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Stovyklautojai nemažai laiko praleido prie jūros.

Stovykloje – naujos patirtys ir džiaugsmai

Galimybė ištrūkti  
iš rutinos

Milda nuo vaikystės turi 
sunkią negalią – nevaikšto, ne-
seniai pradėjo kalbėti. Mergaitė 
į stovyklą atvažiavo su močiu-
te Genovaite ir su seserimi Eve-
lina, kuri taip pat turi negalią 
(blogiau mato, sunkiau vaikšto). 
Mergaičių mama dirba, tad mo-
čiutei tenka prisiimti daug rū-
pesčių. Mildai reikia labai daug 
dėmesio – ne tik padėti fiziškai, 
bet ir turėti kantrybės su ja ben-
drauti. Tiesa, per mokslo me-
tus darbo savaitę Milda leidžia 
Kauno specialiojoje mokykloje. 
Močiutė neslepia, kad šeimai te-
ko išgyventi nemažai įvairiausių 
emocijų – juk abi mergaitės turi 

negalią. Tačiau ji savo gyveni-
mu nesiskundžia: „Džiaugiuosi 
tuo, kas yra. Sanatorijose prisi-
žiūriu vaikų, kuriems dar sun-
kiau – kai kuriuos reikia mai-
tinti per gastrostomas, o Milda 
pati pavalgo. Ir tai gerai.“ Pasak 
Genovaitės, svarbu nepasiduoti, 
galvoti apie teigiamus dalykus. 
Na, o stovykla – ne tik smagios 
akimirkos, naujos patirtys mer-
gaitėms, bet atokvėpis ir jai pa-
čiai – galimybė pabėgti nuo ru-
tinos, pailsėti nuo „puodų“. Juo 

labiau kad netrukus laukia dar 
vienas darbas – reabilitacija sa-
natorijoje.

Suteikti vaikams  
džiaugsmo

Pasak stovyklos vadovo Sau-
liaus Šeštavicko, stovykloje no-
risi vaikams suteikti džiaugsmo. 
O jo galima atrasti ir kasdieny-
bėje: vienam patinka piešti, ki-
tam – kurti mandalas, trečias 
bus laimingas apsilankęs prie jū-
ros. Vaikams gerų emocijų įkvė-

pė filmas, kuriame savo gyveni-
mo patirtimi pasidalijo Vikto-
ras Topol – nors nuo vaikystės 
nevaikšto, jis ne kartą yra tapęs 
Lietuvos ir pasaulio kultūrizmo 
čempionu. Kai neteko galimy-
bės vaikščioti, Viktoras pradėjo 

galvoti, ne ką prarado, o ką gali 
daryti ir galbūt netgi geriau nei 
kiti. Ir atrado... 

Dar, stovyklos vadovo įsi-
tikinimu, labai svarbu moky-
ti vaikus dirbti komandoje. To 
vaikai buvo pratinami ir prie 
jūros statydami smėlio pilis, ir 
kurdami tiltus iš makaronų ar 
konstruodami aitvarus, ir pieš-
dami 4 stichijas ar ieškodami 
lobio. S. Šeštavickas – Melkio 
mokyklos (Vilniaus r.) moky-
tojas. Ši mokykla skatina pa-
žinti gamtą ir save, būti darno-
je su aplinka, prisiimti atsako-
mybę už save ir kitus. Panašiais 
principais jis vadovavosi ir su-
darydamas stovyklos programą. 
Kiekvienas vaikas per krikšty-
nas gavo Aušrinės amuletą, ku-
ris simbolizuoja gėrį, bendrystę. 
Prie jūros stovyklautojai sukūrė 
gyvybės medį, prie kurio šakų 
pririšo medžiagėles – tai linkė-
jimai, kuriuos vėjas išnešioja po 
visą pasaulį. 

Šokiruojantis  
atsakymas 

Cerebrinio paralyžiaus nuo 
vaikystės lydimi Aušra ir Da-
rius Jankauskai kartu jau 16 me-
tų. 15-metį sūnų auginanti pora 
ilgai svajojo apie dar vieną kū-
dikį, deja, jo susilaukti niekaip 
nesisekė. Ėmė ieškoti priežasties 
ir atkakliai varstyti įvairių me-
dicinos įstaigų duris. Atsaky-

mą pavyko sužinoti tik atlikus 
diag nostinę laparoskopiją – vai-
kų Aušra negali susilaukti dėl jai 
atliktos sterilizacijos, kiaušinta-
kių atidalijimo. 

Dėl tokios operacijos į medi-
kus niekada nesikreipusi mote-
ris patyrė šoką. „Ta žinia mane 
siaubingai sukrėtė, – jaudulio 
iki šiol neslepia ji. – Bandėme 
prisiminti, kada ir kaip galėjo 
būti atlikta tokia operacija. Vie-
nintelė galimybė – 2004-aisiais 
Lazdijų ligoninėje atliktas Ce-
zario pjūvis, kai gimė mūsų sū-
nus. Daugiau jokių pilvo ope-
racijų man nebuvo atlikta. Tai 
patvirtino ir mano ligos istori-
ja – joje nėra jokių įrašų apie 
operacijas.“ 

Po šoko atsigavę sutuoktiniai 
nusprendė eiti iki galo ir išsiaiš-
kinti, kas taip pakoregavo jų šei-
mos gyvenimą. Aušra ir Darius 
kreipėsi į advokatą ir apsvarstę 
visas aplinkybes iškėlė bylą Laz-
dijų ligoninei. 

(nukelta į 3 psl.)

Tolerancijos link

Pustrečių metų nagrinėtoje 
lazdijiškės Aušros Jankaus-
kienės byloje, tyrusioje ne-
teisėtą neįgalios moters ste-
rilizavimą, paskelbtas nuos-
prendis. Kauno apygardos 
teismas ieškinį tenkino iš da-
lies: A. Jankauskienei pritei-
sė 25 tūkst. eurų neturtinės 
ir 1 tūkst. eurų turtinės ža-
los, jos sutuoktiniui Dariui 
Jankauskui – 6 tūkst. eurų 
neturtinės žalos. Tai maž-
daug penktadalis ieškinyje 
nurodytos 150 tūkst. eurų 
sumos, kurią turės atseikėti 
Lazdijų ligoninė. Tiesa, kon-
kretaus gydytojo kaltės teis-
mas nenustatė.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
surengtoje stovykloje nega-
lią turintys vaikai mėgavosi 
vasaros teikiamais malonu-
mais, kūrė mandalas, ieškojo 
lobio, klausėsi gongų muzi-
kos, o kol mažieji buvo užsi-
ėmę su vadovais, tėvai galė-
jo pabendrauti su psichologe, 
pasidalyti savo džiaugsmais 
ir rūpesčiais tarpusavyje. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.) Aušra Jankauskienė įsitikinusi – niekas už ją negali nuspręsti, kaip gyventi ir kiek vaikų auginti.
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Vasara – atostogų ir pramogų metas. Dirban-
tys ir besimokantys žmonės ilsisi gamtoje, prie jūros, 
keliauja, o neįgalieji laiką leidžia vasaros stovyklo-
se. Atrodytų – viskas gražu ir teisinga, juk neįgalie-
siems reikia nors vasarą ištrūkti iš namų, papramo-
gauti, pabendrauti su bendraminčiais ir likimo drau-
gais. Tačiau įvairios stovyklos ir neįgaliųjų užimtu-
mas yra finansuojamas iš valstybės lėšų ir nemanau, 
kad pinigų leidimas pramoginėms stovykloms, viso-
kiausių rankdarbių mokymuisi ar meniniams plene-
rams yra tikslingas ir turi išliekamąją vertę. 

Taip, rankdarbiai ir smulkūs amatai yra labai gra-
žu ir smagu: jie ramina nervus, padeda susikoncen-
truoti, leidžia žmonėms patirti kūrybos džiaugsmą. 
O ar neįgaliesiems tikrai tai svarbiausia? Na, galima 
būtų atsakyti, kad neįgalusis kažko išmokęs galėtų 
paskui iš to gyventi. Ar tikrai? Vasaros stovykla trun-
ka 7–10 dienų. Amato ar rankdarbio per tokį laiką 
išmokti neįmanoma. Įgauti bazinių žinių galima, bet 
kažką daryti taip profesionaliai, kad paskui iš to būtų 
galima gyventi, – tikrai ne. Taigi žmogui suteikiamos 
bazinės žinios ir jis važiuoja namo. O kas toliau? Ar 
kas tą neįgalųjį mokė, kaip tuos gaminius realizuo-
ti, kaip tokią veiklą paversti pajamų šaltiniu? Dabar 
neįgalieji išvežami į stovyklą, papramogauja, paben-
drauja ir vėl grįžta namo iki kitos stovyklos. Koks vi-
so to tikslas ir nauda?

Šalyje yra labai daug darbingo amžiaus neįga-
liųjų, kurie nedirba. Ir ne tik dėl nepritaikytos aplin-
kos ar todėl, kad darbdaviai jų nenori. Nemaža da-
lis neįgaliųjų yra nemotyvuoti, kompleksuoti, perdė-
tai globojami artimųjų, net nežino, kur ir kaip rasti 
informacijos. Jei dažnas neįgalusis nesugeba įvertin-
ti savo galimybių, nežino, ką gali daryti, kokioje sri-
tyje norėtų ir galėtų save realizuoti, tai apie kokį sa-
varankiškumą, inkliuziją ar atvirą darbo rinką gali-
me kalbėti? Pokyčiai turi vykti ne tik aplinkoje, bet ir 
pačių neįgaliųjų galvose. 

Pokyčių pas mus imasi nevyriausybinės organi-
zacijos, kurių veikla labai įvairi. Negalima nuneig-
ti jų indėlio į gerėjančią neįgaliųjų padėtį visuome-
nėje, tačiau tiesioginės paslaugos ir veiklos, kurias 
pajunta organizacijų nariai, yra labiau orientuotos į 
pramogas bei laisvalaikio užimtumą. Kitaip sakant, 
neįgalieji gauna duonos ir žaidimų. Juk taip yra pa-
prasčiau – tiesiog šabloniškai kepti projektus ir per 
daug neapkrauti galvos kuriant kažką naujo. Bet ar 
tai naudinga? Gal geriau reikėtų vadovautis principu 
duoti meškerę, o žuvį pasigauti žmonės mokės patys.

Pasaulyje yra sukurta daug įvairių būdų, ugdan-
čių, motyvuojančių metodų ir įrankių, padedančių 
žmonėms suprasti, realizuoti save. Dar neįgaliesiems 
reikia informacijos – ne paviršutinių žinių, kaip iš vil-
nos padaryti žaisliuką ar iš vytelių nupinti krepšelį, 
bet informacijos apie darbo rinką – kokia yra darbų 
paklausa, kur ir kaip galima patobulinti savo įgū-
džius, kaip pateikti save darbdaviui arba kaip sukurti 
savo verslą, kaip parduoti savo gaminius pasitelkus 
prekybos platformas internete, kaip pasidaryti rinkos 
tyrimą ir reklamos strategiją. Štai kas suteiktų rea-
lią naudą – tobulėjimas ir ugdymasis. Kodėl neįga-
liesiems nesuteikus galimybių patiems užsidirbti pini-
gų, kad jie galėtų pramogauti, turistauti ir atvažiuoti 
prie jūros ar ežero tada, kada jie nori, o ne tada, kai 
kažkas juos ten nuveža? 

Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos puikiai 
žino, kad neįgaliųjų neišgelbės „išlyginta“ aplinka ar 
tobuli įstatymai. Turi keistis ir pačių žmonių mąsty-
mas, jie turi „išaugti“ iš aukų ir prašytojų vaidmens. 
Deja, šito nemoko niekas...

Virginija DambrausKaitė 

Neįgaliesiems – 
tik duona ir žaidimai?

Apie ta
i, 

kas jau
dina

Anykščių rajono neį-
galiųjų draugija nese-

niai sulaukė brangių sve-
čių – įmonės Nasdaq dar-
buotojai į svečius atvažia-
vo su dovanomis: atvežė 
skalbiamąją mašiną, ne-
šiojamąjį kompiuterį, higi-
enos priemonių, ramentų, 
lazdelių. Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Aldo-
na Šerėnienė sako, kad su 
šia įmone kontaktas užsi-
mezgė vienoje iš mugių, 
kuriose anykštėnai daž-
nai dalyvauja. Iš Anykščių 
kilusi Ieva Laurinavičiūtė 
paprašė draugijos moterų 
Kalėdų šventei numegzti 
kojinių. Vėliau Anykščių 
neįgalieji buvo pakviesti 
į kalėdinę mugę Vilniu-
je. Taip užsimezgė graži 
draugystė. Na, o perkant 
bilietą į Nasdaq žiemos 
šventę paaukoti pinigai 

Džiaugiasi naudingomis dovanomis

virto praktiškomis dova-
nomis neįgaliesiems.

Nasdaq darbuotojai 
I. Lau rinavičiūtė, Vikto-
rija Paulauskaitė, Mantas 
Rudomanskas apsilankė 
Anykščių rajono neįgalių-
jų draugijoje, čia apžiūrė-

jo patalpas, su organizaci-
jos darbuotojais kalbėjosi 
apie teikiamą pagalbą ne-
įgaliesiems ir ateities pla-
nus. „Savo akimis pama-
tėme, kaip ir kur gimsta 
neįgaliųjų rankomis gami-
nami rankdarbiai, skalbia-

mi ir dovanojami drabu-
žiai, verdama šilta sriuba, 
bei gavome progą pasėdėti 
masažinėje kėdėje! Išvyk-
dami išsivežėme plačias 
šypsenas ir toną teigiamų 
emocijų, žinodami, kad į 
Anykščius mes dar tikrai 
sugrįšime!“ – sakė V. Pau-
lauskaitė. 

