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Pažangios technologi-
jos žengia septynmyliais 
žingsniais. Kasmet tobu-
lėja ir neįgaliesiems skir-
tos techninės pagalbos 
priemonės. Vis daugiau 
jų galima įsigyti ir Lietu-
voje – tuo rūpinasi gar-
sioms pasaulio firmoms 
atstovaujančios šia tech-
nika prekiaujančios įmo-
nės. Techninės pagal-
bos neįgaliesiems centro 
(TPNC) rengiamas tradici-
nis seminaras – gera pro-
ga šiuos gaminius pri-
statyti pagrindiniams jų 
vartotojams – neįgalie-
siems, reabilitacijos spe-
cialistams, socialiniams 
darbuotojams, TPNC eks-
pertų komisijos nariams, 
formuojantiems valstybės 
lėšomis perkamų tech-
ninės pagalbos priemo-
nių asortimentą, priiman-
tiems sprendimus dėl jo 
atnaujinimo.
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Daugiau paslaugų 
internetu

Nuo šių metų pradžios per Soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
terijos parengtą Socialinės para-
mos šeimai informacinę sistemą 
(www.spis.lt), galima užsisaky-
ti net 26 socialinės paramos pas-
laugas. Gyventojai gali nebevyk-
ti į savivaldybę, o naudodamiesi 
internetu pateikti prašymą įvai-
rioms paslaugoms gauti.

Elektroniniu būdu teikti pra-
šymus dažnai yra patogiau – sis-
tema veikia visą parą, todėl ne-
reikia sekti įstaigų darbo laiko, 
taikant prie jų savo dienotvarkę. 
Norint užsisakyti paslaugą, už-
tenka kompiuteryje turėti įdiegtą 
kurią nors iš populiariausių nar-
šyklių, nereikia diegti jokios pa-
pildomos programinės įrangos.

Norint prisijungti prie siste-
mos, reikia patvirtinti savo tapa-
tybę. Tai atlikus, galima pateikti 
prašymą socialinei paramai gau-
ti. Suvedus reikiamus duome-
nis, prašymas išsiunčiamas vie-
nu mygtuko paspaudimu. Patei-
kus prašymą, duomenys apie jo 
būseną, priskirtą atsakingą dar-
buotoją bei priimtą sprendimą 
sistemoje matomi prašymą pa-
teikusiam žmogui. Gyventojo 
nusiųstą prašymą nagrinėja sa-
vivaldybės darbuotojai ir prane-
ša apie sprendimą taip pat nau-
dodamiesi sistema arba kitu pra-
šomu būdu.

Paslauga pasiekiama visiems, 
kurie naudojasi internetu tiek na-
muose, tiek viešosiose bibliote-
kose ar interneto prieigos cent- 
ruose.

Per kelerius artimiausius me-
tus sukurta SPIS elektroninių 
paslaugų sistema turėtų pasi-
pildyti ir kitomis socialinės pa-
ramos elektroninėmis paslau-
gomis.

Šiuo metu socialinės paramos 
šeimai sistemoje (www.spis.lt) 
galima užsisakyti šias socialinės 
paramos paslaugas:
• skirti vienkartinę išmoką gi-

musiam ar įvaikintam vaikui;
• skirti išmoką vaikui;
• skirti globos (rūpybos) išmoką;
• skirti vienkartinę išmoką nėš-

čiai moteriai
• skirti laidojimo pašalpą;
• skirti šalpos pensiją daugiavai-

kei motinai;
• skirti šalpos našlaičio pensiją;

• skirti šalpos pensiją neįgaliojo 
slaugytojui;

• skirti šalpos pensiją neįgalia-
jam;

• skirti šalpos pensiją sukaku-
siam senatvės pensijos amžių 
asmeniui;

• skirti priežiūros (pagalbos) iš-
laidų tikslinę kompensaciją;

• skirti slaugos išlaidų tikslinę 
kompensaciją;

• skirti šalpos kompensaciją 
daugiavaikei motinai;

• skirti šalpos išmoką laidoju-
siam asmeniui;

• skirti šalpos kompensaciją ne-
įgaliojo slaugytojui;

• skirti socialinę pašalpą;
• nustatyti teisę į būsto šildymo 

išlaidų, išlaidų šaltam vande-
niui ir išlaidų karštam vande-
niui kompensacijas;

• skirti transporto išlaidų kom-
pensaciją neįgaliesiems;

• skirti išmokas auginantiems 
vaikus iki 18 m. (besimokan-
čius iki 24 m.) neįgaliems, ku-
rie Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos pripažin-
ti nedarbingais ir kurių šeimo-
se nėra darbingų asmenų;

• skirti mokinių nemokamą mai-
tinimą;

• skirti paramą mokinio reikme-
nims;

• skirti transporto paslaugas;
• nustatyti specialiųjų poreikių 

lygį;
• išduoti ir keisti neįgaliojo pa-

žymėjimą asmenims, sukaku-
siems senatvės pensijos amžių;

• įtraukti į norinčių įvaikinti Lie-
tuvos Respublikos piliečių gy-
venančių Lietuvos Respubliko-
je, sąrašą (įvertinti asmenis dėl 
tinkamumo skirti vaiko globė-
ju (rūpintoju));

• skirti neįgaliųjų aprūpinimo 
techninėmis pagalbos priemo-
nėmis, šių priemonių įsigijimo 
išlaidų kompensacijas.

Aktualijos

Svarbu ir asortimentas,  
ir laukiančiųjų 

aptarnavimo sparta 
Daugelis TPNC gaminius tei-

kiančių įmonių kasmet stengia-
si išplėsti savo asortimentą, pa-
pildyti jį naujausiais neįgalių-
jų gyvenimo kokybę užtikrinan-
čiais gaminiais. Ar jie bus įtrauk-
ti į mūsų šalyje valstybės kom-

Neįgaliesiems skirtų gaminių rinkoje – 
pažangūs ir inovatyvūs sprendimai

pensuojamų techninės pagalbos 
priemonių sąrašus, priklauso nuo 
daugelio aplinkybių. 

Viena jų – pažangios priemo-
nės parastai yra gerokai branges-
nės už TPNC perkamas. TPNC 
direktoriaus pareigas laikinai ei-
nantis Kipras Šukys užsiminė, 
kad apie 7 mln. litų šioms prie-
monėms pirkti disponuojantis 
centras išlaidauti negali, nes tai 
gerokai pailgintų šių priemonių 
laukiančiųjų eiles. Pasak K.Šukio, 
pernai įvairių techninės pagal-
bos priemonių nupirkta apie 20 
proc. daugiau. Tai lėmė padidė-
jusi konkurencija, sumažintas 
PVM ir už kai kurių priemonių 
įsigijimą iš jų naudotojų surink-

tos įmokos. Žinoma, įtakos turėjo 
ir centralizuotas pirkimo būdas, 
viešųjų pirkimų konkursas. Uni-
versalius vežimėlius TPNC pirko 
už 261 Lt, kai mažmeninė jų kai-
na 600–670 Lt, reguliuojamų lovų 
kaina nuo 1 752 Lt 2012-aisiais 
pernai sumažėjo iki 1 405 Lt (rin-
koje jos parduodamos po 2 600 
Lt). K.Šukio teigimu, tokių rezul-
tatų leido pasiekti ir tai, kad prie-
mones neįgaliesiems tiekiančios 
įmonės yra socialiai atsakingos, 
pelno siekimo nelaiko prioriteti-
ne veiklos kryptimi. 

Vis dėlto ir TPNC kasmet 
neįgaliesiems pasiūlo naujų,  

AB „Puntukas“ specialistai pristato vaikams skirtą keturratį.

Liftas aplenkia ministrą 
Aplinkos ministerija – įstaiga, 

kuri atsakinga už aplinkos pritai-
kymą neįgaliesiems. Jos parengto 
Statybos techninių reikalavimų 
reglamento STR 2.03.01:2001 Sta-
tiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms,  
64 punktas nurodo: Pagrindinis 

Aplinka visiems

Šalies valdžios instituci-
jos turėtų būti pavyzdi-
nės, taip pat ir pritaikant 
aplinką neįgaliesiems, 
ypač jei jos yra atsakin-
gos už šią sritį. Deja, ne 
visada taip yra. Neretas 
atvejis, kai įrengiamas 
keltuvas, pandusas, ta-
čiau nepagalvojama, ar 
patogu juo naudotis. 

Keltuvai įrengti, bet ar veikia?

(nukelta į 5 psl.)

E. Skipario nuotr.

A. Babinskienės nuotr.Kol įleis į Aplinkos ministeriją, tenka palūkėti.



Pasvalys:

Prie sudužusios geldos
Pagal legendą senovės lietuvių linų dievas buvęs 

Vaižgantas. Lapkričio mėnesį, per Vaižganto šven-
tę, aukščiausia mergina atsistodavo ant kėdės, vienoje 
rankoje laikydavo iškeltą liepos arba guobos žievę, iš 
kurios pinamas apavas, kitoje – alaus ąsotį, ir kalbėda-
vo maldą: „Vaižgante, dievaiti, augink man linus, taip 
ilgus ik manęs, neduok mumiem nuogiem eiti.“ Tada 
aukodavo alų ir paplotėlius.

Jei dabar dievaitis Vaižgantas pasirodytų Lietuvėlė-
je, stipriai nuliūstų. Ir mūsų literatūros klasikas anykš-
tėnas, žavėjęsis linais, Juozas Tumas, ko gero, nebesi-
rinktų Vaižganto slapyvardžio. Ir kaip nenusiminti, jei 
mūsų krašte beveik neliko mėlynžiedžių – kokie 100 ha. 
O 1939 m. jie buvo auginami 100 tūkst. ha plote. 2003 
m. linai dar užėmė apie 10 tūkst. ha, linininkystei kas-
met buvo skiriama po 12 mln. litų, hektarui išeidavo 
apie 1500 Lt. Įstojus į Europos Sąjungą, žemdirbys jau 
tegaudavo vos 400 Lt, iš 11 linų perdirbimo įmonių liko 
viena ir ta pati tiesioginės veiklos nevykdo. Ją vykdy-
ti mums padeda... kinai. Užpernai atvykę į Upytės (Pa-
nevėžio r.) bandymų stotį, išsivežė 5 kg čia išvestų eli-
tinių linų sėklų ir pradėjo masinį jų auginimą bei eks-
portą net į... Lietuvą. Tūkstančiai mūsų kaimo žmonių, 
kaip sakoma, liko su ilga nosimi, žmonės prarado pel-
ningą darbą, o šalis – naudingą žaliavą, nes linai ne tik 
pluoštas, tai ir strateginė medžiaga – ir paraką galima 
gaminti, ir vaistus, ir daug kitų dalykų.

„Bet mes ne vieni galime virkauti. Kinai su savo pi-
gia darbo jėga apmovė ir kitas linus auginančias vals-
tybes, – ramino Žemės ūkio ministerijos vadovai. Ypač 
guodė ES. Mes, girdi, suteiksime jums galimybę plėtoti 
tokias šakas, dėl kurių kitiems pavydas ims.

Ir suteikė: pasiūlė neįgaliesiems veisti triušius. Su-
kursi nuosavą verslą (pavadino alternatyviuoju), gausi 
negrąžinamą 40 tūkst. litų paramą. Žiūrėkit, triušiena – 
dietinė mėsa, jos pasiūla nedidelė, o poreikis milžiniškas.

Tačiau tikrovėje viskas pasirodė ne taip paprasta. Il-
gaausių auginimas – sunkus darbas. Ne tik fizinis. Rei-
kia išmanymo, specialių pašarų (morkomis ir burokais 
gausybės triušių neužauginsi), nuolatinės veterinarų 
priežiūros ir daug ko kito. Toli gražu šis verslas ne kiek-
vienam neįgaliajam pagal jėgas. Kita vertus, 40 tūkst. už 
„ačiū“ niekas neduos.

Tada, sako, imkit kitą, vėlgi 40 tūkst. Lt paramą. Tas 
„kitas“ – vadinamųjų Kalifornijos sliekų auginimas, tiks-
liau humuso, puikios ekologinės trąšos gamyba. Bet ir 
čia reikia stiprios sveikatos: humusą dera brandinti, si-
joti, pakuoti, išvežti ir t.t. 

Tad kokia dar verslo alternatyva tenkintų neįgalų-
jį? Gal delikatesinių sraigių dauginimas? O gal imkitės 
levandų, tinkančių kosmetikos, konditerijos, kulinari-
jos pramonei. Sako, egzotiškų levandų prieskoniai la-
bai tinka prie paukštienos. Vadinasi, reikia ir egzotiškų 
paukščių, pavyzdžiui, stručių. Prašom, Lietuvoje yra 
kelios stručių fermos.

Per pastarąjį dešimtmetį karvių skaičius sumažė-
jo 120 tūkst., t.y. trečdaliu, susitraukė pasėlių plotai – 
dirvonuoja šimtai tūkstančių hektarų, apie suniokotą 
linininkystę jau kalbėjome. O mums bruka alternaty-
vųjį verslą. Alternatyva – tai būtinumas pasirinkti vie-
ną iš dviejų galimybių. Kokių? Karvės arba triušiai. Li-
nai arba sliekai. Ir kam siūlo – neįgaliesiems! Čia pana-
šu į sudužusią geldą – joje nei kūdikio išprausi, nei teš-
los užmaišysi. 

