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Kaziuko mugė turbūt jau 
nebeįsivaizduojama be 
neįgaliųjų dirbinių, kurie 
dažnai savo kokybe ne-
siskiria nuo kitų čia par-
duodamų, nebent tik 
mažesne kaina. Na, o įsi-
gijusieji mielų negalios 
žmonių rankomis paga-
mintų smulkmenų ar prak-
tiškų daiktų džiaugiasi dar 
ir tuo, kad nors keliais li-
tais parėmė jų veiklą.

Integracijos keliu

Egidijaus Skipario nuotr. 
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gaminiai yra efektyvi pragulų profilaktikos ir gydymo priemonė, nes puikiai praleidžia 
orą (todėl nesukelia prakaitavimo) ir užtikrina pakankamą kraujo apytaką. 
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UAB „Metras“ gamina čiužinius pragulų profilaktikai. 
Suteikiame visus dokumentus kompensacijai gauti.

UAB „Metras“
Žirmūnų g. 143, Vilnius. Tel. 8 5 276 6143
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Į Kaziuko mugę – kad 
nebūtų triūsta veltui 

Laimingas  
atsitiktinumas

Beveik dvejus metus Vilniu-
je, buhalterinės apskaitos pas-
laugas teikiančioje UAB „Vo-
mes“, dirbančio P. Skirmanto ži-
nioje – 8 įmonių buhalterinė aps-
kaita. 5 iš jų – stabiliai dirban-
čios, 3 – jau bebaigiančios savo 
veiklą. „Su pastarosiomis darbo 
mažiau, – sako vaikinas. – Di-
dysis darbo krūvis – su veikian-
čiomis.“ Tik baigusiam Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo centro  
profesinės reabilitacijos progra-
mą P. Skirmantui buvo patikė-
ta dviejų įmonių apskaita. Dar-
bo įgūdžiams sustiprėjus ben-
drovės vadovai jam pasiūlė di-
desnį krūvį. Petras jį noriai pri-
ėmė. Darbas vaikinui patinka. 
Skaičiai, matematika, konkretus 

Darbo rinkoje – 
neįgalieji 

Jonavą į Vilnių iškeitu-
siam Petrui Skirmantui 
šis žingsnis tapo ne vie-
ninteliu iššūkiu, kuriam 
apsisprendė iš įprasto 
gyvenimo ritmo išsiverž-
ti pasiryžęs neįgalus vai-
kinas. Profesinės reabi-
litacijos programa, įgyta 
specialybė, sėkminga 
darbo karjeros pradžia – 
visa tai permainų nepa-
būgusiam jaunam žmo-
gui atvertė naują, kur kas 
spalvingesnį ir įdomesnį 
gyvenimo puslapį. Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo 
centras tapo tuo trampli-
nu, nuo kurio atsispyrus 
ir prasidėjo savarankiš-
kas vaikino gyvenimas.

Svarbiausia – 
nebijoti 

permainų

loginis mąstymas visada buvo jo 
stipriosios pusės. 

P. Skirmantas neslepia nesi-
tikėjęs, kad profesinės reabilita-
cijos mokymuose įgytos žinios 
bei apskaitininko kvalifikaci-
ja jam padės iš karto įsidarbinti. 
Jonavoje, iš kur kilęs Petras, ne-
įgaliam žmogui susirasti darbą 
nėra lengva. 

Tiesa, čia būta ir laimingo at-
sitiktinumo – kartu mokęsis bi-
čiulis netikėtai pasiteiravo, ar  
Petras nenorėtų padirbėti buhal-
terinės apskaitos paslaugas tei-
kiančioje bendrovėje. P. Skirman-
tas sutiko pabandyti. Juolab kad 
mokymo programoje buvo nu-
matyta praktika. 

Darbas UAB „Vomes“ Petrui 
patinka dar ir todėl, kad čia nie-
kas nekreipia dėmesio į jo nega-
lią. Bendrovės vadovų nesuglu-
mino vaikino turimas 35 proc. 
darbingumo lygis. Priimant į 
praktiką jiems buvo svarbiau, 
ar šis moka dirbti kompiuteriu 
ir kokią buhalterinės apskaitos  
programą yra įvaldęs. Savo nega-
lios neakcentavęs ir jokių lengva-
tų dėl to nereikalavęs vaikinas 
sulaukė ir adekvataus darbda-
vio požiūrio. Per praktiką gerai 
užsirekomendavusiam P. Skir-
mantui buvo pasiūlyta pasilikti 
bendrovėje. Beveik prieš dvejus 
metus pasirašyta darbo sutartis 
tęsiasi iki šiol.

Petras Skirmantas jau beveik porą metų sėkmingai dirba pagal profesinės 
reabilitacijos metu įgytą specialybę.

Malūnėlis – paguodos 
simbolis

„Jonas nupirko vėjo malūnėlį. 
Valio!“ – tokiais džiaugsmingais 
šūksniais mugės lankytojų dėme-
sį traukė „Rugutės“ fondo palapi-
nė. Džiaugėsi ir „palankaus vėjo“ 
malūnėlį įsigijęs mugės lanky-
tojas, smagiai šypsojosi ir sava-
noriai prekeiviai – fondo, pade-
dančio onkologinėmis ligomis 

sergantiems vaikams, iždas pa-
sipildė dar keliais litais. Tai reiš-
kia, kad dar trupinėliu padidėjo 
galimybės padėti šeimoms, į ku-
rias įsibrovė neprašyta viešnia – 
liga. Labdaros ir paramos fondą 
„Rugutė“ 2004 metais įkūrė Edi-
ta ir Dainoras Abrukauskai, nete-
kę savo dukrelės Rugilės. Jo tiks-
las – teikti socialinę, medicininę, 
finansinę, psichologinę ir viso-
kią kitokią pagalbą vaikams, ser-
gantiems piktybiniais navikais. 
Fondo savanorė Lyra Donovan, 
šį darbą dirbanti jau 7-erius me-
tus, pasakoja, kad šeimoms, ku-
riose atsiranda onkologine liga 
sergantis vaikas, pagalbos daž-
nai reikia labai daug ir įvairios. 
Yra tokių šeimų, kurios negali su-
simokėti netgi už kelionę į ligoni-
nę, jau nekalbant apie kitas išlai-
das – juk labai dažnai jose lieka 
tik vienas maitintojas. L. Dono-
van teigimu, šios šeimos tam tik- 
ra prasme ir pačios suserga – la-
bai dažnai net išyra... „Mes siekia-
me, kad šeimos liktų kartu, todėl 
visaip jas palaikome“, – pasako-
ja Lyra. Fondas padeda finansiš-
kai, perka Lietuvoje nekompen-
suojamus vaistus, gijimą ar netgi 
atsisveikinimą su šiuo pasauliu 
vaikams palengvinančią įrangą. 
Rėmėjų lėšomis fondas taip pat 
įkūrė „Rugutės namus“ – tai vie-
ta, kur gali prisiglausti savo ser-
gančio vaiko į ligoninę aplanky-
ti atvažiavę artimieji, kur jiems 
teikiama psichologinė pagalba, 
informacija apie ligą ir pan. Čia 
veikia savipagalbos grupės šei-
moms, netekusioms savo vaikų, 
rengiamos šventės mažiesiems, 
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„Rugutės“ fondo savanoriai kvietė įsigyti „palankaus vėjo“ malūnėlių.

Egidijaus Skipario nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKazlų Rūda:

  „Bičiulystei“ parašiu-
si Rūta Kazlaitė pasidalijo 
mintimis, kaip metus pradė-
jo, kuo gyvena Kazlų Rūdos 
neįgalieji. 

Kazlų Rūdos savival-
dybės neįgaliųjų draugija 
vienija 480 narių. Džiau-
giamės, kad kasmet atsi-
randa vis daugiau neįga-
liųjų, norinčių bendrau-
ti, dalyvauti šventėse, ple-
neruose, mokytis įvai-
rių amatų, sportuoti, da-
lyvauti meno mėgėjų ko-
lektyvuose, išreikšti save 
„Šauniausio neįgaliojo“ 
konkurse, keliauti, pažin-
ti gimtąją šalį. 

Neįgaliųjų draugijos 
parengtam Socialinės re-
abilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruome-
nėje projektui įgyvendin-
ti savivaldybė šiemet sky-
rė 68,2 tūkst. litų. Gerokai 
didesnis finansavimas, pa-
sak draugijos pirmininkės 
R. Sarapinavičienės, įpa-
reigoja dar daugiau dirb-
ti, jausti atsakomybę. Pra-
sidėję metai – pirmieji, kai 
draugijoje paslaugos neį-
galiesiems teikiamos nuo 
pirmųjų sausio dienų, o 
projekto trukmė – 12 mė-
nesių. „Džiaugiamės, kad 
galime pasirūpinti neįga-
liaisiais ištisus metus, – 
sako R. Sarapinavičienė. – 
Tiesa, pradžioje abejojome, 
ar, kol negavome finansa-
vimo iš savivaldybės, pa-
jėgsime susimokėti socia-
linio draudimo mokesčius. 
Aktyvių draugijos narių 
dėka viską išsprendėme – 
paraginome žmones neati-
dėlioti nario mokesčio mo-
kėjimo ir surinktus pinigus 
laikinai panaudojome at-

Paslaugas neįgalieji 
gaus visus metus

siskaitymams su „Sodra“. 
Sausį vykusiame tary-

bos bei aktyvo posėdyje 
draugijos pirmininkė pa-
dėkojo už pagalbą, pa-
sidžiaugė, kad turi gra-
žų būrį pagalbininkų, nes 
be aktyvo ir tarybos tie-
siog neįsivaizduoja darbo 
draugijoje. Jie sukviečia 
žmones į renginius, eks-
kursijas, darbų parodas, 
sprendžia įvairius reika-
lus. Pirmininkė padėko-
jo ir visiems draugijos na-
riams už pagalbą bei daly-
vavimą renginiuose. Labai 
malonu bendrauti su Kaz-
lų Rūdos savivaldybės So-
cialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus 
specialistais, kuruojan-
čiais mūsų įgyvendinamą 
Socialinės reabilitacijos 

Jurbarkas:

Rinkiminė kova prasideda gerokai prieš rinkimus. Tai 
laikas, kai visi turėtume pamąstyti apie mūsų šalies 

ekonomikos ir kultūros raidą, geresnio bei teisingesnio 
gyvenimo perspektyvas. Tačiau priešrinkiminiu laiko-
tarpiu mes verčiami gyventi neapykantos, šmeižto, de-
zinformacijos ir pykčio atmosferoje. Tai žmones slegia. 

Girdime ir daug savigyros. Blogai, kai žmogus gi-
riasi, bet nė kiek ne geriau, kai į valdžią laužiasi žmo-
nės, kurie visai neturi kuo pasigirti. Liaudyje sakoma: 
„Kas peikia savo prekę, tą iš turgaus varo“. Nieko ne-
išgalvosi naujo, čia, kaip ir daug kur kitur gyvenime, 
reikalingas saikas, aukso vidurys.

Politikui labai svarbu turėti kalbos dovaną. Dau-
guma ją ir turi. Lyderių kalba taisyklinga, argumen-
tuota, dažnai – įtikinama. Matyt, be kalbos dovanos, o 
svarbiausia – be talento polemizuoti, į lyderius ir neiš-
kopiama. Tačiau niekas neginčija, kad svarbu ne tai, ką 
kalbame, o tai, ką darome. O kalbos nuo darbų dažnai 
skiriasi. Klausantis televizinių debatų, kalbų Seime per-
šasi mintis, kad dažnai gebėjimai polemizuoti naudo-
jami ne visuomenės, o saviems siauriems grupės inte-
resams ginti. Norisi apgailestauti, kad politinis Olim-
pas užvaldytas auksaburnių, o daugelis išmintingų ir 
nuoširdžiai dirbančių patriotų, debatuose nesugeban-
čių ar nenorinčių žeminti politinių oponentų, nustumti 
į pašalį. Seniai žinoma, kad vieni žmonės garsūs, kiti – 
verti tokiais būti.

Artėjant rinkimams politikai ir visuomenė domisi 
kandidatų reitingais. Jei kurio nors politiko reitingai la-
bai aukšti – kitų šansai laimėti maži. O tai, natūralu, er-
zina. Todėl kiti tokį kandidatą įtraukia į savo racioną ir 
prasideda puota. Tinka viskas: tendencingas kapstyma-
sis praeityje, padarytų klaidų demonizavimas, šmeiž-
tas, šantažas ar net akivaizdus melas. Vyksta tikras po-
litinis kanibalizmas.

Politikai dažnai vieni kitus kaltina populizmu. Po-
pulistai siekia populiarumo dalydami nepagrįstus pa-
žadus. Tai flirtas su masėmis. Vieni iš jų žada 20 proc. 
sumažinti būstų šildymo sąskaitas, kiti – visiškai likvi-
duoti nedarbą ir t.t. Lietuviškieji populistai nė nebando 
tesėti pažadų, o kankinami sąžinės ir gėdos jausmo ne 
tik nenusišauna, bet ir neatsiprašo apgautų žmonių. Nu-
taisę nekaltus veidus, jie skuba kurpti naujus pažadus. 

Purvinoje rinkiminėje kovoje būna ir kitaip. Užten-
ka tik pasakyti, kad žadi ką nors gero eiliniams žmo-
nėms, ir tave apšaukia populistu. O jei dar žadi paža-
boti korupciją – jau esi tikras fantazuotojas. Bet ar tai  
tikrai neverti dėmesio mažmožiai?

Rinkiminėje kampanijoje pylos gauna ir rinkėjai. Pa-
sak kai kurių politologų, didžiausi klastūnai yra mūsų 
krašto žmonės. Per visuomenės nuomonės tyrimus jie 
simpatijas reiškia vieniems, o balsuoja už kitus. Ar iš tik-
rųjų taip yra? Iš tiesų sumokėjus nemenką sumą, gali-
ma rasti kompaniją, kuri paskelbtų lyderiu norimą as-
menį. Nemokančiam gyventi savo galva (o tokių, deja, 
yra) visada norisi glaustis prie stipresnio. Manipuliuo-
tojai žmonėmis tuo naudojasi. Žmonės bijo likti su ma-
žuma, su silpnesniais. Kad taip neatsitiktų, balsuojama 
už kandidatą, kurio reitingai aukšti.

