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Netradicinės dovanos
Renginio organizatorė Lietu-

vos specialiosios kūrybos drau-
gijos „Guboja“ vadovė Viktorija 
Vitaitė prasitarė gerokai neri-
mavusi, ar išvakarėse per Lietu-
vą nušniokštusi vėtra nesutruk-
dys šventės dalyviams susirinkti. 
Ir džiaugėsi sutikusi beveik visus 
užsiregistravusiuosius į renginį 
Ukmergėje. „Labai svarbu, kad 
jūsų talentai keliautų per Lietu-
vą. Tegu visi mato jūsų neišsen-
kantį optimizmą ir ryžtą“, – sakė 
ji. Ir socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskie-
nė džiaugėsi, kad renginys aplan-

ko vis naujus regionus, suteikia 
progą susitikti vis su kitos ben-
druomenės nariais. 

„Dovanoju jums Ukmergę! 
Būkit kaip namie!“ – tokiais žo-
džiais šventinio renginio dalyvius 
sutiko rajono meras Rolandas Ja-
nickas, patikinęs, kad Ukmergėje 
talentingi žmonės visada laukia-
mi. Nors šiuos žodžius meras iš-
tarė šventiniam renginiui tik pra-
sidedant, neabejotinai jie galėjo 
tapti ir visą šventę vainikuojančiu 
akcentu. Neįgaliųjų bendruome-
nė Ukmergei padovanojo tikrai 
įspūdingą šventę, kupiną šypse-
nų ir geros nuotaikos.

Turėjo kuo pradžiuginti ir 
neįgaliųjų draugijos
Aukštaitijos regiono neį-

galiųjų bendruomenės mugė-
je-koncerte dalyvavo ir nema-
žai neįgaliųjų draugijų. Rank-

darbius ir meno mėgėjų kolek-
tyvus čia atvežė Biržų, Pasva-
lio, Širvintų, Pakruojo, Kupiš-

kio, Anykščių rajonų neįgalių-
jų draugijos, gražiai prisistatė 
renginio šeimininkai – Ukmer-
gės neįgalieji. 

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lidija Dainiu-
vienė pasakojo, kad į šventinį 
renginį išsiruošė 24 organiza-
cijos nariai. Tuo pačiu autobu-
su atvyko ir 23 pasvaliečiai. Bir-
žiečių darbščiųjų rankų būre-
lio vadovė Olga Lukoševičienė, 
pristatydama šventei paruoš-
tus dirbinius, didžiavosi, kad 
tai – 14 moterų, draugijoje be-
sirenkančių porą kartų per sa-
vaitę, išmonės ir kantraus dar-
bo rezultatas. Išmokusios velti 
vilną, moterys apvėlė ja muilo 
gabaliukus ir prigamino puto-
jančių plaušinių, o įvaldžiusios 
dekupažą šia technika išgražino 
įvairius daiktus ir pavertė juos 
interjero puošmenomis. Pasak 
vadovės, biržietės atgaivino la-
bai seną, tačiau kol kas retai be-
prisimenamą meną – enkausti-
ką. Ši technika – tai savotiška ta-
pyba... įkaitintu lygintuvu. Ant jo 
užtepus spalvoto vaško, kuria-
mas paveikslas. Įgudus lygintu-
vą kilnoti, sukioti, kitaip judinti 
paveikslėliai išeina vis įvairesni 
ir originalesni. Tai labai įtrau-
kiantis, fantaziją lavinantis už-
siėmimas.

Biržiečių rankdarbius paį-
vairino 90-metės Olgos Braš-
kienės nerti šaliai. Gyvenime 
rankų sudėjus sėdėti nepratusi 
senolė ir sulaukusi garbaus am-
žiaus mezgimu nuo nuobodulio 
ir liūdnų minčių ginasi. Nors, 
pasak jos, gelia išsukiotus ran-
kų sąnarius, tačiau nieko nevei-
kiant juos skauda dar labiau.  

Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugijos „Guboja“ 
per Lietuvą lydima neįga-
liųjų bendruomenės šven-
tė „Būkime kartu“ pasiekė 
Aukštaitiją. Ukmergė, lai-
kinai tapusi simboline šio 
regiono sostine, sukvietė 
per 400 neįgaliųjų ir ne-
galios neturinčių meno 
kūrėjų, kurie atstovavo 
apie 30 organizacijų. Vi-
sus šventės dalyvius iškil-
mingai sutiko profesio
nalus pučiamųjų orkest
ras „Panevėžio garsas“. 
Miesto centre, aikštėje 
prie kultūros centro, visą 
dieną skambėjo muzika, 
liejosi dainos, sukosi šokė-
jai, į savo ratelius įtraukę 
ir renginio svečius. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliesiems 
vežimėliuose reikia 

pagalbos 
„Kalbant apie tai, kokios pa-

galbos neįgaliesiems reikėtų va-

Vairuotojai buvo mokomi, kaip padėti neįgaliesiems 

žinėjant viešuoju transportu, rei-
kia galvoti apie pačius silpniau-
sius, tačiau savarankiškus žmo-
nes“, – sakė aktyviai savo bičiulių 
teises ginanti Vilniaus neįgaliųjų 

Miestuose atsiranda vis daugiau žemagrindžių autobu-
sų ir troleibusų, tačiau neįgalieji vežimėliuose vieni į gat
ves išrieda nedrąsiai. Rateliais judantieji mano, kad tai, 
kaip jie jausis gatvėje, labai daug priklauso nuo vairuo-
tojų – nuo to, kaip sustabdys transporto priemonę, ar 
suteiks pagalbą ir kaip tą padarys. Kad nesusišnekėjimo 
būtų vis mažiau, bendrovės „Vilniaus viešasis transpor-
tas“ inicia tyva buvo surengtas susitikimas, kurio metu 
neįgalieji papasakojo, ko jie tikisi iš vairuotojų, o šie pa-
sidalijo savo pastabomis. 

Aplinka visiems dienos centro socialinė darbuo-
toja Rūta Drąsutytė-Čepienė. Jos 
teigimu, būtent šiems žmonėms 
yra sunkiausia naudotis visuo-
meniniu transportu ir vairuo-
tojai turėtų būti ypač atidūs. 
Viena iš tokių keliautojų – Rū-
ta Vaitiekutė. Moteris sako ne-
siryžtanti viena išeiti iš namų, 
nes be pagalbos nepajėgtų įva-
žiuoti į autobusą ar troleibusą. 
Jos vyras taip pat turi negalią, 
todėl ne visada gali jai padėti, 
nors paprastai jie iš namų išei-
na kartu. R. Vaitiekutės teigimu, 
būtų paprasčiau, jei įvažiavimas 
į transporto priemonę būtų to-
kiame pat aukštyje, kaip šaligat-
vis, jei vairuotojai sustotų prie 
pat kelkraščio. 

(nukelta į 5 psl.) Vairuotojai padėjo neįgaliesiems patekti į transporto priemonę.

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija į šventę atvyko su savo krašto dainomis ir rankdarbiais.

Šventės dalyvius smagiai nuteikė orkestras „Panevėžio garsas“.



Kėdainiai:

 Aukštadvario (Tra-
kų r.) seniūnė, bendruome-
nės tarybos pirmininko pa-
vaduotoja Jadvyga Dzen-
cevičienė „Bičiulystei“ at-
siųstame laiške pasidžiau-
gė užsimezgusia draugyste 
tarp aukštadvariečių ir Kė-
dainių neįgaliųjų. 

2016-ieji yra paskelb-
ti bendruomenių metais. 
Aukštadvario seniūnijoje 
atsiranda vis naujų inicia-
tyvų, ieškome naujų kon-
taktų su šalies bendruo-
menėmis. 

Birželio pradžioje 
Aukštadvario seniūnijos 
bendruomenę aplankė 
Kėdainių rajono neįgalių-
jų draugijos nariai. Susiti-
kimą inicijavo kėdainiškių 
amatų būrelio vadovė Re-
gina Rylienė ir Aukštadva-
rio seniūnijos vyr. specia-
listė Aida Švelnienė, ku-
ri pasitiko svečius ir juos 
lydėjo ekskursijos metu.  

Aukštadvario regioni-
nio parko lankytojų cen-
tro specialistė Ema Stanu-
lionienė svečiams pristatė 
ekspoziciją ,,Karališkasis 
vieškelis“, įdomiai papa-
sakojo apie parką, lanko-
mus gamtos ir kultūros 
paveldo objektus, pažin-
tines trasas, poilsio vietas, 
pasiūlė įsigyti leidinių, su-
venyrų.

Kėdainiškiai apžiūrė-
jo ir Velnio duobę, Aukš-
tadvario piliakalnį, ragavo 

Naujos draugystės pradžia 
Aukštadvaryje

Aukštadvario gyvybės šal-
tinio vandens. Paskui sve-
čiai pasiskirstė į dvi dalis. 
Tie, kurie rinkosi A. Švel-
nienės organizuojamą 
edukacinę kibinų kepimo 
pamoką Aukštadvario že-
mės ūkio mokyklos ama-
tų centre, patys gamino 
kibinus. Vieni maišė teš-
lą, kiti pjaustė mėsą, po 
to kiekvienas dalyvis pa-
bandė suformuoti po du 
pyragėlius. Svečiai iškepė 
labai skanių kibinų, todėl 
visiems edukacinės pamo-
kos dalyviams buvo įteikti 
pažymėjimai. 

Kita dalis ekskursi-
jos narių buvo pakviesti į 
Aukštadvario gimnazijos 
kraštotyros muziejų, va-
dovaujamą mokytojo en-
tuziasto Kazio Venckaus. 
Čia svečiai buvo supažin-
dinti su Aukštadvario isto-
rija, apžiūrėjo eksponatus, 
bylojančius apie dzūkų gy-
venimą.

Ekskursiją vainikavo 
susitikimas Aukštadvario 
bendruomenės namuose. 
Svečius pasitiko Aukšta-
dvario bendruomenės ir 
asociacijos „Aukštadvario 
senjorai“ nariai bei nuo-
taikingi Ubiškių krašto 
bendruomenės muzikan-
tai Vanda ir Juozas Petra-
vičiai. Aukštadvario sen-
jorai suvaidino pasakėčią 
„Apie bobulę ir dziedu-

lį“, padainavo Aukštadva-
rio senjorų ansambliukas, 
krašto amatininkai prista-
tė savo rankdarbius.

Savo programą mums 
pateikė ir svečiai. Ka-
dangi į susitikimą atvy-
ko 3 Kėdainių neįgaliųjų 
draugijos būreliai: litera-
tų, amatų ir etnografinis 
ansamblis „Gija“ (vado-
vas Ričardas Gečas), to-
dėl ir programa buvo la-
bai įdomi. Literatų būre-
lio nariai paskaitė savo ei-
lių, pristatė naujai išleis-
tas knygeles, amatininkai 
parodė pintus iš vytelių ir 
darytus iš odos gaminius, 
aišku, nepamiršo atvežti 
ir Kėdainių krašto agur-
kų. Na, o etnografinis an-
samblis dainavo nepa-
prastai gražias Aukštaiti-

jos krašto dainas. Abiejų 
bendruomenių muzikan-
tai grojo, o nariai kartu 
šoko ir dainavo. Svečius 
vaišinome naminiais py-
ragais, skania Aukšta-
dvario krašto gira. Buvo 
taip linksma ir nuoširdu, 
kad Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos literatė 
Selestina Rimavičienė su-
kūrė eilėraštį. 

Atsisveikindami sve-
čiams padovanojome ūki-
ninkų Sigitos ir Edmun-
do Malijauskų auginamų 
stručių kiaušinį – mū-
sų naujos draugystės 
pradžios simbolį. Labai 
džiaugiamės, kad ben-
druomenių metai mums 
padovanojo šią draugys-
tę, sieksime, kad užsimez-
gę ryšiai ir toliau išliktų.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Teisybe grįstos apkalbos žeidžia sielą mirtinais dūriais.
Tacitas, romėnų istorikas, rašytojas.

Apie šmeižtą visi esame girdėję, kai kas net įgijo 
nuo jo gilius randus.

Šmeižtas – tikrovės neatitinkančios informacijos, ga-
linčios padaryti žalos asmens garbei ir orumui, pasklei-
dimas. Ne tik asmeniui, bet ir įstaigai, įmonei, galop tau-
tai bei valstybei. Šmeižto sąvoka plati. Šiuo terminu api-
būdinamas gerą vardą teršiantis melas, juodinimas. Ne 
be reikalo už garbės ir orumo žeminimą numatyta bau-
džiamoji atsakomybė, ji įtvirtinta Lietuvos Konstitucijoje.

Gintis nuo šio gero vardo teršalo arba, kaip dar sa-
koma, nuo susikurtos vaizduotės šmėklos, ne taip pa-
prasta. Reikia daugybės įrodymų, laiko, sveikatos, o 
ypač pinigų gynėjams atsilyginti. Iš kur jų paimti, pa-
vyzdžiui, neįgaliajam ar pensininkui?

Prieš keletą metų į tokią bėda pateko vienas Šiau-
lių policijos vadovas. Mergiotė iš laikraščio, daug ne-
sivargindama, parašė, kad prie to policininko namo 
pastatytas apšvietimo stulpas atsirado per protekciją. 
Ne dieną ir ne dvi prireikė namo šeimininkui įrodinėti, 
kad tas elektros stulpas apšviečia ne tik jo kiemo da-
lį, bet ir gatvę. Pastatė jį komunalininkai, kai pareigū-
no čia net nebuvo. Vargais negalais pavyko apsiginti. 
Teisus buvo vienas Vakarų valstybės rašytojas sakyda-
mas, kad šmeižtas yra labai patogus dalykas: užsipuo-
lama vienu žodžiu, o apsiginti reikia ištisų puslapių.

Klaipėdietis Mindaugas G. buvo nuteistas kalėti už 
žmogžudystę. Kalėjime 34 metų vyras praleido dau-
giau kaip tūkstantį dienų. Aukštesnės instancijos teis-
mas pagaliau jį išteisino. Vadinasi, visiškai nekaltas. Už 
nežmoniškus išgyvenimus, prarastą darbą Mindaugas 
tikėjosi neturtinės žalos atlyginimo. Tačiau jo ne tik 
niekas neatsiprašė, bet ir nė cento nesumokėjo. Vyras 
suglumęs: atimta laisvė, prarastas darbas, draugai, my-
lima mergina. Nejaugi tai nieko nekainuoja? Atsirado 
net šnibždeikų, kurie įtarinėja vyrą, ar nebus jis ką nors 
gudraus suveikęs ir ilgų metų valdiškų namų išvengęs?

