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Aktualijos

Praėjusią savaitę vykusiame Neįgaliųjų reikalų tary-
bos posėdyje buvo išrinktas naujas jos pirmininkas. 
Surinkęs absoliučią daugumą balsų juo tapo Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis. Siūlydamas Z. Jančauskio kandidatūrą, 2014 m. 
Tarybai vadovavęs A. Šešelgis atkreipė dėmesį į jo ge-
bėjimą vienyti, bendradarbiauti, surasti kompromisą. 

Lietuvoje veikia 141 
socialinė bei neįgaliųjų 
socialinė įmonė. Šiemet 
10-ąsias savo gyvavimo 
metines mininti UAB 
„Ūlos juvelyrų studija“ – 
viena iš jų. Iš 17 čia 
dirbančių žmonių 14 – 
neįgalieji. Dešimtmetį 
sėkmingai veikiančios 
įmonės vadovas Paulius 
Zabielskas tikina, kad 
neįgaliesiems reikia 
ne dotacijų, o daugiau 
galimybių patiems už-
sidirbti – pakankamai 
jų veiklą atitinkančių 
užsakymų. 

Integracijos keliu

Neįgaliesiems reikia ne dotacijų, 
o galimybių patiems užsidirbti

Tikslas – kad neįgaliųjų 
balsas būtų svaresnis 

Taryba yra kolegiali institu-
cija, kuri sudaroma iš valstybės 
institucijų ir neįgaliųjų asociaci-
jų atstovų. Tarybos narius, atsto-
vaujančius neįgaliųjų asociaci-
joms, deleguoja Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos 
kurčiųjų draugija, Lietuvos neį-
galiųjų draugija, Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjunga, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Viltis“, Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrija, Lietuvos parolim-
pinis komitetas. Valstybės ins-
titucijoms Taryboje atstovau-
ti Socialinės apsaugos ir darbo, 
Sveikatos apsaugos, Švietimo ir 
mokslo, Aplinkos, Susisiekimo, 
Vidaus reikalų, Ūkio ministerijos 
deleguoja po vieną viceministrą. 

Tarybos uždavinys – nagri-

Z. Jančauskis: turėtume 
dirbti ranka rankon

nėti svarbiausius neįgaliųjų so-
cialinės integracijos klausimus 
ir padėti socialinės apsaugos ir 
darbo ministrui bei už kitas sri-
tis atsakingiems ministrams įgy-
vendinti neįgaliųjų reikmes ati-
tinkančią socialinės integraci-
jos politiką.

Tarybos pirmininkas renka-
mas metams, vienais metais jai 
vadovauja valstybės institucijos, 
kitais – neįgaliųjų asociacijos at-
stovas. Kadangi Tarybai 2015 
m. vadovaus neįgaliųjų asocia-
cijos atstovas, pirmininko pava-
duotoju pasiūlytas A. Šešelgis. Jo 
kandidatūrai taip pat vienbalsiai 
pritarta. 

Z. Jančauskis, prisistatyda-
mas Tarybos nariams, pabrėžė, 
jog sieks, kad visi negalios žmo-
nėms svarbūs klausimai būtų 
sprendžiami pasitarus su jais. 

reabilitacijos jam buvo pasiūly-
ta profesinė reabilitacija. Tuomet 
Valakupių reabilitacijos centras 
(VRC) kaip tik kvietė pirmuosius 
jos dalyvius. Buvo pati pradžia, 
specialybių pasirinkimo nebuvo 
labai daug. Staliumi Algimantas 
tapti nenorėjo (rateliuose sėdintis 
žmogus langų juk nekeis, – šypte-
li jis), odos dirbiniai irgi neviliojo, 
buhalterija taip pat buvo ne jo sri-
tis. Tačiau juvelyro darbas – visai 
kas kita. „Buvo tinkamas laikas – 
jautėmės lyg ant bangos, – šian-
dien prisimena A. Kojis. – Baigėm 
profesinės reabilitacijos progra-
mą, o čia – VRC ir UAB „Vilnelė“ 
kūrė naują juvelyrinę įmonę, pa-
siūlė joje dirbti.“ 

Gera pradžia – daugiau nei 
pusė darbo

 „Ūlos juvelyrų studija“ pirmą-
ja darboviete, pirmąja galimybe 
išmėginti save, priimti naujus iš-
šūkius tapo ne tik A. Kojui. Prieš 
10-metį įsikūrusioje juvelyrinėje 
įmonėje buvo įdarbinta 18 neįga-

Tinkamas laikas
„Aš mėgstu žaisti krepši-

nį, būti su draugais, bendrauti. 
Mėgstu greitį. Mėgau greitį ir ke-
liuose. O tau ar patinka greitis?..“ 
Pastarosiomis dienomis iš televi-
zorių ekranų į žiūrovus besikrei-
piantį ir greičio mėgėjus įtaigiai 
kviečiantį prisijungti prie neį-
galiųjų Algimantą Kojį daugelis 
palaiko... į neįgaliojo ratelius fil-
mavimui atsisėdusiu aktoriumi. 
Žmonėms sunku patikėti, kad šis 
aktyvus vyriškis jau daugelį me-
tų iš tikrųjų nesiskiria su neįga-
liojo vežimėliu, o po nelaimingo 
autoįvykio, pasak jo paties, visko 
mokosi iš naujo. 

Nepaisant savo negalios, Al-
gimantas ne tik žaidžia krepši-
nį, bet ir dalyvauja ralyje „Aplink 
Lietuvą“, kuriame varžosi ne vien 
neįgaliųjų grupėje, o ir bendro-
je Lietuvos Respublikos Prezi-
dento taurę laimėti siekiančių-
jų įskaitoje.

Neabejoju, kad išvydus, kaip 
vyriškio rankose liepsnoja dau-
giau nei 1 000 laipsnių įkaitusi 
ugnis, o po jos liežuviais lydosi 
aukso gabalėliai, daugeliui irgi 
įspūdį padarytų, kad tą ugnį su-
valdo būtent Algimanto rankos. 

Jau 10-metį „Ūlos juvelyrų 
studijoje“ dirbantis A. Kojis nė 
vieno iš ką tik paminėtų savo po-
mėgių ar juvelyro darbo nelaiko 
nei ypatingu, nei išskirtiniu. Jis 
įprato prie naujo gyvenimo, pri-
sitaikė prie jo taisyklių. Neretai – 
visai netikėtų.

Nemenku netikėtumu Algi-
manto gyvenime tapo ir posūkis 
į anksčiau niekada neplanuotą 
juvelyro profesiją. Šiandien jis 
prisimena, kaip po medicininės 

liųjų. 4 iš jų – A. Kojis, Vitalijus 
Jarista, Vilma Žilinskaitė ir Ar-
vydas Čereška – čia tebedirba 
iki šiol. Visi jie – buvę VRC pro-
fesinės reabilitacijos progra-
mos dalyviai. 

Šiandien „Ūlos juvelyrų stu-
dijoje“ dirba 14 neįgaliųjų. Pu-
sė jų – sunkiausią negalią tu-
rintys žmonės, kuriems nusta-
tytas mažesnis nei 25 proc. dar-
bingumo lygis. 6 neįgalieji juda 
rateliais. Tačiau visi čia jaučia-
si svarbūs ir reikalingi. Įmonės 
direktorius P. Zabielskas liko 
ištikimas savo devizui – jeigu 
žmogui skirsi darbą atsižvelg-
damas į jo galimybes ir gebė-
jimus, negalia netrukdys jam 
jaustis visaverčiam. Kam ge-
rai sekasi pjaustyti – tas pjaus-
to, kas įgudo šlifuoti – tas šli-
fuoja ir pan. Prie reto gaminio 
čia dirba vienas žmogus. P. Za-
bielskas džiaugiasi, kad dau-
guma įmonės darbuotojų geba  

Algimanto Kojo rankoms paklūsta auksą lydanti ugnis. E. Skipario nuotr.

„Ūlos juvelyrų studijai“ buvo patikėta pagaminti suvenyrines Baltijos kelio 
paminklo kopijas.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras A. Šešelgis pasveikino Z. Jan-
čauskį.

„Ūlos juvelyrų studijos“ nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kėdainiai: Šventę lydėjo smagi nuotaika
 Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rė Daiva Sipavičienė „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiške 
papasakojo, kaip su žiema 
atsisveikino organizacijos 
nariai ir jų bičiuliai. 

„Man patinka, man pa-
tinka blynai labai...“ – to-
kiais nuotaikingais žo-
džiais Užgavėnių šven-
tę pradėjo Aldonos Sas-
nauskienės vadovauja-
mas Kėdainių rajono ne-
įgaliųjų draugijos mote-
rų ansamblis „Giedra“. Ne 
tik apie blynus, bet ir apie 
gražias šventes bei žie-
mos pokštus dainavo mo-
terys. Šventę tęsė baltais 
apsiaustais ir kaukėmis 
pasipuošę literatų būrelio 
nariai, kuriems vadovavo 
draugijos poetė, dailininkė 
Leokadija Mockienė. Džiu-
gu, kad prie kasmet ren-
giamos šventės prisidėjo 

Kėdainių neįgalieji su dainomis vijo žiemą iš kiemo. 

Jonava:

  „Bičiulystei“ laišką at-
siuntęs Marius Glinskas 
pasidalijo įspūdžiais iš Jo-
navoje surengtos Užgavė-
nių šventės.

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai pir-
mą kartą surengė Užga-
vėnių šventę. Nors ne vie-
nas abejojo, ar toks suma-
nymas pritinka neįgalie-
siems, kiemelyje trinkte-
lėjus liaudiškai muzikai at-
sirado vietos ir šokiams, ir 
linksmybei.

Nuo pat ryto užsu-
kusius į draugiją sriubų 
šeimininkė Audronė Ši-
monienė vaišino gardžia 
kopūstiene, o Vladisla-

Žiemą vijo su muzika
va Danylienė, nepaisant 
neseniai „stuktelėjusio“ 
75-mečio jubiliejaus, čia 
pat kepė mielinius blynus 
ir tikino, kad juos galima 
ne tik dviem kąsniais pra-
ryti, bet ir šąlantį veidą ar 
nosį pasišildyti. 