Šaunu, kai žmonės sugeba savo reikmėms auginti 
triušius (vaikystėje daugelis taip darėme), rinkti sraiges, 
užveisti levandų. Tačiau kol kas retam pavyksta iš to-
kio pomėgio išgyventi. Tūlas šiais laikais apskritai ne-
pripažįsta jokių alternatyvų. Lengviau padūsauti, val-
džiai įgelti. Satyrikas Juozas Erlickas iš tokių savo ap-
reiškime „Kalta aplinka“ gražiai pasišaipė: „Geriau gy-
vensim, kai geriau dirbsim. Bet vasarą tai netraukia prie 
darbo. Rudenį reikia po vasaros atsipūsti. Žiemą jau ga-
lėtum ką nors lengva dirbt. Betgi žinai – tuoj pavasaris. 
O pavasarį negi tūnosi dirbtuvėj?“ 

Prancūzų rašytojas Fransua de Larošfukas jau rim-
tai pasakytų: mes ne bejėgiai, o bevaliai.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šviesus ir viltingas šv. Ka-
lėdų ir Naujųjų metų laikas 
atnešė į mūsų namus nau-
jo džiaugsmo ir vilties, to-
dėl šia dovana panorome 
pasidalinti su mūsų drau-
gais, gyvenančiais Pasva-
lio paslaugų ir užimtumo 
centre pagyvenusiems ir 
neįgaliesiems. Sausio 3 d. 
pas centro gyventojus at-
vyko Girsūdų kaimo šei-
myninė kapela, vadovau-
jama Angelės Samulėnie-
nės, Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos dainininkai 
su pirmininke Egle Vegyte 
priešakyje, Pasvalio sen-
jorų delegacija, vadovau-
jama Stasės Karčiauskie-
nės. Nuotaikingą koncertą 
pradėjo Girsūdų muzikan-
tai, draugaujantys su cen-
tro gyventojais nuo pat jo 
veiklos pradžios. Koncer-
tą tęsė jungtinis paslaugų 
centro, Neįgaliųjų draugi-
jos ir ,,Bočių“ kolektyvas. 

Pasidalijome daina ir žodžiu 

Paslaugų ir užimtumo cen-
tro vadovė Rasa Beinorie-
nė nuoširdžiai dėkojo kon-
certo sumanytojams už su-
rengtą šventę. E.Vegytė 
renginio dalyviams įteikė 
neįgaliųjų rankdarbių bū-
relio sukurtus atvirukus su 
palinkėjimais. 

Tęsiant šventinių ren-
ginių estafetę, sausio 6 d. 

Paslaugų ir užimtumo cen-
tro  centro salėje skambė-
jo žodžiai ir dainos apie 
prabėgusį laiką, išėjusią 
jaunystę – buvo parody-
tas Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos vaidybos 
būrelio „Vėrinys“ sceninis 
vaizdelis ,,Nuotrauka iš se-
nojo albumo“, režisuotas 
Dianos Aukštuolienės, iki 
ašarų sujaudinęs žiūrovus. 

Dainuoja jungtinis ansamblis. 
Šventinę nuotaiką sukūrė 
ir prasmingos, jautrios kal-
bos bei nuotaikingas „Žals-
vojo šaltinio“ kapeliukės 
koncertas. Susitikimo šei-
mininkai buvo apdovano-
ti Trijų Karalių atributais, 
o trys centro gyventojai, 
gavę karalių karūnas, nu-
sifotografavo su spektak- 
lyje vaidinusiais artistais. 

Vilius Grabskis

Tauragė:

Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos Šakių seniūni-
jos skyrius savo gerada-
rius, padedančius nega-
lios žmonėms materialiai, 
nuoširdžiais patarimais, 
tiesiog gerais žodžiais, pa-
kvietė į jaukią neįgaliųjų 
renginių vietą – Šakių kul-
tūros centrą. Čia jų laukė 
įdomus, turiningas rengi-
nys – padėkos popietė. 

Susirinkusiuosius, lin-
kėdamos puikios nuotai-
kos, pasveikino popietės 
vedėjos – Kultūros centro 
folklorinio ansamblio va-
dovė Virginija Sundaitienė 
ir Neįgaliųjų draugijos se-
niūnijos skyriaus narė Ga-
lina Murauskienė.

Visų pirma nuoširdūs 
padėkos žodžiai skriejo į 
tolimąją Kanadą: lietuvių 
bendruomenės pagalbos 
neįgaliems Lietuvos vai-
kams fondo pirmininkei 

 Vladislovas Kirkickas 
papasakojo apie prasmingą 
dovaną globos namų gyven-
tojams. 

Prieš keletą metų Tau-
ragės rajono neįgaliųjų 
draugijoje buvo įkurtas 
darbo terapijos būrelis, ku-
riam vadovauti patikėta 
auksarankei draugijos ta-
rybos narei Kristinai Jakš-
taitienei. Kristina subūrė 
neįgalių bei nagingų mote-
rų ratelį ir pradėjo užsiėmi-
mus. Du kartus per savai-
tę moterys renkasi į drau-
gijos patalpas ir imasi dar-
bo. Vienos gražiai mezga, 
kitos puikiai siuvinėja, yra 
moterų, gaminančių žais-
liukus, gėlytes. Daugelis 
šių dirbinėlių padovano-
jami įvairiomis progomis. 
Tai ir dovanėlės gimtadie-
nius švenčiantiems drau-

Neįgaliųjų darbai – vaikučiams

gijos nariams, prizai spor-
to varžybų nugalėtojams.

Žinoma, šis darbas turi 
ir kitą, terapinę, prasmę – 
dirbdamos moterys už-
miršta savo negalias, nuo-
širdžiai pasikalba.

Vienos aktyviausių 
būrelio narių – Antani-
na Kemerienė, Danguolė 
Steigvilienė, Cicilija Jan-
kauskienė ir Zita Eskirtie-
nė. Tai jos primezgė ir pri-

siuvinėjo tiek gražių dirbi-
nėlių, kad būrelio vadovė 
turėjo pasukti galvą, kur 
visa tai prasmingai panau-
doti. Taip kilo idėja aplan-
kyti vaikų globos namus 
„Šaltinėlis“ ir ten gyvenan-
tiems mažiesiems padova-
noti dalį savo darbelių: šil-
tų vilnonių pirštinių, koji-
naičių, gražių servetėlių, 
gėlyčių, žaisliukų.

Kaip apsidžiaugė glo-
bos namų darbuotojai, su-
laukę būrelio neįgaliųjų su 
dovanomis. Pirmiausiai 
globos namų direktorės 
pavaduotoja Reda Vara-
tinskienė ir socialinė dar-
buotoja Danutė Abromavi-
čienė aprodė patalpas, ku-
riose gyvena globotiniai. 
Neįgaliuosius labai nuste-
bino puikiai įrengti ir ap-
statyti gyvenamieji kam-

Šakiai: Padėkos popietė geradariams 
Janinai Nijolei Otto, kilu-
siai iš Ukmergės krašto, ir 
kitiems šios organizacijos 
nariams. Šis fondas Šakių 
krašto neįgaliais vaikais, 
teikdamas materialinę pa-
ramą, nuoširdžiai rūpinasi 
jau nuo 1994 metų.

Ir štai – labiausiai lauk-
tas, džiugiausiai šio rengi-
nio momentas: paskelbia-
mi 2013-ųjų geradariai – o 
jų iš viso 22 – pagal savo 
galimybes padėję neįga-
liesiems. Tarp jų – ūkinin-
kai iš Šakių seniūnijos Bi-
zierių kaimo Staselė ir Ro-
mas Stepaičiai, gėles augi-
nantys verslininkai Liuda 
ir Antanas Endriulaičiai, 
buvusi ilgametė pedago-
gė Dalė Kvašaitienė iš De-
gutinės kaimo, batų taisyk-
los vedėjas Algirdas Saka-
lauskas, žiūrovų mėgsta-
mas saviveiklininkas Jonas 
Vilčinskas ir kt. 

Neįgalieji visada jau-
čia rajono savivaldybės dė-
mesį. Todėl ne veltui tarp 
geradarių yra ir jos va-
dovai: meras Juozas Ber-
tašius ir jo pavaduotoja 
Rima Rauktienė. Gerada-
rio vardą pelnė ir Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Leonora Pocevičiū-
tė. Ji, skyriui vadovaujan-
ti jau 15 metų, visada yra 
tarp tų, kam reikia padėti, 
kam būtina atjauta ir para-
ma. Ji savo darbe vadovau-
jasi Šv.Vincento Pauliečio, 
socialinių darbuotojų glo-
bėjo, tiesomis: išalkusį pa-
valgydinti, ištroškusį pa-
girdyti, vargšą aprengti, 
keleivį priglausti, kalinį 
sušelpti, ligonį aplankyti, 
mirusį palaidoti, pikta da-
rantį sudrausti... 

Geradarius, visus pa-
dėkos popietės dalyvius 
sveikino rajono vadovai, 

bariai, poilsio kampeliai. 
36 vaikai suskirstyti į 4 šei-
mynas, o kambariuose gy-
vena po du. Kiekviena šei-
myna turi po atskirą virtu-
vėlę, kad vaikučių gyveni-
mas būtų kuo labiau pana-
šesnis į namų sąlygas. Visa 
tai įsigyta už valstybės ir 
gerų rėmėjų lėšas. Gal ir 
mūsų, neįgaliųjų, dovanė-
lės dar labiau praskaidrins 
ten gyvenančių dienas. 

Priimdama dovanas 
globos namų direktorė Re-
gina Jadzinskienė padėko-
jo ir moterų paprašė, kad 
dar numegztų šiltų piršti-
nių, nes mažyliai dažniau-
siai jas pameta. Darbščio-
sios moterys pažadėjo iki 
didžiųjų šalčių primegzti 
pirštinaičių ir kojinių tiek, 
kad vaikučiai nepajustų 
žvarbios žiemos.

nevyriausybinių organiza-
cijų atstovai ir kt. Jų šven-
tišką nuotaiką kėlė links-
mas koncertas, kurį suren-
gė Šakių meno mokyklos 
saksofonistai (vadovas 
Marius Murauskas), Šakių 
kultūros centro jaunimo 
šokių kolektyvas „Pynė“ 
(vadovė Vitalija Venienė), 
Neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Siesartis“ (vado-
vė Asta Grigaitienė), na, 
ir aistringas, puikus muzi-
kantas Algirdas Šuopys iš 
Sintautų. 

„Ši padėkos popietė, 
skirta geradariams pagerb-
ti, jau ketvirtoji, – „Bičiu-
lystei“ sakė viena iš akty-
viausių jos organizatorių, 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Šakių seniūnijos sky-
riaus koordinatorė Liuda 
Samuolienė. – Džiugu, juk 
jos jau tapo tradicija.“ 

antanas Orintas
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Pristatė pritaikytą 
bažnyčią

Skuodo r. Ylakių Viešpaties Ap-
reiškimo Švč. Mergelei Mari-
jai bažnyčioje buvo pristatytas 
projektas „Maldos namų pritai-
kymas neįgaliesiems“. Jis finan-
suojamas Skuodo Vietos vei-
klos strategijos, Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai“ lėšo-
mis. Tądien ir melstasi už neį-
galiuosiuos. Bažnyčioje koncer-
tavo Skuodo ir Ylakių meno ko-
lektyvai.

Projektui įgyvendinti skirta 
52 tūkst. Lt. Prisidėjo ir rajono 
savivaldybė, aukojo patys ylakiš-
kiai. Dabar galima pasidžiaugti 
sutvarkyta aplinka aplink baž-
nyčią, naujais įėjimais, įrengto-
mis nuovažomis į šventorių bei 
bažnyčią, paklotais takeliais.

Per šv. mišias Skuodo deka-
nas Saulius Damašius dėkojo 
klebonui kanauninkui Vytau-
tui Petrauskui už įgyvendintą 
projektą; taip pat už paramą – 
rajono savivaldybei ir tikintie-
siems. „Šiandien meldžiamės už 
neįgaliuosius, ligonius, šeimas, 
vaikus, visus geradarius. Pasta-
rieji suprato, kad maldos namai 
būtų pritaikyti neįgaliesiems, – 

Koncertavo Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis.   

Lazdijų rajono neįgaliųjų drau-
gijoje jau kelerius metus vei-
kia darbščiųjų rankų būrelis. Jo  
veikloje dalyvauja per 10 mo-
terų. Šiam būreliui anksčiau 
vadovavo dabartinė draugijos 
pirmininkė Onutė Černiaus-
kienė. Nuo praėjusių metų pra-
džios šias pareigas perėmė pir-
mininkės pavaduotoja Alma Rė-
kuvienė.

Būrelio moterys mezga, siu-
vinėja, siuva, šio amato moko 
kitas, plečia savo veiklą.

Praėjusių metų pabaigoje 
moterys lankėsi Lenkijoje, Puns-
ko valsčiuje, su kuriuo Lazdi-
jų rajonas jau seniai bendrau-
ja. Lazdijietės apsilankė Punsko 
Lenkijos lietuvių etninės kultū-
ros draugijoje. Beje, šiame vals-
čiuje nėra neįgaliųjų organiza-
cijos, todėl ir negalią turintys 
žmonės dalyvauja šios etninės 
draugijos veikloje.

Ši draugija puoselėja seno-
vinės lietuvių kultūros tradici-
jas, palaiko glaudžius ryšius su 
mūsų šalies kultūrinėmis or-
ganizacijomis. Jos veiklai va-

Viešnagė 
pas 

tautiečius 
Lenkijoje

Lazdijai:

įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo 
turi būti įrengtos taip, kad žmonėms 
su negalia nebūtų kliūčių savaran-
kiškai patekti į pastato vidų. Deja, 
tai – tik siekiamybė. Retai aplin-
ka pritaikoma taip, kad žmogui 
rateliuose pavyktų patekti į pas-
tatą per pagrindinį įėjimą. Džiu-
gu, jei apskritai yra pritaikytas 
įvažiavimas. 

Su Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininku Zigmantu Jan-
čauskiu nusprendėme išbandy-
ti, kaip pavyks patekti į Aplinkos 
ministeriją. Prie pastato įrengtas 
išorinis liftas – šiuolaikiškas, gana 
patogus neįgaliesiems rateliuose. 
Tačiau į akis krenta tai, kad nega-
lią turintiems ministerijos lanky-
tojams sužinoti apie jį nėra pa-
prasta, nes prie pagrindinio įėji-
mo apie liftą nėra jokios informa-
cijos, jis įrengtas iš pastato šono ir 
užtvertas solidžia tvora. 

Beje, neįgaliojo automobiliui 
skirta vieta įrengta būtent prie 
paradinių durų. Tiesa, prie tvo-
ros jau yra skambutis (prieš ke-
letą mėnesių jo dar nebuvo) ir ša-
lia – neįgaliojo ženklas. Paskam-
binus ir šiek tiek luktelėjus ap-
saugos darbuotojas, kurį laiką pa-
siaiškinęs, ką jam daryti, įleido į 
liftą. Savarankiškai naudotis liftu 
neįmanoma, nes iš išorės nėra jo-
kio iškvietimo mygtuko. 

