimą, kuris likimo yra skir-
tas centro „Antonas čia, šalia“ 
globotiniams.

Kai mamos šalia nėra
Studentui Vladui labai svar-

bu tvarka. Jis kalba ilgomis fra-
zėmis, mini labai tikslius skai-
čius (nepasakys, kad bandelė 
kainavo apie 20 rublių, įvardins 
tikslią sumą), lengvai įsimena 
visus adresus. Jis norėtų dirbti 
biure, bendrauti su žmonėmis. 
Vladas labai uoliai mokosi vis-
ko, kas ateityje jam padės už-
megzti kontaktą su žmonėmis. 
Stengiasi būti labai mandagus. 
Jei kalbantis su kitais suskam-
bės jo mobilusis telefonas, Vla-
das nepamirš pasakyti: „Atsi-
prašau, turiu atsiliepti.“

Anksčiau jam neteko nei 
valgio virti, nei buto tvarkyti. 
Viską darė mama. Negi kas kal-
tins mamą? Juk tai ypatingas 
vaidmuo – būti tuo, kuris moko, 
o ne tuo, kuris saugo ir rūpinasi.

Ar lengva Vladui moky-
tis? „Iš pradžių buvo sunkumų, 
bet aš juos įveikiau, – pasako-
ja Vladas. – Čia galioja visokios 
taisyk lės, teko jas įsidėmėti. Kai 
kurios labai sudėtingos. Naudo-
damasis skalbimo mašina, vis 
žvilgteliu į instrukciją. Namie 
neturime skalbimo mašinos, 
todėl neturėjau įgūdžių.“ Be-
je, instrukcija – ne iš parduo-
tuvės. Ją surašė asistentai. La-
bai aiškiai ir išsamiai užrašė ir 
pailiustravo, kaip reikia plauti 
skalbinius, kur džiovinti.

Apie svarbiausią svajonę
Vlado svajonė – gyventi Pe-

terburge, dirbti ir aprūpinti sa-
vo šeimą. Jis turi mylimą mer-
giną Mašą, su kuria susipažino 
centre „Antonas čia, šalia“.

„Turiu labai rimtų mūsų 
ateities planų, – prisipažįsta 
vyrukas. – Ji nedirba, bet nieko. 
Merginai tai nebūtina, o aš pri-
valau susirasti darbą.“

Kartais jis pavargsta nuo 
kalbų, dėmesio. Nesigąsdina dėl 
to, žino savo ypatumus, reakci-
jas. Ima pastebėti net mažiausią 
šiukšlytę ar trupinius ant stalo. 
Surenka, patvarko. Ir vėl gerai. 
Sugebėti padėti sau – tokias ne-
įkainojamas savybes ugdo tik 
savarankiškumas, kai imi pasi-
tikėti savimi ir pats vairuoji sa-
vo gyvenimą.

Vladas turi įvairios darbo 
patirties. Neatsisakydavo, jei 
fondas jam rasdavo kokį dar-
belį. Dirbo rūbininku, padavėjo 
pagalbininku, prižiūrėjo auga-
lus. „Karpiau sausas šakas nuo 
eglių“, – prisiminė. Augalininkys-
tės jis netgi mokėsi, bet ta sritis jo 
nesužavėjo. Dar jis vaidina neįga-
liųjų teatre, inkliuziniame spek-
taklyje „Pokalbiai“. Už aktoriaus 
darbą gauna šiek tiek pinigų.

Pastaraisiais mėnesiais Vla-
das dirbo rūbininku batutų par-
ke, bet vasarą rūbinė neveikia. 
Dabar jis ieško darbo. Kai ras, 
kurį laiką kartu su juo į darbą 
vaikščios centro savanoris. Taip 
būdavo ir ankstesniais kartais. 
Autistiškais žmonėmis besirū-
pinantis centras nutuokia, kad 
globotiniams bus smagiau ir ra-
miau, jei pirmomis dienomis ša-
lia bus savas žmogus. Kol apsi-
pras, susipažins su kolektyvu.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Vladas mokosi gyventi savarankiškai.