Kiemelyje įsidūkus Ka-
napiniui su Lašininiu bei 
kitiems humoro grupės 
„Rykštė“ artistams, prie 
jų prisijungė ir kaimynai: 
diabeto klubo „Ramunė“, 
Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos, Jonavos 
kurčiųjų pirminės organi-
zacijos, Socialinių paslau-
gų centro atstovai. Apsi-
lankiusiems viduje ir dar 

vimas, puikių muzikantų 
bei dainininkų pasirody-
mai dar ilgai mums pri-
mins Užgavėnes.

ir Lenkų draugijos daini-
ninkės, vadovaujamos Va-
lerijos Vancevičienės. Kar-
tu su šiuo kolektyvu len-
kiškas dainas dainavo ir 
salėje susirinkę dalyviai. 

Sulaukėme ir vyrų an-
samblio „Dobilėlis penkia- 
lapis“ pasirodymo. Šiam 
kolektyvui vadovauja An-
tanas Babenskas. Vyrų 
balsai nustebino ne vieną 
atėjusį į šventę – dainos 
skambios, linksmos, „už-
vedančios“ gerai nuotaikai 
ir smagiai šventei. 

Šie muzikantai dai-
na pakvietė visus į kie-
mą vyti žiemos ir deginti 
Morę. Žiemą iš neįgaliųjų 
kiemo vijo ir garbūs mū-
sų svečiai: Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Jū-
ratė Blinstrubaitė su vy-
riausiaisiais specialistais 
Donatu Stelmoku bei In-
grida Žukauskiene. 

Žiemą išvijome, bly-
nus suvalgėme, Morę su-
deginome, šventė praėjo. 
Tačiau nuoširdus bendra-

Apie tai,
kas

jaudina

Neseniai Kinijoje priimtos naujos įstatymų patai-
sos, pagal kurias suaugę vaikai turi ne tik dažnai 

lankyti savo senstančius tėvus, bet ir pasirūpinti jų 
emociniais poreikiais. Vaikų ir tėvų emociniai ryšiai 
stiprūs ir Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Vengian-
tys padėti nuo senatvės neįgaliems savo gimdytojams 
vaikai dažniausiai smerkiami.

Gyvenime tarpusavio santykiai kur kas svarbes-
ni už pajamas, socialinę aplinką ar net sveikatą. Pa-
prastai tariant, jei norime būti išties laimingi, turime 
mylėti ir būti mylimi. Mylėti žmogų, o ne jo turtą, di-
džiuotis dvasiniais jo privalumais, o ne pažintimis su 
oligarchinės valdžios nariais.

Dažnai vartotojiška visuomenė stengiasi įtikinti, 
kad laimė neatsiejama nuo pinigų ir įsigytų daiktų. 
Tačiau dar senovėje kurtame Šventajame rašte sa-
koma, jog paprastesnis gyvenimo būdas gali suteikti 
daugiau laisvės ir pasitenkinimo. 

Pagaliau kalėti nuteistas verslą nusikalstamai plė-
tojęs milijonierius Sergejus R. Netoli savo tėvelio, gud- 
raus valstybės apgaudinėtojo, atsiknojo sūnelis Eri-
kas. Mėgo jis prabangų gyvenimą, gerus automobi-
lius, naktinius barus, kuriuose neretai sukeldavo muš-
tynes. Įtakingo tėtušio dėka vis sugebėdavo išsisukti. 
Galų gale pričiupo girtą už vairo, atėmė teisę vairuo-
ti, jis privalėjo sumokėti baudą.

Prieš kelias savaites po šalį pasklido tragiška žinia: 
viename Šilalės rajono kaime iš gyvenimo pasitraukė 
keturiolikmetė. Sako, neatlaikė bendraklasių patyčių, 
daugelio mokyklų epidemijos užkrato. Artimiesiems, 
kaimynams liūdesį kėlė ne tik jaunuolės netektis, bet 
ir kai kurių jos buvusių draugų elgesys. Kai prie kapo 
duobės daugelis braukė gailesčio ašaras, berniukai 
čia pat... linksminosi: stumdėsi, vaipėsi, juokėsi tar-
tum atėję į humoro vakarą. Daugiausiai tai buvo ra-
joninio lygio oligarchų vaikeliai. Matyt, jau yra įsitiki-
nę, jog savo tėvonijoje gali elgtis kaip tinkami. Ir paty-
čios mokykloje tokiems vien smagumas – juk pedago-
gai nelabai išdrįs pabarti reikšmingo veikėjo sūnelį.

Seniai girdėtas posakis: visi mąstytojai priėjo išva-
dą, kad pradėti auklėti dera nuo lopšio. Nuo darželio, 
nuo pirmos klasės tai jau tikrai. Tėveliai, vienas kitą 
aplenkdami, ima ieškoti mažyliui užsiėmimų. Nori jis 
ar ne, veda į muzikos mokyklą, šokių būrelį, krepšinio 
„akademiją“. Ten, girdi, jis bus tinkamai auklėjamas. Ir 
nė motais, kad vaikas pirmiausiai trokšta emocinės ši-
lumos, glamonių, meilės, supratimo, savo elgesio ver-
tinimo. Šiuos jausmus sūnui ar dukrai giliai įdiegti te-
gali tėvai, ypač motina.

Pastaruoju metu daug kalbama apie vaikų globos 
namų problemas. Kai kas meta į juos akmenį, sakyda-
mas, jog ten prastai ugdomi gerumo įpročiai bei ypa-
tybės. Žodis „globoti“ dar aiškinamas ir taip: „saugo-
ti“, „prižiūrėti“. Jei ta priežiūra sumani, atliekama nuo-
širdžiai, globojamieji įgauna papildomų dvasinių jėgų, 
kinta jų vidinis pasaulis. Bet jei apsiribojama tik vaiko 
apsauga, moralizavimu, viena kita bendra išvyka už 
globos namų ribos, kaip atsitiko Švėkšnos specialio-
jo ugdymo centre, sunku tikėtis jauno žmogaus gerų 
elgesio pokyčių. Kita vertus, ir darbuotojams nelen-
gva. Stinga lėšų, specifinių psichologinių bei pedago-
ginių žinių, teisių. Beveik visur globos namai per di-
deli. Kaltink juos nekaltinęs blogybėmis, tačiau be šių 
sąlygų vaikus, turinčius psichinių elgesio sutrikimų, 
vesti į visavertį gyvenimo kelią sunku.

Prieš pusantro šimto metų lenkų pedagogas, rašy-
tojas Janušas Korčakas davė tokį patarimą: „Vaikas – 
mąstanti būtybė, jis suvokia savo gyvenimo poreikius, 
sunkumus ir kliūtis. Jam netiks despotiški potvarkiai, 
primestinė drausmė, nepatikli kontrolė; galimas vien 
taktiškas susitarimas, tikėjimas autoritetu, bendra-
darbiavimas bei sugyvenimas.“ Šis patarimas, matyt, 
nebuvo žinomas nei Švėkšnos, nei kitų vaikų globos 
namų auklėtinių tėvams, gal ir globotojams. Užtat 
obuoliai ir nuriedėjo toli nuo obelų.

Obuolys nuo obels...

kartą patrepsėjusiems pa-
gal kapelos „Jonavėlė“, ku-
rią pastiprino žmogus-or-
kestras Antanas Kirvele-

vičius, atliekamus ritmus, 
draugijos pirmininkė Va-
lerija Lopetienė įteikė at-
minimo dovanėlių.

Į vasario 14-ąją Palangoje 
vykusią Sveikuolių šventę 
išsiruošė ir gausus būrys 
Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos narių. Pusšimtis 
viso rajono neįgaliųjų ste-
bėjo drąsuolius, besimau-
dančius šaltoje jūroje, o 
keletas ir patys išbandė 
geliantį vandenį. Vėliau vi-
si apsilankė Stintų šventė-
je, kur ragavo šviežiai kep-
tos žuvies, mugėje pirko 
suvenyrų, kad turėtų kuo 
pradžiuginti namiškius. 

Nuo sausio pradėjęs 
šiemetinę veiklą vokali-
nis ansamblis jau mokosi 
naujų dainų, tobulina se-
niau išmoktas. Draugijoje 
jau teikiamos asmeninio 
asistento paslaugos, rūpi-
namasi savarankiško gy-
venimo įgūdžių ugdymu, 
palaikymu ir atkūrimu, o 
aktyvūs sporto būrelio na-
riai dalyvavo ir kai kuriose 
varžybose. Kai miesto bi-
bliotekoje vyko skaitymai, 
skirti Valentino dienai, sa-

Jurbarkas: Draugijai veiklos netrūksta
vo posmais apie meilę su 
klausytojais dalijosi neį-
galių literatų klubo „Vers-
mė“ nariai S. Arbačiaus-
kas, A. Brazaitytė, J. Gir-
dzijauskas, J. Pranaitienė. 
Žinoma, draugijoje buvo 
paminėta ir Vasario 16-oji.

Be abejo, ir Užgavėnių 
šventė neapsiėjo be rajono 
neįgaliųjų. Pirmiausiai ši 
diena buvo paminėta drau-
gijoje, o vėlyvą popietę – ir 
prie miesto savivaldybės. 
Darbščiausios rankdarbių 
būrelio moterys I. Kaspa-
raitienė ir V. Bačiulienė pa-
darė puikią Morę ir gavo 
„Dėkavonę už Morės gra-
žumėlį ir darbštumėlį“.

Nuo kovo pradžios 
prasidės intensyvus rank-
darbių būrelio darbas, o 
balandį į savo užsiėmimus 
rinksis „Versmės“ klubo 
nariai. Čia bus tobulinami 
eiliavimo įgūdžiai, vertina-
mi per žiemą parašyti klu-
bo narių kūriniai. 