Tačiau įdomu tai, kad liftu ga-
lima pasikelti į norimą aukštą, iš-
skyrus patį svarbiausią – antrą, 
kuriame įsikūręs ministras ir vi-
ceministrai. Liftas antrame aukš-
te nestoja, nes toje vietoje, kur jis 
turėtų atsidaryti, yra įrengtas ka-
binetas. Taigi norint patekti pas 
aukščiausius ministerijos parei-
gūnus, reikia keltis į trečią aukštą 
ir tada laiptais „dardėti“ žemyn. 
Tą Z.Jančauskiui jau kartą ir teko 
daryti. Kyla įvairių minčių – o gal 
liftas sąmoningai įrengtas taip, 
kad neįgalieji negalėtų patekti 
pas valdžią... Pagaliau juk ir mi-
nistrui bei kitiems antro aukšto 
darbuotojams būtų patogiau, jei 
jie galėtų pasinaudoti liftu. Minis-
terijos kancleris Robertas Klovas 
sutinka, kad tai problema. Pasak 
jo, į tai jau buvo atkreiptas dėme-
sys ir svarstoma, kaip išspręsti. 
Tam reikia pertvarkyti visą aukš-
tą, todėl greitai šių darbų atlikti 
nepavyks. Tačiau kancleris pažy-
mėjo, kad atsižvelgus į neįgaliųjų 
pastabas, buvo įrengtas ženklas 
prie vartelių. Jis pažadėjo analo-
gišką nuorodą įrengti ir prie cent- 
rinio įėjimo. 

Daug triukšmo dėl keltuvo
Nors daugelis Seimo pastato 

vietų judantiems rateliais yra pri-
taikytos, tačiau praėjusiais metais 
ne kartą buvo atkreiptas dėme-
sys, kad patekti iš pirmų rūmų 
į trečiuosius ir atvirkščiai – labai 
sudėtinga, nors prie juos jungian-
čių laiptų yra įrengtas keltuvas. Į 
Seimo posėdžius ar kitus rengi-
nius susiruošusius neįgaliuosius 
ne kartą teko nešti laiptais – nie-
kaip nepavykdavo įjungti keltu-
vo. Pasak Z.Jančauskio, nors apie 
neveikiantį keltuvą buvo ne kar-
tą kalbėta, problema nejudėjo iš 
mirties taško. 

Ir šį kartą apsilankius Parla-
mente apsaugos darbuotojas pa-

sakė, kad keltuvas neveikia, o pro 
šalį ėjusi Seimo darbuotoja net 
mestelėjo pastabą, kad greičiau 
žmogų rateliuose būtų užnešti, 
nei įjungti keltuvą, ir pridūrė, kad 
ką tik tai ir buvo padaryta. 

Tačiau pamačiusi, kad rim-
tai domimės keltuvu, mat pra-
dėjome ieškoti už jo eksploata-
ciją atsakingo darbuotojo, mo-
teris pakvietė elektriką. Pasiro-
dė, kad keltuvas veikia – reikėjo 
tik išmanančio, kaip su juo elgtis, 
žmogaus. Pasak elektriko, prieš 
Naujus metus keltuvas buvo su-
remontuotas. Deja, juo naudotis 
moka retas. Elektrikas pripažino, 
kad neturėtų būti taip sudėtinga 
naudotis keltuvu – jis turėtų veik-
ti paspaudus vos vieną mygtuką. 
Z.Jančauskio nuomone, apsaugos 

mo pusėje taip pat yra aiškiai ma-
tomas ženklas, nurodantis, kur 
yra pritaikytas įėjimas. Stovėjimo 
aikštelėje palikta ir vieta neįgalie-
siems (beje, neužimta). Į pastatą 
įvažiuojama prie jo įrengtu pato-
giu pandusu, viduje esantis kel-
tuvas į pirmą aukštą puikiai vei-
kia. Z.Jančauskis pasidomėjo, ar 
gali juo žmogus rateliuose pa-
sinaudoti savarankiškai. Keltu-
vą galima išsikviesti paspaudus 
mygtuką, tačiau jis nevažiuoja, 
kai platforma atlenkta. Tai nepa-
togu, jei vienu metu atvyksta ke-
letas rateliais judančiųjų – pakilus 
vienam, reikia platformą vėl už-
lenkti ir tik tada ją galima iš nau-
jo nuleisti, o žmogui rateliuose tai 
gana sudėtinga padaryti. 

Prie Ūkio ministerijos taip pat 

Keltuvai įrengti, bet ar veikia?

yra akivaizdžiai matomas neįga-
liojo ženklas ir skambutis prie jo. 
Paskambinus tuoj pat atėjo ap-
saugos darbuotojas, kuris ma-
loniai palydėjo iki lifto (prie jo, 
beje, taip pat yra neįgaliųjų žen-
klas). Tiesa, liftas užrakintas, to-
dėl savarankiškai juo pasinau-
doti nepavyks, tačiau su palyda 
kėlimasis gana patogus. Norint 
patekti į gretimą korpusą, reikia 
tiesiog pervažiuoti koridoriumi 
į kitą liftą. 

Reikia tik pagalvoti apie 
žmogų

Simboliška, kad ministerijas 
aplankėme Sausio 13-ąją. Reikia 
pripažinti, kad nuo 1991-ųjų, nuo 
to laiko, kai apgynėme savo lais-
vę, situacija pasikeitė radikaliai. 
Dar pieš keletą metų kalbos apie 
pritaikymą net valdžios institu-
cijose buvo atremiamos patikini-
mu, kad to padaryti neįmanoma, 
nes nėra pinigų. Dabar jau kalba-
me apie patogesnį, visiems tin-
kamą pritaikymą, o klausimų, ar 
aplinka turi būti pritaikoma, ne-
bekyla. Tik gaila, kad ne visada 
viskas padaroma iki galo. 

Atrodo, reikia tiek nedaug, 
kad įvairių institucijų paslaugo-
mis galėtų naudotis ir neįgalie-
ji – užtikrinti, kad jau įrengti kel-
tuvai veiktų, kad būtų matomo-
je vietoje pateikta paprasta ir aiš-
ki informacija apie juos. Kai jau 
didžiausios investicijos padary-
tos, reikia tik šiek tiek dėmesio ir 
pagalvojimo apie tą žmogų, ku-
ris jomis naudosis. Ne be reika-
lo Aplinkos ministerijos kancle-
ris R.Klovas prisipažino: kol ne-
matai konkretaus žmogaus, ne-
susimąstai ir apie jam iškylan-
čius sunkumus. 

aurelija babinskienė
Autorės  ir Egidijaus Skiparionuotr. 

darbuotojai taip pat turėtų būti 
apmokyti, kaip su juo elgtis, kad 
bet kada galėtų padėti neįgalia-
jam pakilti ir nusileisti keltuvu. 
Tad išvada tokia: jei norite keltu-
vu pakilti laiptais, jungiančiais 
pirmuosius ir trečiuosius Seimo 
rūmus, būkite atkaklūs. 

Beje, neįgaliajam rateliuose 
pavojinga važinėti ir Seimo pri-
eigose – nuolydžiai labai statūs, 
be jokių turėklų. 

Blogesnė situacija Vilniaus 
apygardos Administraciniame 
teisme – ten įrengtas keltuvas 
jau senokai neveikia. Tačiau pra-
dėti reikėtų tikriausiai nuo to, 
kad sunku net sužinoti, kad toks 
iš viso yra – prie Teismo pagrin-
dinio įėjimo nėra jokios nuoro-
dos, pro kur įeiti neįgaliesiems, 
o atidarius duris pasitinka laip-
tai. Norint patekti į pastatą, rei-
kia jį apvažiuoti – neįgaliesiems 
rateliuose pritaikytas kieme esan-
tis įėjimas. Nedideliu pandusiu-
ku įvažiuojama į pastatą, ten pa-
sitinkančiais laiptais ir turėtų už-
vežti keltuvas. Deja, jis neveikia. 
Pakviesti Ūkio skyriaus darbuo-
tojai siūlė sėdintįjį rateliuose už-
nešti laiptais. Jie taip pat paminė-
jo, kad keltuvas neveikia jau se-
niai, tačiau apie jo remontą nie-
ko negalintys pasakyti, nes šis 
įrenginys – ne Administracinio, 
o Apeliacinio teismo nuosavybė. 

Pritaikomi ir seni pastatai
Neblogai aplinkos pritaiky-

mo problemą išsprendė Susisie-
kimo ministerija. Pastatas, kuria-
me įsikūrusi ši institucija – senas, 
todėl pritaikyti pagrindinį įėjimą 
praktiškai neįmanoma. Tačiau 
prie paradinių durų yra nuoro-
da su paaiškinimu, jog į ministe-
riją neįgalieji rateliuose gali pa-
tekti pro kieme esantį įėjimą. Kie-

Administraciniame teisme įrengtas keltuvas įrengtas, bet neveikia. 

teigė jis. – Pasistenkime nurimti 
ir susitelkti savo mintyse. Kris-
tus turi užgimti mūsų širdyse, 
šeimose. Suraskime ramybę ir 
taiką su savimi, šeimos nariais, 
bendradarbiais, – sakė dvasi-
ninkas. Ylakių parapijos klebo-
nas V.Petrauskas taip pat padė-
kojo už paramą.

Ylakių seniūnijos seniūnas 
Vytautas Gudauskas teigė, kad 
parapijai sekasi – vyskupija pa-
skiria gerus klebonus, kurie nori 
kažką keisti, tvarkyti. Jų atlikti 
darbai puošia miestelį. 

Bažnyčioje koncertavo Ne-
įgaliųjų draugijos ansamblis 
(vadovė Audronė Meškauskie-
nė), Skuodo kultūros centro Yla-
kių folkloro ansamblis (vado-
vė Eglė Ereminė), Meno moky-
klos Ylakių skyriaus mokiniai, 
mokytojai. 

Šventovėje buvo galima įsi-
gyti „Caritas“ žvakučių. Jas per-
kant paaukotos lėšos skiriamos 
vargstantiems ir alkstantiems. 
Taip pat veikė Neįgaliųjų drau-
gijos darbelių paroda.

Rūta RONKAUSKIENĖ
Autorės nuotr.

dovauja aktyvi šio krašto lie-
tuvių visuomenės veikėja Al-
dona Vaicekauskienė, kuri ir 
supažindino atvykusiąsias su 
Punsko miestelio įžymybėmis. 
Ekskursijos dalyvės apžiūrėjo 
Punsko parapijos bažnyčią, pa- 
minklą knygnešiui Povilui Ma-
tulevičiui. 

Muziejuje nuoširdžiai pa-
bendrauta, susitikimo daly-
viai sugiedojo Lietuvos himną. 
Lazdijietės punskiečiams pado-
vanojo savo rankomis sukurtų 
rankdarbių. 

Lankymasis Punske mote-
rims paliko gerą įspūdį, įkvė-
pė naujiems užmojams. Punsko 
lietuvių etninės kultūros drau-
gijos atstovus jos pakvietė ap-
silankyti Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugijoje. Šis kvietimas 
buvo mielai priimtas.

Juozas rasiulis
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Psichologo 
patarimai

Manoma, jog greipfrutas 
yra apelsino ir vienos cit-

rinmedžio rūšies hibridas. Šiuo 
metu greipfrutai auginami (sa-
vaime augančių greipfrutų ne-
rasta) penkiuose kontinentuose 
60 šalių. Daugiausia greipfrutų 
auginama JAV, kur citrusų gru-
pėje užima antrą vietą. Taip pat 
daug greipfrutų auginama Ku-
boje, Izraelyje, Kinijoje ir Meksi-
koje. Greipfruto vaisiai (vaisiaus 
valgoma dalis – minkštimas) di-
desni už kitus citrusus, vėsioje 
vietoje išsilaiko ištisą žiemą ir va-
sarą (t. y. kur kas ilgiau negu kiti 
citrusai). Greipfruto minkštimas 
rūgštesnis negu apelsino ir šiek 
tiek kartokas. Pastarasis dalykas 
priklauso nuo vaisiaus skiltelių 
apvalkaluose ir pertvarose esan-

Daktaras
Aiskauda

Greipfruto vaisiai: stiprina imunitetą,  
mažina nuovargį

čių karčių medžiagų – glikozidų 
ir chinino rūgšties. 

Vaisiai valgomi švieži, kon-
servų pramonėje iš jų spaudžia-
mos sultys, daromos uogienės, 
gaminamas likeris. Antai JAV iš 
vaisių luobelių dideliais kiekiais 
gaminamas malonaus kvapo ete-
rinis aliejus.

Prieš vartojimą gerai 
nuplaukime

Nors specializuotose vaisių 
saugyklose greipfrutai išsilaiko 
ištisą žiemą ir vasarą, namų są-
lygomis reiktų greipfrutus lai-
kyti apatinėje šaldytuvo lenty-
nėlėje arba vaisių sekcijoje ne il-
giau kaip 10 dienų. Laikant il-
giau jie išdžiūsta ir pablogėja 
skonis. Prieš vartojimą greipf-

rutai kruopščiai plaunami karš-
tu vandeniu su muilu ir šepetė-
liu. Jeigu įtariama, jog vaisiaus 
luobelės paviršiuje gali būti che-
minių medžiagų (jos naudoja-
mos vaisių apsaugai nuo kenkė-
jų ir ligų bei kitais tikslais), luo-
belė nuplaunama actu parūgštin-
tu vandeniu.

Gydomosios savybės
Greipfrutai žadina apetitą, 

gerina virškinimą, mažina fizi-
nį ir protinį nuovargį, stiprina 
kraujagyslių sieneles, gerina šir-
dies darbą, padeda gydant vidu-
rių užkietėjimą, padidėjusį ar-
terinį kraujospūdį, tinka varto-
ti nusilpusiems ligoniams po in-
fekcinių ligų, chirurginių opera-
cijų, gera priemonė aterosklero-
zės profilaktikai. 

Ir dar. JAV mokslininkai nu-
statė, jog greipfrutai ne tik stip-
rina imunitetą, mažina kraujyje 
cholesterolio kiekį, bet taip pat 
tinka kasos ir kitų organų vė-
žio profilaktikai (beje, greipfru-
tuose rasta apie 50 priešvėžinių 
medžiagų).