Kviečia į šventę
2018 m. birželio 16 d. Tauragėje, Taurų nuotykių parke,  

vyks šventinis renginys

„Lietuvai 100“
PROGRAMOJE: 

12 val. koncertuos neįgaliųjų draugijų meno kolektyvai;
14. 30 vokalinio ansamblio „Vakarėja“ koncertas.

vyks neįgaliųjų rankdarbių paroda-pardavimas

Kviečiame visus tauragiškius dalyvauti. 
Skambios dainos ir gera nuotaika garantuota. 

Tauragės rajono neįgaliųjų draugija 

Kaunietis Darius Liaugau-
das Lietuvos atviros klasės 
sklandymo čempionate iš-
kovojo antrą vietą absoliu-
čioje įskaitoje. 

Prieš 5 metus nesėkmingai 
nusileidęs sklandytuvu D. Liau-
gaudas patyrė stuburo traumą. 
Nuo to laiko juda neįgaliojo veži-

mėliu. Tačiau tai nesukliudė jam 
vėl sėsti į sklandytuvą, šį kartą 
jau pritaikytą valdyti rankomis. 

Liepos mėnesį sklandyto-
jas planuoja dalyvauti pasaulio 
sklandymo čempionate Lenki-
joje. Šiemet iškovota antra vie-
ta užtikrino D. Liaugaudui vie-
tą nacionalinėje rinktinėje ir ki-
tais metais. 

„Bičiulystės“ inf.

Negalią turintis sklandytojas – 
antras Lietuvoje

Neįgaliųjų sportas
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Birželio burtaiPrie kūrybos 
šaltinio

Atminties aidas 
Aš tavęs laukiu prie vartelių.
Prie tų, pažįstamų seniai.
Ateik, ateik ant mano kelio,
Po kurį vaikšto vien sapnai.

Nes aš iš ten seniai išėjus,
Kaip baltas rūkas iš kalnų.
Tiktai švelnus Dzūkijos vėjas
Neša lopšinę dovanų.

Seniai seniai ją man dainavo
Drobulę ausdama mama.
Matau ir šiandien liepsną klevo,
Per tolius sklinda šiluma.

Jaučiu ir šiandien lapų šilką
Ant savo vaikiško peties.
Ir lauką tą, karštai pamiltą,
Nešuos lyg aidą atminties.

Naktis
Mėnuo iš vakaro didelis,
Visą padangę užklojo.
Mintys išbėgo paklydėlės
Ir tarp ramunių klajoja.

O į voratinklio metmenis
Rasos lašai įsiaudė.
Po ąžuolais žili akmenys
Nakties ramybėje snaudė.

Lizde sušilęs paukštelis
Rytmečio grožį sapnuoja.
Bėgo, nubėgo takeliais
Stirna grakšti, laibakojė. 

Stoviu nakty, tartum rojuj,
Laša ramybė į širdį.
Kad taip svaigu – nežinojau, 
Kad tyloje tyla girdis. 

Vidurdienio tyla
Liepų skonis
Pabiro ant lūpų.
Audžia saulė 
Dienovidžio raštą.
Karklo šaką
Lakštingala supa.
Tartum lengvą 
Gyvenimo naštą.
Krenta lašas 
Į žiedą ramunės
Ir mažom 
Kibirkštėlėm suskyla.
Lyg sustingę 
Beržai panemunės 
Šventai saugo 
Vidurdienio tylą.

Mūsų vakaras 
V i d u t e i

Gal šitas vakaras ne mūsų,
Gal jis kažkam
Kitam paskirtas.
Širdim prie beržo aš priglusiu
Ir jausiu jo švelnumą tvirtą.

Žaluma lapų užsiklojus
Lyg nuostabia svaja 

vaikystės...
Ir glaudžias akmenys
Prie kojų,
Tarytum dienos vakarykštės.