Politologai ir politikai aiškina, kad šalies Preziden-
to prerogatyva – užsienio politika ir tarptautiniai san-
tykiai. Tačiau Prezidentą ir Seimo narius renka ne vo-
kiečiai ar anglai, o mūsų krašto žmonės. Tad ar reikia 
stebėtis, kad prieš rinkimus kandidatams ypač maga 
spręsti krašto socialines problemas, nušluostyti ašaras 
neįgaliesiems, varguoliams ir našlaičiams. Samprotau-
jama, kad dabar yra palankios sąlygos rūpintis žmo-
nių gerove, „atsigręžti veidu į žmogų“. Populizmas 
nemiršta, jis kaip feniksas pakyla iš pelenų prieš kiek- 
vienus rinkimus. 

Populizmas, manipuliacija žmonėmis, demagogi-
ja sutinkama kiekviename žingsnyje. Mūsų žmonėms 
reikia daug išminties, mokėjimo atskirti pelus nuo grū-
dų. Tikėkime, kad daugelis mūsų pradžiamokslį jau iš-
ėjome.

Politikai kaip tankai – 
purvo nebijo?

Vieną kovo popietę Jur-
barko Verslo centro kon-
ferencijų salė buvo pilnu-
tėlė. Mat tądien visi lau-
kė atvykstančios sociali-
nės apsaugos ir darbo mi-
nistrės Algimantos Pabe-
dinskienės. Salėje susirin-
kę rajono seniūnai, seniū-
nijų socialiniai darbuotojai 
ir neįgalieji turėjo nemažai 
klausimų, kuriuos norėjo 
aptarti su ministre. A. Pa-
bedinskienė prieš susitiki-
mą aplankė Socialinių pas-
laugų centrą ir rajono Neį-
galiųjų draugijos patalpas. 

Savivaldybės mero 
R. Juškos pristatyta vieš-
nia pasveikino susirin-
kusiuosius, pabrėžė, kad 
spręsti iškilusias proble-
mas galima tik tada, kai esi 
gerai susipažinęs su padė-
timi regionuose. Ministrė 
pasidžiaugė, kad keičiasi 
požiūris į žmonių porei-
kius, ypač į neįgaliuosius 
ir įvairius užimtumo cent- 
rus. Padėkos žodžių sulau-
kė socialiniai darbuotojai, 
kurie nuoširdžiai, nors ir 
sunkiai, dirba su rizikos 

paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą. 
Jie visuomet pataria, pa-
deda. Pagalbos sulaukia-
me ir iš mero V. Kanevi-
čiaus, vicemerės R. Vini-
kienės, administracijos di-
rektoriaus V. Kazlo, Socia-
linės paramos ir sveikatos 
priežiūros skyriaus vedė-
jos J. Simonavičienės. 

Mūsų miestelis nedi-
delis, o jame gyvena tiek 
puikių ir šiltų žmonių, be 
kurių paramos, gero žo-
džio neįgalieji būtų ne-
matomi. Labai džiaugia-
mės, kad esame kviečia-
mi į muges, koncertus, šil-
tai bendraujame su Kaz-
lų Rūdos pradinės mo-
kyklos mokiniais, K. Gri-
niaus gimnazijos gimna-
zistais. Jau esame pakvies-

ti į kovo 23 dieną gimna-
zijoje vyksiančią Kaziu-
ko mugę, o Trijų kartų 
Atvelykio šventę švęsime 
ir margučius ridensime 
drauge su pradinės mo-
kyklos vaikučiais.

Kazlų Rūdos neįgalie-
ji vasarį jau buvo išvykę į 
Kauno valstybinį muziki-
nį teatrą, klausėsi komiš-
kos operos „Sevilijos kir-
pėjas“. Draugijoje sėkmin-
gai darbuojasi darbščiųjų 
rankų būrelio narės. Dar 
pernai jos susipažino su 
rankdarbių iš vandenyje 
tirpstančios plėvelės ga-
myba ir pridarė servetė-
lių, šalikų, kurių parodą 
surengė draugijos patal-
pose. Čia nuolat veikia ir 
gaminių iš molio bei de-
kupažo technika sukurtų 
dirbinių paroda, ekspo-
nuojami Z. Petkevičiūtės, 
M. Kiškienės darbai.

Mūsų neįgalieji, ypač 
sergantys stuburo, kvėpa-
vimo ligomis, labai mėgs-
ta vandens procedūras, to-
dėl vasario pabaigoje ap-
lankėme Kauno „Girstu-
čio“ plaukimo centrą, kur 
mėgavomės pirčių, bur-
bulinių vonių bei plau-
kimo baseino teikiamais 
malonumais. Buvome la-
bai šiltai priimti, jautėme 
nuoširdų centro darbuo-
tojų dėmesį.

Daug kas šiame gyve-
nime priklauso nuo mūsų 
pačių, kaip norime gyven-
ti: skųsdamiesi ir virkau-
dami ar tiesiog džiaug-
damiesi tuo, ką turime: 
sulauktu pavasariu, gali-
mybe matyti, liesti, girdė-
ti, judėti, įkvėpti gaivaus 
oro gurkšnį, pabūti kartu. 

Susitiko su ministre

šeimomis ar su neįgaliai-
siais. Susirinkusieji suži-
nojo, kad šiemet Lietuvo-
je bus renkamas geriau-
sias socialinis darbuotojas 
ir išgirdo raginimą siūly-
ti vertus šito vardo. Pasak 
A. Pabedinskienės, didelis 
iššūkis Vyriausybės lau-
kia pertvarkant globos na-
mus, nes pertvarkos esmė 
yra paslaugų kokybės ge-
rinimas, kadangi ne visur 
ji yra tinkama. 

Ne vieną klausimą mi-

nistrei uždavė ir neįgalie-
ji. Visus domino, kada bus 
atstatytos sumažintos ne-
įgalumo išmokos. Minis-
trė pažadėjo, kad kompen-
sacijos neįgaliesiems bus 
pradėtos mokėti šių metų 
paskutinį ketvirtį. Šiek 
tiek nuvylė paaiškinimas, 
kad tie, kurie tuo metu dir-
bo, gaus ne visą kompen-
saciją, nes iš jos bus išmi-
nusuotos gautos pajamos. 
Bet juk ne vienas ėjo užsi-
dirbti bent keletą litų vos 

pajėgdamas tai padary-
ti, nes tiesiog neišgyveno. 

Bediskutuojant opiais 
klausimais, laikas netruko 
prabėgti. Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos narės 
ministrei padovanojo savo 
pagamintų rankdarbių ir 
gėlių. Belieka tikėtis, kad 
šis susitikimas buvo nau-
dingas ir neįgaliesiems, o 
ministrė susidarė aiškesnį 
vaizdą, kuo gyvena atokių 
rajonų žmonės.

Onutė ČirvinSkienė

Jurbarko rajono gyventojai turėjo daug klausimų ministrei A. Pabedinskienei.

Milda Kiškienė (sėdi) ir Genovaitė Kazakevičienė ruošia naujus 
darbelius parodai.
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  Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos narė Genovaitė Skrups-
kienė „Bičiulystei“ parašė apie 
linksmą šventę – Užgavėnes. 

Panevėžio miesto neįgalių-
jų organizacijos buvo susirinkę į 
Užgavėnių šventę. Šventėje da-
lyvavo Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugijos, Panevėžio dia-
beto draugijos „Viltis“, „Sidabri-
nės gijos“, „Senolių“ klubo na-
riai ir atstovai. 

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanisla-
va Arbutavičienė visus šiltai pa-
sveikino su švente, palinkėjo ge-
ros nuotaikos, nepakartojamų 
įspūdžių, kvietė linksmai pra-
leisti laiką.

Kiemelis klegėjo nuo Užga-
vėnių personažų, linksmam šur-
muly galėjai sutikti Neįgaliųjų 
draugijos vadovę S. Arbutavi-
čienę, virtusia temperamentinga 
čigone, paragauti diabeto drau-
gijos „Viltis“ pirmininkės Nijo-
lės Vaitelionienės keptų aviži-

Panevėžys: Žydum pulkum atuožia...

nių blynų, „Senolių“ vadovės čia 
pat ant laužo kepamų blynų su 
aguonomis. Kieme šurmuliavo 
raganos, velniai, žydai ir čigonai. 
Šventėje skambėjo „Jovaro“ (va-
dovas Vidmantas Kokalas) dai-
nos. Nors žvarbokas vėjas glos-
tė skruostus, visų nuotaika buvo 
puiki, žmonės linksmai dainavo, 
šoko rateliu, žaidė žaidimus, var-

žėsi, kas toliau nušoks per ruse-
nančias žarijas. Aplink kvepėjo 
kepami blynai, stalas buvo nu-
krautas Užgavėnių vaišėmis. 
Nors Lašininis vaišino lašiniais 
ir visaip stengėsi įtikti, bet vis 
vien buvo nugalėtas Kanapinio. 

Žiema išvaryta iš kiemo, 
Morė sudeginta, laukiam pava-
sario ir kitų turiningų švenčių.

Nors Švėkšnoje, kaip ir visoje 
Lietuvoje, žiema neužsibuvo ir 
pati nežinia kur jau senokai iš-
ėjo, bet švėkšniškiai tradiciškai 
rinkosi į miestelio centrą triukš-
mingai peržengti slenkstį tarp 
žiemos ir gimstančio pavasario 
bei užsigavėti. Pasidabinę šyp-
senomis, kaukėti ir be kaukių, 
vaikštinėjo apie įspūdingo dy-
džio, nepaprastais apdarais iš-
puoštą miško gražuolę – Morę. 
Didžiavosi ir džiaugėsi, kad ir šį 
kartą Švėkšnos neįgaliųjų drau-
gijos darbštuolės savo išmone vi-
sus nustebino. 

Visa aikštė kvepėjo verdamu 
šiupiniu ir kepamais blynais, ku-
riais, „raganų krauju“ pagardin-
damos, kepėjos vaišino susirin-
kusiuosius. O šiupinio gardu-
mas, giros skanumas, arbatos 
kvapnumas – liežuvį praryti ga-
lima! Smagiai sudalyvavę teatra-
lizuotose žydelių vestuvėse, pri-
sišokę, prisižaidę, iki soties pil-
vus prikišę, švėkšniškiai užsiga-

Užgavėnės Švėkšnoje 

vėjo. Kad žemė naujam gyveni-
mui prisikeltų, pavasarį triukš-
mingai pažadino. Nors labai ne-
noriai, bet siekant išvaryti piktą-
ją žiemos dvasią, teko gražuolę 
Morę supleškinti lauže. Nuošir-
džiai padėkota šventės organiza-
toriams – Žemaičių krašto etno-
kultūros centro kolektyvui (di-
rektorius V. Krutikovas), Švėkš-

nos neįgaliųjų draugijai (pirmi-
ninkė I. Riterienė) ir seniūnijai 
(seniūnas A. Šeputis), kaukėtie-
ji apdovanoti.

Protėvių vėlės, aplankiusios 
švėkšniškius per šventę, primi-
nė: ne už kalnų pavasaris su pra-
sidėsiančiais džiaugsmais ir dar-
bų rūpestėliais.

violeta AStrAUSkienė

 Dalia Sinkevičienė redakcijai at-
siųstame laiške papasakojo, kaip 
smagiai kaišiadoriečiai atsisveiki-
no su žiema.

Ankstus Užgavėnių rytas, 
o Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugijos patalpose – smagus 
šurmulys: maišoma tešla „čirvi-
niam“ blynam, garuoja cepelinai 
ir kugelis su spirgais, puikuojasi 
Genutės keptas pyragas. Viskas 
skanu, nes patiekalai pagamin-
ti su meile, pačių moterų ranko-
mis ir iš bulvių, užaugusių drau-
gijos nariams skirtuose sklypuo-
se. Prie durų stypso jauna, „gra-
ži“ Morė. Ji maloniai sutinka į 
šventę skubančias draugijos mo-
terų ansamblio nares. O jos atei-
na ne tuščiom rankom – kas bly-
nų, kas saldainių, kas sausainių 
ar vaisių deda ant stalo. Stalas, 
kaip ir turi būti, gausus.

Linksmą šurmulį, nuskambė-
jusias pirmas dainas netikėtai nu-
traukė į duris pabeldusi „ubagė-

Kaišiadorys: Vijom žiemą nebuvėlę...

lė“. Ji pasiguodė dėl sunkaus gy-
venimo, pasakė ilgą eilėraštį apie 
savo „vargus“ ir gavo dovanų. 
„Ubagėlė“ patikrino, ar moterys 
moka senovines mįsles minti, ar 
žino Užgavėnių papročius. Kas 
gerai atsakinėjo, gavo po auksi-

nį eurą dovanų. Labiausiai visus 
nustebino ir pradžiugino draugi-
jos pirmininkės Elenos Varkalie-
nės sudainuota Užgavėnių dai-
na. Nepastebimai bėgo laikas, o 
danguje smagiai nušvito saulu-
tė, tarsi ženklas, kad išvijom žie-
mą nebuvėlę. 

Draugijos narius pasitiko Morė. 

Per Užgavėnes Švėkšnoje netrūko linksmybių. 

Svarbiausia – nebijoti 
permainų

Turėjo tikslą – mokytis
Daugiau kaip ketvirtį am-

žiaus Jonavoje praleidęs P. Skir-
mantas sostinės gyventoju tapo 
gana netikėtai. Pusantrų metų 
Jonavos darbo biržoje regis-
truotam vaikinui jos specialis-
tai taip ir nepasiūlė jokio konk- 
retaus darbo. Tačiau paragino 
išmėginti profesinės reabilitaci-
jos programą. Petras mielai su-
tiko. Nors Kaunas arčiau namų, 
tačiau vaikinui labai norėjosi iš-
trūkti iš nedidelio miesto, iš es-
mės pakeisti savo gyvenimą – 
pradėti gyventi savarankiškai, 
pasinaudoti atsiveriančiomis 
didelio miesto kultūrinėmis ga-
limybėmis. Tad nedvejodamas 
pasirinko Vilnių.