Jeigu tik yra daug no-

ro, rasti užsiėmimą lais-
valaikiui Jurbarko rajo-
no neįgaliųjų draugijoje 
galima visada. Tik nerei-
kia užsidaryti tarp ketu-
rių namų sienų, o ieškoti 
bendraminčių ir smagiai 

leisti su jais laiką. Juk ne 
veltui draugijos pirminin-
kė V. Pieniutienė paruošė 
projektą, pagal kurį gautas 
finansavimas suteikia ne-
mažai veiklos galimybių. 

Onutė Čirvinskienė

Užgavėnių simbolis Morė ir jos kūrėjos. 

Jonavoje per Užgavėnes netrūko linksmybių. 
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Vilkaviškis:

Šis mėnuo – gausus apdovanojimų. Tarp garbingus titulus pelniusiųjų – ir neįgalieji. 

Medalis –  
iš Prezidentės rankų 

Net 2 garbingus apdovanojimus 
vasarį gavo Sigitas Žvirblis, už-
darosios akcinės bendrovės, „In-
tersurgical“, veikiančios Švenčio-
nių rajone, Pabradėje, generali-
nis direktorius. 

Vasario 16-osios proga Prezi-
dentė S. Žvirblį apdovanojo Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordino medaliu. Šį ap-
dovanojimą verslininkas pelnė 
kaip medicinos įrangos gamybos 
pažangių technologijų plėtotojas 
Lietuvoje ir užsienyje; efektyvios 
regioninio verslo plėtros vykdy-
tojas ir propaguotojas. 

Prieš porą savaičių buvo ap-
dovanoti pažangiausi ir inovaty-
viausi mūsų šalies žinių ekono-
mikos verslai, t.y. išrinktos „Ži-
nių ekonomikos įmonės 2014“. 
Tarp šio konkurso laureatų – jau 
minėta įmonė „Intersurgical“, va-
dovaujama S. Žvirblio. Apdova-
nojimų ceremonijoje įmonė bu-
vo giriama už pažangių techno-
logijų kūrimą, pasaulinį ekspor-
tą ir efektyvią regioninio vers-
lo plėtrą. 

Šie apdovanojimai – ne pir-
mi S. Žvirblio gyvenime. 2009 
metais „Veido“ žurnalo jis bu-
vo išrinktas Metų vadybinin-
ku, 2006-aisiais jam suteiktas 
Švenčionių garbės piliečio var-
das ir pan. 

Nors juda neįgaliojo rateliais, 
S. Žvirblis nuo 1994 m. sėkmin-
gai vadovauja UAB „Intersurgi-
cal“. Įmonė daugelyje pasaulio 
šalių yra žinoma kaip gaminių, 
skirtų reanimacijai, anestezijai 
bei kitai kvėpavimo slaugai, ga-
mintoja. Didžioji dalis (apie 98 
proc.) UAB „Intersurgical“ paga-
mintos produkcijos yra ekspor-
tuojama. Tai didžiausia įmonė 
Švenčionių rajone – šiuo metu 
joje sukurtos darbo vietos dau-
giau nei 1700 darbuotojų. 

S. Žvirblis ne tik sėkmingai 
plėtoja verslą, bet daug dėme-
sio skiria ir bendruomenės reik- 
mėms: įmonės lėšomis įkurtas 
sporto kompleksas, remiami 
sportuojantieji, besimokantis 
jaunimas, globos namų gyvento-
jai, įgyvendinama daugybė lab-
daringų projektų. 

Apie Pabradėje įsikūrusios 
įmonės vadovą pačiais geriau-

 Lina Cvirkienė laiške „Bičiu-
lystei“ papasakojo apie koncertą 
globos namuose. 

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Gija“, vadovaujamas Danės Jan-
čienės, vasario 17 d., per Užga-
vėnes, buvo pakviestas į Šv. ar-
kangelo Mykolo globos namus. 
Vos tik atvykusius ansamblie-
čius pasitiko persirengėliai. Vi-
sur buvo jaučiama Užgavėnių 
dvasia. Nors globos namų gy-
ventojai gana garbaus amžiaus, 

Marijampolė: Sukūrė šventę globos 
namų gyventojams

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Regina Mi-
neikienė „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje papasakojo 
apie draugijoje surengtą 
poezijos popietę, o Virbalio 
neįgalieji pasidalijo ataskai-
tinio susirinkimo įspūdžiais. 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė Masi-
liūnienė ir narė Nijolė Drinkie-
nė draugijos dienos centro pa-
talpose surengė poezijos popie-
tę „Širdies giesmė“. Į šventę su-
sirinko nemažas būrys žmonių. 
Organizatorės pakvietė ir vieš-
nią – poetę Onutę Jasaitienę iš 
Alvito. Ji skaitė daug savo eilių, 
jau tapusių dainomis. Draugi-
jos ansamblis „Likimas“ keletą 
jos eilėraščių taip pat pavertė 
dainomis. Kelias savo knygutes 
išleidusi Janina Kurtinaitienė 
savo eiles skaitė labai nuotai-
kingai. Ji davė daug patarimų 
visiems rašantiems. Iš J. Kurti-
naitienės knygutės „Dvelksmas 
rugiuose“: 
Žmonės, kurie matė
mane visokią:
piktą, liūdną 
ir galbūt neteisingą
šiandien – greta.
Jų rankų šilumą jaučiu,
o Dieve, ar visada
galėjau būti jiems teisinga?..

Malonioje aplinkoje, prie 
žvakių šviesos, poetai vienas 
po kito skaitė savo kūrybą. Kas 
iš knygučių, kas iš lapelių, ki-
ti atmintinai žėrė. Keletą eilių 
paskaitė ir draugijos pirminin-
kė V. Masiliūnienė  bei šių eilu-
čių autorė iš knygutės „Negali 
visko iškalbėti...“

Jaukus buvo susitikimas. Ši-
luma, nuoširdumas, supratimas 
suvedė visus, kurie neabejin-
gi savo „širdies giesmei“. Vieni 
rašo, kad gyvenimas palengvė-
tų, kiti parašę jaučiasi laimin-
gesni, treti išreiškia meilę tė-
vynei Lietuvai... Eilės išsklaido 
skausmus...

Renginiui baigiantis V. Ma-
siliūnienė paragino draugijoje 
suburti literatų būrelį. Penki en-
tuziastai pareiškė norą dalyvau-
ti jo veikloje. O literatų vadovo 
pareigas užims renginį organi-
zavusi N. Drinkienė.

Maloniai pabendravę, neši-
ni pavasarinių tulpių žiedeliu, 
visi išsiskirstėme su mintimi, 
kad dar ne kartą susitiksime sa-
vo draugijoje.

* * *
Gražią popietę Vilkaviš-

kio rajono neįgaliųjų draugi-

Ir eilėraščiai skaityti, ir 
ataskaitos klausytasi

jos Virbalio grupės nariai bu-
vo susirinkę į metinį ataskaiti-
nį susirinkimą pabūti drauge, 
pasidalyti bėdomis ir džiaugs-
mais. Džiaugiamės, kad į mū-
sų popietę atvyko daug garbių 
svečių: Vilkaviškio rajono me-
ras Algirdas Neiberka, Virbalio 
seniūnas Zitas Lasevičius, Vir-
balio klebonas Gediminas Mar-
cinkevičius, Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė V. Masiliūnienė, Socialinės 
paramos ir sveikatos priežiū-
ros skyriaus vyriausios specia-
listės Aušra Kurauskienė ir Ra-
sa Raudonaitienė, kiti tarybos 
nariai. Jie išsakė gražius linkė-
jimus Virbalio neįgaliųjų gru-
pės vadovei Birutei Adomaitie-
nei. Tylos minute buvo pagerbti 
iškeliavusieji Anapilin draugijos 
nariai ir jų artimieji. 

Diena vis ilgyn ir ilgyn. Nese-
niai triukšmingai vijome žiemą 
iš kiemų. Pavasaris jau laukia už 
durų. B. Adomaitienė pasakojo, 
ką nuveikėme per visus metus. 
Buvo pasveikinta mūsų grupės 
narė Emilija Guntorienė, tą die-
ną sutikusi 80 metų jubiliejų. 

Virbalio neįgaliųjų grupei 
B. Adomaitienė pradėjo vado-
vauti prieš metus. Tada grupėje 
buvo 12 žmonių, dabar ji vieni-
ja 50 narių. Vadovė mus įkvepia 
burtis, keliauti, susitikti ir ben-
drauti. Ji aktyviai organizuoja 
ne tik keliones, išvykas į gam-
tą, bet ir kiekvieno pasiteirau-
ja, kaip sekasi, aplanko namuo-
se, pasveikina su gimtadieniu. 
B. Adomaitienė plečia Neįga-
liųjų draugijos veiklą, tai daro iš 
širdies. Seniūno Z. Lasevičiaus 
dėka neįgaliųjų grupė gali bur-
tis seniūnijos salėje. 

Po oficialiosios dalies visi 
buvom pakviesti pabendrauti 
prie kavos puodelio. Gerą nuo-
taiką dovanojo dainavę ir akor-
deonu groję dvi Birutės ir Vytas. 

Neįgaliųjų grupė ne tik su-
buria į gražias popietes, kelio-
nes, susirinkimus, svarbiausia – 
pabūname tarp žmonių, kurie 
supranta, išklauso, pataria.

Padėka skaitovei R. Mineikienei.

siais žodžiais atsiliepia ir Šven-
čionių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Tadeušas 
Šimkovičius. Jo teigimu, versli-
ninkas, pats turintis negalią, su-
pranta neįgaliuosius ir visaip 
jiems padeda. T. Šimkovičius sa-
ko S. Žvirblio paramos sulaukęs 
kai kūrė draugijos būstinę Pa-
bradėje. Švenčionių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
džiaugiasi, kad verslininkas la-
bai remia ir palaiko sportą (jo 
iniciatyva Pabradėje įkurta ir iš-
laikoma ne viena sporto koman-
da) – jis ir T. Šimkovičiui padėjo 
išvykti į orientavimosi pasaulio 
čempionatą, iš kurio, beje, Ta-
deušas parsivežė taurę. Be to, 
įmonėje „Intersurgical“ dirba ir 
nemažai neįgaliųjų, jiems yra su-
darytos specialios sąlygos. 