A. Šerėnienė džiau-
giasi šia draugyste ir iš-
ties naudingomis dova-
nomis – įmonės Nasdaq 
atstovai tarėsi su draugija, 
ko jiems labiausiai reikėtų. 
Tai, pasak A. Šerėnienės, 
paskata ir toliau dirbti, pa-
dėti žmonėms. Juolab kad 
darbų tikrai netrūksta – 
neseniai draugija perė mė 
ir Anykščių Raudonojo 
kryžiaus patalpas bei dalį 
organizacijos veiklų. 

„bičiulystės“ inf. 

Anykštėnai sulaukė naujų rėmėjų dovanų.

Anykščiai:

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos renginių 
organizatorė Dalia Sinke-
vičienė pasidalijo įsimintinų 
kelionių įspūdžiais. 

Pilki keleliai dunda – 
taip galima apibūdinti Kai-
šiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos narių ir senyvo 
amžiaus žmonių keliones 
birželio mėnesį. 

Mūsų keliautojai labai 
pamėgo vandens turizmą 
kaip puikią relaksacijos 
ir poilsio priemonę. Pir-
miausia nutarėme aplan-
kyti Trakus. Puikus oras 
ir Galvės ežero grožis tie-
siog kvietė lipti į laivelį ir 
plaukti. Neįtikėtinai šva-
rus vanduo, lengvai raibu-
liuojančios bangelės nutei-
kė romantiškai – kai kas 
neištvėrė ir pradėjo dek-
lamuoti garsųjį Mairo-
nio eilėraštį, skirtą goti-
kinio stiliaus Trakų piliai. 
Nuo ežero vidurio atsive-
ria pilies didybė, Užutra-
kio dvaro grožis, vandens 
lenktynių trasos. Pasibu-
vus gamtoje, sukilo alkis. 
Ar galima būti Trakuo-
se ir neparagauti kibinų? 
Degustacija vyko atviro-
je lauko kavinėje. Paraga-
vom ir nutarėm, kad mū-

Pilki keleliai dunda...

sų draugijos kulinarijos 
būrelio pagal pirminin-
kės receptą kepami kibi-
nai skanesni.

Po kelių savaičių ‒ ir 
vėl į kelionę. Šį kartą iš-
vykome į Druskininkus – 
seniausią ir didžiausią, vi-
sus metus veikiantį kuror-
tą. Mūsų pažintis su mies-
tu prasidėjo liepų žiedais 
kvepiančiame parke, atro-
dė, kad ir kavos puodelis 
jaukioje kavinukėje kvepia 
medumi. Aplankėme gro-
žio šaltinėlį – ne tik prau-
sėmės, bet ir pietavome 
prie šaltinio, kad tik jau-
nystę prisišauktume. Pas-
kui leidomės į pažintinę 

kelionę Nemunu. Kartu 
plaukė rusų ir lenkų tauty-
bių turistai, todėl kapito-
nas ekskursiją vedė trimis 
kalbomis. Jo pasakojimas 
buvo labai nuotaikingas, 
su pašmaikštavimais. Va-
landą trukusi kelionė lai-
vu tikrai neprailgo. 

Kokia ekskursija, jeigu 
neišbandytume Vandens 
parko malonumų? Jų apra-
šyti neįmanoma, juos rei-
kia pajausti. Kaip ir plau-
kiant laivu, taip ir čia lai-
kas negailestingai graži-
na į realybę. Dėkui mūsų 
draugijos narei Nijolei Ce-
liešiūtei, kuri pakvietė pa-
vakarieniauti ir pasidalyti 

įspūdžiais į savo sodybą 
Verknės upės prieglobsty-
je. Nuostabi aplinka, sve-
tinga šeimininkė – visi 
buvome laimingi.

Dar savaitėlė – ir vėl į 
kelionę. Šį kartą nutarėm 
aplankyti IX fortą ir Kau-
no botanikos sodą.  Dau-
gelis iš mūsų čia nėra bu-
vę nuo mokyklos laikų. 
Dabar IX fortas – restau-
ruotas, naujais eksponatais 
papildytas muziejus. Šiur-
pi praeitis dvelkia iš kame-
rų, tarsi skausmu alsuoja 
sienos, karceriai. Nors iš-
ėjus į lauką kaitino skaisti 
saulė, dar ilgokai jautėme 
šaltuką, nesinorėjo juo-
kauti. Kad prislėgta nuo-
taika greičiau išsisklaidy-
tų, išvykome į Botanikos 
sodą. Čia auginama apie 
13 800 augalų rūšių, veis-
lių ir formų, gausu įvairių 
ekspozicijų, vyksta įvai-
rios edukacinės progra-
mos. Mus sodas pasitiko 
nuostabiu rožių kvapu ir 
įvairiaspalviais bijūnų žie-
dais. Taip gera paklajoti 
tarp gėlių, pajusti jų tra-
pų grožį...

Taigi keliai birželio mė-
nesį tikrai dundėjo nuo 
mūsų kelionių. O kas lau-
kia liepą?.. Žinoma, ke-
liausime vėl. 

Kauno botanikos sodas pasitiko įvairiaspalviais bijūnų žiedais.

Kaišiadorys: 

Kiekvienas aplankytas objektas paliko neišdildomų įspūdžių.
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Saulius anksčiau nebuvo dir-
bęs su negalią turinčiais vaikais, 
bet sako nesureikšminantis, ar 
vaikas toks, ar kitoks, – svarbu 
dalytis buvimu kartu ir gyveni-
mo džiaugsmais. „Patirtis nauja, 
bet jie yra tokie pat vaikai. Vi-
si esame vienodi, tik skirtingus 
dalykus darome“, – sako stovy-
klos vadovas. 

Vis dėlto Saulius mano, kad 
kartu su kitais vaikais negalią 
turintiesiems stovyklauti būtų 
labai sudėtinga. Šventosios mo-
kymo ir reabilitacijos centre ne-
vaikštantys vaikai gali apsigy-
venti pritaikytuose kambariuo-
se kartu su tėvais, čia mažiau 
vaikų, stengiamasi atsižvelgti 
į kiek vieno poreikius. Tiesa, ir 
šioje stovykloje kilo sunkumų – 
judantiems neįgaliojo vežimėliu 
(tokių stovykloje buvo 2) buvo 
labai sudėtinga pasiekti jūrą – 
vežimėlius teko tempte tempti. 
„Daug neįgaliųjų čia atvažiuoja, 
bet dėmesio trūksta“, – dalijasi 
įžvalgomis S. Šetavickas.

Ėmėsi globoti negalią 
turinčius vaikus

Su 3 negalią turinčiais vaikais 
į stovyklą atvažiavusi mama Jur-
gita taip pat pritaria Sauliui – ji 
su vaikais net ir į Šventąją auto-
mobiliu važiuoti viena nesiryž-
ta, kur jau ten į bendrą stovyklą 
juos išleisti. Iš vienos stovyklos 
sūnus parsivežė itin blogų įspū-
džių – susidūrė su patyčiomis, 
netgi sutriko jo sveikata. 

Tiesa, šie vaikai Jurgitai nėra 
biologiniai. Moteris – jų globė-
ja. Ji pasakoja, kad priimti spren-
dimą globoti negalią, ir dar psi-
chikos, turinčius vaikus nebuvo 
paprasta. Fizinę negalią kur kas 
lengviau suprasti ir priimti, o ši-
tie vaikai yra ypatingi. Moteris 
sako gal metus svarsčiusi, ar pri-
imti juos į savo šeimą, dvejojusi, 
ar pajėgs šiais vaikais pasirūpin-
ti. Prieš apsispręsdama daug skai-
tė apie jų negalias, galvojo ir apie 
ateitį – išrinko mokyklą, apgalvo-
jo vietą, kur galės mokytis profe-
sijos. Per tą laiką vaikai svečiuo-
davosi namuose, užsimezgė kon-
taktas, apie juos vis daugiau gal-
vodavo. Visa šeima (moteris tu-
ri dvi biologines dukras) pritarė, 
kad šie vaikai taptų jos nariais. 
Jurgita sako niekada savo spren-
dimo nesigailėjusi. „Iš šių vaikų 
gauname labai daug džiaugsmo. 
Suaugusieji viską vertina protu, o 
jiems viskas gerai – jie mus moko 
paprastumo, gyvenimo džiaugs-
mo“, – pasakoja mama.

Tikisi, kad bendrystė tęsis 
Tiesa, ir rūpesčių netrūksta. 

Pavyzdžiui, su Jurgitos sūnumi 
atsisakė dirbti jau 3 logopedės. 
Dabar ji pati ieško informacijos 
ir dirba su juo namie. Moteris 
džiaugiasi vaiko pažanga – jis 
pradėjo po truputį skaityti, rašy-
ti. Gyvendamas vaikų namuose, 
būdamas trečiokas, jis neturėjo 

parkerio – visus sulaužydavo. 
Pamažu įprato saugoti. Jurgita 
džiaugiasi, kad valstybė jai su-
teikė privilegiją skirti visą dė-
mesį vaikams – ji yra įdarbinta, 
gauna atlyginimą ir išlaikymą 
vaikams. „Visi vaikų namai yra 
kalėjimas. Ypač jei turi negalią – 
gimei ir būsi įkalintas iki gyvos 
galvos. Šie vaikai nieko nepa-
darė, kad gautų tokį nuospren-
dį. Gali būti geriausios auklėto-
jos, bet niekas nepakeis šeimos“, 
– dalijasi patirtimi mama. Beje, 
jos vaikai stovykloje pirmą kar-
tą pamatė jūrą. 

„Mamos, turinčios vaikus su 
sunkiomis negaliomis, daugiau-
sia yra dirbančios. Jos neša didelį 
kryželį – dieną naktį yra pririštos 
prie vaikų ir niekas jų negali pa-
keisti. Joms niekas nepasiūlo net 
psichologo pagalbos“, – apgai-
lestauja Jurgita. Jai pačiai didelė 
pagalba – globėjų grupės. Čia tė-
vai ir pasiguodžia, ir informaci-

jos vieni iš kitų sulaukia. Be to, 
yra galimybė valandai kitai pa-
likti vaiką kitoje globėjų šeimo-
je. Jurgita džiaugiasi, kad ir šio-
je stovyk loje yra galimybė ma-
moms pabendrauti, išsikalbėti, 

sulaukti psichologo patarimų. 
Ji sako besitikinti, kad čia užsi-
mezgusi draugystė tęsis ir toliau. 

aurelija babiNsKiENė 
Autorės ir Lietuvos neįgaliųjų 

draugijos nuotr. 

Stovykloje – naujos patirtys ir džiaugsmai(atkelta iš 1 psl.)

Stovykloje vaikai piešė mandalas.

Stovyklautojai domėjosi neįprastu muzikos instrumentu.

Neseniai Radviliškio para-
pijos bendruomenės sociali-
nių paslaugų centrui (direk-
torė Rita Vilimaitė) įteiktas 
EQUASS Assurance koky-
bės sertifikatas. Šis sertifika-
tas rodo, kad centro teikiama 
socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslauga atitinka 
aukščiausius reikalavimus 
Europos lygmeniu. 

Vienas iš centro užsibrėž-
tų tikslų yra ugdyti ir stiprin-
ti socialiai pažeidžiamų rajono 
gyventojų gebėjimus ir galimy-
bes savarankiškai spręsti socia-
lines problemas, padėti įveikti 
socialinę atskirtį. Centre dirba 
Paramos šeimai tarnyba, vaikų 
dienos centras, Krizių centras, 
vykdomas projektas „Integrali 
socia linės globos ir slaugos pa-
galba į namus“. Integrali pagal-
ba teikiama 5 kartus per savaitę. 

Jautrus požiūris į žmogų

Gaudama šią pagalbą džiaugiuosi 
darbuotojų geranoriškumu, su-
pratingumu, reabilitacijos speci-
alistų darbu. Jaudina jų dėmesys 
kasdienio gyvenimo įgūdžių pa-
laikymui: tiek paslaugų gavėjai, 
tiek centro darbuotojai geru žo-
džiu mini centro direktorės pa-
vaduotoją Žydrūnę Plungienę. 
Psichologiniu įžvalgumu, sub-
tiliu jautrumu, dėmesiu žmogui 
ji sugeba padėti kiekvienam, į ją 
besikreipiančiam. Suburtas dar-
nus kompetentingų darbuotojų 
kolektyvas, rūpinamasi jų kva-
lifikacijos kėlimu, darbo kokybe.

Centras palaiko ryšius tiek su 
vietinėmis, tiek su šalies įstaigo-
mis ir organizacijomis. Neseniai 
pasirašyta sutartis su Valakupių 
reabilitacijos centru.

Mums, paslaugų gavėjams, 
visada malonu išgirsti: „Mes ir 
esame tam, kad Jums padėtu-
me.“ Ačiū!

Janina OžaliNsKaitė
Radviliškis

Pirmosiomis liepos dienomis 
tęstinis socialinis meno pro-
jektas „Keramikos menas – 
žmogaus gerovei“ atkeliavo 
ir į Prūdiškių socialinės glo-
bos namus. Surengtose ke-
ramikos dirbtuvėse talentin-
gi Lietuvos keramikos kūrė-
jai, žinomi pedagogai Gvi-
das Raudonius ir Riman-
tas Inokaitis kartu su globos 
namų gyventojais įgyvendi-
no bendrą kūrybinę progra-
mą. Pastarieji buvo įtrauk-
ti į visus keraminės kūrybos 
procesus: nuo molio ir dažų 
paruošimo iki dirbinių sukū-
rimo, glazūravimo ir prista-
tymo visuomenei.

Kūrybinių dirbtuvių da-
lyviai galėjo naudotis naujau-
sia keramikos įranga – žiedimo 
stak lėmis ir raku degimo kros-
nele. Gerai pasaulyje žinoma ra-
ku degimo technologija leidžia 
nulipdytus kūrinius iškart iš-
degti specialioje lauko krosnyje. 
Raku degimo ypatybės suteikia 
procesui netikėtumo ir įspūdin-
gumo, idealiai tinka keramikos 
edukacijai. 