Vaikinas pasakoja, jog pa-
sidomėjęs mokymo programo-
mis, sau artimą, su tiksliaisiais 
mokslais susijusią apskaitininko 
specialybę rado dviejuose profe-
sinės reabilitacijos paslaugas tei-
kiančiuose centruose – Žirmū-
nų ir Valakupių. Žirmūnų dar-
bo rinkos mokymo centrą pasi-
rinko dėl geresnės jo geografi-
nės padėties, paprastesnio susi-
siekimo. Ir, kaip šiandien tikina 
vaikinas, šio sprendimo nė aki-
mirkai nepasigailėjo.

Psichologiniai, kitokie testai, 
be kurių nepradedama nė viena 
profesinės reabilitacijos progra-
ma, padedantys išgyninti neįga-
liojo poreikius ir galimybes, pa-
tvirtino Petro pasirinkimą. Graž-
byliauti nepratęs, konkretumui 
bei tikslumui pirmenybę tei-
kiantis vaikinas bene labiausiai 
atitiko apskaitininko profesijai 
keliamus reikalavimus.

„Važiuodamas į Vilnių turė-
jau tikslą – mokytis, – sako Pet- 
ras. – Norėjau įgyti specialybę, 
pakeisti savo gyvenimą. Tam ir 
skyriau visą laiką.“ 

Svarbūs ne pažymiai,  
o žinios

Prisimindamas mokslus Žir-
mūnų darbo rinkos mokymo 
centre, P. Skirmantas labiausiai 
vertina itin apgalvotą mokymo 
proceso organizavimą. Pusė 
metų – palyginti trumpas lai-
kas, per kurį reikia gerokai pa-
dirbėti, kad suspėtum įsigilinti 
į pasirinktą specialybę, įgytum 
darbui būtinų dalykinių žinių 
bei įgūdžių. Vaikinas pasakoja, 
kad jo pasirinktoje programoje 
daugiausia dėmesio buvo skir-
ta būtent buhalterinės apskaitos 
dalykams. Būdavo dienų, kai į 
juos gilindavosi net po 6 valan-
das. Darbui nuteikdavo ir labai 
profesionalus šio dalyko dėsty-
tojos (vienos iš sostinėje veikian-
čių kolegijų pedagogės) požiū-
ris – mokymo programa buvo 
sudėliota labai kryptingai, visas 
dėmesys sutelktas į praktinius 
dalykus, kurių reikės apskaiti-
ninko darbe. (Tai, ko kolegijoje 
mokomasi porą metų, čia reikia 
įsisavinti per pusmetį.) 

Grupėje buvo apie 10 žmo-
nių, tad dėstytoja net individua-
liai galėjo su kiekvienu padirbė-
ti. „Aiškindavo tol, kol visi viską 
suprasdavom, išmokdavom“, – 

prisimena Petras. Netgi buhalte-
rinės apskaitos programa („Ste-
kas“) buvo pasirinkta tokia, ku-
rią įvaldžius būtų daug papras-
čiau pereiti prie kitų. 

Vaikinas pasakoja, kad mo-
tyvacijos mokytis įkvėpdavo ir 
tai, jog čia visai kitaip buvo su-
dėlioti pagrindiniai akcentai: 
svarbiausia buvo ne pažymiai, o 
įgytos žinios. „Kiek „įsidėdavai“ 
į galvą, tiek ir turėdavai. Dėsty-
tojai nesistengė mūsų „sukirs-
ti“, – sako P. Skirmantas, pridur-
damas, jog Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centro pastangas 
įvertinę profesinės reabilitacijos 
dalyviai stengėsi ne tik nepralei-
dinėti paskaitų, bet ir pasiimti iš 
jų viską, kas tik įmanoma. Dar-
bo karjerą pradėjęs Petras tiki-
na, jog ir šiandien labai praver-
čia įgytos ekonomikos žinios, 
Darbo kodekso aiškinimo sub-
tilumai, informatikos įgūdžiai.

Gyvenimą gali  
pakeisti ir profesinė 

reabilitacija
Vaikinas neslepia, kad išsi-

ruošdamas į Vilnių, nors ir turė-
jo nemažai planų, tačiau bent jau 
iš pradžių labai daug nesitikėjo. 
Po vidurinės mokyklos baigimo 
jau buvo prabėgę nemažai laiko, 
bet susirasti darbą taip ir nepa-
vyko. Neįgalusis – ne itin darb-
davių ieškomas darbuotojas. Be 
to, pasak Petro, vidurinės mo-
kyklos atestato nepakanka, kad 
gautum kokį rimtesnį darbą. 

Šiandienos akimis vertin-
damas situaciją, P. Skirman-
tas sako, kad neįgaliam žmo-
gui būtų prasmingiau ne žūt-
būt siekti vidurinės mokyklos 
brandos atestato, o pagalvo-
ti apie profesinio rengimo mo- 
kyklą. Įgyta specialybė, o ypač 
paklausi darbo rinkoje, – tiesiau-
sias kelias į savarankišką, nepri-
klausomą gyvenimą. Laiku jos 
nepasirinkusiems P. Skirman-
tas pataria būtinai pasidomė-
ti profesinės reabilitacijos gali-
mybėmis. Ši valstybės remiama 
programa – didelė parama neį-
galiesiems. Pusė metų – pakan-
kamas laiko tarpas, kai gali pa-
kreipti savo gyvenimą kita lin-
kme, išmokti naujų dalykų, įgy-
ti žinių. Juolab kad šiuo laiko-
tarpiu neįgaliajam nereikia rū-
pintis daugeliu būtinų dalykų – 
profesinės reabilitacijos progra-
mos dalyviams suteikiama gy-
venamoji vieta, jie maitinami ir 
netgi kas mėnesį mokama 720 
litų pašalpa. 

Tiesa, profesinės reabilitaci-
jos centro išduotas kvalifikaci-
nis pažymėjimas sėkmingo įsi-
darbinimo negarantuoja. Net-
gi aukštojo mokslo diplomą tu-
rintys jaunuoliai ne visada su-
siranda darbą. Labai svarbus ir 
paties neįgalaus žmogaus nusi-
teikimas, noras siekti užsibrėž-
tų tikslų, motyvacija. Kaip tik 
šie dalykai P. Skirmantui ir leido 
pradėti naują gyvenimo etapą. 
Savo pavyzdžiu vaikinas drą-
sina pasekti ir kitus. Svarbiau-
sia – nebijoti permainų. Jos pa-
deda plačiau pažvelgti į gyveni-
mą, pajusti jo įvairovę.

Aldona DeLtUvAitė

Nuotaikingos Užgavėnės Panevėžyje. 

Šilutės r.:
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Psichologo 
patarimai

Žvynelinė (psoriazė) – ilgai 
trunkanti ir besikartojanti, 

linkusi paūmėti (ypač pavasarį ir 
rudenį) lėtinė odos liga, pasižy-
minti intensyviu kai kurių odos 
vietų ragėjimu ir pleiskanojimu. 
Dažniausiai nukenčia alkūnių, 
kelių, kryžkaulio ir galvos oda. 
Tačiau būna atvejų, kai ši liga su-
sargdina dar ir nagus (taip nutin-
ka apie 50 % ligonių; nagų plokš-
telėje atsiranda duobučių, susto-
rėja panagė), sąnarius (serga apie 
5 % ligonių; dažniausiai nuken-
čia smulkūs, galiniai pirštų są-
nariai; pradžioje jie patinsta, vė-
liau deformuojasi) arba apima 
viso kūno odą. 

Požymiai
Pažinti žvynelinę nėra sunku: 

matomi paraudę įvairaus dydžio 
ir aiškių ribų odos mazgeliai, ap-
sitraukę pusiau skaidriomis si- 
dabro spalvos pleiskanomis, pri-
menančiomis žuvų žvynus. Žvy-
neline serga abiejų lyčių žmonės 
(Europoje – apie 2 % visų žmo-
nių). Liga dažniausiai prasideda 
sulaukus 10–25 metų amžiaus, 
nors retesni ligos atvejai pasitai-
ko senatvėje ir kūdikystėje. 

Ligos priežastys
Apie žvynelinės atsiradimo 

priežastis yra paskelbta nema-
žai teorijų. Ypač daug šalininkų 
turi teorija, jog ligos vystymasis 
prasideda nuo imuninėje siste-
moje atsiradusios klaidos ir kad 
ši sistema gali „užpulti savus au-
dinius“. Taip pat sutariama, jog 

Lėtinėmis ligomis serga labai 
daug žmonių. Visi pažįsta-

me žmonių, kuriems diagno-
zuotas diabetas, astma, širdies ir 
kraujagyslių, kvėpavimo takų li-
gos... gal net vėžys. Šiems žmo-
nėms tenka mokytis gyventi ly-
dimiems lėtinės ligos.

Ką į gyvenimą atneša 
lėtinė liga?

Amerikos psichologų aso-
ciacija lėtines ligas apibūdina 
kaip tokias, kurių simptomai 
pasireiškia nuolatos ar pasikar-
tojančiais epizodais. Kai kurios 
lėtinės ligos gali būti mirtinos, 
tačiau, laiku susirūpinus svei-
kata ir pakeitus gyvenimo įpro-
čius, jas galima išmokti valdy-
ti. Manoma, jog bent viena lėti-
ne liga serga apie 80% vyresnio 
amžiaus žmonių. 

Vienareikšmiškai atsakyti į 
klausimą, ką į gyvenimą atne-
ša lėtinė liga ir kokius jausmus 
sukelia jos „turėjimas“, labai 
sunku. Neretai gyvenimo vagą 
ji pasuka kiek kitokia linkme 
nei tikėtasi. Manyti, kad lėtinė 
liga turi tik fiziologinį poveikį, 
būtų naivu. Visų pirma liga pa-
veikia asmens tapatumą – žmo-
gus tampa kitoks: dėl ligos gali 
keistis išvaizda, ankstesnės veik- 
los gali nebedominti, o ir jėgų 
joms ne tiek daug belieka. Ten-
ka koreguoti laisvalaikį, keičia-

Kaip (su)gyventi su lėtine liga
si įprasti vaidmenys bei sociali-
niai santykiai. 

Lėtines ligas lydintys 
jausmai

Kadangi lėtinės ligos nepra-
eina po savaitės ar kelių, žmogus 
turi išmokti gyventi kitaip, pri-
sitaikydamas prie naujos padė-
ties. Lėtinės ligos prastina žmo-
gaus gyvenimo kokybę, dažnai 
sukelia skausmą, įvairių nepato-
gumų. Sirgdami žmonės yra lin-
kę atsiriboti, jaučia didelį nerimą, 
beviltiškumą. Tyrimai rodo, kad 
25–33 proc. sergančiųjų lėtinėmis 
ligomis skundžiasi depresija. Pa-
sikeičia ne tik sergančiojo, bet ir 
jo artimųjų gyvenimas. Nors lė-
tinės ligos gali būti įvairiausios 
ir varijuoja nuo, rodos, ne tokių 
grėsmingų, kaip astma, iki labai 
grėsmingai skambančių, tarkim, 
vėžys, sergantis žmogus išgyve-
na panašius etapus. Žinoma, pa-
tiriamų jausmų stiprumas gali ir 
labai ryškiai skirtis, priklausomai 
nuo suvoktos ligos grėsmės žmo-
gaus gyvybei. 

Garsi psichiatrė Elizabet Kub- 
ler-Ross išskiria keletą etapų, ku-
riuos žmogus išgyvena susidūręs 
su rimta liga. Visų pirma pastebi-
ma, kad pradžioje asmuo yra lin-
kęs neigti savo diagnozę. Jis daž-
nai mano, kad galbūt gydytojai 
suklydo, nepasitiki jais, abejoja 
dėl nustatytos būklės. Vėliau gali 
pasireikšti pyktis – žmogus kal-

tina likimą, kitus ir save, kad su-
sirgti teko būtent jam. Tuo metu 
jis dažnai atsisako gydymo. Po 
to seka derybų metas, kuomet 
sergantysis tarsi derasi su savi-
mi ir gydytojais, viliasi, kad pa-
vyks ligą įveikti pernelyg nekei-
čiant savo gyvenimo, jo įpročių. 
Vėliau gali pasireikšti depresija – 
žmogus nuleidžia rankas ir nebe-
mato prasmės ko nors imtis. Ser-
gantysis dažnai užsisklendžia, 
nenori artimųjų pagalbos, tam-
pa izoliuotas. Tačiau ir šis etapas 
yra pereinamas. Galiausiai žmo-
gui pavyksta susitaikyti su liga, 
jis suvokia, kad jo elgsena gali 
padėti kontroliuoti ligą. Žinoma, 
ne visi sergantieji „pereina“ visus 
etapus, vieni kuriame nors iš jų 
užsibūna ilgiau, kiti – trumpiau. 

Kaip susidraugauti  
su liga?

Lėtinė liga yra labai nemalo-
ni patirtis, atnešanti į gyvenimą 
įvairiausių pokyčių ir pareika-
laujanti iš žmogaus daug jėgų. 
Tačiau yra ir geroji žinia – esti 
būdų, kaip ligą galima sušvelnin-
ti ir tikrai ne vien vaistais. Žmo-
gus gali būti padėties šeiminin-
kas, jei prisijaukins savo ligą ir iš-
moks su ja gyventi. 

Visų pirma vos ligai atsira-
dus reiktų pasirūpinti, kad ji ne-
progresuotų ir sudaryti kuo ge-
resnę terpę greitesniam sveiki-
mui. Imuninė žmogaus sistema 

priklauso ne vien tik nuo fizio-
loginių smegenų siunčiamų sig- 
nalų. Ji neatsiejama ir nuo mūsų 
psichologinės būklės. Didžiausią 
grėsmę mūsų sveikatai sukelia il-
gai besitęsiantis stresas.

Tyrime, atliktame Kentukio 
universitete, buvo nustatyta, kad 
optimistiškesni, šviesiau į savo 
ateitį žiūrintys žmonės gali pa-
sigirti stipresniu imunitetu. Tad 
kaip sustiprinti imuninę sistemą 
ir greičiau sveikti? Harvardo uni-
versiteto ekspertai siūlo naudo-
ti relaksacinius metodus, tokius 
kaip raumenų atpalaidavimas, 
ar susirasti savo „saugią viete-
lę“, kurioje galima pabūti ir nu-
siraminti. Labai svarbu ir gerai 
išsimiegoti.