Liaudiški receptai
Aterosklerozė, padidėjęs arteri-

nis kraujospūdis, prastas virškini-
mas. Pasitarus su gydytoju kas-
dien geriama po 1/4 stiklinės 
greipfruto sulčių 20–30 minučių 
prieš valgį.

Imuniteto stiprinimas, vėžinių 
ligų profilaktika. Per dieną suval-
gomas vienas greipfrutas.

Sumažėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas. Geriama greipfru-
to sulčių (galima įmaišyti šaukš-
telį medaus) 3– 4 kartus per die-
ną po stiklinę. 

Nemiga. Prieš miegą išgeria-
ma 1/2 stiklinės greipfruto sulčių.

Osteochondrozė. Kasdien 5–7 
minutes neskubant kramtoma 
greipfruto minkštimo. Gydymo 
kursas – 10–12 dienų. Ši procedū-
ra padeda sumažinti osteochon-
drozės sukeltus skausmus.

Greipfrutų ir vaistų  
sąveika

Nepatartina greipfruto sulti-
mis užsigerti šių vaistų: antibio-
tikų, antidepresantų, nuskaus-
minamųjų, mažinančių arterinį 
kraujospūdį bei gerinančių po-
tenciją. Mat dėl šių sulčių ir vais-
tų sąveikos sutrinka vaistų skai-
dymo procesas ir organizme at-
siranda vaistų sankaupų (beje, 

Tad kas gi yra toji 
relaksacija?

Dauguma yra girdėję arba 
skaitę apie relaksaciją, bet vis dėl-
to gerai nežino, kas tai yra. Lite-
ratūroje galima rasti įvairių re-
laksacijos technikų aprašymų, 
tačiau visų jų esmė yra padėti 
žmogui atpalaiduoti savo kūną 
ir protą. Vienos relaksacijos yra 
skirtos tik raumenims atpalai-
duoti, kitos – taip pat nerimui ir 
emociniam susijaudinimui nu-
raminti ar dėmesiui atitraukti. 
Tad visos relaksacijų technikos 
gali sėkmingai papildyti įvairių 
ligų gydymą. 

Kokia yra relaksacijų 
nauda ir kodėl turėčiau  

to imtis?
Visų pirma reikėtų paminė-

ti, kad žmogaus organizmas su-
konstruotas taip, kad jis nega-
li gyventi nuolatinėje įtampoje. 
Šių dienų pasaulyje be įtampos, 
ko gero, nepraeina nė viena die-
na. Konfliktai namuose, nebaig-

tas pats atsitiks valgant greipfru-
tus). Ir tai dar ne viskas. Pavyz-
džiui, užsigeriant greipfrutų sul-
timis vaistus, mažinančius arte-
rinį kraujospūdį, svaigsta galva, 
sustiprėja širdies plakimas, pa-
rausta veidas. Galimos ir kito-
kios blogybės: tokia sąveika gali 
netgi visai neutralizuoti kai ku-
riuos vaistus, pavyzdžiui, eto-
pozidą (gydo onkologines ligas) 
arba sustiprinti tokių vaistų, kaip 
antikoaguliantai (t. y. vaistai, slo-
pinantys kraujo krešėjimą ir kre-
šulio susidarymą) poveikį. 

Kada nevartotini 
greipfrutai

Nepasitarus su gydytoju 
greipfrutų neturėtų vartoti maži 
vaikai,– galimos alerginės reak-
cijos. Taip pat nevartotini greipf-
rutai sergant skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos opalige, gastri-
tu (kai padidėjęs skrandžio sul-
čių rūgštingumas), enteritu (plo-
nosios žarnos uždegimu), koli-
tu (storosios žarnos uždegimu), 
cholecistitu (tulžies pūslės už-
degimu), hepatitu (kepenų už-
degimu), ūminiu nefritu (inksto 
uždegimu).

romualdas OGinskas

Relaksacija – būdas palengvinti kasdienybę
Kas pirmiausiai šauna į 
galvą, išgirdus žodį „re-
laksacija“? Mezgimas, 
laikraščio skaitymas, o 
gal darbas sode? Kiekvie-
nas atsipalaiduoja sa-
vaip, priklausomai nuo 
pomėgių ir galimybių. 
Tačiau šiame straipsny-
je pristatoma kiek kitokia 
relaksacijos samprata. 
Relaksacijos, kuri nėra 
vien tik malonus atsipa-
laidavimas – greičiau jau 
procesas, reikalaujantis 
proto pastangų. 

ti darbai, nuolatinis skubėjimas, 
erzinantys kaimynai, o gal dar 
nemaloniai dilgčiojanti nugara – 
viskas tarsi dedasi į vieną krūvą, 
kol organizmas duoda ženklą, 
kad laikas sustoti. Mes šio žen-
klo dažniausiai nepastebime, kol 
situacija tampa išties nepavydė-
tina: susergame, tampame irzlūs 
ar nuolatos jaučiamės pavargę. 

Relaksacija gali padėti šia-
me įtampos kupiname pasauly-
je tapti sveikesniems ir laimin-
gesniems. 

Įsivaizduokite, kad gulite li-
goninėje ir laukiate operacijos. 
Širdis, rodos, tuoj iššoks iš krū-
tinės, pilve tarsi kažkas vaikšto, 
prakaituoja delnai. Jūsų būse-
na jums nepatinka, bet nežinote, 
kaip su ja susitvarkyti. Relaksa-
cijos pratybos – vienas iš veiks-
mingiausių ir sveikiausių streso 
įveikimo būdų. Skirdami keletą 
minučių atsipalaidavimui galite 
pajusti, kad ir jūsų kūnas nuri-
mo: jau galite ramiau atsikvėpti, 
atsiranda vietos ir šviesesnėms 
mintims. 

Relaksacijos pratybų metu 
žmogus išmoksta valingai atsi-
palaiduoti, o reguliariai prak-
tikuojantis atkuriami fiziologi-
niai ir psichologiniai organizmo 
resursai, todėl pagerėja fizinė ir 
psichologinė savijauta, žmogus 
jaučia mažiau nerimo, labiau pa-
sitiki savimi.

Gera naujiena ir ta, kad re-
laksacijos yra patikrintas būdas 
skausmui valdyti. Gali būti sun-
ku patikėti, kad nugaros ar kojų 
skausmą įmanoma suvaldyti be 
vaistų, tačiau ne vienas, išbandęs 
relaksaciją, liko išties nustebintas 
jos veiksmingumo.

Relaksacijos praktikavimas 

padeda gydyti ligas, susijusias 
su stresu, pavyzdžiui, įtampos 
tipo galvos skausmus, arterinę 
hipertenziją, nemigą, imuninės 
sistemos nepakankamumą, arba 
padeda jų išvengti.

Tyrimų duomenys atsklei-
džia ir tai, kad relaksacijos prak-
tikavimas mažina kraujospūdį ir 
cholesterolio kiekį kraujyje, didi-
na imuninės sistemos atsparumą, 
reguliuoja miegą, net didina pa-
sitikėjimą savimi.

Skamba neįtikėtinai, kad 
toks, rodos, paprastas dalykas, 
gali tiek daug padėti. Bet kodėl 
gi nepabandžius?

Kokių būna relaksacijos 
rūšių ir kaip išsirinkti 

geriausią
Pradėjus skaityti apie relak-

sacijos rūšis gali pasirodyti, kad 
ją išsirinkti bus sunkiau nei tikė-
jotės, kadangi jų yra ne viena ir 
ne dvi. Bet čia galima rasti ir di-
delį privalumą – tikrai surasite 
jums priimtiniausią ir efektyvų 
būdą atsipalaiduoti. Na, o jeigu 
pasiryžote bent kartą pabandyti 
atsipalaiduoti, supažindinsime 
su pora variantų.

E.Jacobsono nuosekli 
raumenų relaksacija
Ši relaksacijos technika buvo 

sukurta remiantis žiniomis, kad 
stresas ir raumenų įtampa didi-
na skausmą. Tad buvo imta ieš-
koti būdų, kaip šią įtampą atpa-
žinti ir sumažinti. 

Raumenų relaksacija išties 
populiari, ji yra laikoma viena 
efektyviausių ir jos lengva iš-
mokti.

Fiziologas E.Jacobsonas pa-
stebėjo, kad norint atsipalaiduo-

ti, reikia patirti įtampą. Papras-
ta – jei išmoksti atpažinti įtam-
pą, tada gali išmokti ir ją atpalai-
duoti. Tuo tikslu jis sukūrė kele-
tą pratimų. 

Svarbiausia šios relaksacijos 
metu patogiai įsitaisyti: atsisėsti 
ar atsigulti nesukryžiavus kojų ir 
rankų. Užsimerkti ir tuomet ra-
miai giliai įkvėpti ir iškvėpti. Iš-
kvepiant įsivaizduoti, kad šiuo 
iškvėpimu atiduodama visa turi-
ma įtampa. Toliau mintyse stab-
telėti ties didžiosiomis raume-
nų grupėmis, pirma jas įtemp-
ti, o po to atpalaiduoti. Jei kurio-
je nors kūno vietoje jaučiamas 
skausmas, labai svarbu atsargiai 
įtempti raumenis ar apskritai jų 
neįtempti, o tik susitelkti į jų at-
palaidavimą. Taip palaipsniui 
„pereiti“ per visą savo kūną ir 
pasistengti atpalaiduoti kiekvie-
ną plotelį. Baigus pratimą reikė-
tų skirti minutę ir pasimėgauti 
atsipalaidavimo pojūčiu bei pa-
sistengti jį įsiminti.

Vaizduotės kelionė 
Dar vienas būdas ramybės 

būsenai sukurti ir giliai atsipa-
laiduoti – tai kelionė mintyse į 
pamėgtas ar išsvajotas vietas, 
taip susikuriant saugumo, ramy-
bės atmosferą, atgaivinant malo-
nius išgyvenimus. Gali pasiro-
dyti, kad tarsi niekuomet nieko 
malonaus nenutiko, jeigu pasta-
ruosius metus nuolatos jaučiate 
skausmą. Bet juk tai tikrai nėra 
tiesa. Neabejotina, kad gyvenime 
patyrėte ir daug malonių įvykių. 
Nuostabiausia, kad su tuo susi-
ję prisiminimai vis dar su jumis, 
tik dabartiniai sunkumai galbūt 
nustūmė juos giliai į vidų. Relak-
sacijos užsiėmimo metu galima 

užmegzti ryšį su šiais teigiamais 
gyvenimo aspektais, atgaminant 
visus su jais susijusius įvykius ir 
gerus jausmus. Tai panašu į foto-
albumo sklaidymą, kai kiekviena 
nuotrauka sužadina vaizduotę, 
sukelia visą srautą atsiminimų, 
kuriuos manėte seniai išblėsus. 
Panirę į gilų atsipalaidavimą, ga-
lite pasijusti taip, tarsi viską iš-
gyventumėt pirmą kartą. Sugrį-
žę šie geri jausmai ne tik palan-
kiai veikia nuotaiką, gerina sa-
vijautą, bet dėl tuo metu vyks-
tančių fiziologinių pokyčių or-
ganizmas dirba efektyviau, tad 
pagerėja kraujo apytaka, pasi-
gamina daugiau laimės hormo-
nų endorfinų.

Kur ir kada geriausia 
atlikti relaksaciją?

Jeigu relaksacijos technika 
pasirodė įdomi ir nusprendėte 
ją išbandyti patys, geriausia tai 
atlikti ramioje vietoje, kur jūsų 
netrikdytų pašaliniai garsai. Ga-
lima atsipalaiduoti ir klausan-
tis raminančios muzikos. Tačiau 
kvėpavimo relaksaciją tikrai ne-
sudėtinga taikyti ir įvairiausiose 
kasdienėse situacijose, kur atsi-
riboti nuo aplinkos taip lengvai 
nepavyksta. Pavyzdžiui, pajau-
tus skausmą ar išgyvenant di-
delį nerimą prieš vizitą pas gy-
dytoją, galima skirti minutę gi-
liam kvėpavimui ar vaizduotės 
kelionei. Galite likti nustebinti, 
kaip per, rodos, tokį trumpą lai-
ką išties pasijusite ramesni ir la-
biau atsipalaidavę. 

Nors relaksacija nėra vaistas 
nuo visų ligų, tačiau ji tikrai gali 
sėkmingai papildyti gydymą ar 
palengvinti kasdienybę. 

Milda ViCkutė
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Klausėte – 
atsakome: 

Penkių šalyje veikiančių ko-
mercinių bankų „Bičiulys-
tė“ paprašė pakomentuoti si-
tuaciją ir paaiškinti sąlygas, 
kada neįgalieji gali gauti ban-
ko kreditą. Sulaukėme tik ban-
ko „Swedbank“ atsakymo. Jo 
atstovas spaudai SauliuS 
ABRAškevičiuS situaci-
ją aiškina šitaip: 

Kliento negalia tikrai negali 
būti ir niekada nėra pagrindas 
priimant sprendimą dėl pasko-
los suteikimo. Visoje savo veik- 
loje vadovaujamės „Swedbank“ 
Žmogaus teisių ir skaidrumo 
politika: http://www.swedbank.
lt/files/PDF/VALD-48-1pr-Zmo-
gaus_teisiu_ir_skaidrumo_politi-
ka.pdf. Joje įtvirtintas įsiparei-
gojimas gerbti visuotines žmo-
gaus teises, kuris savaime prieš-
tarauja bet kokios formos dis-
kriminacijai. Tarp mūsų klien-
tų, kuriems esame suteikę pa-
skolas, yra įvairios sveikatos bū-
klės ir įvairaus darbingumo ly-
gio žmonių. Priimdami spren-
dimą dėl paskolos suteikimo 
vadovaujamės Lietuvos banko 
patvirtintais atsakingo skolini-
mo reikalavimais, kurie galioja 
visiems bankams. Šių reikalavi-
mų esmė – užtikrinti, kad žmo-
gus neprisiimtų tokių finansi-
nių įsipareigojimų, kurie vė-
liau taptų nepakeliami šeimos 
ar namų ūkio biudžetui, ir dėl 
kurių jam nebeliktų pakanka-
mai lėšų pragyvenimui bei tin-
kamai gyvenimo kokybei užtik- 
rinti. Sprendimas dėl paskolos 
kiekvienu atveju priklauso nuo 
gaunamų pajamų dydžio ir tva-
rumo. Jeigu pajamų dydis yra 
pakankamas, papildomai yra 
vertinama, kad paskolos įmo-
ka neviršytų 40 proc. žmogaus 
ar šeimos pajamų, tai yra, kad 
sumokėjus įmoką dar liktų pa-
kankamai lėšų pragyvenimui.