Rankose laikydami molį 
žmonės dažniausiai taip įsi-
traukia į kūrybos procesą, kad 
užmiršta savo rūpesčius, var-
gus. Prūdiškių socialinės glo-
bos namų gyventojai nuoširdžiai 
džiaugėsi kūrybinėmis dirbtuvė-
mis, išgyveno kūrybinį džiaugs-
mą ir teigiamas emocijas, sustip-
rino savo savivertę. 

Projekto ,,Keramikos me-
nas – žmogaus gerovei“ tikslas – 
didinti profesionalios kultūros 
prieinamumą socialinės atskir-
ties grupėse, ugdyti visuomenės 
pakantumą ir atvirumą socialiai 
pažeidžiamoms grupėms, kur-
ti inovatyvius socialinių santy-
kių ir bendradarbiavimo mode-
lius tarp menininkų ir asmenų, 
kuriems nustatytas nuolatinės 
slaugos poreikis. Šie tikslai yra 
neatsiejami ir nuo Prūdiškių so-
cialinės globos namų paskirties 
ir misijos – užtikrinti socialinę 
globą asmenims su negalia, dėl 
kurios jie negali gyventi sava-
rankiškai, naudotis kitomis ben-
druomenės paslaugomis ir ku-
riems būtina nuolatinė specia-
listų priežiūra, skatinti ir saugoti 
socialinę gerovę, remti silpnuo-
sius bendruomenės narius, pa-
dėti jiems jaustis visaverčiais ir 
lygiateisiais visuomenės nariais.

Pačius įdomiausius kūrybi-
nių dirbtuvių rezultatus – nuo 
spalvomis žėrinčių indelių iki 
žaismingų keraminių skulptū-
rų žiūrovai išvydo Dailininkų 
sąjungos galerijoje surengtoje 
bendroje parodoje. Vėliau savo 
rankų darbo gaminiais gyvento-
jai galės džiaugtis patys arba iš-
skirtinį kūrinį padovanoti bran-
giausiems ir artimiausiems, nes 
dovanodami savo laiką ir pa-
stangas iš tiesų dovanojame tai, 
kas brangiausia.

Galina JuDKiNiENė
Prūdiškių socialinės globos namų 

direktoriaus pavaduotoja socialinėms 
paslaugoms

Integracijos keliu

Keramika – saviraiškos būdas

Socialinės globos namų gyventojai įsitraukė į kūrybinį procesą.

EQUASS Assurance sertifikato įteikimo akimirka.

Mildai stovykloje patiko groti.
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Daktaras
Aiskauda

Odos sausumas yra gana pa-
plitęs. Jis būna įgimtas ar-

ba kuriuo nors gyvenimo lai-
kotarpiu įgytas. Vieniems žmo-
nėms tai trunka tik tam tikrą 
laiką, kitiems – visą gyvenimą. 
Šiai ligai būdingi pagerėjimo ir 
paūmėjimo periodai. Jei sau-
sa oda negydoma, ilgainiui ji 
praranda elastingumą, greičiau 
sensta ir raukšlėjasi. 

Odos sausumas gali būti 
bendras arba susijęs tik su ats-
kiromis kūno vietomis.

Odos sausėjimo  
priežastys:

 karšta vonia ir karštas du-
šas (išsausina odą ir ji netenka 
apsauginės plėvelės); beje, kai 
kam oda išsausėja būnant šaltyje 
ar maudantis šaltame vandenyje;
 sausas oras (lauke ir pa-

talpose), ilgai trunkantis kaiti-
nimasis saulėje ir soliariume;
 per dažnai naudojamas 

„stiprus“ muilas, vonios putos 
bei odos valymo priemonės (vi-
sa tai sausina odą);
  gryno vandens stygius 

(dėl to epidermis netenka drė-
gmės);
 rūkymas;
 piktnaudžiavimas gazuo-

tais, saldžiais gėrimais bei kava;
 neracionali mityba; 
 ilgai trunkančios sekinan-

čios dietos;
 vitaminų (ypač A, B gru-

pės ir E) stygius;
 medžiagų apykaitos su-

trikimas;
 bendras organizmo se-

nėjimas;
 ilgas gydymas antibio-

tikais;
  ligos, trikdančios van-

dens balansą: psoriazė (žvyne-
linė), egzema, keratozė, cukri-
nis diabetas, atopinis dermati-
tas, ichtiozės, grybelinės infek-
cijos, alergija ir kt.;
 dažni stresai;
 hormonų balanso sutri-

kimai sergant hipotiroze, me-
nopauzės periodu ir kai kuriais 
kitais atvejais. 

Paaiškinimai:
1. keratozė: a) odos epider-

žiūrai namuose užtikrinti, nuo-
mos išlaidų kompensavimo. Pa-
sirinkta deguonies aparatus nuo-
mojanti įmonė, dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatus išduodanti 
įmonė ar insulino pompas nuo-
mojanti įmonė su pacientu pasi-
rašys sutartį dėl medicinos prie-
taiso išdavimo, garantinio aptar-
navimo, nuolatinės priežiūros ir 
keičiamųjų dalių tiekimo.

VlK ir „bičiulystės“ inf. 

mio raginio sluoksnio sustorė-
jimas; b) lėtinė neuždegiminė 
odos liga, kuriai būdingas sutri-
kęs (dažniausiai padidėjęs) tam 
tikrų vietų odos ragėjimas; ji bū-
na paveldima ir įgyta;

2. atopinis dermatitas (neu-
rodermatitas) – lėtinė pasikarto-
janti vaikų ir paauglių odos liga;

3. ichtiozės – paveldimos 
odos ligos, pasižyminčios odos 
ragėjimo sutrikimu (oda sausė-
ja ir pleiskanoja stambiais žvy-
nais, sutrinka jos šiluminė re-
guliacija, ji netenka apsauginių 
savybių, pasidaro jautri dirgi-
nančioms medžiagoms), ligo-
nis blogai pakelia karštį, linkęs 
į alergines ligas;

4. hipotirozė – skydliaukės 
veiklos susilpnėjimas.

Sausos odos požymiai
Šią odos savybę galima nu-

statyti be ypatingų tyrimų. Pa-
spaudus išsausėjusią odą pirš-
tais, jos paviršiuje ilgai neiš-
nyksta spaudimo pėdsakai. Dė-
mesį reikėtų atkreipti ir į tokius 
požymius, kaip pleiskanojimas, 
įtrūkos, paraudimas, elastingu-
mo nebuvimas, padidėjęs dir-
glumas, nepastebimos poros. 

Per išsausėjusį viršutinį odos 
sluoksnį atsiradusias nedideles 
įtrūkas gali patekti įvairių ne-
švarumų, bakterijų ir cheminių 
medžiagų. Visi šie svetimkūniai 
dažniausiai odą dirgina ir suke-
lia niežėjimą.

Beje, pastebėta, kad neefek-
tyvi riebalų liaukų veikla jau-
niems žmonėms dažniau pasi-

taiko kaip genetinis ypatumas, 
vyresniems – dėl gyvenime atsi-
radusių vidinių ar išorinių odos 
fiziologiją žalojančių faktorių.

Sausos odos tipai
Kosmetologijoje išskiriami 

du sausos odos tonuso tipai.
Pirmasis. Laikoma, kad sau-

sa oda turi gerą tonusą (tai pas-
tebima jauname amžiuje), pasi-
žymi jautrumu dirgikliams, nors 
kartais ją niežti, tačiau oda būna 
elastinga, lygi, matinė, be giles-
nių ir daugybinių raukšlių. Vis 
dėlto ir šiuo atveju būtina regu-
liari ir tinkama odos priežiūra 
bei apsauga nuo saulės spindulių.

Antrasis. Sumažėjęs sausos 
odos tonusas, suplonėjusi oda 
apie akis, nosies ir lūpų raukš-
lių srityse, intensyviai formuo-
jasi raukšlės. Paprasta kosmeti-
ka neefektyvi, reikalinga specia-
listo pagalba.

Įsidėmėtina!
Pėdų ir padų odos sausumą 

gali sukelti nepatogi avalynė, 
nepakankamas kiekis vitaminų 
A ir E, endokrininės sistemos li-
gos ir grybelinės infekcijos. Kai 
kuriais atvejais dėl šių priežasčių 
sukietėjusioje ir išsausėjusioje 
odoje (pvz., kulnų srityje) atsi-
randa skausmingų įtrūkų, daug 
kitų nemalonių pojūčių.

Patarimų rinkinėlis
 Bendrą odos sausumą gali 

sukelti ne tik išorinės priežastys, 
bet ir vidaus organų ligos. Taigi, 
norint padėti odai, būtina surasti 
pagrindinę priežastį – ligą ir ją 

gydyti. Kartu su pagrindinės li-
gos gydymu patartina pakanka-
mai gerti vandens (nuo 1,5 iki 2 
litrų), vartoti pieno produktus, 
riebią žuvį bei kitus jūros pro-
duktus, augalinį aliejų, broko-
lius, pupas, pupeles, špinatus, 
riešutus. Reikėtų atsisakyti ža-
lingų įpročių.
 Odos išsausėjimą ir nie-

žėjimą gali sukelti staigus liek-
nėjimas arba kasdienis geriamo-
jo vandens stygius. Sekinančios 
dietos organizme sukelia balty-
mų ir mikroelementų stygių, o 
liekninantys preparatai iš orga-
nizmo pašalina pernelyg daug 
vandens. Todėl oda praranda 
tonusą, elastingumą, greičiau 
senėja.
 Tais atvejais, kai sausa oda 

būna ilgai paraudusi, ją dažnai 
niežti, atsiranda opų arba pleis-
kanoja dideli odos plotai, būti-
na kuo greičiau kreiptis į gydy-
mo įstaigą. Pasitaiko, kad pri-
reikia alergologo, kosmetologo, 
dermatologo ir kai kurių kitų 
specialistų pagalbos. Jeigu oda 
išsausėjo dėl kaitinimosi sau-
lėje ar soliariume, sauso patal-
pų oro, reikėtų nutraukti kaiti-
nimąsi, drėkinti orą patalpose. 
Teks atsisakyti ir karštos vonios 
bei karšto dušo. Šioms proce-
dūroms (jų trukmė – ne ilges-
nė kaip 15 min.) geriausiai tinka 
šiltas vanduo, švelniai veikiantis 
dušo gelis arba kokios nors vai-
kiškos priemonės, ypač tos, ku-
riose yra drėkinančių elementų. 
Netgi tokiomis švelniomis prie-
monėmis patartina naudotis ne 
dažniau kaip kartą per 7 dienas.

Pastaba: kai oda išsausėjusi, 
po vandens procedūrų jos ne-
reikia sausai nušluostyti rankš-
luosčiu; bus kur kas geriau, kai 
oda liks šiek tiek drėgna ir iš-
džius savaime; po to odą patar-
tina patepti kosmetiniu aliejumi, 
kuris padeda išlaikyti drėgmę. 
 Kadangi sausa oda labai 

jautri įvairiems dirgikliams, to-
dėl būtina bent jau arčiau kūno 
dėvėti „kvėpuojančius“ drabu-
žius (medvilninius, drobinius 
ir pan.), visam laikui atsisaky-
ti sintetikos ir kitų nenatūra-
lių dalykų. 

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) specialistų tei-
gimu, vis daugiau pacientų, 
kurių sveikatos priežiūrai 
reikalingi brangūs medicinos 
prietaisai, juos išsinuomoja 
Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) biudže-
to lėšomis. Šia nauja galimy-
be vos per pusantrų metų pa-
sinaudojo daugiau nei tūks-
tantis žmonių.

„Deguonies aparatų, dirbti-
nės plaučių ventiliacijos aparatų 
ir insulino pompų nuomos išlai-
dos iki šių metų birželio buvo 
kompensuotos jau 1 140 pacien-
tų, kurių ligų gydymui namuo-
se šie įrengimai yra gyvybiš-

kai svarbūs. Džiaugiamės, kad 
pacien tai, kuriems reikalingas 
gydymas deguonimi ar dirbti-
ne plaučių ventiliacija, neprivalo 
būti ligoninėje vien tam, kad ga-
lėtų naudotis reikiamais apara-
tais. Cukriniu diabetu sergantys 
pacientai dabar taip pat gali pa-
sinaudoti ligonių kasų kompen-
suojama insulinų pompų nuo-
ma ir pagerinti savo gyvenimo 
kokybę“, – sako VLK Ortope-
dijos technikos kompensavimo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Eglė Valiulytė.

Skaičiuojama, kad iš viso per 
pusantrų metų medicinos prie-
taisų nuomai kompensuoti pri-
reikė daugiau nei 1,3 mln. eurų 
PSDF biudžeto lėšų.

Ligonių kasų duomenimis, 

per pusantrų metų deguonies 
aparatus išsinuomojo daugiau 
nei 600 pacientų. Šių prietaisų 
nuomos išlaidoms kompensuoti 
prireikė daugiau nei 534 tūkst. 
eurų PSDF biudžeto lėšų.

Dar beveik 170 pacientų 
pasinaudojo pernai atsiradusia 
galimybe išsinuomoti dirbti-
nės plaučių ventiliacijos apara-
tus gydymui namuose. Jų nuo-
mai kompensuoti prireikė dau-
giau nei 310 tūkst. eurų iš PSDF 
biudžeto.

Jau metus ligonių kasos kom-
pensuoja ir insulino pompų nuo-
mos išlaidas, o nuo praeitų metų 
lapkričio – ir išmaniųjų insulino 
pompų nuomą. VLK duomeni-
mis, iki šių metų birželio šia pa-
slauga pasinaudojo beveik 350 

pacientų. Pompų nuomai kom-
pensuoti išleista beveik pusė mi-
lijono eurų PSDF biudžeto lėšų.

„Visų šių brangių medici-
nos priemonių nuomos išlai-
dos PSDF biudžeto lėšomis yra 
100 procentų kompensuojamos 
tiems privalomuoju sveikatos 
draudimu apsidraudusiems žmo-
nėms, kuriems jos yra būtinos 
sveikatos priežiūrai namuose. 
Tai sprendžia tretinio lygio gy-
dytojų konsiliumas“, – atkreipia 
dėmesį E. Valiulytė.