Pažinkime, domėkimės ir 
kontroliuokime ligą

Liga pakeičia gyvenimą, to-
dėl tikėtis, kad žmogus gebės 
paprastai ir natūraliai priimti li-
gos diagnozę ir iškart su ja su-
sitaikyti, būtų naivu. Juolab jei-
gu ji iš tiesų grėsminga. Tačiau 
vertėtų įsidėmėti keletą aspek-
tų, kurie galėtų palengvinti gy-
venimą su liga.

Pažinkite savo ligą – žmo-
nės, kurie daugiau žino, mažiau 
nerimauja. Tiksliai žinodamas li-
gos simptomus, galimas pasek- 
mes, gydymosi ir prevencijos 
priemones, žmogus yra linkęs 
viską imti į savo rankas, mieliau 

laikosi gydytojo nurodymų ir la-
biau įsitraukia į gydymo procesą, 
tad ir sveiksta greičiau. 

Koreguokite požiūrį į ligą – 
ją galima suprasti kaip bausmę, 
kaip iššūkį ar kaip didžiausią gy-
venimo neteisybę. Tačiau toks li-
gos suvokimas neatneša jokios 
naudos. Liga dažnai būna „stop“ 
ženklas visur skubantiems neri-
mastingiems žmonėms, priver-
čiantis stabtelėti ir naujai per-
žvelgti į savo gyvenimą, perdė-
lioti vertybes. Net ir sergant gali-
ma gyventi įdomų, džiuginančių 
akimirkų kupiną gyvenimą. La-
bai svarbu neprarasti optimisti-
nės nuostatos, nes būtent ji leng- 
vina gijimo procesą ir greitina 
sveikimą.

Kontroliuokite savo ligą – 
turite suprasti, kad ne tik gydy-
tojai atsakingi už jūsų išgijimą. 
Turite būti komanda, kuri veikia 
išvien, siekdama bendro tikslo. 
Į šią komandą galima įtraukti ir 
artimuosius, jie palaikys sunkio-
mis akimirkomis ir skatins nenu-
leisti rankų.

Mėgaukitės kiekviena die-
na – nepraraskite socialinių ry-
šių, kalbėkitės apie tai, kas jus 
jaudina su artimais žmonėmis, 
leiskite sau pasimėgauti papras-
tais dalykais. Nepraleiskite pro-
gos pasivaikščioti gryname ore, 
pasportuoti, pamedituoti – visi 
šie dalykai padės išlaikyti pozi-
tyvesnę nuotaiką, kuri taip pat 
labai svarbi siekiant išsaugoti ge-
resnę sveikatą.

Milda viCkUtė

Žvynelinė ir liaudies medicina
dažniausiai polinkis sirgti žvyne-
line paveldimas. Dar žinoma, jog 
prie žvynelinės atsiradimo (vė-
liau – prie jos eigos apsunkinimo) 
prisideda odos sužeidimai (netgi 
nedideli, pvz., įdrėskimas, injek-
cija), fizinis ar psichinis stresas, 
nervinė įtampa, kai kurie vaistai 
(pvz., antibiotikai), infekcijos ži-
diniai nosiaryklėje, burnoje, ke-
penų, skrandžio, žarnyno ligos 
ir kiti faktoriai.

Ligą gali palengvinti dieta
Daugelio šalių dietologai re-

komenduoja dietą, kurioje riboja-
mi gyvūniniai riebalai (sviestas, 
taukai, riebi mėsa), angliavan-
deniai (cukrus, saldainiai, tortai 
ir t.t.) ir aštrūs prieskoniai. Žvy-
nelinė paūmėja ir sunkiau gy-
doma, kai dažnai ir gausiai val-
goma raudonos mėsos ir kiau-
šinių. Šiuose produktuose yra 
daug arachidono rūgšties. Ši me-
džiaga skatina „blogųjų“ prosta-
glandinų (prostaglandinais vadi-
nami ląstelių gaminami organi-
niai junginiai: biologiškai akty-
vios medžiagos, veikiančios pa-
našiai kaip hormonai, reguliuo-
jančios daugelį fiziologinių pro-
cesų) susidarymą. Beje, atsiradus 
„blogųjų“ prostaglandinų, prasi-
deda uždegimai. 

Patarimas: sergant žvyne-
line, raudonos mėsos ir kiauši-
nių galima valgyti tik kartą per 
savaitę. 

Padės ryžiai, karotenas, 
vitaminas E ir selenas
Neretai ligoniai kurį laiką pa-

sijunta geriau, kai maitinasi skys-
tu maistu, laikosi ryžių dietos. 
Tačiau šiuo ir kitais atvejais ne-
reikia užmiršti produktų, turin-
čių karoteno (morkos, pomido-
rai, šaltalankio uogos), vitamino 
E (augalinis aliejus, salotos, briu-
seliniai kopūstai) ir seleno (alaus 
mielės, grybai, juoda duona ir kt. 
rupių miltų produktai, tunas, sil-
kė, krabai, langustai, omarai, kre-
vetės, kalmarai, kviečių sėlenos, 
riešutai, vištiena; labai mažai se-
leno turi vaisiai ir daržovės). 

Atsisakykit žalingų įpročių
Tyrimai parodė, jog sergan-

tieji psoriaze vidutiniškai dau-
giau suvartoja alkoholio nei ki-
tos gyventojų grupės. Šiems li-
goniams derėtų visiškai atsisa-
kyti alkoholinių gėrimų arba juos 
vartoti kuo rečiau. Taip pat nepa-
tartina rūkyti ir piktnaudžiauti 
stipria kava. 

Gali būti, jog konkretaus li-
gonio psoriazei „nepatinka“ ne 
vien tik čia nurodyti, bet ir kiti 
maisto produktai. Jei šio daly-
ko neįstengiama nustatyti pa-
čiam, gali padėti gydytojas aler-
gologas. 

Liaudiškos išorinės 
gydymo priemonės

1. Kartą per dieną žvynelinės 
židiniai patepami kuria nors vie-
na priemone: šaltalankio alieju-
mi, žuvų taukais, šviežiomis di-
džiosios ugniažolės sultimis.

2. Susmulkinamos 2–3 čes-
nako skiltelės, užplikomos stik- 
line verdančio vandens, po va-

landos perkošiama. Naudojama 
žvynelinės pakenktoms odos vie-
toms plauti (2 kartus per dieną) 
ir trumpalaikiams kompresams 
(10–15 min.).

3. Du kartus per dieną daro-
mos kukurūzų krakmolo vone-
lės (vietinių vonelių trukmė 7–10 
min.; gydymo kursas – 10 proce-
dūrų). Pradžioje krakmolas at-
skiedžiamas vėsiu vandeniu (10 
litrų vandens imama 100 g krak- 
molo), paskui užvirinama (bet 
toliau neverdama) ir supilama į 
36–38 °C temperatūros vandenį.

Vonios
Sergant žvyneline daromos 

bendros vonios. Joms naudoja-
mos šios vaistažolės: triskiautis 
lakišius, didžioji ugniažolė, pa-
prastoji jonažolė, vaistinis šalavi-
jas, sausas arba skystas pušų eks-
traktas (galima įsigyti vaistinėse).

Vaistinių augalų vonioms 
reikia apie 100 g žaliavos. Ji už-
plikoma 2 litrais verdančio van-
dens, valandą palaikoma sanda-
riame inde. Perkoštas per dvigu-
bą marlę užpilas supilamas į 36–
38 °C temperatūros vonią. Vo-
nios procedūros trunka 15 min., 
daromos kas antrą dieną. Gydy-
mo kursas – 8–12 procedūrų (jei 
gydytojas nenurodo kitaip). 

Eteriniai aliejai
Šie aliejai naudojami ne tik 

kaip oro gaivinimo, bet ir kaip 
gydymo priemonė (gerina psi-
chinę savijautą). Sergantiesiems 
žvyneline galima aromatizuoti 
gyvenamąsias patalpas (į indelį 

su verdančiu vandeniu įlašina-
mi keli lašai aliejaus) tikrosios le-
vandos, paprastojo čiobrelio, jaz-
minų eteriniu aliejumi.

Pastaba: eterinis aliejus ne-
turi patekti nei ant sveikos, nei 
ant nesveikos odos. Prieš pa-
talpų aromatizavimo procedū-
rą būtina įsitikinti, ar kuris nors 
aromatas nesudirgins nosies bei 
kvėpavimo takų gleivinės. Daro-
ma taip: ant popieriaus lapo už-
lašinamas lašas eterinio aliejaus 
ir keletą kartų įkvepiama aroma-
to. Savijauta įvertinama po 10–20 
min. Jeigu viskas gerai – patalpos 
aromatizuojamos aukščiau apra-
šytu būdu. 

Vidinės priemonės 
1. Kartą per dieną išgeriamas 

šaukštelis šaltalankio aliejaus. 
2. Šaukštas sausų didžiosios 

dilgėlės lapų užplikoma stikli-
ne verdančio vandens. Ataušęs 
užpilas perkošiamas per dviejų 
sluoksnių marlę, geriama po 0,5 
stiklinės 2 kartus per dieną.

3. Trys šaukštai sausos tris-
kiaučio lakišiaus žolės užpliko-
ma stikline verdančio vandens. 
Pastarasis indas įstatomas į di-
desnę talpą su karštu vandeniu ir 
laikoma apie 15 min. Po to indas 
su užpilu ištraukiamas iš talpos 
su karštu vandeniu, 45 min. au-
šinama kambario temperatūroje. 
Vėliau užpilas perkošiamas per 
dviejų sluoksnių marlę, nuspau-
džiami likę tirščiai ir pripilama 
virinto vandens (ataušinto) vie-
toj nugaravusiojo (kad būtų pil-
na stiklinė). Geriama po 2 šaukš-
tus 3 kartus per dieną. Gydymo 
kursas – 2–3 savaitės.

romualdas OGinSkAS

Daktaras
Aiskauda
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Klausėte – 
atsakome 

(atkelta iš 1 psl.)

Komentuojame–
konsultuojame

„Bičiulystės“ skaitytojams ak-
tualu, kokios neįgaliesiems 
mokamos išmokos apskaito-
mos skiriant piniginę socialinę 
paramą arba nustatant teisę į 
socialinį būstą? Ar tos pačios 
pajamos skaičiuojamos ir nu-
statant mokėjimo už sociali-
nes paslaugas dydį? 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija informuoja, kad skiriant 
piniginę socialinę paramą arba 
nustatant teisę į socialinį būs-
tą, į bendrai gyvenančių asmenų 
/ asmens pajamas, be kitų paja-
mų, įskaitomos ir neįgaliesiems 
aktualios išmokos: pensijos, šal-
pos išmokos, ligos, profesinės 
reabilitacijos ir kt. išmokos. Ta-
čiau šiuo atveju apskaičiuojant 
pajamas neįtraukiamos:

• slaugos ar priežiūros (pa-
galbos) išlaidų tikslinės kom-
pensacijos ir tikslinis priedas; 

• vienkartinės išmokos ir 
(ar) pašalpos, mokamos iš vals-
tybės, Valstybinio socialinio 
draudimo fondo ar savivaldy-
bių biudžetų, subsidijos užim-
tumui remti, mokamos iš vals-
tybės ar savivaldybių biudže-
tų, Europos Sąjungos struktū-
rinių fondų ir Europos prisitai-
kymo prie globalizacijos pada-
rinių fondo, ir darbdavio moka-
mas vienkartinės išmokos ir (ar) 
pašalpos bei kas mėnesį gauna-
mos socialinio pobūdžio paja-
mos: transporto išlaidų kom-
pensacijos neįgaliesiems; kom-
pensacijos donorams; pagalbos 
pinigai, mokami pagal Sociali-
nių paslaugų įstatymą); 

Pajamos imamos išskaičius 
gyventojų pajamų mokestį, vals-
tybinio socialinio draudimo ir 
privalomojo sveikatos draudi-
mo įmokas bei vaikui išlaikyti 
sumokamas sumas (alimentus).

Skiriant socialinę pašalpą, 
į bendrai gyvenančių asmenų 
arba vieno gyvenančio asmens 
pajamas neįskaitoma gauta so-

Neįgaliųjų 
išmokos – 

taip pat 
pajamos

cialinė pašalpa, taip pat papil-
domai mokama socialinė pašal-
pa ir kompensacijos. 

Socialinių paslaugų įstaty-
mo 30 str. numato, kad nustatant 
mokėjimo už socialines paslau-
gas dydį, įtraukiamos visos neį-
galiųjų išmokos, išskyrus:

• socialinę stipendiją; 
• transporto išlaidų kom-

pensaciją (išskyrus atvejus, kai 
teikiamos transporto organiza-
vimo paslaugos ar institucinė 
socialinė globa).

Nustatant mokėjimo dydį 
už ilgalaikę socialinę globą 
taip pat yra vertinamas as-
mens turtas. Tai reglamentuo-
ja Socialinių paslaugų įstaty-
mo 31–32 str.

Nustatant asmens finansi-
nes galimybes mokėti už ilga-
laikę socialinę globą, įskaito-
mas šis asmens nuosavybės tei-
se turimas ar per praėjusius 12 
mėnesių iki kreipimosi dėl so-
cialinių paslaugų skyrimo tu-
rėtas turtas:

• statiniai, įskaitant nebaig-
tus statyti;

• privalomos registruoti 
transporto priemonės;

• privaloma registruoti že-
mės ūkio technika;

• žemė (įskaitant užimtą 
miško ir vandens telkinių); 

• akcijos, obligacijos, vekse-
liai ir kiti vertybiniai popieriai;

• piniginės lėšos. 
Tais atvejais, kai asmeniui iš-

vardytas turtas priklauso ben-
drosios jungtinės nuosavybės 
teise, į asmens turtą įskaitoma 
jam tenkanti šio turto dalis. Tais 
atvejais, kai asmuo gyvena su 
šeima ir šios šeimos gyvenamo-
ji patalpa yra jo nuosavybės tei-
se turimas turtas, šios patalpos į 
asmens turtą neįskaitomos. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
„Bičiulystės“ redakcija

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos 
žmonos mirties nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos valdybos narį, Kauno miesto neįgaliųjų draugijos 

pirmininką Igną MačIuką.

