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Neįgalūs kauniečiai jau kurį laiką jautėsi šiek tiek nu-
skriausti – mat šiame mieste nebuvo socialinio taksi, 
t. y. galimybės už nedidelį mokestį nuvykti į reikiamą 
vietą judėjimo negalią turintiesiems pritaikytu trans-
portu. Prieš Kalėdas socialinis taksi jau išvažiavo ne tik 
į Kauno, bet ir į Latvijos miesto Daugpilio gatves, neįga-
liesiems pritaikytą automobilį jau galima išsikviesti ir 
Zarasuose bei Visagine. 

Aplinka visiems

AktualijosSocialinis taksi pasiekė 
Kauną ir Daugpilį

(nukelta į 3 psl.)

Bus tęsiamas 
pensijų 

kompensavimas
Dar praėjusių metų pabaigo-

je pradėtos kompensuoti 2010–
2011 metais sumažintos senat- 
vės ir netekto darbingumo (in-
validumo) pensijos. Jau išmokė-
ta 20 proc. apskaičiuotos neprie-
mokos. 2015 ir 2016 m. numa-
tyta išmokėti po 40 proc. sumos, 
išmokant po lygią šio dydžio dalį 
kiekvieną ketvirtį. Tais atvejais, 
kai visa apskaičiuota nepriemo-
ka neviršijo 100 litų, ji buvo iš-
mokėta visa, neskaidant dalimis, 
2014 metų pabaigoje.

Pensijų nepriemokas gaus vi-
si asmenys, kuriems senatvės ir 
netekto darbingumo (invalidu-
mo) pensijos buvo sumažintos – 
ir dirbusieji, ir nedirbusieji. Ta-
čiau dirbusieji gaus tik tą neprie-
mokos dalį, kuri susidarė dėl Vy-
riausybės patvirtinto mažesnio 
draudžiamųjų pajamų dydžio. Iš 
viso kompensavimas palies be-
veik 0,5 mln. senatvės ir netek-
to darbingumo pensijų gavėjų.

Be to, planuojama nuo 2015 
m. liepos 1 d. didinti pensijas. 
Tiek bazinės pensijos, tiek eina-
mųjų metų draudžiamųjų paja-
mų dydžius planuojama didinti 
po 3 eurus (10,36 Lt). Vidutiniš-
kai senatvės pensija, turint bū-
tinąjį stažą, padidėtų 4,76 euro 
(16,43 Lt).

Pensijų didinimas paliestų 
apie 867 tūkst. „Sodros“ pensi-
jų gavėjų, apie 141 tūkst. šalpos 
išmokų gavėjų bei apie 7 tūkst. 
pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų gavėjų.

Savarankiškai 
dirbantiems   

neįgaliesiems – 
mažesni 

mokesčiai
Praėjusių metų pabaigoje 

Seimas priėmė Valstybinio so-
cialinio draudimo įstatymo pa-
taisas, pagal kurias savarankiš-
kai dirbantieji vienerius metus 
nuo pirmosios veiklos pradžios 
„Sodrai“ mokės įmokas tik nuo 
lėšų asmeniniams poreikiams, 
kurios deklaruojamos Valstybi-
nei mokesčių inspekcijai kaip su 
darbo santykiais ar jų esmę ati-
tinkančiais santykiais susijusios 
pajamos. Priimtos pataisos pa-
lies individualių įmonių, mažų-
jų bendrijų narius ar ūkinių ben-
drijų tikruosius narius.

Seimas taip pat pritarė, kad 
ši palengvinta socialinio draudi-
mo įmokų mokėjimo tvarka būtų 
taikoma ir jauniems asmenims 
iki 29 metų, senatvės ir netek-

to darbingumo (invalidumo) 
pensijų gavėjams, taip pat as-
menims, kurie jau yra apdraus-
ti socialiniu draudimu kaip dir-
bantys kitais pagrindais.

Kiti savarankiškai dirbantys 
asmenys socialinio draudimo 
įmokas mokės nuo išsiimamų 
asmeniniams poreikiams lėšų 
sumos, ne mažesnės kaip mini-
malioji mėnesinė alga.

Didėja nedarbo 
išmoka 

Per krizę įvestas nedarbo 
draudimo išmokų sumažinimas 
nustojo galioti 2014 m. gruo-
džio 31 d. ir, kadangi Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
jo pratęsti nesiūlo, nuo 2015-
ųjų pradžios bedarbio pašal-
pos maksimalus dydis gali siek-
ti 301,67 eurus (1041,60 Lt), t.y. 
iki 70 proc. Vyriausybės patvir-
tintų einamųjų metų draudžia-
mųjų pajamų dydžio. Iki 2014 
metų pabaigos galiojusiame So-
cialinių išmokų perskaičiavimo 
ir mokėjimo laikinajame įstaty-
me nustatytas ribojimas nedar-
bo socialinio draudimo išmokos 
maksimaliam mėnesiniam dy-
džiui – šis dydis negalėjo siekti 
daugiau nei 650 Lt. 

Ligos pašalpos 
didės nuo 40 iki  

80 proc.
Siekiant suvienodinti ligos 

pašalpos dydį visu ligos laiko-
tarpiu, nuo sausio 1-osios didi-
namos ligos pašalpos, mokamos 
už trečią–septintą nedarbingu-
mo dienas, dydis nuo 40 iki 80 
proc. pašalpos gavėjo buvusio 
darbo užmokesčio. Nuo 2009 
m. gegužės 1 dienos iš „Sodros“ 
biudžeto lėšų nuo trečiosios iki 
septintosios (įskaitytinai) laiki-
nojo nedarbingumo dienos buvo 
mokama 40 proc., o nuo aštun-
tosios laikinojo nedarbingumo 
dienos – 80 proc. pašalpos ga-
vėjo kompensuojamojo uždar-
bio dydžio ligos pašalpa. Pirmų-
jų dviejų kalendorinių laikinojo 
nedarbingumo dienų apmokėji-
mo iš darbdavio lėšų tvarka nė-
ra tikslinama.

Socialinis taksi Kaune 
buvo lauktas 

Vytauto Didžiojo universitete 
(VDU) studijuojanti Agnieška To-
ločko jau išbandė naująjį sociali-
nio taksi automobilį – jis puikiai 
pritaikytas rateliais judantiems, 
pagalvota netgi apie sunkesnio 
svorio asmenis, jiems į automo-
bilį patekti padeda įrengti specia- 
lūs diržai. 

ir Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos atstovai. Dvie-
juose forumuose dalyvavo JT Ne-
įgaliųjų teisių komiteto narys Jo-
nas Ruškus.

Na, o problemų dar esama 
įvairių. Panevėžyje daugiausiai 
kalbėta apie tai, jog viešieji pas-
tatai nepritaikyti neįgaliesiems. 
Tai aktualu ir kitur – kai kuriuo-
se miestuose neįgaliesiems ne-
pritaikytos sveikatos priežiūros 
įstaigos, darbo biržos, savivaldy-
bių administracijų, netgi „Sod- 
ros“ pastatas. Sudėtinga daly-
vauti ir politiniame šalies gyve-

Forumuose išklausytos 
neįgaliųjų problemos

Gruodžio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija (SADM) Panevėžyje, Raseiniuose, Ukmergėje, 
Telšiuose ir Marijampolėje sukvietė neįgaliųjų proble-
momis besidominčiuosius į regioninius forumus. 

Integracijos keliu

Agnieška Toločko išbandė naująjį socialinio taksi automobilį Kaune. Renatos Bartusevčiūtės-Mackevičienės nuotr.

Aktualiausia – aplinkos 
pritaikymas 

Į kiekvieną forumą iš 2 ap-
skričių susirinkę vietinių nevy-
riausybinių neįgaliųjų organiza-
cijų, savivaldybių administraci-
jos, įstaigų, teikiančių paslaugas 
neįgaliesiems, atstovai, patys ne-
įgalieji kalbėjosi aktualiais socia- 
linės integracijos klausimais. Jų 
problemas išklausė ir į klausimus 
stengėsi atsakyti SADM vicemi-
nistras Algirdas Šešelgis, Lygių 
galimybių skyriaus atstovės Eglė 
Čaplikienė, Daiva Zabarauskienė, 
Neįgaliųjų reikalų departamento 

nime. Vykstant rinkimams sun-
ku patekti į pastatus, kuriuo-
se yra balsavimo apylinkės, nė-
ra balsavimo biuletenių Brailio 
kalba. Didelė problema ir būs-
to pritaikymas, daugumoje savi-
valdybių jo poreikis tenkinamas 
vos 30 proc. Tam forumo dalyviai 
ministeriją ragino skirti daugiau 
lėšų, užtikrinti, kad renovuojant 
pastatus jie būtų pritaikomi ne-
įgaliesiems.

Dar vienas aptartas klausi-
mas – ne visose savivaldybėse 
veikia Neįgaliųjų reikalų komisi-
jos, kurios būtų sudarytos iš ne-
įgaliųjų NVO atstovų ir savival-
dybės politikų bei administraci-
jos atstovų. Tokios komisijos pa-
lengvintų neįgaliesiems svarbių 
klausimų sprendimą bei koor- 
dinavimą bendruomenės lyg- 
meniu.
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Gruodis kaip visada prabėgo per greitai, bandant 
suspėti užbaigti pradėtus darbus ir nupirkti ka-

lėdines dovanas, o sausis mus ir vėl užklupo netikėtai. 
Ar jaučiamės tinkamai pasiruošę? Ar spėjome ap-

galvoti, ką nuveikėme per praėjusius metus: ko išmo-
kome, kokius prisiminimus norėtume paleisti, kam 
atleisti, kam padėkoti, o gal kažkam likome skolingi – 
grįžtamąjį ryšį, skambutį, apsilankymą svečiuose ar 
pakvietimą kavos puodelio. Tuo pačiu metu galvoje 
sukasi mintys, o koks(ia) gi aš noriu būti ateinančiais 
metais: kam ryšiuosi ar turiu pagaliau ryžtis, ko nebe-
galiu daugiau sau leisti atidėlioti, nes ir vėl nusivilsiu 
savimi. O gal reikia pagaliau įgyvendinti kasmetinėse 
rezoliucijose pasikartojančius norus: įsigyti naują neį-
galiojo vežimėlį, išlaikyti vairavimo egzaminą, išdrįsti 
išvykti į kelionę be lydinčio asmens, rengti susitikimus 
mėgiamoje kavinėje, net jei ji vis dar neturi privažia-
vimo. O gal tiesiog būti laimingesniam(e), dažniau są-
moningai išgyventi dabarties akimirką, atnaujinti nu-
trūkusius santykius su draugais ar tolimais giminai-
čiais, pradėti medituoti, išmokti klausytis vidinio balso 
ir daugiau nebesistengti jo nutildyti, pagaliau išdrįsti 
kalbėti viešai, pasakyti „ne“, kai to norisi ar paneigti 
visuomenėje įsigalėjųsį stereotipą apie neįgaliuosius. 
Ar jums pažįstami tokie apmąstymai?

Beje, ar esate pastebėję įdomų paradoksą: savai-
me suprantamu dalyku yra tapęs suvokimas, jog no-
rėdami gerai atrodyti, turime rūpintis savo fiziniu kū-
nu: sveikai valgyti, sportuoti, rūpintis asmenine higie-
na. Tam skiriame daug savo laiko ir pinigų. Na, o mū-
sų požiūris į save, aukšta savivertė, santykių koky-
bė, konstruktyvus bendravimas, empatija, konfliktų 
sprendimas, vidinio balso išgirdimas mums turi būti 
tarsi duotybė. Kiekvieną mėnesį sumokėti porą šimtų 
litų kūno priežiūrai galime, tačiau ar galėtume skirti 
tuos pačius pinigus ar laiką savo, pavyzdžiui, psichi-
nės sveikatos priežiūrai? 

Polinezijietiškas ma-uri gydymo menas kalba apie 
mūsų turimus keturis suvokimo pasaulius: fizinį, emo-
cinį, mentalinį ir dvasinį. Vienas iš šio gydymo meno 
tikslų yra žmogaus gebėjimas lanksčiai pereiti iš vieno 
suvokimo pasaulio į kitą, taip išlaikant visapusę asme-
nybės pusiausvyrą. Hemis Foksas (angl. Hemi Fox), vie-
nas iš ma-uri kūrėjų teigia: „yra laikas atverti širdį, yra 
laikas atsidaryti sąskaitą banke.“ Pavyzdžiui, gali būti, 
kad dienas, savaites ar mėnesius turime praleisti na-
muose darydami remontą ar dirbti viršvalandžius, nes 
reikia užbaigti projektą, tačiau tuo pačiu metu ar šiek 
tiek vėliau būtina skirti dėmesio santykiui su savimi, 
artimaisiais, savo dvasingumo puoselėjimui. Asmeny-
bės augimas vyksta nuolat pereinant iš vieno savo su-
vokimo pasaulio į kitą ir „tvarkant“ juos. Galime pra-
dėti daryti tai sąmoningai, atskaitos tašku pasirenkant 
bet kurį gyvenimo momentą. Įgyvendinti pavyks su są-
lyga, jeigu priimsime save ir savo elgesį praeityje kaip 
tuo metu turėto aukščiausio sąmoningumo išraišką. 

Taigi gal geriau keistis ne nuo sausio 1 dienos, o 
nuo dabar arba jei dabar – truputėlį per anksti, tai ta-
da labai tiks ir rytojus, vasario 12, birželio 3, spalio 
22 ar bet kuri kita metų diena. Ir ne tiek keistis, kiek 
tobulėti, augti dvasiškai ir skleisti tai, kas mums duo-
ta iš aukščiau. Ir ne nuo tam tikros dienos, o nuolat. 

Apžvelgdami praėjusius metus, pirmiausia pagirki-
te save už tai, ką pasiekėte, kur peržengėte savo ribas, 
gal už drąsą, kad pripažįstate savo silpnybes, priklau-
somybes, gal už tai, jog šiais metais pavyko nekartoti 
senų klaidų. Ir padėkokite sau ir aukštesnėms jėgoms. 
Švelniai, su meile ir ramybe, čia ir dabar. Ir toliau su 
malonumu nardykite tarp savo keturių suvokimo pa-
saulių. Šviesių naujųjų metų!

Ir vėl naujų metų 
rezoliucijos?

