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EP narė, viena iš negalios intergrupės vadovių Olga Sehnalova.

Marijampolietė Aldona Maknauskienė prie jos balkono įrengtu keltuvu nau-
dotis negali.

Kuo Europos 
Parlamentas gali 
būti naudingas 
neįgaliesiems? 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Tolerancijos link

Šį pavasarį balsuosime Eu-
ropos Parlamento (EP) rinki-
muose. Ką EP gali duoti neį-
galiesiems, kalbamės su vie-
na iš EP negalios intergrupės 
vadovių Olga Sehnalova. Ši 
Čekijoje išrinkta europarla-
mentarė labai aktyviai pa-
sisakė už tai, kad būtų kuo 
greičiau priimtas Europos 
prieinamumo aktas ir siekė, 
kad jo reglamentavimas ap-
imtų kuo daugiau sričių. De-
ja, kovo mėnesį priimtame 
dokumente liko tik dalis sri-
čių, dėl kurių buvo derėtasi. 

Aplinka visiems

25 miestų bei rajonų savi-
valdybių būsto pritaikymo 
komisijose dalyvauja LND 
deleguoti atstovai – draugi-
jų pirmininkai. Būstų pritai-
kymais jie rūpinasi nuo sa-
vivaldybėms prašymus patei-
kusių neįgaliųjų poreikio ver-
tinimo iki atliktų darbų pri-
ėmimo. LND paskirta UAB 
„Valskaita“ direktorė audito-
rė Valerija Šimkienė apsilan-
kė Kėdainių, Jonavos, Mari-
jampolės bei Palangos savi-
valdybėse ir patikrino, ar 34 
negalią turintiems asmenims 
būstai pritaikyti tinkamai.

EP veikia negalios inter-
grupė, esate viena iš jos vado-
vų. Koks tai yra darinys, kuo 
jis dali būti naudingas nega-
lią turintiems žmonėms viso-
je ES? 

EP yra įvairiausiems intere-
sams atstovaujančių integrupių: 
gyvūnų reikalų, mažų ir didelių 
įmonių, šeimos apsaugos, Tibe-
to, kovos su rasizmu, sveikatos 
apsaugos, vyndarystės ir pan. Jų 
tikslas – užtikrinti, kad būtų ats-
tovaujami ginamos grupės inte-
resai atsižvelgiant į skirtingų po-

litinių partijų ir komitetų pozi-
cijas. Pavyzdžiui, apie neįgaliųjų 
teises dažniausiai kalbama Dar-
bo ir socialinių reikalų komitete 
ir tai suprantama, kai yra apta-
riami socialiniai klausimai. Ta-
čiau negalios tema yra daug pla-
tesnė. Todėl labai svarbu, kad 
neįgaliesiems svarbūs klausimai 
nebūtų tik vieno komiteto žinio-
je, o apimtų skirtingas gyvenimo 
sritis. Taigi intergrupės nariai įsi-
traukia į pačių įvairiausių temų 
svarstymą, stebi, kad būtų atsi-
žvelgta ir į neįgaliųjų interesus. 
Pavyzdžiui, keleivių teisių te-
ma turėtų priklausyti transporto 
komitetui, bet ji aktuali dauge-
liui visuomenės grupių. Įtraukę 
šį klausimą į negalios intergru-
pės darbotvarkę, mes galime or-
ganizuoti klausymus, pakviesti 
neįgaliųjų judėjimo, geležinke-
lininkų atstovus ir kitus. Tema 
aptariama iš skirtingų interesų 
pozicijų. Dalyvaujame svarstant 
ir tokius klausimus, kaip aplin-
kosauga, moterų teisės ir pan. 

Negalios intergrupę remia 
Europos neįgaliųjų forumas, ku-
ris vienija įvairių šalių negalios 
organizacijas. Tai puikus part
neris, patariantis, kokios temos 
svarbiausios, teikiantis ekspertų 
nuomonę įvairiais klausimais. 

Neveikiantį keltuvą 
savivaldybė žada pakeisti

Marijampolietė Aldona Mak
nauskienė neslepia: sveikata vis 
silpsta, anksčiau dar galėjo pa-
eiti su ramentais, o dabar jau 
juda tik neįgaliojo vežimėliu. 
Nors gyvena pirmame aukšte, 
išvažiuoti iš namų labai sunku – 
laiptinėje pasitinka 7 laipteliai. 
Juos įveikia tik dukters pade-
dama. Moterys sugalvojo neį-
prastą kopimo būdą: ant laiptų 
pakopos pastato nedidelę kėdę, 
tada įsikibusi į turėklus Aldona 
šiaip taip pasikelia iš vežimėlio 
ir ant jos atsisėda, pailsi, vėl įsi-
tvėrusi turėk lo šiek tiek pasike-
lia, kol dukra kėdutę padeda ant 
kitos laiptų pakopos, o mamai 
ant jos atsisėdus perkelia kojas 
ant aukštesnės pakopos. Taip ir 
įveikia tuos 7 laiptelius. 

Moteris sako, kad ši „kelio-
nė“ kaskart pareikalauja vis dau-
giau jėgų, todėl be būtino reikalo 
stengiasi nepraverti namų durų. 
O dar visai neseniai aktyviai da-
lyvavo draugijos veikloje ir va-
žiuodavo į Socialinės pagalbos 
centre vykstančius rankdarbių 
užsiėmimus. „Dabar beliko tik 
ligoninės, – karčiai šypteli mo-
teris. – Neturėjau kitos išeities, 
tik prašyti savivaldybės, kad pri-
taikytų būstą – jau ir vonioje nu-
simaudyti nepajėgiau, ne tik iš 
namų išeiti.“

A. Maknauskienės butas – 
vienas iš 9 pernai Marijampolė-
je neįgaliųjų reikmėms pritaiky-
tų būstų, kuriuos aplankė UAB 
„Valskaita“ auditorė V. Šimkie-
nė. Vietoje buvusios vonios čia 
įrengtas dušas, pastatytas nau-
jas praustuvas, patalpa išklijuota 
keraminėmis plytelėmis. Neįgali 

moteris sako šiomis jos gyveni-
mą palengvinančiomis permai-
nomis labai patenkinta. 

Vis dėlto esminės proble-
mos – galimybės išvažiuoti į 
lauką – būstą pritaikę statybi-
ninkai neišsprendė. Nors ir pa-
platino duris į balkoną, pakeitė 
jo langus, deja, čia sumontuotu 
keltuvu moteris naudotis nega-
li. Neįgaliųjų interesams būsto 
pritaikymo komisijoje atstovau-
janti Marijampolės savivaldy-
bės I grupės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Irma Kavaliauskie-
nė sako, kad buvo bandyta pri-
taikyti kito neįgalaus žmogaus 
jau naudotą ir išmontuotą kel-
tuvą. Tikėtasi, kad jis dar galės 
tarnauti A. Maknauskienei, ta-
čiau tik sumontavus paaiškėjo, 
kad šis – per žemas, tarp balkono 
grindų ir keltuvo pagrindo atsi-
rado maždaug pusės metro tar-
pas. Pasak A. Maknauskienės, 
savivaldybės atstovas patikino, 
kad naujas keltuvas bus nupirk-
tas 2019 m. sausį, tačiau nei lan-
kantis auditorei, nei kovo pabai-
goje kalbantis su neįgalia mote-
rimi tai padaryta nebuvo – prie 
balkono tebekėpsojo naudoti ne-
tinkama įranga. 

V. Šimkienė atkreipia dėme-
sį, kad dėl Marijampolėje atliktų 
būsto pritaikymų skundų turėjo 
ir dar poros neįgaliųjų artimieji: 

viename bute įrengus dušą blo-
gai veikė kanalizacija – žmonės 
skundėsi, kad apsemia visą vo-
nią, kitame – kad dėl per žemai 
sumontuoto dušo vanduo lieja-
si ant durų ir sienų, o tai labai 
gąsdina sunkią negalią turintį 
žmogų. I. Kavaliauskienės teigi-
mu, statybininkai dar kartą ap-
silankė šiuose būstuose ir viską 
sutvarkė. 

Palangoje nuovažos jau 
įrengtos 

Palangoje būsto pritaikymo 
neįgaliesiems darbai patikrinti 
pirmą kartą. V. Šimkienę nuste-
bino, kad tris būstus turėję pri-
taikyti UAB „Palangos komu-
nalinis ūkis“ statybininkai dvie-
juose iš jų darbų taip pat nespėjo 
atlikti laiku. Patikros metu au-
ditorė nerado prie šių būstų su-
montuotų naudoti tinkamų me-
talinių nuovažų. Rangovai ar-
gumentavo, jog darbai užsitęsė 
dėl to, kad gamintojų pristaty-
tos metalinės konstrukcijos bu-
vo nekokybiškai padengtos an-
tikorozine danga, todėl reikėjo 
laukti, kol šie darbai bus atlik-
ti iš naujo. 

Palangos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Antanas Šiu-
pinys patikino, kad abu me-
taliniai nuolydžiai jau įrengti.  
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�� „Bičiulystę“ iš Raseinių 
pasiekusiame laiške rašo-
ma, kad draugijos nariai iš-
reiškė pasitikėjimą buvusiai 
pirmininkei.

Raseinių rajono neįga-
liųjų draugijos ataskaitinė-
jerinkiminėje konferenci-
joje pirmininkė Janė Sta-
sevičienė pristatė savo ir 
visos draugijos nuveiktus 
darbus. Per ataskaitinius 
2018 metus draugiją papil-
dė 12 naujų narių. Drau-
gijos nariai vyko į įvairias 
keliones, dalyvavo LND 
šventėje Talačkoniuose, 
savo rankdarbius prista-
tė sostinės dienų šventėje 
„Tau, Vilniau“. Jau daug 
metų gyvuoja ansamblis 
,,Gaja“, kuriame neįgalieji 
noriai dalyvauja. Su me-
no kolektyvu dalyvauja-

Pirmininkę išrinko vienbalsiai 

ma įvairiuose renginiuose: 
,,Vilties paukštėje“, kaimy-
ninėse neįgaliųjų draugijo-
se, aplinkinėse kaimo ben-
druomenėse. Kadangi 2018 
metai buvo skirti Lietuvos 
100mečiui, ansamblio 

nariams pasiūdinti nors ir 
ne autentiški, bet tautiniai 
drabužiai, su kuriais jie pri-
sistatė visuose renginiuose. 

Po pirmininkės ir fi-
nansininkės ataskaitų ir 
klausimų bei pasiūlymų 

buvo renkamas pirminin-
kas naujai kadencijai. Su-
sirinkusieji vienbalsiai to-
liau draugijai vadovauti 
išrinko Janę Stasevičienę. 

Po konferencijos kon-
certavo ansamblis ,,Gaja“.

Po konferencijos koncertavo ansamblis ,,Gaja“. 

Raseiniai:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Iš pirmo žvilgsnio terminai „sveikata“ ir „negalia“ 
yra antipodai: neįgalus žmogus nėra sveikas. Toks 
gretinimas mūsų visuomenėje yra įsišaknijęs. Ir iš 
tik ro, žmonės, kalbėdami apie sveikatą, dažniausiai 
omenyje turi fizinio kūno būsenas. Bet koks fizinio 
kūno kitoniškumas, standarto neatitikimas įvardija-
mas kaip negalia: negalia judėti, matyti, girdėti, jausti, 
kalbėti, mąstyti. Retai pasitaiko, kad žmogaus kūne 
susirinktų visos šios negalios, o esant vienai kuriai, 
ją bandome kompensuoti tam sukurtomis specialio-
mis priemonėmis. Taip atsirado specialiųjų poreikių 
terminas. Individo santykis su kintančia terminolo-
gija taip pat yra įvairus: vieniems malonu, kad kal-
bant apie sveikatos būklę be reikalo nevartojami to-
kie įžeidūs terminai, kaip „invalidumas“, „negalia“, 
tačiau vyresnio amžiaus žmonės, kai jų būklei nusa-
kyti vartojamas specialiųjų poreikių terminas, sako, 
kad taip sumenkinamas jų negalios lygis – ji žmogaus 
kūne yra, o terminologija tokios būsenos objektyviai 
neatspindi. Bet, kaip sako Eglė Baranauskaitė: ,,Ne-
galia – tai kaip nepatogus rūbas, kurį reikia stiprinti 
iš vidaus dalinantis džiaugsmu.“ Taip, šypsena yra 
raktas į mūsų širdis. Nesvarbu, ar tavo negalia ma-
toma, ar ne (esu giliai įsitikinusi, kad sveikų žmonių 
nėra, nes ši sąvoka prieštarauja žmogaus evoliucijai – 
kitoniškumai yra gyvos gamtos evoliucijos pagrindas, 
skiriasi tik jo lygiai). Toks vidinis negalios suvokimas 
iš asmens reikalauja labai didelių pastangų, o šypsena 
yra tik tų pastangų rezultatas. Pastebėjau dėsningu-
mą – kuo žmogus įdeda daugiau pastangų į vidinės 
darnos kūrimą, tuo jis atlaidesnis išoriniams veiks-
niams. Prie jų priskiriu ir aplinkos nepritaikymą ju-
dėjimo negalią turintiems žmonėms – mums niekuo-
met nebus viskas prieinama ir pasiekiama. Tad mums 
lieka tik surasti vidinių resursų savyje tuos nepritai-
kymus įveikti. Kartais, pamačius vieną ar kitą kliūtį, 
man atsiranda net sportinis interesas ją įveikti. Da-
bar tokius ekstremalius atvejus prisimenu šypsoda-
masi: kartą į koncertų salę patekau tik nuėmus vie-
ną vežimėlio ratą, o į prestižinio išoriškai ,,pritaiky-
to“ viešbučio vonios kambarį ir pas draugus pro jų 
privataus namo balkoną – nuėmus abu. Ir tai nebu-
vo pasaulio pabaiga. 