VLK primena, kad žmo-
nėms, norintiems išsinuomoti 
reikiamą įrenginį, su tretinio ly-
gio gydytojų konsiliumo išvada 
reikia kreiptis į įmones, turinčias 
sutartį su VLK dėl medicinos 
prietaisų, būtinų sveikatos prie-

Konsultuojame, 
komentuojame Ligonių kasa apmoka ir deguonies 

aparatų, ir insulino pompų nuomą 

Pagalba sausai plaštakų 
odai ir pirštams

Plaštakų ir pirštų oda daž-
niausiai išsausėja plaunant indus 
agresyviomis cheminėmis prie-
monėmis arba karštame vande-
nyje ir nesinaudojant apsaugi-
nėmis pirštinėmis; taip pat rei-
kėtų atsisakyti antibakterinio, 
dezodoruoto muilo. Apsauginių 
pirštinių taip pat prireiks dir-
bant įvairius žemės ūkio dar-
bus, turint reikalų su statybinė-
mis medžiagomis, dažais, skie-
dikliais ir t. t. 

Kaukė 
Pradžioje išverdamos nelup-

tos bulvės, po to jos nulupamos 
ir sugrūdamos. Į košę įmaišomas 
šaukštas šilto pieno. Šilta masė 
užtepama ant plaštakų, palaiko-
ma 20 min., po to nuplaunama 
šiltu vandeniu. Plaštakos švel-
niai nusausinamos rankšluos-
čiu ir leidžiama išdžiūti savaime. 

Pageidautina tokias proce-
dūras daryti 2–3 kartus per die-
ną. Gydymo kurso trukmė – 
5–7 dienos.

Kompresas 
Sumaišoma: stiklinė riebios 

grietinės, kiaušinio trynys, vie-
nos citrinos sultys. Mišinyje pa-
mirkyta trilinka marlės (ar pa-
našaus audeklo) atraiža uždeda-
ma ant plaštakų išorinės dalies 
(jei problemiški delnai – ir ant 
jų). Po to kompresas uždengia-
mas polietileno plėvele ir šiltu 
rankšluosčiu. Po 20 min. kom-
presas nuvalomas vatos tampo-
nais ir užsimaunama medvilni-
nėmis pirštinėmis. Tokie kom-
presai ypač pageidautini prieš 
miegą, nors galima tai atlikti ir 
kitu paros metu. Gydymo kur-
sas – 3–4 dienos.

Vonelė
Į vonelę įpilama iki kamba-

rio temperatūros pašildyto alie-
jaus (alyvuogių, saulėgrąžų, linų 
sėmenų), kad apsemtų plaštakas. 
Vonelėje įmerktos plaštakos lai-
komos 20 min., po to jos nušluos-
tomos popierine servetėle arba 
vatos tamponu. Tokios procedū-
ros daromos 2 kartus per savaitę. 
Gydymo kursas – 2–3 savaitės. 

romualdas OGiNsKas

Negydoma sausa oda greičiau sensta ir raukšlėjasi

Deguonies aparatas.
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Savarankiško gyvenimo die-
na, Europoje švenčiama ge-

gužės 5 d., kaip žinoma, Vilniu-
je buvo paminėta protesto eity-
nėmis. Jas organizavo asociaci-
ja „Savarankiškas gyvenimas“. 
Labai gerai, kad yra tokia orga-
nizacija, vienijanti negalią tu-
rinčius žmones. Ši protesto ak-
cija, nors ir nepasižymėjo daly-
vių gausa, bet svarbiausia – pri-
minė valdžiai ir visuomenei vis 
dar sunkiai sprendžiamas ir ne-
išspręstas problemas. Ši akcija 
atkreipė ir neįgaliųjų organiza-
cijų, jų vadovų dėmesį, kartais 
pasireiškiantį pasyvumą, nereik-
lumą, abejingumą. Šioje akcijo-
je išryškėjo, kad nepakanka pra-
šyti, priminti, maldauti. Reikia 
kartais net griežtai pareikalauti, 
kad būtų vykdomos Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konven-
cijos nuostatos. 

Štai kad ir toks pavyzdys – 
praėjusiais metais buvo per-
skaičiuotos, t.y. padidintos pen-
sijos senatvės pensijų gavėjams. 
Tačiau neįgaliųjų (invalidumo) 
pensijų gavėjams tai nebuvo tai-
koma. Dėl nesuprantamų prie-
žasčių neįgalieji, turintys 30 me-
tų ir didesnį socialinio draudimo 
stažą, buvo „pamiršti“. Jiems bu-
vo pasiūlyta kreiptis į „Sodros“ 
skyrius, kad jų gaunamas išmo-
kas perskaičiuotų į senatvės pen-
sijas. Tačiau tiems, kurių pensi-
jos buvo keletu eurų didesnės, 
perskaičiavus būtų tik mažesnės. 
„Sodros“ darbuotojai ne tik ne-
galėjo paaiškinti tokio neteisin-
gumo, bet dar ir stebėjosi juo. 
Tad kur čia lygios galimybės?

Anksčiau negalią patyrę žmo-
nės su nostalgija prisimena, kai 
kartą per metus gaudavo nemo-
kamus kelialapius į sanatorijas. 
Taip buvo ir tada, kai valstybė 
ekonomiškai dar nebuvo tvirtai 
atsistojusi ant kojų. 

Dabar stebime, kaip auga 
ekonomika ir BVP, bet daug ko 
atsisakyta. Neįgaliuosius (ir ne 
tik juos) jaudina planai siaurinti 
medicinos paslaugų prieinamu-
mą, jas iš dalies apmokestinti, 
uždaryti rajonų ligonines.

Nėra ko ir stebėtis, kad ne-
įgalieji neturi darbo, jei neretai 
diskriminaciją patiria ir sveiki 
darbingo, bet jau vyresnio am-
žiaus žmonės.

Gegužės 5 d. akcijoje bu-
vo pabrėžta, kad turime kalbėti 
dar garsiau. Galima pridurti, kad 
kalbėti reikia ne tik garsiau, bet 
ir griežčiau. Teisingai buvo pasa-
kyta, kad daug kas priklauso nuo 
pačių neįgaliųjų organizacijų ak-
tyvumo, pilietiškumo. Tad nori-
si, kad būtų įveiktos dar pasitai-
kančios diskriminacijos formos, 
valdžių abejingumas sprendžiant 
neįgaliųjų problemas, bet to siek-
dami turime būti vieningi – ne-
sikuklinti ir nebijoti kreiptis net 
ir į tarptautines organizacijas, 
ginančias neįgaliųjų teises. Tad 
daugiau vienybės, drąsos ir ryž-
tingumo mums visiems.

Juozas rasiulis
Lazdijai 

Ne tik 
garsiau, bet 
ir griežčiau

Neatsispyrė artimųjų 
prašymui?

„Neabejoju, kad kiaušinta-
kių atidalijimą atliko mane ope-
ravęs gydytojas, – sako Aušra. – 
Tačiau norėjome išsiaiškinti, ar 
jis pats ryžosi tokiam žingsniui, 
ar vykdė mūsų artimųjų pra-
šymą?“ 

Pora neslepia, kad artimie-
ji nuo pat pradžių nepritarė jų 
santuokai. Esą susituokę du ne-
įgalūs žmonės nesugebės sava-
rankiškai gyventi, jiems nuo-
lat reikės padėti. Sužinoję, kad 
Aušra laukiasi, ėmė dar labiau 
nerimauti: kas augins rateliais 
judančios moters vaiką? Juk ji 
nepajėgs nei išmaudyti kūdikio, 
nei kitaip juo pasirūpinti. Į Da-
rių didelių vilčių nedėjo – vy-
ras lieka vyru, o kuris gi, anot 
jų, imasi tokios atsakomybės? 
Be to, jis irgi neįgalus.

Pora įsitikinusi, kad be jo-
kio pagrindo į perdėtų globė-
jų vaidmenį įsijautę artimieji ir 
paprašė gydytojo padaryti taip, 
kad bent jau daugiau vaikų jie-
du nesusilauktų. Nei Aušros, nei 
Dariaus šeimų nariai neprisipa-
žino taip padarę. Tokią poros 
prielaidą atmetė ir bylą nagri-
nėjęs Kauno apygardos teismas. 

„Tuomet visa atsakomybė 
tenka gydytojui, – sako Aušra. – 
Aš ne vienintelė neįgaliojo ve-
žimėliu judanti moteris, norin-
ti susilaukti vaikų. Yra šeimų, 
auginančių ir po du, ir po tris 
vaikus. Mudviem su vyru, o ne 
kokiam nors gydytojui spręsti, 
kiek jų turėti, kaip juos auginti.“

Teismo ekspertizė 
sterilizacijos faktą 

patvirtino 
Lazdijų ligoninė, Aušrą ope-

ravęs gydytojas su poros iškel-
tais kaltinimais nuo pat pra-
džių nesutiko. Buvo neigiamas 
ir pats sterilizacijos faktas. Vis 
dėlto teismo medicinos eksper-
tai patvirtino, kad moteriai bu-
vo atidalyti kiaušintakiai. Beje, 
tai buvo atlikta labai profesiona-
liai: nustatyta, kad kiaušintakių 
defektai simetriški, vienodi. Ir 
atsiradę dėl mechaninio povei-
kio, o ne įgimta patologija (to-
kiai esant Aušra nebūtų galė-
jusi susilaukti ir pirmojo kūdi-
kio). Ekspertai patvirtino ir tai, 
kad kitų chirurginių pilvo ope-
racijų, išskyrus Cezario pjūvį ir 
diagnostinę laparoskopiją, Auš-
ra nebuvo patyrusi. 

„Kokių įrodymų dar reikia? 
Jau ir taip surinkti faktai akis 
bado, – stebėjosi moteris. – By-
la buvo nagrinėjama pustrečių 
metų. Į Kauną važiavau daugy-
bę kartų, pavargau vis iš nau-
jo pasakodama  skaudžią istori-
ją, įrodinėdama, kad ne dėl sa-
vo kaltės negaliu turėti daugiau 
vaikų, klausydamasi mus šmei-
žiančių kalbų.“

Gydytojo kaltės teismas 
nenustatė

Kauno apygardos teismo pa-
skelbtas verdiktas Aušrą ir Darių 
šokiravo dar kartą. Teismo ats-
tovė žurnalistams pranešė, kad 
byloje nenustatyta, kas iš opera-
cijoje dalyvavusių medikų atliko 
tyčinius arba neatsargius veiks-

mus, kurie pažeidė pacientės 
teises. „Apie kokius neatsargius 
veiksmus kalbama? – stebėjosi 
Aušra. – Profesionaliai atliktą 
kiaušintakių atidalijimo, pride-
ginimo operaciją galima pava-
dinti atsitiktiniais veiksmais? Ir 
kas kitas, be operavusio gydy-
tojo, galėjo tai atlikti? Narkozę 
davęs anesteziologas? O gal ins-
trumentus padavinėjusi seselė?“

Darius prisimena teismo po-
sėdžiuose girdėjęs ir dar absur-
diškenę versiją: esą galbūt jis 
žmoną sterilizavęs. „Na, žino-
ma, tada gydytojas nekaltas, – 
ironizavo vyras. – Deja, iki šiol 
nepastebėjau turįs hilerio ga-
bumų...“ 

Pasak Aušros, buvo svarsto-
ma ir dar viena neįtikėtina ver-
sija – ar jos organizme įvyku-
siems pokyčiams neturėjo įta-
kos moters vartoti kontracepti-
kai. „Taip, tas tabletes aš iš tik-
rųjų gėriau. Esame mąstantys ir 
atsakingi žmonės. Norėjome pa-
laukti, kol sūnus paaugs, ir tik 
tada galvoti apie kitą kūdikį. Bet 
pirmą kartą girdžiu, kad tablečių 
poveikis galėtų prilygti operaci-
jos pasekmėms.“

Laimėtas tik pirmas  
mūšis 

Teismo nuosprendį Aušra ir 
Darius vadina sunkiai pasiekta 
pirmąja pergale. Kadangi į pa-
grindinį klausimą – kas ir kodėl 
moterį sužalojo ir atėmė galimy-
bę dar kartą pastoti, teismas taip 
ir neatsakė, pora neatmeta gali-
mybės bylinėtis toliau. „Turime 
mėnesį nuosprendžiui apskųsti. 
Pasitarsime su advokatu, kaip to-
liau elgtis, – sako jie. – Bet esa-
me pasiryžę nesustoti pusiauke-
lėje ir eiti iki galo. Jeigu reikės, 
ir Strasbūrą, Europos žmogaus 
teisių teismą pasieksim.“ 

Nagrinėtoje byloje daugiau-
sia buvo kalbama apie sutrikdy-
tą moters sveikatą. Vis dėlto es-
minis šio teismo proceso daly-
kas – pažeistos žmogaus teisės. 

Pokyčių reikia jau  
šiandien 

Aušra guodžiasi, kad neįga-
lūs žmonės dar dažnai laikomi 
antrarūšiais, nesugebančiais sa-
varankiškai gyventi, prisiimti 
atsakomybės, neturinčiais nei 
jausmų, nei svajonių. 