Apie tai,
kas

jaudina
Neįgaliųjų teatras „Anykščių švie-

sa“ scenai atidavė jau 20 metų. 
Sėkmingai tarptautiniuose neįgalių-
jų teatrų festivaliuose pasirodanti 
trupė per šį laikotarpį savo sukur-
tus 11 spektaklių pristatė ir Lietu-
vos žiūrovams – jais džiaugtasi ne tik 
Anykščiuose, bet ir Utenoje, Ukmer-
gėje, Jonavoje, Panevėžyje, Kupišky-
je. Sutrikusio intelekto jaunuolius 
suvienijęs teatras juos išaugino ne 
tik fiziškai, bet ir dvasiškai: praplėtė 
akiratį, įkvėpė pasitikėjimo, nemažą 
dalį visuomenės paskatino perver-
tinti savo požiūrį į negalią. 

Nuo žaidimo iki rimto darbo 
Neįgaliųjų teatrą „Anykščių švie-

sa“ subūrusi Laimė Žemaitienė – 46 
metų stažą turinti pedagogė. Dauge-
lį metų dirbdama lavinamosiose kla-
sėse ji atkreipė dėmesį į didelį savo 
ugdytinių pomėgį muzikai, gebėjimą 
improvizuoti, tad ėmė galvoti, kaip 
įprasminti šias jų savybes. Tada ir 
sumanė su neįgaliais vaikais pažais-
ti teatrą. Kolegei Audronei Bieliaus-
kienei bei muzikos vadovei Aldonai 
Dulkienei pritariant bei padedant L. 
Žemaitienė ėmėsi įgyvendinti šį am-
bicingą sumanymą. Kartelę iš karto 
iškėlė aukštai ir žengė drąsų, prade-
dantiesiems gal net rizikingą, žings-
nį – pasirinko M. K. Čiurlionio muzi-
ką, pagal ją sukūrė siužetą ir pradė-
jo repetuoti. „Buvom jaunesni, nebi-
jojom rizikos“, – šiandien šypsosi L. 
Žemaitienė.

„Patiko ir vaikams, ir mums, – 
prisimena teatro vadovė. – Nejučia, 
net patys nepastebėjome, kaip nuo 
žaidimo perėjom prie rimto darbo, 
ėmėme siekti rezultato.“

Po 2 metų anykštėnai Vilniuje 
dalyvavo neįgaliųjų meno kolektyvų 
festivalyje, buvo pastebėti ir įvertin-
ti. Dar po metų jie jau atstovavo Lie-
tuvai neįgaliųjų teatrų festivalyje Da-
nijoje. „Tai buvo ne tik didžiulė gar-
bė, bet ir begalinė atsakomybė, – pa-
sakoja L. Žemaitienė. – Grįžę namo 
žinojome, kad nebesustosim, dirb-
sim toliau, sieksime naujų rezultatų.“ 

Tarptautinės gastrolės – 
reikšminga paskata 

2002-ieji metai neįgaliems akto-
riams tapo savotišku lūžio tašku, at-
vėrusiu duris į iki šiol tebesitęsian-
čius pasirodymus užsienyje, tarp-
tautinių festivalių scenose. Netikėta 
buvo šio proveržio pradžia – Anykš-
čiuose viešėjusiai Švedijos delegaci-
jai neįgalieji parodė savo spektakliu-
ką. Svečiams jis padarė didelį įspūdį. 
Pripažinę, jog nors Švedijoje sociali-
nė sritis labai gerai sutvarkyta, bet 
neįgaliųjų teatro jie neturi, jaunuo-
sius aktorius pakvietė atvykti į sve-
čius ir paskleisti savo patirtį. Anykš-
tėnai vaidino mokyklose, bendruo-
menių namuose, kavinėse, bažnyčio-
se, anoniminių alkoholikų namuo-
se. Švedai norėjo, kad kuo platesnis 
ir įvairesnis žmonių ratas lietuvius 
pamatytų, susipažintų su jų veikla, 
užsikrėstų skleidžiama idėja. 

Šiais pasirodymais bendradar-
biavimas su švedais nesibaigė. 
Atvirkščiai – tik prasidėjo. Netrukus 
buvo sukurta dvišalė bendradarbia-
vimo programa, kuri po dviejų metų 
buvo pratęsta ir į ją įtraukta dar vie-
na šalis – Ukraina. Kūrybiniai anykš-
tėnų kelionių maršrutai nusidriekė 
ne tik Skandinavijos, bet ir Ukrainos 
pusėn. Nuo tada prasidėjo „Anykščių 
šviesos“ dalyvavimas tarptautiniuo-

Tolerancijos link Neįgaliųjų pamokos: baimę 
ir užuojautą pakeiskime 
šypsena ir apkabinimu

se festivaliuose. Ukrainoje, Baltaru-
sijoje, Lenkijoje jie vyksta kasmet. 
Po kiekvieno jų daugėjo patirties, 
plėtėsi pažinčių su kitų šalių teatro 
trupėmis bei jų aktoriais , vadovais, 
režisieriais ratas, gausėjo kvietimų į 
naujus festivalius. 6 kartus lietuviai 
pabuvojo Švedijoje, po 5 kartus pa-
sirodė Kijeve, Breste, kartą – Lvove.

Keliones riboja galimybės
Tarptautiniai festivaliai – didžiulė 

gyvenimo, savarankiškumo mokyk- 
la, savęs realizavimas. L. Žemaitienė 
neslepia, kad pasirinkimus, kur vyk-
ti, labai ribojo finansinės galimybės. 
Ukraina, Baltarusija – tai šalys, į ku-
riose rengiamus festivalius atvyks-
tantys dalyviai patys turėjo pasirū-
pinti tik kelione, visas kitas išlaidas 
padengdavo organizatoriai. O štai 
vykstant į Lenkiją reikėjo susimo-
kėti ne tik už kelionę, bet ir apgy-
vendinimą, maitinimą. Tokios lėšos 
anykštėnams – per didelis rūpestis. 
Skaudančia širdimi teko atsisakyti 
per sunkios ir per brangios kelionės 
į Sankt Peterburgą. Iki šiol nepavyko 
išsiruošti ir į Moldovą. Į 2011–2013 
metais su Švedija vykdytą bendra-
darbiavimo programą įsitraukus šiai 
šaliai, jos neįgaliųjų teatro trupė lan-
kėsi Anykščiuose, visi susitiko Švedi-
joje. „Turėjome viltį, kad ir mes apsi-
lankysime Moldovoje, bet tokia toli-
ma kelionė mums būtų per sunki“, – 
neslepia „Anykščių šviesos“ vadovė. 

Pedagogė pasakoja, kad rengima-
sis festivaliams padiktuoja ir tam tik- 
rus apribojimus: spektaklio truk- 
mė – ne ilgesnė nei 20 minučių, jame 
ne daugiau kaip 10 neįgalių aktorių. 
Iš dalies tai lemia, kad daugiausia re-
petuojama su pagrindine trupe. Ta-
čiau, pasak L. Žemaitienės, nuošaly-
je nelieka ir dar dešimtis neįgalių-
jų – juk reikia ruošti pamainą, kuri 
ateityje galbūt pakeis šiandieninius 
aktorius, vyks į keliones.

Meilės ir gerumo pamokos 
Ukrainoje vykusiame festivalyje 

geriausio aktoriaus vardą pelniusio 
Mariaus Čielio mama Birutė Čielie-
nė džiaugėsi teigiamu teatro povei-
kiu jaunuoliams. Jis keičia ir pačius 
neįgalius aktorius, ir juos atrandan-
čią visuomenę. Pasak jos, šie Dievo 
siųsti vaikai visus mus moko geru-
mo, skleidžia meilę, dalijasi šypse-
na, kūrybine jėga. „Mes atsimenam 
laiką, kai mūsų vaikų tarsi nebuvo. 
Metai bėga. Dabar jie jau yra, jie ku-
ria, važiuoja į festivalius. Jie padeda 
žmonėms ne vien su baime ar užuo-
jauta juos priimti, bet atsakyti į jų 
šypseną, apkabinti.“

Iki 2013 metų neįgaliųjų teatras 
dirbo kartu su Sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrija „Anykš-
čių Viltis“. Pastebėję, kad išaugo, su-
tvirtėjo ir gali dirbti savarankiškai, 
įkūrė asociaciją Neįgaliųjų teatras 
„Anykščių šviesa“. Ji iš tikrųjų sklei-
džia šviesą, kitokį gyvenimo supra-
timą. Ir ne tik Anykščiuose, o ir toli 
už Lietuvos ribų. 

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

Neįgaliųjų teatro vadovė L. Žemaitienė.

„Anykščių šviesos“ aktorių pasirodymams žiūrovai nelieka abejingi.
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Agnieška neseniai iš Vilniaus 
persikėlė į Kauną – pradėjo stu-
dijuoti VDU (kuris, beje, yra so-
cialinio taksi partneris, kaip ir 
Kauno miesto savivaldybė). Nors 
mergina vairuoja, ji sako su nau-
ju miestu dar nespėjusi gerai su-
sipažinti, todėl vengia pati sėsti 
už automobilio vairo. Išsiruo-
šus iš namų sunku numatyti, ar 
ta vieta, į kurią reikia patekti, 
bus pritaikyta žmogui rateliuo-
se. Socialinis taksi, jos nuomo-
ne, tokiais atvejais labai praver-
čia, juk tai – ne tik neįgaliesiems 
specialiai pritaikytas automobi-
lis, tačiau ir asmeninis asisten-
tas – lydintis asmuo padės išeiti 
iš namų, o ir atvežęs į vietą ne-
paliks, padės įveikti pasitaikan-
čias kliūtis. 

Agnieška sako ne kartą gir-
dėjusi pažįstamus neįgaliųjų ve-
žimėliais judančiuosius kalbant, 
kad šios paslaugos, kuri jau kurį 
laiką sėkmingai veikia Vilniuje ir 
Klaipėdoje, Kaune būtinai reikė-
tų. Ypač, pasak merginos, socia-
liniu taksi mielai naudosis nega-
lią turintys studentai (ypač daug 
jų VDU), juk judėjimo sunkumų 
patiriančiajam naujame mies-
te prisitaikyti labai sunku – na-
muose visada galima paprašyti 
artimųjų pagalbos, o čia jų nėra, 
tenka tvarkytis savarankiškai. Jei 
esi tylesnio būdo, gali būti labai 
sunku. Tačiau jei labai nori, visas 
kliūtis įmanoma įveikti. A. Toloč-
ko manymu, vieno automobilio 
Kaune net ir neužteks. 

Socialinis taksi pasiekė Kauną ir Daugpilį
Stengiasi patenkinti 

individualius poreikius 
Nacionalinio socialinės inte-

gracijos instituto, kuris rūpina-
si šia paslauga, programų vado-
vas Arūnas Survila taip pat ma-
no, kad socialinis taksi Kaune 
tikrai turės paklausą. Vien per 
šventinį laikotarpį Kauno mies-
te prie socialinio taksi elektroni-
nio registravimosi sistemos pri-
sijungė per 40 žmonių ir jų nuo-
lat daugėja. 

Prisiregistravusieji, judantys 
neįgaliųjų vežimėliais, Kaune, 
kaip ir Vilniuje, galės po miestą 
važinėti už 1,45 Eur (5 Lt) mo-
kestį. Paslaugą sudaro ne tik au-
tomobilis, bet ir asmeninio asis-
tento pagalba, prireikus galima 
užsakyti laiptų kopiklį ar veži-
mėlį. Išsikviesti socialinį taksi 
gali ir neregistruoti vartotojai – 
galbūt žmogus į vežimėlį atsisė-
do laikinai, dėl traumos ar šiaip 
pablogėjus sveikatai ir prireikė 
pritaikytos transporto priemo-
nės. Pagaliau į miestą atvažiuoja 
ir svečių – negalią turintys sve-
čiai taip pat gali pasinaudoti so-
cialinio taksi paslaugomis. Tokiu 
atveju kelionė mieste jiems kai-
nuoja 5,80 Eur (20 Lt). Prirei-
kus išvykti už miesto, teks mo-
kėti brangiau. A. Survila svars-
to, kad nors dabar nėra galimy-
bės nuvežti kliento didesnį ats-
tumą, tarkim, iš Vilniaus į Kau-
ną, tačiau galima susitarti, kad 
Vilniuje socialinis taksi jį nuveš 
į stotį, o Kaune jau lauks pritai-
kytas automobilis. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šventė 
Naujųjų 

metų 
išvakarėse 

 Irena Kontenienė laiške „Bi-
čiulystei“ parašė apie Naujuosius 
pasitinkant Akmenės seniūnijos 
neįgaliesiems surengtą šventę. 

Prieš pasitinkant 2015 me-
tus, Akmenės seniūnijos neįga-
lieji rinkosi į Akmenės kultūros 
namus kartu palydėti senuosius, 
pabūti drauge, pasilinksminti.

Šventę pradėjo Akmenės se-
niūnijos vadovė Vida Veignorie-
nė. Ji papasakojo apie nuveiktus 
darbus, pasveikino neįgaliuosius 
su ateinančiais metais, palinkė-
jo sveikatos, santarvės ir laimės 
visiems. Nuotaikingomis daino-
mis šventės dalyvius pasveiki-
no Akmenės moterų ansamblis 
„Akmena“, vadovaujamas Jelenos 
Pakatilytės. Į renginį su dovano-
mis atvyko svečiai: rajono meras 
Vitalijus Mitrofanovas, rajono ta-
rybos narė Zofija Paulikienė, ra-

jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Zofija Švažienė, o Naujo-
sios Akmenės kultūros centro 
romansų grupė „Viliokė naktis“, 
vadovaujama Danutės Leviškie-
nės, neįgaliesiems dovanojo gra-
žių romantiškų dainų. Pačiame 
linksmybių įkarštyje pasirodė 
Kalėdų senelis. Visi susirinku-
sieji gavo dovanų, o atsakiusieji 
į užmintas mįsles – ir saldainių.

Šventė buvo nuotaikinga ir 
linksma. Neįgalieji džiaugėsi, kad 
visi kartu pabuvo, pasilinksmi-
no ir palydėjo senuosius metus. 
Skirstydamiesi vieni kitiems lin-
kėjo sveikatos 2015 metais.