Esu pastebėjusi dėsningumą, kad savo būsto ne-
prisitaikę neįgalieji dažnai kelia labai aukštus reika-
lavimus išorinei aplinkai. Kartais atrodo net nesu-
prantama, kodėl žmogus lipa į savo nepatogiai žemą 
lovą užuot paprašęs artimųjų, kad ją pakeltų į veži-
mėlio aukštį, o prie kriauklės virtuvėje neprivažiuo-
jantis neįgalusis nenuima trukdančio tai padaryti ne-
didelio skersinio ant grindų. Aš nuo šių ydų pagijau 
po pirmos savo kelionės į Švediją, kur viskas buvo 
idealiai pritaikyta. Sugrįžusi kritiškai apžvelgiau sa-
vo butą ir netrukus čia atsirado didelių investicijų ne-
reikalaujantys patobulinimai. Mąstau taip: jei jau sa-
vo namų negaliu susitvarkyti, tai kaip galiu reikalau-
ti svetimų žmonių viską pritaikyti, nesvarbu, kokias 
pareigas jie beužimtų. Ne, aš ne už tai, kad iš val-
dininkų nieko nereikia reikalauti, bet dėl smulkmenų 
tikrai neverta gadinti sau sveikatos. Na, bet sugrįž-
kime prie kintančių sveikatos ir negalios sąvokų. Pa-
saulinė sveikatos organizacija (PSO) sveikatą apibū-
dina taip: „Sveikata yra asmens ir visuomenės fizinė, 
dvasinė ir socialinė gerovė.“ Tad mintyse pajuokauju: 
jei paversime savo fizinę, dvasinę ir socia linę gerovę į 
procentinę išraišką (kiekvienai teks po 33,3 procento) 
turėsime daug galimybių nuo nugaros nusiimti kartais 
labai sunkią negalios kuprinę. Juk jei žmogus jaučia 
dvasinę ir socialinę gerovę, jį galima laikyti sveiku! 
O pridėjus prie šių procentų ir jo likusias fizines ga-
lias – puikiai besijaučiančiu!!! 

Sveikata ir negalia

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Telšių apskrities sergan-
čiųjų nervų-raumenų ligo-
mis asociacijos narė Rai-
monda Viršilienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalija-
si Plungėje surengtos paro-
dos akimirkomis.  

Kartais ateina toks lai-
kas, kai tenka palikti vi-
sas dramas ir žmones, ku-
rie jas sukuria. Pasilieki 
su tais, kurie verčia tave 
juoktis, padeda pamiršti 
blogį, skausmą ir negalią, 
sukoncentruoja tave ties 
gėriu, teigiamomis emoci-
jomis. Ir tada iš naujo pa-
matai, kiek aplinkui gėrio, 
šviesos ir malonių gyveni-
mo spalvų. Šios gyvenimo 
spalvos sužibo Telšių aps-
krities sergančiųjų nervų
raumenų ligomis asociaci-
jos narių iš Plungės tapy-
bos parodoje.

Kovo pradžioje asocia
cijos vadovės Genovaitės 
Razbadauskienės iniciaty-
va Plungės vaikų bibliote-

Širdies ir jausmų kalba

kos Kūrybos palėpėje bu-
vo surengta asociacijos na-
rių Aušros Latakienės, Rai-
mondos Viršilienės, Sona-
tos Zaborskienės tapybos 
ant drobės darbų paroda. 

Į parodos atidarymą 
sugužėjo moksleiviai, me-
nininkių draugai, giminės, 

Plungės rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos 
skyriaus specialistės, bu-
vusios dailės užsiėmimų 
vadovėstautodalininkės: 
Zita Stasiškienė, Jolanta 
Miltenė. Bibliotekos Kū-
rybos palėpė nušvito nuo 
šiltų lankytojų šypsenų, o 

ekspozicija švietė pavasa-
rinėmis spalvomis. Pasak 
viešosios bibliotekos va-
dovės Violetos Skierienės, 
parodoje eksponuojami 
paveikslai tiesiog pulsuo-
ja pavasariu, džiaugsmu, 
juose daug saulės, švie-
sos. Parodos autorės skir-
tingos, bet panašios tuo, 
kad iš paveikslų jaučiamas 
džiaugsmas, tikėjimas gy-
venimu. 

S. Zaborskienė pabrė-
žė, kad parodos autorės 
neturi specialaus meninio 
išsilavinimo, o paveiks-
lai tapomi širdies ir jaus-
mų kalba.

Parodą padėjo sureng-
ti asociacijos šiais metais 
vykdomo Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįga-
liųjų bendruomenėje pro-
jekto „Asmenybės darna“ 
dailės užsiėmimų veiklos 
vadovė Aldona Bieliaus-
kienė.

Parodos darbų autorės: (iš kairės) Raimonda Viršilienė, Aušra 
Latakienė, Sonata Zaborskienė.

Plungė:

�� Gražina Čekavičie-
nė su „Bičiulystės“ skaity-
tojais pasidalijo įspūdžiais 
iš Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijos nariui Myko-
lui Kručui skirto šventinio 
renginio. 

Upninkų kultūros cent

Mykolo kūryba ir stebina, ir įkvepia

ras vos besutalpino 90ąją 
gyvenimo sukaktį minintį 
poetą, pasakorių, kanklių 
meistrą, dainorių Mykolą 
Kručą norėjusius pasvei-
kinti giminaičius, kaimy-
nus, svečius, plunksnos 
brolius, neįgaliuosius bei 

kitus jo talento gerbėjus. 
Prisiminti ir pasidžiaug-

ti Mykolo talentais pa-
dėjo šventinėje popietėje 
parodytos skaidrės. Pir-
moji M. Kručio knyga 
„Saulėlydžiai prie Šven-
tosios“ išleista 2002 me-

tais. Kūrybingi buvo ir 
kiti metai: pasirodė jo 
knygos „Senas ąžuolas“, 
„Paliūnės sodžius“. Savo 
90metį M. Kručas pasi-
tiko su nauja knyga „Gi-
minės takais“. Trejus me-
tus vartė senus archyvus, 
lankėsi pas buvusius kai-
mynus, senolius, kol su-
dėliojo visos savo gimi-
nės istoriją. Aktyvią kū-
rybinę M. Kru čo veiklą 
liudija aibė diplomų, gar-
bės raštų, padėkų. Be vi-
so kito, M. Kručas – ir 
Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos humoro grupės 
„Rykštė“  įkūrėjas. 

Gražaus jubiliejaus su-
laukusiam Mykolui visi 
linkėjo neblėstančios kū-
rybinės ugnelės, optimiz-
mo, entuziazmo ir dar ne 
vienos naujos knygos. 

???

Jonavos r.:

Mykolą Kručą sveikino būrys jo kūrybos gerbėjų. 
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�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Vitalija Kavaliūnaitė pasidalijo 
įspūdžiais iš Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos ataskaitinio-rinki-
minio susirinkimo.

Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas sureng-
tas J. Dovydaičio bibliotekos sa-
lėje. Į jį atvykusiems delegatams 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Ramutė Sarapinavičienė pa-
teikė darbo ir veiklos ataskaitą: 
draugijoje dirba 10 žmonių – vi-
sos moterys. Net ir autobusiuką 
dabar vairuoja Onutė Pečkienė. 
Draugijoje vykdomos veiklos pa-
gal projektus, o išvykos – pagal 
poreikius. Informacija draugijos 
nariams teikiama facebook pa-
skyroje ir telefonu. Kazlų Rūdos 
savivaldybė prisideda 20 proc. 
prie iš Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento skiriamų lėšų. Draugi-
joje yra keletas šaunių kolekty-
vų. Aktyviai veikia rankdarbių 
būrelis: darbščios moterys savo 
darbus pristatė Tauragėje, nu-
mezgė daug kojinių sunkiausios 
negalios žmonėms, nuolat su-
kuria daug gražių darbelių įvai-
riomis technikomis, organizuo-
ja kalėdines ir velykines muges, 
parodas. Kūrybingas ir veiklus 
ansamblis „Sidabrinė gija“, tik 
gaila, kad kultūros centro dar-
buotojai nepakviečia neįgaliųjų 
į jokį renginį ar šventę... 

Draugijoje organizuojama 
daug renginių: vasaros šventės, 
jubiliatų pagerbimas, neįgaliųjų 
sporto varžybos ir kita. 47 drau-

gijos nariai 2018 metais ilsėjosi 
prie jūros, o keletas aktyviau-
sių neįgaliųjų (juos rėmė savi-
valdybė) – Jurgežerių stovyklo-
je. Buvo daug ekskursijų, išvy-
kų su sporto entuziastais, edu-
kacinių programų. 

Susirinkimo delegatai prita-
rė pirmininkės ataskaitai ir dar-
bą įvertino gerai. Su revizijos 
komisijos finansine ataskaita su-
pažindino Dalia Vyšniauskienė. 

Draugijos pirmininke dar 
4 metams vienbalsiai išrinkta 
R. Sarapinavičienė. Neįgalieji 
jai plojo atsistoję, sveikino, teikė 
gėlių puokštes. Pasak jų, vargu 
ar kas taip nuoširdžiai, rūpestin-
gai galėtų rūpintis negalios pa-
liestais žmonėmis. Padėkoti at-
ėjo ir Kazlų Rūdos savivaldybės 
atstovės Judita Simonavičienė 
bei Virginija Radžiūnienė. Jos 
džiaugėsi, kad Neįgaliųjų drau-
gija – vienas didžiausių kolek-
tyvų Kazlų Rūdos savivaldybė-
je, savo aktyvumu uždegantis ir 
kitus žmones. 

Pirmininkės pavaduotoja iš-
rinkta Nijolė Bagušienė. Naujo-
je draugijos taryboje – 11 narių. 
R. Sarapinavičienė kvietė kai-
mų atstovus suregistruoti visus 
neįgaliuosius, kuriems reika-
linga pagalba, transporto ar ki-
tos paslaugos, nes dažnai žmo-
nės nežino, kur kreiptis, kas ga-
lėtų padėti. 

Po rimtų kalbų ir rinkimų 
koncertavo neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Sidabrinė gija“ ir Jū-
rės kaimo kapela „Medlieva“.

Pateisino pasitikėjimą 
Kazlų Rūda:

Po rinkimų koncertavo „Sidabrinė gija“.

Užsienyje tapo vedle
Profesorė pasidžiaugia, kad 

Dailės akademijoje studijuoja 
visas būrelis klausos negalią tu-
rinčių studentų. Pirmoji Eglės 
Gandos Bogdanienės kurčioji 
studentė buvo Simona Kaušai-
tė. Profesorė prisimena, kad ben-
drauti su Simona jos kurtumas 
netrukdė, individualiai dirbda-
ma bendraudavo raštu. Simo-
na buvo puiki orientacininkė, 
sporto meistrė. Jos gera orienta-
cija kartą išgelbėjo visą studentų 
ir dėstytojų grupę. Prisiminda-
ma pirmąją tarptautinę praktiką 
su studentais profesorė pasako-
ja: „Atskridome tokie naivuo-
liai pirmą kartą iš posovietinės 
Lietuvos į didžiulį Londono oro 
uostą ir sutrikome, nes turėjome 
persėsti į kitą lėktuvą ir skristi 
toliau. Simona, kurčia mergai-
tė, vienintelė nesutriko, apsi-
dairė, pasižiūrėjo į švieslentes ir 
sėkmingai mus nuvedė ten, kur 
ir reikėjo.“ Simona, ištekėjusi už 
užsieniečio, dabar gyvena Dani-
joje. Apie guvią, puikią orienta-
ciją turinčią studentę profesorė 
kalba neslėpdama susižavėjimo. 
O su kita savo magistrante – Ie-
va Augaityte E. G. Bogdanienė 
ir šiandien bendrauja.

Mergaitė, išmokiusi 
apsikabinti

Prieš pradėdama pasako-
ti apie Ievą – neeilinę studentę, 
Vilniaus dailės akademijoje pra-
ėjusiais metais baigusią studi-
jas ir gavusią magistro diplomą, 
profesorė sako, kad nėra sutikusi 
šiltesnio, atviresnio žmogaus už 
ją. Ieva, nors ir turinti klausos 
negalią, buvo geriausiai komu-
nikuojantis žmogus visoje Vil-
niaus dailės akademijoje. Mer-
gina skleidė tokią vidinę šilumą, 
tokį jaukumą, kad kaskart, kai ją 
sutikdavo, ne tik profesorė, bet ir 
kiti dėstytojai ar studentai pasi-
jusdavo apgaubti tos šilumos, Ie-
vos geranoriškumo. „Santūrioje 

mūsų visuomenėje, ypač akade-
minėje, apsikabinti, prisiglausti 
kažkaip nejauku, bijai, kad būsi 
ne taip suprastas, kad pasirodysi 
netaktiškas, tačiau Ievai nerūpė-
jo, kaip ją kas supras ar vertins. 
Nebūdavo dienos, kad, atėjusi į 
katedrą ar susitikusi auditorijo-
je ar dirbtuvėje, ji neapsikabin-
tų. Ir bendrauti su ja buvo tie-
siog džiaugsmas. Ne tik man, 
bet ir kolegoms, studentams.“ 
Profesorė prisipažįsta: norėtųsi, 
kad tokio bendravimo būtų dau-
giau, bet kažkas viduje mus visus 
stabdo, kontroliuoja. Tik kažin, 
ar gerai tas mūsų santūrumas?