Į Kaziuko mugę – kad nebūtų 
triūsta veltui 

išvargintiems sunkaus gydymo 
ir jau pasveikusiems. Kiek daug 
telpa tuose keliuose lituose, su-
mokėtuose už gerą nuotaiką do-
vanojantį malūnėlį... 

Ir ergoterapija, ir šioks 
toks pelnas 

Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos centras globoja žmones, jau 
susitaikiusius su savo negalia, 
gebančius dirbti, kurti ir iš to 
šiek tiek uždirbti. Jų darbai gana 
dažnai matomi mugėse Vilniuje, 
įvairiose vietinėse šventėse. Pa-
sak užimtumo terapeutės Tatja-
nos Dementjevos, kai žino, kad 
bus galimybė parduoti padary-
tus darbelius, centro lankytojai 
dirba su didžiuliu entuziazmu – 
juk surinkus daugiau lėšų galbūt 
atsiras galimybė išvykti į kelio-
nę, surengti šventę ir pan. O dar-
bas kartu taip pat kelia ūpą. Nuo 
centro atidarymo jį lankantis Ja-

toja Virginija Motuzienė itin di-
džiuojasi Alės Stankevič darbe-
liais – mergaitė, turinti rimtą ne-
galią, su didele meile daro avi-
nėlio formos dubenėlius – jie de-
koruoti smulkiai susuktom de-
talėm, kurias išlipdyti reikia itin 
kruopščiai. Mergina ėriuko vil-
nos motyvus suka labai entu- 
ziastingai. „Centras atsigaus“, – 
sako ji, tikėdama, kad parduoti 
darbeliai prisidės prie jos antrų-
jų namų gerovės. (Beje, minėtus 
dubenėlius mugėje išties gerai 
pirko.) Iš tiesų surinkus pinigėlių 
centre pasidaro linksmiau. Nors 
vadovės sako, kad pelno nesie-
kiama, stengiamasi tik atgauti pi-
nigus už medžiagas, šiek tiek ir 
uždirbama. Tada yra paįvairina-
ma centro lankytojų kasdienybė: 
rengiamos išvykos, šventės, ga-
besnių neįgaliųjų darbų parodė-
lės. Pasak centro socialinės dar-
buotojos Jelenos Jonienės, buvo 
minčių centre įsteigti sociali- 
nę įmonę, tačiau suvokta, kad 

deda atsigauti, tam tikra pras- 
me gydo. Ričardas Bajazitovas 
po patirtos traumos (susižalojo 
ranką), kurį laiką nieko negalėjo 
dirbti. Paskui sužinojo apie pro-
fesinės reabilitacijos programą 
ir praėjo mokytis Trakų neįga-
liųjų užimtumo centre. Tai, pa-
sak R. Bajazitovo, pakeitė jo gy-
venimą: vyriškis išmoko prižiū-
rėti bites ir tai tapo ne tik jo ho-
biu, bet ir darbu. Dabar jis pats 
ruošia neįgaliuosius bitininkys-
tės amatui. 

Neįgaliųjų 
draugijų mugėje –  

vos kelios 
Savo darbų į mugę atvežė 

ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
narės. Kaip visada, pačių įvai-
riausių rankdarbių įsigyti siūlė 
anykštėnai. Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Aldona Šerėnie-
nė pasakojo, kad tarp gausybės 
jų atvežtų dirbinių buvo ir nau-
jienų: moterys pridarė simegra-
fijos technika sukurtų atvirukų. 
O anykštėnų siūlomi praktiški, 
tvarkingai padaryti darbai visa-
da randa savo pirkėją. Neseniai 
į neįgaliųjų gretas įsitraukęs Jo-
nas Šerėnas pardavinėja balanų 
krepšius. Jiems netgi suteiktas 
kultūrinio paveldo statusas. To-
kius krepšius pinti ne kiekvie-
nas gali – norint nuo pliauskos 
kruopščiai atskirti balaną – me-
džio plokštelę, reikia daug kant- 
rybės ir išmanymo. Net neįtikėti-
na, kad medis taip lengvai pasi-
duoda dalijamas, kai žinai, kaip 
tai daryti. O J. Šerėnas treniruo-
jasi jau 50 metų – iš Ignalinos 
kraštų kilęs vyriškis dar vaikys-
tėje matė, kaip krepšius iš bala-
nų pynė jo tėvas. 

Grigiškių neįgaliųjų draugi-
jos narės taip pat į mugę privežė 
grožybių, gimstančių floristikos 
užisėmimuose: papuošalų, mez-
ginių, nėrinių. Dėmesį traukė ir 
Zitos Žviriukienės bei Danguolės 
Kėkštienės siūlais ir manų kruo-
pom puošti kiaušiniai. Tiesa, mo-
terys negalėjo pasigirti daug už-
dirbusios, tačiau to ir nesitikė-
jo – svarbu atgauti už palapi-
nę sumokėtą mokestį, nors dalį 
prisikaupusių darbelių parduo-
ti. Nuolatinė draugijos pagal-
bininkė D. Kėkštienė džiaugia-
si turėdama galimybę kartu su 
kitoms moterims padirbėti flo-
ristikos užsiėmimuose, paben-
drauti, o bedirbdama, bekurda-
ma, užmiršta ir savo bėdas, šei-
mos rūpesčius. O kadangi užsi-
ėmimai vyksta nuolat, tad ir dar-
belių prisikaupia. 

Tikriausiai ne vienas žmogus, 
mugėje ieškojęs kokio naudingo 
ar šiaip mielo daikto, džiaugėsi 
sustojęs prie neįgaliųjų palapi-
nių – juk čia ne tik galėjo pigiau 
įsigyti reikalingą dalyką, tačiau 
ir pasijusti padaręs gerą darbą: 
jo išleisti pinigai pagerins neįga-
liųjų kasdienybę, suteiks jiems 
galimybių įsigyti medžiagų to-
lesniam darbui, pagaliau pra-
džiugins – juk jei iš mugės grįž-
ta viską pardavę, reiškia, dirbta 
ne veltui. 

Aurelija BABinSkienė
Egidijaus Skipario nuotr. 

Grigiškių neįgaliųjų draugija į mugę atvežė įvairių rankdarbių.

roslavas Milevskis sako, kad čia 
atvažiuoja kaip į antrus namus: 
centre jo laukia ne tik mankštos, 
masažai, bet ir draugai, o taip pat 
veikla užimtumo būrelyje. Aukš-
tą kaklo lūžį patyręs vaikinas at-
simena, kad iš pradžių dėl silp- 
nų rankų buvo labai sunku pa-
čiam darbelį padaryti iki galo, o 
dabar jau įgudo ir visai neblogai 
sekasi kurti molio dirbinius, de-
ginti paveikslėlius medyje. T. De-
mentjeva pasakoja, kad toks dar-
bas – tai ir ergoterapija: lavėja 
smulkioji motorika, treniruojami 
nusilpę po ligos ar traumos ran-
kų raumenys. Itin smagu matyti, 
kai centro lankytojai tobulėja, vis 
daugiau ir daugiau gali savaran-
kiškai padaryti. Kiekvienas cen-
tre dirba pagal pomėgius: vie-
niems labiau patinka keramika, 
kitiems – medžio dirbiniai ar siu-
vinėjimas. Tačiau dažnai tai, ką 
matome ant prekystalių mugė-
se – kolektyvinio darbo rezulta-
tas: vienas lipdo iš molio formą, 
kitas glazūruoja, vienas sukerpa 
medžiagą, kitas – apsiuva ir pan. 

Darbas keičia žmogų
Mokymo centro „Mes esa-

me“ lankytojų darbeliai – taip pat 
labai įvairūs: čia veikia ir moky-
mo klasės, ir globos bei užimtu-
mo grupės, todėl centro lanky-
tojai ir siuva, ir dirba su medžiu, 
moliu ar oda. Keramikos moky-

iš neįgaliųjų darbelių išsilaiky-
ti nepavyks. Yra įkurta parduo-
tuvė miesto centre, todėl matyti, 
kiek iš to galima uždirbti ir kiek 
reikia investuoti (ne tik lėšų, bet 
ir žmogiškųjų resursų), kad būtų 
pasiektas norimas rezultatas. Juk 
toli gražu ne kiekvienas nega-
lią turintysis gali padaryti dar-
belį kokybiškai, kad tiktų par-
davimui. Tačiau vadovės džiau-
giasi ne uždirbusios, o matyda-
mos, kaip akyse keičiasi jų globo-
tiniai – atėję į centrą jie būna ne-
pasitikintys savimi, susigūžę, vė-
liau po truputį atsigauna, pama-
tę, kad gali kažką gražaus pada-
ryti, išdrąsėja. Kai kurie, išmokę 
specialybės, net įsidarbina.

Panašiai apie savo veiklą pa-
sakoja ir Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centro darbuotojai. Cen-
tre, kuriame teikiamos dienos 
globos, užimtumo, profesinės 
reabilitacijos paslaugos, taip pat 
visi dirba kaip viena šeima: vie-
nas darbą pradeda, kitas sutvir-
tina, trečias – papuošia ir taip iš-
eina norimas rezultatas. O dar-
bų pridaroma išties daug ir gra-
žių. Mugėje galima buvo įsigyti 
centre pintų krepšių, siūtų pagal-
vėlių, nertų servetėlių, vaškinių 
žvakių, netgi inkilų. Jei nepavyk-
tų mugėse nors dalies darbų par-
duoti, nebeliktų prasmės dirbti. 
Na, o žmogui, patyrusiam nega-
lią, darbas užimtumo centre pa-

„Kelionėje pamečiau Neįga-
liojo pažymėjimą. Kur turė-
čiau kreiptis, kad man būtų 
išduotas šio dokumento dub-
likatas?“ – klausia V. Jankaus-
kas iš Šiaulių.

Asmuo, pametęs ar dėl kitų 
priežasčių praradęs Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tar-
nybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (NDNT) 
išduotus dokumentus, turi raš-
tu kreiptis į NDNT dėl doku-
mento dublikato išdavimo.

NDNT jis turi pateikti šiuos 
dokumentus:

• raštišką, motyvuotą pra-
šymą dėl dokumento dublika-
to išdavimo, nurodant praradi-

Jei praradote 
neįgaliojo 

pažymėjimą
mo aplinkybes;

• asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją;

• skelbimo dėl pamesto ar 
dėl kitų priežasčių prarasto do-
kumento negaliojimo informa-
ciniuose leidiniuose (spaudoje) 
kopiją (skelbime būtina nuro-
dyti dokumento pavadinimą, 
seriją, numerį, išdavimo datą);    

• 3x4 dydžio spalvotą arba 
nespalvotą nuotrauką.

Neįgaliojo pažymėjimo dub-
likatai išduodami per 5 darbo 
dienas nuo visų nurodytų do-
kumentų pateikimo dienos.
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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, kovo 17 d. 
9.00 Kobra 11 (147) (kart.). 

10.00 Ponas Selfridžas (1, 2) (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(4/12). 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 Senis (351) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (148) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (46). 19.20 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.15 Dėmesio 
centre. 21.45 Teisė žinoti. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.15 Dokumenti-
nio kino vakaras. Černobylio mūšis. 
Prancūzija, 2006 m. (Subtitruota). 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, kovo 18 d. 
9.00 Kobra 11 (148) (kart.) 

N-7. 10.00 Černobylio mūšis. Dok. 
f. Prancūzija, 2006 m. (Subtitruo-
ta, kart.). 11.45 Žingsnis po žings-
nio. Būstas (kart.). 12.00 Premjera. 
Miestelio ligoninė (5/1). 13.00 Na-
cionalinė 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 Senis 
(352) N-7. 17.00 Kobra 11 (149) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (47). 19.20 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pini-
gų karta. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 
23.15 Premjera. Prisikėlęs faras 
(4/12) N-7. 0.15 Senis (352) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, kovo 19 d. 
9.00 Kobra 11 (149) (kart.) N-7. 

10.00 Būkime kartu. Vilijos Matačiū-
naitės palaikymo koncertas (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (5/2). 13.00 Emigrantai (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Senis 
(353) N-7. 17.00 Kobra 11 (150) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (48). 19.20 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Istorijos detektyvai. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Va-
karo žinios. 23.15 Premjera. Pri-
sikėlęs faras (4/13) N-7. 0.15 Se-
nis (353) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 20 d. 
9.00 Kobra 11 (150) (kart.) 

N-7. 10.00 Duokim garo! (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (5/3). 13.00 Gyvenimas (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Senis 
(354) N-7. 17.00 Kobra 11 (151) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių vasa-
ra (49). 19.20 Taip. Ne. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
„Emdeno“ vyrai. Drama. Vokietija (1) 
N-7. 1.15 Senis (354) (kart.) N-7. 
2.30 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, kovo 21 d. 
9.00 Kobra 11 (151) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (46–49) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (5/4). 
13.00 Taip. Ne (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 
Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Senis (355) N-7. 
17.00 Kobra 11 (152) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.40 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
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 
„Emdeno“ vyrai (2) N-7. 1.15 Senis 
(355) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, kovo 22 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų tur-
gus (kart.). 7.55 Pagalbos ranka. 
8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Džeroni-
mas (21). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (12). 9.50 Premjera. Aviu-

kas Šonas (4/7). 10.00 Linksmoji 
knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. JAV, 2010 m. 2 
d. 13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų TV konkursas „Dainų dainelė 
2014“. 15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pasau-
lio panorama. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikini-
mų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Auksinės rankos. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dvi žvaigždės. 23.00 Premjera. Šu-
niui ant uodegos. Kriminalinė kome-
dija. Vokietija, JAV, 1992 m. N-7. 
1.00 Pasaulio dokumentika. Didžio-
sios visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu. JAV, 2010 m. 2 d. (kart.). 