Gal šitas vakaras ne mūsų,
Gal teks jis kažkam lyg burtas,
Širdim aš prie tavęs priglusiu,
Nes tu didžiausias 
Žemėj turtas.

Aldona SABONytė-
KAzlAuSKiENė 

Alytaus r.

 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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

Neužmirškite pratęsti „Bičiulystės“ 
prenumeratą kitam pusmečiui!

Neįgaliųjų draugijose bei kitose neįgaliuosius vienijančiose 
organizacijose „Bičiulystės“ prenumerata 2018 metų ii pusmečiui 
priimama iki birželio 20 d. Pusės metų lengvatinės prenumeratos 
kaina – 5 eurai. 

„Bičiulystės“ redakcija

Kardiologijos klinikoje prie 
registracijos langelio laukė 

būrys pacientų. Talonėlių. Dalia 
buvo rami, nes registravosi in-
ternetu, todėl nereiškė emocijų. 
Priartėjusi ir pateikusi siunti-
mą, pasiėmė brangųjį popierėlį. 
Kažkodėl atsiduso, žvilgtelėjo 
į informacines rodyk les ir pra-
dėjo kabineto paiešką, nes šio-
je klinikoje jai anksčiau neteko 
būti. Suradusi reikalingą kabi-
netą, pradėjo žvalgytis vietos 
prisėsti. Deja, visos kėdės bu-
vo užimtos. „Pastovėsiu“, – nu-
sprendė, tačiau pakilęs nuo ar-
timiausios kėdės vyriškis man-
dagiai pasiūlė prisėsti. Žvilgte-
lėjusi jį, Dalia apstulbo: negali 
būti, nejaugi „ispanas“? Padė-
kojusi atsisėdo, tačiau nežy-
miai tyrinėjo ją sudominusį as-
menį. Plaukai, žavėję juoda šil-
ko spalva, spindėjo sidabru. Ly-
gią tamsaus gymio veido odą 
užklojo raukšlelių voratinklis. 
„Kiek prabėgo metų?“ – sme-
genys pateikė informaciją, kad 
40. Staiga prisiminė: Ir tada bu-
vo birželis“...

Birželis žvilgčiojo pro palatų 
langus žaliomis akimis. Vi-

daus ligų skyrius buvo perpil-
dytas. Procedūra sekė proce-
dūrą, tad žvilgtelėjusi į rankinį 
laikrodėlį nustebau, kad diena 
prabėgo tarsi akimirka. Darbo 
pabaigą aptemdė nelaukta pa-
ciento mirtis. Jos atėjimą, sa-
ko, nujaučia mūsų mažieji bro-
liai – gyvūnai.

Prisiminiau, kad šiandien 
šeštadienis, gyvenimo laikas 
toks nenuspėjamas, gal vertė-
tų pašokti? Tačiau kol grįšiu 
namo, susiruošiu, šokiai artės 
į pabaigą, nes 24 valandą šokių 
salės, pagal to metų įstatymus, 
privalėjo būti tuščios. Kratyda-
masi priemiestiniame autobu-
se, pagalvojau, kad laikas būtų 
ir draugą susirasti. Todėl nenu-
stebau, kai išlipusi iš autobuso, 
išgirdau:

– O, medicina, sveika, – vai-
kinas, vardu Romas, artėjo prie 
manęs.

– Nori šį vakarą pašokti? – 
ir tylutėliai sukuždėjo: – Šokiai 
Akmenų slėnyje.

– Esu pavargusi. Tingiu to-
li ropoti. Klausyk, o kur tas 
Akmenų slėnis, tikiuosi, ne Ja-
ponijoj?

– Užvažiuosiu su lengvąja. 
Na, ką dabar pasakysi? – Romas 
gėrėjosi padarytu įspūdžiu, nes 
lengvoji mašina prilygo auksi-
nės žuvelės pasakai. – O slėnis 
pakeliui į sodus. Kada nusileidi 
nuo kalno į dešinę, palei upelį 
eini į priekį, na apie, – čia Ro-
mas nutilo, kažką prisiminęs, – 
pusantro kilometro.