Nesuteikė 
paskolos

Aušra Jankauskienė iš Laz-
dijų klausia, ar gali būti, 
kad negalia tampa prie-
žastimi nesuteikti jų šeimai 
paskolos būsto remontui. 
„Mes gyvenam 3 kamba-
rių bute Lazdijų mieste, iš 
invalidumo pensijų, turim 
9 metų sūnų. Norėjom pa-
sidaryti šiokį tokį buto re-
montą, išsitapetuoti  kam-
barius, nusipirkti pakabi-
namas lubas. Norim gra-
žiau savo namukus pasi-
tvarkyti, – rašo moteris. – 
Apėjom visus bankus su 
vyru. Su neįgaliais nenori 
prasidėti nė vienas bankas 
Lietuvoje, nors mūsų paja-
mos paskolai paimti tinka, 
o priežastis – kad abu su 
vyru esam neįgalūs.“ Mo-
teris teigia, kad neįgalieji 
bankuose laikomi antrarū-
šiais ir trečiarūšiais žmo-
nėmis. 

pažangesnių techninės pagalbos 
priemonių. TPNC vyriausiasis 
specialistas Ramūnas Aladavi-
čius seminaro dalyviams primi-
nė, kad praėjusiais metais asor-
timentas buvo papildytas įvai-
raus tipo vežimėliais, tarp ku-
rių – elektriniai vežimėliai su as-
mens pakėlimo į stovimą padė-
tį funkcija, universalūs vežimė-
liai su minkšta sėdėjimo ir nu-
garos dalimi, reguliuojamos pa-
ilgintos lovos, elektriniu pulte-
liu reguliuojami vonios suoliu-
kai, pernai analogiškame semi-
nare AB „Puntuko“ pristatytas 
3-iasis ratas, stovėjimo atrama 
vaikams, aktyvaus tipo vežimė-
liai vaikams ir kt.

Elektrinių vežimėlių 
konkurentai

Kad ir koks aktyvus, sa-
varankiškas rateliais judan-
tis neįgalusis bebūtų, bandy-
mas įveikti didesnius atstu-
mus, juolab įkalnes ar judėti ne-
lygiu paviršiumi (kelkraščiu, 
žvyrkeliu, pieva ar pan.) tam-
pa didžiuliu iššūkiu. Šių prob- 
lemų neišsprendžia nė elektri-
niai vežimėliai, kurie, beje, ski-
riami tik itin sunkios negalios 
atvejais. Technologinė pažan-
ga yra gerokai pasistūmėjusi ir 
šia kryptimi. Mobilia elektrinio 
vežimėlio alternatyva gali tap-
ti ne pats vežimėlis, o tik jo... ra-
tai. UAB „Teida“ atstovas Man-
tas Drukteinis seminaro daly-
viams pristatė elektrinius ratus, 
tinkančius bet kuriam standarti-
niam aktyvaus tipo vežimėliui. 
Ši techninė naujovė ypač aktua-
li siekiantiems aktyviai gyventi, 
tačiau silpnas rankas turintiems 
neįgaliesiems. Rateliuose įreng-
ti jautrūs sensoriai, perduodan-
tys signalus į variklį, kuris į juos 
reaguodamas lengvai prisitaiko 
prie vežimėlyje sėdinčio žmo-
gaus poreikių ir suteikia jam 
pagalbą. Paprastai valdomame 
pultelyje galima užprogramuo-
ti neriedėjimo atgal funkciją (tai 
ypač svarbu, jeigu vežimėliu ten-
ka įveikti įkalnę). Yra ir atvirkš-
tinė funkcija, padedanti saugiai 
nusileisti žemyn. Sensorius pa-
junta stabdymą ir perduoda si-
gnalą varikliui, o tada šis suregu-
liuoja vežimėlio riedėjimo grei-
tį. Ratuose įrengti ličio akumu-
liatoriai, kuriuos įkrovus gali-
ma įveikti 25 kilometrų atstumą. 

Jau antrą kartą šiame semina-
re kaunietis Šarūnas Grigaliūnas 
pristatė dar vieną technologinę 
naujovę – elektrinį trečiąjį ratą, 
galintį aktyvaus tipo vežimėliu 
judančiam žmogui suteikti di-
delę savarankiško judėjimo lais-
vę. Pernai ši naujovė buvo aptar-
ta kaip vizija, galimybė, šiemet – 
jau kaip realiai gaminti pradėtas 
įrenginys. Neįgaliojo sukurtas 
prietaisas, pasak Š.Grigaliūno, 
padeda išspręsti vieną svarbiau-
sių – priklausomybės nuo kito 
žmogaus problemą, savarankiš-
kai planuoti savo gyvenimą, ne-
atsisakyti pomėgių (pvz., žvejy-
bos), visada būti mobiliam. Veži-

Neįgaliesiems skirtų gaminių rinkoje – 
pažangūs ir inovatyvūs sprendimai

mėliu, prie kurio pritaisytas elek-
trinis ratas, galima važiuoti bet 
kokia kelio danga, mėgautis grei-
čiu, įveikti įkalnes. Jame įdiegta 
funkcija, leidžianti nustatyti vie-
nodą greitį ir, tarkim, pasivaikš-
čioti su mergina. 

Ne tokiems aktyviems neį-
galiesiems skirtų gaminių asor-
timentą taip pat yra kuo papil-
dyti. AB „Puntukas“ atstovai 
pristatė lengvai transformuoja-
mą vienarankio vežimėlį, UAB 
„Taneta“ – mobilų stovą sėdin-
tiems, bei savarankiškai iš veži-
mėlio pakilti galintiems neįga-
liesiems, UAB „Ortopedijos cen-
tras“ – naujos kartos ergonominį 
alkūnės ramentą.

Neįgaliųjų slaugai – ir 
rankų darbo gaminiai 
Ne visiems neįgaliesiems rei-

kalingi tik vežimėliai, stovai ar 
ramentai. Sunkios negalios žmo-
nėms labai svarbios ir jų slaugai 
skirtos priemonės. Neįgaliųjų so-
cialinės įmonės UAB „Metras“ 
direktorės Rasos Besekirsienės 
pristatytas ką tik pasirodęs nau-
jas pragulų profilaktikai ir gydy-
mui skirtas dvisluoksnis čiužinys 
priklauso kaip tik šiai kategori-
jai. Į vieną gaminį sujungus kie-
tesnį grikių lukštų ir minkštesnį 
karpyto putų poliuretano sluoks-
nius, slaugomam žmogui sutei-
kiama galimybė pasirinkti, ant 
kokios čiužinio pusės sveikiau 
gulėti, kuri tam tikru momentu 
yra naudingesnė. Grikių lukš-
tų gaminių asortimentą vis ple-
čianti įmonė siūlo ir kitas pragu-
lų profilaktikos priemones – pa-
galvėles dubens sričiai bei kul-
nams, taip pat pagalvėles į neį-
galiųjų vežimėlius. 

Neįgalius vaikus auginan-
čių mamų rankomis pagamin-
tas slaugos pagalbos priemones 
su linų sėmenimis pristatė lab-
daros ir paramos fondo „Algoji-
mas“ vadovė Aušra Stančikienė. 
Tai alkūnės, kelio, kulno apsau-
gos, šlepetės su linų sėmenų pa-
dukais, šildyklės-žaisliukai (pui-
kiai tinkantys ir kaip ergoterapi-
jos priemonė), „pasagėlės“, ne-
leidžiančios kūprintis, tiesinan-
čios stuburą, čiužinukai į vaiko 
lovelę ar vežimėlį. Pašildyti linų 
sėmenys palaipsniui atiduoda 
šilumą, kartu skleidžia savo gy-
domąsias savybes, atpalaiduo-
ja raumenis, sergsti nuo spasti-
kos. Neįgalius vaikus auginan-
čias šeimas vienijančio fondo 
įkurta viešoji įstaiga „Algojimo 
paslaugos“ tapo didžiuliu moty-
vuojančiu postūmiu dirbti nega-
linčioms mamoms. Laisvesnę va-
landėlę šios moterys imasi pras-
mingos veiklos – iš savo patirties 
gerai žinodamos, kokių priemo-
nių auginant neįgalų vaiką labai 
trūksta, gali ir kitiems pasiūlyti 
tokių gaminių. 

Seminare pristatyti ne tik ran-
kų darbo, bet ir profesionalių ga-
mintojų pragulų profilaktikai ir 
gydymui skirti gaminiai. UAB 
„Teida“ pademonstruotas naujos 
kartos čiužinys už rinkoje esan-
čius pranašesnis tuo, kad turi tri-
gubą oro pripūtimo ir išleidimo 

sistemą (iki šiol buvo tik dvigu-
ba). Kas 10 minučių besikeičian-
tis „bangavimas“, kai paeiliui 
oras pripučiamas ir išleidžiamas 
iš kas trečios celės, leidžia geriau 
pasiskirstyti slėgiui bei išsaugo-
ti didesnį kontaktinį plotą. Tai 
ypač svarbu, kai slaugomas dau-
giau kaip 100 kg sveriantis žmo-
gus. Kryžkaulio srityje celės turi  
mikroventiliaciją, o tai mažina 
galimų iššutimų riziką. 

Vaikams skirtas priemones 
reikia individualizuoti 
Pažangios techninės pagal-

bos priemonės turi būti parinktos 
ir pritaikytos konkretaus žmo-
gaus poreikiams. Ypač tai aktu-
alu vaikų kompensacinei tech-
nikai, nes ji turi kuo labiau ati-
tikti individualius jų poreikius, 
būti lengvai pritaikoma prie be-
sikeičiančių jų kūnų, bent kele-
rius metus augti kartu su vaiku. 

3 dydžių vaikų aktyvumą, jud- 
rumą skatinančią, koordinaci-
ją lavinančią priemonę, kurios 
paskirtį galima keisti ir taip pat 
naudoti kaip treniruoklį. Be to, 
nuėmus visus pagalbinius ketur-
račio funkcijai atlikti reikalingus 
priedus, ji gali virsti kitiems šei-
moms nariams tinkančiu tradici-
niu dviračiu. 

Naujos kartos neįgalių vaikų 
vežimėlių ir kėdučių pavyzdžių 
į seminarą atvežė UAB „Slaugi-
vita“. Vežimėliai turi daugiau re-
guliavimo galimybių, sėdėjimui 
parinkta minkštesnė medžiaga, 
storesnis porolono sluoksnis už-
tikrina maksimalų komfortą. Di-
desnės reguliavimo galimybės, 
vežimėlį galima pritaikyti prie 
individualios vaiko pozicijos. Sė-
dynę galima perstatyti į priekį ir 
atgal, o kėdutę patogu naudoti 
ir terapiniams tikslams, darbui. 

Du naujus vaikiškus veži-

(atkelta iš 1 psl.)

UAB „Teida“ atstovas Mantas Drukteinis demonstruoja naujos kartos čiuži-
nį, skirtą pragulų profilaktikai ir gydymui. 

Šarūno Grigaliūno sumanytas ir jau pradėtas gaminti elektrinis vežimėlio 
ratas sulaukė didelio rateliais judančių neįgaliųjų susidomėjimo. 

www.biciulyste.lt

Vaikams skirtiems vežimė-
liams, vaikštynėms, stovams 
dėmesio skiria daugelis techni-
nės pagalbos priemonių gamy-
ba bei tiekimu užsiimančių įmo-
nių. Nemažą patirtį šioje srityje 
turinčios AB „Puntukas“ atsto-
vė Diana Statkevičiūtė pristatė 
vaikišką sėdėjimo sistemą, skir-
tą 3–12 metų vaikams. Ją sudaro 
pagal individualius vaiko porei-
kius pritaikoma kėdutė, užtikri-
nanti taisyklingą laikyseną visą 
dieną, fiksuojama prie įvairių re-
guliuojamų rėmų. Įdomu ir tai, 
kad ši sistema vaikui gali tapti ir 
smagiomis sūpynėmis. 

Dar viena „Puntuko“ naujo-
vė, vaikų gyvenimui suteikian-
ti daugiau įvairovės bei džiuge-
sio, – keturratis. Bendrovė siūlo 

mėlius pristatė ir UAB „Kasko 
group“. Bendrovės atstovės tei-
gimu, šie vežimėliai individua-
liai pritaikomi, turi dideles re-
guliavimo galimybes, auga kar-
tu su vaiku. Ypač patogus veži-
mėlis, kurio nugarėlė nusileidžia 
iki gulimos padėties, atitinkamai 
pasikelia pakojai. Bendrovė siū-
lo ir vaikišką vežimėlį, nugarėlėje 
turintį įtempiamų diržų sistemą.

***
Norėtųsi tikėti, kad semina-

re pristatytos modernios techni-
nės pagalbos priemonės neliks 
vien įmonių kataloguose, o jo-
mis galės naudotis vis daugiau 
neįgaliųjų.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės ir Egidijaus Skipario nuotr.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 20 d. 
9.00 Kobra 11 (109) (kart.) N-7.. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žings-
nio (kart.). 12.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (3). 13.00 Stilius (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (89) N-7. 17.00 Kobra 11 
(110) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (14). 19.25 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 Dė-
mesio centre. Ved. Edmundas Jaki-
laitis. 21.45 Teisė žinoti. Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Va-
karo žinios. 23.00 Užsienio naujie-
nos. 23.15 Dokumentinio kino vaka-
ras. Premjera. Bankininkai 1 d. Išgy-
dyti sistemą. 0.15 Viena byla dviem 
(89) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Antradienis, sausio 21 d. 
9.00 Kobra 11 (110) N-7. 10.00 

„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka (kart.). 12.00 Prem-
jera. Miestelio ligoninė (4). 13.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (90) N-7. 17.00 Kobra 11 
(111) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (15). 19.25 Emigran-
tai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Pinigų karta. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.00 Užsienio naujienos. 
23.15 Prisikėlęs faras (37) N-7. 0.15 
Viena byla dviem (90) (kart.) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, sausio 22 d. 
9.00 Kobra 11 (111) (kart.) N-7. 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (5). 13.00 Emigran-
tai (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 
Viena byla dviem (91) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (112) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (16). 19.25 Bėdų 
turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Istorijos detektyvai. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Užsienio naujie-
nos. 23.15 Prisikėlęs faras (38) N-7. 
0.15 Viena byla dviem (91) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, sausio 23 d. 
9.00 Kobra 11 (112) (kart.) 