Socialinę atskirtį nuo ma-
žens patirianti moteris pasakoja: 
„Gimiau Kauno klinikose. Gim-
dymo trauma, cerebrinis paraly-
žius, pritrauktos rankos ir kojos, 
jas atpalaiduoti turėjusios ope-
racijos, ligoninės, sanatorijos – 
taip atrodė „nerūpestinga“ ma-
no vaikystė. Nors pradinė mo-
kykla buvo visai netoli namų, 
tik už kalniuko, pati į ją nueiti 
negalėjau. Įsisodinęs į vaikišką 
vežimėlį ar traktoriaus kabiną 
tėtis nuveždavo. Ir į klasę nu-
nešdavo, nes neįgaliesiems mo-
kykla nebuvo pritaikyta. Kartu 
su bendraamžiais vidurinės mo-
kyklos taip pat negalėjau lanky-
ti, ji irgi buvo nepritaikyta ir jau 
gerokai toliau nuo namų. Nuo 
penktos klasės mokiausi na-
mie. Pagrindinių dalykų – lie-
tuvių, rusų kalbų, matematikos 
mokė ta pati mokytoja. Apie fi-
ziką, chemiją, kitus rimtesnius 
dalykus nebuvo nė kalbos. Net 
ir tokie mokslai tęsėsi tik trejus 
metus. Aštuntoje klasėje moky-
toja pas mane jau nebeateidavo. 
Matyt, nusprendė, kad užteks ir 
to, ką išmokau. Tėvai nepriešta-
ravo, taip viskas ir liko...“ 

Praėjo nemažai laiko, kol 
tarp keturių sienų dienas leidu-
si Aušra ryžosi ištrūkti iš tokio 
gyvenimo gniaužtų. Į Valaku-
pių reabilitacijos centrą išsiruo-

šusi mergina ėmė mokytis siu-
vėjos amato, susipažino su pana-
šaus likimo žmonėmis. Stiprėjo 
ir draugystė su Dariumi, kuris ir 
prikalbino Aušrą atvykti į Vil-
nių, o pats ten mokėsi apskaiti-
ninko specialybės. „Pamačiau, 
kad gyvenimas gali būti įdo-
mus ir spalvingas“, – prisime-
na Aušra. 

Baigę profesinės reabilitaci-
jos programą ir įgiję specialybes 
iš Valakupių reabilitacijos cent-
ro Aušra ir Darius išvyko jau 
kaip vyras ir žmona. Prasidėjo 
naujas gyvenimas. Gimus sū-
nui užgriuvo nelengvi, bet ma-
lonūs rūpesčiai. „Jie mūsų ne-
palaužė, tik dar labiau sustipri-
no šeimą“, – sako Aušra. 

Moteris neslepia – lengva 
nebuvo nei tada, nei dabar. „Gy-
venimas taip susiklostė, kad tu-
rime verstis iš per mėnesį gau-
namų 700 eurų. Darius neseniai 
baigė Edukologijos universitetą, 
turi istorijos mokytojo diplomą, 
bet darbo niekur negauna. Gy-
venimo aprašyme sąžiningai pa-
rašė, kad turi negalią, ir tokio 
specialisto niekas nepriima. Štai 
jums ir mus pasiruošusi priimti 
atvira darbo rinka...“

Pasak Aušros, neįgaliųjų gy-
venimą apsunkina ir nepritaiky-
ta aplinka. „Kur pasisuksi – vi-
sur kliūtys. Tik į vieną maisto 
prekių parduotuvę Lazdijuose 
su vežimėliu galiu įvažiuoti, dėl 
to apsipirkti dažnai važiuojam į 
Lenkiją. Į sūnaus mokyklą taip 
pat negaliu patekti. Visas nau-
jienas sužinau tik paskambinu-
si auklėtojai arba papasakoja iš 
tokių susirinkimų grįžęs vyras.“ 

„Daug kalbama apie neįga-
liųjų integraciją, bet realių po-
slinkių – mažai, – žmonai pri-
taria Darius. – Turime kelti savo 
problemas, viešai apie jas kalbė-
ti, daryti viską, kad visuomenės 
požiūris keistųsi. Jeigu tylėsime, 
kentėsime, vargu ar kas pasikeis. 
O pokyčių labai reikia. Ne po 
metų, trejų – šiandien.“

aldona miliEŠKiENė
Asmeninio archyvo nuotr.

Teismo sprendimo šokiruota 
neįgaliųjų pora rankų nuleisti nežada

(atkelta iš 1 psl.)

Aušra neslepia – gyvenime jai teko patirti daug skriaudų.

Aušra ir Darius Jankauskai kartu jau 16 metų.
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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, liepos 15 d. 
09:20 Senis. N-7. 286 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/18 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/4 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 108 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Vartotojų kontro-
lė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Premjera. Žalgirio mūšis. N-7. 
23:10 Dviračio žinios. 23:40 Kostiu-
muotieji 2. N-7. 2/16 s. 00:23 Kostiu-
muotieji 3. N-7. 3/1 s. 01:05 Savaitė. 
(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 ži-
nios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/4 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 108 s. (kart.).

Antradienis, liepos 16 d. 
09:20 Senis. N-7. 287 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/19 
s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/5 
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 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 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 109 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji 3. N-7. 3/2, 3/3 s. 
00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota, 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 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/5 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 109 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 17 d. 
09:20 Senis. N-7. 288 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/20 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/6 s. 12:00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 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 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 110 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Mano mama gami-
na geriau! 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 
3. N-7. 3/4, 3/5 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. 
(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 ži-
nios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/6 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 110 s. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 18 d.
09:20 Senis. N-7. 289 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/21 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/7 s. 12:00 Gyvenimas. (sub-
titruota). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 111 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Daiktų istorijos. Ved. Sau-

lius Pilinkus. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Kostiumuotieji 3. N-7. 
3/6, 3/7 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 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 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/7 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 111 s. (kart.).

Penktadienis, liepos 19 d. 
09:20 Senis. N-7. 290 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/22 
s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/8 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 13:00 
Vartotojų kontrolė. (kart.). 13:58 Lote-
rija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 112 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos 
virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Va-
karėja“ su Martynu Starkumi. 22:40 
Fantastiškas penktadienis. Jonukas 
ir Grytutė: raganų medžiotojai. N-14. 
00:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 (Ne)emi-
grantai. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komisa-
ras Reksas 15. N-7. 15/8 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 112 s. (kart.).

Šeštadienis, liepos 20 d. 
06:05 Gyvenimas. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 07:30 
Raganų nebūna. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Gva-
dalkivyras. Didžioji upė. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. At-
šiaurioji Kanada. 3 d. Šalies gilumo-
je. (subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 
8. N-7. 8/4, 8/5 s. 15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras 
su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Kon-
certas „Kur balti keliai“. Algimanto 
Raudonikio dainos. 22:40 Antikvari-
ato paslaptys 6. Žmogžudystės pagal 
romanus. N-7. 00:05 Jonukas ir Grytu-
tė: raganų medžiotojai. N-14. (kart.). 
01:30 Žalgirio mūšis. N-7. (kart.). 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 03:30 Pasaulio dokumentika. 
Atšiaurioji Kanada. 3 d. Šalies gilumo-
je. (subtitruota, kart.). 04:25 Džesika 
Flečer 8. N-7. 8/4, 8/5 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 21 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi 
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 25 s. Velnias su 
trimis aukso plaukais. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Baltoji pelėda – šiaurės ka-
ralienė. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Gorongozos naci-
onalinis parkas. Rojaus atgimimas. 
4 d. Slapti pasauliai. (subtitruota). 
13:50 Mis Marpl 4/1 s. Rugiai kišenė-
je. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loteri-
ja „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savai-
tė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Sąjū-
dis. 5 s. 22:00 Premjera. Marija Tere-
zė. N-14. 1 s. 23:45 Kur klaidžioja bizo-
nai. N-14. 01:25 Pasaulio dokumenti-
ka. Baltoji pelėda – šiaurės karalienė. 
(subtitruota, kart.). 02:20 Pasaulio do-
kumentika. Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas. 4 d. Slap-
ti pasauliai. (subtitruota, kart.). 03:15 
Pasaulio dokumentika. Gvadalkivy-
ras. Didžioji upė. (subtitruota, kart.). 
04:05 Klausimėlis.lt (kart.). 04:20 Mis 
Marpl 4/1 s. Rugiai kišenėje . (kart.).

tV3
Pirmadienis, liepos 15 d. 
00:45. 30 dienų nakties. 02:40. Iks-

menai (kart.). 04:25. 24 valandos. Pali-
kimas 1, 4. 06:10. Televitrina 34. 06:25. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 7. 
06:55. Simpsonai (kart.) 21, 4. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 21, 5. 07:55. Ūkio še-
fas (kart.) 1, 7. 08:20. Skaniai ir papras-
tai (kart.) 2, 11. 08:55. Meilės sūkuryje 
3111. 10:00. Meilės sparnai 1, 59. 11:00. 
Meilės sparnai 1, 60. 12:00. Gyveni-
mo išdaigos 2, 19. 12:30. Gyvenimo iš-
daigos 2, 20. 13:00. Pažadėtoji 6, 529. 
13:30. Pažadėtoji 6, 530. 14:00. Paža-
dėtoji 6, 531. 14:30. Pažadėtoji 6, 532. 
15:00. Simpsonai 21, 6. 15:30. Simpso-
nai 21, 7. 16:00. TV3 žinios 139. 16:25. 
TV3 orai 139. 16:30. TV Pagalba 11, 52. 
18:30. TV3 žinios 196. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 196. 19:30. Atsar-
giai! Merginos 3, 47. 20:00. Atsargiai! 
Merginos 3, 48. 20:30. Kam ta meilė? 
2, 9. 21:00. TV3 vakaro žinios 111. 21:57. 
TV3 orai 111. 22:00. Už priešo linijos 2.

Antradienis, liepos 16 d. 
00:00. Kaulai 11, 12. 01:00. 24 va-

landos. Palikimas 1, 5. 01:55. Detekty-
vas Bekstriomas 1, 3. 02:45. Salemas 
3, 2. 03:40. Kaulai (kart.) 11, 12. 04:30. 
Moderni šeima 7, 15. 04:55. Gyvenimo 
išdaigos 2, 19. 05:20. Gyvenimo išdai-
gos 2, 20. 06:10. Televitrina 34. 06:25. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 8. 
06:55. Simpsonai (kart.) 21, 6. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 21, 7. 07:55. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 3, 47. 08:25. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 3, 48. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3112. 10:00. Meilės sparnai 1, 61. 
11:00. Meilės sparnai 1, 62. 12:00. Tai 
bent giminaičiai 1. 13:00. Pažadėtoji 6, 
533. 13:30. Pažadėtoji 6, 534. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 535. 14:30. Pažadėtoji 6, 536. 
15:00. Simpsonai 21, 8. 15:30. Simpso-
nai 21, 9. 16:00. TV3 žinios 140. 16:25. 
TV3 orai 140. 16:30. TV Pagalba 11, 53. 
18:30. TV3 žinios 197. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 197. 19:30. Atsar-
giai! Merginos 3, 49. 20:00. Atsargiai! 
Merginos 3, 50. 20:30. Kam ta meilė? 2, 
10. 21:00. TV3 vakaro žinios 112. 21:57. 
TV3 orai 112. 22:00. Aš, kitas aš ir Irena.

trečiadienis, liepos 17 d. 
00:15. Kaulai 11, 13. 01:15. 24 va-

landos. Palikimas 1, 6. 02:05. Detekty-
vas Bekstriomas 1, 4. 02:55. Salemas 3, 
3. 03:50. Kaulai (kart.) 11, 13. 04:40. Tai 
bent giminaičiai 1. 06:10. Televitrina 
34. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(kart.) 2, 9. 06:55. Simpsonai 21, 8. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 21, 9. 07:55. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 3, 49. 08:25. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 3, 50. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3113. 10:00. Meilės sparnai 1, 63. 
11:00. Meilės sparnai 1, 64. 12:00. Tai 
bent giminaičiai 2. 13:00. Pažadėtoji 6, 
537. 13:30. Pažadėtoji 6, 538. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 539. 14:30. Pažadėtoji 6, 540. 
15:00. Simpsonai 21, 10. 15:30. Simpso-
nai 21, 11. 16:00. TV3 žinios 141. 16:25. 
TV3 orai 141. 16:30. TV Pagalba 11, 55. 
18:30. TV3 žinios 198. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 198. 19:30. Atsar-
giai! Merginos 3, 51. 20:00. Atsargiai! 
Merginos 3, 52. 20:30. Kam ta meilė? 2, 
11. 21:00. TV3 vakaro žinios 113. 21:57. 
TV3 orai 113. 22:00. Geležinkelio tigrai. 
22:25. Vikinglotto 29.

ketvirtadienis, liepos 18 d. 
00:40. Kaulai 11, 14. 01:35. 24 va-

landos. Palikimas 1, 7. 02:25. Detekty-
vas Bekstriomas 1, 5. 03:15. Salemas 3, 
4. 04:05. Kaulai (kart.) 11, 14. 04:55. Tai 
bent giminaičiai 2. 06:10. Televitrina 
34. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) 9, 201. 06:55. Simpsonai (kart.) 
21, 10. 07:25. Simpsonai (kart.) 21, 11. 
07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 51. 
08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
52. 08:55. Meilės sūkuryje 3114. 10:00. 
Meilės sparnai 1, 65. 11:00. Meilės spar-
nai 1, 66. 12:00. Tai bent giminaičiai 3. 
13:00. Pažadėtoji 6, 541. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 542. 14:00. Pažadėtoji 6, 543. 
14:30. Pažadėtoji 6, 544. 15:00. Simp-
sonai 21, 12. 15:30. Simpsonai 21, 13. 
16:00. TV3 žinios 142. 16:25. TV3 orai 
142. 16:30. TV Pagalba 11, 35. 18:30. TV3 
žinios 199. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 199. 19:30. Atsargiai! Mergi-
nos 3, 53. 20:00. Atsargiai! Merginos 
3, 54. 20:30. Kam ta meilė? 2, 12. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 114. 21:57. TV3 orai 
114. 22:00. Rembo. Pirmasis kraujas 2. 
23:55. Kaulai 11, 15.