Gintis nuo šmeižto fiziniam asmeniui yra nemažai 
būdų. Tačiau kai juodinama tauta ar net visa valstybė, 
blogą vardą it vapsvą nutrėkšti nepalyginti sunkiau.

Antai šalies televizijos, radijas ne vieną savaitę po 
kelis kartus per dieną kartojo tokią frazę: esame la-
biausiai girtaujanti tauta, kas trečia moteris patiria 
smurtą šeimoje, iš kas trečio moksleivio mokykloje ir 
už jos ribų tyčiojamasi ir t.t.

Apie kvailiones girtavimo statistikoje neseniai „Bi-
čiulystėje“ esu rašęs. Nėra abejonių, kad kažkas pana-
šaus vyksta ir su tuo smurtu bei patyčiomis. Neįma-
noma suprasti, koks galvočius sugebėjo suskaičiuoti 
visas vyro mušamas žmonas ar sugyventines, nusta-
tyti patyčių kiekį. Laimė, kad šioje „statistikoje“ nemi-
nimi neįgalūs vaikai. 

O gal, sakau, minėtos frazės tebuvo alegorinio po-
būdžio, gal jų autoriai, žiūrėdami į lubas, tiesiog norė-
jo pagąsdinti žmones, tirštindami spalvas, pajuokau-
ti? Deja, išėjo liežuvio plakalas, kuriuo be dvejonių kai 
kas patikėjo ir su draugu pasidalijo. Kaip sakė vienas 
filosofas, sąmojais ir šmaikštavimais reikia naudotis 
taip pat atsargiai, kaip ir visais rūdijančiais daiktais.

Ar galima išvengti šmeižto? Matyt, ne visada, kol ran-
dasi pavyduolių, kerštautojų, politikierių, vaizduojančių 
gyvenimą vien iš neigiamos pusės. Galų gale mėgstantys 
liežuvauti moka surasti savo auką. Toks nebūtinai sie-
kia skaudžiai pakenkti, paprasčiausiai nori tuščiai pasi-
puikuoti. Juodinimo pasekmė – primesti tokius kaltini-
mus, rasti tokias dėmes, kokių iš tiesų apskritai nesama.

Senovėje Izraelio karalius Dovydas kalbėjo: „Pa-
statyk, Viešpatie, sargybą prie mano burnos, budėtoją 
prie mano lūpų durų.“ Tikriausiai karalius turėjo gal-
voje, kad reikia sakyti ne viską, ką žinai apie asmenį 
ir tautą. Sargybinis ir budėtojas – tai mūsų moralinės 
ir dvasinės svarstyklės.

Sargyba prie mūsų burnos

Apie tai,
kas

jaudina

Kėdainių neįgalieji Aukštadvaryje mokėsi kepti kibinus. 

 Aldona Petkienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi kelionės įspūdžiais.

Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Laima Dulkytė – nerims-
tanti keliautoja, todėl no-
ri, kad jos vadovaujamos 
organizacijos nariai nesė-
dėtų namuose, o kuo dau-
giau būtų bendraminčių 
būryje ir naudotųsi trum-
pos vasaros malonumais. 
Vienas iš būdų – kelionės. 

Pastarosios kelionės 
maršrutas siekė Pakruojo 
ir Burbiškio dvarus. Pak-
ruojo dvaras siūlo įvai-
rias pramogas: nuo pasi-
vaikščiojimo dvaro par-
ke iki edukacinių progra-
mų. Su šiurpuliu apžiūrė-
jome vienintelį Lietuvoje 
baudžiavos laikų bausmių 
muziejų, matėme teatrali-
zuotą bausmių vykdymą. 
Pakruojo dvare buvo fil-
muota žymioji „Tado Blin-
dos“ plakimo scena. Gerą 
įspūdį padarė dvaro alu-
dario Žaldoko sutiktuvės 
su armonika. Buvome ne 
tik supažindinti su seno-
vinio alaus gamybos pro-
cesu, bet ir degustavome 
pakruojietiško alaus. Tuo-
met su linksmais Žaldoko 
pamokymais galėjome pa-

Šilutė: Kelionė po Šiaurės Lietuvą

skanauti ir Žaldokienės iš 
salyklo keptų ypatingų bly-
nų. Apsilankę dvaro kar-
čemoje traktieriuje para-
gavome Šiaurės Lietuvos 
kulinarinio paveldo patie-
kalų, pagamintų pagal ypa-
tingas senovines tradicijas. 

Aplankėme ir nuošalia-
me miško prieglobstyje įsi-
kūrusį Burbiškio dvarą, čia 
pasivaikščioti skirtais par-
ko takeliais galima eiti net 
5 kilometrus, tenka įveikti 
20 tiltelių. Gaila, kad tulpių 
žydėjimo šventė jau buvo 
pasibaigusi, bet šiuo me-

tu žydi įvairios kitos gėlės, 
tad labai malonu pasėdėti 
ant suolelio svaigstant nuo 
augalijos kvapų ir paukš-
čių čiulbesio. 

Vėliau aplankėme Kal-
tinėnų klebono pastaty-
tą aukščiausią Lietuvo-
je (20 m aukščio) Tautos 
prisikėlimo kryžių. Apžiū-
rėjome ir Bijotų dvaro so-
dybą, kuri dar vadinama 
Baublių muziejumi. Jis pa-
skelbtas kultūros pamin-
klu, neturintis analogo, 
gyvai menantis rašytoją D. 
Pošką ir Lietuvos praeitį. 

Vos sugrįžę iš nuosta-
bios pažintinės kelionės 
55 draugijos nariai išvy-
ko į Skuodo rajono neį-
galiųjų draugijos rengi-
nį „Mes – nuo Bartuvos 
krantų“. Iš Klaipėdos, Pa-
langos, Kretingos, Skuodo 
ir Šilutės rajonų susirinkę 
neįgalieji atsisveikindami 
vieni kitiems linkėjo, kad 
tokie susibūrimai taptų 
tradicija. Ją perimti su-
tiko L. Dulkytė, tad atei-
nančią vasarą Klaipėdos 
regiono neįgalieji laukia-
mi pamaryje.

Šilutės neįgalieji Pakruojo dvare.
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 Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės pava-
duotoja Irena Vilniuvienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi 
Latvijoje vykusios sporto šventės 
įspūdžiais. 

Vėjuotą šeštadienio rytą gru-
pė Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos narių kartu su or-
ganizacijos pirmininke Jūrate 
Bredulskiene išvyko į Bauskė-
je surengtą sporto šventę. Pas 
draugus latvius svečiavomės jau 
trečią kartą. Varžybos buvo pla-
nuojamos miesto stadione, bet 
pablogėjus oro sąlygoms, dalis 
rungčių perkelta į patalpą. Nuste-
bino Bauskės miesto meras – jis 
neįgaliųjų atėjo pasveikinti kartu 
su žmona, abu pasipuošę Latvi-

Radviliškio r.: Bauskėje – radviliškiečių pergalės 

jos tautiniais kostiumais. Latviai 
jau pradeda švęsti populiariausią 
metų šventę Ligo (Jonines).

Apdovanojama radviliškiečių komanda, estafetės rungtyje užėmusi 3 vietą.

Tarstelėjusi, kad mugėje pir-
kėjų mažai buvę ir beveik nie-
kas jos megztų šalikų nepirko, 
O. Braškienė nenusiminė: „Iš-
dovanosiu, tegu žmonės džiau-
giasi.“

Savojo krašto  
akcentai

Per regionus keliaujančios 
neįgaliųjų bendruomenės šven-
tės organizatoriai prašė, kad į ją 
atvyksiantys dalyviai pagalvo-
tų apie savo krašto unikalumą, 
jam būdingus bruožus. Smagu, 
kad atsirado į šį prašymą įsi-
klausiusių organizacijų, kurios 
savo programėlę ar atsivežtų 
gaminių asortimentą paįvairino 
Aukštaitijos regionui būdingais 
akcentais. 

Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Bronė Ka-
leinikovienė rodė Zitos Staniulės 
kupiškėnų tautiniais drabužiais 
su baltu nuometu papuoštą lėlę. 
„Tai mūsų organizacijos vizitinė 
kortelė“, – šypsojosi pirminin-
kė, nepamiršusi pagirti ir Vidos 
Palionienės austų juostų. Ir tai 
dar ne viskas. Gendrutės Kliau-
gienės vadovaujamo Neįgaliųjų 
draugijos vokalinio ansamblio 
„Prie Kupos“ dainininkės šven-
tėje tarmiškai atliko žiūrovų šil-
tai sutiktą kupiškėnų dainą „Lie-
tuvos šalalėj“.

Šventiniame šurmulyje iš-
siskyrė ir tautiniais drabužiais 
vilkinčios Strėvininkų socialinės 
globos namų ansamblio „Strėva“ 
dainininkės. 2011 m. suburto 
ansambliuko, vadovaujamo Ar-
vydo Kairevičiaus, narės sako 
dainuojančios kasdien, nors į re-
peticijas renkasi tik 2 kartus per 
savaitę. O tuo, ką išmoksta, kartą 
per mėnesį su žiūrovais pasida-
lija – ne tik globos namų gyven-
tojus pradžiugina, bet su savo 
programa vis kur nors išvyksta. 
Globos namų gyventojus į šven-
tę atlydėjusios Elžbieta Rutkaus-
kienė ir Vilma Klidzienė džiau-
gėsi, kad turi ir savo muzikantų, 
gitara, klavišiniais, akordeonu 
grojančiųjų žmonių. O Žilvinas 
Danilevičius net muziką kuria. 

Netrūksta šiems namams ir 
auksarankių. Mugėje buvo gali-
ma pasigrožėti Daivos Sinkevi-
čiūtės kruopščiai lininiais siūlais 

dekoruotais stiklainiais, išpuoš-
tais smulkiai supjaustytomis me-
džio šakelėmis. Pasak užimtumo 
specialistės Astos Dzedulionie-
nės, ši moteris savo darbelius pa-
ti padaro nuo pradžios iki pabai-
gos, tereikia tik medžio gabalėlių 
jai parūpinti. 

Aukštaitija nuo seno garsėjo 
linininkyste, tad, pasak Alfonsos 
Burneikienės, ir Anykščių rajo-
no neįgaliųjų draugijos gaminių 
asortimentas regioninei šventei 
tiko. Ypač ant lininio audinio Va-
lės Stanevičienės tapyti paveiks-
lai. Šįkart juose atsispindėjo au-
galiniai motyvai – lingavo aguo-
nų, kitų gėlių galvelės. Tačiau mo-
teris neslėpė piešianti ir kitokius 
siužetus. Ypač jai patinka tapyti 
Vilniaus senamiestį. 

Linas artimas ir Ukmergės 
rajono neįgaliųjų draugijai. Jos 

palapinėje akį traukė itin koky-
biški dirbiniai: iš lino siūti vir-
tuvei skirti komplektai, kosme-
tinės, įvairios paskirties maiše-
liai. Dailūs buvo ir kryželiu siu-
vinėti, iš akmenėlių sudėlioti 
paveikslėliai, dekupažu pagra-
žintos žvakidės. Siuvimo pas-
laugas draugijoje teikia ir neį-
galiąsias įvairių praktiškų gud-
rybių pamoko Vilma Jalinskie-
nė. Tai papildo į Daivos Ališaus-
kienės vadovaujamą rankdar-
bių būrelį besirenkančių mo-
terų įgūdžius. 

Tautodailininkui paklūsta 
sudėtingiausi darbai
Pora dešimčių žmonių į 

Ukmergę atvyko iš Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugijos. Sa-
vo kūryba jie ir rankdarbių mu-
gę papildė, ir koncertinę prog-

„Būkime kartu“ – Ukmergei neįgaliųjų padovanota šventė
(atkelta iš 1 psl.)

Po gražaus ir spalvingo ati-
darymo neįgalieji pradėjo ko-
vas. Varžybose dalyvavo nema-

žai komandų iš Latvijos, Lietu-
vai atstovavo Kuršėnų neįga-
liųjų sporto klubas „Atgaiva“ ir 
Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugija. 30 metrų bėgimo, ru-
tulio stūmimo, šuolio į tolį, smi-
ginio, šaudymo, futbolo kamuo-
lio spyrimo į vartus, skraidan-
čių lėkščių mėtymo, hel-pongo, 
kamuoliuko mušimo į taikinius 
ir estafetės rungtyse mūsų ko-
mandos sportininkai pelnė 16 
įvairių spalvų medalių. Ričar-
das Vladička užėmė 1 pirmą 
ir 3 trečias vietas. Petras Ru-
džianskas pasipuošė 1 aukso ir 
2 sidabro medaliais. Šių eilučių 
autorė pelnė po vieną visų spal-
vų medalį. Viačeslavas Kostiu-
kevičius užėmė po vieną antrą 

ir trečią vietas. Stasys Astraus-
kas parsivežė du medalius – si-
dabro ir bronzos. Zenonas Pe-
čiulionis vienoje rungtyje tapo 
čempionu, o Česlovas Turčins-
kas pelnė sidabro medalį.

Pasibaigus varžyboms, dar 
bendravome su latviais prie ar-
batos puodelio. Visada įdomu 
pasidalyti įspūdžiais, problemo-
mis, jų sprendimo būdais su ki-
tų šalių atstovais. Atsisveikino-
me su šeimininkais neilgam, nes 
varžybų sezonas tik prasideda, 
netrukus susitiksime kitoje ne-
įgaliųjų sporto šventėje.

Dėkojame Radviliškio ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos direktorei už suteiktą 
transportą.

ramą paįvairino. „Šiladžio“ vo-
kaliniam ansambliui bei nese-
niai susikūrusiai kaimo kapelai 
vadovaujanti Ramunė Petrai-
tienė apgailestavo, kad kolek-
tyvams labai ribojama pasiro-
dymo trukmė – vos 7 minutės. 
„Iš savo gausaus repertuaro te-
galėsim atlikti 3 kūrinius“, – sa-
kė vadovė. Ilgus metus pakruo-
jiškiai tik dainavo, o atsiradus 
grupelei entuziastingų muzi-
kantų ir kaimo kapelą sukūrė, 
smagesne muzika savo pasiro-
dymus papildė. 