S. Žvirblis – puikus pavyzdys, 
kai negalia ne sužlugdo ir nesu-
trukdo siekti ir daugeliui sveikų-
jų neįveikiamų tikslų. 

Jonas Mačiukevičius – 
Raseinių garbės pilietis 

Vasario 16-osios proga Ra-
seinių rajono savivaldybė pa-
gerbė 3 iškilius savo krašto žmo-
nes – suteikė jiems Raseinių gar-
bės piliečio vardą. Šis garbingas 
titulas šiemet suteiktas ir iš Gi-
naičių (Raseinių r.) kilusiam ra-
šytojui, poetui, visuomenės ir 
politiniam veikėjui, neįgaliųjų 
judėjimo pradininkui Jonui Ma-
čiukevičiui. Jis – daugiau kaip 

40 įvairių žanrų knygų, išleistų 
Lietuvoje ir užsienyje, autorius, 
vienas iš „Bičiulystės“ savaitraš-
čio steigėjų. 

1986 m. J. Mačiukevičius pel-
nė Lietuvos valstybinę premi-
ją už oratoriją „Septynios gies-
mės apie gyvenimo medį“, 2009 
m. gavo LR Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos apdo-
vanojimą – „Gerumo žvaigždę“, 
2014 m. liepos 6 d. LR Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės buvo 
apdovanotas už nuopelnus Lie-
tuvai ir už šalies vardo garsini-
mą pasaulyje.

„Bičiulystės“ inf.

Sigitas Žvirblis, gavęs Prezidentės apdovanojimą, nusifotografavo su šeima.
Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

Jonui Mačiukevičiui įteiktos Rasei-
nių garbės piliečio regalijos.

ligoti, tačiau kas įsikibęs drau-
gui ar draugei į parankę, kas su 
vaikštyne ar vežimėlyje stumia-
mas globos namų darbuotojų 
skubėjo į salę pasiklausyti gra-
žios muzikos, skambių dainų. 
Ansamblio nariams akordeo-
nu akompanavo Danė Jančienė, 
smuikeliu – Juozas Algirdas Jan-
čas. Savo dainomis ansamblie-
čiai grąžino į vaikystę, jaunystę, 
žiedais kvepiančią pievą. Skam-

bėjo ir humoristinių dainų. So-
lo dainavo Juozas Pričkaitis. Jis 
padovanojo savo kūrybos dai-
ną mylimai žmonai Linutei, gy-
venančiai šiuose globos namuo-
se. Vos tik užgrojus muzikai, pa-
miršę skausmus senjorai sukosi 
valso ritmu, šoko rateliu. Pasku-
tinę dainą apie linelį dainavo vi-
sa salė, o ansamblio nariai išsis- 
kiriant sakė ne „viso gero“, bet 
„iki pasimatymo“.

Garbingi apdovanojimai 
neįgaliesiems

Birutė Adomaitienė pristatė Virbalio grupės veiklą.
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Daktaras
Aiskauda

„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas“ (2000 m.) žodį 

pragula apibūdina taip: „Nuo il-
go gulėjimo atsiradusi žaizda“. 
„Medicinos enciklopedija“ aiš-
kina, jog pragulos yra „odos ir 
gilesniųjų audinių nekrozė (ne-
krozė – vietinė žūtis – R. O.), 
kuri susidaro sutrikus mitybai 
spaudžiamose kūno paviršiaus 
vietose“. 

Ar tikrai, vadovaujantis pir-
muoju šios problemos apibūdi-
nimu, galima teigti, jog tai yra 
susiję vien tik su ilgu gulėjimu? 
Žinoma, kad ne. Susilaukti pra-
gulų taip pat galima sėdint (pa-
vyzdžiui, neįgaliojo vežimėlyje; 
šiuo atveju kas 15–20 min. rei-
kia keisti atramos taškus), net-
gi vaikštant ir kitais atvejais, kai 

Pragulos: apibūdinimas, stadijos, namų 
darbai, liaudiškos priemonės

III stadija: išopėjimas yra gi-
lesnis, apima visus odos sluoks-
nius, opa tampa panaši į kraterį, 
joje pastebima infekcija, išsiski-
ria audinių uždegiminis skystis, 
tačiau pats išopėjimas dar ne-
siekia kaulų, sausgyslių ir sąna-
rių. Beje, šioje stadijoje kartais 
pažeidžiama jungiamojo audi-
nio plėvė, gaubianti raumenis, 
organus, kraujagysles ir kitas 
kūno dalis.

IV stadija: šios stadijos pra-
gula atrodo kaip gili duobė, iš-
opėjimas pažeidžia raumenis, 
kaulus, sausgysles ir sąnarius.

Pastabos: 
1. Čia pateikti pragulų sta-

dijų aprašymai yra tik orienta-
ciniai, todėl kiekvienu konkre-

kasdien ar bent kas antrą dieną 
(priklauso nuo to, ar ji sausa ir 
švari), išlyginamos raukšlės;

• po dubens sritimi ir kulnais 
pakišami specialūs guminiai ra-
tukai (pagalvėlės), įvilkti į dro-
binį audeklą; 

• kas valandą ar dvi keičia-
ma ligonio kūno padėtis (jei gu-
li ant nugaros, apverčiamas ant 
vieno šono, paskui – ant kito ir 
t. t.); apvertus ligonį nuo nuga-
ros ant šono, būtina šiek tiek 
pravėdinti tas kūno vietas (pa-
liekama be antklodės), kurios 
buvo prispaustos gulint;

• ligonio apranga turi būti iš 
natūralaus audeklo, neveržian-
ti kūno, minkšta;

• kambario temperatūra, li-
gonio drabužiai ir antklodė pa-
renkama taip, kad ligonis nebū-
tų priverstas prakaituoti; 

• jei yra galimybė, reiktų įsi-
gyti vartymą palengvinančių 
priemonių – slystančių paklo-
džių, puspaklodžių bei vartymo 
įrenginių;

• ligonis turi būti nuolat api-
plaunamas šiltu vandeniu ir 
muilu; jei oda sausa, po šių pro-
cedūrų pravartu naudoti drėki-
namąjį kremą (nepatartina nau-
doti spirito turinčių priemonių – 
šios sausina odą, o labai išsausė-
jusi oda pradeda niežtėti bei su-
daro terpę atsirasti praguloms);

• besąlygiškai turi būti vyk-
domi gydytojo nurodymai, skir-
ti ligonio mitybai ir imunitetui; 
mat pragulas sukelia ne vien tik 
ilgas gulėjimas vienoje padėty-
je, bet ir dėl sunkių ligų (insulto, 
paralyžiaus ir kt.) atsiradusios 
odos kraujagyslių inervacijos 
(inervacija – audinių ir organų 
ypatybė turėti nervų, kurie sie-
ja juos su centrine nervų siste-
ma) sutrikimai (jie turi įtakos 
odos mitybai, audinių atsinau-
jinimui);

• jei ligonis rūko, padedant 
gydytojui, psichologui ir artimie-
siems, šiuo žalingu įpročiu turi 
būti nusikratyta be jokių išlygų.

Pastabos: 
1.  Nors masažas gerina 

kraujotaką, tačiau atsiradus 
praguloms, dėl šios procedūros 
būtina pasitarti su gydytoju; pa-
prastai nemasažuotinos vietos, 
kuriose esama neišnykstančių 
paraudimų.

2. Pragulos dažniau atsiran-
da asmenims, kurių organizmui 
trūksta skysčių, yra nepakanka-
mo svorio arba turi antsvorį (ką 
daryti, patars gydytojas). 

3. Jei tik ligonis įstengia, pa-
tartina, kad jis kasdien atlik-
tų raumenų tempimo pratimus 
(patars gydytojas), pamaigytų 
delnuose teniso ar panašų ka-
muoliuką, pamiklintų čiurnos 
sąnarį.

Liaudies medicinos 
patarimai

Gydymas liaudies medici-
nos priemonėmis būna efekty-
vus tik esant I ir II stadijų (iš 
dalies III stadijos) praguloms, 
IV ir V stadijų pragulos (pasta-
rosios dvi stadijos sukelia dau-
giausia komplikacijų, didina ne-

įgalumą ir mirštamumą) gydo-
mos chirurgiškai.

Senojoje liaudies medici-
noje pragulos, žaizdos, opos ir 
kitokios odos ligos būdavo gy-
domos tik išoriškai. Per pasta-
ruosius 30 metų kartu su išori-
nėmis priemonėmis vartojami 
vidiniai preparatai, vitaminai, 
mineralinės medžiagos. Tokia 
gydymo metodika gerokai su-
trumpina gydymo trukmę ir pi-
giau kainuoja. 

Pastabos. Šiuo metu pragu-
lų gydymui mokslinė medicina 
turi pakankamai efektyvių vais-
tų (vidinių ir išorinių) ir tvarsčių 
(ypač populiarūs tvarsčiai, ku-
rie neleidžia iš aplinkos patek-
ti į pragulas bakterijoms, atspa-
rūs vandeniui [su tvarsčiu ligo-
nis maudomas], nesukelia aler-
ginės reakcijos ir t.t.), todėl vis 
rečiau tenka gydytis liaudiško-
mis priemonėmis. Be to, ligonio 
organizmas turi gauti vitaminų 
A, C, E, mineralų cinko (šaltiniai: 
arbata, kruopos, jautiena, kala-
kutiena, kiaušiniai, mėsa, pupos, 
riešutai, sūris, krevetės, omarai 
ir kt.), seleno (jo turi: grūdiniai 
produktai, mėsa, tunas, riešu-
tai, kiaušiniai, vištiena) ir žuvų 
taukų (jei vartojami žuvų tau-
kai, vitamino A atskirai vartoti 
nebūtina).

Vidiniai preparatai
1) Susmulkinami du šaukš-

tai išdžiovintos jonažolės žolės, 
užplikoma stikline verdančio 
vandens, palaikoma 2–3 val.; po 
to perkošiama per 2 sluoksnių 
marlę (ar specialų sietelį). Ant-
pilas geriamas po 1/3 stiklinės 
3 kartus per dieną. 