Dėstytojams reikėtų 
papildomų kursų

Profesorė E. G. Bogdanienė 
sako, kad mūsų švietimo sistema 
dar nėra pasirengusi integruoti 
žmogų, turintį negalią. Spragų 
daug. Na, kad ir dėstytojų pasi-
rengimas dirbti su kurčiais stu-
dentais. Profesorė mano, kad 
dėstytojai, kuriems tenka dirb-
ti su tokiais studentais, turėtų 
palankyti gestų kalbos kursus. 
Gal nėra būtina gerai išmokti 
gestų kalbą, bet reikėtų mokėti 
tiek, kad galėtum susikalbėti su 
studentu. Nors kelis gestus. Ta-
da ir studentas jaustųsi geriau, ir 
dėstytojui būtų paprasčiau. „Kai 
supratau, jog Ieva skaito iš lūpų, 
stengiausi kalbėti aiškiai, lėtai, 
kad ji suprastų, tačiau per pas-
kaitas toks dėstymo metodas ne-
tiko kitiems studentams. Iš pra-
džių jie net piktindavosi, kad per 
daug dėmesio ir laiko skiriama 
Ievai.“ Tad dėstytojai, kad nebū-
tų nuskriausti kiti studentai, kai 
kada turėdavo savo laiką dalyti: 
dalį skirti Ievai, dalį – kitiems 
studentams.

Laimė, Ieva turi nepapras-
tai rūpestingus tėvus. Dirbti su 
mergina labai padėjo jos ma-
ma. Ji ateidavo į paskaitas ir įra-
šinėdavo dėstytojų aiškinimus, 
pastabas į diktofoną, o namuo-
se perrašydavo tekstus, aptarda-
vo juos su Ieva, abi gilindavosi 
į vieną ar kitą dėstomą discipli-
ną. Kai reikėdavo, mama tap-
davo Ievos gestų kalbos vertėja. 
Todėl merginai buvo lengviau 
mokytis. Jos magistro darbas bu-
vo puikiai įvertintas. „Žavėjau-
si tokiu mamos pasiaukojimu ir 
manau, kad Ievos sėkmės istori-
ja yra visos šeimos sėkmės isto-

rija“, – sako E. G. Bogdanienė. 
Profesorė pasakoja, kad su 

Ieva dirbo ilgiau negu su kitais 
studentais – aštuonerius metus: 
bakalauro darbą mergina rengė 
dvejus, o magistrantūros studi-
jas baigė ne per dvejus, kaip ki-
ti studentai, o per ketverius me-
tus. E. G. Bogdanienė mano, 
kad kurčiam studentui ugdyti, 
žinioms perteikti turi būti skir-
ta dvigubai daugiau laiko. O gir-
dintieji priimti kurčiuosius tu-
rėtų būti mokomi nuo darželio. 
Tada jie lengviau suprastų kurčią 
kurso ar grupės draugą. Kol kas, 
profesorės nuomone, integracija 
yra tik žodžiai. Viskas priklauso 
tik nuo dėstytojų ir studentų ge-
ranoriškumo. Deja, nėra sukurta 
specialių mokymo metodų, ku-
rie turėtų būti taikomi mokant 
kurčią studentą, todėl kenčia ir 
kurtieji, ir girdintys studentai.

Spalvinė klausa 
Profesorė sako, kad kurtie-

ji studentai labai gerai suvokia 
spalvas, erdvę, linijas, formą, 
kompozicijos elementus. Spal-
vinę kultūrą Ieva jaučia intuity-
viai. Jau pirmakursė ji nepapras-
tai gerai derino spalvas, jautė jų 
sąskambį, o tai pradedantiesiems 
yra reta. Ievai patiko austi, dirbti 
veltinio dirbtuvėse, dažyti, kurti 
aplikacijas. Į savo gobeleną „Pri-
silietimas. Negaliu tylėti“ Ieva 
įaudė šviesą ir muziką. Ji pati 
mano, kad spalvos jai– kaip gir-
dinčiam žmogui garsai.

E. G. Bogdanienė sako, kad 
Ievai, kaip ir visiems meninin-
kams, nebus lengva prasimušti. 
Ji norėtų Ievą matyti mokančią 
kitus kurčius vaikus, kad šie tu-
rėtų pavyzdį, ką gali pasiekti ne-
girdintis žmogus. „Norėčiau pa-
raginti verslininkus nepirkinėti 
darbų mugėse, turguose, bet pa-
laikyti Ievą, įsigyti tikrai didelę 
meninę vertę turinčių jos dar-
bų“, – kviečia profesorė. 

Atsisveikindama ji vėl prisi-
mena Ievos magistro darbą, ku-
riame – ir M. K. Čiurlionio mo-
tyvai, garsai, kaip juos suvokė Ie-
va, ir tautinis paveldas. „Ieva bu-
vo viena iš gabiausių, stropiausių 
mūsų akademijos studentų, – sa-
ko E. G. Bogdanienė. – Norisi jai 
palinkėti didelės sėkmės, drąsiai 
pristatyti savo darbus. Jie verti 
reprezentuoti Lietuvą!“

Eglė KULVIETIENĖ

Integracijos keliu

Mano studentė išmokė 
mane apsikabinti

Kaip aš pažinau negalią

Eglė Ganda Bogdanienė, 
Vilniaus dailės akademijos 
prorektorė studijoms, profe-
sorė tekstilininkė, prisipažįs-
ta, kad dirbdama su klausos 
negalią turinčiomis studentė-
mis ne tik patyrė nemenką iš-
šūkį, bet ir pati mokėsi iš jų.

�� Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Bronislava Ži-
lėnienė laiške „Bičiulystei“ ra-
šo, kaip pavasarį pasitinka kel-
miškiai. 

Mes, Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai, sulau-
kėme pavasario ir grįžtančių 
paukščių – gamtos atgimimo 
pranašų. Mūsų draugijos darbš-
tuoliai Julė Bielskienė, Audronė 

Kybartienė, Rajina Ribikauskie-
nė, Petras Norkus, Juozas Sa-
muilis ir kiti, vadovaujami Povi-
lo Maziliausko, gamino ir džiu-
giai kėlė į medžius inkilus. Dar 
smagiau, kai inkilų kėlimą ly-
dėjo ansamblio „Svajonė“ dai-
nos. Susirinkti į repeticijas dai-
norėliams netrukdo nei šaltesnis 
oras, nei retkarčiais dar pasiro-
dančios snaigės.

Profesorė Eglė Ganda Bogdanienė. Ieva Augaitytė.

Iškėlė inkilus
Kelmė: 

Kelmės neįgalieji sutinka grįžtančius paukščius. 

Gražinos Kalvaitienės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Ridikėliai būna raudoni, ro-
žiniai, violetiniai, geltoni 

ir balti. Jų forma varijuoja nuo 
apvalios iki pailgos. Skiriamos 
trys ridikėlio rūšių grupės – eu-
ropietiškoji, japoniškoji ir kiniš-
koji. Pastarųjų dviejų rūšių ridi-
kėliai būna balti ir stokoja gars-
tyčių aliejaus (šis aliejus padeda 
virškinimui, naikina bakterijas). 
Perkant ridikėlius tiek maistui, 
tiek gydymo reikmėms, svarbu, 
kad šakniavaisiai būtų kieti, ne-
susiraukšlėję, neįtrūkę, be juodų 
dėmių ar taškelių (puvimo požy-
miai). Dar pageidautina, kad ri-
dikėliai būtų vidutinio dydžio. 
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį 
ir į ridikėlių lapus: jie turėtų bū-
ti nepageltę, nesuvytę, be dėmių 
ir pašalinių kvapų. 

Pastabos:
a) ridikėliai su lapais laiko-

mi parą šaldytuvo apačioje dar-
žovių skyriuje, be lapų – ne il-
giau kaip savaitę;

b) nederėtų ridikėlių varto-
ti dideliais kiekiais, nes tai su-
kelia vidurių pūtimą, dirgina 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos gleivinę;

c) žinotina, kad maistinių ir 
gydomųjų savybių turi tik švie-
ži ir sveiki ridikėliai;

d) ridikėlių šakniavaisiai ma-
žai kaloringi (100 g turi apie 14 
kilokalorijų).

Ridikėliai nevartotini, kai 
sergama

 skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige,
  gastritu (kai padidėjęs 

skrandžio sulčių rūgštingumas),
 plonosios ir storosios žar-

nos uždegimu, 
 skydliaukės, kasos ligo-

mis, podagra, 
 varginant vidurių pūtimui,
 kai kuriomis kitomis ligo-

mis (nurodo gydytojas).

Reikės pasitarti su gydytoju
1. Pasitarus su gydytoju ridi-

kėliai gali būti vartojami sergant 
šio sąrašo ligomis, tačiau tik ne-
dideliais kiekiais ir vos kartą per 
savaitę. Suprantama, čia nurody-
toms ligoms paūmėjus, ridikėliai 
iš viso nevartotini.

2. Sergant skydliaukės ligo-
mis, pasitarus su gydytoju, gali-
ma vartoti (po nedaug) tik vir-
tus ridikėlius.

4. Sergant podagra išimtinais 
atvejais gali būti vartojamos ri-
dikėlių ir morkų sultys (santy-
kis 1:4).

Cheminė sudėtis
100 gramų (g) šakniavaisių 

yrà: vandens – 94 g, ląstelienos – 
1,6 g, riebalų – 0,1 g, angliavan-
denių – 2 g, baltymų – 1,1 g (jų 
sudėtyje yra aminorūgščių: ar-
ginino, histidino, cistino, tripto-
fano, leicino ir izoleicino), beta 
karoteno, vitaminų C, B grupės, 
E, PP, H. Be to, rasta cinko, kal-
cio, kalio, jodo, natrio, magnio, 
kobalto, mangano, fosforo, fluo
ro, sieros, geležies, seleno, va-
rio, pektinų, fermentų, organi-
nių rūgščių (citrinos, obuolių), 
glikozidų, eterinio aliejaus, bak-
tericidinės medžiagos lazocimo.

Komentarai
1. Tik raudonos, rožinės ir 

violetinės spalvos ridikėliai tu-
ri pakankamai vitamino C (kuo 
ryškesnė spalva, tuo daugiau vi-
tamino). Suvalgius 250 g švie-
žių ridikėlių, organizmas gaus 
vitamino C dienos normą. Be-
je, jei suvalgysime 300 g ridikė-
lių, organizmas gaus kalcio die-
nos normą.

2. Ridikėliai turi kur kas 
daugiau riebalų negu kitos dar-
žovės (dvigubai daugiau ne-
gu aguročiai, patisonai ir po-
midorai). 

3. Pagal ląstelienos kiekį ri-
dikėliai nenusileidžia burokė-
liams, baltagūžiams kopūstams 
ir česnakams. 

Ridikėlių gydomosios 
savybės

 gerina apetitą, tulžies ir 
šlapimo išsiskyrimą, medžiagų 
apykaitą, 
 stimuliuoja seilių, skran-

džio sulčių išsiskyrimą, 
 padeda išvengti avitami-

nozės,
 aktyvina žarnyno peris-

taltiką (padeda išvengti vidurių 
užkietėjimo), 
 gydo žaizdas, 
 naikina bakterijas, 
 stabilizuoja kraujyje cuk

raus kiekį, 
 didina hemoglobino kon-

centraciją, 
 stiprina širdį, kraujagysles, 
  normalizuoja arterinį 

kraujospūdį, 
 padeda organizmui atsi-

kratyti „blogojo“ cholesterolio, 
 šalina radioaktyviuosius 

atomus (jeigu organizme yrà), 
sunkiuosius metalus, kai ku-
riuos toksinus,
 palaiko smegenų darbin-

gumą dirbant įtemptą proti-
nį darbą, 
 mažina riziką sirgti krūties 

ir storosios žarnos vėžiu. 

Naudingi ne tik 
šakniavaisiai, bet ir jų lapai

Dažniausiai vartojami ridi-
kėlių šakniavaisiai ir apgailėti-
nai mažai – ridikėlių lapai, nors 
juose nė kiek ne mažiau vita-
minų (vitamino C – netgi dau-
giau), mineralų ir kitų naudin-
gų medžiagų. Be to, lapai pasi-
žymi maloniu skoniu bei sutei-
kia patiekalams nepakartojamą 
koloritą. 

Švieži susmulkinti lapai (la-
pai gali būti troškinami ir kaip 
kopūstai) tinka daržovių salo-
toms, taip pat jų dedama į sriu-
bas, barščius, virtos ir troškintos 
mėsos patiekalus. Beje, lapus ga-

lima sūdyti, konservuoti ir lai-
kyti ilgesnį laiką.

Liaudies medicinos  
receptai

Gydymasis čia pateiktomis 
liaudiškomis priemonėmis yra 
ne pagrindinis, o tik papildo-
mas gydymo būdas. Todėl jis 
negali pakeisti gydytojo paskir-
tų vaistų, procedūrų bei kitų 
priemonių.

Migrena
Šviežiomis ridikėlių sultimis, 

išspaustomis iš kelių šakniavai-
sių, įtrinama kakta, smilkiniai 
ir viršunosė (tarpuakis). Beje, 
per šią procedūrą svarbu saugo-
tis, kad sultys nepatektų į akis.

Vidurių užkietėjimas
Šaukštas smulkiai supjausty-

tų ridikėlių užplikomas stikline 
verdančio vandens, palaukiama 
20 min., po to nukošiama per 
marlės atraižą ir geriama 30 min. 
po valgio. Beje, gydantis šiuo 
būdu, neįsisenėjęs ir nekompli-
kuotas vidurių užkietėjimas kar-
tais praeina per 3–5 dienas.

Neuralgija 
Gydoma kompresais (gydo-

maisiais tvarsčiais) su šviežių su-
smulkintų ridikėlių košele. 

Paaiškinimai: 
1) neuralgija – periferinės 

nervų sistemos liga, pasireiš-
kianti priepuoliniais, rečiau nuo-
latiniais skausmais, plintančiais 
periferiniu nervu dėl jo dirgini-
mo; neuralgiją sukelia infekcija, 
apsinuodijimas, traumos, kraujo-
takos sutrikimas, vitaminų sto-
ka, stuburo ligos, alergija;

2) periferinė nervų sistema – 
nervų sistema, jungianti centri-
nę nervų sistemą su kitomis kū-
no dalimis;

3) centrinę nervų sistemą su-
daro galvos ir nugaros smegenys. 