Neįgaliųjų draugijos pasi-
didžiavimu pakruojiškiai vadi-
na tautodailininką Bronislovą 
Gedminą. Meistro rankos prie 
medžio lipte limpa. Egzotiškos 
medienos tautodailininkas ne-
ieško. Obelis, uosis, lazdynas, 

klevas – jo dirbiniams pati tin-
kamiausia žaliava, iš kurios jis 
kuria įvairias akiai mielas smul-
kmenas: raktų pakabukus, žva-
kides ir kt. Beje, ne tik pats ku-
ria, bet ir „Atžalyno“ gimnazijo-
je rengiamų amatų dienų metu 
medžiu besidominčius moki-
nius šio darbo pamoko – tau-
tos paveldą jaunąją kartą sau-
goti ragina.

Labiausiai medžio meistras 
išgarsėjo sukūręs Pakruojo dva-
ro maketą. „Tai mano gyvenimo 
kūrinys“, – sako tautodailinin-
kas. Trijų žiemų prireikė, kol jį 
padarė. Iš architektų brėžinius, 
planus pasiskolino, pats ne kar-
tą į dvarą važiavo, nuotraukų pri-
sidarė, kad matytų, kaip po res-
tauracijos kiekviena dvaro ker-
telė atrodo. Reikėjo išlaikyti šio 
ansamblio autentiškumą. „Po-
rą šimtų kartų viską susimaži-
ni, ir darai...“ – šiandien šypso-
si meistras. 

Kai Pakruojo rajono savival-
dybės Kultūros, paveldosaugos 
ir viešųjų ryšių skyriaus vedė-
ja Birutė Vanagienė pasiūlė šio 
maketo imtis, šiurpuliukai nu-
gara perbėgo: „Ar aš galiu tokį 
darbą padaryti?“ – prisimena 
B. Gedminas. Per apsisprendi-
mui duotą mėnesį tautodailinin-
kas sulaukė bičiulių padrąsini-
mo (esi krapštukas, padarysi), 
saviškių palaikymo. Ir padarė. 

Tokie žmonės – tikras mū-
sų tautos lobis. Galimybę su jais 
susipažinti, pamatyti darbus, 
juos įvertinti suteikiantis rengi-
nys „Būkime kartu“ atlieka išties 
svarbią misiją.

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Strėvininkų socialinės globos namų ansamblio „Strėva“ narės su Seimo pir-
mininke L. Graužiniene.

Pakruojiškis tautodailininkas Bronislovas Gedminas.

Ukmergės centre vykusioje šventėje žiūrovų netrūko.

2016 m. birželio 23–29 d., Nr. 25 (1314), „Bičiulystė“3 psl.



Daktaras
Aiskauda

Pasaulio sveikatos organizaci-
ja nurodo, kad astenijos sin-

dromas (bendra fizinio ir psichi-
nio silpnumo būsena) dažniau-
siai sutinkamas išsivysčiusiose 
šalyse (jis vargina beveik 50 % 
gyventojų). Tai paaiškinama tuo, 
kad žmogaus organizmui stiprų 
neigiamą poveikį daro nuola-
tiniai stresai, nepalanki ekolo-
ginė aplinka, įtemptas darbo ir 
buities režimas, nutukimas, rū-
kymas bei alkoholio vartojimas. 
Beje, astenijos sindromas dar ga-
li būti įgimtas reiškinys dėl men-
ko fizinio sudėjimo. Nereikia as-
tenijos painioti su nuovargiu (jis 
praeina pailsėjus), nes esant as-
tenijai ir po gero poilsio išlieka 
nuovargio pojūtis. 

Astenijos požymiai
Astenijai būdingas nervi-

nis dirglumas; greitas bendras 
nuovargis; sulėtėjęs jėgų atsi-
statymas; nesugebėjimas dirbti 
sunkesnį protinį ir fizinį darbą; 
nuotaikos nepastovumas; de-
presija; verksmingumas; prasta 
atmintis; sumažėjęs mąstymo 
efektyvumas; susikaupimo sto-
ka; galvos svaigimas, skausmas; 
padažnėjęs širdies plakimas; ne-
pastovus arterinis kraujospūdis; 
raumenų skausmas; pusiausvy-
ros nestabilumas (einant „mėto 
į šonus“); tamsių taškelių akyse 
atsiradimas arba/ir patamsėji-
mas akyse; prastas apetitas; ne-
miga; padidėjęs prakaitavimas; 
nepakantumas stipriam ar mo-
notoniškam garsui, ryškiai švie-
sai, kai kuriems kvapams; pasiti-
kėjimo savo jėgomis stoka.

Pastabos: 
1. Nervinis dirglumas kai ka-

da gali pasireikšti dideliu įsižei-
dimu arba net agresyvumu ap-
linkiniams žmonėms arba tik pa-
prastu murmėjimu pačiam sau, 
sentimentalumu (tokia būsena 
gali tęstis keletą minučių, kar-
tais – keletą dienų). 

2. Kartais astenija pasireiš-
kia vien tik bendru nuovargiu 
kai kurių ligų pradžioje (pvz., su-
sirgus hipertenzija [hipertenzi-
ja – padidėjęs arterinis kraujos-
pūdis; kitaip hipertonija] ar ate-
roskleroze), kol dar nėra pagrin-
dinių ligų simptomų.

Prasidėjus vasarai, vis dau-
giau žmonių domisi galimy-

bėmis sanatorijose gauti reabili-
tacijos paslaugas vaikams. Kaip 
ir kiekvienais metais, šių paslau-
gų poreikis ypač padidėja šiltuo-
ju metų laiku. Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) primena, kad 
reabilitacija yra gydymo tęsinys 
po ūmių ligų, taip pat skiriama 
sergantiems lėtinėmis ligomis 
ar joms paūmėjus, po traumų ir 
kitais atvejais. Dėl šio gydymo 
skyrimo reikia kreiptis ne tuo-
met, kai tėvai planuoja atosto-
gas, o tada, kai to iš tiesų reikia 
ir skiria gydytojas.

Medicininės reabilitacijos pa-
slaugos gali būti teikiamos sana-
torijoje, ligoninėje arba poliklini-

koje. Šios paslaugos skiriamos 
tiems vaikams, kurie turi juda-
mojo-atramos aparato pažeidi-
mų (po traumų, ligų, ortopedi-
nių operacijų), taip pat vaikams, 
sergantiems nervų, kvėpavimo, 
kraujotakos ar virškinimo siste-
mų bei kitomis ligomis. Įvertinęs 
paciento sveikatos būklę, medici-
ninę reabilitaciją vaikams skiria 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojas. Kokia reabilitacijos 
rūšis ir gydymo trukmė bus pa-
sirinkta, priklauso nuo mažajam 
pacientui nustatytos diagnozės, 
ligos sudėtingumo, vaiko būklės 
sunkumo ir biosocialinių funkci-
jų sutrikimo lygio.

Jei vaikui yra mažiau nei 8 
metai, kartu su juo į staciona-
rinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą gali vykti ir jį 
slaugantis šeimos narys. Jei vai-
kui daugiau nei 8 metai, slau-
gantis asmuo kartu su juo vykti 
gali tik tuo atveju, jei vaikas yra 
neįgalus arba taip nusprendžia 
gydytojų konsultacinė komisija. 
Šiais atvejais privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis apmokamos 
ne tik vaiko reabilitacijos paslau-
gos, bet ir jį slaugančio asmens 
nakvynė bei maitinimas. Kitais 
atvejais vaiką lydintis žmogus 
už apgyvendinimą ir maitinimą 
turi susimokėti pats.

„Praėjusiais metais daugiau-
siai stacionarinių medicininės 
reabilitacijos paslaugų vaikams 
suteikta gegužės–rugpjūčio mė-
nesiais. Atsižvelgiant į tai, gali-

ma būtų išskirti vyraujančią ten-
denciją, jog dauguma žmonių dėl 
vaikų stacionarinės reabilitaci-
jos kreipiasi vasaros atostogų 
metu, todėl kai kuriose sanato-
rijose nebelieka vietų ir susida-
ro eilės. Reikėtų nepamiršti, kad 
labai svarbu į medikus kreiptis 
tada, kai gydymo iš tiesų reikia, 
o ne tuomet, kai tam yra tiesiog 
patogus metas“, – sako VLK Pas-
laugų ekspertizės ir kontrolės 
skyriaus vyr. specialistė Asta Ma-
tuliauskienė.

Pasak jos, suteikus tinkamą 
pagalbą, vaikus galima būtų ap-
saugoti nuo ligos komplikacijų, 
sanatorijose neužimant vietos 
tiems mažiesiems, kuriems iš tie-
sų reikia pagalbos vasaros metu.

VLK interneto svetainės sky-

reliuose „Apie eiles“ bei „Medi-
cininė reabilitacija“ galima pasi-
tikrinti, kurios gydymo įstaigos 
teikia vaikui reikiamą pagalbą, 
taip pat galima sužinoti, ar tuo 
metu pageidaujamoje įstaigoje 
yra laisvų vietų.

Šiuo metu medicininės rea-
bilitacijos ir sanatorinio (anti-
recidyvinio) gydymo paslaugas 
vaikams Lietuvoje teikia 66 gy-
dymo įstaigos.

Šiais metais medicininės re-
abilitacijos ir sanatorinio gydy-
mo išlaidoms kompensuoti iš 
PSDF biudžeto iš viso numaty-
ta daugiau nei 44 mln. eurų, iki 
20 proc. šių lėšų yra planuojama 
panaudoti vaikams teikiamoms 
paslaugoms apmokėti. 

„Bičiulystės“ ir Vlk inf.

Vaikams skirta reabilitacija – ne poilsis

Astenijos formos
Dirglioji astenija. Ligonis, ser-

gantis dirgliąja astenija, pasi-
daro labai smulkmeniškas, ne-
kantrus, jam sunku susikaupti, 
kontroliuoti neigiamas emoci-
jas, pamiršti nuoskaudas, pras-
tėja atmintis.

Sunkesnė astenijos forma. Li-
goniui sunku dirbti ilgiau trun-
kantį fizinį ir ypač protinį dar-
bą, sklandžiai kalbėti, kūrybiškai 
mąstyti, pasitikėti savo jėgomis, 
eksperimentuoti.

Vaikų astenija (ji dar vadina-
ma neurotikų astenija) dažniau-
siai pasitaiko probleminių šei-
mų vaikams, kai jie nuolat pati-
ria stresą. Ši fizinio ir psichinio 
silpnumo būsena gali atsirasti ir 
vaikams, kurie griežtai auklėja-
mi ir yra labai apribota jų laisvė.

Ir dar: kai kuriems vaikams 
astenija atsiranda tuomet, kai jie 
savo noru ar tėvų iniciatyva, ne-
atsižvelgiant į įgimtus gabumus, 
sveikatos būklę ir kitus faktorius, 
bet kokia kaina stengiasi visada 
pirmauti, tapti įžymybe. 

Psichinė astenija. Ši astenijos 
forma dažniausiai atsiranda tuo-
met, kai vartojami gydytojo ne-
paskirti preparatai, skirti gydyti 
psichikos ligoms. 

Astenijos priežastys
Asteniją gali sukelti: traumos 

(ypač kai prarandama sąmonė); 

stresai; ilgalaikė nervinė įtampa; 
sunkus darbas (ypač protinis), 
sukeliantis pervargimą; tuber-
kuliozė; encefalitas (galvos sme-
genų uždegimas); mononukleo-
zė (užkrečiama virusinė liga, pa-
sireiškianti karščiavimu, gerklės 
skausmu, limfmazgių patinimu 
bei vienabranduolinių ląstelių 
vyravimu kraujyje: adenoviru-
sinės ligos (ūminės infekcinės 
kvėpavimo takų, plaučių, akių ir 
limfmazgių ligos, kurias sukelia 
adenovirusai); cukrinis diabe-
tas (ypač kai dar yra problemų 
su inkstais ir skydliauke); dau-
giavaisis nėštumas (kai gimdo-
je bręsta du ar daugiau vaisių); 
kai kurių hormoninių prepara-
tų vartojimas; hemoglobino kie-
kio kraujyje sumažėjimas; kepe-
nų, lyties organų ir plaučių aug-
liai; kìtos ligos (ypač ilgai trun-
kančios).

Kaip atsikratyti astenijos
1. Svarbiausias uždavinys 

(patikėkime tai atlikti tik gydy-
tojui) – surasti ir įveikti šios ne-
galės priežastį (jų gali būti ir ke-
letas), po to bus lengviau gydyti 
ir pačią asteniją. 

2. Astenijai gydyti medici-
na turi nemažai preparatų, ku-
rie padeda normalizuoti miegą, 
pagerinti nuotaiką, atmintį bei 
bendrą darbingumą.

3. Svarbu deramai maitintis, 
laikytis tinkamo darbo ir poil-
sio režimo, nevartoti alkoholio, 
nerūkyti, ypač vengti protinio 
nuovargio. Taip pat žinotina, kad 
tokie stimuliatoriai, kaip stipri 
arbata ir kava, ne gerina, o blo-
gina astenijos varginamo ligo-
nio būklę.

4. Nors gydymasis liaudiš-
kais būdais atrodo gana patrauk-
liai bent savo paprastumu, ta-
čiau tai reiktų iš anksto aptarti 
su gydytoju. Mat liaudies medici-
nos priemonės (pvz., gydymasis 
vynuogėmis ar žiedadulkėmis) 
atlieka ne pagrindinį, o tik pa-
pildomą vaidmenį, taip pat gali 
„nedraugauti“ su kai kuriais gy-
dytojo skirtais vaistais. 

Gydymasis vynuogėmis
Vynuogės gerina medžiagų 

apykaitą, apskritai stiprina or-
ganizmą, stimuliuoja imunitetą, 

tonizuoja širdies veiklą, norma-
lizuoja skrandžio sulčių rūgštin-
gumą, padeda įsisavinti maistą, 
mažina kraujyje cholesterolio 
perteklių. Vynuoges naudinga 
vartoti ne tik sergant astenija, 
bet taip pat esant mažakraujys-
tei, pradinėms plaučių tuberku-
liozės stadijoms, pleuritui (krū-
tinplėvės uždegimui), bronchi-
nei astmai, inkstų akmenligei, 
podagrai, hemorojui, neuraste-
nijai, sergant lėtinėmis skran-
džio ir žarnyno ligomis, kurių 
metu užkietėja viduriai. 