– Išprotėjai, tiek ropoti. Ne, 
esu pavargusi, – dar dvejojau.

– Sakau, nuvešiu, mašina 
nuvažiuosim aplinkeliu, būsiu 
23 valandą.

Grįžusi namo pradėjau gailė-
tis nepasakiusi „ne“. Gyve-

nome čia nesenai, draugų netu-
rėjau, vyliausi, kad Romas ne-
atvažiuos. Deja, atvažiavo. Ma-
šina buvo... lenktyninė? Ji duso 
ir čiaudėjo, bet riedėjo. Už vai-
ro sėdėjo kažkoks „kiškis“, ku-
rį Romas gyrė ir kėlė į padan-
ges. Supykau:

– Vaidini, kad turi mašiną, 
betgi čia grabas ant ratų, o ne 
lengvoji.

– Nepatinka? Išlipk, – Ro-
mas sviedė pasiūlymą.

– Stok, – trenkiau kumščiu 
„kiškiui“ į nugarą, vos neįva-
žiavom į griovį. Mašina sudre-
bėjo, bet sustojo. Išlipusi susi-
mąsčiau, ką daryti? Pusę kelio 
buvom įveikę. Nutariau pašok-
ti. Nusileidusi nuo kalno, palei 
upelį ėjau pirmyn. Birželio nak-
tis skleidė savo burtus: kvepėjo 
žolelės, miegančios gėlytės gla-
monėjo kojas, giedojo lakštutė, 
o senas išdykėlis mėnulis siun-
tė bučinius. „Kaip žavu“, – gėrė-
jausi. Nuėjusi gerą kelio gabalą 
išgirdau smuiko melodiją, jam 
pritarė akordeonas. Dar paspar-
tinusi žingsnį, atsidūriau Akme-
nų slėnio šokių aikštelėje. Nak-
tis buvo šviesi, tačiau viską gau-
bė paslaptingas vasaros šydas. 
Apsidairiusi pastebėjau Romą, o 
šalia jo – dailų lyg iš ekrano vai-
kiną. Mintyse pavadinau jį „is-
panu“. Mūsų akys susitiko, aš 
jam šyptelėjau ir pamojau ran-
ka. Nuskambėjus muzikai, „ispa-
nas“ pakvietė šokio. Šokome vi-
są naktį, vėliau palydėjo namo. 

– Ak, mamyt, koks vaikinas 
mane palydėjo. Juodaplaukis, 
juodaakis, „ispanas“, na tikras 
„ispanas“, – pasigyriau manęs 
laukiančiai mamai. Mama pa-
kraipė galvą: „Pažiūrėsim“.

Prasidėjo draugystė. Die-
nos šviesoje žavus vaikino 

portretas kiek apibluko. Ak, ta 
reikšmė išvaizdai. 

„Ispanas“ mane įsimylėjo, o 
aš gana greitai pamačiau mus 
skiriančią prarają. Jo nedomi-
no knygos, teatras, negalvojo 
siekti mokslo, dirbo gamykloje 
eiliniu darbininku ir buvo visai 
patenkintas tokia būtimi. Greit 
atėjo laikas, kai nebebuvo apie 
ką šnekėti. Pradėjau jo veng-
ti. Veltui, jis sugebėjo palenkti 
į save mano mamą ir laukdavo 
manęs namuose. Mane mama 
bandė sugraudinti, papasako-
dama jo dramą, susijusią su gi-
mimu, tačiau aš atkirtau, kad 
tik per mokslą jis galįs „išeiti į 
žmones“, nes daug pažįstamų 
dirba ir mokosi. Kasdien važi-
nėjau į paskaitas, grįžusi dar 
turėjau pasiruošti kitai dienai, 
o draugas nesuprato, kad truk-
do. Tapau grubi, bet jis taikstė-
si. Taip praėjo metai. Atomaz-
ga atėjo netikėtai, tarsi roma-
ne. Vieną liepos sekmadienį 
nuėjome prie upės. Nemėgau 
to vadinamo „pliažo“ – abejo-