Penktadienis, liepos 19 d. 
00:55. 24 valandos. Palikimas 1, 

8. 01:45. Detektyvas Bekstriomas 1, 
6. 02:35. Salemas 3, 5. 03:30. Kaulai 
(kart.) 11, 15. 04:20. Moderni šeima 7, 
16. 04:45. Tai bent giminaičiai 3. 06:10. 
Televitrina 34. 06:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis (kart.) 9, 202. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 21, 12. 07:25. Simpsonai (kart.) 21, 
13. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
53. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 
3, 54. 08:55. Aš matau tave 1, 7. 10:00. 
Meilės sparnai 1, 67. 11:00. Meilės spar-

Lnk
Pirmadienis, liepos 15 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(934). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (935). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (936). N-7. 07:30 „Tomas ir Dže-
ris“ (7). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (8). 07:50 
„Tomas ir Džeris“ (9). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (96). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (97). N-7. 
09:50 „Mirtis rojuje“ (3). N-7. 10:55 „Kan-
disė Renuar“ (8). N-7. 12:00 „Neklausk 
meilės vardo“ (58). 12:30 „Neklausk 
meilės vardo“ (59). 13:00 „Mano liki-
mas“ (102). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (30). 
15:00 „Svajoklė“ (30). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ 
(15). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... 
Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 
Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo. N14. 00:50 „Kortų name-
lis“ (2). N14. 01:50 Turistas (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 16 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (937). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (938). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (939). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (10). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(11). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (12). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (98). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(99). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (4). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (9). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (60). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (61). 13:00 
„Mano likimas“ (103). N-7. 14:00 „Naš-
laitės“ (31). 15:00 „Svajoklė“ (31). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Bau-
džiauninkė“ (16). N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Valanda su 
Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Menas 
vogti. N14. 00:20 „Kortų namelis“ (3). 
N14. 01:20 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo (kart.). N14.

trečiadienis, liepos 17 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(940). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (941). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (942). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (13). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(14). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (15). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (100). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (101). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (5). 
N-7. 11:00 „Kandisė Renuar“ (10). N-7. 
12:10 „Neklausk meilės vardo“ (62). 
12:40 „Mano likimas“ (104). N-7. 14:00 
„Našlaitės“ (32). 15:00 „Svajoklė“ (32). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
„Baudžiauninkė“ (17). N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Valan-
da su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pa-
bėgimas. N14. 00:15 „Kortų namelis“ 
(4). N14. 01:15 Menas vogti (kart.). N14.

ketvirtadienis, liepos 18 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (943). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (944). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (945). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (16). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(17). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (18). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (102). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(103). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (6). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (1). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (63). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (64). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (1). 14:00 „Našlaitės“ 
(33). 15:00 „Svajoklė“ (33). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (18). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Įspėjantis praneši-
mas. N-7. 01:20 „Kortų namelis“ (5). N14. 
02:25 Pabėgimas (kart.). N14. 03:50 Al-
chemija. Švietimo amžius. 04:15 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 19 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(946). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (947). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (948). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (19). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(20). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (21). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (104). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(105). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (7). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (2). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (65). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (66). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (2). 14:00 „Našlaitės“ 
(34). 15:00 „Svajoklė“ (34). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (19). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Džonas 
Vikas 2. N14. 23:25 Paskutinė tvirto-
vė. N14. 02:00 Įspėjantis pranešimas 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, liepos 20 d. 
06:30 „Tomas ir Džeris“ (16) (kart.). 

06:40 „Tomas ir Džeris“ (17) (kart.). 06:50 
„Tomas ir Džeris“ (18) (kart.). 07:00 „Įspū-
dingasis Žmogus-voras“ (18). 07:25 „ 
„Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į 
„Veiną““ (3). 07:50 „Monstrai prieš atei-
vius“ (1). 08:15 „Riterių princesė Nela“ 
(8). 08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“ (13). 
09:15 „Ogis ir tarakonai“ (71). 09:25 „Ogis 
ir tarakonai“ (72). 09:35 „Ogis ir tarako-
nai“ (73). 09:45 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis pe-
liukas. 10:50 Keturkojai didvyriai. 12:35 
Tiltas į Terabitiją. 14:30 Šnipų klubas. 
16:20 Galaktikos gelbėtojai. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Vėžliukai nindzės. Šešė-
lių įkaitai. 21:45 Pasižadėjęs kitai. N14. 
00:05 Galvok kaip vyras 2. N14. 02:00 
Paskutinė tvirtovė (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 21 d. 
06:25 „Tomas ir Džeris“ (19) (kart.). 

06:35 „Tomas ir Džeris“ (20) (kart.). 
06:45 „Tomas ir Džeris“ (21) (kart.). 06:55 
„Įspūdingasis Žmogus-voras“ (19). 
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Svei-
ki atvykę į „Veiną““ (4). 07:45 „Mons-
trai prieš ateivius“ (2). 08:10 „Riterių 
princesė Nela“ (9). 08:40 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (1) (Tom & Jerry Tales II). 
2007 m. Animacinis serialas. JAV. 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (74). 09:20 „Ogis 
ir tarakonai“ (75). 09:30 „Ogis ir tara-
konai“ (76). 09:40 „Ponas Bynas“ (8). 
10:05 KINO PUSRYČIAI Sniego karalie-
nė. 11:40 Operacija „Saugi kaimynystė“. 
13:30 Neriam. N-7. 15:10 Trumano šou. 
N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Transforme-
riai. Tamsioji Mėnulio pusė. N-7. 22:35 
Rizikinga erzinti diedukus. N-7. 00:45 
Skambutis 2. N14. 02:40 Galvok kaip 
vyras 2 (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, liepos 15 d. 
06:25 „Mentalistas“ (17) (kart.). 

N-7. 07:20 „Pragaro virtuvė“ (13) (kart.). 
N-7. 08:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(8) (kart.). N-7. 09:15 „Teisingumo agen-
tai“ (11) (kart.). N-7. 10:15 „Kobra 11“ (12) 
(kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“ 
(6) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ 
(14). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (9). N-7. 15:55 „Teisingumo agen-
tai“ (12). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Kobra 11“ (13). N-7. 18:30 „Mentalis-
tas“ (18). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (16). N-7. 
20:30 „Varom!“ (20). N-7. 21:00 Žvaigž-
džių kelias į begalybę. N-7. 23:20 Išva-
davimas (kart.). N14. 01:20 „Juodasis są-
rašas“ (5) (kart.). N-7. 02:05 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“ (4) (kart.). N14. 02:55 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (16) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 16 d. 
06:15 „Mentalistas“ (18) (kart.). 

N-7. 07:10 „Pragaro virtuvė“ (14) (kart.). 

nai 1, 68. 12:00. Tai bent giminaičiai 4. 
13:00. Pažadėtoji 6, 545. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 546. 14:00. Pažadėtoji 6, 547. 
14:30. Pažadėtoji 6, 548. 15:00. Simp-
sonai 21, 14. 15:30. Simpsonai 21, 15. 
16:00. TV3 žinios 143. 16:25. TV3 orai 
143. 16:30. TV Pagalba 11, 44. 18:30. 
TV3 žinios 200. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 200. 19:30. Mažoji undi-
nėlė. 21:10. Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslapčių 
knyga. 23:45. Sensacija.

Šeštadienis, liepos 20 d. 
02:05. Rembo. Pirmasis kraujas 2 

(kart.). 03:45. Aš, kitas aš ir Irena (kart.). 
06:15. Televitrina 34. 06:30. Ilgo plau-
ko istorija (kart.) 1, 24. 07:00. Keršytojų 
komanda 1, 44. 07:30. Aladinas 1, 104. 
08:00. Ilgo plauko istorija 1, 25. 08:30. 
Kempiniukas Plačiakelnis 9, 203. 09:00. 
Simpsonai 12, 7. 09:30. Skaniai ir papras-
tai 2, 12. 10:00. Maisto kelias 4. 10:30. Bi-
bliotekininkai 3, 8. 11:30. Jūrų dinozau-
rai 3D. 12:15. Mėnesių valdovai. 14:25. 
Meilė keliauja laiku. Safyrė. 16:45. Eks-
trasensų mūšis 19, 14. 18:30. TV3 žinios 
201. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 
201. 19:25. Eurojackpot 29. 19:30. Šuns 
kailyje. 21:20. Iksmenai 2.

Sekmadienis, liepos 21 d. 
00:10. Regresija. 02:10. Kodas: 

L.O.B.I.A.I. Paslapčių knyga (kart.). 04:20. 
Moderni šeima 7, 16. 04:45. Tai bent gi-
minaičiai 4. 06:15. Televitrina 34. 06:30. 
Ilgo plauko istorija (kart.) 1, 25. 07:00. 
Keršytojų komanda 1, 45. 07:30. Aladi-
nas 1, 105. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 1. 
08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 9, 204. 
09:00. Simpsonai 12, 8. 09:30. Ūkio šefas 
1, 8. 10:00. Keliauk išmaniai 1, 4. 10:30. Bi-
bliotekininkai 3, 9. 11:30. Marlis ir aš: šu-
niukų metai. 13:15. Išdykėlis Danstonas. 
15:00. Princas ir kalvis. 17:25. Havajai 5.0 
5, 525. 18:30.  TV3 žinios 202. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 202. 19:30. 
Naktis muziejuje. 21:45. Džo Breivenas. 
23:40. Priemiesčio nakviša.

Lrt
N-7. 08:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(9) (kart.). N-7. 09:05 „Teisingumo agen-
tai“ (12) (kart.). N-7. 10:05 „Kobra 11“ (13) 
(kart.). N-7. 11:05 „Ekstrasensų mūšis“ 
(7) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ 
(15). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (10). N-7. 15:55 „Teisingumo agen-
tai“ (13). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Kobra 11“ (14). N-7. 18:30 „Mentalis-
tas“ (19). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (17). 
N-7. 20:30 „Varom!“ (21). N-7. 21:00 Ne-
ramumai Bronkse. N14. 22:50 Žvaigž-
džių kelias į begalybę (kart.). N-7. 01:10 
„F. T. Budrioji akis“ (41). N-7. 02:00 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (17) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 17 d. 
06:20 „Mentalistas“ (19) (kart.). 

N-7. 07:15 „Pragaro virtuvė“ (15) (kart.). 
N-7. 08:10 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(10) (kart.). N-7. 09:10 „Teisingumo 
agentai“ (13) (kart.). N-7. 10:10 „Kobra 
11“ (14) (kart.). N-7. 11:10 „Ekstrasensų 
mūšis“ (13). N-7. 13:50 „Pragaro virtu-
vė“ (16). N-7. 14:50 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (11). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (14). N-7. 17:00 Info die-
na. 17:30 „Kobra 11“ (15). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (20). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (18). N-7. 20:30 „Varom!“ (22). N-7. 
21:00 Lemiamos lenktynės. N14. 22:55 
Neramumai Bronkse (kart.). N14. 00:45 
„F. T. Budrioji akis“ (42). N-7. 01:35 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (18) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, liepos 18 d. 
06:05 „Mentalistas“ (20) (kart.). 

N-7. 07:00 „Pragaro virtuvė“ (16) (kart.). 
N-7. 07:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(11) (kart.). N-7. 08:55 „Teisingumo 
agentai“ (14) (kart.). N-7. 09:55 „Kobra 
11“ (15) (kart.). N-7. 10:55 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (1). N-7. 13:50 „Pragaro vir-
tuvė“ (1). N-7. 14:50 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (12). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (15). N-7. 17:00 Info die-
na. 17:30 „Kobra 11“ (16). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (21). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (19). N-7. 20:30 „Varom!“ (23). N-7. 
21:00 Persekiojimas. N14. 22:50 Lemia-
mos lenktynės (kart.). N14. 00:40 „F. T. 
Budrioji akis“ (43). N-7. 01:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (19) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 19 d. 
06:05 „Mentalistas“ (21) (kart.). 

N-7. 06:55 „Pragaro virtuvė“ (1) (kart.). 
N-7. 07:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(12) (kart.). N-7. 08:50 „Teisingumo 
agentai“ (15) (kart.). N-7. 09:50 „Kobra 
11“ (16) (kart.). N-7. 10:50 „Ekstrasensų 
mūšis“ (2). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ 
(2). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (13). N-7. 15:55 „Teisingumo agen-
tai“ (16). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Kobra 11“ (17). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(22). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imty-
nės“ (27) (Wrestling - RAW). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (27) (Wres-
tling - SmackDown). N-7. 21:30 Kietasis 
būrys. N14. 23:45 Persekiojimas (kart.). 
N14. 01:30 „F. T. Budrioji akis“ (44). N-7.

Šeštadienis, liepos 20 d. 
06:05 „Varom!“ (20) (kart.). N-7. 

06:30 „Varom!“ (21) (kart.). N-7. 07:00 
„Varom!“ (22) (kart.). N-7. 07:30 „Džiun-
glių princesė Šina“ (23). N-7. 08:30 „Va-
rom!“ (23) (kart.). N-7. 09:00 Žiemos ga-
liūnas. 10:00 „Geriausi šuns draugai“ 
(5). 10:30 Šarvuočių viešbutis. 11:40 „Iš 
visų jėgų“ (17). N-7. 12:10 „Būk ekstre-
malas“ (7). N-7. 12:40 „Pragaro viešbu-
tis“ (7). N-7. 13:35 „Policijos akademija“ 
(13). N-7. 14:30 „Ekstrasensų mūšis“ (8). 
N-7. 17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (12). N-7. 18:20 „Kas žudi-
kas?“ (16). N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Gelbėjimo mi-
sija. N14. 23:55 AŠTRUS KINAS Šėtono 
vaikas. N14. 01:50 „F. T. Budrioji akis“ 
(43) (kart.). N-7. 02:35 „F. T. Budrioji akis“ 
(44) (kart.). N-7.

Sekmadienis, liepos 21 d. 
06:30 Žiemos galiūnas (kart.). 