Vartojimo dozės
Pirmąją gydymo kurso (vi-

sas gydymo kursas trunka mė-
nesį, esant reikalui, jis gali būti 
pratęstas dar 2 savaites) savaitę 
per dieną galima suvalgyti (val-
goma ryte, dieną ir vakare valan-
dą prieš valgį maždaug vienodo-
mis porcijomis (po 150–160 g) 
ne daugiau kaip 0,5 kg vynuogių, 
antrąją savaitę – 1 kg, trečiąją – 
1,5 kg, ketvirtąją – 2 kg (jei gy-
dymo kursas tęsiamas dar 2 sa-
vaites, vartojimo dozė nebedi-
dinama). 

Jeigu nėra natūralių švie-
žių vynuogių uogų, galima gerti 
šviežias arba konservuotas vy-
nuogių sultis tokia tvarka: pir-
mąją savaitę kasdien – 150 g, 
antrąją – 300 g, trečiąją – 450 g, 
ketvirtąją – 600 g.

Pastaba: jeigu pirmąją gydy-
mosi vynuogėmis savaitę pas-
tebimai trūksta energijos, ryti-
nę vynuogių porciją galima pa-
didinti 100–200 g (kartais nuo 
didesnių dozių viduriuojama).

Teks laikytis dietos 
Gydymosi vynuogėmis laiko-

tarpiu patartina valgyti baltos 
duonos, sūrio, kiaušinių, virtos 
žuvies ir mėsos, aliejų; reiktų at-
sisakyti alkoholinių gėrimų, mi-
neralinio vandens, nevirinto pie-
no, rūgpienio, žalių vaisių.

Ne visiems tinka 
Nepatartina gydytis vynuo-

gėmis, kai yra ryškus širdies ir 
kraujagyslių sistemos nepakan-
kamumas, viduriuojama, pažeis-
ti ėduonies dantys (dantis teks 
užplombuoti, nes kitaip vynuo-
gėse esančios organinės rūgš-
tys ir gliukozė gali dar labiau su-
sargdinti nesveikus dantis), kai 

burnoje yra bet kokių išbėrimų 
bei opų, sergama lėtiniu faringi-
tu (ryklės gleivinės uždegimu), 
cukralige, nutukimu, skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opali-
ge, skrandžio ir žarnyno funkci-
niais sutrikimais, pasireiškian-
čiais padidėjusiu rūgimu žarny-
ne ir viduriavimu.

Žiedadulkės 
Bičių surinktos žiedadul-

kės – viena iš natūralių ir veiks-
mingų psichinės bei fizinės svei-
katos atgavimo ir palaikymo 
priemonių. Net ir visiškai svei-
kam žmogui per metus reiktų 
suvartoti 250–300 g žiedadulkių 
(neleistina vartoti sugedusias ar 
laikytas ilgiau kaip 1,5 metų). 
Sergant astenija žiedadulkės var-
tojamos po šaukštelį 2 kartus per 
dieną prieš valgį (nepatariama jų 
vartoti vakare, nes kai kam gali 
sukelti nemigą), laikantis žemiau 
pateiktų nuorodų (nuorodos tai-
komos suaugusiems žmonėms).

Prieš vartojimą – išmirkyti
Daugelyje liaudies medici-

nos knygų patariama žiedadul-
kes užsigerti vandeniu, arbata 
ar kokiomis nors sultimis. Toks 
vartojimo būdas mažai efektin-
gas. Mat žiedadulkių grūdeliai 
turi skrandžio sultims atsparų 
apvalkalą, kuris labai apsunkina 
šio produkto virškinimą. Pakan-
ka vartojimui skirtą žiedadul-
kių dozę suberti į stiklinę, užpil-
ti 1/4 stiklinės virinto vandens 
(kambario temperatūros), pa-
laikyti 2–3 val. (kas 15–20 min. 
žiedadulkes reikia pamaišyti). 
Tirpalas išgeriamas 30–60 min. 
prieš valgį (esant padidėjusiam 
skrandžio sulčių rūgštingumui – 
po valgio). 

Po gydymo kurso – per-
trauka

Gydymo kursas – 25 d. Esant 
reikalui, po 5 d. pertraukos gydy-
mo kursą galima pakartoti. Beje, 
gydymo kursai (su 5 d. pertrau-
komis) gali būti kartojami, kol 
visiškai pasveikstama. Kai ne-
belieka jokių negalavimo požy-
mių, žiedadulkės vartotinos dar 
dvi savaites. Pageidautina, kad 
per visus gydymo kursus nebū-
tų suvartota žiedadulkių dau-
giau kaip 300 g.

Romualdas OGinSkAS

Astenijos sindromas – išsivysčiusių 
šalių gyventojų negalavimas
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Kauno rajono keliais jau rie-
da nauji, neįgaliesiems pri-

taikyti „Temsa LD 12“ autobu-
sai, juose įdiegta ir Lietuvoje po-
puliarėjanti naujovė alkoblokai. 

Naujuosius autobusus pri-

Vilniuje gyvenantys bei savo 
gyvenamąją vietą sostinė-

je deklaravę senjorai, neįgalieji, 
moksleiviai, studentai ir bedar-
biai sostinėje galės nemokamai 
prekiauti miško gėrybėmis, taip 
pat savo sklypuose užauginto-
mis uogomis, vaisiais, daržovė-
mis, gėlėmis ir sendaikčiais. Sos-
tinės taryba dar rudenį nusta-
čiusi nulinį tarifą šiems vilnie-
čiams, patvirtino 52 vietas, ku-
riose bus galima prekiauti.

„Mūsų seniūnijos gyven-
tojai labai džiaugiasi, kad nuo 
šiol gali nemokamai prekiauti 
nustatytose vietose. Ypač sen-
jorai, kurie tokiu būdu gali už-
sidirbti papildomų pajamų, pa-
siūlydami vilniečiams savo pa-
čių užaugintas sodo gėrybes. 
Tai dviguba nauda – prekiau-
tojai gali užsidirbti, o vilniečiai 
turi daugiau progų įsigyti eko-
logiškų bei natūralių produk-
tų“, – sakė Antakalnio seniūnas 
Algimantas Vaitkus.

statė Kauno rajoną aptarnau-
jančios transporto bendrovės 
„Kautra“ atstovai. „Temsa LD 
12“ autobusuose įmontuoti hi-
drauliniai keltuvai žmonėms su 
judėjimo negalia. Juos išmėgi-

Asmenys, prekiaujantys  sa-
vo sklypuose užaugintomis uo-
gomis, vaisiais, daržovėmis ir gė-
lėmis, privalo turėti žemės nuo-
savybę  patvirtinantį dokumen-
tą arba ūkininko ūkio ar sodinin-
kų bendrijos nario pažymėjimą. 

Nemokamai prekiaujantieji 
privalo laikytis pagrindinių tvar-
kos taisyklių – laikinieji preky-
bos įrenginiai turi būti švarūs, 
tvarkingi, neturėtų būti prekiau-
jama nuo dėžių, atramų, turėklų, 
grindinio ar žemės. Taip pat ne-
leidžiama prekiauti ant dvira-
čių takų, vejų, viešojo transpor-
to žieduose ir stotelėse, kuriose 
trukdoma transporto priemonių 
ar pėsčiųjų eismui.

Iki šiol visi viešose vietose 
prekiaudavę žmonės privalė-
jo įsigyti leidimą, kurio kaina – 
21 Eur (mėnesiui) arba 4,1 Eur 
(dienai). Miesto turgavietėse nu-
statyta prekybos tvarka nesikei-
tė, nes jos yra privačios.

„Bičiulystės“ inf. 

no ir teigiamai įvertino pristaty-
me dalyvavę neįgalieji. Autobu-
so salone įrengta 51 sėdima, 22 
stovimos bei viena vieta kelei-
viui su judėjimo negalia. Kauno 
rajono mero pirmasis pavaduo-
tojas Kęstutis Povilaitis pasako-
jo, kad rajone keleivius vežioja 
jau 11 žemagrindžių „Kautros“ 
autobusų, pritaikytų keleiviams 
su judėjimo negalia. 

Taip pat užvesdamas vari-
klį vairuotojas turi pasitikrinti 
blaivumą transporto priemonė-
je sumontuotu alkotesteriu. Vai-
ruotojo iškvėptame ore aptikus 
alkoholio, prietaisas neleidžia 
jam užvesti variklio. Jei alkoho-
lio neaptinkama, pasukus už-
degimo raktą, mašina įjungia-
ma įprastai.

„Ši priemonė  dar labiau 
užtik rins keleivių saugumą“, – 
teigė UAB „Kautra“ rinkodaros 
direktorius Gintautas Pakusas.

„Bičiulystės“ ir kauno rajono 
savivaldybės inf.

Moteris pasakoja, kad va-
žiuojant autobusais buvę įvai-
rių nemalonių nutikimų, yra te-
kę išklausyti ir piktų vairuotojų 
žodžių. Neretai transporto prie-
monė sustoja taip, kad neįmano-
ma į ją įvažiuoti, kartą rampa bu-
vo nuleista taip, kad kartu važia-
vęs bičiulis net išvirto iš ratelių. 

R. Drąsutytė-Čepienė atkrei-
pė dėmesį, kad norint padėti 
žmogui neįgaliojo vežimėlyje, 
reikia jo paklausti, kaip tai pa-
daryti. Žmonės yra skirtingi, taip 
pat ir vežimėliai, kuriais jie juda. 
Vienas gali į transporto priemo-
nę įvažiuoti pats (su sąlyga, kad ji 
tvarkingai pastatyta), kitam rei-
kia pagalbos. Bet kokiu atveju, 
vairuotojas, pamatęs, kad ruo-
šiasi važiuoti negalią turintis as-
muo, turėtų išlipti ir padėti jam.

Socialinė darbuotoja pabrė-
žia, jog labai svarbu, kad auto-
busai sustotų kuo arčiau kraš-
to. Kuo horizontalesnėje padė-
tyje nuovaža, tuo patogiau. Jos 
teigimu, labai trukdo į autobusą 
ar troleibusą įvažiuoti surūdiju-
sios nuovažos detalės ir, žinoma, 
netvarkingi šaligatviai. Deja, pas 
mus aplinka dar nepritaikyta, sa-
ko R. Drąsutytė-Čepienė. 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos atstovė Ramunė Šid-
lauskaitė atkreipė dėmesį, kad 
apie negalios sunkumą galima 
spręsti iš vežimėlio. Jei jis netu-
ri rankenų, reiškia, žmogus yra 
daugmaž savarankiškas. Jei žmo-
gus važiuoja su elektriniu veži-
mėliu, jam itin svarbu, kad bū-
tų patogu įvažiuoti į transporto 
priemonę. Esant nors menkiau-
siai kliūčiai, jis to nepadarys. 

Akliesiems svarbus 
garsas

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungai atstovavę Ramunė 
Balčikonienė ir Arvydas Juchna 
pabrėžė, kad aklieji ir silpnare-
giai yra tie žmonės, kurie nieka-
da nevairuos automobilio, todėl 

jiems viešasis transportas itin 
svarbus. Pasak A. Juchnos, situ-
acija per 20 metų pasikeitė kar-
dinaliai, akliesiems ir silpnare-
giams atsiranda vis daugiau gali-
mybių būti savarankiškesniems. 
R. Balčikonienės teigimu, silpna-
regiams labai svarbu, kad užra-
šai ant autobusų būtų gerai įžiū-
rimi. Deja, neretai tai, kas para-
šyta švieslentėse, jau apie ne-
kalbant apie komposterius, bū-
na sunku įžiūrėti net ir geriau 
matantiems. R. Balčikonienė pa-
brėžė, jog silpnaregiams aktualu, 
kad geltonos spalvos juosta bū-
tų pažymėti laiptai ar autobuso 
kraštas. Kitaip išlipdamas toks 
žmogus gali skaudžiai susižeis-
ti. Tokia pat spalva turėtų būti 
pažymėtas ir langelis prie vai-
ruotojo, kur galima įsigyti bilie-
tus. Ramunė pataria: „Jei mato-
te, kad žmogus neranda lange-
lio, pabelskite ar pabarškinkite 
ten, kur galima padėti pinigus“. 

Pasak A. Juchnos, akliesiems 
labai svarbu, kad būtų tiksliai ir 
aiškiai pranešinėjamos stotelės. 
Vyriškio teigimu, labai naudinga 
prieš 13 metų viešajame trans-
porte įdiegta garsinė maršru-
tų pranešimo sistema. Tačiau ši 
sistema yra sumontuota tik tro-
leibusuose. Aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos atstovo manymu, bū-
tų labai naudinga, jei ji atsirastų 

ir autobusuose. Nors nemažai 
aklųjų ir silpnaregių, ypač jaunų 
žmonių, naudojasi programėlė-
mis išmaniuosiuose telefonuose, 
minėta garsinė sistema yra pa-
togesnė tada, kai į vieną stote-
lę suvažiuoja daugiau transpor-
to priemonių. A. Juchna pabrė-
žė, kad akliesiems patogiau yra 
įlipti per priekines duris. Kai visi 
įlipa ir išlipa per vienas, kaip yra 
dabar, jiems neretai tenka susi-
durti su išlipančiais žmonėmis. 

„Vilniaus viešojo transpor-
to“ darbuotojai galėjo pabandy-
ti, ką reiškia atsidurti aklojo kai-
lyje. Vairuotojas Česlovas su akių 
raiščiu ir baltąja lazdele rankose 
įlipo į autobusą, pasivaikščiojo 
po jį. Deja, išlipant iš autobuso 
teko atsitrenkti į „stulpą“ – juo 
tapo A. Jucha, norėjęs parodyti, 
kaip svarbu, kad autobusas su-
stotų ten, kur nėra jokių kliūčių. 