2) Šaukštas beržo pumpurų 
užpilama 100 g 70% spirito (ar 
degtine), palaikoma 3 savaites; 
po to perkošiama per 2 sluoks-
nių marlę (ar specialų sietelį). 
Laikoma tamsaus stiklo bute-
lyje vėsioje ir tamsioje vietoje. 
Geriama po 15–30 lašų šaukšte 
vandens 3 kartus per dieną 30 
min. prieš valgį. 

Pastaba. Vaistinių augalų 
preparatai paprastai vartojami 
2–3 mėnesius, su 14 dienų per-
trauka. Taip pat galima vartoti 
vaistažoles 25 dienas kiekvie-
ną mėnesį, o paskutines dienas 
negerti. Gydymosi antruoju bū-
du trukmė ta pati – 2–3 mėne-
siai. Jeigu gydomasi toliau, vie-
nas vaistažoles reikia pakeis-
ti kitomis.

Gydymas aliejais
Praguloms tepti dažniausiai 

vartojami šie aliejai: rožių, šal-
talankių, persikų, kukurūzų ir 
jonažolių. 

Iš nurodytų aliejų dideliu 
efektyvumu pasižymi šaltalan-
kio aliejus (jį būtina laikyti stik- 
liniame inde šaldytuve). Juo ga-
lima gydyti ne tik pragulas, nu-
degimus, nušalimus, bet ir radi-
oaktyvių spindulių sužalotą odą. 
Šiais atvejais žaizdos pirma kuo 
nors dezinfekuojamos (konkre-
čiu atveju patars gydytojas), o 
tik po to ant jų pipete užlašina-
ma aliejaus ir sutvarstoma.

Dažnas ligonis „dėl viso pik-
to“ šį aliejų dar geria (nors kai 
kam jį reiktų vartoti tik sergant 
skrandžio ar dvylikapirštės žar-
nos opalige). Suprantama, alie-
jus nėra nuodingas, tačiau jis 
nevartotinas sergant ūmiu cho-
lecistitu (cholecistitas – tulžies 
pūslės uždegimas), pankreati-
tu (pankreatitas – kasos uždegi-
mas) bei kitomis kasos ligomis, 
taip pat esant skrandžio sutriki-
mui, viduriuojant. 

Ir dar. Geriant šį aliejų svarbu 
neviršyti jo dozės – 0,5 šaukšte-
lio (esant reikalui gydytojas gali 
leisti vartoti pilną šaukštelį) 2–3 
kartus per dieną. Jei pragulų tu-
rintys ligoniai kartu serga reu-
matu ar podagra, gydomasi taip: 
geriama šaltalankio uogų sulčių, 
o šaltalankio aliejumi patepami 
nesveiki sąnariai. 

Seniausia gydymo 
priemonė

Nuo neatmenamų laikų me-
dumi gydomos pragulos, šviežios 
bei įsisenėjusios žaizdos ir opos. 

Romos rašytojo ir istoriko 
Plinijaus Vyresniojo (apie 23–
79 m.) raštuose randama nuo-
roda, jog medus, sumaišytas su 
žuvų taukais „puikiai gydo ne-
gyjančias žaizdas“. Medicinos 
tėvas Hipokratas (459–377 m. 
prieš Kristų) savo knygoje „Apie 
žaizdas“ rekomendavo „sunkiai 
gyjančias žaizdas“ gydyti me-
daus ir trintų barkūno žiedlapių 
mišiniu. Avicena (98–1037 m.) 
šiam reikalui naudojo medaus 
ir kvietinių miltų „blynelius“. 
Bulgarų liaudies medicinoje iki 
šiol sunkiai gyjančių žaizdų gy-
dymui naudojamas grynas me-
dus arba kartu su kitomis me-
džiagomis. Pirmojo pasaulinio 
karo metais vokiečių chirurgas 
H. Ceisas tokias žaizdas gydė 
tik medumi (tvarsčiai su šviežia 
medaus porcija būdavo keičia-
mi kasdien) ir sulaukdavo „labai 
greitų rezultatų“. Kinijos gydyto-
jas Jangas iš Šanchajaus pūliuo-
jančias ir apskritai sunkiai gy-
jančias žaizdas gydė tepalu, ku-
rį sudarė 80% medaus ir 20% 
vidinių kiaulės taukų.

Pastabos. Nors medus ir 
yra efektyvi žaizdų gydymo 
priemonė, tačiau jis gali kai 
kam sukelti (dėl įgimto ar įgy-
to padidėjusio jautrumo me-
dui) nepageidautinų odos, kvė-
pavimo organų, skrandžio ir 
žarnyno reiškinių (alerginė 
reakcija); taip atsitinka maž-
daug 0,3% ligonių iš 3000. 
Organizmo reakcija pasireiš-
kia temperatūros padidėjimu, 
galvos svaigimu, bendru silp- 
numu, išbėrimu, odos uždegi-
mu, pykinimu (ar net vėmimu), 
sunkumu skrandyje. Todėl pa-
tartina (jei nežinoma, kokia bus 
organizmo reakcija į medų) gy-
dymo medumi nepradėti tol, kol 
nebus atliktas mėginys (pvz., iš 
vakaro plonai patepamas me-
dumi nedidelis alkūnės įdubimo 
plotelis). Jei iš ryto nebus aler-
ginės reakcijos požymių, galima 
pradėti gydyti medumi žaizdas.

romualdas OGinskAs

ilgą laiką stipriai spaudžia gipso 
tvarstis, įtvaras, rankos ar kojos 
protezas, ortopedinis aparatas, 
dantų protezai (burnos ertmės 
gleivinėje), deguonies tiekimo 
priemonės, zondai ir t. t. 

Skiriami du pragulų atsira-
dimo veiksniai: pirminiai (jiems 
priskiriami tokie mechaniniai 
veiksniai, kaip spaudimas, trin-
tis, tempimas), kurie žaloja 
minkštuosius audinius ir antri-
niai (cukraligė, karščiavimas, 
imuniteto nusilpimas, maža-
kraujystė, su senyvu amžiumi 
susijęs odos jautrumo sumažė-
jimas [beje, senyvų ir ilgai gulin-
čių žmonių oda būna labai plo-
na, sausa bei prastai aprūpina-
ma krauju], odos defektai, išse-
kimas, baltymų stoka).

Pragulų stadijos
I stadija: pradžioje oda iš-

bąla, netrukus pastebimas jos 
paraudimas, neišnykstantis pa-
keitus ligonio padėtį, paskui pa-
mažu paraudimas keičia spalvą 
(nuo mėlynos, mėlynai violeti-
nės iki juodos). Jeigu šios stadi-
jos pragulos negydomos, netru-
kus atsiranda pūslelių, kurios 
susiliedamos priverčia paviršinį 
odos sluoksnį atsisluoksniuoti.

II stadija: odos paviršiuje 
aiškiai matyti įtrūkos, nedidelis 
išopėjimas (pati opa gali turėti 
pūslės pavidalą), kaupiasi au-
dinių uždegiminis skystis. Nors 
iš dalies sunaikintas viršutinis 
odos sluoksnis, tačiau poodinė 
ląsteliena lieka nepaliesta. Šios 
stadijos opa dažniausiai atrodo 
kaip nubrozdinimas.

čiu atveju įvertinti pragulų būk- 
lę ir nustatyti jų stadiją gali tik 
gydytojas.

2. Žinotina, jog kai kada pa-
sitaiko tokios pragulų komplika-
cijos, kaip rožė, kraujo užkrėti-
mas, gangrena. 

Paaiškinimas: gangrena va-
dinama kūno dalies žūtis dėl 
kraujotakos sutrikimo pažeis-
tuose audiniuose suirusių eri-
trocitų (raudonųjų kraujo kū-
nelių), ląstelių branduolių pig- 
mentas nudažo žuvusius audi-
nius melsvai, rudai ar net juodai.

3. Pragulos dažniausiai at-
siranda šiose vietose: ant kryž-
kaulio, uodegikaulio, klubakau-
lio sparnų, sėdinkaulio gumbu-
rų, alkūnės, menčių, pakaušio, 
kulkšnių, kulnų, išorinėse kelių 
srityse, šlaunyje žemiau klubo, 
peties sąnario, skruosto, pirš-
tų srityje.

Namų darbai (ligonio 
slauga)

• Čiužinys turi būti pakan-
kamai minkštas (išskyrus atve-
jus, kai yra lūžęs stuburas ir pa-
našiais atvejais) ir neišduobtas; 
pravartu naudoti čiužinį nuo 
pragulų arba čiužinį iš grikių 
lukštų (grūdų lukštai yra slidūs, 
todėl čiužinys gerai prisitaiko 
prie kūno); beje, čiužinys, skir-
tas dubens srities pragulų pro-
filaktikai ir gydymui turi specia- 
lias angas oro cirkuliacijai;

• patalynė turi būti minkš-
ta, sausa ir švari, iš natūralaus 
pluošto (kad praleistų orą, ge-
rai sugertų prakaitą, nesukeltų 
alerginės reakcijos), keičiama 
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Kalvarijos savivaldybės neįgalių-
jų draugijos pirmininkei Romutei 
Murauskienei vasario 29 dieną 
turėtų sukakti 70 metų. Nepaisant, 
kad tos dienos šiemet nebus, jubi-
liejus vis tiek atskubės, todėl visi 
darbuotojai, taryba, sportininkai, 
darbo terapijos dalyviai ir ansam-
blio „Viltis“ nariai siunčiame Jai 
nuoširdžiausius sveikinimus. 
Mes linkime stiprybės, džiaugsmo ir sveikatos,
Te daugel metų iškukuoja gegužėlė.
Atgal pažvelgus – daug gražių darbų mes matom,
Bet tu į priekį žvelk – ten jų dar Tau daugybė,
MOTINĖLE!