Sekmadienis, kovo 23 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.). 7.55 Girių 
horizontai. 8.25 Kaimo akademija. 
9.00 Džeronimas (22). 9.25 Prem-
jera. Mažasis princas (13). 9.50 
Premjera. Aviukas Šonas (4/8). 
10.00 Gustavo enciklopedija (sub-
titruota). 10.30 Premjera. Leonar-
das (1/13, 2/1) 11.30 Klausimėlis.lt 
11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Australija. Ke-
liautojo laiku vadovas. Laukiniai me-
tai. JAV, 2012 m. 3 d. (subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (2/4, 5) N-7. 15.00 Krep-
šinis. LKL čempionatas. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“ – Kauno „Žalgi-
ris“. Pertraukoje – 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 17.00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 17.30 Lašas po 
lašo. 17.35 Stilius. 18.30 Premjera. 
Ponas Selfridžas (3, 4). 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Šerlo-
kas. Baskervilių šuo (2/2) N-7. (Sub-
titruota). 23.15 Kelias į 2014 pasau-
lio futbolo čempionatą. 5 dalis. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (2/4, 5) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, kovo 17 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.20 
Simpsonai (329) (kart.) N-7. 7.50 
Brazilijos aveniu (9) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1854). 10.00 Paskutinis 
iš vyrų (15, 16) N-7. 11.05 Veidrodė-
li, veidrodėli. Drama. JAV, 2012 m. 
N-7. 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(22). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (4). 14.30 Simpsonai (330) N-7. 
15.00 Rosarija (98) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (120) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (24) N-7. 20.00 Mafijos 
kronikos N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (36) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kerštas (18) N-14. 23.00 
Pelkė (10) N-7. 0.00 24 valandos (3) 
(24) N-14. 1.00 Kaulai (3) N-14. 1.50 
Choras (14) N-7. 2.45 Penktadienio 
vakaro žiburiai (58) N-7. 3.30 Pabu-
dimas (1) N-14. 

Antradienis, kovo 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4) (kart.). 7.25 Simpso-
nai (330) (kart.) N-7. 7.55 Brazilijos 
aveniu (10) N-7. 9.00 Meilės sūku-
ryje (1855). 10.00 Paskutinis iš vyrų 
(17, 18) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.50 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Viešnios iš praeities (5) N-7. 12.55 
Drakonų medžiotojai (10). 13.30 Gu-
fis ir jo sūnus Maksas (23). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (5). 14.30 
Simpsonai (331) N-7. 15.00 Rosari-
ja (99) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis 
(121) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane 
(25) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (37) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Po kupolu (2) N-14. 23.00 Gražuolė 
ir pabaisa (1) N-14. 0.00 24 valandos 
(5) (24) N-14. 1.00 Kaulai (4) N-14. 
1.50 Choras (15) N-7. 2.40 Penkta-
dienio vakaro žiburiai (59) N-7. 3.30 
Pabudimas (2) N-14. 

Trečiadienis, kovo 19 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (5) (kart.). 
7.20 Simpsonai (331) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (11) N-7. 9.00 

Meilės sūkuryje (1856). 10.00 Pa-
skutinis iš vyrų (19, 20) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Viešnios iš pra-
eities (6) N-7. 12.55 Drakonų me-
džiotojai (11). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (24). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (6). 14.30 Simpso-
nai (332) N-7. 15.00 Rosarija (100). 
16.00 Nepaklusni širdis (122) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane (26) N-7. 20.00 
Obelis nuo obels (10) N-7. 20.30 
Žvaigždžių dešimtukas N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (38) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Vi-
kingų loto. 22.05 Daktaras Hausas 
(1) N-14. 23.05 Gražuolė ir pabaisa 
(2) N-14. 0.05 24 valandos (5) (24) 
N-14. 1.05 Kaulai (5) N-14. 1.55 
Choras (16) N-7. 2.50 Penktadienio 
vakaro žiburiai (60) N-7. 3.35 Pabu-
dimas (3) N-14. 

Ketvirtadienis, kovo 20 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas Plačiakelnis (6) (kart.). 
7.20 Simpsonai (332) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (12) N-7. 9.00 
Meilės sūkuryje (1857). 10.00 Pa-
skutinis iš vyrų (21, 22) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Viešnios iš pra-
eities (7) N-7. 12.55 Drakonų me-
džiotojai (12). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (25). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (7). 14.30 Simpso-
nai (333) N-7. 15.00 Rosarija (101) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (123) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Pamiršk mane (27) N-7. 
20.00 Kitoks tyrimas N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (39) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 Žalioji en-
ciklopedija. 22.00 Porininkai (9) N-7. 
23.00 Kaulai (24) N-14. 0.00 24 va-
landos (6) (24) N-14. 1.00 Kau-
lai (6) N-14. 1.55 Choras (17) N-7. 
2.45 Penktadienio vakaro žiburiai 
(61) N-7. 3.35 Pabudimas (4) N-14. 

Penktadienis, kovo 21 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 
7.20 Simpsonai (333) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (13) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1858). 10.00 Pa-
skutinis iš vyrų (23, 24) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Viešnios iš pra-
eities (8) N-7. 12.55 Drakonų me-
džiotojai (13). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (26). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (8). 14.30 Simpso-
nai (334) N-7. 15.00 Rosarija (102) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (124) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Šrekas Trečiasis. 
Animacinė nuotykių komedija. JAV, 
2007 m. 21.15 Saulėlydis. Fantas-
tinė drama. JAV, 2008 m. N-14. 
23.50 Esminis instinktas. Trileris. 
JAV, 1991 m. N-14. 2.15 Gaudy-
nės. Veiksmo f. JAV, 2013 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (18). 7.30 
Bidamanų turnyras (8). 8.00 Smur-
fai (22). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (12). 9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Limonadinė burna. 
Filmas šeimai. JAV, 2011 m. 13.20 
Kaip pavogti milijoną. Komedija. 
JAV, 1966 m. N-7. 16.00 Virtuvė (7). 
16.40 Kvieskite daktarą! N-7. 17.10 
Ekstrasensai tiria (49) N-7. 18.20 Eu-
rojackpot. Loterija 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Garfildas. Komedija. JAV, 
2004 m. 20.30 Transporteris. Veiks-
mo trileris. Prancūzija, JAV, 2002 m. 
N-7. 22.20 Neįmanoma misija. Trile-
ris. JAV, 1996 m. N-14. 0.45 Kaip pa-
mišę. Romantinė drama. JAV, 2011 
m. N-14. 2.15 Saulėlydis. Fantastinė 
drama. JAV, 2008 m. N-14. 

Sekmadienis, kovo 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (19). 7.30 
Bidamanų turnyras (9). 8.00 Smur-
fai (23). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (13). 9.00 Sportuok su mu-
mis. 9.30 Statybų TV. 10.00 Laikas 
keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 11.00 
Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo. 
Komedija. JAV, Kanada, 2008 m. 
12.55 Tarnybinis romanas. Dabarti-
niai laikai. 14.55 Kamelotas (7) N-7.

16.00 Virtuvė (8) N-7. 16.40 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.10 Eks-
trasensai tiria (50) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Šuolis! 22.30 Niujorko šešė-
lyje. Kriminalinė drama. JAV, 2012 

Pirmadienis, kovo 17 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (44). 6.50 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (4). 7.20 Kūlvers-
tukas eina į mokyklą. Animacinis 
f. Rusija, 1983 m. 7.35 Nematoma 
skrybėlė. Animacinis f. Rusija, 1973 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(107) N-7. 8.50 Nesustok. 9.20 Pa-
skutinis šansas įsimylėti. Romantinė 
komedija. JAV, 2008 m. (kart.) N-7. 
11.10 G būrys. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2009 m. (kart.) 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (10). 13.25 Pa-
skutinis žiedlapis. Animacinis f. Ru-
sija, 1977 m. 13.55 Audra (90) N-7. 
15.00 Atpildas (71) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 24 valandos 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 Juodasis są-
rašas (7) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (7) N-7. 0.10 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius N-7. 1.05 
Karališkos kančios (12) N-7. 2.00 
Slapti reikalai (1) N-7. 

Antradienis, kovo 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (45). 6.50 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (5). 7.20 Pasku-
tinis žiedlapis. Animacinis f. Rusi-
ja, 1977 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (108) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 
10.15 Nuo...Iki... (kart.). 11.10 Į žve-
jybą. Komedija. JAV, 1997 m. (kart.). 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11). 13.25 Dantų šepetukų karalie-
nė. Animacinis f. Rusija. 13.55 Audra 
(91) N-7. 15.00 PREMJERA Meilė ir 
bausmė (1) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Oušeno dvyliktukas. 
Kriminalinė komedija. JAV, 2004 m. 
N-7. 0.35 Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius (61) N-7. 1.30 
Karališkos kančios (13) N-7. 2.25 
Slapti reikalai (2) N-7. 

Trečiadienis, kovo 19 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart). 6.20 
Smalsutė Dora (46). 6.50 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (6). 7.20 Dantų še-
petukų karalienė. Animacinis f. Rusi-
ja. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(109) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 10.25 
Valanda su Rūta (kart.). 12.15 Pa-
trulis (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (12). 13.25 Var-
lė keliauninkė. Animacinis f. Rusi-
ja, 1965 m. 13.55 Audra (92) N-7. 
15.00 PREMJERA Meilė ir bausmė 
(2) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (14) N-7. 21.05 Linksmiau-
si išdykę seniokai N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Valstybės priešas. Veiksmo trileris. 
JAV, 1998 m. N-7. 0.50 Karališkos 
kančios (14) N-7. 1.45 Slapti reika-
lai (3) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 20 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (47). 6.50 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (7). 7.20 Varlė ke-
liauninkė. Animacinis f. Rusija, 1965 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (110) N-7. 8.50 Su meile. Kovo 
11-oji (kart.). 11.50 Pagalbos skam-
butis (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). 13.25 Snieguolė. 
Animacinis f. Rusija, 1969 m. 13.40 
Sniego takeliais. Animacinis f. Ru-
sija, 1963 m. 13.55 Audra (93) N-7. 
15.00 PREMJERA Meilė ir bausmė 
(3) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda 
su Rūta. Pokalbių laida. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Užšalę. Trileris. JAV, 2010 
m. N-14. 0.10 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (62) N-7. 
1.05 Ties riba (20) N-14. 2.00 Svei-
katos ABC (kart.).

Penktadienis, kovo 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (48). 6.50 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (8). 7.20 Snieguo-
lė. Animacinis f. Rusija, 1969 m. 

7.35 Sniego takeliais. Animacinis f. 
Rusija, 1963 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (111) N-7. 8.50 Šo-
kiai ant ledo (kart.). 12.20 Baisiau-
sia mano gyvenimo savaitė (14) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (14). 13.25 Drakonas. Animaci-
nis f. Rusija, 1961 m. 13.55 Audra 
(94) N-7. 15.00 PREMJERA Meilė 
ir bausmė (4) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 Patrulis N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
penktadienis N-7. 21.00 Mano vy-
ras gali N-7. 22.15 Mergina iš Ala-
bamos. Romantinė komedija. JAV, 
2002 m. N-7. 0.25 Kobra. Veiksmo f. 
JAV, 1986 m. N-14. 2.05 Pjūklas 6. 
Siaubo f. Australija, Didžioji Britani-
ja, JAV, Kanada, 2009 m. S. 

Šeštadienis, kovo 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (5). 6.55 Burtininkai 
(23). 7.20 Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras (7). 7.45 Na, palauk! (9, 10). 8.10 
Teisingumo lyga (4). 8.35 Benas Te-
nas. Supervisata (7). 9.00 Receptų 
užkalbėtoja. 9.30 Padėkime augti. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Trys nin-
dzės imasi veikti. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 1995 m. N-7. 11.45 Ambi-
cinga blondinė. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2007 m. N-7. 13.35 Mano 
puikioji auklė (44). 14.10 Didingasis 
amžius (56) N-7. 16.40 Tiesiog ža-
vinga. Romantinė komedija. JAV, 
Vokietija, 1999 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Netikšu-
nis. Komedija šeimai. JAV, 2007 m. 
20.40 Didžiosios motušės namai 2. 
Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 22.40 Kaip žaibo trenksmas. 
Veiksmo f. Honkongas, 1995 m. 
N-14. 0.50 Anakonda 3. Palikuo-
nis. Veiksmo trileris. JAV, Rumuni-
ja, 2008 m. N-14. 