tino švarumo vandens, šalia 
esančių ganyklų, bet jis jau vi-
są mėnesį „verkė“. Sukau galvą, 
kaip atsikratyti „ispano“. Plia-
že jis nuėjo persirengti už krū-
mų, o aš maudymosi kostiumė-
lį buvau užsitempusi namuose. 
Išgirdau pliaukštelėjimą ir pa-
žvelgusi į upę pamačiau būrelį 
plaukiančių karvių – diena bu-
vo labai karšta ir gyvuliai mė-
gavosi maudynėmis. „Oi“, – iš-
girdau draugo šūksnį. Atsisu-
kusi supratau, kad jis įsidūrė 
į stiklo šukę, stovėjo parietęs 
koją. Mano dėmesį patraukė jo 
ryškiai raudonos spalvos mau-
dymosi kelnaitės, o stovėdamas 
ant vienos kojos priminė gan-
drą. Nebuvau mačiusi jo apsi-
nuoginusio, o amžinai dėvimas 
juodas kostiumas jau dvelkė 
naftalinu. Pradėjau juoktis, pri-
siminusi lenkišką gandro pava-
dinimą, nes puikiai tą kalbą mo-
kėjau. Įsijuokiau taip smarkiai, 
kad griuvau į žolę ir raičiojau-
si lyg apsėsta. Priėjęs draugas 
paklausė:

– Kas atsitiko? Ko juokiesi?
– Žiūrėk, karvės plaukia, oi, 

mirsiu... – sumelavau.
– Na ir kas? – nesuprato.
Sustoti negalėjau. Jo akyse 

išvydau nuoskaudą.
– O gal... juokiesi iš manęs?
– Ne, ne. Karvės plaukia...
Jis pažvelgė į savo basas ko-

jas, iš kairės pėdos bėgo krau-
jas, raudonai dažydamas skur-
džią žolę ir tarė:

– Grįžkim namo.
– Palauk, reikia sutvarkyti 

žaizdą, – pajutau, kaip labai jį 
įskaudinau ir norėjau nors ma-
ža smulkmena sušvelninti ne 
tiek sielos, kiek fizinį skausmą, 
bet jis nesutiko. Grįžome tylė-
dami. Jis išėjo iš mano gyveni-
mo. Pasiekdavo kalbos, kad pra-
dėjo girtauti, vėliau – kad sukū-
rė šeimą. Gyvenimo ratas suko-
si toliau..

Grįžusi iš praeities Dalia pa-
juto viduje sąžinės šviese-

lę: „Reikia atsiprašyti, nesvar-
bu, prisimena mane ar ne.“ Gra-
žius ketinimus išsklaidė į kabi-
netą pakvietęs slaugas. Vizitas 
užtruko ilgai. Jeigu ne praeities 
šešėliai, Dalia būtų džiaugusis 
tokiu dėmesingu gydytoju. Pa-
sibaigus vizitui, nuoširdžiai pa-
dėkojo ir puolė taisyti praeities 
klaidos. Pavėlavo – koridoriu-
je „ispano“ nebuvo. Nusprendė 
palaukti: gal kabinete? Tačiau 
vidinis balsas kuždėjo, kad ne-
sulauks. Nesulaukė. Išėjusi iš 
klinikos, pateko į žaliaakio bir-
želio aplinką, bet nepastebėjo 
už kaštono kamieno prigludu-
sio vyriškio. „Tavo apgamėlis 
virš viršutinės lūpos dar kar-
tais sapnuojasi. Kaip gaila, kad 
manęs nepažinai. Sudie“, – su-
kuždėjo Daliai praeinant pro 
šalį „ispanas“.

Gražina ČEKAViČiENė
Jonava

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.