Sveikiname

„Jokiais atvejais neturėtų būti 
pažeidžiamas principas „Nieko 
apie neįgaliuosius be neįgalių-
jų“, – sakė Z. Jančauskis. – Dabar 
nemažai sprendimų priimama 
nesitariant su Taryba. Neretai 
esame informuojami jau priė-
mus teisės aktus.“ O jie nuolat 
keičiami, koreguojamos ir pro-
jektų finansavimo tvarkos. 

Stengsis atsižvelgti į 
visų negalių interesus

Naujai išrinktas vadovas taip 
pat išsakė norą dirbti ranka ran-
kon su Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentu, tariantis, ieškant ben-
drų sutarimų. Juo labiau kad Ne-
įgaliųjų reikalų tarybai pavesta 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų tei-
sių konvencijos ir jos Fakulta-
tyvaus protokolo įgyvendinimo 
stebėsena. Taip pat Z. Jančauskis 
pabrėžė, kad stengsis rasti ben-
drą kalbą su kitų negalių atsto-
vais, rūpintis visų neįgaliųjų in-
teresais. Jo manymu, pastaruoju 
metu NVO sektorius yra menki-

namas, nelaikomas lygiaverčiais 
partneriais, tai rodo ir jau dau-
gelį metų nekylantis darbo už-
mokestis, netenkina ir biurokra-
tijos didėjimas.

Pasak Z. Jančauskio, arti-
miausias uždavinys yra patvir-
tinti naują Tarybos sudėtį. To-
kia būtinybė atsiranda dėl to, 
kad dažnai keičiasi ministerijų 
deleguojami viceministrai (pas-
taruoju metu pasikeitė Švieti-
mo ir mokslo, Vidaus reikalų, 
Ūkio ir Susisiekimo ministerijų 
atstovai), taip pat ir neįgaliųjų 
organizacijų vadovai. Neseniai 
atsistatydinus Lietuvos kurčių-
jų draugijos prezidentei Romai 
Klečkovskajai, organizacijai lai-
kinai vadovauja Vytautas Pivo-
ras. Nepatvirtinus naujos sudė-
ties minėti Tarybos nariai netu-
ri balso teisės. 

Taryba taip pat pritarė 2014 
metų veiklos ataskaitai ir ben-
dradarbiavimo  su nevyriausy-
binėmis neįgaliųjų organizaci-
jomis planui.

Aurelija BABinskienė

Z. Jančauskis: turėtume 
dirbti ranka rankon

(atkelta iš 1 psl.)

Su programine įranga dirbantis V. Jarista – „Ūlos ju-
velyrų studijos“ senbuvis.

Per 10 metų V. Žilinskaitė išmoko visų juvelyro darbo pa-
slapčių ir gali atlikti bet kokią operaciją.

atlikti po kelias operacijas. Tai ir 
darbų nenutrūkstamumą užti-
krina, ir pačius darbuotojus nuo 
varginančios rutinos bei mono-
tonijos išvaduoja. 

Nuo įmonės susikūrimo joje 
dirbantis V. Jarista dabar gamina 
karių atpažinimo žetonus. Pir-
miausia kompiuteriu surenka vi-
są juose būsimą informaciją: ka-
rio vardą, pavardę, jo asmens ko-
dą, kraujo grupę ir tikėjimą, pas-
kui paleidžia specialią šias me-
talines plokšteles štampuojan-
čią įrangą. Vitalijus „valdo“ ir su-
manų graviravimo aparatą – čia 
jam irgi pakanka suprogramuo-
ti, aprašyti konkrečią užduotį, o 
su tolesniu darbu įrenginys ne-
sunkiai pats susidoroja. Lietu-
voje vos keletas su tokia progra-
ma dirbančių įrengimų, todėl šių 
operacijų teko specialiai moky-
tis. Tačiau, pasak Vitalijaus, VRC 
įgyto juvelyrikos pradžiamokslio 
irgi prireikė. „Ypač praktinių ži-
nių, kaip apdirbti metalą: pjauti, 
poliruoti, lituoti, lankstyti.“ Savo 
darbu vaikinas patenkintas, kito 
net nesirengia ieškoti. 

Neįgaliesiems reikia ne dotacijų, 
o galimybių patiems užsidirbti

(atkelta iš 1 psl.)

P. Zabielskas tikina, kad sėk- 
mingai dirbanti įmonė vien vals-
tybės parama nesikliauja, užsi-
dirba ir patys. Jos gaminių asor-
timentas – gana platus: nuo dir-
binių iš tauriųjų metalų iki me-
dalių, suvenyrų. Įmonės vado-
vas džiaugiasi praėjusiais metais 
gautu nauju užsakymu – latvių 
firmai liejo ir štampavo blizges, 
pasiekiančias Kanados, Švedijos, 
Norvegijos žvejus. „Tikimės, kad 
ši sutartis bus ne tik pratęsta, bet 
ir dar labiau išsiplės“, – ateities 
planais dalijasi P. Zabielskas, ne-
slėpdamas, kad įmonė jau žval-
gosi tokiems užsakymams rei-
kalingos naujos įrangos. 

Didelę gamybos dalį (32 
proc.) sudaro užsakymai vals-
tybės struktūroms: įvairūs vals-
tybės apsaugos tarnybos, polici-
jos, Lietuvos kariuomenės, Kalė-
jimų departamento ir kt. insti-
tucijų skiriamieji ženklai. P. Za-
bielskas džiaugiasi geranorišku 
buvusio Seimo kanclerio Jono 
Mileriaus požiūriu į neįgaliųjų 
įmones. Kai tik atsirasdavo ga-
limybė vienokius ar kitokius ga-
minius užsakyti iš jų, visada taip 
ir būdavo daroma. Lietuvos pir-
mininkavimo ES tarybai metu 
neįgalieji gamino dovanas sve-
čiams, o Saločiuose kuriant pa-
minklą Baltijos kelio jubiliejui, 
jam skirtą metalo dalį irgi darė 
„Ūlos juvelyrų studija“. Jos dar-
buotojai pagamino ir Baltijos ša-
lių premjerams bei keliems sve-
čiams skirtas suvenyrines šio 
paminklo kopijas. 

P. Zabielskas labai vertina be-
sitęsiantį bendradarbiavimą su 
Seimo kanceliarija ir pasikeitus 
jos vadovui – neįgalieji jau ga-
vo užsakymą padaryti suveny-
rus tradicinėms šachmatų var-
žyboms „Lietuvos Respublikos 
Seimo taurė – 2015“, skirtoms 
Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dienai paminėti. „Mū-
sų biudžetas iš tokių nedidelių 
užsakymų ir susidėlioja“, – sako 
P. Zabieskas, tikindamas, kad ne-
įgaliųjų nereikia dotuoti, o ver-
čiau suteikti galimybes užsidirb-
ti, kaip esama kitose valstybėse, 
ypač Skandinavijos šalyse. 

Savos juvelyro 
dirbtuvės – ne vieno 

svajonė
Jau 7-eri metai juvelyro dar-

bu A. Kojis užsiima ne tik įmonė-
je, bet ir namuose – vyriškis yra 
įkūręs savo dirbtuves. Pramokęs 
amato, teorines žinias išmėginęs 
praktikoje, Algimantas sukūrė 
verslo planą ir kreipėsi į Darbo 
biržą paramos savarankiškam 
verslui. „Tai mano „užklasinė“ 
veikla“, – santūriai šypteli vy-
riškis, prisimindamas, kad ryž-
tis prisiimti riziką ne tik įkurti 
dirbtuves, bet ir 3 metus išlaikyti 
jų veiklą, labai drąsu nebuvo. Už 
gautą valstybės paramą susipir-
ko nepigiai kainuojančią įrangą 
ir ėmėsi darbo. Šiandien kelią į 
Širvintose esančias A. Kojo juve-
lyrines dirbtuves suranda ne tik 
jo gimtojo miesto žmonės, bet 
ir ukmergiškiai, vilniečiai. Ga-
na dažnai Algimanto ieško būsi-
mieji sutuoktiniai, moterys atne-
ša sutaisyti papuošalus. Dirban-
tis, aktyviai gyvenantis vyriškis 
savarankiškam verslui daug lai-
ko skirti negali, tačiau kūrybinis 
darbas turi savo žavesio, tad jo 
atsisakyti Algimantas neketina. 

Apie savo juvelyrines dirbtu-
ves svajoja ir šeštus metus „Ūlos 
juvelyrų studijoje“ dirbanti iš 
Utenos į sostinę persikėlusi Sa-
bina Birietaitė. Į VRC mergina 
važiavo tiksliai žinodama – no-
ri išmokti juvelyro amato. Sabi-
na neslepia, kad šio tikslo link ją 
pastūmėjo ir tėčio svajonės – jis 
visą gyvenimą norėjo tapti juve-
lyru, tačiau šiam norui išsipildy-
ti nebuvo lemta.

Profesinės reabilitacijos me-
tu Sabina išmoko pagrindines ju-
velyro darbo operacijas, paban-
dė kurti papuošalus. Daug atidos 
ir kruopštumo reikalaujantis 
darbas merginai patinka, tačiau 
pradėti dirbti visiškai savaran-
kiškai Sabina kol kas nesiryžta. 
Neramu, kad dar ne viską moka, 
kad dar trūksta praktikos. Tačiau 
S. Birietaitė neabejoja, kad savo 
juvelyrines dirbtuves kada nors 
būtinai atidarys. 

Aldona Milieškienė
Egidijaus Skipario nuotr. 

„Ūlos juvelyrų studijos“ asortimente – įvairiems apdovanojimams skir-
ti ženklai.

Neįgaliųjų socialinė įmonė pateisi-
no P. Zabielsko lūkesčius.

Vien valstybės parama 
nesikliauja 

Bendrovės vadovas P. Za-
bielskas džiaugiasi, kad sumany-
mas kartu su VRC sudaryti gali-
mybę neįgaliesiems įsidarbin-
ti pagal ką tik išmoktą specialy-
bę, pasiteisino. 2005-ųjų sausį 
įkurtai „Ūlos juvelyrų studijai“ tų 
pačių metų rugsėjį buvo suteik-
tas neįgaliųjų socialinės įmonės 
statusas. Jis užtikrino ir gana ne-
menką valstybės paramą. Kitaip 
nei dauguma šiandien egzistuo-
jančių socialinių įmonių, visą ski-
riamą valstybės dotaciją panau-
dojančių tik darbo užmokesčio ir 
„Sodros“ įmokų kompensacijai, 
„Ūlos juvelyrų studija“ finansinės 
paramos lėšomis pasirūpina as-
meniniais asistentais bei neįga-
liųjų atvykimu į darbą. 