Sekmadienis, kovo 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (6). 6.55 Burtininkai 
(24). 7.20 Įspūdingasis Žmogus-
voras (8). 7.45 Na, palauk! (11, 12). 
8.10 Teisingumo lyga (5). 8.35 Be-
nas Tenas. Supervisata (10). 9.00 
Sveikatos ABC. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Ruonis. Nuotykių f. šeimai. 
Australija, 1999 m. 11.50 Nevykėlis. 
Komedija. JAV, 1996 m. N-7. 13.35 
Mano puikioji auklė (45). 14.10 Di-
dingasis amžius (57) N-7. 16.45 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 
Šokiai ant ledo. 23.10 Vienos nak-
ties nuotykis. Drama. JAV, 1997 m. 
N-14. 1.05 Kobra. Veiksmo f. JAV, 
1986 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, kovo 17 d. 
6.50 Gamta iš arti (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7 
8.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7 
9.00 Kedrų įlanka III (kart.) N-7 
11.00 Prokurorų patikrinimas (109) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (23) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(23). 15.30 Dreikas ir Džošas (10). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (110) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (13) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(13) N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Yra kaip yra N-7. 21.30 Vanilinis 
dangus. Mistikos trileris. Ispanija, 
JAV, 2001 m. N-14. 0.15 Mentalis-
tas (13) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (110) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Krikštašunis. Ko-
medija šeimai. Kanada, 2010 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (110) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Nuotakos siaubūnės (1) N-7. 15.00 
Didžioji sėkmė (24). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (11). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (111) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (14) N-7. 19.30 
Du su puse vyro (14) N-7. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. 
N-7. 21.30 Kieta palyda. Veiksmo 
komedija. JAV, 2011 m. N-7. 23.35 
Tikras kraujas (7) N-14. 0.35 Men-
talistas (14) (kart.) N-7. 1.30 Proku-
rorų patikrinimas (111) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mentai (5, 6) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (111) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (2) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(25). 15.30 Dreikas ir Džošas (12). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (112) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (15) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(15) N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Yra kaip yra N-7. 21.30 Romantikai. 
Romantinė komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 23.35 Tikras kraujas (8) N-14. 
0.35 Mentalistas (15) (kart.) N-7. 
1.30 Prokurorų patikrinimas (112) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 20 d. 
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 mūšis 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (112) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (3) N-7. 15.00 Di-
džioji sėkmė (26). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (13). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (113) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (16) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (16) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Nemiga. Kriminalinė drama. 
JAV, Kanada, 2002 m. N-14. 23.45 
Tikras kraujas (9) N-14. 0.45 Men-
talistas (16) (kart.) N-7. 1.40 Proku-
rorų patikrinimas (113) (kart.) N-7. 
2.45 Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Naujakuriai (4) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(113) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (4) N-7. 15.00 Didžioji sė-
kmė (27). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(14). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(114) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jauna-
vedžiai (21, 22) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (7) N-7. 21.30 Robo-
tas policininkas. Prisikėlimas. Krimi-
nalinis veiksmo f. Kanada, 2001 m. 
N-14. 23.15 Romantikai (kart.) N-7. 
Romantinė komedija. JAV, 2010 m. 
1.10 Prokurorų patikrinimas (114) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 22 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (68) N-7. 8.30 Mitų 
griovėjai (2) N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Naujakuriai (5) N-7. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą (5) N-7. 13.00 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai (21, 
22) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas (317) N-7. 17.00 Mentai 
(7) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(27) N-7. 19.00 Savaitės kriminalai 
N-7. 19.30 Paladinas. Drakono žu-
diko aušra. Nuotykių f. JAV, 2011 
m. N-7. 21.40 MANO HEROJUS 
Patriotas. Veiksmo f. JAV, 1998 m. 
N-14. 23.30 AŠTRUS KINAS Pani-
ka Roko saloje. Siaubo trileris. Aus-
tralija, Naujoji Zelandija, 2011 m. S. 
1.20 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 23 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (69) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš 
arti. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Pavojingi 
susitikimai. Paslaptingas žudikas 
(4) N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (8) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (55) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka IV. Drama. N-7. Ka-
nada, 2013 m. 21.00 RUSŲ KINAS 
Karo angelai. Karinė drama. Ukrai-
na, 2012 m. N-7. 23.25 Nemiga. Kri-
minalinė drama. JAV, Kanada, 2002 
m. (kart.) N-14. 1.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

m. N-14. 1.15 Transporteris. Veiks-
mo trileris. Prancūzija, JAV, 2002 
m. N-14. 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Neįgaliųjų 
sportas 

Vasario mėnesį vyko žmonių su 
fizine negalia sporto klubo „Atra-
ma“ organizuotas Vilniaus mies-
to 2014 m. atviras neįgaliųjų bo-
čios čempionatas. Jame dalyva-
vo 13 bočios komandų iš įvairių 
Lietuvos neįgaliųjų sporto klu-
bų. Čempionato tikslas – popu-
liarinti šią sporto šaką tarp sun-
kią negalią turinčių žmonių, kaip 
vieną iš pagrindinių reabilitaci-
jos ir sveikatos stiprinimo prie-
monių, skatinti reguliariai tre-
niruotis bei kelti meistriškumą, 
taip pat – išaiškinti stipriausias 
bočios komandas.

Visagino miesto neįgaliųjų 
sporto klubui „Visaggalis“ ats-
tovavo 4 nariai: prezidentas Mo-
destas Baltakis, Rima Rubinienė, 
Agnė Širvytė ir Vilmantas Juo-
dis. „Visaggalio“ komanda namo 
grįžo turėdama kuo pasidžiaug-

„Visaggalio“ pergalė 
bočios varžybose

ti ir pasigirti – po ilgo, azartiško 
bei atkaklaus žaidimo iškovojo 
1-ąją vietą.

Visagino neįgaliųjų sporto 
klubas „Visaggalis“ savo gretose 

visada laukia naujų narių. Dau-
giau informacijos – visaggalis.
xz.lt arba visada galite susisiek-
ti el.p. visaggalis@gmail.com. 

„Visaggalio“ komanda laimėjo bočios varžybose.

Legendinė dainininkė 
Edita Piaf, II pasaulinio 
karo metais tapusi Pran-
cūzijos dievaite, žinoma 
ir mylima visame pasau-
lyje iki šiol, praėjus dau-
giau nei pusei šimtme-
čio. Gal ne visi žino, ką 
išgyveno E. Piaf ir kokias 
kančias ji turėjo įveikti, 
kad galėtų savo dainomis 
džiuginti gerbėjus... 

Tinklalapyje www.ebus.lt skaitome Linos Jankauskaitės straips-
nį apie neįgaliesiems nepritaikytus autobusus. 

Nuo 2013 m. kovo 1 d. Lie-
tuvoje įsigaliojo 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Ta-
rybos reglamentas dėl miesto ir 
tolimojo susisiekimo autobusų 
transporto keleivių teisių. Jame 
nustatomos keleivių, keliaujan-
čių autobusais, teisės į nediskri-
minavimą ir pagalbą keliaujant 
neįgaliesiems arba riboto judru-
mo asmenims. Tačiau keleivių 
vežėjai iki šiol nežino, kaip regla-
mentas turėtų būti įgyvendintas. 
Daugiausia problemų kyla pri-
taikant autobusų stočių infras-
truktūrą bei transporto priemo-
nes žmonėms su judėjimo nega-
lia vežti.

„Miesto autobusai geriau ar 
prasčiau pritaikyti neįgaliesiems 
vežti. Tačiau norint pritaikyti to-
limojo ar tarptautinio susisieki-
mo autobusus, taip pat stočių 
ir stotelių infrastruktūrą, reikia 
milžiniškų investicijų. Vežėjai iš 
savo lėšų tiek jų skirti tikrai ne-
gali“, – sako asociacijos „Linava“ 
Keleivinio transporto skyriaus 
vadovas Jevgenijus Stolovickij.

Pasak jo, siekiant išspręsti šią 
problemą, būtina valstybės pa-
rama. „Vežėjams kyla daugybė 
klausimų, kaip reglamentas tu-
rėtų būti įgyvendintas, kokios 
pagalbos pageidauja neįgalieji, 
kaip ją teikti specialiųjų porei-
kių turintiems žmonėms. Ar ve-
žėjai turėtų įsigyti specialių au-
tobusų, ar perdaryti turimus, ar 
pirkti mažos talpos transporto 
priemones ir siųsti jas ten, kur 
važiuoja neįgalieji? Klausimų – 
daugybė, o atsakymų į juos pri-
valo ieškoti tik keleivinio trans-
porto įmonių atstovai “, – sako 
J. Stolovickij.

Pasak bendrovės TOKS gene-
ralinio direktoriaus Arūno Indra-
šiaus, vežėjams labai trūksta in-
formacijos bei žinių, kokių pas-
laugų bei kokios infrastruktū-
ros reikia neįgaliesiems. „Nuo-
lat bendradarbiaujame su neįga-
liųjų organizacijomis, aptariame 
problemas. Stengiamės pritaiky-
ti stoties infrastrūktūrą taip, kad 

būtų patogu žmonėms su judėji-
mo negalia. Tačiau to nepakanka: 
būtinai reikia autobusų su keltu-
vais, kurių neturime ir neturime 
lėšų jiems įsigyti“, – sako A. In-
drašius. Jo teigimu, vežti neįga-
liuosius vežimėliuose nepritai-
kytais autobusais itin sudėtinga. 
„Net vairuotojui su lydinčiu as-
meniu nėra lengva įkelti neįgalų-
jį į autobusą. Mūsų stotyje tai pa-
daryti dar gali padėti ir kiti dar-
buotojai. Tačiau ką daryti, jei ne-
įgaliajam be palydovo tenka iš-
lipti nedidelėje tarpinėje stotelė-
je? Vienas vairuotojas tokioje si-
tuacijoje nelabai ką gali padė-
ti“, – sako A. Indrašius.

Pasak TOKS vadovo, jei įmo-
nės turėtų bent po vieną neįga-
liesiems pritaikytą autobusą, jie 
galėtų būti siunčiami ten ir tuo-
met, kur negalią turintis keleivis 
iš anksto užsisakytų. „Vieną ne-
įgaliesiems pritaikytą transpor-
to priemonę su keltuvu anks-
čiau turėjo Mažeikių autobusų 
parkas. Tačiau ji paseno, o įsigy-
ti naujesnių nedidelė keleivinio 
transporto įmonė nebeįstengia.

„Vežame žmones su judėjimo 
negalia, stengiamės jiems padėti 
kaip įmanydami. Tačiau neturi-
me nei keltuvų, nei specialiai pri-
taikytos infrastruktūros“, – kalba 
Mažeikių autobusų parko direk-
torius Arvydas Šemeta.

 „Gyvename 21-ajame amžiu-
je. Norėtųsi, kad su visais žmo-
nėmis būtų elgiamasi kaip įma-
noma civilizuočiau. Dabar neįga-
lieji priversti riboti keliones, nes 
transporto infrastruktūros pritai-
kymo problema mums vis dar te-
bėra labai opi“, – sako Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos vi-
ceprezidentė Ginta Žemaitaitytė. 
Pasak jos, neįgalieji nori keliauti, 
transporto lengvatų sistema su-
tvarkyta neblogai, tačiau toli gra-
žu ne kiekvienas neįgalusis gali 
jomis pasinaudoti. „Liūdna, bet 
tenka pripažinti: neįgalieji marš-
rutus dėliojasi taip, kad išveng-
tų važiavimo viešuoju transpor-
tu“, – kalba G. Žemaitaitytė.

Ar neįgaliesiems bus suteikta 
teisė keliauti patogiai?

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Utenos diena“ informuoja, kad policijos komisariate atsirado 
darbo neįgaliesiems. 

Į pagalbą policijai – neįgalieji

Utenos apskrities vyriausia-
jame policijos komisariate darbą 
prie vaizdo kamerų pradėjo neį-
galumą turintys asmenys, kurie 
nuo šiol akylai stebės ir fiksuos 
miesto viešosiose erdvėse daro-
mus teisės pažeidimus. Užda-
rojoje akcinėje bendrovėje „Ly-
derio grupė“ dirbantys neįga-
lieji stebės vaizdą per 12 Utenos 
mieste įrengtų vaizdo kamerų.

Apie užfiksuotus pažeidimus 
bus pranešama Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
budėtojams, kurie galės operaty-
viai reaguoti.

Miesto viešųjų erdvių stebė-
jimo per vaizdo kameras tiks-

las – Utenos miesto gyventojų 
ir jų turto saugumo stiprinimas. 
Per kelias dienas jau spėta užfik-
suoti ir daromus viešosios tvar-
kos pažeidimus. 

Stebint vaizdo kameromis, 
paaiškėja, kad į pažeidimo vie-
tą ne visada būtina siųsti patru-
lius. Pavyzdžiui, Kelių eismo tai-
syklių pažeidimas, tarkim, au-
tomobilio pastatymas neįgalie-
siems įrengtoje sustojimo vie-
toje, gali būti fiksuojamas, o vė-
liau iš filmuotos medžiagos pa-
daromos nuotraukos, pagal ku-
rias nustatomas pažeidėjas ir su-
rašomas administracinio teisės 
pažeidimo protokolas.

Gyvenimas gatvėje
E. Piaf gimė 1915 m. Paryžiu-

je. 1940-aisiais, būdama 25-erių, ji 
jau buvo tapusi Prancūzijos ais-
tringumo ir tvirtumo simboliu. 
Bene žinomiausia jos daina – „Ro-
žinis gyvenimas“ iki šiol mėgsta-
ma, tačiau iš tiesų E. Piaf gyveni-
mas nebuvo rožinis. 

Tikrasis E. Piaf vardas – Edi-
ta Džovana Gasion. Jos mama, 
kilusi iš Italijos, dainavo baruo-
se, o tėvas buvo gatvės akroba-
tas. Deja, tėvai ją paliko, pasirin-
kę gyvenimą baruose ir gatvėse, 
o mažajai Editai dienas teko leis-
ti su ne pačios geriausios reputa-
cijos močiute, bordelio savininke. 
Būdama 14-os mergina įsitraukė 

Skausmas 
ir šlovė – 

greta

į tėvo pasirodymus, o netrukus 
ėmė gatvėse dainuoti viena. Tuo 
metu jos gyvenimas anaiptol ne-
buvo lengvas. 17-metė Edita pa-
gimdė mergaitę, kuri, sulaukusi 
vos 2 metų, mirė nuo meningito. 
Dainininkės biografai pasakoja, 
kad skausmas dėl šios netekties 
jos neapleido visą gyvenimą, juo 
labiau kad daugiau vaikų E. Piaf 
nebesusilaukė.

Editos gyvenimas apsivertė 
aukštyn kojomis, kai ją pastebė-
jo vieno populiaraus klubo, įsi-
kūrusio Eliziejaus laukuose, sa-
vininkas. Jo dėka E. Piaf grei-
tai išpopuliarėjo. Jau tais pačiais 
metais dainininkė išleido 2 savo 
įrašų albumus. Būtent jos nau-
jasis globėjas, matydamas Edi-
tos energiją ir smulkų sudėjimą, 
davė jai pseudonimą, kuriuo ji ži-
noma iki šiol – „mažasis žvirbliu-
kas“ (prancūziškai piaf – žvirblis). 
E. Piaf atliekamos dainos iš karto 
sužavėjo klausytojus aistra ir vi-
dine stiprybe. II pasaulinio karo 
metais ji buvo viena populiariau-
sių atlikėjų Prancūzijoje, vėliau – 
ir kitur Europoje, net Amerikoje. 
Deja, asmeninis gyvenimas dai-
nininkei nesisekė – ji daug kar-
tų bandė kurti laimę su vyrais, 
buvo 2 kartus ištekėjusi, tačiau 
meilė jai teikė tik kančias. Pasa-
kojama, kad E. Piaf buvo labai 
jausminga asmenybė, jos ypatin-
gą nuotaikų kaitą ne visi toleruo-
davo. Bet gal taip buvo dėl to, kad 
ji nuolat kentė skausmus ir įvai-
rias negalias. 