A. Survila sako, kad sunkiai 
judantieji gali turėti pačių įvai-
riausių poreikių, pradedant ke-
lione į oro uostą ar geležinkelio 
stotį anksti ryte, baigiant išvy-
ka į teatrą ar draugų gimtadienį. 
Neįgalieji ne visada gali savaran-
kiškai nuvykti ir į ligoninę, par-
duotuvę ar kitur. Socialinio taksi 
uždavinys – padėti šiuos porei-
kius realizuoti, pagelbėti jiems 
gyventi kuo mažiau suvaržytą 
gyvenimą. Socialinis taksi yra 
skirtas padėti žmogui gyventi 
čia ir dabar. 

Nacionalinio socialinės integ- 
racijos instituto programų vado-
vas sako, kad stengiamasi kuo 
geriau prisitaikyti prie žmonių 
poreikių, būti lankstūs – valsty-
binės tarnybos paslaugas teikia 
tik darbo metu, o socialinį tak-
si galima išsikviesti ir savaitga-
lį, anksti ryte ar vakare.

Lietuvių patirtis – 
Latvijoje 

Ne mažesnę paklausą, tiki-
masi, socialinis taksi turės ir 
Daugpilyje. Latviai, socialinį 
taksi įsteigę parėmus Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo per 
sieną programai, perėmė lietu-
vių patirtį, iki šiol su jais glau-
džiai bendradarbiaujama, kon-
sultuojamasi. Socialinį taksi pa-
laiko Daugpilio savivaldybė, ku-
rios darbuotojai įsitikinę, kad ši 
paslauga – labai reikalinga. 

Pamažu socialinio taksi veik- 
la įsibėgėja ir Zarasuose bei Vi-
sagine. Čia neįgaliesiems teks 

mokėti 10 euro centų už kilome-
trą, mat tikėtina, kad daugiau-
sia bus važinėjama ne mieste, o 
kaimo vietovėse, kur susiekimas 
sudėtingesnis, didesni atstumai. 
Socialinio taksi iniciatorius šiek 
tiek nuogąstauja, ar mažesniuo-
se miestuose neįgalieji taip pat 
aktyviai naudosis šia paslauga. 
Vis dėlto, pasak jo, būtina pa-
bandyti, kad ir Zarasuose ar Vi-
sagine gyvenantieji turėtų gali-
mybę sutvarkyti reikalus mies-
te, galbūt apsipirkti, o gal tiesiog 
pabūti gamtoje rateliais judan-
tiesiems pritaikytame Gražutės 
nacionaliniame parke. Čia socia-

linio taksi paslauga galės 
naudotis ne tik rateliais judan-
tieji, bet ir kitų negalių turintie-
ji ar vyresnio amžiaus asmenys 

A. Survila džiaugiasi, kad 
nuo vasario mėnesio prie socia-
linio taksi komandos prisijungs 
5 savanoriai iš įvairių ES šalių, 
kurie 10 mėnesių dirbs ir kaip 

asmeniniai asistentai, prisidės 
prie to, kad negalią turintieji iš-
eitų iš namų, įsijungtų į visuo-
meninį gyvenimą. Tam kliūtimi 
neturėtų tapti net į butą vedan-
tys laiptai ar kitos aplinkos kliū-
tys. A. Survila sako esantis prieš 
segregaciją, prieš specialiąsias 
mokyklas, specialiąsias mo-
kymo programas. Pagrindinė 
Nacionalinio socialinės integ- 
racijos instituto nuostata – ne-
įgalieji turi gyventi su kitais ir 
tarp jų. O socialinio taksi užda-
vinys – padėti tą padaryti. Tiki-
masi, kad pamažu keisis visuo-
menės nuostata, vis daugiau 
pastatų, visuomeninės paskir-
ties objektų, transporto prie-
monių bus pritaikyta, o neįga-
lieji taps vis savarankiškesni, 
vis natūraliau įsilies į visuome-
nės gyvenimą. 

Aurelija BABINsKIENĖ 
Renatos Bartusevčiūtės-Mackevičienės 

nuotr.

Komentuojame – 
konsultuojame

Valstybės lėšomis privalomuoju 
sveikatos draudimu apdraustų 
asmenų grupės nustatytos Svei-
katos draudimo įstatyme. Vals-
tybės lėšomis, be kitų, draudžia-
mi ir asmenys, teisės aktų nu-
statyta tvarka pripažinti neį-
galiaisiais ar gaunantys Lietu-
vos Respublikos įstatymų nu-
statytą bet kurios rūšies pen-
siją. Šiems asmenims kreiptis į 
teritorinę ligonių kasą nereikia.

Kiti valstybės lėšomis pri-
valomuoju sveikatos draudimu 
draudžiami asmenys, kreipda-
miesi į teritorinę ligonių kasą 
dėl įrašo, patvirtinančio asmens 
draudimą privalomuoju sveika-
tos draudimu valstybės lėšomis, 
kartu su asmens tapatybę pa-
tvirtinančiu dokumentu priva-
lo pateikti ir dokumentus, pa-
tvirtinančius, kad privalomuoju 
sveikatos draudimu draudžiami 
valstybės lėšomis:

1. vienas iš tėvų, slaugantis 
namuose neįgalų vaiką – vaiko 
gimimo liudijimą ir neįgaliojo 
pažymėjimą;

2. vienas iš tėvų, slaugantis 
asmenį pripažintą nedarbingu 
iki 24 metų, arba asmenį, pri-
pažintą nedarbingu iki 26 me-
tų dėl ligų, atsiradusių iki 24 
metų – slaugomo asmens gimi-

Privalomuoju sveikatos 
draudimu apdrausti ir 

neįgaliaisiais besirūpinantieji

(atkelta iš 1 psl.)

mo liudijimą ir pažymą, patvir-
tinančią, kad asmuo pripažintas 
nedarbingu iki 24 metų arba iki 
26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 
24 metų;

3. vienas iš tėvų, slaugantis 
asmenį, kuriam nustatytas spe-
cialusis nuolatinės slaugos po-
reikis – slaugomo asmens gimi-
mo liudijimą ir dokumentą, pa-
tvirtinantį nuolatinės slaugos 
poreikį;

4. globėjai (rūpintojai), slau-
gantys neįgalų vaiką – slaugomo 
vaiko neįgaliojo pažymėjimą, ra-
jono (miesto) savivaldybės val-
dybos (mero) sprendimą dėl 
vaiko globėjo (rūpintojo) sky-
rimo;

5. globėjas, slaugantis na-
muose asmenį, pripažintą ne-
darbingu iki 24 metų, arba as-
menį, pripažintą nedarbingu 
iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių 
iki 24 metų – teismo sprendimą 
skirti globą neveiksniam asme-
niui ir pažymą, patvirtinančią, 
kad globojamas asmuo pripa-
žintas nedarbingu iki 24 metų 
arba iki 26 metų dėl ligų, atsi-
radusių iki 24 metų;

6. globėjas, slaugantis asme-
nį, kuriam nustatytas specialu-
sis nuolatinės slaugos poreikis – 

teismo sprendimą skirti globą 
neveiksniam asmeniui ir doku-
mentą, patvirtinantį nuolatinės 
slaugos poreikį;

7. rūpintojas, slaugantis na-
muose asmenį, pripažintą ne-
darbingu iki 24 metų, arba as-
menį, pripažintą nedarbingu iki 
26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 
24 metų – teismo sprendimą 
skirti rūpybą ribotai veiksniam 
asmeniui arba teismo nutartį 
skirti rūpybą asmeniui, kuris 
dėl savo sveikatos būklės ne-
gali savarankiškai įgyvendinti 
savo teisių ir atlikti pareigų, ir 
pažymą, patvirtinančią, kad as-
muo pripažintas nedarbingu iki 
24 metų arba iki 26 metų dėl li-
gų, atsiradusių iki 24 metų;

8. rūpintojas, slaugantis as-
menį, kuriam nustatytas specia- 
lusis nuolatinės slaugos porei-
kis – teismo sprendimą skirti 
rūpybą ribotai veiksniam asme-
niui arba teismo nutartį skirti 
rūpybą asmeniui, kuris dėl sa-
vo sveikatos būklės negali sa-
varankiškai įgyvendinti savo 
teisių ir atlikti pareigų, ir do-
kumentą, patvirtinantį nuola-
tinės slaugos poreikį.

Parengta pagal Kauno  
teritorinės ligonių kasos inf. 

Akmenė:
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Vienišumas yra visiems žmo-
nėms būdingas jausmas – 

universalus, tačiau kartu ir labai 
individualus, kiekvienas jį pati-
ria savaip. Šiam jausmui nėra 
vienos bendros priežasties, to-
dėl kalbant apie jį labai svarbu 
neužmiršti, kad „vienišumas“ 
vienam reiškia viena, o kitam 
gali reikšti visai ką kita. Nors 
vienatvės jausmas dažnai sieja-
mas su buvimu nuošaly, tačiau 
tai dažniau yra žmogaus sąmo-
nės, minčių būsena, o ne objek-
tyvus faktas. Vienišumas dažnai 
yra tiesiog manymas, kad žmo-
gus yra vienas ar atskirtas nuo 
kitų, o šis manymas gali būti ir 
klaidingas. 

Įdomūs faktai apie 
vienatvę

Dažnai mes turime klaidin-
gų įsitikinimų apie vienišumo 
jausmą. Sociologams tyrinėjant 
įvairius šio jausmo aspektus, iš-
aiškėjo, kad patiriamas vienišu-
mo jausmas nepriklauso nuo to, 
kiek draugų ar artimųjų turime, 
jis priklauso tik nuo santykio su 
aplinkiniais kokybės – kiek jau-
čiamės emociškai artimi su mus 
supančiais žmonėmis. Tyrimai 
atskleidžia, kad net 60% žmo-
nių, kurie dažnai jaučiasi vieniši, 
turi sutuoktinius. Nepaisant to, 
kad šie žmonės dalijasi su savo 
artimaisiais kasdienybe, vieni-
šumo jausmas neaplenkia ir jų. 
Taip nutinka todėl, kad laikui 
bėgant kai kuriose šeimose ima-
ma nebesidalinti savo giliausiais 
troškimais, planais, patirtimis ir 

Vienatvė – jausmas, į kurį 
negalima numoti ranka

tai atitolina sutuoktinius. Vieni-
šumo jausmas turi ir kitą aspek-
tą – jis pasunkina objektyvų sa-
vo santykių su artimaisiais ver-
tinimą. Nustatyta, kad vienišais 
besijaučiantys žmonės yra daž-
niau linkę nuvertinti savo san-
tykių kokybę su aplinkiniais ir 
patys dažniau šalinasi juos su-
pančių žmonių, taip tik dar la-
biau pastiprindami savo atskir-
tį ir vienatvės jausmą.  

Vienišumo žala
Ko gero, niekada net nesu-

simąstėte, kad vienišumo jaus-
mas gali turėti įtakos ne tik mū-
sų psichologinei, bet ir fizinei 
sveikatai. Nustatyta, kad žmo-
nės, kurie dažnai jaučiasi vieni-
ši, skundžiasi prastesne imuni-
ne sistema, dėl to dažniau ser-
ga įvairiomis ligomis. Taip pat 
pastebima sąsaja tarp kardio-
loginių ligų bei vienišumo jaus-
mo. Jau nekalbant apie tai, kad 
vienatvė neretai veda į depresi-
ją, nerimo sutrikimus, iškreiptą 
kitų ir savęs pačių matymą. Kaip 
jau minėta, jausdamiesi vieni-
ši, mes esame linkę ne adekva-
čiai vertinti aplinkinius žmones 
bei santykius su jais, bet vis-
ką „perleidžiame per juodą fil-

trą“ ir į aplinką žiūrime nega-
tyviau, o tai neigiamai veikia ir 
mūsų elgesį.

Vienišumo jausmas iškreipia 
tai, kaip mes matome savo arti-
mus žmones ir skatina mus nu-
vertinti savo santykius su jais. 
Tokios būsenos mes esame lin-
kę žmones vertinti kaip mažiau 
mumis besidominčius, mažiau 
besirūpinančius bei atsidavu-
sius, nei jie yra iš tiesų. Siekdami 
save apsaugoti, mes tampame 
itin jautrūs bet kokiems atmeti-
mo ženklams ir tarsi nebepaste-
bime požymių, kurie rodo, kad 
iš tiesų rūpime artimiesiems. To 
rezultatas – tampame šalti, pa-
tys atstumiame kitus žmones. 

Kaip kovoti su vienatvės 
jausmu?

Vienišumo jausmas ne tik 
kelia neigiamas emocijas, bet ir 
turi įtakos mūsų fizinei sveika-
tai bei bendrai gerovei. Tad ką 
daryti, jei norime atsikratyti šio 
jausmo ar bent jau jį sumažinti?

Vienatvė yra jausmas, o 
ne faktas

Svarbu prisiminti tai, kad 
vieniši jaučiamės nebūtinai ta-
da, kai iš tiesų esame vieni, ats-
kirai nuo kitų, bet dažnai ir tuo-

met, kai koks nors dalykas suža-
dina prisiminimus apie viena-
tvės jausmą, kurį kažkada pa-
tyrėme. Jeigu stabtelėtume ir 
pagalvotume, kodėl šis jausmas 
kilo, ko gero, rastume jį sukėlu-
sią mintį. Pavyzdžiui, matydami 
kitus linksmai besijuokiančius, 
galime pagalvoti, kad „man taip 
su niekuo nebūna smagu“, tačiau 
geriau pasvarstę, suprastume, 
jog ši mintis nėra teisinga ir tik- 
rai yra žmonių, su kuriais gali-
me smagiai leisti laiką. 

Mūsų smegenys veikia taip, 
kad visuomet atkreipiame dė-
mesį į tai, kas gali sukelti skaus-
mą ar pavojų, dėl to tam tikri da-
lykai kasdienybėje gali lengvai 
sukelti vienišumo jausmą, jeigu 
laiku neapčiuopiame kilusios 
minties ir neįvertiname jos ne-
racionalumo. Dauguma žmonių 
instinktyviai bando pabėgti nuo 
vienatvės jausmo: miegodami, 
žiūrėdami TV ar užsiimdami ko-
kia nors kita veikla. Šie žmonės 
imasi gausybės darbų, kad tik 
nesijaustų vieniši. Tačiau amži-
nai nuo šio jausmo bėgti nepa-
vyks. Vertėtų pasikalbėti su sa-
vimi ir išsiaiškinti, kada šis jaus-
mas dažniausiai kyla, kokiose si-
tuacijose ir kokios mintys jį iš-

provokuoja. Būna situacijų, kai 
vienintelis dalykas, kurį pavyks-
ta padaryti – pabūti su šiuo jaus-
mu, jį priimti pripažįstant, kad 
aš nesu vienintelis šiame pasau-
lyje, kuris jaučiasi vienišas. 