Kasdienybės stebuklai
Nedaug žmogui reikia, kad 

praskaidrėtų kasdienybė, 
kad diena įgautų daugiau atspal-
vių, taptų turiningesnė.

Visada žavėjausi „Bičiulystė-
je“ spausdinamomis Stefanijos 
Fedulaitės esė. Ir štai vieną die-
ną ant mano stalo atsirado jos 
knyga „Neišsiųsti laiškai“. Ir dar su 
autografu! Argi tai ne stebuklas? 
Norisi pasakyti, kad tai labai „so-
ti“ knyga. Paskaitai puslapį, kitą 
ir yra apie ką pamąstyti ilgą lai-
ką. Tokios knygos neperskaitysi 
skubėdamas. Tai, anot „Bičiulys-
tės“ redaktorės, „dvasinės stipry-
bės versmė“. Ačiū autorei, kad ji 
moka dovanoti žmonėms svarų, 
šiltą žodį.

Po kelių dienų mane pasiekė 
kita knyga – Elenos Rutkauskai-
tės „Gyvenimus jungianti upė“. 
Daugelį metų E. Rutkauskaitė po 
kruopelytę rinko savo krašto (Pas-
valio rajono) žmonių prisimini-
mus, tautosaką, siekdama visa tai 
išsaugoti ateities kartoms. Būda-
ma jau brandaus amžiaus, kanki-
nama daugybės ligų, buvusi mo-
kytoja išleido knygą apie Pasva-
lio rajono Toliūnų ir Gegabrastos 
kaimus. Knygos pristatymas tapo 

to krašto žmonių švente. Norin-
čius patekti į renginį vos sutalpi-
no mokyklos salė. 

Autorei tai atpildas už įdėtą 
didžiulį darbą, už dėmesį gimta-
jam kraštui, jo istorijai, už meilę 
to krašto žmonėms.

Prie kasdienybės stebuklų 
norėčiau priskirti ir tai, kad jau 
kelintus metus kiekvieną dieną 
ant mano stalo atsiranda karš-
ti pietūs. Tai Vaižganto progim-
nazijos mokiniai per pertrauką 
juos atneša iš mokyklos valgyk- 
los. Šiemet tai daro 8 a klasės mo-
kiniai. Pareigingi, mandagūs, stro-
pūs! Belieka pasidžiaugti jaunų 
žmonių geranoriškumu, supra-
tingumu. 

O Šeduvos gimnazijos speci-
aliojo mokymo skyriaus mokiniai 
daug džiaugsmo ir malonių aki-
mirkų patiria prižiūrėdami peda-
goginės fermos gyvūnus.

Gyvenimo ratas sukasi. No-
risi tikėti, kad likimas pateiks dar 
daug kasdienių stebuklų. O gal 
patys kurkime juos, bendrauda-
mi su kitais įžvelkime stebuklus 
kad ir mažose smulkmenose. Bus 
šviesiau gyventi.

Janina OžAlinskAitė
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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, kovo 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (36) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (4/12). 10.40 
Pasaulio panorama (kart.). 11.10 Sa-
vaitė (kart.). 11.40 Mokslo ekspresas 
(kart.). 12.00 VRK pirmininko Zeno-
no Vaigausko spaudos konferencija. 
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
13.05 Skalūnų dujos – naujoji energe-
tikos karštligė. Dok. f. Didžioji Britanija, 
2013 m. ž (subtitruota, kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 Premjera. 
Nuodėminga meilė (11/4) N-7. 17.00 
Premjera. Akis už akį (4/9) N-7. 17.45 
Premjera. Naisių vasara (32). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera. Ten, kur namai (2/2) 
N-7. 19.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 
22.20 Pinigų karta. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Ten, kur namai (2/2) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (4/9) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
4.05 Teisė žinoti (kart.). 4.55 Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1995 m. (kart.). 

Antradienis, kovo 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (37) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/1) 
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 11.30 „Eurovizija 2015“. Ge-
riausios nacionalinės atrankos akimir-
kos (kart.). 13.05 Pinigų karta (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 Premjera. Nuodėminga meilė 
(11/5) N-7. 17.00 Premjera. Akis už akį 
(4/10) N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara (33). 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Premjera. Ten, 
kur namai (2/3) N-7. 19.30 Emigran-
tai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Specialus tyri-
mas. 22.20 Istorijos detektyvai. 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Ten, kur namai 
(2/3) (kart.) N-7. 0.30 Akis už akį (4/10) 
(kart.) N-7. 1.15 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.15 Emigrantai (kart.). 4.05 
Specialus tyrimas (kart.). 4.55 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 

Trečiadienis, kovo 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (38) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (5/2). 10.40 
Emigrantai (kart.). 11.30 Delfinai ir 
žvaigždės (kart.). 13.05 Specialus ty-
rimas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.15 Premjera. Nuodėmin-
ga meilė (11/6) N-7. 17.00 Premjera. 
Akis už akį (4/11) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara (34). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Ten, kur namai (2/4) N-7. 
19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Ten, kur namai (2/4) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (4/11) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Gyvenimas (kart.). 4.05 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.15 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 5 d. 
9.00 Komisaras Reksas (39) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (5/3). 10.40 Gy-
venimas (kart.). 11.30 Auksinis protas 
(kart.). 12.45 Mokslo ekspresas (kart.). 
13.05 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 
1995 m. (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 Premjera. Nuodė-
minga meilė (11/7) N-7. 17.00 Prem-
jera. Akis už akį (4/12) N-7. 17.45 
Premjera. Naisių vasara (35). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera. Ten, kur namai (2/5) 
N-7. 19.30 Tikri vyrai. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Varšuvos šnipai (1) N-14. 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Ten, kur 
namai (2/5) (kart.) N-7. 0.30 Akis už 
akį (4/12) (kart.) N-7. 1.15 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.15 Delfinai ir žvaigž-
dės (kart.). 4.55 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 

Penktadienis, kovo 6 d. 
9.00 Komisaras Reksas (40) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (5/4). 10.40 Bė-
dų turgus (kart.). 11.30 Stilius (kart.). 
12.20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 13.10 Tikri vyrai. Realybės do-
kumentika (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 Premjera. Nuodė-
minga meilė (11/8) N-7. 17.00 Premje-
ra. Akis už akį (4/13) N-7. 17.45 Tau-
tos balsas. 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Delfinai ir žvaigž-
dės. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Duokim garo! 22.40 Rokis. Veiksmo 
drama. JAV, 1976 m. N-14. 0.40 Akis 
už akį (4/13) (kart.) N-7. 1.25 Algi-
manto Raudonikio jubiliejinis koncer-
tas „Skinsiu raudoną rožę“. 2014 m. 
3.50 Tautos balsas (kart.). 4.20 Duo-
kim garo! (kart.). 

Šeštadienis, kovo 7 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Mūsų kaimynai 
marsupilamiai (3/17). 9.25 Premjera. 
Animalija (8). 9.50 Džeronimas (2/3). 
10.15 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 Moks-
lo ekspresas. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Gyvenimo kelias. 
3 d. Namai. Didžioji Britanija, 2014 m. 
13.00 Inspektorius Luisas (3/3) N-7. 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota). 15.00 Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mū-
sų laisvės metai. 1996 m. 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Būkime kar-
tu. 22.40 Da Vinčio demonai 1 (1/1, 2) 
(subtitruota) N-14. 0.25 Laiko mašina. 
2.05 Inspektorius Luisas (3/3) (kart.) 
N-7. 3.40 Klausimėlis.lt. 4.00 Būkime 
kartu. M. Linkytės ir V. Baumilos pa-
laikymo koncertas. 5.40 Mokslo eks-
presas (kart.). 

Sekmadienis, kovo 8 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 mar-
supilamiai (3/18). 9.25 Premjera. Va-
kavilis (19). 9.50 Džeronimas (2/4). 
10.15 Aviukas Šonas (4/11). 10.25 
Gustavo enciklopedija (Subtitruota). 
10.55 Leonardas (1/11, 12) 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Lotynų 
Amerikos platybėse. 4 d. Pantanalis. 
Laukinė Brazilijos širdis. Nyderlandai, 
2012 m. (subtitruota). 13.00 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (13/5) 
N-7. 14.30 Dujos – Rusijos ginklas. 
Dok. f. Švedija, 2014 m. (subtitruota). 
15.30 Tautos balsas (kart.). 16.00 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ – Kauno „Žal-
giris“. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama 19.55 Sa-
vaitė 20.30 Panorama. 21.00 Prem-
jera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi (8). 
21.50 Koncertas „Gražiausios dainos 
moterims“. 22.55 Šokis ant ašmenų. 
Drama. Didžioji Britanija, 2013 m. (1) 
N-7. 0.30 Auksinis protas (kart.). 1.40 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(13/5) (kart.) N-7. 3.10 Pasaulio pano-
rama (kart.). 3.35 Savaitė (kart.). 4.05 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi (8) (kart.). 
4.50 Koncertas „Gražiausios dainos 
moterims“ (kart.). 

vati praktika (6) N-7. 0.10 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (23) N-14. 1.10 
Kerštas (1) N-14. 2.00 Aferistas (13) 
N-7. 2.50 Paskutinis iš vyrų (2, 3) N-7. 
3.40 Choras (5) N-7. 

Antradienis, kovo 3 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (5, 6) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (43, 44) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2048). 10.00 Aistros 
spalvos (115) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(10). 13.30 Legenda apie Korą (8) N-7. 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
14.30 Simpsonai (7, 8) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (9) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę. N-7. 20.30 VIP N-7. 21.00 
Rezidentai (29) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Transporteris (10) N-14. 
23.10 Krizė (7) N-14. 0.10 Kastlas (1) 
N-7. 1.10 Kerštas (2) N-14. 2.00 Afe-
ristas (14) N-7. 2.50 Paskutinis iš vy-
rų (4, 5) N-7.  3.40 Choras (6) N-7. 