Ligos – nuolatinės 
palydovės

Edita turėjo sveikatos pro-
blemų nuo pat mažens. Būda-
ma dar vaikas, ji susirgo akių 
liga, pasakojama, kad nuo 3 iki 
7 metų iš viso nematė. Kai kurie 
biografai sako, kad E. Piaf vienu 
metu buvo smarkiai pablogėjusi 
ir klausa. Ligos buvo nuolatiniai 
jos palydovai, ir nenuostabu – 
juk teko gyventi beveik gatvėje. 
Jau suaugusi Edita keletą kartų 
buvo patekusi į avariją, kuriose 
patyrė nemažai sužalojimų. Gy-
dantis lūžusius kaulus jai buvo 
paskirtas morfijus. Deja, mote-
ris gana greitai prie jo priprato – 
manoma, kad ji taip ir neatsikra-
tė priklausomybės nuo nuskaus-

minamųjų. 
Sulaukus 30-ties, E. Piaf ėmė 

varginti reumatoidinis artritas. 
Dainininkė nuolat jautė skausmą, 
o tai tik didino jos priklausomy-
bę nuo vaistų. Ji bandė įvairius 
gydymo būdus, kreipėsi į bran-
giausias medicinos įstaigas (tada 
jau galėjo sau tą leisti), tačiau ne-
sėkmingai. Artritas dar jauname 
amžiuje deformavo jos sąnarius – 
kai E. Piaf dainuodama ištiesda-
vo rankas, buvo akivaizdžiai ma-
tyti, kad jos – paveiktos artrito, 
kojos taip pat vis labiau stingo.

Būdama 44 metų E. Piaf sce-
noje nualpo. Manoma, kad dėl 
kepenų ligos priepuolio. Iki šiol 
biografai nesutaria – ar tai buvo 
kepenų cirozė, ar vėžys, o gal abi 
ligos kartu… Tais pačiais metais 
spalio mėnesį ji mirė. 

Į sceną E. Piaf eidavo šlubuo-
dama, paskutiniais savo gyveni-
mo metais – net vedama už pa-
rankių. Pati dainininkė dėl to la-
bai sielojosi – jai buvo sunku pa-
kęsti save tokią – kenčiančią, su-
krypusią, tačiau visa tai ji pa-
miršdavo scenoje. Dainuojant jos 
skausmo išvargintas kūnas išsi-
tiesdavo, rankos iškildavo lyg 
laisvės šaukliai, akys pražysda-
vo. Edita ėjo į sceną tol, kol ga-
lėjo – užkulisiuose ji atrodydavo 
išvargusi ir iškankinta skausmo, 
o prieš žiūrovus spinduliuodavo 
ypatingą dvasios stiprybę. Muzi-
ka buvo jos paguoda ir viltis, jos 
geriausias gydytojas. 

E. Piaf gyveno tam, kad dai-
nuotų. Ji savo dainomis įkvėpė ir 
uždegė daugelį žmonių širdžių – 
nusivylusių, išgyvenančių nelai-
mingą meilę, patyrusių karo bai-
sumus. Liga niekada jai nesu-
trukdė būti scenoje. Parengė

emilija Stonkutė

„visaggalio“ inf.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – ne-
įgalieji“, „Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Stipriai emocijai 
išreikšti rimas nebūtinas

Ant stalo – pluoštelis Vytau-
to Žemaičio, Vaidoto Sau-

kos, Tatjanos Pliuškienės eilė-
raščių. Visus šiuos kūrėjus jun-
gia tai, kad jie skaito „Bičiulystę“, 
vieni – ilgus metus, kiti gal vi-
sai neseniai atradę. Štai gavome 
Edmundo Paulausko iš Joniškio 
laišką: „Jau 13 metų rašau eilėraš-
čius. Juos kompiuteriu atspaus-
dinęs susegu knygeles ir dalinu 
draugams užimtumo centre. So-
cialinė darbuotoja man davė pa-
skaityti savaitraštį „Bičiulystė“ ir 
patarė parašyti šį laiškelį. „Bičiu-
lystė“ man labai patiko. Nuo šiol 
prenumeruosiu ir visada skaity-
siu. Priede prisegu savo du eilė-
raščius, jei patiks, gal išspausdin-
site“. Spausdiname vieną ištisai:

Liepsnokit deglais
Virtusios širdys
Aistringos

Dekit žvilgsniu
Meilės ištikimos
Kūnai pulsuokit
Meile širdinga

Virskit liepsnom
Jausmų gėlės
Žydinčios gyvasties
Sode užburtam

Šiame eilėraštyje svarbiau-
sia – gyvas jausmas. Jis pulsuoja. 
Ir tam nebūtina surimuoti. Nors 
dažnai manoma, kad geri eilė-
raščiai turi būti melodingi. Ne. 
Rimuoti pavojinga, nes ne visa-
da pavyksta sudėlioti tekstą vie-
nodo ilgio eilutėmis ir dar taip, 
kad žodžių kirčiavimas nebūtų 
paaukotas dėl turinčio atsiras-
ti rimo. Kita bėda – kad ieškant 
rimo tekste gali atsirasti „papil-
domų“ žodžių, kurie tarsi pra-
skiedžia stiprią mintį ar emoci-
ją. Štai viena iš autorių, Tatjana 
Pliuškienė, rašo: 

Jaunystė buvo nerami,
Nors mes abu mylėjom,
Likimas buvo nedosnus,
Mums laimės pagailėjo.

Taigi matome, kad ir čia, kaip 
E. Paulausko eilėraštyje, kalbama 
apie išgyventus jausmus. Žodžiai 
dėliojami gražiai, tekstas dainin-

gas, bet jam trūksta savitumo. Iš 
eilėraščio nieko taip ir nesužino-
me apie tuos žmones, kuriuos 
kadaise siejo meilė. Ištirpo tarp 
daugybės panašių į juos...

Šiek tiek įdomiau skaity-
ti gana tradiciškai surimuotą 
T. Pliuškienės eilėraštį irgi tradi-
ciniu pavadinimu „Mano gimti-
nė“ – taip savo eilėraščius dauge-
lis rašančiųjų pavadina. Ta proga 
pasakysiu, kad eilėraščio pavadi-
nimas yra labai svarbus. Jį reikė-
tų parinkti tokį, kad ne tik pasa-
kytų, apie ką tekstas, bet ir jį šiek 
tiek papildytų. Gražiau gal būtų 
ir tiktų „Mano gimtinė po vyš-
niom“. Bet – autorės valia. 

Kelis eilėraščius autorė at-
siuntė užrašytus ranka, bet bū-
tent šitas patraukė tuo, kad po 
pavadinimu buvo nurodyta, kur 
konkrečiai yra jos gimtinė: tai Ja-
nikūnų kaimas Rokiškio rajone. 
Pirmasis posmelis skamba taip:

Gimtine mano, žemės kauburėli,
Oi kiek mažai beliko iš tavęs...
Nebėra sodo, balto baltutėlio,
Neliko šulinio skaidraus vandens.

Neliko akmenų nei vyšnių,
Sužydusių jurginų po langais,
Neliko slenksčio, kur sėdėjom,
Klausydami lakštutės vakarais.

Eilėraštyje kuriama lyrinė, 
elegiška nuotaika, ir tam klasi-
kiniai rimai labai tinka. Sukirba 
klausimas – kas nutiko, kad nie-
ko neliko? Ir ar tikrai? Nejau au-
torė gyvena kur nors kitur, ne 
gimtinėje, ir jurginų nebesodi-
na? Ir namas su slenksčiu nu-
griautas? Bet – gal ir yra tas na-
mas, gal ir jurginai tebežydi, tik 
T. Pliuškienei dabar jie atrodo ki-
tokie. Nes visa, kas gražiausia – 
prisiminimuose, kaip ir jaunys-
tė. Net jei gyvena tame pačiame 
name, jis ne toks pat kaip prieš 
dvidešimtį metų. Ir sodas ne tas 
pats. Medžiai sensta kartu su 
žmogumi...

Vilniečio Vaidoto Saukos ei-
lėraštyje „Žiemos sodas“ nuotai-
ka visiškai kitokia. Čia džiaugs-
mas trykšte trykšta. O svarbiau-
sia, atskleidžiamas per konkre-

čius žmogaus pojūčius – uos-
lę ir regą:

Puikią žydinčią alyvą
Pauosčiau, tarsi paskendau,
O tą gyvybės medį gyvą
Pasiekt, įlipt, užkopt bandau.

O žiedlapiais jos ritinėjas –
Lyg tūkstantis puikių žiedų –
Lyg ašara, lyg burtai fėjos,
Lyg džiaugsmas giedras, be 
                                                 vardų.

Autorius nevengia į save pa-
žvelgti su atlaidžia, švelnia iro-
nija: „O jei labai jau nusidėsiu – 
/ Tikėkit – žiedlapiais verkiu.“ 
„Verkti žiedlapiais“ – bene gra-
žiausia šio eilėraščio vieta. Pati-
ko dar ir originali eilėraščio „Per-
mainos“ metafora „prariek pava-
sariui akis“. Prariek – tarsi kepa-
lą. Kad šypsotųsi tas pavasaris. 
Tiesą pasakius, gerus optimisti-
nius eilėraščius sukurti yra kur 
kas sunkiau nei tragiškus, dra-
matiškus. O juk geros emocijos, 
džiaugsmas ne ką silpnesnės nei 
skausmas. Tik reikia rasti tinka-
mą žodį.  

Pabaigsiu įkvepiančiomis ei-
lėmis – Vytauto Žemaičio „Liki-
mo broliams“. Jos nėra kuo nors 
išskirtinės, bet autoriaus noras 
palaikyti visus tuos, kurie turi 
negalią ir dėl to patiria visuome-
nės atskirtį („Neretai pažeminti, 
/ Paniekinti, / Gal kartais pamirš-
ti“), sveikintinas. Eilėraštyje tei-
giama, jog „likimo broliai“ išgy-
vena ne tik fizinius skausmus, 
susitaikymą su savo liga, bet ir 
patyčias, tačiau tokios patirtys 
užgrūdina: 

Tapom tarsi liepos
Po audrų – 
Ar ąžuolais galiūnais
Mes išliekame tauriais
Gimtosios
Lie-tu-vė-lės ŽMONĖMIS!

Ne veltui autorius – Vytau-
tas, ne veltui – iš Senųjų Trakų. 
Jo gyslomis neabejotinai teka Vy-
tauto Didžiojo laikus menantis 
kraujas. Tebūnie pavasaris. Te-
būnie Lietuva.

nijolė kvietkAUSkė

Kuo gyvi mes
...Šiandien aš pagyvensiu kaime
Tik truputį, tik mielą mažą truputį
Palaigysiu po šaltą ryto rasą
Pažadinsiu karosus kūdroj
Po to iškaisiu visas išsitrynęs
Ir savo degančiais veidais
Prikelsiu saulę iš už miško
Sušilt sugrįšiu aš į trobą
Išgersiu puodą tikro pieno
Ir duoną, apteptą medum, sušveisiu
Išbėgęs vėl kieman
Įkvėpsiu tiek, kiek leidžia plaučiai
Ir dar daugiau
Apsvaigsiu nuo dangaus žydrumo
Ir nusiplūksiu nuo grynumo tiekos
Palėpėn užsilipęs rasiu
Dulkėtą įrištą istoriją
Ir seną fotelį, tylos, ramybės
Dar porą valandų susikaupimo
Tada jau saulę besileidžiančią
Čia pat už kelio.
Užmigęs grįšiu miestan
Persisunkęs kaimu.
O juk tereikia
Truputį
Tik mažą mielą truputį
Svajonių kaime pagyventi...

Skruostai
Tyliai plaka
Širdis visai taiki
Žydros sutemos vakaro
Neša – nė nelaikyk!

Nuskaidręs jausmas spindi
Sodrus, ramus, čia pat
Gilyn draugams plevena – grindys.
Guvių žandų daina.

Žingsniai
Mirsiu, bet gyvensiu
Klasiku aš tapsiu
Gal todėl nesensiu –
Nieko nebetepsiu

Būrį taip galingą
Aš tenai turėsiu
Juk draugų nestinga –
Na, aš pažiūrėsiu

Klasiku aš būsiu –
Daineles dainuosiu,
O net jeigu žūsiu –
Laidokit po uosiu

Ne mane užkasit –
Popierių kalnelį
Mane gyvą rasit –
Siurbčiosiu vynelį.

Permainos
Pavasaris sidabru liejas – 
Gamta jau žemės neberieja,
Prakeiktas oras darganų
Pabėgo – aš vėl gyvenu!

Džiaugiuosi ašei drugeliu,
Krūtinė plyšta – negaliu!
Žolė sužėlė žalesy –
Pasaulis skęsta žavesy!

Pakilk ir skriski – kiek erdvės!
Gyventi dar metus vertės.
Dangus išlietas žydrumu,
O žmonės puošias žavumu.

Prariek pavasariui akis
Ir kuo tu gyvas, pasakyk,
Įkvėpk, apsvaik, sušuk balsu:
„Ir visgi gera, kad esu!“

vaidotas SAUkA

Šiltnamis

Tu susigūžusi ir susitraukus
Tupi kampe.
Išdarkė
Vėjas tavo plaukus,
O tu sapne.

Suraizgė vorė tau paklodę
Vienų šilkų.
Bet tu tik savai žemei guodies,
Kad tau ilgu.

Numiręs žvilgsnis smeigia sieną – 
Ji aklina.
Tu nusisukus jau ne dieną,
Tupi viena.

Įmitęs paukštis žvelgs akysna,
Atšoks siaube.
Mes ko nematę pamatysma –
Nereikia, ne!

Tu susigūžei, susitraukei,
Viena bastais.
Draugų ir draugių tu palauki – 
Jie ein raistais.

Jūsų nuotraukų laukiame el. paštu redakcija@biciulyste.lt. Siųsdami nuo-
traukas būtinai nurodykite savo vardą, pavardę ir iš kur esate.  

Konkursas „Negalia – 
ne kliūtis“ tęsiasi

Egidijaus Skipario nuotr.
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