Kurtieji ir psichikos 
negalią turintieji prašo 

supratimo 
Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-

jos centro direktorė Inga Minke-
vičienė sako, kad kurtieji, kurių 
Vilniuje yra apie 1000, važinėda-
mi viešuoju transportu didelių 
problemų nepatiria. Jiems svar-
bu, kad kiekviename autobuse 
ir troleibuse veiktų švieslentės, 
kuriose nurodomas maršrutas 

ir stotelių pavadinimai. Ypač tai 
aktualu žiemą, kai užšalę langai 
ir sunku susiorientuoti, kurioje 
vietoje yra transporto priemo-
nė. Tiesa, kurtiesiems kyla prob-
lemų bendraujant su kontrolie-
riais. Pasak I. Minkevičienės, šie, 
pamatę, kad žmogus nesupran-
ta, kas sakoma, pradeda kalbėti... 
rusiškai. Moteris pabrėžė, kad 
kontrolieriai, susidūrę su kur-
čiaisiais, turėtų tiesiog kalbėti 
lėtai ir aiškiai. 

Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos val-
dybos pirmininkė Algė Nariūnie-
nė atkreipė dėmesį ir į psichikos 
negalią turinčiųjų problemas va-
žiuojant visuomeniniu transpor-
tu. Pasak moters, Lietuvoje psi-
chikos ligomis serga 24 tūkst. 
žmonių. Daugelis vartoja vais-
tus, todėl niekuo iš kitų nesiski-
ria. Tačiau kai kurių liga nėra 
suvaldyta ir galima vizualiai pa-
stebėti, kad žmogus serga. A. Na-
riūnienės teigimu, neretai kyla 
konfliktų tarp psichikos negalią 
turinčiųjų ir kontrolierių. Pasta-
rieji neretai susikivirčija su ke-
leiviais, grubiai elgiasi, veža juos 
į policijos nuovadą. A. Nariūnie-
nė prašo daugiau supratimo: gali 
būti, kad žmogus, sergantis psi-
chikos liga, nepasižymės bilieto, 
nesupras, ko iš jo prašoma. Gal jį 
tuo momentu apėmęs baisus ne-
rimas, gal jam girdisi balsai. Jei 
bus bendraujama piktai, žmogus 
gali reaguoti ir agresyviai, arba 
atvirkščiai – visiškai užsisklęsti 
ir nerodyti bilieto, nors jį ir turi. 
Pakalbinus žmogų maloniai ga-
lima lengviau susitarti. 

Neįgalieji turėtų būti 
kantresni 

Mokymuose susirinkę vai-
ruotojai teigė besistengiantys 
padėti negalią turintiesiems. Pa-
matę stotelėje neįgaliųjų veži-
mėlyje sėdinčius žmones jie pri-
valo atsistoti iš savo vietos, išlip-
ti, nuleisti rampą, jei tokia yra, ir 
padėti žmogui saugiai įvažiuoti į 

autobusą ar troleibusą. Daugelis 
taip ir elgiasi.

Vairuotojas Česlovas sako, 
kad susikalbėjimas gerokai pa-
lengvėtų, jei neįgalieji vežimė-
liuose paspaustų prie durų esan-
tį mygtuką ir taip duotų signa-
lą vairuotojui, jog reikia pagal-
bos. Taip pat ir susiruošus išlip-
ti reikėtų paspausti transporto 
priemonėje esantį mygtuką. Ki-
tas būdas informuoti vairuotoją 
apie ketinimą važiuoti – prieiti 
prie priekinių durų. 

Pasak vairuotojų, kai ka-
da neįgalieji būna labai nekan-
trūs, pyksta, jei iš karto neateina 
jiems padėti. Česlovas sako, kad 
norėtųsi daugiau supratingumo: 
juk iš savo vietos pakilęs vairuo-
tojas palieka be priežiūros pini-
gus, bilietus, asmeninius daik-
tus. Jiems sutvarkyti reikia šiek 
tiek laiko. Be to, vairuotojai ne 
visur gali tinkamai sustoti stote-
lėse. Jos ne visos yra pritaikytos, 
ypač ilgiems autobusams. 

Pasak bendrovės „Vilniaus 
viešasis transportas“ eksploata-
cijos direktoriaus Rimanto Mar-
kausko, iš viso įmonėje dirba 
apie 1300 vairuotojų, bendrovė 
turi beveik 400 autobusų, apie 
300 iš jų yra žemagrindžiai. Iš 
250 turimų troleibusų tik 45 yra 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
Pasak R. Markausko, planuoja-
ma per 3 metus iš esmės atnau-
jinti autobusų ir troleibusų par-
kus, įsigyti 150 naujų autobusų, 
kurie bus pritaikyti žmonėms, 
turintiems judėjimo ir regėjimo 
negalią. Iki 2020 m. 80 proc. vie-
šojo transporto priemonių mies-
te turėtų būti žemagrindės. 

R. Drąsutytės-Čepienės ma-
nymu, turėtų atsirasti bendros 
visoje šalyje keleivių vežimo tai-
syklės, kuriose būtų nurodyta, 
kaip padėti negalią turintiems 
žmonėms, taip pat kaip elgtis pa-
tiems neįgaliesiems, kad kelionė 
vyktų sklandžiai.

Aurelija BABinSkienė 
Autorės nuotr.

Kauno rajone – žmonėms su judėjimo 
negalia pritaikyti autobusai 

Sostinėje galės prekiauti 
nemokamai

Naujuosius autobusus išbandė neįgalieji.

Vairuotojai buvo mokomi, kaip padėti neįgaliesiems 
(atkelta iš 1 psl.)

Vairuotojas Česlovas pabandė, ką reiškia nematant įlipti į autobusą.
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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 27 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

18 s. 09:40 Premjera. Heidė. 16 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 16 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7. 16 s. 11:25 Didysis Gregas 2. 
N-7. 2/3 s. 12:15 Gyvenimas. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Gimi-
nės po 20 metų. 1 s. 16:00 Senis. N-7. 
364 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 17:35 Klausimėlis.lt. 17:50 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:00 
Sportas. 18:03 Orai. 18:10 UEFA EU-
RO 2016 apžvalga. 18:45 Europos fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 20:55 
Loterija „Keno Loto“. 21:00 Panora-
ma. 21:28 Sportas. 21:33 Orai. 21:40 
Loterija „Jėga“. 21:45 Europos fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. Per-
traukoje – Trumposios žinios. 23:57 
Trumposios žinios. 24:00 Vesterpla-
tės paslaptis. N-14. 02:00 Senis. N-7. 
364 s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 15, 
16 s. (kart.).

Antradienis, birželio 28 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

19 s. 09:40 Premjera. Heidė. 17 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 17 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. N-7. 
17 s. 11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/4 
s. 12:15 Gyvenimas. 13:10 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Giminės po 20 me-
tų. 2 s. 16:00 Senis. N-7. 365 s. 17:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gy-
venimas. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 
Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Gėtė. 
N-7. 00:45 Trumposios žinios. 00:50 
Senis. N-7. 365 s. (kart.). 01:50 Auk-
sinis protas. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyve-
nimas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Rojus Lietuvoj. 17, 18 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 29 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

20 s. 09:40 Premjera. Heidė. 18 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 18 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7. 18 s. 11:25 Didysis Gregas 2. 
N-7. 2/5 s. 12:20 Istorijos detektyvai. 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Gimi-
nės po 20 metų. 3 s. 16:00 Senis. N-7. 
366 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 17:35 Klausimėlis.lt. 17:50 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:10 
Sportas. 18:13 Orai. 18:20 Draugiškos 
krepšinio rungtynės. Lietuva – Naujoji 
Zelandija. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Sti-
lius. 21:45 Trumposios žinios. 21:50 
Premjera. Tarp mūsų, padavėjų. N-7. 
23:20 Trumposios žinios. 23:25 Senis. 
N-7. 366 s. (kart.). 00:25 Tadas Blinda. 
1, 2, 3, 4 s. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Mūsų miesteliai. Nemunai-
tis. 1 d. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 30 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

21 s. 09:40 Premjera. Heidė. 19 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 19 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. N-7. 
19 s. 11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/6 
s. 12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Giminės 
po 20 metų. 4 s. 16:00 Senis. N-7. 367 
s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Spor-
tas. 19:03 Orai. 19:10 Auksinis protas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:05 UEFA EURO 
2016 apžvalga. 21:45 Europos futbolo 
čempionatas. Ketvirtfinalis. Pertraukoje 
– Trumposios žinios. 23:57 Trumposios 
žinios. 24:00 Elitinis būrys. N-14. 02:00 
Senis. N-7. 367 s. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).

Penktadienis, liepos 1 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 22 

s. 09:40 Premjera. Heidė. 20 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 20 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 20 s. 
11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/7 s. 
12:20 Specialus tyrimas. 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Giminės po 20 me-
tų. 5 s. 16:00 Senis. N-7. 368 s. 17:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Klau-
simėlis.lt. 17:50 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:10 Sportas. 18:13 Orai. 
18:20 Draugiškos krepšinio rungtynės. 
Lietuva – Tunisas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:05 
UEFA EURO 2016 apžvalga. 21:45 Eu-
ropos futbolo čempionatas. Ketvirtfina-
lis. Pertraukoje – Trumposios žinios. 
23:57 Trumposios žinios. 24:00 Dra-
konas. N-14. 01:30 Senis. N-7. 368 s. 
(kart.). 02:35 Klausimėlis.lt. 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.).

Šeštadienis, liepos 2 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 19, 20 s. 07:30 Mūsų miesteliai. Ne-
munaitis. 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 Pasaulio do-
kumentika. Pietinių jūrų žvejai. 3 d. Ku-
los žiedas. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Žmogaus gali-
mybių ribos. 1 d. Kūno valdovai. (sub-
titruota). 13:50 Premjera. Daktaro Blei-
ko paslaptys 4. N-7. 4/5, 4/6 s. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Sveikinimų koncertas. 17:35 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Klausimė-
lis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:05 
UEFA EURO 2016 apžvalga. 21:45 
Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfi-
nalis. Pertraukoje – Trumposios žinios. 
23:57 Trumposios žinios. 24:00 Pasku-
tinis tamplierius. N-7. 1 s. Rež. Paolo 
Barzman. (Subtitruota). 01:25 Pasaulio 
dokumentika. Pietinių jūrų žvejai. 3 d. 
Kulos žiedas. (subtitruota, kart.). 02:20 
Pasaulio dokumentika. Žmogaus gali-
mybių ribos. 1 d. Kūno valdovai. (subti-
truota, kart.). 03:15 Daktaro Bleiko pa-
slaptys 4. N-7. 4/5, 4/6 s. (kart.). 05:15 
Stilius. (kart.).

Sekmadienis, liepos 3 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 21, 22 s. 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai. 9 s. 09:25 
Premjera. Zoro kronikos. 13 s. 09:50 
Aviukas Šonas 4. 4/13 s. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (Subtitruota). 10:30 
Delfinai ir žvaigždės. 12:05 Pasaulio 
dokumentika. Atlanto vandenynas. 2 d. 
Gelmių kalnai. (subtitruota). 13:00 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingoji Af-
rika 2. 2/5 d. Keip Koustas. Pasaulių 
priešprieša. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 1/9, 1/10 s. 15:40 Klausimėlis.lt. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 17:45 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:05 UEFA EURO 2016 apžval-
ga. 21:45 Europos futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 
Paskutinis tamplierius. N-7. 2 s. Rež. 
Paolo Barzman. (Subtitruota). 01:25 
Pasaulio dokumentika. Atlanto vande-
nynas. 2 d. Gelmių kalnai. (subtitruota, 
kart.). 02:15 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingoji Afrika 2. 2/5 d. Keip Koustas. 
Pasaulių priešprieša. (subtitruota, kart.). 
03:10 Puaro. N-7. 1/9, 1/10 s. (kart.). 
04:45 Savaitė. (kart.).

N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (116). N-7. 20:00 
Svotai (11). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Išsiskyrimas. N-7. 00:40 Pa-
grindinis įkaltis (12). N-7. 01:35 Mažylė 
Houp (14). N-7. 02:00 Kerštas (9). N-7. 
02:40 Programos pabaiga.

Antradienis, birželio 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (6). 06:55 Simpsonai (2). N-7. 
07:25 Simpsonai (3). N-7. 07:55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 08:25 
Rezidentai (116). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2372). N-7. 10:00 Kerštas (10). 
N-7. 11:00 Svotai (11). N-7. 12:00 Opiu-
mas liaudžiai. N-7. 12:30 Slibinų dre-
suotojai (18). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). N-7. 13:30 Simpso-
nai (4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (490). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (491). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (96). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (117). N-7. 20:00 Svotai (12). N-7. 
21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. 
N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kelyje. N-14. 00:20 Gražuolė ir pabai-
sa (21). N-7. 01:20 Mažylė Houp (15). 
N-7. 01:45 Kerštas (10). N-7. 02:35 Pro-
gramos pabaiga.

trečiadienis, birželio 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (18). N-7. 06:55 Simp-
sonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai (5). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(13). N-7. 08:25 Rezidentai (117). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2373). N-7. 
10:00 Kerštas (11). N-7. 11:00 Svo-
tai (12). N-7. 12:00 Opiumas liaudžiai. 
N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai (19). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 14:00 
Simpsonai (7). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (492). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(493). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (97). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (118). N-7. 20:00 
Svotai (1). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Adrenali-
nas 2. Aukšta įtampa. N-14. 00:20 Rai-
telis be galvos (14). N-14. 01:20 Mažy-
lė Houp (16). N-7. 01:50 Kerštas (11). 
N-7. 02:40 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (19). N-7. 06:55 Simp-
sonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai (7). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(14). N-7. 08:25 Rezidentai (18). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2374). N-7. 
10:00 Kerštas (12). N-7. 11:00 Svotai 
(1). N-7. 12:00 Opiumas liaudžiai. N-7. 
12:30 Slibinų dresuotojai (20). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (15). 
N-7. 13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 
Simpsonai (9). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (494). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(495). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (98). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (119). N-7. 20:00 
Svotai (2). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Sakalo akis. N-7. 00:55 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (14). N-14. 
01:45 Kerštas (12). N-7. 02:35 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, liepos 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (20). N-7. 06:55 Simp-
sonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai (9). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(15). N-7. 08:25 Rezidentai (19). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2375). N-7. 
10:00 Kerštas (13). N-7. 11:00 Svo-
tai (2). N-7. 12:00 Opiumas liaudžiai. 
N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai (1). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (16). 
N-7. 13:30 Simpsonai (10). N-7. 14:00 
Simpsonai (11). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (496). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(497). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (99). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Megamaindas. N-7. 21:20 
Paskutinis jaunikio išbandymas. N-7. 
23:35 Žmogus prieš musę! (1). N-14. 
00:10 Sukčiai. N-7. 02:00 D‘Artanjanas 
ir trys muškietininkai. N-7. 03:40 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, liepos 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 An-