Atjauta kitiems
Labai svarbu prisiminti, 

kad vieniši jaučiatės ne tik jūs, 
aplink yra daugybė žmonių, ku-
rie patiria labai panašius jaus-
mus. Jeigu jus supa giminaičiai, 
pasikalbėkite su jais apie tai. 
Kartais žmonės nesusimąsto 
apie kitų jausmus, kol jiems nėra 
pasakoma tiesiogiai. Juk jūs no-
rėtumėte padėti savo artimam 
žmogui, jeigu sužinotumėte, kad 
jis jaučiasi vienišas? Kodėl ma-
note, kad jūsų artimieji to neno-
rėtų padaryti jums? Patys imki-
tės iniciatyvos padėti aplinki-
niams, kurių gyvenimas šiuo 
metu nėra labai džiugus. Imsite 
pastebėti, kad padedant kitiems, 
vienišumo jausmas mažėja. 

Išsiaiškinkite, ko trūksta 
jūsų gyvenime

Galbūt jūs dažnai jaučiatės 
vieniši, bet nesuprantate, ko-
dėl – artimų žmonių, rodos, yra, 
nesate izoliuoti, bet vienatvės 
jausmas neapleidžia. Ko kon-
krečiai trūksta jūsų gyvenime? 
Žmogaus, su kuriuo galėtumėte 
pasikalbėti apie asmeniškiau-
sius dalykus? Asmens, kuriuo 
galėtumėte pasitikėti ir kasdien 
pasidalyti savo mintimis? Gal-
būt šalia jūsų yra toks žmogus, 
tik jam dar niekada neišsakėte 
savo norų. Ženkite pirmuosius 
žingsnius ir priartėkite prie ki-
tų žmonių. Be išankstinių nuos-
tatų, atvira širdimi. 

Parengė 

Milda VIcKutĖ

Šiais laikais vos ne pusė vi-
sų žmonių kenčia nuo mais-

to alergijos (ją sukelia kai ku-
rių maisto produktų aktyvios 
medžiagos). Antai kavoje esan-
ti chlorogeno rūgštis ir kofeinas 
gali sukelti net stipresnes alergi-
nes reakcijas negu, pavyzdžiui, 
braškės. Alergija kavai dažniau-
siai pasireiškia tuomet, kai nu-
silpsta imuninė sistema, nesvei-
kuoja širdis, kasa, inkstai, skran-
dis, žarnynas, kepenys.

Kuo alergija pasireiškia? 
Bendrosios reakcijos: pa-

didėjęs širdies plakimas, drebu-
lys, migrena; retesniais atvejais 
gali padidėti kūno temperatūra 

Alergija kavai
ir netgi pasireikšti Kvinkės ede-
ma (dilgėlinės forma, kai padi-
dėjus kapiliarų sienelių pralai-
dumui, kurioje nors vietoje stai-
ga pabrinksta aplinkiniai purūs 
audiniai).

Odos apraiškos: dilgėli-
nė, pleiskanojimas, niežėjimas, 
paraudimas, kartais – spuogai, 
pūkšlės; šie požymiai dažniau-
siai būna veide – apie burną ir 
nosį.

Virškinimo organų reak-
cijos: žagsėjimas, nevirškini-
mo pojūtis, skausmai skrandžio 
srityje, pilvo pūtimas, viduria-
vimas.

Kvėpavimo sistemos reak-
cijos: stipri sloga, čiaudulys, ko-

sulys, dusulys, retais atvejais pa-
brinksta gerklė.

Pastabos:
1. Jeigu jau kartą pasireiškė 

kavos sukelta alerginė reakcija, 
toks žmogus net ir nebevartoda-
mas kavos, visą laiką bus jautrus 
net kavos kvapui (kvapas gali su-
kelti galvos svaigimą, pykinimą, 
kartais vėmimą) ir kitiems kofe-
ino turintiems produktams (šo-
koladas, kakava, energiniai gėri-
mai, arbata ir kt.). 

2. Beje, kai žmogus yra aler-
giškas kavai, neatmetama gali-
mybė, jog alerginę reakciją jam 
gali sukelti ankštinių (pupų, pu-
pelių ir žirnių) ir mėlynių var-
tojimas.

3. Nikotinas, esantis rūka-
luose ir purinas, esantis mėso-
je, savo chemine sudėtimi pana-
šūs į kofeiną.

Ką daryti?
Žinoma, geriausia išeitis – 

kuo greičiau atsisakyti viso to, 
kas sukelia alergiją. Deja, užkie-
tėję kavos mėgėjai, nors ir kenčia 
nuo kavos sukeltos alergijos, nė 
už ką nenori atsisakyti šio gėri-
mo. Jie dažniau ar rečiau kaita-
lioja įvairių rūšių kavą, bando ją 
gerti su pienu, medumi, dar var-
toja vidinius ir išorinius vaistus 
nuo alergijos, vaikšto pas eks-
trasensus, tačiau alergija lieka. 

Atsisakyti kavos nėra taip 
sunku, kaip kartais įsivaizduo-
jama. Vieni žmonės, atsisakę ka-
vos, keletą dienų, savaitę ar dvi 
jaučia vien tik psichologinę pri-

klausomybę, kitiems atsiranda 
(praėjus 12–20 val. po paskuti-
nio kavos gėrimo) nemiga, mie-
guistumas dienos metu, nuovar-
gis, nedidelis galvos skausmas, 
prasta nuotaika, irzlumas, neri-
mas, pykinimas, retesniais atve-
jais krečia drebulys (kaip per-
šalimo ligų pradžioje), trūkčio-
ja raumenys. 

Pastaba. Nebūtinai visi čia 
nurodyti alergijos požymiai gali 
pasireikšti kiekvienam žmogui.

Kavos pakaitalai
Kai kurie buvę kavos mėgėjai 

vartoja kavos pakaitalus be kofei- 
no, pagamintus skrudinant kai 
kuriuos augalinius maisto pro-
duktus, kurie savo išvaizda ir 
skoniu kažkiek primena kavą. 
Dažniausiai šiam tikslui nau-
dojami skrudinti grūdai (mie-
žiai, kukurūzai, rugiai), migdo-
lai, ąžuolo gilės (savo maistin-
gumu prilygsta daržovėms, ge-
rina apetitą), kaštonai, bukme-
džio riešutai, morkų, burokėlių 
šakniavaisiai, trūkažolės (pre-
kybinis pavadinimas cikorija) 
šaknys. Taip pat kavos pakaita-
lams gaminti tinka vilnamedžio 
sėklos, kiaulpienių, varnalėšų 
šaknys, figos, sutirštinta mela-
sa, žirniai, persimonų, saulėgrą-
žų sėklos, ybiškės sėklos (vaisiai 
primena plonas paprikas; vidu-
je turi daug baltų sėklų), bulvių 
lupenos, saldžiosios bulvės, to-
pinambai (bulvinių saulėgrąžų 
gumbai), sėlenos, perlinės kruo-
pos. Beje, seniau kavos pakaita-

Daktaras Aiskauda

Psichologo 
patarimai

las dar buvo gaminamas iš ru-
ginių arba kvietinių miltų (dar 
įmaišoma kiaušinių ir pieno): 
kieta tešla iškočiojama, supjaus-
toma plonais lakštiniais; išdžiū-
vę lakštiniai skrudinami, po to 
sumalami.

Pastaruoju metu žiniasklai-
doje vis dažniau pasirodo patari-
mų, jog vietoje kavos (ir arbatos) 
galima vartoti įvairių vaistažolių 
užpilus ir ypač šviežias apelsinų 
sultis. Ir viena, ir kita turi tiek 
teigiamų, tiek neigiamų savybių. 
Pavyzdžiui, geriant ramunėlių 
arbatą, be kitų neigiamų dalykų, 
galima sulaukti tos pačios... aler-
gijos. Apelsinų sultys nevartoti-
nos sergant diabetu (turi daug 
cukraus), skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige, gastritu 
(kai padidėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas), kasos uždegimu, 
tulžies pūslės uždegimu, ente-
rokolitu (plonosios ir storosios 
žarnos uždegimu). Nesergant 
čia nurodytomis ligomis galima 
vartoti apelsinų sultis tik perpus 
atskiestas virintu kambario tem-
peratūros vandeniu.

Romualdas OGINsKAs

Praūžus šventėms, kurias dažniausiai sutinkame žmonių apsuptyje ir šurmulyje, 
apie vienatvę, rodos, minčių kilti neturėtų. Tačiau dažnai būna atvirkščiai – būtent 
švenčių metu imi žmogus ir supranti, kad, nors aplink ir buriasi giminaičiai, klega 
artimieji, jautiesi vienišas. Kodėl taip yra? Kaip sau padėti, kad vienatvės jausmas 
nebūtų toks nepakeliamai sunkus ir netemdytų švenčių bei kasdienybės džiaugsmo?
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Trūksta daugelio 
paslaugų 

SADM atstovai išgirdo siū-
lymų tobulinti socialinės rea-
bilitacijos paslaugų bendruo-
menėje teikimo ir finansavimo 
tvarkos aprašą: įtraukti dau-
giau higienos paslaugų (drabu-
žių skalbimo ir neįgaliųjų mau-
dymosi), plėsti tinkamų išlaidų 
sąrašą (pvz., įtraukti medalių 
pirkimą sportininkams), labiau 
pritaikyti šio aprašo reikalavi-
mus konkrečiam negalios po-
būdžiui (skiriasi kurčiųjų, aklų-
jų poreikiai). Taip pat buvo siū-
loma, kad Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas organizuotų dau-
giau mokymų, kaip taikyti šį 
aprašą. Forumų dalyviai pra-
šė užtikrinti, kad neįgaliųjų or-
ganizacijos, vykdančios socia- 
linės reabilitacijos projektus 
bendruomenėse, lėšas projek-
tų vykdymui gautų kuo anks-
čiau (dar sausio mėnesį).

Ministerijos atstovų dėme-
sys atkreiptas į tai, jog savival-
dybėse trūksta transporto pas-
laugų, neįgaliųjų organizacijų 
turimi neįgaliesiems pritaikyti 
mikroautobusai susidėvėjo ir 
reikia naujų. 

Forumų dalyviams rūpi ir 
specialiųjų poreikių lygio nu-
statymo, neįgaliųjų įdarbinimo 
klausimai. 

Būtina spręsti aktualias 
problemas

SAMD specialistai, išklau-
sę forumų dalyvių nuomo-
nę, sakė galintys daryti išva-
dą, kad neįgaliųjų organizaci-
jų ir savivaldybių administra-
cijų atstovai palankiai vertina 
sprendimą socialinės reabili-
tacijos paslaugų bendruome-
nėje projektų įgyvendinimą 
perduoti savivaldybėms (at-
sirado daugiau paslaugų tei-
kėjų, paslaugos labiau orien-
tuotos į žmogų, jos teikiamos 
tikslingiau). Vis dėlto regio- 
nų neįgaliųjų organizacijos tu-
ri mažai informacijos apie skė-
tinių organizacijų veiklą, jų da-
lyvavimą Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos prie SADM veikloje, klau-
simų sprendimą šioje taryboje. 
Matyti, kad trūksta bendradar-
biavimo. Be to, Lietuvos neįga-
liųjų forumo keliamos proble-
mos nėra aktualios regionuo-
se gyvenantiems neįgaliesiems. 

Įdomu tai, kad neįgaliųjų 
atstovai regionuose palankiai 
vertina profesinės reabilitaci-
jos paslaugų teikimą, daugiau 
priekaištų išsakoma darbo bir-
žos, „Sodros“, sveikatos priežiū-
ros įstaigų veiklai. 

SADM atstovai pripažįsta, 
kad artimiausiu metu reikia 
spręsti aktualiausius – viešų-
jų pastatų prieinamumo, būs-
to pritaikymo, aprūpinimo neį-
galiesiems pritaikytomis trans-
porto priemonėmis, tikslinių 
kompensacijų pertvarkymo 
klausimus. 

Parengta pagal sADM inf.

Forumuose 
išklausytos 
neįgaliųjų 
problemos

(atkelta iš 1 psl.)

Kokie požymiai išduoda, 
kad žmogus serga išsėtine 
skleroze? Kokie yra diagnos-
tikos būdai ir galimybės? 

Išsėtinė sklerozė (IS) – viena 
sudėtingiausių centrinės nervų 
sistemos ligų, kuria dažniausiai 
susergama jauname 20-30 me-
tų amžiuje. Šios ligos simptomai 
gali būti labai skirtingi. Jie pri-
klauso nuo to, kurioje centrinės 
nervų sistemos vietoje susifor-
mavo pažeidimas. 

Įtariant IS atliekamas galvos 
ar nugaros smegenų magnetinio 
rezonanso tyrimas – tai vienin-
telis būdas tiksliai patvirtinti ar 
paneigti diagnozę. Pirmieji šios 
ligos simptomai paprastai atsi-
randa gana staigiai, o po kelių 
dienų ar savaičių išnyksta. Daž-
niausiai sergant IS pasitaiko šie 
simptomai: 

• tam tikrų kūno vietų ap-
tirpimas, jutimų sutrikimas (iš 
pradžių gali pasireikšti kaip su-
stingimas, tirpulys, dilgčiojimas 
ar jutimų išnykimas, dažni „sru-
venimo jutimai“ arba kurio nors 
pagrindinio sąnario tam tik- 
ras blokavimas bei jutimas, kad 
suvaržytas liemuo;

• įvairūs regėjimo sutriki-
mai (dvejinimasis, laikinas apa- 
kimas, skausmingi akių jude-
siai ir kt.); 

• greitas ir nepaaiškina-
mas nuovargis (itin stiprus fi-
zinis ir psichinis pavargimas, 
išsekimas, atsirandantis po ma-
žiausių pastangų; jis būdingas 
iki 70 % sergančiųjų IS); 

• galūnių silpnumas (ne-
sugebėjimas nevaržomai judin-
ti galūnes, kojos atrodo sunkios 
ir „limpa“ prie žemės, gali būti 
sunku išlaikyti pusiausvyrą ant 
nelygaus pagrindo);

• galvos svaigimas (polinkis 
į alpulį arba nemalonus svirdu-
liavimo arba sukimosi pojūtis); 

• koordinacijos sutrikimai 
(sunku atlikti tam tikrus jude-
sius, pavyzdžiui, kelti puodelį, 
kartais pasireiškia tikas (trūk-
čiojimas), visiškai neleidžiantis 
atlikti judesių. Kai kuriems žmo-
nėms gali būti sunku sėdėti, sto-
vėti ar eiti); 

• šlapinimosi sutrikimai 
(susilaikymas arba nelaikymas);

• spastikos ir raumenų to-
nuso padidėjimas (atsiranda 
ritmiški, nevalingi, mėšlungiš-
ki judesiai ar trūkčiojimas, ypač 
kojose).