Angina
Ridikėlių sultys atskiedžia-

mos šiltu vandeniu santykiu 
1:1. Šiuo skiediniu keletą kar-
tų per dieną skalaujama gerk
lė. Po šios procedūros būtina 
45–60 min. nieko nevalgyti ir 
negerti. Kaip rodo praktika, po 
kelių dienų gerklės perštėjimas 
praeina. Nors šis liaudiškas gy-
dymo būdas nelaikomas pagrin-
diniu, o tik papildomu, tačiau jis 
yra gana efektyvus.

Apetito gerinimas
Rekomenduojama kasdien li-

gi pietų suvalgyti 1–3 ridikėlius. 
Tai ne tik skatina apetitą, bet ir 
gerina virškinimo procesą, mais-
to įsisavinimą. Ypač svarbu ridi-
kėlių vartoti kai valgomi riebūs 
patiekalai, nes ši daržovė padeda 
suskaidyti baltymus ir riebalus.

Romualdas OGINSKAS

Draugas ne visada gali 
padėti

Dažnas mūsų, gavęs reko-
mendaciją apsilankyti pas psi-
chologą, greičiausiai atsakytu-
me ,,aš pats galiu savimi pasi-
rūpinti“, ,,man nereikia, kad 
nepažįstamas žmogus knaisio-
tųsi po mano gyvenimą“, ,,apie 
savo problemas galiu pasikal-
bėti ir su draugais“, ,,nenoriu 
tų pačių dalykų išgyventi dar 
kartą“. Neabejoju, kiekvienas 
iš savo patirties sugalvotų dar 
bent keletą panašių komenta-
rų. Taigi kodėl, jei atrodo ne ką 
naudingesnė už gerą pokalbį su 
draugu, psichologo konsultacija 
taip dažnai yra rekomenduoja-
ma specialistų? Psichologas – tai 
lyg draugas profesionalas, kuris 
visada atjaus, stengsis suprasti, 
o ne kaltins ar darys skubotas 
išvadas. Kad ir kaip mes pasi-
tikime savo draugais, jiems gali 
pritrūkti žinių, kai ieškome pa-
tarimų, pagalbos sunkiose situ-
acijose. Draugai taip pat neturė-
tų tapti mūsų emociniais kontei-
neriais, turinčiais atlaikyti mūsų 
vidinius sunkumus. Nors ir kaip 
nuoširdžiai jie stengiasi padėti, 
išklausyti, būna tokių situacijų, 
kada draugai tiesiog negali to 
padaryti ir tai visiškai norma-
lu. Juk kai mums kažką skau-
da, mes žinome, jog turime ei-
ti pas daktarą – neprašome, kad 
draugai mus gydytų. Patiriant 
psichologinį skausmą, mes taip 
pat turėtume kreiptis į šios sri-
ties specialistą. 

Pasidomėkime psichologo 
kvalifikacija

Toliau naikinant stereotipus 
apie psichologus, reikėtų pasi-
kalbėti apie tai, kad šios profe-
sijos atstovai nėra būrėjai mis-
tikai, galintys skaityti mintis. 
Psichologai studijuoja mažiau-

siai šešerius metus, gilinasi į 
žmogus anatomiją, fiziologiją, 
asmenybės struktūras bei mo-
kosi žinias taikyti praktiškai. 
Klien tas visada turi teisę suži-
noti, kur psichologas studijavo, 
kokia jo kvalifikacija. Jei ši in-
formacija yra neprieinama, rei-
kėtų susimąstyti, ar toks specia
listas tik rai gali padėti. Ieškoda-
mi psichologo, domėdamiesi jo 
specializacija, mes taip pat priar-
tėjame prie stereotipų griuvimo. 
Juk kiekvienas, ieškantis pagal-
bos, turi teisę ją gauti kokybiš-
ką ir profesionalią. Sklaidyki-
me įsisenėjusius stereotipus savo 
teigiamais pavyzdžiais apie psi-
chologus ir suteikime sau šansą 
patiriamus sunkumus išspręsti 
saugioje aplinkoje, o psicholo-
gams leiskime įrodyti, kad jie 
gali padėti numalšinti susikau-
pusį vidinį skausmą. 

Išmokti vėl džiaugtis
Tadas serga depresija. Jis pa-

vyzdingai lankosi pas psichiat
rą, vartoja jam skirtus vaistus, 
netgi pradėjo sveikai gyventi, 
išdrįso išeiti iš varginusio dar-
bo. Tačiau vyrą vis dar lan-
ko slogios mintys, jis kovoja su 
savivertės stygiumi, apatija. Ką 
mes dar galėtume jam pasiūly-
ti – negi psichologo konsultaci-
jas? Visgi būtent bendraudamas 
su šiuo specialistu Tadas išmoko 
suprasti, kaip jį veikia aplinka, 
ką gali atnešti jos pokyčiai, at-
rado glaudų ryšį tarp savo min-
čių ir elgesio. Darbas su savi-
mi ir psichologu padėjo suvok-
ti, kad kelionė į geresnį savęs 
pažinimą nėra pati maloniau-
sia, tačiau neišvengiamai svar-
bi norint pagerinti savo gyveni-
mo kokybę, išmokti vėl džiaug-
tis supančia aplinka.  

Akvilė SIAURUKAITĖ 
Psichologė 

Psichologo patarimai

Maistinių ir gydomųjų 
savybių turi tik švieži 

ir sveiki ridikėliai

Kodėl turėčiau  
ieškoti psichologo 

pagalbos?
Pasikalbėkime apie stereotipus. Konkrečiau – apie mitus, susi-
jusius su psichologinės pagalbos ieškojimu. Nors gyvename lai-
kais, kai viskas sparčiai vystosi, tobulėja, pokalbiai apie mūsų 
psichinę sveikatą dažnam skamba egzotiškai, o kreiptis į psi-
chologą yra nedrąsu dėl vis dar vyraujančių stereotipų. 
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Pritaikytas būstas – žingsnis į oresnį gyvenimą

Kuo Europos Parlamentas gali būti naudingas neįgaliesiems?

Palangoje metalinių nuovažų neįgaliesiems įrengimas užtruko dėl šių konstrukcijų gamintojų kaltės.

Negalios intergrupė yra se-
niausia Europos Parlamente, 
įkurta 1972 metais. Kad toks da-
rinys būtų įregistruotas, jis turi 
turėti palaikymą. Negalios inter-
grupė turėjo paramą nuo pat įsi-
kūrimo. Tai labai svarbu, kadan-
gi tik tokiu atveju intergrupė tu-
ri įvairių teisių: pavyzdžiui, gauti 
vertimo paslaugas, patalpas susi-
rinkimams ir pan. Darbas inter-
grupėje nėra labai formalus, dir-
bame atsižvelgdami į aktualijas. 

Gal galėtumėte įvardinti 
svarbiausius negalios intergru-
pės darbus?

Intergrupė dirba pagal Eu-
ropos Komisijos negalios 2010–
2020 metų strategiją, kuri yra 
parengta pagal JT neįgaliųjų tei-
sių konvenciją. Vienas iš strate-
ginių klausimų – Europos pri-
einamumo aktas. Siekiama, kad 
daugiau žmonių galėtų naudotis 
paslaugomis ir prekėmis skait
meninėje erdvėje – telekomu-
nikacijų, mokėjimo paslaugų ar 
kompiuterių srityse. Tačiau visa-
vertis dalyvavimas visuomenė-
je visų pirma reiškia mobilumą. 
Galimybė judėti be apribojimų, 
keliauti viešuoju transportu, ei-
ti į banką ar parduotuvę. Ir čia, 
mano nuomone, Europos pri-
einamumo aktas numatė daug 
mažiau nei iš jo buvo tikimasi.

Svarstant keleivių teises dis-

kutavome, prieš kiek laiko ne-
galią turintys žmonės turi pra-
nešti, jei nori keliauti traukiniu. 
48 valandos, kaip yra reikalau-
jama dabar, pernelyg daug. XXI 
amžiuje tai neatitinka realybės. 

Kitas klausimas – elektroni-
nė komunikacija. Labai svarbu, 
kad negalią turintys žmonės tu-
rėtų galimybę išsikviesti pagal-
bą. Su neįgaliųjų interesais su-
sijęs ir audiovizualinės medi-
jos prieinamumo reglamentavi-
mas – siekiama, kad jiems būtų 
prieinama kuo daugiau televizi-
jos programų. 

Dar vienas klausimas – bal-
savimas. Kai rinkimų komisijos 
nariai ateina į namus, neturi bū-
ti laikoma, kad rinkimai prieina-
mi visiems. Turime kalbėti ne 
tik apie pritaikytas kabinas, taip 
pat ir apie galimybę balsuoti psi-
chosocialinę negalią turintiems 
žmonėms. Sprendžiame ir labai 
daug smulkių klausimų. Gruo-
dį EP sukviečiame negalią tu-
rinčius žmones iš įvairių šalių, 
išklausome juos. 

Kodėl EP taip išsitęsia 
sprendimų priėmimas? Štai, 
pavyzdžiui, dėl Prieinamumo 
akto diskusijos ir svarstymai 
vyko bene 4 metus?

Iš tiesų kai kurie dalykai 
svarstomi labai ilgai. Teisės ak-
tai pirmiausia turi būti pristaty-
ti EP ir Europos Taryboje. Su 

jais turi sutikti šalys narės. Daž-
niausiai nesutariama dėl patiria-
mų išlaidų. 

Diskusijos ne visada yra len-
gvos, nes šalyse narėse labai ski-
riasi teisinė ir materialinė bazė, 
todėl rasti susitarimą ir kompro-
misą nėra paprasta. Taip pat ir 
dėl Prieinamumo akto – buvo 
labai sunku susitarti, kokias pre-
kes ir paslaugas jis turėtų apimti. 

Dalis žmonių nėra paten-
kinti ES politika. Vienas iš ar-
gumentų yra tas, kad ES pri-
meta sprendimus Europos ša-
lims. Ką jūs atsakytumėte į to-
kius priekaištus? 

Europos Sąjunga laikosi ly-
giavertiškumo principo ir siekia, 
kad visoje Europoje būtų vieno-
dai visiems prieinamos prekės 

ir paslaugos, taip pat ir neįga-
liesiems. Yra atvira rinka, lais-
vas prekių ir paslaugų judėjimas, 
džiaugiamės galėdami laisvai ke-
liauti, taigi turime turėti ir vie-
nodas taisykles. Prieinamumas 
turėtų būti vienas iš prioriteti-
nių principų. Technologijos yra 
labai pažangios. Dabar galima 
nusipirkti įvairių specialių prie-
monių, tačiau daug patogiau, 
kai galime naudotis įprastomis, 
kuriose jau yra įdiegtos visiems 
prieinamos technologijos. Ir ne-
turėtume užstrigti įsivaizdavime, 
kad prieinamumas svarbus tik 
neįgaliesiems. Kai klausia, kam 
mes visa tai darome, atsakymas 
yra aiškus – sau: seniems žmo-
nėms, vaikams, nėščioms mote-
rims ir daugeliui kitų. Reikia pra-

dėti galvoti apie prieinamumą ne 
kaip apie tai, ką reikia papildo-
mai daryti, bet šių principų tu-
rėtų būtų laikomasi jau gaminant 
ar projektuojant daiktus ar pas-
tatus, planuojant paslaugas. Lai-
kantis tokios filosofijos nereikės 
už prekes ar paslaugas permokėti. 

Turime galvoti apie aplinką 
kompleksiškai. Pavyzdžiui, jei 
bus prieinami bilietų aparatai, 
bet mes negalėsime patekti į pas-
tatą, kur jie stovi, kokia prasmė 
juos pritaikyti. 

Kodėl pasirinkote atstovau-
ti būtent negalios žmonių inte-
resams? Gal paskatino kokia 
nors asmeninė patirtis?

Esu pagal profesiją medi-
kė. Dirbau intensyvios terapi-
jos ir reanimacijos skyriuje. Bu-
vau Kromeržyžo miesto Čekijoje 
mero pavaduotoja, tarybos narė. 
Rengėme miesto prieinamumo 
projektą, į kurį aš buvau labai 
įsitraukusi. Tuomet teko atlaiky-
ti didelį spaudimą – buvo daug 
skeptikų, kurie nepalaikė pritai-
kymo programos, bet vėliau teko 
išgirsti: štai aš turėjau problemų 
dėl savo kelių ir buvau laimingas, 
kad aplinkoje nebuvo laiptų. Su-
pratau, kad visi tie pokyčiai, ku-
rių taip sunkiai siekėme, buvo 
svarbūs daugeliui ir pamačiau, 
kad tikrai galime padaryti taip, 
kad visi žmonės pasijustų geriau. 

Aurelija BABINSKIENĖ 

Tai patvirtino ir jo atsiųstos nuot
raukos. Pasak pirmininko, vieno 
būsto pritaikymą iš dalies ap-
sunkino ir nesutarimas su kai-
mynais dėl nuovažos iš balkono 
įrengimo. Vis dėlto namo, kurį 
planuojama renovuoti, gyvento-
jams nusileidus, pandusas buvo 
sumontuotas.

Dar vienam neįgaliajam būs-
tas buvo pritaikytas laiku ir ko-
misija nesulaukė jokių priekaištų. 
Tokią išvadą padarė ir auditorė. 
V. Šimkienės teigimu, Šventojoje 
gyvenančiam neįgaliajam būstas 
pritaikytas kokybiškai, jam nu-
pirktas vikšrinis laiptų kopiklis, 
mobilus keltuvas, su specialiais 
diržais padedantis pakelti žmogų, 
nuvežti į pritaikytą dušą ir pan.

Kėdainių rajono savivaldy-
bėje apžiūrėti 5 būstai – vienam 
neįgaliajam įrengtas keltuvas, ki-
tam – sumontuotas nuolydis, at-
likti kiti pritaikymo darbai. Au-
ditorė patikrino ir būstą, kuria-
me, be panduso į namą, įreng-
ti nuotekų valymo įrenginiai. Ir 
neįgaliojo šeima, ir V. Šimkienė 
priekaištų atliktiems darbams 
neturėjo. Jonavos rajono savival-
dybė pernai ėmėsi būstų vidaus 
pritaikymo – daugiausiai vonių 
vietoje buvo įrengti dušai, papla-
tintos durys.