2018 m. Sporto laida. 07:30 „Džiunglių 
princesė Šina“ (24). N-7. 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 „Geriau vėliau, negu 
niekada“ (2). N-7. 10:00 „Geriausi šuns 
draugai“ (6). 10:30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ (1). 11:40 „Iš visų jėgų“ (18). 
N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“ (8). N-7. 
12:40 „Pragaro viešbutis“ (8). N-7. 13:35 
„Policijos akademija“ (14). N-7. 14:30 
“Chantilly Arts & Elegance Richard Mil-
le” lenktynės. 15:00 „Ekstrasensų mū-
šis“ (9). N-7. 17:20 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (13). N-7. 18:20 
„Kas žudikas?“ (17). N-7. 19:30 „Šuo“ (9). 
N-7. 20:30 „Šuo“ (10). N-7. 21:35 „Juoda-
sis sąrašas“ (6). N-7. 22:30 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“ (5). N14. 23:35 Kieta-
sis būrys (kart.). N14. 01:40 Šėtono vai-
kas (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Aštuntą klasę baigusios kaunietės 
mama socialiniame tinkle pasida-
lijo rūpesčiu, ką daryti paauglei su 
negalia, jeigu mokymo įstaiga ne-
nori jos priimti.  Mergaitė neįga-
li tapo po avarijos, kai buvo par-
trenkta einanti per pėsčiųjų per-
ėją. Pastaraisiais mokslo metais 
jai skirtas namų mokymas, kurį, 
mamos teigimu, ne taip lengva 
buvo gauti. „Reikėjo daug dirb-
ti, kad [dukrai] grįžtų atmintis... 
Ir darbo reikėjo ne tik su dukra, 
bet ir su pedagogais, kurie neturė-
jo žalio supratimo, kas yra galvos 
trauma, ir kaip po jos reikia vai-
ką mokyti, bet čia ne pedagogų 
kaltė, o mūsų įstatyminės, švie-
timo bazės. Šios mokyklos pe-
dagogams esu labai dėkinga, nes 
įsiklausė į patarimus, pamoky-
mus ir labai stengėsi padėti. Ma-
no prašymu nebuvo daroma jokių 
nuolaidų nei namų darbų, nei pa-
mokų, nei pažymių atžvilgiu“, – 
teigė kaunietė. Pasak jos, dukrai 
mokslai sekasi neblogai. Mergai-
tės specialieji poreikiai – reikėtų 
pagalbos pasiekti klases, panešti 
daiktus, nes dar sunkokai valdo 
kairiąją ranką. Vaikšto pati, gali 
įveikti laiptus. 

Iš kaunietės pasisakymo vie-
šojoje erdvėje galima suprasti, kad 
jai nepavyko rasti mokyklos, ku-

ri būtų sutikusi priimti jos dukrą. 
„Gimnazijose nuo 9 kl. padėjėjų 
etatų nėra, namų mokymui vietų 
neturime ir tam yra spec. moky-
kla“, – nuoskaudą išliejo mama. 

Kauno miesto savivaldybės 
švietimo skyriaus vedėjas Vir-
ginijus Mažeika informavo, kad 
Kauno miesto gimnazijų 9-12 
klasėse per praėjusius mokslo 
metus mokėsi 134 mokiniai, tu-
rintys specialiųjų poreikių. Gim-
nazijose dirba 113 pagalbos vai-
kui specialistų (mokytojų padė-
jėjų 27, psichologų 25 ir kt.). Jis 
pridūrė, kad iki šiol „nėra bu-
vę situacijos, kur nebūtų rasta 
sprendimo, kaip padėti šeimoms 
ir mokiniams, kad jie ugdymo įs-
taigose jaustųsi visavertiškai bei 
galėtų sėkmingai koncentruotis 
būtent į mokymąsi“.

Švietimo skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Ona Visockienė pa-
tikslino, kad gimnazijoje, į kurią 
kreipėsi kaunietė, mokosi 5 spe-
cialiųjų poreikių mokiniai, tu-
ri 2 pagalbos specialistus. „Da-
bar gimnazija mokytojo padėjėjo 
etato neturi, nes vaikų, kuriems 
reikėtų jo pagalbos, nėra. Kai yra 
vaikų, kuriems reikia padėjėjo 
etato, mokykla kreipiasi į savi-
valdybę dėl finansavimo nustaty-
ta tvarka“, – teigė O. Visockienė. 

Vaikai su negalia gimnazijose: 
laukiami ar nepageidaujami?

Jurgita Šakienė naujienų portale www.diena.lt rašo apie negalią 
turinčią mergaitę auginančios mamos rūpesčius. 

„Jei ne internetas, 
niekada nebūčiau 
tapęs žvaigžde“

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Aron Philip – tamsiaodis 
modelis, translytis. Dėl cere-
brinio paralyžiaus juda neį-
galiojo vežimėliu. Neseniai 
Aron pateko ant Niujorke lei-
džiamo žurnalo Paper virše-
lio, ji tai pavadino nepapras-
ta sėkme. Šis žurnalo nume-
ris buvo skirtas LGBT judė-
jimui. Kur pažvelgsi į Aron 
biografiją, vis išlenda fak-
tai ir argumentai, kurie nie-
ko gero nežada ir siūlo nelįs-
ti žmonėms į akis, o verčiau 
pasiieškoti ramaus užutekio.

18-metės sėkmės istorija
Viskas prasidėjo 2017 metais 

nuo žinutės socialiniame tinkle 
Twiter. Nenorėdama pasiduoti 
sunkiai negaliai, Aron pasidali-
jo svajone siekti karjeros mados 
pasaulyje ir pažadėjo, kad netru-
kus ja susidomės modelių agen-
tūros ir visiems taps svarbus iki 
šiol niekam nežinomos mergi-
nos gyvenimas. Aron tikėjosi, 
kad jei toks žmogus kaip ji taps 
žvaigžde, tai visuomenei bus 
pademonstruota tikroji įtrauk-
tis, įvairovė.

Kas turėjo įvykti, kad neį-
galus ir niekam neįdomus emi-
grantų iš Antigvos ir Barbudos 
salų valstybės Karibų jūroje vai-
kas taptų garsenybe Jungtinėse 
Valstijose? Tereikėjo tokios žinu-
tės socialiniame tinkle. Šis įrašas 
staigiai išplito, juo dalijosi tūks-
tančiai žmonių.

Aron sulaukė dėmesio ir 
įdomių pasiūlymų. Daug poza-
vo madingiems leidiniams, da-
lyvavo reklaminėse kampanijo-
se. Buvo protinga, todėl stengė-
si viską pakreipti sau naudinga 
linkme. Aktyviai dalyvavo or-
ganizuojant filmavimus, ieško-
jo pagalbininkų. Užgriuvęs po-
puliarumas bet kurią minutę 
galėjo dingti, todėl Aron gyve-
no nuolat galvodama apie ateitį. 
Dabar ji turi 120 tūkstančių se-
kėjų, kurie domisi modelio dar-
bais ir buitimi.

Žingsnis po žingsnio – 
tik į priekį

Aron palyginti greitai sulaukė 
pripažinimo. 2018 metų rudenį ji 
pasirašė sutartį su agentūra Eli-
te Model Management, kuri įvai-
riu metu atstovavo žinomiems 
modeliams Heidi Klum, Naomi 
Kempbel. Aron tapo pirmu tam-
siaodžiu modeliu, negalią turin-

čiu translyčiu, kurios karjera ėmė 
rūpintis viena didžiausių pasau-
lio modelių agentūrų.

Anot Aron, jos tokios, neįga-
lios ir daug pasiekusios, tik dvi: ji 
ir Jilian Mercado (raumenų dis-
trofija), kuri į filmavimo aikštelę 
visuomet įvairuoja plačiai šypso-
damasi ir gerai nusiteikusi.

Aron tikrai gerai sekasi. Tai-
syklingi ir ryškūs veido bruožai, 
gulbės kaklas – tas ypatingas 
derinys, kai viskas tarsi vietoje, 
nieko nestinga, tačiau kartu at-
veria neribotas galimybes grožio 
kūrėjų fantazijoms. Nepaisant 
sėkmės, Aron vis tiek priekaiš-
tauja: „Mados pramonė ignoruo-
ja modelius su negalia. Daug me-
tų žurnaluose matėme vis tą patį 
figūros tipą ir kūno spalvą. Nao-
mi Kempbel pavyko pralaužti le-
dus ir atverti kelią tamsiaodėms, 
tačiau vis tiek pernelyg ilgai jos 
nekvietė į svarbiausius pasirody-
mus. Vizažistai, kirpėjai nemo-
kėjo dirbti su tokiu odos atspal-
viu ir tokiais plaukais. Bet Nao-
mi laimėjo ir tapo pirma tamsia-
ode, kurios nuotraukos papuošė 
žurnalo Vogue anglišką ir pran-
cūzišką versijas.“

Beje, viename interviu Na-
omi prisipažino, kad nuo ma-
žens žinojo: ji, tamsiaodė, daug 
pasieks tik jei bus du kartus ge-
resnė už visus kitus. Naomi pa-
vyzdys labai įkvėpė visus, kurie 
jautėsi iškritę iš konteksto ir ste-
bintys gyvenimą tarsi iš šalies.

Šį birželį prisimins ilgai. 
Kas toliau?

Vasaros pradžia Aron išties 
buvo labai sėkminga. Paper vir-

šelis, išsamus interviu. Dalyva-
vimas labai madingo Niujorko 
dizainerio Villio Norriso kūri-
nių prezentacijoje, kur kiekvie-
nas dalyvis – šių dienų žvaigždė.

Ekstravagantiškas, dar ne-
seniai visus šokiravęs mode-
lis tapo priimtinas ir laukiamas 
su visomis savo staigmenomis 
ir netikėtais įvaizdžiais, neretai 
primenančiais tai ateivius, tai 
princeses ar kažką, ką tik nusi-
leidusio nuo debesies. Dizaine-
riai atsargiai apauna jos bejėges 
kojeles sidabriniais bateliais, pa-
taiso iš kažkurios pasakos nusi-
žiūrėtą suknelę... Kuriama nau-
ja realybė, kurioje Aron jaučiasi 
labai gerai!

„Mada susirgau 12-13 me-
tų, – pasakoja Aron. – Jaudi-
nausi, kad tokių kaip aš niekur 
nėra – nei ant scenos, nei ant 
podiumo. Kas aš toks? Ko esu 
vertas? Kaip save atrasti ir pa-
rodyti? Gerai, kad yra interne-
tas, taip pasaulis sužinojo apie 
mane.“

Artimiausiais metais Aron 
norėtų dirbti su Prada ir Miu 
Miu – šių firmų dizaineriai ku-
ria, anot žymiojo modelio, al-
ternatyvų moteriškumą, stilių, 
kuris jai labai patinka. 

Visus jaunus žmones Aron 
kviečia siekti pačių neįmano-
miausių dalykų. „Jūsų svajo-
nės – tai svarbiausia, ką turite, – 
sako egzotiška mergina. – Ne-
atsisakykite jų! Ir neabejokite, 
nedvejokite, nesigraužkite, nes 
kiekvienas žmogus vertas pri-
pažinimo ir pagarbos.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
brigita baliKiENė

Šeštadienio vakarą švelniai pri-
temdytoje Klaipėdos Apeirono 
teatro salėje susirinkusieji stebi 
ne spektaklį. Šįvakar čia – inte-
raktyvi vakarienė, kurioje žiū-
rovai mato Klaipėdos jaunimo ir 
žmonių su protine negalia per-
formansą. Jis žymi kūrybinių 
dirbtuvių „Dialogas“ pabaigą. 

Nuaidėjus skambančiam du-
beniui prie ilgo stalo vienoje pu-
sėje susėdę dalyviai atsistoja, 
ima varinius dubenėlius ir žen-
gia žiūrovų link. Jie prieina ir 
ima kalbėtis. Apie bet ką – apie 
tai, kaip šiandien karšta, apie tai, 
kad vakar buvo prie jūros.

Tada savo dubenėlį jie per-
duoda žiūrovui. Dabar šis turi ką 
nors pasakyti. Tuomet tuos, ku-
rie gavo dubenėlius, jie pakvie-
čia prie stalo ir atsisėsti kitapus 
projekto dalyvių.

Fone skambant meditatyviai 
muzikai, į sceną įeina dirbtuvių 
„Dialogas“ vedėja Greta Gude-
lytė ir ramiu balsu veda susikau-
pimo pratimą. Tiesiog žiūrėti į 

akis, – liepia pirmasis, – ilgai 
stebėti part nerio, sėdinčio kitoje 
stalo pusėje, žvilgsnį. Po 5 mi-
nučių dalyviai pakviečiami už-
simerkti ir leistis nepažįstamojo 
vedami po salę. 

Lietuvoje žmonės su proti-
ne negalia, regis, gyvena kita-
me pasaulyje. Jie kuria tik vie-
ni kitiems ir stebi tik vieni ki-
tų spektaklius. Jie retai matomi 
gatvėse ir girdimi radijuje. O jų 
įtraukties į visuomenę projektai 
neretai yra trumpalaikiai ir ne-
drąsūs. Tokia atskirtis yra viena 
ryškiausių problemų, kurią įvar-
dija kita projekto dalyvė, sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Klaipėdos Viltis“ te-
atro „Drugelis“ režisierė Laura 
Šakurskytė-Žilinskienė.

Dirbdamas kartu su psi-
chikos sveikatos specialistais, 
Apei rono teatras ketina pareng-
ti metodologiją ir išvadas, kaip 
psichologinį ir socialinį teatrą 
būtų galima pritaikyti kaip te-
rapiją.

Kaip socialinis teatras padeda 
kurti dialogą? 

Adomas Zubė portale www.lrt.lt rašo apie LRT radijo „Kultūros 
savaitė“ pasakojimą apie Apeirono teatro „Dialogo“ dirbtuves. 

Lietuvos golbolo (aklųjų rie-
dulio) rinktinė JAV, Fort Vei-
ne vykstančio paralimpinio 
atrankos turnyro pusfinalyje 
12:5 nugalėjo Kinijos koman-
dą, pateko į finalą ir iškovo-
jo kelialapį į 2020-ųjų Tokijo 
paralimpines žaidynes.