Sergantiesiems IS gali kilti su 
lytiniu gyvenimu susijusių pro-
blemų (impotencija, mažesnis 
jautrumas lytinių santykių me-
tu ar nevalinga raumenų įtam-
pa).Taip pat IS gali paveikti ser-
gančiųjų šia liga nuotaiką, sukel-
ti depresiją.

Ką reiškia gyventi su išsė-
tine skleroze – ar reikia keis-
ti gyvenimo būdą, įpročius? 

Mes kartais mėgstame saky-
ti, kad IS – ne liga, o gyvenimo 
būdas. Kiekvienas laikui bėgant 
su ja turi susitaikyti ir prisitaiky-
ti. Gyvenimo būdas gali ir nesi-
keisti, tačiau dėl greito nuovar-
gio, silpnumo reikia sulėtinti gy-
venimo tempą. 

Išsėtinė sklerozė – viena 
sudėtingiausių ligų

Kokių nepatogumų daž-
niausiai patiria IS serganty-
sis? 

Didžiausios problemos at-
siranda tada, kai sutrinka judė-
jimo funkcijos. Tampa sunkiau 
dirbti, dalyvauti visuomeninia-
me gyvenime ir t.t., o kur dar vi-
suomenės požiūris – dažnai dėl 
sutrikusios koordinacijos ser-
gantysis IS gali būti palaikomas 
neblaiviu... Dingsta noras vaikš-
čioti vienam ir apskritai eiti į 
viešumą. 

Ar ligą galima koreguo-
ti (pratimais, procedūrom, 
maistu ir pan.)? 

Ir galima, ir tiesiog būtina. 
Labai svarbu tai pradėti kuo 
anksčiau, t.y. ligos pradžioje. 
Laikui bėgant ir ligai progresuo-
jant vis sunkiau darosi koreguo-
ti ir atstatyti kai kurias funkcijas. 
Dažnai mes pagailime savęs, sa-
kydami: pavargau, pakaks, pa-
darysiu rytoj ir t.t., o laikas bė-
ga ne mūsų naudai. Todėl viską 
reikia daryti laiku, tada, kada to 
labiausiai reikia. 

Mankštintis reikia kiekvie-
nam ir kasdien. Kai kurie pra-
timai tinka visiems, tačiau yra 
daug technikų ir būdų, kaip pa-
gerinti konkrečias funkcijas, ats-
kirų raumenų grupių darbą.

Su procedūromis IS sergan-
tiesiems taip pat reikia elgtis la-
bai atsargiai. Negalima aklai va-
dovautis bendromis nuostato-
mis, nes kas tinka visiems, ga-
li netikti vienam. Dažniausiai 
žmogus pats jaučia, kas tinka, o 
kas ne, ir į tai reikia iš karto re-
aguoti. Kadangi sergantieji IS 
dažniausiai nepakelia karščio, 
jis juos veikia slopinančiai, todėl 
visiškai aišku, kodėl nerekomen-
duotinos visos šiluminės proce-
dūros, tokios kaip karštas para-
finas, purvas. Tas pat pasakyti-
na ir apie vonias, tačiau vandens 
temperatūra reguliuojama, to-
dėl tinkamos temperatūros vo-
nios gali būti labai veiksmingos 
ir atpalaiduojančios. Labai tinka 
ir mankšta baseine, nes vande-
nyje atlikti pratimus yra gerokai 
lengviau, tačiau vėlgi reikia ne-
pamiršti tinkamos vandens tem-
peratūros. Svarbu tai, kad visos 
procedūros yra labai didelis krū-
vis organizmui ir sergant IS labai 
lengva perdozuoti, tai dažnai pa-
sitaiko sanatorijose. 

Kol kas nėra jokios tvirtos 
nuomonės ar teorijos, kokį mais-
tą geriau vartoti sergant IS. Mes, 
kaip ir medikai, dažniausiai va-
dovaujamės nuostata, kad mity-
ba turi būti visavertė, labai įvairi, 
subalansuota – organizmui rei-
kia visų medžiagų. 

Papasakokite apie savo 
atvejį. Kaip gyvenate su IS? Ar 
pavyksta susitvarkyti su gyve-
nimo iššūkiais?

Sergu jau daugiau nei 20 me-
tų. Gyvenime buvo visko – daug 
kritimų ir pakilimų. Pastaraisiais 
metais sveikata labai pradėjo 
šlubuoti, tačiau neturiu laiko liū-
dėti. Jau užsigrūdinau, išmokau 
tinkamai reaguoti į sunkumus. 
Pati įsitikinau ir visiems nuo-
lat sakau, kad geriausias vaistas 
kiekvienam iš mūsų – darbas 
arba mielas užsiėmimas. Susir-
gusi atsisakiau pedagogės dar-
bo – jis atrodė per sunkus. Po 
10 metų pertraukos, jau būdama 
IS draugijos pirmininke, sulau-
kiau Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pasiūlymo dirbti viename 
iš projektų. Taip aš grįžau į dar-
bo rinką ir dabar tiesiog neįsi-
vaizduoju, kaip galima gyventi 
be aktyvios veiklos. Savo darbą 
labai myliu, jis įdomus, o svar-
biausia – reikalingas. Būtina ne 
tik pati įvairiausia pagalba neį-
galiesiems, labai trūksta papras-
čiausio bendravimo su jais. Ga-
lėdama padėti kitam, jaučiu pil-
natvę, o svarbiausia – pamirštu 
apie savo problemas. 

Ką turėtų žinoti aplinki-
niai, norintys padėti IS ser-
gančiam bičiuliui? 

Norint padėti sergančiam 
IS, pirmiausia reiktų pasido-
mėti liga bei jos sukeliamomis 
problemomis. Kaip rodo patir-
tis, yra šeimų, kuriose artimie-
ji visiškai nesupranta ir beveik 
nieko nežino apie IS. Apie kokią 
pagalbą galime kalbėti, jei jiems 
tai visiškai neįdomu. Tai yra la-
bai skaudu. Aš tokiais atvejais 
pagalvoju, kad tikriausiai tarp 
tų žmonių nėra jokio dvasi-
nio ryšio. Todėl nestebina, kad 
artimajam susirgus byra šei-
mos, vaikai nutolsta nuo tėvų 
ir atvirkščiai. Tačiau nemažai 
priklauso ir nuo paties žmogaus 
elgesio. Dažnai ligos pradžioje 

sergantysis patiria ir išgyvena 
nemažai įvairiausių emocijų. 
Labai svarbu, kad jos neužsitęs-
tų, žmogus neužsisklęstų. Štai 
tuomet labai svarbi artimųjų 
parama ir supratimas. Sergan-
čiajam reikia parodyti, kad nie-
kas nepasikeitė, kad reikia tik 
susitaikyti su liga, prisitaikyti 
ir išmokti su ja gyventi. 

Ką patartumėte žmonėms, 
gyvenantiems su IS – kaip su-
sidraugauti su savo liga?

Pirmiausiai – kuo daugiau 
domėtis, suvokti, kas su juo 
vyksta, kas tinka, o kas ne, kas 
padeda, o kas visai netinka. Svar-
biausia neužsisklęsti vienam su 
savo mintimis, nuolat domėtis li-
ga, gydymo naujovėmis, o tam la-
bai padeda bendravimas su ben-
draminčiais. 

Mes, sergantieji IS, į draugiją 
prieš 20 metų susibūrėme iš po-
reikio, nes tuomet nebuvo jokios 
informacijos (nei interneto, nei 
literatūros) apie išsėtinę sklero-
zę. Tai skatino vienytis ir ieško-
ti informacijos patiems. Dabar 
informacijos yra tiek daug, kad 
sunku teisingai ją atsirinkti. Mes, 
pacientai jau su stažu, daug ką 
išgyvenome patys, todėl galime 
pasidalinti savo gerąja patirtimi 
su naujai susirgusiais. 

Tačiau ką tik susirgę asme-
nys nenori viešumo, vengia kal-
bėti apie savo ligą ir nors ir žino, 
kad yra tokia draugija, neskuba 
kreiptis. Tai visiškai supranta-
ma – jaunam žmogui būna labai 
sunku peržengti slenkstį. Tačiau 
vėliau visi be išimties pasako: 
„Kur aš anksčiau buvau, juk jau 
senai žinojau, kad yra tokia or-
ganizacija.“ Kai esi ne vienas, vi-
sos problemos tampa lengviau 
įveikiamos ir išsprendžiamos.

Kalbėjosi 
Emilija stONKutĖ

Klaipėdos apskrities Išsėtine skleroze sergančių ligonių draugija kasmet renkasi į 
seminarą „Gyvenimas su išsėtine skleroze“. Ką mes žinome apie šią ligą? Turbūt klau-
simų kyla dar nemažai. Į juos atsakyti sutiko minėtai organizacijai jau daug metų 
vadovaujanti Neringa Venckienė. 

Mano
palydovė – liga

Neringa Venckienė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 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 – eks-
pertas. 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 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (2) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (6). 10.40 Pa-
saulio panorama. (kart.). 11.10 Sa-
vaitė (kart.). 11.40 Miestas tamso-
je. Dok. f. JAV, 2011 m. (Subtitruota, 
kart.). 12.35 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 13.05 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 13.50 Lašas po lašo. (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 
Hartlando užuovėja (6/6). 17.00 Prem-
jera. Akis už akį (2/6) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara (5). 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krep-
šinis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgi-
ris“ – Vilniaus „Lietuvos rytas“. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Cere-
monialas Nepriklausomybės aikštėje 
prie Lietuvos Respublikos Seimo rū-
mų. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Pinigų 
karta 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Senis 
(312) N-7. 0.40 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1990 m. 1 dalis. (kart.). 1.35 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.25 Teisė 
žinoti (kart.). 4.15 Pinigų karta (kart.). 
5.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 5.50 Lašas po lašo (kart.). 

Antradienis, sausio 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (3) N-7. 

9.45 Mes būsim. Dok. f. 2001 m. 10.00 
Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos mi-
nėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ce-
remonija Lietuvos Respublikos Seimo 
Kovo 11-osios Akto salėje. ž 11.30 
Sausio 13-oji. Dok. f. 2001 m. 12.00 
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremo-
nija Nepriklausomybės aikštėje. 12.30 
Laisvės trajektorijos. Dok. f. 2011 m. 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Hartlando užuo-
vėja (6/7) 17.00 Premjera. Akis už akį 
(2/7) N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara (6) 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 Premjera. Muš-
kietininkai (4) N-7. 19.40 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.10 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Specialus tyri-
mas. 22.20 Istorijos detektyvai. 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Muškietininkai (4) 
(kart.) N-7. 0.35 Senis (313) N-7. 1.35 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.25 Spe-
cialus tyrimas (kart.). 4.15 Emigrantai 
(kart.). 5.05 Istorijos detektyvai (kart.). 

Trečiadienis, sausio 14 d. 
9.00 Komisaras Reksas (4) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (7). 10.40 Emi-
grantai (kart.). 11.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai (kart.). 12.20 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite (kart.). 13.10 
Specialus tyrimas (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.00 Žinios. 16.15 Hartlando 
užuovėja (6/8) 17.00 Premjera. Akis už 
akį (2/8) N-7. 17.45 Premjera. Naisių 
vasara (7). 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Premjera. Muš-
kietininkai (5) N-7. 19.40 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.10 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis pro-
tas. 22.45 Žingsnis po žingsnio. Būs-
tas. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Muš-
kietininkai (5) (kart.) N-7. 0.35 Senis 
(314) N-7. 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.25 Gyvenimas. Gyvenimo bū-
do žurnalas (kart.). 4.15 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.30 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, sausio 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (5) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė 2 (2/1) 10.40 
Gyvenimas (kart.). 11.30 Auksinis pro-
tas (kart.). 12.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. (kart.). 13.05 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1990 m. 1 dalis. 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Hartlando užuovėja (6/9) 
17.00 Premjera. Akis už akį (2/9) N-7. 
17.45 Premjera. Naisių vasara (8) 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Premjera. Muškietinin-
kai (6) N-7. 19.40 Tikri vyrai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.10 Dėmesio centre. 21.29 Loteri-

ja „Perlas“. 21.30 Premjera. Saraje-
vas. Istorinis trileris. Austrija, Vokieti-
ja, Čekija, 2014 m. N-7. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.40 Muškietininkai (6) (kart.) 
N-7. 0.35 Senis (315) N-7. 1.35 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.25 Tikri vyrai. 
Realybės dokumentika (kart.). 4.15 
Stilius (kart.). 5.05 Bėdų turgus (kart.). 

Penktadienis, sausio 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (6) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (2/2). 10.40 Ti-
kri vyrai (kart.). 11.30 Stilius (kart.). 
12.20 Bėdų turgus (kart.). 13.10 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi. Daugiase-
rijinis vaidybinis f. 2015 m. (1) (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.15 Hartlando užuovėja (6/10). 
17.00 Premjera. Akis už akį (2/10) N-7. 
17.45 Tautos balsas. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Baro-
nas Miunhauzenas. Nuotykių f. Vokie-
tija, 2012 m. (1). 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 20.59 Loterija 
„Perlas“. 21.00 Duokim garo! 22.40 
Premjera. Sienų paslaptys. Siaubo tri-
leris. JAV, 2010 m. N-14. 0.05 Senis 
(316) N-7. 1.05 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.25 Tautos balsas (kart.). 3.55 
Duokim garo! (kart.). 5.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.).