Rangovai tampa deficitu
Savivaldybių atstovų tvir-

tinimu, kiekvienais metais vis 
sunkiau surasti rangovus, kurie 
imtųsi pritaikyti būstus neįga-
liesiems. Apimtys mažos, dar-
bai – specifiniai. Be to, vėl pra-
sidėjo statybų vajus. Savivaldy-
bių skelbtuose viešųjų pirkimų 
konkursuose pernai tik Jonava 

rinkosi iš dviejų, o Marijampolė, 
Kėdainiai – iš vieno rangovo, iš-
skyrus atvejus, kai vienas rango-
vas atliko darbus, o kitas – tiekė 
įrangą. Palangoje auditorei aps-
kritai nepavyko gauti dokumen-
tų, pagrindžiančių, kodėl rango-
vu pasirinkta UAB „Palangos 
komunalinis ūkis“.

Didelę neįgaliųjų būsto pri-
taikymo patikrų patirtį turin-
ti V. Šimkienė sako pastebinti, 
kad savivaldybės ne taip griež-
tai, kaip anksčiau, renkasi šiuos 
darbus atliksiančius rangovus. 
Jos parengtoje ataskaitoje galima 
pastebėti atvejų, kai savivaldy-
bė pati net nesudarė prelimina-
rių sąmatų, o vadovavosi suda-
rytomis rangovų pagal jos tech-
ninę darbų specifikaciją. Pasak 
V. Šimkienės, net ir tų savival-
dybių, kurios preliminarias są-
matas dar rengia pačios, jos be-
veik sutampa su rangovų pateik-
tomis. Gali būti, kad abi šalys 
šias sąmatas suderina iš anksto. 

Vis dėlto statybininkai savęs 
nenusiskriaudžia. V. Šimkie-
nės parengtoje ataskaitoje gali-
ma pastebėti, kad preliminario-
se sąmatose nurodytos daugelio 
būstų pritaikymo kainos 3040 
proc. didesnės už to meto vidu-
tines kainas. Pasak auditorės, re-
gionuose darbų kainos skiriasi, 
gali būti, kad už mažesnius įkai-
nius rangovai dirbti nesutinka. 
Galbūt todėl palyginus tuos pa-
čius darbus skirtinguose regio
nuose galima rasti netgi dvigu-
bai besiskiriančių įkainių. 

Paprasčiau palyginti sta-
tybinių medžiagų bei, pavyz-
džiui, santechnikos įrangos kai-
nas. Dauguma rangovų jas perka 
„Senukų“ prekybos tinkle. „At-
metus PVM nesunku sužinoti, 
kiek rangovams tos medžiagos 
ar įranga kainavo, – sako audito-
rė. – Be to, daugelis statybininkų 
dar gauna papildomų nuolaidų, 
nes turi sutartis, perka dažnai ir 
daug.“ Tai kartojasi kasmet ir, 

V. Šimkienės nuomone, ko ge-
ro, nėra poveikio priemonių to-
kiai situacijai suvaldyti. 

Sensorinių priemonių 
pristatymas vėlavo 

Praėję metai buvo pirmieji, 
kai buvo galimybė įsigyti sun-
kią negalią turintiems vaikams 
reikalingas sensorines priemo-
nes. Neįgalius vaikus auginan-
čios mamos tuo labai džiaugėsi, 
nes šios priemonės nepigios ir 
ne kiekvienas gali jų nusipirkti. 

Kaip naujoji tvarka įgy-
vendinta, domėjosi ir auditorė 
V. Šimkienė – Marijampolės ir 
Jonavos savivaldybėse patikrino, 
ar neįgalieji šias priemones gavo, 
ar jos atitinka poreikius. Jonavos 
rajono savivaldybėje sensorinių 
priemonių turėjo būti įsigyta už 
7027 eurus, o prekės pristaty-
tos ne vėliau kaip per 45 dienas 
po sutarties sudarymo (sutarties 
pratęsimo galimybė nebuvo nu-
matyta). Tačiau V. Šimkienei at-

liekant patikrą sensorinių prie-
monių iš UAB „Slaugivita“ neį-
galieji nebuvo gavę (išskyrus ke-
letą pačių paprasčiausių). 

UAB „Slaugivita“ ryšių su 
klientais vadybininkė Irena Pie-
kutė sako, kad pirmieji metai, kai 
buvo užsakyta gana daug senso-
rinių priemonių, bendrovei tapo 
tam tikru išbandymu. Pasak jos, 
nei tokio kiekio, nei tokio asor-
timento priemonių savo sandė-
liuose bendrovė neturėjo. Visas 
jas teko užsakyti iš tiekėjų. Skir-
tingų tiekėjų užsakymų įgyven-
dinimo terminai labai skiriasi 
ir nuo „Slaugivitos“ nepriklau-
so. Tai žinodama savo interne-
to svetainėje pirkėjus bendrovė 
iš anksto perspėja, kad užsaky-
mai atliekami per 6–8 savaites. 
Ko gero, ne visi neįgaliųjų už-
sakymai į šiuos terminus sutil-
po. Be to, pasak I. Piekutės, dėl 
kai kurių užsakymų teko priim-
ti alternatyvius sprendimus, mat 
ne visomis konkrečiai nurodyto-
mis priemonėmis tiekėjai galėjo 
aprūpinti. 

Jonavos rajono bei Marijam-
polės savivaldybės I grupės neį-
galiųjų draugijų pirmininkės Va-
lerija Lopetienė ir I. Kavaliaus-
kienė patikino, kad sensorines 
priemones neįgalieji jau gavo.

Ko gero, ne tik auditorės pa-
tikrintose savivaldybėse pernai 
kilo įvairių sunkumų pritaikant 
neįgaliųjų būstus, vis dėlto nors 
ir vėluojant darbai buvo atlikti, o 
neįgalieji bei jais besirūpinantys 
žmonės galės lengviau atsipūsti 
ir jaustis oriau.

Aldona MILIEŠKIENĖ  

Aurelijos Babinskienės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, balandžio 1 d. 
09:20 Senis. N-7. 218 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/25 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/12 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruo-
ta, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 37 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 
Medičiai. Florencijos valdovai 2. N-14. 
2/7 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin 
Pyksas 1. N-14. 4 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
05:00 Lengvai ir linksmai!

Antradienis, balandžio 2 d. 
09:20 Senis. N-7. 219 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 6. N-7. 6/1 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/13 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 38 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacio-
nalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Prem-
jera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/2 s. 23:45 
Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 LRT radijo 
žinios. 00:10 Tvin Pyksas 1. N-14. 5 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 05:00 Lengvai ir linksmai!

trečiadienis, balandžio 3 d. 
09:20 Senis. N-7. 220 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 6. N-7. 6/2 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/14 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 39 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gyvenimas. (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Aš 
– laidos vedėjas. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios 
uolos. N-14. 4 s. 24:00 LRT radijo žinios. 
00:10 Tvin Pyksas 1. N-14. 6 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 
Lengvai ir linksmai!

ketvirtadienis, balandžio 4 d.
09:20 Senis. N-7. 221 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 6. N-7. 6/3 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/15 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Lo-
terija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 40 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. (sub-
titruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Babilonas Berlynas. N-14. 8 s. 

24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyk-
sas 1. N-14. 7 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Specialus tyrimas. (subti-
truota, kart.). 05:00 Lengvai ir linksmai!

Penktadienis, balandžio 5 d. 
09:20 Senis. N-7. 222 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 6. N-7. 6/4 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/16 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Vartotojų kontro-
lė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 41 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė. (sub-
titruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 Fan-
tastiškas penktadienis. Tikroji padėtis. 
N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gy-
venimas. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Gimę tą pačią die-
ną. (subtitruota, kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 41 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 6 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedici-

ja „Dniepru per Ukrainą“ (kart.). 07:00 
Premjera. Gimusi būti Koko. 08:30 Ka-
rinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lie-
tuva. 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 Pasau-
lio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Pa-
ros kaleidoskopas 3. 3/3 d. Nesutram-
domas Nilas. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Misija „Galapagai“. 1 
d. Gyvybės katilas. (subtitruota). 13:50 
Premjera. Džesika Flečer 6. N-7. 6/22 s. 
14:35 Premjera. Džesika Flečer 7. N-7. 
7/1 s. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Lote-
rija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikini-
mų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Tei-
sė žinoti. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių 
duetų konkursas. 23:00 Piršlys. N-14. 
(subtitruota). 00:40 Florencija ir Uficių 
galerija. (kart.). 02:10 Pasaulio doku-
mentika. Laukiniai gyvūnai. Paros ka-
leidoskopas 3. 3/3 d. Nesutramdomas 
Nilas. (subtitruota, kart.). 03:00 Pasau-
lio dokumentika. Misija „Galapagai“. 1 
d. Gyvybės katilas. (subtitruota, kart.). 
03:50 „Mes nugalėjom“. 04:25 Džesika 
Flečer 6. N-7. 6/22 s. (kart.). 05:10 Dže-
sika Flečer 7. N-7. 7/1 s. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 7 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, 

kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime ge-
ra. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 11 s. Žąsiaganė. 10:00 Gusta-
vo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 
3 d. Amazonijos kovotojai už išlikimą. 
(subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Brazilijos gamtos stebuklai 5 d. Už-
tvindytas miškas. (subtitruota). 13:50 
Puaro 13. N-7. 13/4 s. Heraklio žygiai. 
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dvi-
račio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duo-
kim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės 
kaina. Disidentai. N-7. 10 s. (su garsiniu 
vaizdavimu). 22:30 Arleti. Pasmerkta 
aistra. N-7. 00:05 Premjera. Kita žmona. 
N-14. 01:35 Pasaulio dokumentika. Ypa-
tingi gyvūnų jaunikliai. 3 d. Amazonijos 
kovotojai už išlikimą. (subtitruota, kart.). 
02:20 Pasaulio dokumentika. Brazilijos 
gamtos stebuklai 5 d. Užtvindytas miš-
kas. (subtitruota, kart.). 03:10 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 04:00 
Šventadienio mintys. (kart.). 04:25 Pu-
aro 13. N-7. 13/4 s. Heraklio žygiai. (kart.).

Mechanikas: sugrįžimas (kart.). 05:35. 
Paskutinis iš Magikianų 1, 15. 06:10. Te-
levitrina 3. 06:25. Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (kart.) 4, 425. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 14, 7. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 14, 8. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 
30. 08:55. Meilės sūkuryje 175. 10:00. 
Meilės miestas 1, 13. 11:00. Meilės mies-
tas 1, 14. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 
1, 17. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 
18. 13:00. Pažadėtoji 6, 247. 13:30. Pa-
žadėtoji 6, 248. 14:00. Pažadėtoji 6, 249. 
14:30. Pažadėtoji 6, 250. 15:00. Simpso-
nai 14, 9. 15:30. Simpsonai 14, 10. 16:00. 
TV3 žinios 64. 16:25. TV3 orai 64. 16:30. 
TV Pagalba 13, 21. 18:30. TV3 žinios 91. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 91. 
19:30. Auksiniai svogūnai. 22:30. Katas-
trofiškai nesėkmingas filmas.

Antradienis, balandžio 2 d. 
00:10. X mutantai 1, 4. 01:10. Kaulai 

5, 15. 02:00. Kvantikas 2, 17. 02:50. Eks-
trasensai detektyvai 5, 3. 03:30. X mu-
tantai (kart.) 1, 4. 04:20. Kaulai (kart.) 
5, 15. 05:05. Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 26, 7. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai (kart.) 4, 426. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 14, 9. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 14, 10. 07:55. Svajonių ūkis (kart.) 
5, 30. 08:20. Gardu Gardu (kart.) 7, 14. 
08:55. Meilės sūkuryje 176. 10:00. Mei-
lės miestas 1, 15. 11:00. Meilės miestas 
1, 16. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 1, 
19. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 20. 
13:00. Pažadėtoji 6, 251. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 252. 14:00. Pažadėtoji 6, 253. 
14:30. Pažadėtoji 6, 254. 15:00. Simpso-
nai 14, 11. 15:30. Simpsonai 14, 12. 16:00. 
TV3 žinios 65. 16:25. TV3 orai 65. 16:30. 
TV Pagalba 13, 22. 18:30. TV3 žinios 92. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 92. 
19:30. Prieš srovę 19, 13. 20:30. Prakeikti 
7, 29. 21:00. TV3 vakaro žinios 52. 21:52. 
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 52. 22:00. 
Kietas riešutėlis.

trečiadienis, balandžio 3 d. 
00:40. Kaulai 5, 16. 01:35. Kvanti-

kas 2, 18. 02:25. Ekstrasensai detekty-
vai 5, 5. 03:25. Kaulai (kart.) 5, 16. 04:15. 
Kvantikas (kart.) 2, 18. 05:05. Paskutinis 
iš Magikianų (kart.) 1, 17. 05:35. Paskuti-
nis iš Magikianų (kart.) 1, 18. 06:10. Tele-
vitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 150. 
06:55. Simpsonai (kart.) 14, 11. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 14, 12. 07:55. Prieš sro-
vę (kart.) 19, 13. 08:55. Meilės sūkuryje 
177. 10:00. Meilės miestas 1, 17. 11:00. 
Meilės miestas 1, 18. 12:00. Paskutinis 
iš Magikianų 1, 21. 12:30. Paskutinis iš 
Magikianų 1, 22. 13:00. Pažadėtoji 6, 
255. 13:30. Pažadėtoji 6, 256. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 257. 14:30. Pažadėtoji 6, 258. 
15:00. Simpsonai 14, 13. 15:30. Simpso-
nai 14, 14. 16:00. TV3 žinios 66. 16:25. 
TV3 orai 66. 16:30. TV Pagalba 13, 23. 
18:30. TV3 žinios 93. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 93. 19:30. Gero 
vakaro šou 5, 29. 20:30. Prakeikti 7, 30. 
21:00. TV3 vakaro žinios 53. 21:52. TV3 
sportas 1. 21:57. TV3 orai 53. 22:00. Ar-
timi priešai. 22:25. Vikinglotto 14. 23:40. 
X mutantai 1, 5.

ketvirtadienis, balandžio 4 d. 
00:40. Kaulai 5, 17. 01:35. Kvantikas 

2, 19. 02:25. Ekstrasensai detektyvai 5, 9. 
03:25. X mutantai (kart.) 1, 5. 04:15. Kau-
lai (kart.) 5, 17. 05:05. Kvantikas (kart.) 2, 
19. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas 
(kart.) 1, 151. 06:55. Simpsonai (kart.) 14, 
13. 07:25. Simpsonai (kart.) 14, 14. 07:55. 
Gero vakaro šou (kart.) 5, 29. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 178. 10:00. Meilės miestas 
1, 19. 11:00. Meilės miestas 1, 20. 12:00. 
Paskutinis iš Magikianų 1, 23. 12:30. Pa-
skutinis iš Magikianų 1, 24. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 259. 13:30. Pažadėtoji 6, 260. 
14:00. Pažadėtoji 6, 261. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 262. 15:00. Simpsonai 14, 15. 
15:30. Simpsonai 14, 16. 16:00. TV3 ži-
nios 67. 16:25. TV3 orai 67. 16:30. TV Pa-
galba 13, 24. 18:30. TV3 žinios 94. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 94. 19:30. 
Farai 12, 29. 20:30. Prakeikti 7, 31. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 54. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 54. 22:00. Sučiu-
pus nužudyti.