Vos prieš tris mėnesius prie 
Lietuvos golbolo rinktinės vairo 
stojęs Valdas Gecevičius mūsų 
šalies komandą atvedė į Tokijo 

Skaudžios netekties valandą dėl ilgametės Pakruojo rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkės Janinos JURGAITIENĖS mirties 
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija

Mirus ilgametei Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Janinai JURGAITINEI nuoširdžius užuojautos žodžius ski-
riame jos artimiesiems.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

paralimpines žaidynes. „Jausmas 
– fantastinis. Visa komanda taip 
jaučiasi. Didžiuojuosi savo ko-
manda. Vakar nugalėjome JAV, 
šiandien įveikėme Kiniją. Tai – 
tokios didelės valstybės. Bet gol-
bolą Lietuva žaidžia geriau“, – 
po pergalingo pusfinalio sirenos 
džiaugsmo neslėpė vos prieš tris 
mėnesius prie Lietuvos golbo-
lo rinktinės vairo stojęs treneris 
Valdas Gecevičius. Paralimpinis 
atrankos turnyras JAV jam buvo 

pirmasis tokio lygio išbandymas: 
iš krepšinio į golbolą atėjęs tre-
neris neįgaliųjų sporte žengė pir-
mus žingsnius. „Tai – svarbiausia 
pergalė mano kaip trenerio kar-
jeroje. Juk tai – paralimpiada“, – 
sakė V. Gecevičius.

Lietuva turi jau du keliala-
pius į Tokijo žaidynes. Bilietą 
į paralimpiadą mūsų šaliai iš-
kovojo maratono bėgikė Aušra 
Garunkšnytė. 

„bičiulystės“ inf.

Neįgaliųjų  
sportas Lietuvos golbolo rinktinė – 

Tokijo paralimpinėse žaidynėse!
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Pirmasis vaikystės 
draugas

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Meilė
Skausmą uždaro,
Išlaisvina mintį,
Verčia iš naujo 
Numirti ir gimti,
Vėją pagauti,
Pasiekti žvaigždes,
Tavim apsvaiginti
Sielos kančias,
Pašėlus lakstyti
Aukščiau debesų
Ir prasmę pajausti
Tame, kad ESU

***
Mano gyvenimas – žvaigždė
Šaltame dangaus skliaute.
Mano žvaigždėj – kaltė,
Pasislėpusi savam kiaute.
Mano gyvenimas – tyla,
Spengianti jūsų ausyse.
Mano meilė – akla,
Paklydo kažkur sapnuose.
Mano žodžiai gyvi
Keliauja iš pat širdies.
Galbūt ši kalba tyli
Ir jūsų mintis palies?
Mano jausmai jau toli
Veržiasi vėjo greičiu
Ir viską aukoja Jums,
Viską, ką tik jaučiu.
Mano esybė – kančia,
Kančios malonumas saldus.
O mintyse paslapčia
Aš jau svajoju... kas bus?
Mano ateitis – nežinia,
O aš šiame kely
Tik paslaptinga viešnia, 
Keliaujanti toli toli…

***
Ten, kažkur už tvoros
Dega vienišas langas –
Saugo sielas nakty
Mano angelas sargas.
Su tokia viltimi
Tyliai praslenka dienos
Ir veidai svetimi
Kitoje pusėj sienos.
Čia sustingęs lange
Tavo mėlynas žvilgsnis.
Mes seniai ne drauge,
Man į pragarą – žingsnis.
Ten, kažkur už tvoros,
Dega vienišas langas –
Saugo sielas nakty
Mano angelas sargas.

***
Išėjai tu, kur saulė leidžiasi,
Kad tavęs nepasiektų niekas.
Ir į langą taip tyliai beldžiasi
Tavo pėdsakus ištrynęs 

sniegas.
Niekada nesakysiu tau 

„myliu“
Ir nešauksiu tavęs vardu,
Ir viena, atsisėdus tyliai,
Nesvajosiu, kad mes kartu.
Širdį gelia ir laikas bėga,
Užsnigti jau visi keliai…
Atsiklaupus nukrisiu į sniegą
Ten, kur tu kažkada praėjai.

marija OlEŠKEViČiENė 
Vilnius

***
Aš pavargus, taip baisiai pavargus,
Tokį svorį nešu ant pečių – 
Tai keli lagaminai svajonių 
Ir prikimšta kuprinė vilčių.
Ten kišenėse esama pykčio,
Nevilties, kad turiu viską kelt,
Nešt be trupučio teisės prisėsti
Ir kažkam nors dalelę iškraut.

***
Kam laiškai, jei gali pasakyti?
Kam žvaigždė, jeigu lempa yra? 
Kam ta saulė, jei jos nematyti?
Kam svajonės, viltis ir aistra?
Kam čia stengtis – vis tiek 

neišsiskiri,
Tik keptuvės neplautos palieka 

dėmes.
Kam tie žodžiai, jei jie 

neprasiskverbia
Į taip mylimos sielos gelmes?
Kam tas laikas – juk turime laikrodį
Nėra laiko augint svajones.
Kam tas veidas – meluoja tas 

veidrodis
Ir įkyriai skaičiuoja raukšles.
 
***
Kai išeina meilė – 
Lieka buitinės atliekos.
Kai nelieka knygų –
Tampi maisto fabriku,
Kai sudūžta viltys –
Belieka tik panika,
Kad neliko nieko…

****
Aš būsiu suoleliu
Ilgam kelyje,
Aš būsiu pavėsiu
Dienos kaitroje,
Aš būsiu bedugne
Protingų minčių
Ir aukso kuprine
Ant tavo pečių.
Aš būsiu knyga 
Ir geruoju žodžiu,
Aš būsiu viltis 
Begalybėj kliūčių.
Aš būsiu paguoda
Juodoj nevilty,
Aš būsiu meiluže
Aistringoj nakty,
Aš būsiu švieselė
Nakties tamsoje,
Aš būsiu daina
Slogioje tyloje,
Aš būsiu pavasariu
Tavo sapne.
Aš – visas pasaulis
Tavo delne.
Jei tu tik suprastum,
Priimtum mane.

***
Dienos iš stiklo,
Sulyto lietaus,
Ašarom pilko
Beribio dangaus.
Viltys iš smėlio
Virto pilim – 
Buvo kadaise 
Jos akmenim.
Laikas iš vėjo
Pučia ir pūs,
Nešant į užmarštį
Vaiko sapnus…

Dviejų galų namas ištįsęs 
į ilgį, tarsi jį kažkas būtų 

ištempęs už ausų. Raižytomis 
gonkomis puoštoje pusėje glau-
dėsi mūsų šeima. Kitoje, be gon-
kų, – metais vyresnis Lioniukas. 
Tėtį ir mamą jam atstoja močiu-
tė ir senelis: babcia ir dzedulek 
(Lioniuko šeimoje kalbama len-
kiškai). Netrukus susidraugau-
jame, neradę reikiamo žodžio, 
pasitelkiame mimiką. Geraširdė 
Lioniuko senelė džiaugiasi, kad 
anūkas pramoks lietuviškai, bus 
lengviau mokykloje. 

Mes žaidžiame lauke, o kai 
lyja, glaudžiamės gonkose. Kie-
mas erdvus, vietos užtenka „ka-
vonkėm“ bei karo žaidimams. 
Esu žaislais už draugą turtinges-
nė, turiu krikštamotės dovanotą 
lėlę. Lioniaus ji visai nedomina, 
kaip ir man neįdomūs jo iš se-
nelio „pasiskolintos“ replės, pjū-
klelis, degtukai. Lionius mėgsta 
kariauti. Solidariai esame susi-
tarę – į savo reikalus nepainioti 
suaugusiųjų: jeigu šaudydamas 
pataiko man į kaktą, grįžusi na-
mo su guzu, draugo neišduodu.

Netoliese gyvena rusakalbis 
Aleksejus, kuriam kare sužeidė 
koją. Jam sunku vaikščioti, to-
dėl sėdi ir iš vytelių pina nuos-
tabiausius meno kūrinius: kėdes, 
stalelius ir net žaislus. Gimtadie-
nį gaunu svajonių dovaną: lėlių 
vežimėlį. Nudažytas ryškiomis 
spalvomis, mediniai ratukai gra-
žiai rieda ir mano širdelė šokinė-
ja iš džiaugsmo. Pakloju palutę, 
paguldau lėlę ir atsargiai išsivežu 
savo turtą į lauką. Pasiūlau Lio-
niui pažaisti „mamą ir tėtį, nes 
turim vaiką, kurį jis gali vežio-
ti, o aš tuo metu eisiu virti pie-
tų“. Lionius žiūri į mane ir tyli. 
Pagaliau nelinksmai ištaria, kad 
nežais, nes nemoka. Jo akyse iš-
vystu nuoskaudą, jis nusisuka 
nuo manęs ir bėga namo. Jau-
čiu, kad netinkamai pasielgiau, 
bet nesuprantu, kuo jį užgavau.

Atrodo, kad nėra tokios vie-
telės, kur draugas nekištų 

snapo. Sužinau, kad Lioniaus 
senelių daržas panašus į mūsiš-
kį. Senelė, be burokų, morkų, 
bulvių ir kopūstų, augina taip 
jo mėgstamas braškes (vargšės 
nespėja prinokti), o senelis to-
limiausiame kampe – taboką. 
Noriu apžiūrėti tą nematytą au-
galą, bet Lionius griebia mane 
už rankos ir neleidžia pauostyti 
maloniai kvepiančių žiedų. Pa-
pasakoja, kad pernai, bandant 
įkvėpti paslaptingo aromato, 
jam į nosį įgėlė bitė. Nosis ištino 
iki bulvės dydžio ir labai skau-
dėjo. Tačiau ją pamatęs diedukas 
tik juokėsi, kad nereikia kaišioti, 

kur nereikia. Bet jis vis tiek už-
sirūkys dieduko pypkę. Ir užsi-
rūkė. Vieną dieną išėjusi į lauką 
pamatau ratais bėgantį Lionių ir 
jį besivejantį senelį. Lionius er-
zino senuką šaukdamas „dzezy-
la kyla“ ir rodydamas liežuvį, o 
šis, viena ranka prilaikydamas 
smunkančias kelnes, kita su-
ko diržą, norėdamas įkrėsti ne-
klaužadai „košės“. Išbėgusi mo-
čiutė greit padarė tvarką: sugė-
dino vyrą, skriaudžiantį vargšą 
našlaitį. Senelis susijuosė, atga-
vo kvapą ir šyptelėjo man (bu-
vau išsigandusi) sakydamas, kad 
geriau dešimt anūkių, nei toks 
vienas balamūtas. Vėliau drau-
gas man papasakojo, kad bandė 
rūkyti dieduko pypkę, buvo jo 
užkluptas ir... toliau nesupratau, 
kas nutiko tai pypkei, bet Lio-
nius net raitėsi iš juoko.

Kai suaugusieji užsiėmę, pa-
slapčiomis nulekiame prie 

upelio, iki kurio ranka paduot. 
Nieko nėra smagiau, kaip laidyti 
į vandenį akmenukus. Pamirš-
tame draudimus ir brendame į 
paslaptimis alsuojantį, pasakas 
sekantį vandenį. Visada bren-
du su sandaliukais, nes paniškai 
bijau juodų besiraitančių siur-
bėlių. Gąsdinu draugą, kad toji 
vandens gyvatė įsisiurbs į koją, 
išgers visą kraują ir jis numirs. 
Lioniukas šaiposi iš mano bai-
mių, bet nepiktai – vasarą visa-
da laksto basas. 

Įbridęs į vandenį rankomis 
bando pagauti baikščią žuvytę. 
Jeigu pasiseka, prie durų mus pa-
sitinka katinas Pūkis. Jeigu žu-
vytės nėra – nėra ir katino. Vie-
ną dieną draugas paslaptingai 
prideda pirštą prie lūpų ir tyliai 
parodo grobį – geležinę vonelę, 
kurioje močiutė skalbia skalbi-
nius. Man siūloma paplaukioti 
upelyje, tam paruošti du paga-
liai. Nesutinku, mes susipyksta-

me, bet kitą dieną vėl žaidžiame.
Atkeliauja ruduo ir Lioniu-

kas, apsiavęs batukus, išeina į 
mokyklą. Pirmą dieną jį paly-
di abu seneliai: močiutė vis tai-
so anūkui marškinių apykaklę, 
o dusulio kamuojamas diedu-
kas skaudžiai užsikosti ir grįžta 
namo. Žiūriu pro langą pavy-
dėdama, kad jis jau moksleivis, 
o aš dar ikimokyklinukė. Lieku 
be draugo. 

Bėga dienos ir Lioniuko vei-
das darosi vis liūdnesnis. 

Paklaustas apie mokyklą, pasako-
ja nenoriai. Ateina žiema. Kvie-
čiu draugą pasivažinėti rogutė-
mis, bet jis purto galvą. Vieną 
dieną pas mus apsilanko Lioniaus 
močiutė ir prašo panelę Birutę 
pamokyti jos anūką skaityti. Sesė 
mielai sutinka, ji jau dešimtokė ir 
rimtai ruošiasi tapti mokytoja (ja 
vėliau ir tapo). Į „pamoką“ Lio-
niukas atsineša dideliausią rie-
kę naminės duonos. Pasodintas 
prie stalo pradeda valgyti: atgny-
bia mažutytį trupinėlį ir įsidėjęs 
į burną neskubėdamas kramto. 
Laukiu, kada sesė griebs moki-
niui už ausies arba griežtai lieps 
liautis valgyti. Tačiau sesuo ne-
sinervina, o po keleto valgymų 
paprašo senelės neįdėti anūkui 
priešpiečių, o tai pastarąją labai 
nustebina, nes Lioniukas duoną 
atsineša slapčia. Sesės kantrybė 
nugali mokinio galvos skausmus, 
kelis alpulius ir kt. Diena, kada 
Lionius skaito pats, įstringa į at-
mintį: senelė verkia iš džiaugs-
mo, išbučiuoja sesę ir mamai 
šnabžda kažkokias paslaptis. 

Deja, bet vasarą tenka pa-
likti draugą, namą „su gonko-
mis“, netoliese čiurlenantį upe-
lį ir kraustytis į miestelio cen-
trą. Aš jau didelė ir rudenį eisiu 
į pirmą klasę.

Gražina ČEKaViČiENė
Jonava

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