Šeštadienis, sausio 17 d. 
6.05 Tikri vyrai (kart.). 6.55 Emi-

grantai (kart.). 7.45 Specialus tyri-
mas (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupila-
miai (3/2). 9.25 Premjera. Animalija 
(1). 9.50 Džeronimas (14). 10.15 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.10 Du-
rys atsidaro. 11.40 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Kaip sukurti planetą (2). 13.00 Ins-
pektorius Luisas 1 (1/3) N-7. 14.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota). 15.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1990 m. 2 d. 16.00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Sveikinimų koncertas. 18.40 Bėdų tur-
gus. 19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Eurovi-
zija 2015. Nacionalinė atranka. 22.40 
Užsispyrusi blondinė. Komedija. JAV, 
2001 m. (Subtitruota) N-7. 0.20 Senis 
(317) N-7. 1.25 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1990 m. 2 d. (kart.). 2.20 
Inspektorius Luisas 1 (1/3) (kart.) N-7. 
3.55 Eurovizija 2015. Nacionalinė at-
ranka (kart.). 5.30 Gimtoji žemė (kart.). 

Sekmadienis, sausio 18 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.30 Girių horizontai. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai (3/3). 9.25 Premjera. Vakavi-
lis (11). 9.50 Džeronimas (15). 10.15 
Aviukas Šonas 4 (4/4). 10.25 Gustavo 
enciklopedija (Subtitruota). 10.55 Pi-
nokis. Pasaka. Vokietija, 2013 m. (2). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Nematomos karalystės. Dok. serialas. 
Didžioji Britanija, 2014 m. 3 d. Miesto 
džiunglės (Subtitruota). 13.00 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (12/2) 
Helovino vakarėlis. N-7. 14.30 Pienas. 
Dok. f. Kanada, JAV, 2012 m. (Sub-
titruota). 15.30 Tautos balsas (kart.). 
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Klaipėdos „Neptūnas“ – Kau-
no „Žalgiris“. Pertraukoje – Lašas po 
lašo. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 
19.30 Pasaulio panorama. 19.55 Sa-
vaitė 20.30 Panorama. 21.00 Premje-
ra. Giminės. Gyvenimas tęsiasi. Dau-
giaserijinis vaidybinis f. 2015 m. (2). 
21.50 Pražūtingas eksperimentas (1, 2) 
N-7. 0.45 Auksinis protas (kart.). 2.00 
Mokslo ekspresas (kart.). 2.15 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (12/2) 
Helovino vakarėlis (kart.) N-7. 3.45 Pa-
saulio panorama. (kart.). 4.15 Savaitė 
(kart.). 4.40 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si. Daugiaserijinis vaidybinis f. 2015 m. 
(2) (kart.). 5.30 Keliai. Mašinos. (kart.). 

Vėžliukai nindzės (26). 14.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis. 14.30 Simpso-
nai (10, 11) N-7. 15.30 Nemylima (91) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as. N-7. 
20.30 Farai. N-7. 21.00 Rezidentai (1) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Kerštas (18) N-14. 23.10 Išgyvenimas 
(12) N-14. 0.05 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (17) N-14. 1.05 Daugiau 
nei draugai (1) N-7. 1.30 Naujokė (5) 
N-7. 2.00 Skandalas (5) N-14. 2.50 
Vilfredas (5) N-7.

Antradienis, sausio 13 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (10, 11) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (4) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2014). 10.00 Aistros spal-
vos (81) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(37). 13.30 Legenda apie Korą (1) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
14.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 15.30 
Nemylima (92) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš 
srovę. N-7. 20.30 VIP (17) (kart.) N-7. 
21.00 Rezidentai (2) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.10 Transporteris (3) 
N-14. 23.15 Išgyvenimas (13) N-14. 
0.10 CSI kriminalistai (312) N-14. 
1.05 Daugiau nei draugai (2) N-7. 1.35 
Naujokė (6) N-7. 2.00 Skandalas (6) 
N-14. 2.50 Vilfredas (6) N-7. 

Trečiadienis, sausio 14 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (12, 13) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (5) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2015). 10.00 Aistros spal-
vos (82) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(38). 13.30 Legenda apie Korą (2) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 14.30 Simpsonai (14, 15) N-7. 
15.30 Nemylima (93) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Žvaigždžių dešimtukas. N-7. 21.00 
Rezidentai (3) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.05 Vikingų loto. 22.10 Žala. 
Veiksmo drama. JAV, Kanada, 2009 
m. N-14. 0.20 Elementaru (17) N-7. 
1.15 Daugiau nei draugai (3) N-7. 1.40 
Naujokė (7) N-7. 2.05 Skandalas (7) 
N-14. 3.00 Vilfredas (7) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 15 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (14, 15) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (6) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2016). 10.00 Aistros spal-
vos (83) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(39). 13.30 Legenda apie Korą (3) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
14.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 15.30 
Nemylima (94) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Gin-
čas be taisyklių. N-7. 20.30 Opiumas 
liaudžiai N-7. 21.00 Rezidentai (4) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Bibliotekininkas 3. Judo taurės pra-
keiksmas. Nuotykių f. JAV, 2008 m. 
N-7. 0.00 Kaulai (15) N-14. 1.00 Dau-
giau nei draugai (4) N-7. 1.25 Naujo-
kė (8) N-7. 1.50 Skandalas (8) N-14. 
2.40 Vilfredas (8) N-7. 

Penktadienis, sausio 16 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (16, 17) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (7) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2017). 10.00 Aistros spal-
vos (84) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(40). 13.30 Legenda apie Korą (4) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
14.30 Simpsonai (18, 19) N-7. 15.30 
Nemylima (95) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ledynmetis 2. Eros pa-
baiga. Animacinė komedija. JAV, 2006 
m. 21.15 Nevykėliai po priedanga. Kri-
minalinė veiksmo komedija. JAV, 2012 
m. N-14. 23.25 Juodoji gulbė. „Oska-
ru“ apdovanotas mistinis trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 1.30 Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas. Nuotykių f. 
JAV, 2008 m. N-7. 

Šeštadienis, sausio 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (5) N-7. 7.30 Bidamanų tur-
nyras (4) N-7. 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (50). 8.30 Būrys (5) N-7. 9.00 
Svajonių ūkis. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Mitybos balansas. 10.30 Kapi-
tono Granto beieškant (3). 11.55 Po-
lė. Nuotykių f. JAV, 1998 m. 13.45 
Medcezir (3). 16.15 Kurt Sejitas ir Šu-
ra (32) N-7. 17.20 Ekstrasensai detek-
tyvai (4) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Šok su manimi. N-7. 19.30 Konkurso 
pertraukoje – Eurojackpot. 22.30 Ma-
no motinos prakeikimas. Komedija. 
JAV, 2012 m. N-7. 0.30 Tamsta gun-
dytoja. Trileris. JAV, 2013 m. N-14. 
2.05 Žala. Veiksmo drama. JAV, Ka-
nada, 2009 m. N-14. 

Pirmadienis, sausio 12 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (7). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (47) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (8) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (116) N-7. 
8.45 Haris Poteris ir mirties relikvijos. 
2 dalis. Nuotykių f. Didžioji Britanija, 
JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 11.05 Mons-
trų biuras. Animacinis f. JAV, 2001 m. 
(kart.). 12.50 Oplia! 13.15 Mažieji To-
mas ir Džeris III (48). 13.40 Keista 
šeimynėlė (9). 14.05 Na, palauk! (6). 
14.20 Ugnis ir Ledas (64) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo.. Iki.. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Kazino apiplėšimas. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2012 m. N-14. 
23.55 Taikinys (4) N-7. 0.50 Detekty-
vė Džonson (1) N-7. 1.45 Detektyvė 
Džonson (9) N-7. 

Antradienis, sausio 13 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (8). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (48) (kart.). 7.25 Keis-
ta šeimynėlė (9) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (117) N-7. 8.50 
Trys vyrai ir kūdikis. Komedija šeimai. 
JAV, 1987 m. (kart.). 10.50 Detekty-
vų biuras. Chameleono kerštas. Fil-
mas šeimai. Švedija, 2008 m. (kart.). 
12.45 Oplia! N-7. 13.15 Mažieji Tomas 
ir Džeris III (49). 13.40 Keista šeimy-
nėlė (10). 14.05 Na, palauk! (7). 14.20 
Ugnis ir Ledas (65) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Greičio gatvės. 
Be taisyklių. Veiksmo f. Rusija, 2008 
m. N-14. 0.15 Taikinys (5) N-7. 1.10 
Detektyvė Džonson (2) N-7. 2.05 De-
tektyvė Džonson (10) N-7. 

Trečiadienis, sausio 14 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (9). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (49) (kart.). 7.25 Keis-
ta šeimynėlė (10) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (118) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.50 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 Nuo... Iki... (kart.). 
11.55 KK2 (kart.) N-7. 12.45 Oplia! 
N-7. 13.15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (50). 13.40 Keista šeimynėlė (11). 
14.05 Na, palauk! (8). 14.20 Ugnis ir 
Ledas (66) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Gyvenimo receptai 2 (2) 
N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Adjutantas. Veiks-
mo trileris. JAV, Rumunija, 2006 m. 
N-14. 23.50 Taikinys (6) N-7. 0.45 
Detektyvė Džonson (3) N-7. 1.40 De-
tektyvė Džonson (11) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 15 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (10). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (50) (kart.). 7.25 Keis-
ta šeimynėlė (11) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (119) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 9.50 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.00 Gyvenimo recep-
tai 2 (2) (kart.) N-7. 11.55 KK2 (kart.) 
N-7. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (51). 13.40 Keista 
šeimynėlė (12). 14.05 Na, palauk! (9). 
14.20 Ugnis ir Ledas (67) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Vagių pasaulis. N-14. Kriminalinis tri-
leris. JAV, Vokietija, 2009 m. 0.00 Tai-
kinys (7) N-7. 0.55 Detektyvė Džon-

son (4) N-7. 1.50 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, sausio 16 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (11). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (51) (kart.). 7.25 Keis-
ta šeimynėlė (12) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (120) N-7. 8.50 
Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 9.50 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.50 K11. 
Komisarai tiria. Žudiko pėdsakais. 
N-7. 11.20 K11. Komisarai tiria. Žaidi-
mas su ugnimi. N-7. 11.55 KK2 (kart.) 
N-7. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (52). 13.40 Keis-
ta šeimynėlė (13). 14.05 Na, palauk! 
(10). 14.20 Ugnis ir Ledas (68) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
20.50 Šventę švęsti. 22.20 Dingti per 
60 sekundžių. Veiksmo trileris. JAV, 
2000 m. N-7. 0.35 Moliūgagalviai 4. 
Keršto kraujas. Siaubo f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2007 m. N-14. 

Šeštadienis, sausio 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (13). 6.55 Superdi-
dvyrių komanda (5). 7.20 Kaukė (7). 
7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (3). 8.10 
Katino Leopoldo kerštas. Animacinis f. 
Rusija, 1975 m. 8.25 Katino Leopoldo 
televizorius. Animacinis f. Rusija, 1981 
m. 8.35 Tomo ir Džerio nuotykiai (12). 
9.00 Ponas Bynas (17). 9.30 Na, pa-
lauk! (5, 6). 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Vėžliuko Semio nuotykiai. Animacinis 
f. Belgija, 2010 m. 11.35 Ledo pilys. 
Romantinis f. JAV, Kanada, 2010 m. 
13.20 Mano puikioji auklė (150–152). 
14.50 Didingasis amžius (143) N-7. 
16.55 Šventę švęsti. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS G būrys. Nuoty-
kių f. šeimai. JAV, 2009 m. 20.40 Ko-
das. L.O.B.I.A.I. Nuotykių f. JAV, 2004 
m. N-7. 23.05 Tikras teisingumas. Mir-
tina sankryža. Veiksmo f. JAV, Kana-
da, 2010 m. N-14. 0.45 Vagių pasau-
lis. Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 
2009 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, sausio 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (14). 6.55 Superdi-
dvyrių komanda (6). 7.20 Kaukė (8). 
7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (4). 8.10 
Katino Leopoldo lobis. Animacinis 
f. Rusija, 1981 m. 8.15 Leopoldas ir 
auksinė žuvelė. Animacinis f. Rusija, 
1975 m. 8.35 Tomo ir Džerio nuoty-
kiai (13). 9.00 Sveikatos ABC televi-
trina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Hanos auksas. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 2010 m. 11.40 Blondi-
nė eina į karą. Nuotykių komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 13.35 Mano puikioji au-
klė (153–155). 15.05 Didingasis am-
žius (144) N-7. 17.00 Ne vienas kely-
je. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
Alfa savaitė. 19.30 PREMJERA Super-
miestas. 22.00 Troja. Istorinė drama. 
Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. N-14. 
1.00 Pirmas kartas nemeluoja. Kome-
dija. JAV, 2010 m. N-14. 