Penktadienis, balandžio 5 d. 
00:00. X mutantai 1, 6. 01:05. Kau-

lai 5, 18. 01:55. Kvantikas 2, 20. 02:45. 
Ekstrasensai detektyvai 5, 10. 03:35. X 
mutantai (kart.) 1, 6. 04:25. Kaulai (kart.) 
5, 18. 05:10. Kvantikas (kart.) 2, 20. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis (kart.) 1, 141. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 14, 15. 07:25. Simpsonai (kart.) 14, 
16. 07:55. Farai (kart.) 12, 29. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 179. 10:00. Meilės miestas 
1, 21. 11:00. Meilės miestas 1, 22. 12:00. 
Paskutinis iš Magikianų 1, 25. 12:30. Pa-
skutinis iš Magikianų 1, 26. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 263. 13:30. Pažadėtoji 6, 264. 
14:00. Pažadėtoji 6, 265. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 266. 15:00. Simpsonai 14, 17. 
15:30. Simpsonai 14, 18. 16:00. TV3 ži-
nios 68. 16:25. TV3 orai 68. 16:30. TV Pa-
galba 13, 25. 18:30. TV3 žinios 95. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 95. 19:30. 
Zootropolis. 21:45. Karibų piratai. „Juo-
dojo perlo“ užkeikimas.

Šeštadienis, balandžio 6 d. 
00:40. Lemtingas posūkis 2. Akla-

vietė. 02:25. Kietas riešutėlis (kart.). 

Lnk
Pirmadienis, balandžio 1 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(718). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (719). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (720). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (49). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (151). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (152). N-7. 09:55 
„Monikai reikia meilės“ (43). N-7. 10:25 
„Namai, kur širdis“ (32). 11:00 Bus visko 
(kart.). 12:00 „Mano likimas“ (56). N-7. 
13:00 „Mano likimas“ (57). N-7. 14:00 
„Svaragini. Amžina draugystė“ (41). 
N-7. 14:30 „Svaragini. Amžina drau-
gystė“ (42). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ 
(13). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (14). N-7. 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 
Yra, kaip yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 KK2. N-7. In-
fošou. 19:30 Nuo... Iki... 20:00 „Paveldė-
toja 2“ (37). N-7.. 20:30 „Monikai reikia 
meilės“ (46). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 
Sportas. 21:56 Orai. 21:58 Telefoninė 
loterija 1634. 22:00 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Machinatoriai. N14. 23:50 
„Judantis objektas“ (19). N-7. 00:45 24 
valandos gyventi (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 2 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(721). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (722). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (723). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (50). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (153). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (154). N-7. 09:55 „Mo-
nikai reikia meilės“ (44). N-7. 10:25 „Na-
mai, kur širdis“ (33). 11:00 Nuo... Iki... 
(kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (37) (kart.). 
N-7.. 12:00 „Mano likimas“ (58). N-7. 
13:00 „Mano likimas“ (59). N-7. 14:00 
„Svaragini. Amžina draugystė“ (43). 
N-7. 14:30 „Svaragini. Amžina drau-
gystė“ (44). N-7. 15:05 „Dvi šeimos“ 
(15). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 18:00 Žinios. 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 KK2. 
N-7. Infošou. 19:30 Nuo... Iki... 20:00 
„Paveldėtoja 2“ (38). N-7.. 20:30 „Moni-
kai reikia meilės“ (47). N-7. 21:00 Žinios. 
21:50 Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VAKA-
RO SEANSAS Juodoji aušra. N14. 23:55 
„Judantis objektas“ (20). N-7. 00:50 Ma-
chinatoriai (kart.). N14.

trečiadienis, balandžio 3 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(724). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (725). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (726). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (51). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (155). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (156). N-7. 09:55 „Mo-
nikai reikia meilės“ (45). N-7. 10:25 „Na-
mai, kur širdis“ (34). 11:00 Nuo... Iki... 
(kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (38) (kart.). 
N-7.. 12:00 „Mano likimas“ (60). N-7. 
13:00 „Mano likimas“ (61). N-7. 14:00 
„Svaragini. Amžina draugystė“ (45). 
N-7. 14:30 „Svaragini. Amžina drau-
gystė“ (46). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ 
(16). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (17). N-7. 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:00 KK2. N-7. Infošou. 
19:30 Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ 
(39). N-7.. 20:30 „Monikai reikia meilės“ 
(48). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 

21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Nors mirk iš gėdos. N14. 
23:55 „Judantis objektas“ (21). N-7. 
00:50 Juodoji aušra (kart.). N14.

ketvirtadienis, balandžio 4 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(727). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (728). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (729). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (52). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (157). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (158). N-7. 
09:55 „Monikai reikia meilės“ (46). N-7. 
10:25 „Namai, kur širdis“ (35). 11:00 
Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 
2“ (39) (kart.). N-7.. 12:00 „Mano liki-
mas“ (62). N-7. 13:00 „Mano likimas“ 
(63). N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“ (47). N-7. 14:30 „Svaragi-
ni. Amžina draugystė“ (48). N-7. 15:00 
„Dvi šeimos“ (18). N-7. 15:30 „Dvi šei-
mos“ (19). N-7. 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:00 Yra, kaip yra. N-7. 18:00 
Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
KK2. N-7. Infošou. 19:30 Valanda su Rū-
ta. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (49). 
N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:58 
Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Šešėlių namai. N14. 00:10 „Judan-
tis objektas“ (22). N-7. 01:05 Nors mirk 
iš gėdos (kart.). N14. 02:40 Alchemija. 
VDU karta. 03:10 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 5 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(730). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (731). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (732). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (53). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (159). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (160). N-7. 09:55 
„Monikai reikia meilės“ (47). N-7. 10:25 
„Namai, kur širdis“ (36). 11:00 Valanda 
su Rūta (kart.). 12:00 „Mano likimas“ 
(64). N-7. 13:00 „Mano likimas“ (65). 
N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina draugys-
tė“ (49). N-7. 14:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“ (50). N-7. 15:05 „Dvi šeimos“ 
(20). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:00 Bus visko. 18:00 Žinios. 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 KK2 penkta-
dienis. N-7. 20:30 SAVAITĖS HITAS Bor-
nas. Absoliutus pranašumas. N-7. 22:45 
Šeimos susitikimas. N14. 00:45 Bendra-
butis. S. 02:15 Šešėlių namai (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 6 d. 
06:20 „Tomas ir Džeris“ (52) (kart.). 

06:45 „Žvėrelių būrys“ (18). 07:10 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (15). 07:40 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (11). 08:10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (8). 08:40 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“ (7). 09:05 KINO PUSRYČIAI Kem-
piniukas Plačiakelnis. 10:45 Katės ir šu-
nys. N-7. 12:25 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų. N-7. 14:45 Nuogas gin-
klas: iš policijos metraščių. N-7. 16:30 
Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:00 SUPERKINAS Kaip prisijaukinti sli-
biną. 21:00 PREMJERA Viskas tik prasi-
deda. N14. 22:50 Griaustinis tropikuo-
se. N14. 00:55 Bornas. Absoliutus pra-
našumas (kart.). N-7.

Sekmadienis, balandžio 7 d. 
06:10 „Tomas ir Džeris“ (53) (kart.). 

06:35 „Žvėrelių būrys“ (19). 07:00 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“ 
(16). 07:30 „Kung Fu Panda“ (1). 08:00 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (9). 
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (8). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (35). 09:10 KI-
NO PUSRYČIAI Polis. 11:00 Katės ir šu-
nys. Kačių kerštas. 12:35 Jaunavedžiai. 
N-7. 14:25 Kiaušingalviai. N-7. 16:10 Ne 
vienas kelyje. 16:50 Teleloto. 18:00 Ži-
nios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
Finalo ketvertas. N-7. 21:00 Džekas Ry-
čeris. Nesidairyk atgal. N14. 23:25 Zo-
diakas. N14. 02:20 Griaustinis tropikuo-
se (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, balandžio 1 d. 
06:30 „Iš visų jėgų“ (14) (kart.). N-7. 

06:55 „Būk ekstremalas“ (14) (kart.). N-7. 
07:25 „Stoties policija“ (4) (kart.). N-7. 
08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (37) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ (7) 
(kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (12) (kart.). 
N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (4) (kart.). 
N-7. 13:45 „Stoties policija“ (5). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (38). N-7. 
15:55 „Paskutinis faras“ (8). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (13). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (36). N-7. 19:30 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (16). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (1). 
N-7. 21:30 Slėgis. N14. 23:20 Misija „Ne-
įmanoma“ 2 (kart.). N-7. 01:45 „Iliuzija“ 
(4) (kart.). N-7. 02:35 „Kriminalinė Mas-
kva“ (4) (kart.). N14. 03:20 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (16) 
(kart.). N-7.

Antradienis, balandžio 2 d. 
06:25 „Mentalistas“ (36) (kart.). 

N-7. 07:20 „Stoties policija“ (5) (kart.). 

04:45. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
1, 21. 05:15. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 23. 05:40. Paskutinis iš Magi-
kianų (kart.) 1, 24. 06:15. Televitrina 3. 
06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
(kart.) 1, 159. 07:00. Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 2, 1. 07:30. Aladinas 1, 152. 
08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 160. 08:30. Kempiniukas Plačiakel-
nis 1, 142. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 14. 
09:30. Gardu Gardu 7, 15. 10:00. Svajo-
nių ūkis 5, 31. 10:30. Būk sveikas! 1, 10. 
11:00. Nauji Džonio Kapahalos nuoty-
kiai. 12:55. Žvėrelių maištas. 14:45. Ha-
vajai 5.0 5, 518. 15:45. Ekstrasensų mū-
šis 18, 14. 17:30. Namų idėja su IKEA 1, 6. 
18:30. TV3 žinios 96. 19:17. TV3 sportas 
1. 19:22. TV3 orai 96. 19:25. Eurojackpot 
14. 19:30. Turtuolis vargšas 1, 7. 21:00. 
Silvana. 22:55. Sėkmės, džentelmenai!

Sekmadienis, balandžio 7 d. 
01:00. Karibų piratai. „Juodojo 

perlo“ užkeikimas (kart.). 03:30. Sučiu-
pus nužudyti (kart.). 05:15. Paskutinis iš 
Magikianų 1, 25. 05:40. Paskutinis iš Ma-
gikianų 1, 26. 06:15. Televitrina 3. 06:30. 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 
160. 07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 
2. 07:30. Aladinas 1, 153. 08:00. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 161. 08:30. Ma-
myčių klubas 21, 14. 09:00. Kulinarinis 
detektyvas 2, 14. 09:30. Penkių žvaigž-
dučių būstas 6, 14. 10:00. Pasaulis pa-
gal moteris 7, 14. 10:30. Svajonių sodai 
31. 11:30. Sarila. Prarastoji žemė. 13:10. 
Auklių nuotykiai. 15:05. Mamos pasi-
matymas su vampyru. 17:00. Simpso-
nai 29, 21. 17:30. Visi mes žmonės 2, 10. 
18:30. TV3 žinios 97. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 97. 19:30. Lietuvos ta-
lentai 6, 6. 22:00. Pirmas nužudymas.

Lrt
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(38) (kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis fa-
ras“ (8) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ 
(13) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų 
mūšis“ (5) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties 
policija“ (6). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (39). N-7. 15:55 „Pasku-
tinis faras“ (9). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (14). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (37). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(17). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (2). N-7. 
21:00 Vienišas vilkas Makveidas. N14. 
23:10 Slėgis (kart.). N14. 01:00 „Juoda-
sis sąrašas“ (19). N-7. 01:50 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(17) (kart.). N-7.

trečiadienis, balandžio 3 d. 
06:45 „Mentalistas“ (37) (kart.). 

N-7. 07:40 „Stoties policija“ (6) (kart.). 
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(39) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis fa-
ras“ (9) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (14) 
(kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(7). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (7). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (40). 
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (10). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (15). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (38). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (18). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ 
(3). N-7. 21:00 Pavojus. Oro upės. N-7. 
22:50 Vienišas vilkas Makveidas (kart.). 
N14. 01:00 „Juodasis sąrašas“ (20). N-7. 
01:55 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (18) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 4 d. 
06:45 „Mentalistas“ (38) (kart.). 