N-7. 10.00 Duokim garo! (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (6). 13.00 Bėdų turgus. Pokal-
bių laida (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (92) N-7. 
17.00 Kobra 11 (113) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.50 Premjera. Naisių vasara 
(17). 19.25 Taip. Ne. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Specialus 
tyrimas. Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 
23.15 Premjera. Riedutininkės. Dra-
ma. JAV, 2009 m. N-7. 1.25 Viena 
byla dviem (92) (kart.) N-7. 2.40 Dė-
mesio centre (kart.). 

Penktadienis, sausio 24 d. 
9.00 Kobra 11 (113) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (14–17) (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(7). 13.00 Specialus tyrimas (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (93) N-7. 17.00 Kobra 11 
(114) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. Ved. Valdas Vilūnas. 
19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 
Detektyvė King (20) N-7. 0.15 Viena 
byla dviem (93) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, sausio 25 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.00 Pagalbos ranka. 
8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas 
(8). 9.25 Odisėjo klajonės (22). 9.50 
Aviukas Šonas (3/11). 10.00 Links-
moji knyga. 10.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 11.30 Durys atsi-
daro. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Žemynų raida. 2 d. Aus-
tralija. 13.00 Detektyvo klasika. Šer-
loko Holmso nuotykiai (1, 2). Didžioji 
Britanija, 1984 m. N-7. 15.00 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruo-
ta). 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 
Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir da-
mos“. 19.50 Visi namie. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
„Eurovizijos“ dainų konkurso naci-
onalinė atranka. 23.00 Premjera. 
Šokis ant ašmenų. Drama. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (4) N-7. 1.00 Pa-
saulio dokumentika. Žemynų raida. 
2 d. Australija. Dokumentinis seria-
las. Didžioji Britanija, 2013 m. (kart.). 

Sekmadienis, sausio 26 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(kart., subtitruota). 6.30 Šventadie-
nio mintys. 7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių hori-
zontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Nuotykiai elfų šalyje (24). 9.25 Odi-
sėjo klajonės (23). 9.50 Aviukas Šo-
nas (3/12). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Hanso 
Kristiano pasakos. Nauji karaliaus 
drabužiai. Vokietija, 2010 m. 11.45 
Klausimėlis.lt 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Galapagai. 2 d. Salos, pa-
keitusios pasaulį. Didžioji Britanija, 
2006 m. (Subtitruota). 13.00 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. Rugiai kiše-
nėje (4/1) N-7. 15.00 Detektyvo kla-
sika. Mis Marpl. Žudyti lengva (4/2) 
N-7. 16.45 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 17.00 Tėvų klasė. 17.30 
Stilius. 18.30 Lietuvos balsai. Cho-
rų „Eurovizija“. 20.30 Panorama. 
20.45 Savaitė. 21.15 Mūsų laisvės 
metai – 2001. 23.15 Detektyvo klasi-
ka. Mis Marpl. Rugiai kišenėje (4/1) 
N-7 (kart.). 

Pirmadienis, sausio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (16) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (21) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (166) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1815). 
10.00 Pamiršk mane (58, 59) N-7. 
11.00 Sachara. Veiksmo komedi-
ja. JAV, Ispanija, Vokietija, 2005 
m. N-7. 13.30 Pilotas Balu (19). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(17). 14.30 Simpsonai (22) N-7. 
15.00 Rosarija (59) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (81) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (74) N-7. 20.00 Ma-
fijos kronikos N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (5) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Kerštas (11) 
N-14. 23.00 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (132) N-14. 0.00 Melo 
teorija (12) N-7. 1.00 Pabėgimo ka-
raliai (9) N-14. 1.50 Choras (5). 2.45 
Nauja norma (14, 15) N-14. 

Antradienis, sausio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (17) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (22) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (167) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1816). 10.00 
Pamiršk mane (60, 61) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(2). 12.55 Ant bangos (25). 13.30 
Pilotas Balu (20). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18). 14.30 Simp-
sonai (1) N-7. 15.00 Rosarija (60) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (82) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (75) N-7. 
20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (6). Lietuva, se-
rialas, 2014. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Tėvynė (7) N-7. 23.05 
CSI kriminalistai (19) N-14. 0.05 
Melo teorija (13) N-7. 1.05 Pabėgi-
mo karaliai (10) N-14. 2.00 Choras 

(6). 2.50 Nauja norma (16, 17) N-14. 
Trečiadienis, sausio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (18) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (1) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (168) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1817). 10.00 
Pamiršk mane (62, 63) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(3). 12.55 Ant bangos (26). 13.30 
Pilotas Balu (21). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (19). 14.30 Simp-
sonai (2) N-7. 15.00 Rosarija (61) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (83) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (76) 
N-7. 20.00 Obelis nuo obels (1) 
N-7. 20.30 Laikykis!. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (7) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Elementaru (17) N-7. 23.05 
CSI Niujorkas (16) N-14. 0.05 The 
Killing (1). 1.00 Pabėgimo karaliai 
(11) N-14. 1.55 Choras (7). 2.45 
Nauja norma (18, 19) N-14. 

Ketvirtadienis, sausio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (19) 
(kart). 7.25 Simpsonai (2) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (169) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1818). 10.00 
Pamiršk mane (64, 65) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Būrys (1). 12.55 
Ant bangos (27). 13.30 Pilotas Balu 
(22). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (20). 14.30 Simpsonai (3) N-7. 
15.00 Rosarija (62) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (84) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (77) N-7. 20.00 Ke-
lionė pas šamaną N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (8) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Porininkai 
(1) N-14. 0.10 The Killing (2) N-14. 
1.10 Pabėgimo karaliai (12) N-14. 
2.00 Choras (8). 2.50 Nauja norma 
(20, 21) N-14. 

Penktadienis, sausio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (20) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (3) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (170) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1819). 10.00 
Pamiršk mane (66, 67) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Būrys (2). 12.55 
Ant bangos (28). 13.30 Pilotas Balu 
(23). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (21). 14.30 Simpsonai (4) N-7. 
15.00 Rosarija (63) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (85) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 18.21 2X2. Apie mo-
kymąsi ir karjerą. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ilgo plauko istorija. Animaci-
nis f. JAV, 2010 m. 21.20 Iksme-
nai. Žūtbūtinis mūšis. Trileris. JAV, 
D.Britanija, 2006 m. N-7. 23.30 Ter-
minatorius 2. 

Šeštadienis, sausio 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (3). 
7.30 Mažieji išdykėliai (9, 10). 8.00 
Smurfai (7). 8.30 Simpsonai (505) 
N-7. 9.00 Skunk Fu (7, 8). 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 
Drama. Kanada, Liuksembiurgas, 
2002 m. N-7. 12.55 Stebuklingas 
vaikis. Filmas šeimai. JAV, 2006 
m. 16.30 Svajonių stovykla. Nuo-
tykių komedija. JAV, 1994 m. N-7. 
18.20 Eurojackpot. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Planas tėčiui. Komedija. 
JAV, 2007 m. 21.10 Misija. vestu-
vės. Veiksmo komedija. JAV, 2003 
m. N-7. 23.05 Kolumbiana. Krimi-
nalinė drama. Prancūzija, 2011 m. 
N-14. 1.20 Džentelmenai Bronkai. 
Komedija. JAV, 2009 m. 

Sekmadienis, sausio 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (4). 7.30 
Mažieji išdykėliai (11, 12). 8.00 
Smurfai (8). 8.30 Simpsonai (506) 
N-7. 9.00 Skunk Fu (9, 10). 9.30 Su-
sidūrimas. Iltys prieš kailį. Animaci-
nis ser. JAV, 2011 m. 10.30 Mūsų 
gyvūnai. 12.50 Stebuklingas vaikis 
2. Komedija. JAV, 1994 m. 14.45 
Sudėtingas pagrobimas. Komedija. 
JAV, 1995 m. N-7. 16.40 Kiaušin-
galviai. Fantastinė komedija. JAV, 
1993 m. N-7. 18.20 2X2. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 X Faktorius. 22.20 Musgau-
dis. Kriminalinė komedija. JAV, Vo-
kietija, 2011 m. N-7. 0.05 Labas ry-
tas, žudike. JAV, 2011 m. N-14. 

Pirmadienis, sausio 20 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.30 
Smalsutė Dora (4). 6.50 Tomas ir 
Džeris (27). 7.20 Keista šeimynė-
lė (13) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (194) N-7. 8.50 Žmo-
gus-voras 2. Veiksmo f. JAV, 2004 
m. (kart.) N-7. 11.20 Alvinas ir bu-
rundukai 3. Nuotykių f šeimai. JAV, 
2011 m. (kart.). 12.55 iKarli (36). 
13.25 Keista šeimynėlė (14). 13.55 
Audra (51) N-7. 15.00 Atpildas (32) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 Judantis objektas 
(22) N-7. 23.00 Alkatrazas (8) N-7. 
0.00 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (26) N-7. 0.55 Ka-
rališkos kančios (5) N-7. 1.50 Skai-
čiai (4) N-7. 

Antradienis, sausio 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (5). 6.50 Tomas ir 
Džeris (28). 7.20 Keista šeimynė-
lė (14) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (195) N-7. 8.50 Purvi-
ni šokiai. Havanos naktys. Romanti-
nė drama. JAV, 2004 m. (kart.) N-7. 
10.40 Antis Hildegarda. Nuotykių f 
šeimai. Australija, 2001 m. (kart.). 
12.30 Ponas Bynas (18). 12.55 iKar-
li (37). 13.25 Keista šeimynėlė (15). 
13.55 Audra (52) N-7. 15.00 Atpildas 
(33) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 Tikras gyvenimas. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Pašėlusios močiutės. N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Ledo 
žmogus. Kriminalinė drama. JAV, 
2012 m. N-14. 0.10 Įstatymas ir tvar-
ka (27) N-7. 1.05 Karališkos kančios 
(6) N-7. 2.00 Skaičiai (5) N-7. 

Trečiadienis, sausio 22 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (6). 6.50 Tomas ir 
Džeris (29). 7.20 Keista šeimynė-
lė (15) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (196) N-7. 8.50 KK2 
(kart.). N-7. 9.45 Tikras gyvenimas. 
Išgelbėti žmogų (kart.). 10.45 Gru-
pės Džentelmenai debiutinio albu-
mo Deganti aistra pristatymo kon-
certas (kart.) N-7. 12.55 iKarli (38). 
13.25 Keista šeimynėlė (16). 13.55 
Audra (53) N-7. 15.00 Atpildas (34) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 Tikras gyvenimas. Pirmoji mei-
lė. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (6). N-7. 21.05 Po-
nas Bynas. N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 21.45 Renkamės Europą. 22.00 
VAKARO SEANSAS Ateinu su lie-
tumi. Veiksmo trileris. Airija, Didžioji 
Britanija, Honkongas, Ispanija, 2008 
m. N-14. 0.20 Įstatymas ir tvarka (28) 
N-7. 1.15 Karališkos kančios (7) N-7. 
2.10 Skaičiai (6) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 23 d.
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (7). 6.50 Tomas ir 
Džeris (30). 7.20 Keista šeimynėlė 
(16) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (197) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 24 valandos (kart.) N-7. 
10.45 Nuo...Iki... (kart.). 11.50 Pa-
šėlusios močiutės (kart.) N-7. 12.55 
iKarli (39). 13.25 Keista šeimynėlė 
(17). 13.55 Audra (54) N-7. 15.00 
Atpildas (35) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 Tikras gyveni-
mas. Manęs negalima apgaudinėti. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Pa-
šėlę vyrukai. Veiksmo f. JAV, 1995 
m. N-7. 0.20 Įstatymas ir tvarka (29) 
N-7. 1.15 Ties riba. Mistikos serialas. 
JAV, 2011 m. (12) N-14. 2.10 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, sausio 24 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (8). 6.50 Tomas ir 
Džeris (31). 7.20 Keista šeimynė-
lė (17) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (198) N-7. 8.50 KK2 
(kart.) N-7. 9.40 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 11.05 Valanda su Rūta 
(kart.). 12.55 Madagaskaro pingvi-
nai (1). 13.25 Keista šeimynėlė (18). 
13.55 Audra (55) N-7. 15.00 Atpildas 
(36) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 Tikras gyvenimas. Pa-
tentas Meilei. 18.30 Žinios. Krimi-

nalai. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Pop Ladies koncertas. 23.20 
Kalinių lėktuvas. Veiksmo f. JAV, 
1997 m. N-14. 1.35 Ateiviai plėši-
kai. Fantastinis siaubo trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 

Šeštadienis, sausio 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (2). 6.55 Burtininkai 
(7). 7.20 Policijos akademija (48). 
7.45 Krepšininkai (15). 8.10 PREM-
JERA Mano draugė beždžionėlė (1). 
8.35 Benas Tenas prieš ateivius. 
Lemiama kova (45). 9.00 Recep-
tų užkalbėtoja. 9.30 Padėkime aug-
ti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Srovės 
nublokšti. Animacinis f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2006 m. 11.40 Kapitonas 
Zumas. Veiksmo ir nuotykių komedi-
ja. JAV, 2006 m. 13.25 Mano puikioji 
auklė (22, 23). 14.40 Didingasis am-
žius (40) N-7. 16.50 Nuogas ginklas 
33 1/3. Paskutinis įžeidimas. Juodo-
jo humoro komedija. JAV, 1994 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Legenda apie Zoro. Nuotykių 
f. JAV, 2005 m. N-7. 21.40 Trigubas 
X. Aukštesnis lygis. Veiksmo f. JAV, 
2005 m. N-7. 23.45 Beiskrepšis. Ko-
medija. JAV, 1998 m. N-14. 1.45 Ka-
linių lėktuvas. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, sausio 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (3). 6.55 Burtininkai 
(8). 7.20 Policijos akademija (49). 
7.45 Krepšininkai (16). 8.10 Mano 
draugė beždžionėlė (2). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (46). 9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Hanos auksas. Nuotykių f šeimai. 
JAV, 2010 m. 11.50 Namas prie eže-
ro. Melodrama. Australija, JAV, 2006 
m. N-7. 13.55 Mano puikioji auklė 
(24). 14.30 Didingasis amžius (41) 
N-7. 16.45 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS. PREMJERA Meškiukas 
Jogis. Komedija šeimai. JAV, Nau-
joji Zelandija, 2010 m. 21.05 Hidal-
gas. Veiksmo f. JAV, 2004 m. N-7. 
23.50 Kaip pavogti nuotaką. Roman-
tinė komedija. Didžioji Britanija, JAV, 
2008 m. N-7. 1.50 Trigubas X. Aukš-
tesnis lygis. Veiksmo f. JAV, 2005 m. 
(kart.) N-7. 