Pirmadienis, sausio 12 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (7) (kart.) N-7. 
9.00 Bosas (7, 8) (kart.) N-7. 11.00 Kal-
bame ir rodome (147) N-7. 11.55 Pro-
kurorų patikrinimas (237) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (12). 15.00 Ameri-
kos talentai (26). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (238) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (11) N-7. 19.00 Po-
licija ir Ko (5) N-7. 20.00 Visa menanti 
(5) N-7. 21.00 Patrulis. 21.30 Hadso-
no vanagas. Veiksmo komedija. JAV, 
1991 m. N-7. 23.25 Dakaras 2015 (9). 
23.55 Tikras kraujas (5) N-14. 0.55 Vi-
sa menanti (5) (kart.) N-7. 1.50 Proku-
rorų patikrinimas (238) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Antradienis, sausio 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 
9.00 Brolis už brolį (5, 6) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (148) N-7. 11.55 
Prokurorų patikrinimas (238) (kart.) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(1) N-7. 15.00 Amerikos talentai (27). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (239) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų 
(12) N-7. 19.00 Policija ir Ko (6) N-7. 
20.00 Visa menanti (6) N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 9 danguj. Komedi-

ja. JAV, 2006 m. N-14. 23.25 Daka-
ras 2015 (10). 23.55 Tikras kraujas 
(6) N-14. 0.55 Visa menanti (6) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas (239) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, sausio 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 
9.00 Brolis už brolį (7, 8) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (149) N-7. 11.55 
Prokurorų patikrinimas (239) (kart.) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(2) N-7. 15.00 Amerikos talentai (28). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (240) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų 
(13) N-7. 19.00 Policija ir Ko (7) N-7. 
20.00 Visa menanti (7) N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Sekmadieniai pas Ti-
fanį. Romantinė drama. JAV, 2010 m. 
N-7. 23.10 Dakaras 2015 (11). 23.40 
Tikras kraujas (7) N-14. 0.40 Visa 
menanti (7) (kart.) N-7. 1.35 Prokuro-
rų patikrinimas (240) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, sausio 15 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (7) (kart.) N-7. 
9.00 Sekmadieniai pas Tifanį. Ro-
mantinė drama. JAV, 2010 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (374) 
(N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(240) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (3) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (29). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(241) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi 
vaikų (14) N-7. 19.00 Policija ir Ko (8) 
N-7. 20.00 Visa menanti (8) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Vaikai Lobių salo-
je. Mūšis dėl salos. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. N-7. 23.25 Dakaras 2015 (12). 
23.55 Tikras kraujas (8) N-14. 0.55 Vi-
sa menanti (8) (kart.) N-7. 1.50 Proku-
rorų patikrinimas (241) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, sausio 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 
9.00 Vaikai Lobių saloje. Mūšis dėl 
salos. Nuotykių f. JAV, 2004 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (375) 
(N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(241) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (4) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (30). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(242) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi 
vaikų (15) N-7. 19.00 Amerikietiškos 
imtynės (48) N-7. 21.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21.30 Pavojingas turas. 
Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-14. 23.15 
Dakaras 2015 (13). 23.45 Farai (kart.) 
N-14. 1.00 Prokurorų patikrinimas 
(242) (kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, sausio 17 d. 
7.00 Amerikos talentai (29, 30) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime aug-
ti. 10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Europos galiūnų čempionatas. 12.00 
Arčiau mūsų. 12.30 Patrulis (kart.). 
13.00 Džiunglių princesė Šina (33) 
N-7. 14.00 Šeimynėlė (61–64) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Bosas (9) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(8) N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. 21.30 
MANO HEROJUS Čempionas 3. Išpir-
kimas. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 
23.20 Dakaras 2015 (14). 23.50 AŠ-
TRUS KINAS Centurionas. Nuotykių 
drama. Didžioji Britanija, Prancūzija, 
2010 m. N-14. 1.40 Senosios Kristinos 
nutikimai (7–9) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, sausio 18 d. 
7.00 Mistinės istorijos (8) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 11.52 
Nacionalinė loterija. 12.00 Naciona-
linė Geografija. Pasaulio keistuoliai 
(1) N-7. 13.00 Džiunglių princesė Ši-
na (34) N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bo-
sas (10) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(9) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Emilija Richards. Širdies sprendimas. 
Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. 
N-7. 21.00 Bordžijos (3, 4) N-14. 23.00 
Dakaras 2015. Savaitės apžvalga (2). 
23.30 Dakaras 2015 (15). 0.00 Matri-
ca. Veiksmo f. JAV, 1999 m. 2.30 Se-
nosios Kristinos nutikimai (10–12) N-7. 
3.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, sausio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (6) N-7. 7.30 Bidamanų tur-
nyras (5) N-7. 8.00 Didvyrių draugužiai 
(51). 8.30 Būrys (6) N-7. 9.00 Svajonių 
sodai. 10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 
Kapitono Granto beieškant (4). 11.55 
Policininkas su puse. Komedija. JAV, 
1993 m. 13.45 Medcezir (4). 16.15 
Kurt Sejitas ir Šura (33) N-7. 17.20 
Ekstrasensai detektyvai (5) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Zoologijos sodo prižiūrėto-
jas. Romantinė komedija. JAV, 2011 
m. 21.30 Naktinis pasimatymas. Kri-
minalinė komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
23.15 Stambus lošimas. Kriminali-
nė drama. JAV, 2006 m. N-14. 1.30 
Visai ne mergišius. Komedija. JAV, 
2011 m. N-14. 

Pirmadienis, sausio 12 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.50 Gydytojos 
dienoraštis (3) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2013) 10.00 Aistros spalvos (80) 
N-7. 10.55 Ledynmetis. Animacinė ko-
medija. JAV, 2002 m. 12.25 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (35, 36). 13.30 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Planų, idėjų ir svajonių jų galvos 
pilnos. Atrodo, tik lėk ir įgyven-
dink visus sumanymus. O jie ir 
lekia – nuotaikingai, padėdami 
vienas kitam, tik – ratukais. Il-
gokai Tauragės rajono neįgalių-
jų draugija buvo vieninga kaip 
kumštis, tačiau grupelė žmo-
nių, priverstų judėti neįgaliojo 
vežimėliais, pajuto, kad nors ir 
su panašaus likimo broliais, bet 
galinčiais vaikščioti, jų keliai iš-
siskiria. Norintiems turėti dau-
giau laisvės ir galimybių „ratu-
kininkams“ gimė nauja idėja – 
įkurti Tauragės ratukų sąjungą.

Mintį atsiskirti nuo Neįga-
liųjų draugijos ir įkurti savo są-
jungą, „ratukininkai“ brandino 
jau ilgai. Esą draugijoje visi su-
taria puikiai, tačiau vežimėliais 
judantieji pastebėję, kad jų po-
reikiai kiek kitokie. „Bendrose 
išvykose kildavo daug proble-
mų. Reikėdavo pritaikyti au-
tobusą, kad galėtume važiuo-
ti kartu su visais, o su vežimė-
liais užimdavome nemažai vie-
tos, todėl tilpdavome tik kelie-
se. Taip pat prašydavome, kad 
kas padėtų mums įlipti ir išlipti 
iš autobuso, taip sugaišdavome 
daug laiko“, – pasakojo sąjungos 
narys Tomas.

„Ratukininkai“ neslepia, kad 
Neįgaliųjų draugijoje jie jausda-
vę kitų narių pranašumą, nes 
patiems kartais tekdavę likti 
už borto. „Ketveriems metams 
draugijoje buvo renkama tary-
ba ir nė vienas iš mūsų nebuvo 
į ją išrinktas. Labai tikėjomės, 
kad bent vienas žmogus galės 
atstovauti mūsų interesams, 
bet, deja“, – su nežymiu kartė-
liu kalbėjo Regina.

Pasvėrę visus pliusus ir mi-
nusus, „ratukininkai“ nuspren-
dė imtis veiksmų ir įkurti savą-
ją sąjungą. Esą juos šiam žings-
niui paskatino ir pats Neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Kęs-

tutis Petkus, kuris supratęs jų 
problemas. Šiuo metu Tauragės 
ratukų sąjunga, kuriai priklau-
so 32 žmonės, džiaugiasi pir-
maisiais laimėjimais – kelione 
į Džordanos Butkutės koncertą, 
į kurį vyko septyniese, kiekvie-
nas su lydinčiu asmeniu. Anks-
čiau nebūtų buvę tokių galimy-
bių, džiaugsmingai kalbėjo są-
jungos prezidentas Eugenijus. 

Sąjungos entuziastai nuolat 
svarsto, kaip praskaidrinti kas-
dienybę, ką pamatyti naujo ir 
kur nuvykti. Pašnekovai prasi-
tarė, kad vienas jų sąjungos na-
rys Gediminas niekada nebuvo 
regėjęs jūros. Todėl vasarą jo 
slapta svajonė buvo išpildyta – 
visi drauge vyko į Monciškes. Jų 
teigimu, tokios akimirkos – ne-
pamirštamos. Turima daug tiks-
lų – artimiausiu metu keliauti į 
Vilnių, vasarą su Tauragės akty-
vistu Sauliumi Bagdonu plauk-
ti kajakais. Taip pat ketinama 
bendradarbiauti su „ratukinin-
kais“ iš Kaliningrado, – ateities 
planus dėstė Eugenijus.

Kad ir kiek gražių idėjų „ra-
tukininkai“ turėtų, apmaudu, 
kad jiems dažnai koją pakiša 
visuomenės abejingumas. Pa-
sak jų, viena pagrindinių prob- 
lemų – jiems „uždarytos“ kavi-
nių durys, netgi naujai atidaro-
mos nepritaikytos.

Nors „ratukininkai“ džiau-
giasi, kad valdžia geranoriškai 
padeda įgyvendinti jų planus, 
jiems vis dėlto trūksta kelių es-
minių dalykų – jų poreikiams 
pritaikyto keleivinio autobu-
siuko ir patalpų, kuriose galėtų 
rengti susibūrimus ir smagiai 
leisti laiką.

„Norėtume turėti bent kokią 
vietą, kur galėtume susirinkti 
kada panorėję. Esame nusižiū-
rėję vieną pastatą, bet vėlgi ten 
reikia specialaus įvažiavimo“, – 
dalijosi planais neįgalieji.

Įkūrė savo sąjungą

Jie nemato ir negirdi, 
bet... mėgsta šokti

Internato kieme – šimtas 
sūpynių

Kai sakome „nemato ir ne-
girdi“, paprastai norime įteigti, 
kokia neįveikiama iškilo siena – 
tarp politikų ir visuomenės ar 
dar kitur. Bet egzistuoja ir tokia 
sunki negalia. Šiandien Rusijoje 
su ja gyvena 15 tūkstančių žmo-
nių. Šių neįgaliųjų artimieji sakė 
žurnalistams: jei tu esi kurčias 
neregys, neturi gerų draugų ir 
nesimokei pagal specialią pro-
gramą, supūsi lyg grybas.

Rusijos neįgalieji nebetu-
ri galimybių patekti į paprastas 
mokyklas. Būk tu pats talentin-
giausias – sėdėsi specialiosios 
mokyklos suole, o pabaigęs už-
sidarysi tarp keturių sienų. Ne-
bevyksta ir tokie eksperimentai, 
kaip praėjusio amžiaus 8-ajame 
dešimtmetyje, kai keturiems ga-
biems kurtiems neregiams bu-
vo suteikta galimybė studijuoti 
Maskvos valstybinio universite-
to Psichologijos fakultete.

Spektaklyje „Liečiamieji“ 
profesionalus aktorius vaidina 
vieną iš tų keturių laimingųjų – 
profesorių Aleksandrą Suvorovą, 
kuris dabar ir dėsto studentams, 
ir dirba moksliniu bendradarbiu 
laboratorijoje, kurioje tiriamos 
neįgalių vaikų ugdymo proble-
mos. Beje, scenoje kartu su akto-
riumi pasirodo ir pats A. Suvoro-
vas. Šiandien jo likimo jau niekas 
neįstengtų pakartoti.

Aktoriai, besimokydami vaid- 
menų, buvo nuvykę į kurčių ne-
regių internatą Sergijevo Posa-
de. Visiems įstrigo vaizdas: in-
ternato kieme – bene šimtas sū-
pynių. Vaikai ir suaugusieji la-
bai mėgsta suptis kuo aukščiau. 
Spektaklio kūrėjams nepapras-
tas neįgaliųjų erdvės pojūtis tar-
si atvėrė akis. Daugiau bendrau-
jant išryškėjo svarbiausi spek-
taklio simboliai – kelias, medis, 
sūpynės, erdvė, šokis. Negirdin-
tys ir nematantys neįgalieji la-
bai mėgsta šokti. Taip jie atsive-
ria pasauliui, kontaktuoja su juo, 
kupini atradimų troškulio.

Spektaklio kūrėjai tiki kilnia 
savo darbo misija – priminti vi-
suomenei apie šiuos neįgaliuo-
sius ir pakeisti beviltišką padė-
tį, kai sunki negalia tampa vien 
šeimos problema, padėti jiems 
siekti tokių visiems įprastų da-
lykų, kaip mokslas, darbas, poil-
sis. Be to, tai – spektaklis ir apie 
visus mus, matančius ir girdin-
čius, bet ne visuomet įstengian-
čius tai suvokti.

Savanoriai padėjo 
susikalbėti

Nebuvo taip, kad projekto 
dalyviai vieną dieną susirink-
tų, pasitartų ir pradėtų repe-
tuoti. Žingsnelis po žingsnelio... 
Per pirmą susitikimą organiza-
toriai tik susipažino su neįga-
liaisiais, tiesiog reikėjo pajaus-
ti vienas kitą, įgyti pasitikėjimo. 
Antras susitikimas: neįgalieji 
susipažino su savanoriais, ku-
rie irgi po truputį rengėsi tokiai 
svarbiai užduočiai – padėti par-
tneriams susikalbėti. Tąkart ne-
įgalieji pamokė savanorius šokti 
tango... Po kurio laiko įvyko pats 
svarbiausias – aktorių ir neįga-
liųjų susitikimas. Prasidėjo ben-
dras darbas.

Be abejo, aktoriams šis spek-
taklis – didžiulis iššūkis. Juk jie 
vaidina kartu su 7 neįgaliaisiais, 
kurčiais neregiais. Tokiai veiklai 
ruoškis nesiruošęs, vis tiek bus 
daug streso, jaudulio, nesusipra-
timų ir baimės. Žymūs aktoriai 
pasijuto bejėgiai, kai per repeti-
ciją jiems pirmą kartą uždengė 
akis ir ausis, bijojo žengti žings-
nelį. Basomis – į visišką spen-
giančią tamsą... Į pagalbą atėjo 
neįgalieji, jie padėjo aktoriams 
įsisavinti repeticijų salės orien-
tyrus: ji storomis virvėmis pada-
linta į atskirus plotelius. Aktorių 
ir neįgaliųjų maršrutai nesusi-
kerta, bet kažkuriuo momentu 
virvės pritvirtinamos kitaip – 
ir jie susitinka, ima bendrauti. 

Daug šypsosi, liečia vienas kitą, 
glosto. Virvės – tai ir apsauga, 
ypač kai visi įsijautę šoka valsą.

Per pertraukėles geriama ar-
bata. Repeticijose aktyviai da-
lyvavęs profesorius A. Suvoro-
vas groja lūpine armonikėle. Jis 
iš rankos paspaudimo atpažįsta 
kiekvieną aktorių. Dažnai ima 
ką nors pasakoti aukštu balsu, 
tuomet kas nors prisėda prie jo 
ir palaiko pokalbį vadinamąja 
daktiline kalba: žodžiai tiesiog 
„parašomi“ delne. Taip galima 
jiems daug papasakoti. Spektak- 
lyje vaidinanti lietuvių aktorė 
Ingeborga Dapkūnaitė interviu 
Maskvos žurnalistams sakė: „Aš 
ant rankos užrašydavau viską, ką 
norėjau pasakyti partneriams. 
Tai užima laiko, bet tuo pačiu 
filtruoji žodžius, palieki tik tai, 
kas svarbu. Ką aš jaučiu? Meilę, 
abipusę meilę. O kai myli, nieko 
nebijai. Kai myli žmogų, norisi jį 
paliesti. Vien palietęs ranką ga-
li tiek meilės perduoti žmogui. 
Ir gauti. Kurti neregiai yra labai 
atviri, be kompleksų, todėl iškart 
imi su jais bendrauti, tereikia pa-
čiam atsiverti – širdimi ir protu.“

Premjera – pavasarį
Spalį spektaklio „Liečiamieji“ 

eskizai buvo parodyti tarptauti-
niame festivalyje „Teritorija“. Ten 
pradėtas pokalbis apie ypatingų 
ir kitų žmonių gyvenimus pasau-
lyje, kuriame visi maršrutai kada 
nors susikerta. Oficiali „Liečia-
mųjų“ premjera įvyks kovą, bet 
ir tai nebus pabaiga. Spektakly-
je – daug improvizacijos, norima 
įtraukti ir žiūrovus, tad reikia re-
petuoti repetuoti... Siekiama kuo 
didesnio poveikio, nes iš tikrų-
jų norima padėti neįgaliesiems. 
Svajojama apie centrą Maskvoje, 
kur jie galėtų ateiti ir bendrauti.