N-7. 07:40 „Stoties policija“ (7) (kart.). 
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(40) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ 
(10) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (15) 
(kart.). N-7. 11:45 „Ekstrasensų mūšis“ 
(8). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (8). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (1). 
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (11). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (16). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (39). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (19). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ 
(4). N-7. 21:00 Žmogžudysčių sąrašas. 
N14. 23:00 Pavojus. Oro upės (kart.). 
N-7. 00:50 „Juodasis sąrašas“ (21). N-7. 
01:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (19) (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 5 d. 
06:45 „Mentalistas“ (39) (kart.). 

N-7. 07:40 „Stoties policija“ (8) (kart.). 
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(1) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ 
(11) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (16) 
(kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(9). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (9). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (2). 
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (12). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (17). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (40). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (12) (Wres-
tling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (12) (Wrestling - Smack-
Down). N-7. 21:30 Kai nesiseka, tai ne-
siseka. N14. 23:35 Žmogžudysčių są-
rašas (kart.). N14. 01:30 „Juodasis są-
rašas“ (22). N-7.

Šeštadienis, balandžio 6 d. 
07:00 „Vaikai šėlsta“ (16). 07:30 

„Vaikai šėlsta“ (17). 08:00 „Vaikai šėls-
ta“ (18). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
Ultimate Strongman Pasaulio koman-
dinis čempionatas. 10:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (37). 10:30 „Iš visų jė-
gų“ (15). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ 
(15). N-7. 11:30 „Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi“ (1). N-7. 12:40 „Džino viešnagė 
Italijoje“ (3). 13:10 „Džino viešnagė Ita-
lijoje“ (4). 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (6). 
N-7. 16:25 „Nusikaltimų miestas“ (3). 
N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigž-
dės - Neptūnas. 19:30 Mes vieno krau-
jo. 22:10 MANO HEROJUS Misija „Neį-
manoma“ 3. N-7. 00:35 AŠTRUS KINAS 
Laivas vaiduoklis. N14. 02:15 „Juodasis 
sąrašas“ (21) (kart.). N-7. 02:55 „Juodasis 
sąrašas“ (22) (kart.). N-7.

Sekmadienis, balandžio 7 d. 
06:30 Ultimate Strongman Pa-

saulio komandinis čempionatas (kart.). 
07:30 „Iš visų jėgų“ (15) (kart.). N-7. 
08:00 „Būk ekstremalas“ (15) (kart.). 
N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Svei-
katos kodas. 09:30 Sveikatos kodas 
televitrina. 10:00 „Nutrūkę nuo gran-
dinės“ (38). 10:30 „Iš visų jėgų“ (16). 
N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (16). N-7. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ 
(2). N-7. 12:35 „Džino viešnagė Italijo-
je“ (5). 13:05 „Džino viešnagė Italijoje“ 
(6). 13:35 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7. 
15:50 „Kas žudikas?“ (15). N-7. 17:00 
Betsafe–LKL. Nevėžis - Skycop. 19:30 
„Žiurkių medžiotojas“ (7). N-7. 20:30 
„Žiurkių medžiotojas“ (8). N-7. 21:30 
„Iliuzija“ (5). N-7. 22:30 „Kriminalinė 
Maskva“ (5). N14. 23:30 Kai nesiseka, 
tai nesiseka (kart.). N14. 01:25 Laivas 
vaiduoklis (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

tV3
Pirmadienis, balandžio 1 d. 
00:00. Karklų žmogus (kart.). 

01:55. Konanas barbaras (kart.). 03:50. 
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Julija Filatova (35 m.) – aštuon-
mečio Juliano ir vienuolikmečio 
Maksimiliano mama. Ji – viena 
iš tų mamų, kurios džiaugiasi 
savo jaunesniojo sūnaus pasie-
kimais, kurių kiti žmonės neį-
vertintų. „Būdamas šešerių, jis 
pradėjo pats gerai valgyti šaukštu 
ir šakute. Jis šypsosi, kai jį pava-
dinu gražuoliu, ir man tai sma-
gu“, – sakė mama, kuriai pats 
jaunėlis negali pasakyti nė žo-
delio. Aštuonmečiui reikalinga 
priežiūra 24 val. per parą. Jo di-
agnozė – septooptinė displazi-
ja, kuri reiškia, kad neišsivystę 
jo regos nervai ir posmegeninė 
liauka hipofizė, o dėl to sutri-
kusi kai kurių hormonų gamy-
ba. Berniuko regėjimas silpnas, 
jis nevaikšto ir nešneka. Kai ko 
nors jam prireikia, žiūri į tą pu-
sę ir sako „mmm“. Kai nori nu-
eiti į kitą kambarį, juda, versda-
masis nuo nugaros ant pilvuko. 
Kai nori ką nors pasiekti iš aukš-
čiau, sugeba atsistoti ant keturių.

Juliano bėdos prasidėjo vos 
jam gimus. Kai jis gimė, užklu-
po infekcija. Po trijų mėnesių pa-
kilo didelė temperatūra, sūnelis 
buvo paguldytas į ligoninę, iš-
samiai ištirtas, jam diagnozuota 
citomegalo infekcija. Ši infekci-
ja naujagimius kartais smarkiai 
paveikia. Tiesa, anglų medikai 
teigia, kad Juliano negalia įgim-
ta genetiškai. 

Moteris viena su dviem sū-
numis gyvena šiaurės Anglijoje 
nedideliame miestelyje. Filato-
vų šeima išvyko į Jungtinę Ka-
ralystę prieš septynerius metus. 
Dabar Julija augina vaikus vie-
na, nes jos vyrą vos po pusme-
čio iš Anglijos deportavo. Už ką? 
„Tiesiog jis atsidūrė netinkamu 
laiku netinkamoje vietoje“, – į 
įvykio detales leistis pašnekovė 
nenorėjo. Pridūrė, kad vien dėl 

to skirtis su vyru neskubėjo, bet 
visgi padarė išvadą, kad jai su 
vaikais palankiau likti Anglijo-
je, tad jiems teliko skirtis. Tie-
sa, ji pridūrė, kad vyras vaikus 
kiek galėdamas remia. Pradžio-
je, likus be vyro su dviem ma-
žais vaikais, jai buvo labai sun-
ku. Dabar Julija nedirba, gauna 
anglišką pašalpą, skiriamą neį-
galų vaiką auginantiems tėvams, 
taip pat „vaiko pinigus“ už abu 
sūnus ir įvairių kompensacijų. 
„Leidžiant vaiką į mokyklą, čia 
tereikia nupirkti specialius dra-
bužius ir batus, kitkuo aprūpina 
mokykla. Kompensuojami be-
veik visi sūnui reikalingi vaistai. 
Valstybė skyrė ir specialų vaiko 
poreikiams (neįgaliojo vežimė-
liui) pritaikytą automobilį, tie-
sa, kas mėnesį už jį turiu mokėti 
tam tikrą mokestį, o po penke-
rių metų turėsime jį grąžinti“, – 
pasakojo Julija. 

Julianas lanko trečią klasę 
specialiojoje angliškoje moky-
kloje, į kurią jį iš ryto nuveža 
ir 16 val. parveža autobusiukas. 
Klasėje mokosi vos 8 specialių-
jų poreikių turintys mokiniai, 
Julianas visą laiką šalia turi as-
meninį asistentą, kuris jam pa-
deda. Mokykloje su aplinkiniais 
berniukas bendrauja su kortelė-
mis, pavyzdžiui, kai nori gerti, 
parodo kortelę, ant kurios pa-
vaizduota stiklinė. Mokykloje 
vaikai pagal jų galimybes mo-
komi skaitymo, dainavimo, skai-
čiavimo. Taip pat mokykla turi 
baseiną ir Julianui ten kartą per 
savaitę skirta individuali treni-
ruotė. Taigi Julija vaiko lavini-
mu Anglijoje labai patenkinta. 
Tiesa, moteris apgailestauja, kad 
tokiems vaikams Anglijoje ne-
skiriamos reabilitacijos. Mama 
įsitikinusi, kad to, kiek sportuo-
ja mokyklose, maža. 

Džiugina nekalbančio ir 
nevaikštančio sūnaus šypsena

Gintarė Kairytė portale www.lrytas.lt pasakoja apie neįgalų sū-
nų auginančios mamos džiaugsmus ir rūpesčius. 

Tėvams skaudu, 
kai neįgalus sūnus 

šaiposi iš savęs

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ukrainietis Jurijus Stepa-
nec studijuoja Odesos teisės 
akademijoje ir dar yra gar-
sus humoristas. Kas bendro 
tarp teisės ir humoro? Jurijus 
randa atsakymą: „Neduok, 
Dieve, išgirsti: „Stot! Teis-
mas eina“. Juk jis pusiau pa-
ralyžiuotas, sėdi vežimėlyje. 
Niekaip neįstengtų atsistoti.

Juokas pro ašaras
Jurijus ir anksčiau, prieš 

traumą, mėgo juokauti. Bet pats 
pripažįsta, kad 2015aisiais atsi-
sėdęs į neįgaliojo vežimėlį juo-
kauja kažkaip kitaip.

„Anksčiau nugirsdavau juo-
kingą situaciją ir išplėtodavau 
ją, – sako vaikinas. – Dabar šai-
pausi tik iš savęs, savo gyvenimo 
ir problemų. Mano tėvai – labai 
linksmi žmonės, tačiau jiems 
mano dabartinė tematika yra 
skausminga. Jie dar nesusitaikė 
su tuo, koks dabar esu, todėl ne-
supranta, kaip galima šaipytis iš 
tokių dalykų. O ką padarysi? Juk 
nieko nebepakeisi – pats kaltas, 
pats neatsargiai šokau nuo prie-
plaukos į vandenį, lūžo stubu-
ras. Galima sakyti, mano juo-
kas – pro ašaras. Tačiau ir toks 
man padeda gyventi.“

Po nelaimingo įvykio metus 
praleido reabilitacijoje Zaporo-
žėje. Labai nuobodu ten buvo. 
Jurijus pabandė juokauti su re-
abilitologu. Deja, medikas buvo 
iš tų, kuriems parodyk pirštą – ir 
tie jau raitosi iš juoko pilvą su-
siėmę. O Jurijus ruošėsi didžia-
jai scenai.

Laimėjo 50 000 grivinų
Pats pirmas viešas Jurijaus 

pasirodymas po reabilitacijos 
buvo ne kokiuose nors kultūros 
namuose, o labai populiariame 
televizijos šou „Prajuokink ko-
miką“, kuriame vienas iš vedėjų 
yra garsus humoristas, aktorius 
ir kandidatas į Ukrainos prezi-
dentus Vladimiras Zelenskis.

Jurijus iškart pasakė, kad at-
vyko ne užuojautos ir nuolai-
dų ieškodamas. Niekas čia jo ir 
nelaukė su pyragais. Kaip jau 
įprasta, pagalbininkai turėjo jį 
su vežimėliu užnešti vienais, ki-
tais laiptais, nes apie nuolydžius 
nepagalvota. Vis dėlto studijoje 

publika sutiko jį karštais ploji-
mais, nes vyrukas visiems pla-
čiai šypsojosi, šauniai juokavo ir 
tikrai nevaidino aukos.

Be abejo, labiausiai žmo-
nėms patinka tai, ką jie gerai 
supranta, iškart atpažįsta. „Visi 
skundžiasi dėl mūsų kelių. O jūs 
pabandykite važiuoti mūsų šali-
gatviais!“ – po šių žodžių suū-
žia visa salė. Vienu šūviu, kaip 
sakoma. Jurijui sunku važiuoti 
vežimėliu seniai remontuotu ša-
ligatviu, kurio plytelės išsiklai-
piusios. Bet juo ir eiti neįmano-
ma – tai yra patyrę visi žiūrovai.

Įveikti žmonių 
nepasitikėjimą

Jurijus sako: Ukrainoje aš 
vienintelis humoristas ratu-
kuose, na, dar kartais Julija Ty-
mošenko... Ši pastaba irgi visus 
prajuokina, nes buvusi Ukrai-
nos premjerė J. Tymošenko, 
kaip įtariama, vien siekdama 
meilės ir populiarumo atvyko 
į Maidano sceną neįgaliojo ra-
tukuose, o netrukus jau lakstė 
su aukštakulniais. Beje, ji šie-
met irgi siekia prezidento pos-
to, tad tarp kandidatų kaip nie-
kada gausu humoristų. Bet ne 
apie juos kalba.

„Kodėl neįgalūs žmonės ne-
mėgsta juokauti? – svarsto Ju-
rijus. – Manau, visuomenė dar 
nepasiruošusi priimti neįgalių 
komikų, o gal jie patys nedrįsta 
pasirodyti. Po traumos man ir-
gi buvo baisu lipti/riedėti į sce-
ną. Bijojau žiūrovų akyse išvysti 
klausimą – na kam tu toks rei-
kalingas? Manau, kad ne vienas 

potencialus humoristas įstrigo 
tokiame pradiniame etape ir nė 
iš vietos. Tačiau svarbu eiti to-
liau, įveikti kitų nepasitikėjimą 
ir savo kuklumą.“

Jurijus džiaugiasi, kad po tru-
putėlį visuomenė keičiasi. Po-
puliarioje televizijos programo-
je atsirado rubrika „Inkliuzija“, 
kurios vedėjas Dmitro Ščebe-
tiuk, ratukuose sėdintis pozity-
vus vyrukas, rodo, ką iš tikrųjų 
tenka patirti savarankiškam ne-
įgaliajam, norinčiam reikalingą 
maršrutą įveikti be kitų pagal-
bos. Žmonės gal ir nesusimąs-
to, kaip nuvažiuoti į požemi-
nę perė ją tais visai nepritaiky-
tais, bet kaip numestais stačiais 
vamzdžiais. Ataskaitose turbūt 
padėjo varnelę – neįgaliaisiais 
pasirūpinta. Dmitro rodys, kri-
tikuos, sieks pokyčių.