čiukų istorijos (25). 06:55 Bidamanų tur-
nyras (16). N-7. 07:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai (4). N-7. 07:55 Ančiukų istori-
jos (27). 08:30 Madagaskaro pingvinai 
(19). N-7. 09:00 Kung Fu Panda (7). 
09:30 Mes pačios. Vasara. 10:00 Kame-
lotas (1). N-7. 11:05 Septintasis nykš-
tukas. 12:55 Nepaprasta kelionė namo. 
14:35 Cirque du Soleil. Visatos pakraš-
ty. N-7. 16:15 Ekstrasensai detektyvai 
(1). N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai 

Pirmadienis, birželio 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (7). 06:40 "Garfildas" (8). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (22). 
07:25 "Rožinė pantera" (82). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (22). N-7. 
08:45 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (23). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 
valandos (kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. 
N-7. 12:45 "Mažieji Tomas ir Džeris II" 
(22) (kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (82) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (132). 
14:05 "Svajonių princas" (133). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (153). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (154). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Bus vis-
ko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 
EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Nakties įkaitas. N14. 00:40 
"Judantis objektas" (1). N-7. 01:30 "Visa 
menanti" (19). N-7. 02:15 "Alkatrazas" 
(12). N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Antradienis, birželio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (9). 06:40 "Garfildas" (10). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (23). 
07:25 "Rožinė pantera" (1). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (24). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (25). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. 
N-7. 12:45 "Mažieji Tomas ir Džeris II" 
(23) (kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (1) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (134). 
14:05 "Svajonių princas" (135). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (155). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (156). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Bus vis-
ko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 
EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Europa. N-7. 00:05 "Judantis 
objektas" (2). N-7. 00:55 "Visa menanti" 
(20). N-7. 01:40 "Alkatrazas" (13). N-7. 
02:25 Programos pabaiga.

trečiadienis, birželio 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (11). 06:40 "Garfildas" (12). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (24). 
07:25 "Rožinė pantera" (2). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (26). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (27). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. 
N-7. 12:45 "Mažieji Tomas ir Džeris II" 
(24) (kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (2) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (136). 
14:05 "Svajonių princas" (137). 14:35 
"Svajonių princas" (138). 15:05 "Svajo-
nių princas" (139). 15:30 "Juodieji mei-
lės deimantai" (157). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 
19:28 Orai. 19:30 "Gyvenimo receptai" 
(1). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:10 EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Drakono kapas. N14. 
00:05 "Judantis objektas" (3). N-7. 00:55 
"Visa menanti" (21). N-7. 01:40 "Ties ri-
ba" (1). N14. 02:25 Programos pabaiga.

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

"Garfildas" (13). 06:40 "Garfildas" (14). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (25). 
07:25 "Rožinė pantera" (3). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (28). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (29). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. N-7. 
12:45 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (25) 
(kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (3) (kart.). 
13:35 "Svajonių princas" (140). 14:05 
"Svajonių princas" (141). 14:35 "PREM-
JERA Turtuolė vargšė" (1). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 
19:28 Orai. 19:30 "Gyvenimo receptai" 

(2). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:10 EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Drakono bučinys. N14. 
00:15 "Judantis objektas" (4). N-7. 01:05 
"Visa menanti" (22). N-7. 01:55 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.). 02:20 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, liepos 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (15). 06:40 "Garfildas" (16). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (26). 
07:25 "Rožinė pantera" (4). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (30). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (31). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. 
N-7. 12:45 "Mažieji Tomas ir Džeris II" 
(26) (kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (4) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (142). 
14:05 "PREMJERA Turtuolė vargšė" (2). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 EURO 
2016. 19:28 Orai. 19:30 Krokodilas Dan-
dis. N-7. 21:35 Jis pradeda pykti. N-7. 
23:35 Kitos 48 valandos. N-7. 01:25 Ae-
roplanas. N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Šeštadienis, liepos 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (13) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(14) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(47). 07:05 "Robomobilis Polis" (48). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviukai 
burbuliukai" (6). 07:45 "Kung Fu Panda" 
(7). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys" (4). 08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
(8). 09:00 "Ponas Bynas" (3). 09:30 Ka-
čiukas vardu Au 2. 09:45 Kačiukas vardu 
Au 3. 10:00 "Na, palauk!" (16). 10:10 KI-
NO PUSRYČIAI Pramuštgalviai iškylau-
ja. 11:50 Padaužos kelyje. 13:55 Pričiu-
pom! N-7. 14:25 Jis pradeda pykti (kart.). 
N-7. 16:30 "Gyvenimo šukės" (81). N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Medžioklės 
sezonas atidarytas 2! 21:05 Juodasis ri-
teris. N-7. 22:55 Super 8. N-7. 01:05 Ae-
roplanas 2. Tęsinys. N-7. 02:40 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, liepos 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (15) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (16) (kart.). 06:55 "Robomobilis 
Polis" (49). 07:05 "Robomobilis Polis" 
(50). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
viukai burbuliukai" (7). 07:45 "Kung Fu 
Panda" (8). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys" (5). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio nuotykiai" (9). 09:00 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:30 Kačiukas vardu Au 4. 
09:45 Kačiukas vardu Au 5. 09:55 "Na, 
palauk!" (17). 10:05 "Na, palauk!" (18). 
10:15 KINO PUSRYČIAI Detektyvų biu-
ras. Chameleono kerštas. 12:20 Stebu-
klinga programėlė. N-7. 14:15 Krokodilas 
Dandis (kart.). N-7. 16:20 Kongas. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 19:28 
Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 "Karas ir tai-
ka" (5). N-7. 22:00 Pašėlę vyrukai 2. N-7. 
00:50 Žmogus, pakeitęs viską. N-7. 03:15 
Programos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 27 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitri-

na. 07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (9). N-7. 
10:20 "Mistinės istorijos" (10). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (276) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (11). N-7. 14:35 "PREM-
JERA Sudužusių žibintų gatvės" (1). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (277). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarny-
ba" (21). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Karštis. N14. 00:45 
Laukiniai (kart.). S. 02:30 "Kultas" (3) 
(kart.). N14. 03:10 "Kultas" (4) (kart.). 
N14. 03:50 "Kalbame ir rodome" (332). 
N-7. 04:35 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 05:15 Farai (kart.). N14. 05:40 Pri-
čiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, birželio 28 d. 
06:15 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:15 "Sudužusių žibintų gatvės" (1) 
(kart.). 08:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" 
(11). N-7. 10:20 "Tokia tarnyba" (21) 
(kart.). N-7. 11:20 "Prokurorų patikri-
nimas" (277) (kart.). N-7. 12:35 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (12). N-7. 
14:35 "PREMJERA Sudužusių žibintų 
gatvės" (2). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (278). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Tokia tarnyba" (22). N-7. 19:30 Pričiu-
pom! N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Madėjos 
liudytojų apsauga. N-7. 23:45 Karštis 
(kart.). N14. 02:35 "Mistinės istorijos" 
(29) (kart.). N-7. 03:25 "Kortų namelis" 
(10). N14. 04:15 "Kalbame ir rodome" 
(333). N-7. 05:00 Pagalbos skambutis 
(kart.). N-7. 05:40 Farai (kart.). N14.

trečiadienis, birželio 29 d. 
06:15 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:15 "Sudužusių žibintų gatvės" (2) 
(kart.). 08:15 "44-as skyrius" (26) 
(kart.). N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" 
(12). N-7. 10:20 "Tokia tarnyba" (22) 
(kart.). N-7. 11:20 "Prokurorų patikri-
nimas" (278) (kart.). N-7. 12:35 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (13). N-7. 14:35 
"PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės" 
(3). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(279). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tar-
nyba" (23). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Los Andželas slap-
tai. N14. 00:05 Madėjos liudytojų ap-
sauga (kart.). N-7. 02:10 "Mistinės is-
torijos" (30) (kart.). N-7. 03:00 "Kortų 
namelis" (11). N14. 03:55 "Kalbame ir 
rodome" (334). N-7. 04:35 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 05:15 "Kalbame 
ir rodome" (334) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 30 d. 
06:15 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:15 "Sudužusių žibintų gatvės" (3) 
(kart.). 08:15 "44-as skyrius" (27) (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (13). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (23) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (279) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (14). N-7. 14:35 "PREMJERA Su-
dužusių žibintų gatvės" (4). 15:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (280). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Tokia tarnyba" (24). N-7. 
19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21:30 Nesumerkiant akių. N14. 
23:35 Los Andželas slaptai (kart.). N14. 
02:00 "Mistinės istorijos" (9) (kart.). N-7. 
02:50 "Kortų namelis" (12). N14. 03:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (11) (kart.). 
N-7. 04:25 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(12) (kart.). N-7. 05:10 "Mistinės istori-
jos" (10) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 1 d. 
06:15 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:15 "Sudužusių žibintų gatvės" (4) 
(kart.). 08:15 "Laukinis" (15). N-7. 
09:15 "Laukinis" (16). N-7. 10:20 "Tokia 
tarnyba" (24) (kart.). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (280) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (15). 
N-7. 14:35 "PREMJERA Sudužusių ži-
bintų gatvės" (5). 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (281). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Pasaulio profesionalų imtynės" 
(10). N-7. 19:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (25). N-7. 20:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (25). N-7. 21:30 Jūrų pėsti-
ninkai. N14. 23:45 Nesumerkiant akių 
(kart.). N14. 01:35 "Mistinės istorijos" 
(11) (kart.). N-7. 02:25 "Kortų name-
lis" (13). N14. 03:25 Jūrų pėstininkai 
(kart.). N14. 05:10 "Amerikietiškos im-
tynės" (25) (kart.). N-7.

Šeštadienis, liepos 2 d. 
06:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:40 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (14) 
(kart.). N-7. 08:30 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (15) (kart.). N-7. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
10:30 Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 
Pasaulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Martinikoje. 12:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, bet neį-
tikėtina. 13:00 "FAILAI X. Nibelungų 
kodas" (2). N-7. 14:00 "Mistinės isto-
rijos" (31). N-7. 15:00 "Mistinės isto-
rijos" (32). N-7. 16:00 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (18). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-
as skyrius" (28). N-7. 19:00 Už vaikys-
tę. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:00 MANO 
HEROJUS Mirties nuosprendis. N14. 
23:45 AŠTRUS KINAS Zombių kara-
lius. N14. 01:35 "Kortų namelis" (12) 
(kart.). N14. 02:25 "Kortų namelis" (13) 
(kart.). N14. 03:25 Farai (kart.). N14. 
03:45 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 3 d. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Martinikoje (kart.). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už vi-
sus" (47). N-7. 09:30 "Viena už visus" 
(48). N-7. 10:00 Beatos virtuvė. 10:50 
"BBC dokumentika. Gyvūnų planeta" 
(6). 12:00 "BBC dokumentika. Gam-
tos stebuklas. Našlaičiai" (1). 13:00 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 
Už vaikystę (kart.). 14:00 Sveikinimai. 
16:00 Išgyvenk, jei gali. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-as sky-
rius" (29). N-7. 19:00 Adamsų šeimy-
nėlės vertybės. N-7. 21:00 "Kultas" (5). 
N14. 21:55 "Kultas" (6). N14. 22:50 Ma-
no gyvenimo žuvis. N-7. 01:15 Mirties 
nuosprendis (kart.). N14. 02:50 Zom-
bių karalius (kart.). N14. 04:25 Adam-
sų šeimynėlės vertybės (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

(2). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Šuns kailyje. N-7. 21:25 
Taksi 4. N-7. 23:15 Žmogus prieš mu-
sę! (2). N-14. 23:50 Šventa karvė. N-14. 
01:35 D‘Artanjanas ir trys muškietinin-
kai. N-7. 03:20 Programos pabaiga.

Sekmadienis, liepos 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 An-

čiukų istorijos (26). 06:55 Bidamanų 
turnyras (17). N-7. 07:25 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (5). N-7. 07:55 Ančiu-
kų istorijos (28). 08:30 Kapitono Gran-
to beieškant (1). 09:55 Kamelotas (2). 
N-7. 11:00 Tomo ir Džerio filmas. 12:45 
Grįžimas namo 2. Pasiklydę San Fran-
ciske. 14:30 Princas ir aš 3. Karališkas 
medaus mėnuo. 16:15 Ekstrasensai de-
tektyvai (3). N-7. 17:20 Ekstrasensai de-
tektyvai (4). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. 
N-7. 21:30 Parkeris. N-14. 23:55 Bai-
mės gniaužtuose. N-14. 01:40 D‘Artan-
janas ir trys muškietininkai. N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

LRT

Pirmadienis, birželio 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (5). 06:55 Magiška vidurinė 
mokykla. Palikimo diena. 07:25 Magiš-
ka vidurinė mokykla. Širdelių diena. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
N-7. 08:25 Monsunas (12). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2371). N-7. 10:00 Kerš-
tas (9). N-7. 11:00 Ledynmetis 3. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (12). 
N-7. 13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 
Simpsonai (3). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (488). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(489). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (95). 
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Marijampolės pašonėje esan-
tis Elvyros Katilienės ir Antano 
Marcinkevičiaus daržovių bei 
gėlių auginimo ūkis tėra tik trijų 
hektarų, tačiau jame sukurtos 8 
darbo vietos, auginama apie 50 
pavadinimų įvairių daržovių ir 
gėlių. Šis ūkis išskirtinis ir savo 
socialiniu statusu. 

„Pastebėjau, kad yra daug 
žmonių, turinčių negalią ir neran-
dančių darbo. Jie norėtų kuo nors 
užsiimti, bet neturi kuo. Žmo-
nėms, turintiems negalią, sunku 
įsidarbinti, todėl sugalvojau, kad 
jie galėtų dirbti su gėlėmis. Kai 
pačiai nustatė neįgalumą, pra-
dėjau domėtis, ką galėtų veikti 
neįgalieji. Parašiau projektą. Ga-
vau socialinės įmonės statusą. 
Pradėjome po truputį ir žiūrėjo-
me, kiek tai naudinga. Dabar išsi-
plėtėme“, – pasakoja E. Katilienė.