Malonu, kad šis unikalus eks-
perimentas vyksta Nacijų teatre, 
kuriame ryškus Lietuvos teatra-
lų pėdsakas. I. Dapkūnaitė čia 
suvaidino pagrindinį vaidmenį 
spektaklyje „Žana“, o Eimuntas 
Nekrošius režisavo „Kaligulą“.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖIngeborga Dapkūnaitė spektaklyje „Liečiamieji“.

Neįgalieji  
pasaulyje

Ieva Liorančiatė „Tauragės kurjeryje“ pasakoja apie Tau-
ragėje susibūrusią ratukais judančių neįgaliųjų sąjungą.

Jau kurį laiką neįgaliųjų grupe-
lės susitinka Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus Klaipėdos skyriaus 
patalpose Taikos prospekte – į 
šį pastatą nevyriausybinė orga-
nizacija persikėlė prieš dvejus 
metus. Vieta jiems labai patogi 
dėl gero susisiekimo, daugiabu-
tyje esančios patalpos turi ats-
kirą įėjimą. 

Vienintelė bėda – laiptai. 
Nors jie nėra labai statūs, judė-
jimo negalią turintiems žmo-
nėms jie tampa sunkia kliūtimi, 
kuri be aplinkinių pagalbos sun-
kiai įveikiama.

„Su vežimėliu neužvažiuosi. 
Gerai, kad vyras padeda. Būna, 
vietoj panduso padedame len-
tas, bet benamiai jas išvagia“, – 
pasakojo nuolatinė skyriaus 
lankytoja Danutė Einikienė.

„Pirmus metus ši problema 
nebuvo tokia aktuali, bet vėliau, 
kai pradėjome vykdyti neįgalių-
jų reabilitacijos programą, pati-
riame nepatogumų. Lankytojų 
ateina nemažai, tuos, kurie turi 
judėjimo negalią, reikia pasitik-
ti, išlydėti. Pandusas tikrai pa-
lengvintų kasdienybę, bet šiuo 
metu lėšų tam neturime“, – sakė 
skyriaus sekretorė Dalytė Fabi-
jonavičienė. Jos manymu, pan-
duso įrengimas kainuotų apie 
2 tūkst. litų, bet skyriui ši suma 
šiandien yra prabanga.

„Gavome prastos būklės pa-
talpas, santaupas išleidome re-
montui. Prašėme pagalbos sa-
vivaldybėje, bet ten atliekamų 
lėšų nerasta. Taip ir vargstame. 
Gal atsiras koks geraširdis, pa-
dės“, – vylėsi D. Fabijonavičienė.

Neįgalieji priminė seną problemą
„Vakarų eksprese“ Valdas Pryšmantas rašo apie tai, kad 
susibūrimams puikią vietą radę judėjimo negalią turintys 
klaipėdiečiai negali patekti į šias patalpas.

Aktorė Ingeborga Dapkūnaitė mielai sutiko dalyvauti 
unikaliame socialiniame projekte Nacijų teatre Mas-
kvoje. Spektaklyje „Liečiamieji“ – dokumentiniame 
pasakojime apie kurčių neregių gyvenimus – ji vaidina 
pedagogikos mokslų kandidatę Olgą Skorochodovą 
(1911–1982), kuri įveikė savo negalią, tapo moksli-
ninke, sukūrė metodą, kaip jos likimo brolius mokyti 
skaityti ir kalbėti.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – 
nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Naujuosius metus norisi pra-
dėti gražiais pasidalijimais. 

Jūsų kūryba „Bičiulystės“ redak-
ciją visuomet labai džiugina. Gal-
būt ne visų atsiuntusiųjų tekstai 
pasirodo ar aptariami savaitraš-
čio puslapiuose – nenusiminki-
te, atgarsio niekada nesulaukia 
tik tie, kurie... nieko nedaro. Vi-
sų kitų žodžiai anksčiau ar vė-
liau pasiekia savo skaitytoją – vi-
sų pirma tą, kuris eilėraštyje ar 
novelėje kaip veidrodyje pama-
to save. Tais skaitytojais tampa 
artimiausios jūsų aplinkos žmo-
nės – daug šiltų žodžių kūryboje 
skiriate motinai, tėvui, saviems 
vaikams ar anūkams, kurie lyg 
saulės spindulėliai apšviečia jū-
sų pačių dažnai nelengvą gyveni-
mą. O kartais to gyvenimo frag- 
mentus ir į knygelę sudėliojate.

Šį kartą – apie Marytės Jur-
gaitytės poezijos rinkinėlį „Va-
karėja“. Tai jau antroji šios au-
torės knygelė. Džiugu, kad ran-
kraštį ji davė skaityti profesiona-
lui – Vytauto Didžiojo universite-
to docentui Rimantui Klibavičiui, 
kuris tapo rinkinio redaktoriu-
mi, matyt, negailėjo gerų pata-
rimų, o paskui dar ir įvadą para-
šė. Negali nepritarti jo mintims, 
kad M. Jurgaitytės kūryboje žavi 
„brandus, gyvenimo išminties ir 
potyrių kupinas žodis“, sklandus 
eiliavimas ir gyva poetinė stilis-
tika. Iš tiesų prie rimų ir ritmo 
autorės gerai padirbėta. Būtent 
jie kiekvienam tekstui sukuria 
nuotaiką – kartais lyrišką, mąs-
lią, kartais – linksmą, žaismingą. 

Norisi M. Jurgaitytę pagirti 
ir už apmąstytą rinkinio struk-
tūrą. Dažnas autorius apie tai 
tiesiog pamiršta. Sudeda į kny-
gą visą pastarųjų metų kūrybą, 
dar šiek tiek pagrupuoja pagal 
temas, ir mano, kad to užten-
ka. M. Jurgaitytė elgiasi atsakin-
gai. Ji ne tik sugrupuoja tekstus 
į skyrius pagal temas, bet ir aki-
vaizdžiai sudėsto tuos skyrius 
pagal reikšmingumą. Pirmaja-
me – „Ramybės uostas“ – kalba-
ma apie patį svarbiausią žmo-
gaus gyvenimo santykį, tai yra 
ryšį su Dievu:

Pasibelsk į mano širdį,
Dievo Žodi,
Ją prikelki ir tikėjimu 
                      pripildyk.

Tiesa, ne taip paprasta su-
kurti maldą. Rodos, žodžiai tik- 
rai iš visos širdies tariami, bet 
dažnai jie pernelyg abstraktūs, 
pernelyg bendri – keliai nenuei-
ti, upės neperplauktos, ašara ne-
nušluostyta ir pan. – kad eilėraš-
tį būtų galima pagirti už origina-

Kūryba, nuo kurios 
giedrėja rytojus

lumą. Jis tiesiog gražiai skamba. 
Tačiau šiame skyriuje natūra-
liai įkomponuoti ir jautrūs pos-
mai, skirti Mamai, išėjusiai į am-
žinybę:

Nebeliko dainos nei darželio
Ir prijuostė sudilo seniai.
Mus išleidus į didįjį kelią
Nutilai amžinai amžinai...

Po kojom kaštonų
Ežiukai mėtos, 
Takelį kloja
Lapų monetos.

Kai kuriuose tekstuose pas-
tebimos gamtos ir filosofinių po-
tyrių paralelės:

Visada susivėlusioj
Mano galvoj  
Mintys ledo lytimis 
Susigrūda.

Prie tokių eilėraščių nori-
si stabtelėti, pamąstyti – o ko-
dėl taip?.. o kas iš to?.. Ir, tarsi 
atspėjusi skaitytojo mintis, au-
torė atsako: 

Jei taip dažnai
Savyje užsisklęsiu,
Aukso grūdo,
Bijau,
Niekados nesurasiu.

Taigi matome, kad M. Jurgai-
tytei svarbi savirefleksija, tačiau 
perspėjama, jog gyventi vien tik 
apmąstant savo būtį negalima, 
kad reikia įsižiūrėti į tai, kas ap-
linkui, į tuos mažus gamtos ir 
akimirkos stebuklus, kurie lydi 
nelengvame kelyje per gyveni-
mą. Ir dar vienas pastebėjimas – 
jokiu būdu neprarasti humoro 
jausmo. O tai autorei puikiai se-
kasi. Nors humoristinių gaidelių 
galima aptikti visame rinkinyje, 
daugiausia dėmesio tokio tipo 
kūrybai skirta paskutiniajame 
rinkinio skyriuje „Pašmaikšta-
vimai“. Humoristinė kūryba daž-
nai ir kitų autorių knygose nuke-
liauja į pačią pabaigą. Tačiau da-
ryčiau prielaidą, jog ne tiek dėl 
to, kad šie eilėraščiai būtų kuo 
nors prastesni, o norint skaityto-
ją nuteikti optimistiškai. Tad pa-
sinaudodama tokia galimybe no-
rėčiau ir aš apžvalgą baigti sma-
giomis M. Jurgaitytės eilėmis iš 
paskutiniojo skyriaus:

VORATINKLIAI

Graibiau visą dieną
Visus iki vieno
Voratinklius
Nuo kambario sienų
Ir savo širdies.

Visos kertės nušvito,
Pilkumas nukrito
Nuo kambario sienų
Ir mano širdies.

Gal rytojus ir man 
              pragiedrės?

Nijolė KVIEtKAusKĖ

Už jūrų marių
Išplaukė broliai laimės ieškoti
Už jūrų marių,
Tikis ten rasti dalią kitokią – 
Gal ir nelengvą, bet gerą.

Juos išlydėjo baltos žuvėdros.
Laiškų čia laukia.
Jiems gal ten miela, šviesu ir giedra –
Atgal dar vis neparplaukia.

Dunda griaustiniai ir siaučia audros
Už jūrų marių.
Broliams ten širdį tikriausiai maudžia.
Likimą savo jie bara.

Kam gi palikote, broliai, gimtinę?
Ar stigo ryžto?
Protėviai jūsų takus pramynė,
Kad būtų lengva namo sugrįžti.

Beržai saugo Lietuvą

Beržai – mano broliai – 
Su šlamesiu tyliu. 
Ir gintaro karoliai –
Lapeliai ant šakų liaunų.

Gražiai pasipuošia
Jau po pirmos šalnos.
Koks kerintis jų grožis,
Kai laiko saulę delnuos!

Beržai – mano godos.
Lapelių geltona spalva.
Sargybiniai jie sodo, –
Jame gi visa Lietuva. 

Kažkas
Kažką pro šalį greitai veža.
Kažkas iš lėto pėsčias eina.
Kai kam, nors turi daug, per maža
Jo miegant susapnuotos laimės.

Kažkas pabudo ankstų rytą
Nuversti kalnus pasiruošęs,
Ir mėlynu paukščiu nuskrido
Kažkam sėkmė iš pat panosės.

Kažkas norėtų būti princu,
Karaliumi, nors be karūnos.
Kažkam išdrįsiu ir priminsiu – 
Ne viskas gi paduota būna

Lėkštelėj ant auksinio stalo.
Kažkas norės nepatikėti.
Kažkas, bijodamas net saulės, 
Išskleis pakėlęs margą skėtį. 

Prie Baltijos jūros
Kur jūra susitinka 
Su dangumi,
Žvejai ištrauks ten tinklą
Su žuvimis.

Čia vakaras pritilęs
Nuslinks krantu,
Ir tu užgausi tylą
Lemties pirštu

Kaip stygą seno smuiko;
Ji suskambės.
Žvaigždžių bus viskas pulkas.
Viena žvaigždė

Iš jų tau rodys kelią.
Tu eisi juo.
Oš kopose pušelės.
Dainuos vanduo. 

Vytautas VItKūNAs

Žiemos pasaka. Egidijaus Skipario nuotr.

Vėlgi, atrodytų, nieko labai 
originalaus, bet tas sudilusios 
prijuostės įvaizdis, simbolizuo-
jantis nesugrąžinamai praeinan-
tį laiką, tikrai paliečia širdį.

Pritarčiau literatūrologo 
R. Klibavičiaus įvade išsakytai 
minčiai, kad labiausiai žavi mei-
lės lyrika, sudėta į antrąjį rinki-
nio skyrių „Pasiklydę jausmuos“. 
Čia daugiausia įvairių atspalvių – 
nuo ilgesio, susimąstymo, iki ne-
rūpestingo, šelmiško žvilgsnio į 
save ir švelnios autoironijos:

Namuose laukia taurė vyno,
O kas toliau – tik mudu žinom.
Sėdėti kopose blogiausia –
Radikulitą pasigausi.

O vėjau vėjau, ką daryti?
Negi romantiką išvyti?

Atsiranda suvokimas, kad 
praeityje išgyventi jausmai pasi-
keitė, bet vis tiek juos dažnai ly-
di šviesūs prisiminimai. Patirtis 
yra vertinga ne vien tuo, kad ka-
daise šie jausmai skleidėsi gra-
žiausiais žiedais, bet ir tuo, kad 
tapo kūryba, taip tarsi įgaudami 
antrąjį gyvenimą eilėraštyje: To-
lumoje ugnim raudona / Žėravo 
vystanti aguona. 

Skyriuje „Margi lapai“ dau-
giausia kalbama apie žmogaus 
ir gamtos ryšį. Čia galima rasti 
ir labai originaliai suskambančių 
posmų. Nepriekaištingai sukurta 
miniatiūra „Rugsėjis“:

Jau naktys šaltos,
Dangus žvaigždėtas,
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