Anot Jurijaus, Kijeve dar ga-
lima rasti salių, kur ratukininkai 
laukiami, tačiau jo gimtajame 
Nikolajeve tokių salių nėra. At-
vykus koncertuoti, jam net te-
ko įstrigti tarp durų. Gastrolės 
visuomet kainuoja daug nervų. 
Tačiau būtent viename Juoko ly-
gos festivalio renginyje Jurijus 
prieš dvejus metus sutiko savo 
Juliją. Šie pastarieji metai – lai-
mingiausi jo gyvenime. Jurijui 
patinka, kad Julija yra pavydi ir 
priėjusias kartu nusifotografuoti 
merginas tiesiog šaudo akimis.

Ką rašo gerbėjai 
Socialiniuose tinkluose Juri-

jus sulaukia įvairių atsiliepimų. 
Vieni jį laiko sveiku aktoriumi, 
kuriam vežimėlis reikalingas tik 
dėl įvaizdžio. Štai žmogus rašo: 
„Mano jaunesnysis brolis irgi 
sėdi neįgaliojo vežimėlyje, bet 
jis visuomet su sauskelnėm.“ Ju-
rijus atsakė klausimu: „Gal siū-
lote man scenoje rodytis vien su 
sauskelnėm?!“

Daugelis dėkoja už juokin-
gai skambančias atpažįstamas 
situacijas. Kaip ir visiems, Juri-
jui nebuvo malonu jas išgyven-
ti, tačiau po kurio laiko galima 
ir pasišaipyti.

Jei neturite pinigų, tai nereiškia 
kad jus gydys gysločiu. Ši proce-
dūra taip pat mokama.

Visame pasaulyje persodina 
organus, o mūsų ligoninėje nesu-
geba manęs persodinti iš vežimė-
lio į lovą.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Panevėžio Raimundo Sargūno 
sporto gimnazijoje besimokan-
ti Aida Vasiliauskaitė netrukus 
švęs pilnametystę. Dabar ji yra 
vienuoliktokė. Dziudo besitre-
niruojanti mergina pasijuto rei-
kalinga ir neįgaliųjų laukiama, 
kai su bendraklase Odeta Leliu-
kaite kaip savanorės prieš metus 
ėmė lankytis Socialinių paslau-
gų centre.

Aida prisipažino, kad pirmą 
sykį ateiti pas neįgaliuosius bu-
vo šiek tiek nedrąsu. Juk neaiš-
ku, kaip pats reaguosi ir ar jie ta-
ve, nepažįstamą, priims. Nepa-
siduoti abejonėms Aidą skatino 
mama Rasa Daučiūnienė.

„Iš prigimties visi mes esame 
jautrios širdies. Gaila, kad neįma-
noma visiems padėti. Neįgalieji – 
tokie pat kaip ir visi, tik silpnesni. 

Bet kodėl gyvūnams meilės ski-
riame daugiau negu ligoniams? 
Gal todėl, kad vis dar bijome prie 
jų prieiti, užkalbinti, įžeisti?“ – 
svarstė R.Daučiūnienė.

Pirmą sykį į renginį Socia-
linių paslaugų centre nuėjusios 
Aida su Odeta pasikalbėjo su ne-
įgaliaisiais, padeklamavo jiems 
po eilėraštį. Ir koks buvo nuste-
bimas, kad juodviem taip garsiai 
plojo, taip nuoširdžiai šypsojosi 
ir taip smagiai dėkojo! 

Merginai svarbu tai, kad ne-
įgalieji nesijaustų esantys kito-
kie. Jie daug ir nereikalauja, už-
tat grąžina – su kaupu.„Ateini į 
mokyklą – ir niekam neįdomu, 
atrodo. O neįgalieji visuomet 
nudžiunga. Pikta, kai sveikieji 
nuolat dejuoja dėl menkų nesėk
mių“, – kalbėjo Aida.

Sportas išmokė savitvardos ir 
užsispyrimo, neįgalieji – švelnumo 
Naujienų portale www.panskliautas.lt galime perskaityti Linos 
Rušėnienės  pasakojimą apie merginas, džiaugsmą suradusias 
dirbant su neįgaliaisiais. 
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Viskas į geraPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

toksai šiltas 
švelnus lietus. 

Nevilioja 
nuskristi su vėju
ten, kur žėri
smaragdai bangų.
Visos audros
seniai praėjo.
Tiktai lyja
pilkas lietus. 

Sekmadienis 
Vėl sekmadienis.
Vilniaus Katedroj mišios.
Maldoj susikaupusios
moterys klūpo.

Padėk joms, Dieve,
padaryti stebuklą –
blėstančio židinio 
liepsną įpūsti.

Dieve, padėk joms 
vaikus pasiklydusius
į kelią dorovės 
ir meilės parvest.

Paguosk, Visagali, 
jų širdis pavargusias, 
rūpesčių naštą 
sunkią palengvink.
***
Kai sekmadienį 
baigias Katedroj mišios,
plaikstosi gatvėse 
margos suknelės.

Kaukši grindiniu
nemadingi kulniukai, 
išimti iš skrynių
tik sekmadienį.

Grįžta moterys,
tokios šviesios ir gražios,
tikėjimo sklidinos
spindi jų akys. 

Gražina DAUGINIENĖ 
Vilnius

Konkursas

Balandis
Pažadino saulė žibuoklę,
šalpusniais kalvas padabino.
Per naktį lakštingalai suokiant
užmigti negali beržynas.

Dangumi Orionas keliauja, 
prisisegęs prie juostos žvaigždes.
Numirtum ir gimtum iš naujo...
Nei ieškos kas, nei pasiges. 
***
Atsigersiu beržų sulos, 
tegu plaka širdis apsvaigus.
Vėjas medžių viršūnėmis gros
ir kloniais nuneš džiaugsmo aidą. 

Tekėk, saulele
Lietūs nuplovė
dulkėtą kelią. 
Ir kas tuo keliu
bepareis?
Žvelgs iš aukštybių 
mėnuo išbalęs
tyliais vakarais.

Prie šermukšnėlio
žalio parimus
klystkelius savo
skaičiuosiu.
Aplink – tik vėjas, 
pilki arimai
ir naktys juodos. 
***
Nuprausė rasos
berželių šilką.
Volungę mažą 
pagirdė.
Rūkas jau sklaidos.
Tekėk, saulele –
sušildyk širdį. 

Pilkas lietus
Man patinka 
pilka kasdienybė –
pilkos dienos 
ir pilkas dangus.
Man patinka, 
kai lyja tyliai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Nuoširdžiai linkime Jums gerovės ir sveikatos!  
Tegu šalia Jūsų visada bus geri draugai, meilė,  
o šeimos ir draugų parama suteiks Jums jėgų  
naujiems pasiekimams visose veiklos srityse.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Sveikiname kovo mėnesį  
gimtadienius šventusius

Neringos m. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Liuciją Olšauskienę, Panevėžio r. neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Aureliją Petronienę, Marijampolės I grupės  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Irmą Kavaliauskienę, Anykščių r. 

neįgaliųjų draugijos pirmininkę Aldoną Šerėnienę, Vilniaus m.  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Jadvygą Rostovskają,  

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Liną Ežerinskienę, Lazdijų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  

Oną Černiauskienę.  

Pradžioje atspėkite mįslę: ne-
valgo, negeria, o vis auga ir 

didėja. Kas? Kol galvosite patys 
ar klausinėsite aplinkinių, ieš-
kosite internete atsakymo, pa-
pasakosiu vieną beveik tikrą 
nutikimą.

Sugalvojo močiutė Onutė 
pasidaryti sumuštinį ir sugraužti 
jį net trimis nuo nepriklausomy-
bės atkūrimo paskelbimo laikų 
likusiais dantimis, užsigerdama 
nervus raminančia arbata. Ati-
darė šaldytuvo duris ir suprato, 
kad senelis Juozelis jau ne kartą 
šias duris buvo atidaręs, nes vi-
duje kaip ir tuščia. Reikia pla-
nuoti žygį parduotuvę. Gal pa-
siųsti Juozelį? O gal neverta, nes 
praėjusį sykį, kai bandė savo vy-
relį pasiųsti, tai tas taip pasiuto, 
kad pats pasiuntė močiutę Onutę 
kažkur labai toli, net sunku pri-
siminti, kur tiksliai. Tos vietos 
nepavyko rasti ne tik ant gaub
lio, bet ir didoko mastelio žemė-
lapyje. Teks palikti Juozelį ramy-
bėje ir pačiai kulniuoti. Kaip ta-
rė – taip padarė. Juk močiutė – 
ne kokia piemenė, jei duoda žo-
dį, kad ir sau, tai ir tesi. Onutė 
čiupo krepšį ir pirmyn į trasą! 

Vos išėjusi iš laiptinės Onu-
tė susitiko porą savo amžiaus 

grupės entuziastingai besišne-
kučiuojančių kaimynių. Jos ne-
delsdamos išsiaiškino, kur ruo-
šiasi žingsniuoti Onutė, ir pra-
dėjo kamantinėti, ar ta žinanti, 
kurioje parduotuvėje kokiems 
produktams akcijos bei didžiau-
sios nuolaidos. Močiutė nežino-
jo. Kaimynė iš apačios prisiminė 
girdėjusi, kad per radiją pranešė 
apie pigią duoną parduotuvėje 
X. Onutė tekina pasileido taip, 
kaip net jaunystėje nebuvo pa-
sileidusi. Tik bėda, kad tos pi-
gesnės duonos toje parduotuvė-
je jau nebebuvo. Išpirkta ir baig-
tas kriukis! Tiesą sakant, kas tas 
kriukis, aš ir pats nežinau, bet 
gal kuris nors iš jūsų žinos ir 
man pasakys. Laimei, prie duo-
nos lentynų stovinčią nuliūdu-
sią Onutę pastebėjo viena pas-
tabi pirkėja ir pašnibždėjo, kad 
duonos nebrangiai galima nusi-
pirkti parduotuvėje Y. Onutė vėl 
pasileido. Duonos ten rado, bet 
tik juodos, o gydytojai jau prieš 
metus sakė: „Nu nu nu, juoda-
plutės duonelės Onelei nelies-
ti.“ Laimei, tuo metu suskam-
bo telefonas ir viena iš jau mū-
sų minėtų kaimynių liepė bėgti 
į parduotuvę X, kur ką tik atvežė 
šviežios pigios duonos. Pirmyn, 
tiksliau – atgal! Apėjusi tris par-
duotuves Onutė rado pigiausios 
dešros, aplėkusi visus penkis di-
džiuosius prekybos centrus iš-
sirinko akcinio sviesto, o rasti 
triskart nupigintą arbatą pavyko 
jau antroje parduotuvėje. Tiesa, 
su nervus raminančia arbata iš-
ėjo šioks toks nesusipratimėlis. 
Reklamoje, kurią telefonu per-
skaitė kaimynė iš viršaus, buvo 
skelbiama arbatą esant tokią pi-
gią, jog jei ją pirksi, tai parduo-
tuvė dar tau primokės, bet vėliau 
paaiškėjo, kad mokėti ir dar tru-

putį primokėti teko pačiai pirkė-
jai Onutei. Bala nematė. Juk ne 
karvę kainuoja. Taigi iškeliavu-
si į parduotuvių voratinklį ryte, 
Onutė grįžo jau saulei ritantis 
žemyn. Dabar tai atsigaus! Su-
tepė tuziną sumuštinių, užplikė 
arbatos. Laukdama, kada arbatė-
lė pravės, Onutė prisėdo pailsėti. 
Ir atsitik tu man taip – užsnūdo! 

Kai močiutė, ji gi Onutė, at-
merkė akis, labai nustebo. Lėkš-
tėje ant stalo tebuvo likęs vos vie-
nas jai Juozelio paliktas sumušti-
nis, kuriuo gardžiavosi maža, bet 
drąsi stalų alpinistė pelytė. Laik
rodis su į pensiją išėjusią gegu-
te, kabantis ant sienos, rodė šiek 
tiek po septintos valandos vaka-
ro. Tarp Onutės ir Juozelio bu-
vo sudaryta žodinė taikos sutar-
tis – jei Onutė nevalgys po šeš-
tos valandos vakaro, tai Juozelis 
nerūkys kambaryje. Taip ji pasi-
darė iškrovos dieną. 

Kitą rytą močiutė užplasno-
jo ant svarstyklių ir jos paro-
dė gerą rezultatą. Iš džiaugsmo 
Onutė išbučiavo ne tik svars-
tykles, bet ir išsigandusį Juoze-
lį ir dar kai ką, kas pakliuvo jai 
po ranka. 

Sakykite, gerbiamieji, ar se-
niau, kai visose parduotuvėse 
kainos buvo visiškai vienodos, 
galėjo atsitikti kas nors pana-
šaus? Tikrai ne. Taigi. Geri da-
bar laikai ir net baugu, kad lau-
kia dar geresni! 

Dabar apie tą mįslę, pateik-
tą mano rašliavos pradžioje. Jei 
dar patys neatspėjote, tai atsaky-
mas – kainos. Perskaitę šį ma-
no laišką, persiųskite dvidešim-
čiai draugų ar pažįstamų ir jus 
aplankys stebuklinga nuolaidų 
paukštė, jums visada bei visur 
pasiseks rasti didžiausias akcijas!

Pranas PLIUŠKA

Saulės spindulys pa-
liečia žemę. Sučiulba 
paukštis. Suvirpa žmo-
gaus širdis. Bunda, jau 
bunda brangi mano že-
mė. Galėčiau išbučiuo-
ti kiekvieną tavo pėdą, 
kiek vieną  pakelės smil-
gą. Tavo pakelėm liepsno-
ja žibuoklės, tarsi melsvas 
rūkas saulės spinduliuo-
se. Žibuoklės. Pavasaris. 
Mama... Taip aiškiai išky-
la iš vaikystės dienų tavo 
portretas. Tu tokia jauna, 
tokia graži, vienintelė vi-
soje žemėje... Tai tau pir-
ma ankstyvo  paukščio 
giesmė, tau pirmas nuos-
tabus žibuok lės žiedas.

Zita VALEIKIENĖ
Lazdijų r.

Žemė 
bunda

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.