E. Katilienės ir A. Marcinke-
vičiaus daržovių bei gėlių augi-

nimo ūkyje dirba 8 darbuoto-
jai, daugiau nei pusė jų turi ne-
galią. Tačiau verslininkė tikina, 
kad pastarieji dirba geriau nei 
tie, kurie galėtų darbuotis visą 
darbo dieną.

„Negalią turintys žmonės 
dirba po 3–4 valandas, priklauso 
nuo to, koks nustatytas neįgalu-
mas. Bet mūsų darbuotojai dir-
ba tikrai puikiai, negaliu nė vie-
nu skųstis. Jiems sunku surasti 
darbo vietą, todėl stengiasi dirb-
ti kuo geriau ir sąžiningiau, kad 
ją išlaikytų“, – kalba E. Katilienė.

Verslininkai pasakoja, kad 
ūkis turi tris hektarus žemės, 
pusę hektaro užima šiltnamiai. 
A. Marcinkevičius pastebi, kad 
gėlės turi paklausą, o konkuren-
tų – mažai. Verslininkų ūkyje 12 
arų skirta agurkams, tiek pat – 
pomidorams, kurių čia auga net 
28 veislės. Taip pat žydi daugiau 
kaip 20 rūšių gėlių.

Kad išlaikytų darbo vietą, neįgalieji 
dirba geriau nei sveiki žmonės

LRT radijo laida „Gimtoji žemė“ parengė reportažą apie ūkį, ku-
riame dirba neįgalieji. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Reklamomis viliojančiose par-
duotuvėse lankytojai, pasirodo, 
ne visada laukiami. Du Pane-
vėžio jaunuolių dienos centro 
auk lėtiniai proto negalią turin-
tys jauni panevėžiečiai, užsukę 
į parduotuvę „KristiAna“, buvo 
išprašyti lauk.

Jaunuolių dienos centro di-
rektorės Linos Trebienės teigi-
mu, prie vos į parduotuvę įėjusių 
jaunuolių pribėgusi darbuotoja 
liepė jiems apsisukti ir eiti lauk. 
Direktorė sako po šio apsilanky-
mo globotinius ilgai raminusi.

Neįgalių jaunuolių ketini-
mai buvo labai paprasti – mer-
gina norėjo nusipirkti nagų lako, 
turėjo tam ir pinigų, o vaikinas 
ją lydėjo. Jis kartą jau buvo lan-
kęsis šioje parduotuvėje, turėjo 
nuolaidų kortelę ir norėjo padėti 
pirmą kartą į prabangią parduo-
tuvę einančiai draugei.

Deja, net nepasidomėjus, 
ko norėtų, į juos buvo pažiūrė-
ta kaip į nepageidaujamus lan-
kytojus. Laimė, netoli esančioje 
kitoje panašios paskirties par-
duotuvėje neįgalieji buvo sutik-
ti kaip kiekvienas kitas pirkėjas 
ir maloniai aptarnauti. Neįga-
li mergina čia nusipirko ir na-
gų lako.

„Ar kito žmogaus negalia su-
teikia teisę sveikajam atstum-
ti kitokį nei jis, elgtis su juo ne-
pagarbiai, varinėti iš parduotu-
vės?“ – stebisi L. Trebienė.

Jaunuolių dienos centro di-
rektorė sako, kad proto nega-
lios ženklais akivaizdžiai pažy-
mėtiems žmonėms ir taip nėra 
lengva gyvenime. Taikūs, geri 
ir nuoširdūs žmonės dėl savo 
išvaizdos būna varstomi krei-
vais žvilgsniais, užkabinėjami, 
įkandin jiems laidomos repli-

kos. Tačiau, kaip sako direktorė, 
dar nebuvo atvejo, kad neįgalu-
sis būtų išvarytas iš parduotu-
vės ar kokios įstaigos. „Norėtųsi 
priminti, kad šių žmonių teises 
gina Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių konvencija“, – pabrėžė 
L. Trebienė.

Jaunuolių dienos centre ne-
įgalieji mokomi integruotis į vi-
suomenę, skatinami pasitikėti 
savimi, gyventi savarankiškai. 
Gyvenimo pamokos ilgos – visur 
dažniausiai vaikščioję tik su pa-
lyda, jauni žmonės išmoksta sa-
varankiškai išeiti pasivaikščioti, 
nueiti iki parduotuvės, užeiti į 
ją, ko nors nusipirkti, skaičiuo-
ti pinigus. Su jaunuoliais daug 
kalbama apie grožį, estetiką, jie 
skatinami prižiūrėti save, dailiai 
atrodyti, neapsileisti.

Jaunuolių dienos centras Pa-
nevėžyje veikia jau 20 metų. Ja-
me šiuo metu laiką leidžia 50 
protinę negalią turinčių žmo-
nių nuo 18 iki 40 metų. Ne kiek-
vienas gali leistis į kelionę po 
miestą savarankiškai, tam rei-
kia ilgai juos ruošti. Po šio įvykio 
jaunuoliai veikiausiai vėl pra-
rado pasitikėjimą savimi, jiems 
teks iš naujo jo mokytis.

Skundai netruko pasiekti 
ir bendrovės „KristiAna“ atsto-
vus. Socialiniame tinkle sulauk-
ta ir atsiprašymo, nors, kaip tei-
gia L. Trebienė, žodžiai, atrodė, 
buvo skirti administracijai, o ne 
žmonėms, kurie buvo įžeisti ir 
įskaudinti.

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos vyresnioji spe-
cialistė Mintautė Jurkutė teigia, 
jog įstatymas numato, kad pre-
kių ir paslaugų teikėjai privalo 
užtikrinti lygias galimybes vi-
siems, taip pat neįgaliesiems.

Prabangioje parduotuvėje  
pažemino

Vitalija Jalianiauskienė „Sekundės“ laikraštyje rašo, kad proto 
negalią turintys jaunuoliai buvo išprašyti iš parduotuvės.

Lietuvos lengvaatlečiai penk-
tadienį į Lietuvą iš Europos 

čempionato parsivežė 8 me-
dalius. 

„Medalių derlius. Visi sporti-
ninkai labai gerai pasirodė. Iš 11 
Lietuvos rinktinės sportininkų 
net 9 pagerino asmeninius, o kar-
tu ir Lietuvos, rekordus bei paki-
lo pasauliniame reitinge. Mindau-
gas Bilius dar ir Europos rekordą 
pagerino. Džiaugiamės, kad atsi-
rado šaunaus jaunimo, kuris pra-
deda Europoje iškovoti prizines 
vietas“, – sakė Lietuvos parolimpi-
nio komiteto (LPOK) generalinis 
sekretorius Gintaras Zavadckis.

Parolimpietis M. Bilius neįga-
liųjų Europos čempionate Italijo-
je Lietuvai iškovojo du aukso me-
dalius. F37 klasėje diską nusvie-
dė 49 m 23 cm, o rutulį nustūmė 
16 m 7 cm. 34 metų M. Bilius pa-
gerino rutulio stūmimo Europos 
rekordą ir pasauliniame reitinge 
pakilo į pirmą vietą.

„Šiauliečio“ sporto klubui 
atstovaujantis Andrius Skuja sa-
vo klasėje (F46) rutulį nustūmė 
13,84 m ir laimėjo aukso medalį. 
Na, o paskutinę Europos čempi-
onato dieną, ietį numetęs 39 m 
12 cm, 23 metų lengvaatletis iš-
kovojo bronzą – šiuo metimu jis 
pagerino asmeninį rekordą.

Sidabro medalį čempionate 
pelnė ir Jonas Spudis, ietį nume-
tęs 52 m 72 cm.

Ramunė Adomaitienė į to-
lį nušoko 4 m 61 cm ir laimėjo 

sidabro medalį, Kęstutis Skučas 
disko metimo rungtyje (16 m 
19 cm) savo klasėje (F52) iško-
vojo Europos čempionato bron-
zą. Donatas Dundzys savo klasė-
je rutulio stūmimo rungtyje bu-
vo trečias. 

Pirmą kartą rinktinėje da-
lyvaujantis 20-metis Audrius 
Alzbergas (T47), 400 m nubė-
gęs per 54,47 sekundžių, buvo 
penktas tarp geriausiųjų Euro-
poje. Beje, pusfinalyje jam sekė-
si geriau – tą patį atstumą nubė-
gęs per 54,04 sekundžių jis buvo 
trečias ir pagerino Lietuvos bei 
asmeninį rekordą.

F55 klasėje besivaržantis 
Ramūnas Verbavičus diską nu-
sviedė 29 m 81 cm ir pagerino 
Lietuvos rekordą, o ieties meti-

mo varžybose lietuvio rezulta-
tas siekė 26 m 83 cm – tai penk-
ta vieta Europoje ir geriausias 
R.Verbavičiaus sezono rezultatas.

Mindaugas Bernotas, besi-
varžantis T42 klasėje, 200 m 
įveikė per 28,24 sekundžių ir 
buvo ketvirtas, o 100 m bėgimo 
rungtyje liko aštuntas. 

Neblogai pasirodė ir spor-
tininkai su regėjimo negalia – 
20-metis Modestas Grauslys 
šuolio į tolį rungtyje buvo 5-tas, 
19-metis Juozas Eigminas – 4-tas. 

Remiantis šiais Europos čem-
pionato rezultatais, pagal Lietu-
vai skirtas kvotas LPOK sufor-
muos mūsų šalies parolimpinę 
rinktinę, kuri rugsėjo 7–18 die-
nomis varžysis Rio de Žaneire.

„Bičiulystės“ ir lPOk inf.

Neįgaliųjų  
sportas

Iš Europos čempionato 
Italijoje – su 8 medaliais 

Iš Europos čempionato grįžusius sportininkus Lietuvos parolimpinio komi-
teto atstovai pasitiko su gėlėmis. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mente surengta fotoparo-

da, pristatanti akimirkas iš ne-
įgaliųjų sportininkų gyvenimo: 
pasaulio, Europos čempionatų, 
parolimpinių žaidynių varžybų 
įkarščio, apdovanojimų, susitiki-
mų su šalies vadovais ir kt. Par-
odos sumanytojo Lietuvos paro-
limpinio komiteto generalinio 
sek retoriaus Gintaro Zavadckio 
teigimu, artėjant Rio de Žanei-
ro parolimpinėms žaidynėms 
šia ekspozicija norėta atkreipti 
dėmesį į neįgaliųjų sportą Lie-
tuvoje, pasidžiaugti jau esamais 
pasiekimais, palaikyti naujų re-
zultatų siekiančius sportininkus. 

Į parodos atidarymą susirin-
kusį būrelį sportininkų, Parolim-
pinio komiteto, Lietuvos neįga-
liųjų sporto federacijos atstovus 
pasveikino socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė. Ji pasidžiaugė Ne-

įgaliųjų reikalų departamento 
ir nevyriausybinių organizaci-
jų pastangomis pristatyti visuo-
menei įvairius žmonių su negalia 
gyvenimo aspektus. Pasak mi-
nistrės, tokios parodos atlieka 
svarbią švietėjišką misiją.

Parodos idėją pristatęs G. Za-
vadckis pabrėžė, kad Lietuvos 

neįgalieji sportininkai įvairiose 
tarptautinėse varžybose daly-
vauja jau 26-erius metus ir yra 
iškovoję daug svarbių pergalių, 
tačiau apie jų pasiekimus per 
mažai žinoma. O juk pasidžiaug-
ti tik rai turime kuo. Nuo 1992 
metų mūsų sportininkai daly-
vauja parolimpinėse žaidynėse 
(jau varžėsi šešiose vasaros ir 
vienose žiemos) ir yra laimėję 
4 aukso, 11 sidabro ir 15 bron-
zos medalių. Pasaulio bei Euro-
pos čempionatuose iškovotų ap-
dovanojimų kolekcijos – gerokai 
gausesnės.

Parodos atidaryme dalyva-
vęs tituluočiausios – Lietuvos 
aklųjų riedulio (golbolo) – rink-
tinės narys Marius Zibolis yra 
žaidęs keturiose parolimpiadose 
ir jose laimėjęs 2 sidabro meda-
lius. Jis vylėsi, kad Rio de Žanei-
ras lietuvių golbolininkams pa-
galiau padovanos auksą.

Aldona DelTUVAiTė 
Autorės nuotr. 

Neįgaliuosius sportininkus pristatanti paroda sulaukė didelio susidomėjimo.

Parodą susirinkusiesiems pristatė Neįgaliųjų reikalų departamento direk-
torė Asta Kandratavičienė (pirmoji kairėje). 

Parodoje – pažintis su neįgaliųjų sportu 

Aurelijos Babinskienės nuotr.
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

*
Kitaip
Be mudviejų
Skandindavo
Į jūrą saulę...
Be mudviejų
Virš kopos
Pakabindavo
Kitaip
Mėnulį...
Ir kupolės
Visai kitaip
Žydėdavo
Jonažiedžiais
Supintuose
Nemudviejų
Delnuos...
*
Ant suanglėjusio
Aukuro
Smilksta
Diena.
Kvepia vakaras
Būtojo laiko
Žolynais.
*
Sėskis, mano drauge,
Ant suolelio,
Sėskis, pakalbėkime
Tyloj.
Sirpsta metų žiedsočiuose
Laikas.
Smilksta saulė vakaro
Žaroj.
Kvepia kadagiais
Nuo upės šlaito,
Raivosi upelis
Pagiry.
Sėskis, mano drauge,
Ant suolelio.
Sėskis, kalbant širdį
Juk girdi...

Rita MOCkeliŪnienė,
Šakių r.

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“.

Įbridusi į baltų dobiliukų jūrą 
sodyba saldžiai snaudė. Na-

mas, svirnas ir kiti pastatai stūk-
sojo tamsūs, nebylūs. Tik seno 
šuns amsėjimas susapnavus kau-
lą ir varlių kvaksėjimas drums-
tė tvyrančią tylą. Kvepėjo mėto-
mis, palyta žeme, kūdrą juosian-
čiais ajerais. 