Pirmadienis, sausio 20 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchta-

ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 Va-
sara Amalfyje. Romantinė drama. 
Vokietija, 2013 m. (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (69) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (6) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(72). 15.30 Avataras (31). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (70) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (51) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Prajuokink mane. N-7. 21.30 
PREMJERA Kvepalai. Vieno žudi-
ko istorija. Drama. Ispanija, JAV, 
Prancūzija, Vokietija, 2006 m. N-14. 
0.20 Dakaras 2014. Savaitės apž-
valga (2). 0.50 Sausas įstatymas. 
Atviras karas (6) N-14. 1.50 Menta-
listas (51) (kart.) N-7. 2.45 Prokuro-
rų patikrinimas (70) (kart.) N-7. 3.50 
Bamba TV. S. 

Antradienis, sausio 21 d.
6.30 Televitrina. 7.00 Muchta-

ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Misti-
nės istorijos (kart.) N-7. 9.00 Ostinas 
Pauersas. Šnipas, kuris mane suve-
džiojo. Veiksmo komedija. JAV, 1999 
m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (70) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (7) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (73). 15.30 
Avataras (32). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (71) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (52) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Ko nori moterys. Ko-
medija. JAV, 2002 m. N-7. 0.00 Sau-
sas įstatymas. Atviras karas (7) N-14. 
1.00 Mentalistas (52) (kart.) N-7. 1.55 
Prokurorų patikrinimas (71) (kart.) 

N-7. 3.00 Bamba TV. S. 
Trečiadienis, sausio 22 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchtaro 

sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 9.00 Jūrų velniai (21, 
22) (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (71) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuota-
kos siaubūnės (8) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (74). 15.30 Ava-
taras (33). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (72) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (53) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Pelikano byla. Drama. JAV, 
1993 m. N-7. 0.20 Sausas įstatymas. 
Atviras karas (8) N-14. 1.20 Menta-
listas (53) (kart.) N-7. 2.15 Prokuro-
rų patikrinimas (72) (kart.) N-7. 3.20 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, sausio 23 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchtaro 

sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 9.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 10.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (72) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (9) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (75). 15.30 Ava-
taras (34). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (73) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (54) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Karlito kelias. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 1993 m. N-14. 0.20 Karo 
vilkai. Likvidatoriai 3 (6) N-14. 1.20 
Mentalistas (54) (kart.) N-7. 2.15 Pro-
kurorų patikrinimas (73) (kart.) N-7. 
3.20 Bamba TV. S. 

Penktadienis, sausio 24 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchtaro 

sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jaunavedžiai (3, 4) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (73) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (10) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (76). 15.30 Avata-
ras (35). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (74) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jau-
navedžiai (5, 6) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Amerikietiškos imtynės (52) 
N-7. 21.50 Laiko policininkas. Veiks-
mo f. JAV, 1994 m. N-14. 0.00 Pelika-
no byla. Drama. JAV, 1993 m. (kart.) 
N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, sausio 25 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (52) N-7. 
8.30 Atsargiai – moterys! (10) N-7. 
9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 10.30 
Liutauro virtuvė. 11.00 Lietuvos galiū-
nų čempionato III etapas. 12.00 Dvie-
se prieš gamtą. Aliaska (9) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(5, 6) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Jūrų velniai (23) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7. 19.30 
Dainuok. Drama. JAV, 2004 m. N-7. 
21.40 MANO HEROJUS Užrakin-
tas. Veiksmo trileris. JAV, 2010 m. 
N-14. 23.30 AŠTRUS KINAS Veidai 
minioje. Siaubo trileris. Didžioji Brita-
nija, JAV, Kanada, Prancūzija, 2011 
m. S. 1.30 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, sausio 26 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė lo-
terija. 8.02 Galileo (53) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 
Sveikatos kodas. 12.00 Nacionalinė 
Geografija. Žuvys monstrai. Milžiniš-
ki unguriai (2) N-7. 13.00 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (24) N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Povestuvinė kelionė į Seviliją. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2011 m. 
N-7. 20.55 RUSŲ KINAS Dvi dienos. 
Romantinis f. Rusija, 2011 m. N-7. 
22.40 Karlito kelias. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 1993 m. (kart.) N-14. 1.30 
Bamba TV. S. 
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Lina Rudnickienė „Pakruojo krašte“ pasakoja vaikino, kuris tiki-
si aplinkinių paramos rankos protezui pirkti, istoriją. 

Žadvainiuose (Joniškio r.) gyve-
nančiam Audriui Alzbergui dar 
tik devyniolika, o jo nelengvų iš-
bandymų užtektų kelių žmonių 
gyvenimams. Nuo šešerių metų 
kentęs dešinės rankos skausmus, 
vėliau kovojęs su atsiveriančio-
mis trofinėmis opomis, praeitų 
metų gegužės mėnesį Audrius 
ištvėrė dar vieną, jau dvidešim-
tą, operaciją. Medikai vaikinui, 
sergančiam labai reta liga, am-
putavo dešinįjį dilbį.

Kai gegužę Audriui medikai 
patarė dilbį amputuoti, guodė 
vienintelė viltis – Teritorinės ligo-
nių kasos jaunam vaikinui kom-
pensuos rankos protezą. Tačiau 
rugsėjį buvo pranešta, kad jis ne-
atitinka sąlygų gauti nemoka-
mą protezą. Prieš Kalėdas Aud- 
riaus mama Aušra Alzbergienė 
apėjo visas įmanomas įstaigas 
Joniškyje, stengdamasi surinkti 
28 tūkst. Lt, reikalingų protezui 
nusipirkti.

A. Alzbergienė sakė viena 
auginanti Audrių, dar turi duk-
terį. Vaikų tėtis miręs, tad rei-
kia pasirūpinti ir senais tėvais. 
„Nesame nuplyšę. Pavalgę, ap-
sirengę, apsirūpinę tiek, kiek rei-
kia. Bet tokių pinigų, kiek rei-
kia protezui, tikrai neturime“, – 
sakė moteris. 

A Alzbergui medikai dia-
gnozavo labai retą ligą – deši-
nės rankos įgimtos arterioveni-
nės jungtys su dešinės plašta-
kos trofinėmis žaizdomis. Per 
13 metų atlikta 20 arterioveninių 
jungčių šalinimo bei arterijų re-
konstrukcinių operacijų. Galiau-
siai – amputacija. 

A. Alzbergienė sakė apie retą 
įgimtą Audriaus ligą, kuri, anot 
medikų, užklumpa tik vieną iš 

dešimties tūkstančių, sužinoju-
si kai ruošė sūnų vaikų darže-
liui ir reikėjo medicininės pa-
žymos apie jo sveikatą. Tuokart 
buvo pasiūlytas vienintelis gy-
dymas – operacija. Mama ne-
sutiko. Vylėsi, kad medikai gal-
būt klydo.

Tačiau nuo šešerių Audriaus 
sveikata pablogėjo. Vis dažniau 
ėmė kraujuoti iš nosies. Pats vai-
kas tapo vangesnis, greitai pa-
jusdavo nuovargį. Po kurio lai-
ko po nykščio nagu pasirodė lyg 
pūlinukas. Medikai nagą nulupo 
ir atsivėrė negyjanti žaizda. Ga-
liausiai teko nykštį amputuoti. 
Po kurio laiko – antrąjį, trečiąjį 
rankos pirštą.

Atėjęs į pirmą klasę, rašyti 
išmoko kairiąja. Tad dabar ir at-
rodo, kad nuo vaikystės – kai-
riarankis.

Pradėjus vertis tai gyjan-
čioms, tai negyjančioms žaiz-
doms, trejus metus vaikinas 
vaikščiojo apibintuota ir nuolat 
perrišinėjama ranka.

Kad visada būtų artimas ša-
lia, net metais jaunesnę dukrą 
Audrą, Audriaus seserį, mama 
prikalbėjo eiti kartu mokytis į 
Šiaulių profesinį rengimo cen-
trą – abu būsimieji vizualinės  
reklamos gamintojai. 

Tris savaites Audrius pagal 
būsimą specialybę stažavosi Es-
tijoje, yra perspektyvus lengva-
atletis, neįgaliųjų sporto klubo 
„Šiaulietis“ sportininkas, ruošia-
mas neįgaliųjų olimpiadai. Na-
muose – užkietėjęs reperis, net- 
rukus pasirodysiantis viename 
laisvalaikio ir pramogų centre.

Audrius ir jo mama Aušra 
nuoširdžiai tikisi žmonių para-
mos įsigyjant rankos protezą. 

Tikisi žmonių pagalbos 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Šiaulių kraštas“ išspausdino Reginos Musneckienės straips-
nį, kuriame pasakojama, kaip per porą metų „nugyvenami“ so-
cialiniai būstai. 

„Nugyventi“ socialiniai būstai 

2011 m. renovuotas bendrabu-
tis Kelmėje, kuriame įrengti 25 
socialiniai būstai, buvo nomi-
nuotas kaip vienas iš geriausių 
2007–2013 metų Vakarų Lietu-
voje įgyvendintų projektų. Ta-
čiau prieš porą metų įrengtų so-
cialinių būstų bendrosios patal-
pos jau atrodo ne ką geriau kaip 
prieš renovaciją.

Socialiniai būstai įrengti bu-
vusiame Profesinio rengimo cen-
tro bendrabutyje. Renovuota vie-
na bendrabučio pusė, kurioje yra 
socialiniai būstai: apšiltintos sie-
nos, stogas, suremontuotos laip-
tinės, koridoriai ir kitos bendros 
patalpos. Pakeistos durys, lan-
gai. Atnaujintas kiekvienas būs-
tas. Bendrabučio kambariuo-
se įrengtos virtuvėlės, tualeto ir 
vonios kambariai, išdažytos sie-
nos, kambariuose ištiesta kilimi-
nė danga, nupirkta buitinė tech-
nika. Du socialiniai būstai pri-
taikyti neįgaliesiems. Gyvento-
jai už atnaujinto socialinio būs-
to nuomą moka  tik apie 25 litus 
per mėnesį.

Tačiau šiandien bendrabučio 
bendrosios patalpos atrodo labai 
prastai. Baltos durys nutepliotos, 
lauko laiptų plytelės įskilusios, 
šviesiai nudažytos fojė ir korido-
rių sienos – dėmėtos, pradegin-
ta plastikinė palangė, antrajame 
aukšte įskilusi koridoriaus sie-
na, apipaišytos vieno būsto du-
rys, nulupinėti numeriai. 

Aplankyti būstai dar neat-
rodo „nugyventi“, tačiau vie-
name iš jų sutikta moteris sako, 
kad projektuotojai nepagalvojo, 
jog mažame poros bendrabučio 
kambarėlių plote įrengus vonią 
ir virtuvėlę sumažės kambariai. 
O čia gyvenančios šeimos dauge-
lis augina mažus vaikus.

Moters nuomone, naudotos 
pačios pigiausios medžiagos, 
įrengtos „vienkartinės popieri-
nės durys, lietų leidžiantys lan-
gai“, darbai atlikti nekokybiškai. 
Be to, reikėjo įvertinti, kad socia-
liniuose būstuose gyvena ne pa-
tys tvarkingiausi žmonės, ben-
drų patalpų sienas dažyti tam-
sesne spalva. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Neįgaliųjų 
sportas 

Valstybinis studijų fondas Lie-
tuvos sporto universitetui (LSU) 
perdavė penkis interaktyvius 
rankomis varomus vežimėlius, 
pritaikytus žaisti krepšinį. Veži-
mėliai LSU padovanoti įgyven-
dinant projektą „Studijų priei-
namumo užtikrinimas specia- 
liųjų poreikių turintiems studen-
tams“. Juo siekiama kurti palan-
kią studijų aplinką neįgaliems 
Lietuvos aukštųjų mokyklų stu-
dentams, o vienas iš projekto 
partnerių yra LSU.

Vežimėliais naudosis neįga-
liųjų krepšinio komanda „LSU-
RSK“, taip pat LSU Taikomo-
sios fizinės veiklos studijų prog- 
ramos studentai praktinių pas-
kaitų metu.

„Tikimės, kad perduota įran-
ga sudarys geresnes sąlygas tre-
niruotis LSU neįgaliųjų krepši-
nio komandai ir jūsų universiteto 
studentams. Vežimėliai yra mo-

Neįgaliesiems padovanoti 
interaktyvūs vežimėliai

dernūs, manevringi, tinkantys 
profesionaliam neįgaliųjų spor-
tui“, – sakė Valstybinio studijų 
fondo atstovė Milda Žilėnaitė.

Lietuvos sporto universitetas 
ir anksčiau yra gavęs Valstybi-
nio studijų fondo paramą – uni-
versitete studijuojantys neįga-
lieji jau kurį laiką naudojasi fon-
do padovanotais aklųjų riedulio 
kamuoliais, interaktyviais ran-
komis varomais vežimėliais šo-

kiams, kompiuterine programi-
ne įranga, perduodančia infor-
maciją garsu ir kt.

„Vežimėliai labai patogūs ir 
manevringi, tikrai geresni nei 
turėjome. Tiesa, reikės šiek tiek 
laiko, kol prie jų priprasime. Ti-
kimės, kad nauja įranga prisidės 
prie mūsų komandos sėkmės ne-
įgaliųjų krepšinio varžybose“, – 
mintimis dalijosi „LSU-RSK“ 
krepšininkai.