Aušrai dažant dangaus skliau-
tą sodyba nusimetė paslaptingą 
skraistę ir nedžiugino akies. Nu-
pilkę pastatai bylojo apie šeimi-
ninkų nemeilę jiems, liūdėjo ap-
leistas sodas. Dilgėlės ir varna-
lėšos gožė bijūnų krūmus. Buvo 
matyti, kad sodyboje nėra rūpes-
tingų moteriškų rankų. Šeiminin-
kaujant Mikasei blizgėjo visi pa-
šaliai. Kur dingo šeimininkė? 

Mikasė jau sunkiai nešė savo 
metus. Rytais atsibudusi juto, kad 
labai nori gerti, burnoje laikėsi 
kartumas, lyg gurkštelėjus pienių 
gėrimo. Atmintin smelkėsi duk-
ters žodžiai: „Ateis laikas, kai ne-
bus kam paduoti stiklinę vandens.“

Tas laikas atėjo. Lyg to būtų 
maža, pradėjo kankinti nemiga. 
Dieną saugojosi, kad neužmig-
tų, bet popiet užeidavo snaudu-
lys, akys lipte lipdavo ir saldus 
miegas nublokšdavo į užmarštį. 
Kiek laiko miegodavo – nežino-
jo, laikrodis seniai buvo sustojęs. 
O naktis neskubėjo siųsti sapnų. 
Mikasė vėl ir vėl mintimis grįžda-
vo į praeitį, teisindavo ar teisdavo 
save, dukrą, marčią, bet sūnaus – 
niekada. Prisimindavo paskutinį 
dukters apsilankymą.

– Mama, prašau, parduokit 
mišką ir eikit pas mane gyventi. 

– O be miško aš nereikalinga?
– Reikalinga. Bet norim pa-

baigti įsirengti namus.
– O Domukui kas liks?
– Broliui užrašyti namai ir že-

mė. Ar jis dirba žemę? O mišką 
abu su žmona...

Nespėjo pabaigti, įsiveržu-
si marti nutraukė dukters kalbą. 
Suraičiusi įspūdingą špygą, kyš-
telėjo ją svainei panosėn, paly-
dėdama žodžiais:

– Štai tau miškas, išgraužk. 
Kam norės mamunia, tam ir už-
rašys.

Duktė paraudo kaip spalgena, 
pašoko nuo kėdės ir dar perklau-
sė motinos:

– Mama, paskutinį kartą pra-
šau, padėkit.

Kodėl ji tylėjo? Motina turi 
padėti savo vaikui. Kaip paaiškin-
ti, kad Domą mylėjo labiau. Neat-
sisveikinusi, įskaudinta duktė iš-
važiavo. Į kambarį įslinko sūnus, 
įrėmė žvilgsnį į žmoną ir tylėjo.

– Pamanyk, miško užsima-
nė, – vis dar siuto marti. 

Atsegtas 
žiogelis

Domas šonu prislinko prie 
motinos ir prakalbo apie bulves. 
Sušalusios sėklinės. Kaime nie-
kas skolon neduoda. Marti lyg 
dūmas išslinko iš kambario, o 
sūnus bučiavo motinai rankas ir 
prašė pinigų. Bulvikėm, mamy-
te, sėklinėm. Davė. Žvalgėsi pro 
langą, laukdama, kada atvarys 
arklį, pradės sodinti. Nesulau-
kė. Abu kažkur dingo. Po savai-
tės sūnus vėl verkė pinigų, mela-
vo apie bulves, skundėsi žmonos 
sunkia ranka. 

Mikasė matė sūnaus ligą, 
pražilusius plaukus, raukšlėtą 
veidą ir gailėjo jo gyvenimo. „Ji, 
tik ji kalta, kad Domas taip nusi-
rito“, – kaltino marčią. Bet vidinis 
balsas šnabždėjo, kad ir ji kalta, 
labai kalta. Gyveno su sūnum 
gražiai, daug dirbo ir net min-
ties neprileido, kad kita jį val-
dys. Todėl vos sūnus parsivež-
davo būsimą marčią, ji peikda-
vo kiekvieną, išryškindama tuos 
moteriškus trūkumus, kurių vy-
rai nepastebi, bet pradeda abe-
joti juos atskleidus. Vienai rei-
kėjo jų turto, nes paklausė, kiek 
turi žemės, kita pasibaisėjo, kad 
neturi vandentiekio – bus balta-
rankė. Domas aklai tikėjo moti-
na, kol atsirado šitoji... Išvažia-
vęs į ūkininkų seminarą, mies-
te susipažino su „velniu“, taip 
mintyse ją vadino Mikasė. Į na-
mus parsivežė jau žmoną ir abu 
šventė be galo, be krašto. Mikasė 
bandė daryti tvarką, bet atsidū-
ręs po žmonos padu Domas ty-
lėjo. Marti mėgo gardžiai paval-
gyti, ilgai pamiegoti, o labiausiai 
už viską mėgo „šnabę“. Mikasė 
rėkavo, kol marčios kumštis už-
čiaupė burną. Neturėdama kitos 
išeities, senoji užsivertė ūkį ant 
pečių: plėšėsi darže, prie gyvu-
lių, virė valgyti. Bet ne jos me-
tams tokie žygiai – pradėjo ne-
klausyti kojos, rankų sąnariai 
tino, ėjo gumbais. Ir lyg to būtų 
negana, įsimetė drebulys. 

Grįžusi iš daktarų išparda-
vė gyvulius, nes neapsikentė ne-
melžtų karvių bliovimo. Pasker-
dus kiaules, tvartas stovėjo tuš-
čias, atlapotom durim ir tik prie 
jo įsitaisęs senas šuo retkarčiais 
suamsėdavo, baidydamas ant jo 
būdos nutūpusį paukštį.

Mikasė kraustėsi iš kamba-
rio į kambarį, kol užsiliko šalia 
virtuvės. Marti pareikalavo pen-
sijos, bet senoji išsiderėjo dalį at-
sidėti vaistams ir pagrabui. Slėpė 
po čiužiniu, nes marčios rankos 
griebdavo nespėjus paslėpti pini-
gų. Pamažu senoji vis daugiau lai-
ko praleisdavo lovoje. Žiūrėdama 
pro langą į sodą, senoji šyptelėda-
vo: kokie dideli medžiai užaugo. 
Pagalvodavo, kodėl nėra anūkų? 
Ir pašiurpdavo – o kas žiūrėtų? 
Kas žmoniškai augintų? 

Vieną dieną Mikasė netikė-
tai prarado mirtinius (taip vadi-
no pinigus, skirtus šermenims). 
Tą rytą atėjusi į jos kampą marti 
bosu sududeno:

– Mamunia, išviriau jums ko-
šelienos, padėjau virtuvėje, eikit 
valgyti, – ir išėjo.

Michalina nučiuožė nuo lovos 
lyg nuo ledo kalnelio, nušlepsėjo į 
šalia jos kampo esančią virtuvę ir, 
o dyvai, tikrai jos laukė dubenė-
lis košelienos su actu ir krienais. 
Krosnis buvo pakurta, jos šiluma 
glostė senutę šilkiniais pirštais. 
Maitinama duona ir greit paruo-
šiamais makaronais Mikasė puo-
lė valgyti, pirštais kabindama sli-
džią košę. Riebalai slydo gerkle, 
o krienai su actu nušveitė širdį, 
tik bedantė burna neįveikė kietų 
morkų skridinėlių ir kelių pasi-
taikiusių kauliukų. Užgėrusi ska-
nėstą vandeniu, sveikai atsirūgo 
ir patenkinta grįžo į kambarėlį.

– Gal marčiai Dievas apšvietė 
protą? – slapta vylėsi. Vis skun-
džiasi, kad šone sopė, gal metė 
gerti tą brudą?

Bet vakare prasidėjo morčius. 
Gėrė, ne dainavo, o bliovė, rėka-
vo, buvo net susimušę. 

Mikasė sunerimo. Morčiai 
reiškė viena – marti turi pinigų. 
Bet jos neprašė. Ir iš virtuvės iš-
ėjo. Tą pusę pensijos, kurią ji ati-
duodavo už duoną, vandenį, mui-
lą ir šilumą, seniai buvo praputę. 
Pro atdarą langą plūdo vėsi nak-
tis, Mikasė sumojo: kol ji valgė 
virtuvėje, marti įlipo pro langą ir...

Puolė ieškoti po čiužiniu – pi-
nigus buvo suvyniojusi į amžina-
tilsį vyro nosinę. Nerado. Nustė-
rusi senoji siuntė marčią į peklą, 
o toji bliovė apie raudoną rožę ir 
žuvėdrą. Prieš rytą bliovimas lio-
vėsi, o jo vietoje užknarkė daini-
ninkų choras. 

Vėliau velniai atskubėjo Mi-
kasei į pagalbą. Marčiai sprogo 
tulžies pūslė ir ją nugabeno į li-
goninę. Į pavakarę grįžęs sūnus 
papasakojo, kad žmonai atliko 
skubią operaciją, ji dabar pririšta 
prie aparatų ir labai kenčia. Mika-
sė pergalingai nusišypsojo: štai ir 
atpildas. Ar ne marčios pagrabui 
atiteks nepragerta mirtinių dalis. 

Tačiau velnias velnio neima. 
Išsikapsčiusi iš ligos, sumenkusi, 
lyg sumušta katė, marti grįžo. Lė-
tai slankiojo po namus, saugoda-
ma sopėjusį šoną, siurbė skystą 
košę ir bijojo paragauti „šnabės“. 
Ir Domas atrodė lyg pasveikęs – 
pašviesėjo veidas, pradėjo ruošti 
malkas, ėjo kaimynam talkon. Mi-
kasė švietė lyg žiburys – susimy-
lėjo Dievas, atvėrė vaikams akis. 

Bet perkūnija nelaukė. Pama-
žu marti palaižė, paskui paraga-
vo ir prasidėjo, net daugiau, nei 
prieš ligoninę. Mikasė tylėjo, guo-
dėsi, kad kol marti galavosi, ji su-
sirado drūtą žiogelį, parūdijusia, 
bet ilga adata ir juo segėsi prie 
marškinių įvyniotus mirtinius. 

Per Onines marti pataisė 
varškėčių, Mikasė valgė ir šyp-
sojosi: ieškok, martele, knisk lo-
vą, mano mazgelis po pažastim. 
Marti keitė patalynę, nešė išpur-
tyti čiužinį, vartė, kniso, kol su-
prato, kad pinigai kitur. 

O rudenį senoji pradėjo sa-
pnuoti negerus sapnus. Amžina-
tilsį Rapolas ją barė, šaukė. Ji ne-
suprato – mirusieji kalba be žo-
džių ir atsibudusi verkė: už ką ba-
ri, Rapolėli? Kada pasiimsi pas sa-
ve? Tai vėl ji eidavo kalnais, miš-
kais, rinko juodas uogas, prausėsi 
purvinu vandeniu, bėgo nuo vil-
kų. Sapnai gąsdino, o pasiguosti 
nebuvo kam. Domas retai tarda-
vo blaivų žodį, o marti... „Vargšas 
Domukas“, – gailavo senoji.

Prieš Vėlines marti trankėsi 
virtuvėje, skraidė puodai, stum-
domas Domas slėpėsi tvarte, bet 
šaltis ginė namo. Marti kažko rei-
kalavo iš Domo, o šis vis nesuti-
ko. Mikasę krėtė drebulys, nujau-
tė nelaimę, laukė. Vėlinių vakarą 
prie jos lovos abu atšiureno. Mar-
ti kalbėjo pašnibždom, bet jos bo-
sas dudeno tuščiu kibiru:

– Sakau, turi ant savęs suslė-
pusi pinigus, kam jai? Apieškok 
motiną, na, judinkis tu, minkšta-
kiauši, – trinktelėjo Domui kumš-
čiu stumdama artyn.

Mikasė sustingo kaulu. Ją 
apieškos lyg nusikaltėlę. Apieš-
kos jos sūnus, Domas. Visas jos vi-
dus dejavo ir raitėsi lyg ugny: „At-
sikvošėk, sūnau. Tu neišdrįsi, aš 
numirsiu iš gėdos, ar girdi mane?“

Pirštai. Sūnaus pirštai. Ji bu-
čiavo mažus vaikiškus pirštukus, 
glostė, žaidė jais. Gelbėjo sužalo-
tus paauglio pirštus, pajuodusius, 
apdegusius darant „bombą“. Par-
davė vienintelę karvę, kad išveng-
tų amputacijos. Jis verkė iš laimės, 
verkė ir ji balsu, kad neliko luošys, 
pagelbės ūkyje. O dabar jo pirštai 
lyg gyvatės šliaužios motinos kū-
nu, geliančios į pačią širdį.

– Nėra, – išvebleno Domas, 
apsimetęs, kad brauko motinos 
baltinius. Marti nustūmė jį šalin 
ir pati griebė senutę. Nubloškusi 
patalus čiupinėjo, vartė lyg sku-
durinę lėlę.

– Radau, – sušuko aptikusi 
mazgelį. – Ale ir gudrumas se-
nės – pasislėpk tu pinigus po pa-
žastim. 

Atsegė žiogelį, suspaudė sau-
joj nosinę su pinigais ir išbėgo iš 
kambario. Domas buku žvilgsniu 
žiūrėjo į nuskriaustąją. Jo akys 
tamsoje nematė ant motinos bal-
tinių besiplečiančios dėmės, pa-
našios į raudoną šypseną. Aštri 
žiogelio adata smigo į Mikasės kū-
ną, tačiau ji nejautė skausmo. Pa-
juto, kad pakilo aukštai iki lubų, 
nuskriejo per kambarius, paskui 
į lauką. Pamatė bėgančią keliuku 
marčią, paskui ją skubantį Domą. 
Apskriejo sodybą: pabučiavo die-
medį, paglostė verkiantį berželį. 
Grįžusi į kambarį lovoje matė se-
ną moterį, suprato, kad tai ji, Mi-
kasė. Vėliau išgirdo dainą. Marti 
bliovė bosu. Tik dabar dainavo ne 
apie raudoną rožę, o prašė mamos 
numegzti kelią...

Gražina ČekAViČienė, Jonava
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„Mano tėviškės 
spalvos” 

Konkursui
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