Grožis, kurio neriboja 
standartai

Laimei, grožio suvokimas 
kinta ir prie šių pokyčių priside-
da šiek kiek kitokie grožio kon-
kursai. Konkursai, kuriuose nėra 
tokių griežtų grožio standartų. 

Ksenjia Bezuglova – gražuo-
lė, gyvenanti Maskvoje. Ji yra ga-
vusi ne vieną apdovanojimą bū-
tent už savo dailumą, tačiau šiek 
tiek besiskiriantį nuo įprastų gro-
žio konkursų standartų – jauna 
moteris turi negalią. 

Ksenija prieš keletą metų pa-
teko į autoavariją, kurios metu 
jai buvo pažeistos stuburo sme-
genys, ji liko paralyžiuota že-
miau juosmens. Tačiau įvyko 
stebuklas – Ksenjios vaikelis, ku-
rio ji tuo metu laukėsi, liko gy-
vas. Jauna moteris suprato, kad 
turi stengtis, ne tik dėl savęs – 
kovoti reikia ir dėl savo vaiko. 
Tad ilgai liūdėti nebuvo laiko. 
Ksenija teigia gana anksti supra-
tusi, jog būti laimingai galima ir 
turint negalią. 

Aktyvus gyvenimo  
būdas

Ksenija pasirinko būti laimin-
gu žmogumi. Po nutikusios ne-
laimės jauna moteris neužsida-
rė namuose: augindama mažą 
dukterį spėjo dalyvauti įvairiau-
siose neįgaliuosius vienijančiose 
veiklose. Sužinojusi, jog yra ren-
giamas grožio konkursas negalią 
turinčioms merginoms, nuspren-
dė nepraleisti ir šios progos. Kse-
nija tapo dažna grožio konkursų 
neįgaliesiems dalyve, neretai – ir 
nugalėtoja. 

Gražuolei visuomet galvoje 
kirbėjo mintis, kaip būtų, jeigu ji 
galėtų dalyvauti grožio konkurse 
kartu su sveikomis merginomis.

Ilgai laukti neteko, kadangi 
ir tokią galimybę Ksenija gavo. 
Jai buvo pasiūlyta dalyvauti Ita-
lijoje surengtame grožio konkur-
se „Vertical“. Šis konkursas buvo 
atviras tiek sveikoms, tiek ir ne-
galią turinčioms merginoms. 

Kitoks grožis – tikras 
grožis?

Pergalė, keičianti grožio 
standartus

Ksenija tikrai nesitikėjo grįžti 
iš šio konkurso su gražuolės ka-
rūna. Tačiau jos grožis neliko ne-
pastebėtas – ji laimėjo šį konkur-
są. Pati Ksenija teigia, kad visuo-
met grožį suprato kaip harmoni-
ją – elegancijos, moteriškumo ir 
intelektualumo dermę. Ją labai 
nudžiugino konkurso organi-
zatorių iniciatyva parodyti, kad 
tiek sveikos, tiek ir negalią turin-
čios merginos gali kovoti dėl gra-
žuolės titulo lygiaverčiai – gro-
žis negali būti vertinamas kaip 
standartas.

Po džiugios pergalės Ksenija 
tik dar entuziastingiau įsitraukė 
į labdaringą veiklą ir įvairias so-
cialines iniciatyvas, susijusias su 

neįgaliųjų integracija. Susitikusi 
su kitomis negalią turinčiomis 
merginomis ir moterimis Kse-
nija nuolatos skatino jas nebijo-
ti savo kūno ir vertinti jo gro-
žį, kad ir kitokį, nei visuomenės 
siūlomas standartas. Ji atkreipė 
dėmesį, kad nemaža dalis nega-
lią turinčių moterų nustoja savi-
mi rūpintis: tarsi atsisako min-
ties, kad jos gali būti patrauklios. 

Grožio konkursų, kuriuose 
gali dalyvauti tiek sveikos, tiek ir 
negalią turinčios merginos, sklei-
džiama žinia yra labai svarbi ir 
turi būti išgirsta. Grožis nėra tik 
fizinių savybių rinkinys – tai kur 
kas daugiau. Tai dažnai reikia 
priminti sveikiems žmonėms, o 
dar dažniau – negalią turintiems. 

Pagal užsienio spaudą parengė:

alma lukOŠeViČiŪtė

Kas gi yra tas labai dažnai išaukštinamas grožis? Ilgos ko-
jos ar mėlynos akys? O gal žvilgantys plaukai ir ryškus ma-
kiažas? Rodos, būtent tokį grožio suvokimą mums supo-
nuoja gausybė konkursų, tokių kaip „Mis Visata“, „Mis 
pasaulis“, „Mis Amerika“... Į šiuos konkursus suvažiuo-
ja gražuolės iš įvairiausių pasaulio kampelių: visos labai 
ypatingos, kita vertus, ir visos panašios. Čia norisi stab-
telėti ir pasvarstyti, ar grožis tikrai yra tik fizinių bruožų 
kombinacija?

www.lsu.lt nuotrauka
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“, kurį 
įgyvendinant savaitraštyje bus skelbiamos publikacijos 
aplinkos visiems, neįgaliųjų įsitraukimo į darbo rinką, 
toleranciją skatinančiomis, kūrybinius proveržius atspin-
dinčiomis temomis.

Iš „Bičiulystės“  
bičiulių kūrybos

o

svajūnė GritkuVienė

Birutė Zaborskytė-Jasinskie-
nė, kupiškėnė nuo Terpeikių 

kaimo, iš jaunystės jautė poeti-
nės kūrybos trauką, svajojo stu-
dijuoti lietuvių kalbą ir literatū-
rą. Bet likimas susiklostė kitaip – 
tapo medike, daug metų Kupiš-
kyje dirbo akušere, priėmė šim-
tus naujagimių. Dabar tuo pasi-
didžiuoja, sako tarp jų buvus ir 
olimpinį čempioną, disko meti-
ką Virgilijų Alekną, gryną tėviš-
kėną, irgi iš Terpeikių kaimo ne-
toli Subačiaus. Net 18 metų Bi-
rutė dirbo Raudonojo Kryžiaus 

Antroji knyga – kaip 
sunokęs rudens vaisius

draugijos rajono komiteto se-
kretore ir visada laikėsi princi-
po – dalintis savo dvasios patir-
timi, sielos pojūčiais ir poetine 
kūryba su bičiuliais, padėti ne-
pasiturintiems, vargstantiems,  
socialinio užribio žmonėms, neį-
galiems bendruomenės nariams. 
Poetinės kūrybos troškulys ska-
tino ieškoti tokių pat jautria-
sielių. B.Jasinskienės eilės yra 
spausdintos neįgaliųjų kūrybos 
almanachuose, neįgaliųjų spau-
doje, įvertintos prizais įvairiuo-
se konkursuose.

Bene prieš 7 metus išleis-
tą savo poezijos knygelę au-
torė pavadino „Palieku dale-
lę savęs“, tuo akcentuodama 
visų žmonių bendrystės ir sa-
vitarpio pagalbos idėjas. Ilgai 
B.Jasinskienė brandino antro-
sios knygos sumanymą, tarėsi 
su buvusiu savanorystės kole-
ga iš Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos, o dabar asociacijos „Idėja 
Kaunui“ vadovu Henriku Kup-
cikevičiumi.

Buvo dvejonių, nedrąsos ir, 
ką čia slėpti, delsti vertė lėšų 
stoka. H.Kupcikevičius, beje, 
virtualiai, per „Skype“, paga-
liau autorę prikalbino, padrą-
sino, surado knygelei daugiau 
rėmėjų ir knyga „Likimo vin-
giais“ ką tik pasirodė. Visi prie 
šio sumanymo prisidėjusieji su-
tarė, kad knygą padovanos bi-
čiuliams, talkininkams, rėmė-
jams ir rinks aukas jaunimo va-
saros žygiui po Aukštaitijos ir 
Kupiškio sodžius bei atokius 
vienkiemius. Ten jaunimas pa-
dės namuose tvarkytis seno-
liams, pasiligojusiems, neįga-
liems ir vienišiems bendruome-
nės nariams, rinks šiukšles, šva-
rins gamtą.

Knygos sumanytojai kartu 
su Kupiškio literatų klubu „Lė-
vens balsai“ buvo surengę kny-
gos pristatymo šventę. Sukvie-
tė autorės buvusius bendradar-
bius, Raudonojo Kryžiaus orga-
nizacijos savanorius ir jaunuo-
sius pagalbininkus, vietos lite-
ratus, gimtinės žmones, vaikys-
tės ir jaunystės drauges, Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų draugi-
jos vokalinį ansamblį „Prie Ku-
pos“, visus, kurie autorei bran-
gūs, mieli, savi. Iš Vilniaus atva-
žiavo dukra Edita, anūkas Rytis, 
vos ne dvigubai močiutę praau-
gęs. Renginyje visi gavo dova-
nų po knygą ir aukojo būsimam 
jaunimo vasaros žygiui.

Tokia buvo Birutės nuostata 
– visus apdovanoti, padėkoti ir 
pakviesti savanorystės darbui, 
tarpusavio pagalbai, kuri kas-
dieniu buitišku mažmožiu, dė-
mesiu, aplankymu ar paguodos 
žodžiu padeda šviesiau nugy-
venti nors vieną dieną.

Jaukioje kultūros centro Vit- 
ražų salėje skambėjo eilės, ku-
rias skaitė pati autorė, jos dukra, 
bičiuliai, širdis sugildė Neįga-
liųjų draugijos ansamblio sva-
jingi romansai, ankstyvo rudens 
vakaro prieblandą išsklaidė kul-
tūros centro žiburiai ir ilgai ne-
tilęs šurmulys.

Visi, kurie buvo šventėje, po-
ezijos ir romansų įkvėpti pasi-
nėrė į savo prisiminimų ir jaus-
mų patirtis, trumpam pasidavė 
seniai pamirštoms svajonėms ir 
lūkesčiams, ilgesiui, kuris kas-
dienybei suteikia švelnumo.

Valius DOMantas
Autoriaus nuotr.

Į knygos sutiktuves susirinko literatai, Raudonojo Kryžiaus savanoriai, 
miesto bendruomenė, autorės bičiuliai, artimieji.

Autorę Birutę Jasinskienę (dešinėje) pradžiugino jautrias iliustracijas kny-
gai nupiešusi literatė Bronė Valinskaitė. 

Iš B.Jasinskienės knygos „Likimo vingiais“

laikas
Nesipykim dėl niekų, 
Laikas palieka.
Metai kaip vagys
Mėnesius vagia.

Pavasaris žalias
Žiedus sukrovė.
Vasara barstė, 
Pakišdama koją. 

Ruduo subrandino 
Žemę ir Žmogų.
Upeliais skandino 
Laiko pavojų.

Nesipykim dėl niekų,
Žiema įpusėjo.
Laikas paliko, 
Širdies neskaudėjo.

likimo vingiais
Sunkiai klampojam likimo vingiais,
Kaip per pažliugusį molį.
Medžiai – pajuodę, sustingę,
Kaip du broliai, sugrįžtant namolio.

Viltis, kaip piktoji pamotė,
Peiliais atriekė duonos riekę.
Kas girdėjo, kas klausė, kas matė,
Kaip vingiais klampodamas verkė?

Palėpėj ant smuiko – dulkės nusėdę
Ir kraičio skrynia ištuštėjus.
Likimo vingius jau rūdys suėdę
Ir saulė pilkšva patekėjus.

Likimas atvedė į šiltą rudenį,
Sudėjęs metus į kiaurą rėtį.
Gal kas paduos karšto viralo dubenį?
Su viltimi kažkuo dar tikėti.
Dar tikėti. 

skardis
Visi mes stovėjom ant savojo skardžio,
Saulėlydžiui gęstant vietovėj bevardėj.
Vieni akimis upės tėkmę lydėjom,
Kiti medžio virstančio tyliai gedėjom.

Atėjai nekviesta, išeini nevaryta, –
(širdyje vienu randu daugiau ar mažiau...?)
Iš nakties juodo lukšto diena išsirito,
Jei tikėsi – gera bus kaip niekad anksčiau. 

Tik naujų neieškosi pasaulių, nes šito, 
Pasirodo, deja, nepažįsti visai.
Užsitrenkus durims, langas praviras liko,
Juk svarbiausia, kad praviras, kas, kad aukštai!

liepelei
Ne visos gyvenime patirtys šviesios,
Ne visos istorijų pabaigos geros.
Jaučiu atsitiesi, tikiu išstovėsi,
Nes tai – kas tau nauja, man  
                                          pamiršta sena.

Atleist ir užmiršt – nevienodi dalykai, –
Atleisti kilnu, o užmiršt pavojinga.
Pasaulio mastu nieko čia neįvyko, 
Mes esam skirtingi ir mylim skirtingai.

Dar tikrąjį jausmą patirsi, Liepele, 
(juk sako, kad mylinčius Dievas globoja.)
Ne kelias mus renkasi, mes savo kelią, –
Mylėti už du? Bet ar verta, mieloji...?

Žiedais apsipylusią apsikabinsiu
Kaip dukrą, kurios niekada neturėjau.
Dvi artimos sielos susikalba žvilgsniais:
„Ir man šitaip buvo, ir aš taip mylėjau.“

kriauklės gausmas
Kriauklėj, perlamutro labirintuos
Gaudžia pasiklydęs jūrų vėjas.
Gaudime šitam tik vienas kitą 
Ir beturim vakarais rugsėjo.

Vakarais eilėraščių krikštynų,
Šnaresio, mirgėjimo šešėlių.
Gaubiamės šiltais prisiminimais,
Juos pagražinam ramybės dėlei.

Tu išeik tiesiog dabar į lauką
Ir pakelk akis aukštyn į naktį, –
Negi tai žmogus, gal paukštis šaukia:
„Nesulauksit, bet vis viena laukit!“

Kriauklės gausmui aukštas mūsų būstas
Su tuštybės veidrodžiais ant sienų.
Ritas skruostu lašas perlamutro
Toks gražus... – truputį liūdna... vienas.

atėjai nekviesta

O jis šaknimis įsikibo į šlaitą
Į irstantį, ir nesvarbu, kas ką laiko, –
Kad šitaip ir žmonės viens kito laikytųs
Ir įvaizdis skardžio, dievaž, būtų kitas!
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