Trečiadienis, kovo 4 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (7, 8) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (45, 46) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2049). 10.00 Aistros 
spalvos (116). N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(11). 13.30 Legenda apie Korą (9) N-7. 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (21). 
14.30 Simpsonai (9, 10) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (10) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pakartok! N-7. 21.00 Reziden-
tai (30) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.05 Vikingų loto 22.10 Apsuptyje 2. 
Tamsi teritorija. Veiksmo trileris. JAV, 
1995 m. N-14. 0.15 Elementaru (23) 
N-7. 1.15 Kerštas (3) N-14. 2.05 Afe-
ristas (15) N-7. 2.55 Paskutinis iš vyrų 
(6, 7) N-7. 3.45 Choras (7) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 5 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (9, 10) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (47, 48) N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje (2050). 10.00 
Aistros spalvos (117) N-7. 11.00 TV 
Pagalba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (12). 13.30 Legenda apie Ko-
rą (10) N-7. 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (1). 14.30 Simpsonai (11) 
N-7. 15.00 Simpsonai (12) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (11) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Ginčas be taisyklių. N-7. 21.00 Rezi-
dentai (31) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Karaliaus Tuto prakeiks-
mas. Fantastinė nuotykių drama. JAV, 
2006 m. N-7. 23.55 Kaulai (21) N-14. 
0.55 Kerštas (4) N-14. 1.45 Aferistas 
(16) N-7. 2.35 Paskutinis iš vyrų (8, 9) 
N-7. 3.00 Paskutinis iš vyrų (9) N-7. 
3.25 Choras (8) N-7. 

Penktadienis, kovo 6 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (11) N-7. 7.25 Simp-
sonai (12) N-7. 7.55 Moterys meluoja 
geriau (49) N-7. 8.25 Moterys meluoja 
geriau (50) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (2051) 10.00 Aistros spalvos (118) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ragai ir kanopos sugrįžta (13) 13.30 
Legenda apie Korą (11) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (2) 14.30 
Simpsonai (13, 14) N-7. 15.30 Lau-
kinė Esmeralda (12) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.15 Kaip ant delno 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Bitės f. Ani-
macinis f. JAV, 2007 m. 21.15 Legen-
da apie Heraklį. Nuotykių f. JAV, 2014 
m. N-7. 23.10 Įsiveržimas į JAV. Trile-
ris. JAV, 1985 m. N-14. 1.20 Gundanti 
klasta. Kriminalinis trileris. JAV, 2008 
m. N-14. 3.10 Prisijaukinimo menas. 
Romantinė drama. JAV, 2011 m. N-7. 

Šeštadienis, kovo 7 d.
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Re-

dakajus (19) N-7. 7.00 Bidamanų tur-
nyras (18) N-7. 7.30 Mažylių nuoty-
kiai (12). 8.00 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 8.30 Būrys (19) 
N-7. 9.00 Svajonių ūkis. 9.30 Mamy-
čių klubas. 10.00 Mitybos balansas. 
11.00 Laikas keistis. 11.30 Vaikų 
darželio policininkas. JAV, komedija, 
1990 N-7. 13.45 Gyvenimo bangos 
(17) N-7. 16.20 Ekstrasensai detek-
tyvai (13) N-7. 17.20 Svajonių nuota-
ka N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Nar-
nijos kronikos. Aušros užkariautojo ke-
lionė. Nuotykių f. JAV, 2010 m. N-7. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojack-
pot. 21.20 Transporteris 3. Veiksmo f. 
Prancūzija, D. Britanija, 2008 m. N-14. 
23.25 Džiunglės. Nuotykių komedija. 
Rusija, 2012 m. N-7. 1.05 Mirtinas 
smūgis. Trileris. JAV, 2010 m. N-14. 
2.50 Kaip pamišę. Romantinė drama. 
JAV, 2011 m. N-7. 

Pirmadienis, kovo 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (3). 7.00 To-
mas ir Džeris (23) (kart.). 7.25 Mada-
gaskaro pingvinai (16) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (150) 
N-7. 8.45 Aš – šnipas. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2002 m. (kart.) N-7. 
10.35 Šuo futbolininkas. Europos tau-
rė (kart.) Nuotykių f. šeimai. JAV, 2004 
m. 12.15 Pašėlę Tornberiai. Animaci-
nis f. JAV, 2002 m. (kart.). 13.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (17). 14.20 Bė-
gantis laikas (18) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Nuo... Iki... 21.00 PREMJERA 
Juodos katės (1) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Trečias žmogus. Drama. Bel-
gija, Didžioji Britanija, JAV, Prancū-
zija, Vokietija, 2013 m. N-14. 0.55 
Ties riba (18) N-14. 1.50 Nikita (12) 
N-7. 2.45 Karališkos kančios (1) N-7. 
3.40 Programos pabaiga. 3.45 Lietu-
va Tavo delne. 

Antradienis, kovo 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (4). 7.00 To-
mo ir Džerio pasakos (1) (kart.). 7.25 
Madagaskaro pingvinai (17) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (151) N-7. 8.55 Pragaras rojuje. 
Veiksmo f. Ispanija, 2011 m. (kart.) 
N-7. 11.10 Šnipų vaikučiai 4. Kome-
dija šeimai, 2011 m. JAV. (kart.) N-7. 
12.55 Tomas ir Džeris (24, 25). 13.55 
Madagaskaro pingvinai (18). 14.20 
Bėgantis laikas (19) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 
Realybės drama. 21.00 PREMJERA 
Juodos katės (2) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Gili žydra 
jūra. Veiksmo f. JAV, 1999 m. N-14. 
0.15 Ties riba (19) N-14. 1.10 Nikita 
(13) N-7. 2.05 Karališkos kančios (2) 
N-7. 3.00 Programos pabaiga. 3.05 
Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, kovo 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (5). 7.00 To-
mas ir Džeris (25) (kart.). 7.25 Mada-
gaskaro pingvinai (18) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (152) 
N-7. 8.55 24 valandos (kart.) N-7. 
10.20 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.45 
Nuo... Iki... (kart.). 12.30 KK2 (kart.) 
N-7. 13.25 Tomas ir Džeris (26). 13.55 
Madagaskaro pingvinai (19). 14.20 
Bėgantis laikas (20) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.00 Gyvenimo receptai 2 (9) 
N-7. 21.00 PREMJERA Juodos ka-
tės (3) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Nėra kur bėgti. 
Veiksmo f. JAV, 1993 m. N-14. 0.10 
Ties riba (20) N-14. 1.05 Nikita (14) 
N-7. 2.00 Karališkos kančios (3) N-7. 
2.55 Programos pabaiga. 3.00 Lietu-
va Tavo delne. 

Ketvirtadienis, kovo 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (6). 7.00 To-
mas ir Džeris (26) (kart.). 7.25 Mada-
gaskaro pingvinai (19) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (153) 
N-7. 8.55 24 valandos (kart.) N-7. 
10.20 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.45 
Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 12.30 
KK2 (kart.). N-7. 13.25 Tomas ir Dže-
ris (27). 13.55 Madagaskaro pingvinai 
(20). 14.20 Bėgantis laikas (21) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.00 PREMJERA 
Juodos katės (4) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Kryžius. Veiksmo f. JAV, 2011 

m. N-14. 0.20 Ties riba (21) N-14. 1.15 
Nikita (15) N-7. 2.10 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 2.40 Programos pa-
baiga. 2.45 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, kovo 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (7). 7.00 To-
mas ir Džeris (27) (kart.). 7.25 Mada-
gaskaro pingvinai (20) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (154) 
N-7. 8.55 K11. Komisarai tiria. Klyks-
mas. N-7. 9.35 K11. Komisarai tiria. 
Nuotaka, kuri žinojo per daug. N-7. 
10.20 Yra kaip yra (kart.). N-7. 11.45 
Gyvenimo receptai 2 (9) (kart.) N-7. 
12.50 KK2 (kart.) N-7. 13.25 Tomas 
ir Džeris (28). 13.55 Madagaskaro 
pingvinai (21). 14.20 Bėgantis laikas 
(22) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Mano vyras gali. 22.20 Žaibiš-
kas kerštas. Kriminalinis veiksmo f. 
JAV, 2010 m. N-14. 0.20 Žuvis – Fran-
kenšteinas. Siaubo f. JAV, 2004 m. S. 
2.00 Kryžius. Veiksmo f. JAV, 2011 m. 
(kart.) N-14. 4.00 Programos pabaiga. 
4.05 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, kovo 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Smalsutė Dora. Pasakų šalyje. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 7.20 Smal-
sutė Dora (1). 7.45 Agentas Šunytis 
(1). JAV. 8.10 Madagaskaro pingvinai 
(1). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos (2). 
9.00 Ponas Bynas (24, 25) (Mr. Be-
an). 10.00 KINO PUSRYČIAI Kaukės 
sūnus. Nuotykių komedija. JAV, 2005 
m. 11.45 Šaunioji beždžionė. Nuotykių 
komedija. JAV, 2004 m. 13.30 Visados 
kaip pirmą kartą. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2004 m. N-7. 15.20 PREMJE-
RA Čiauškutė (1) N-7. 17.40 Didingo-
jo amžiaus paslaptys. Istoriją pakeitusi 
meilė I. Dokumentinis f. Turkija, 2014 
m. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS. 
PREMJERA Rifo pasaka 2. Animaci-
nis f. JAV, Pietų Korėja, 2012 m. 20.35 
PREMJERA Suvaidink mano žmoną. 
Romantinė komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 22.50 PREMJERA Mirtina jung-
tis. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2009 m. 
N-14. 0.40 Žaibiškas kerštas. Krimi-
nalinis veiksmo f. JAV, 2010 m. (kart.) 
N-14. 2.35 Programos pabaiga. 2.40 
Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, kovo 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (1). 6.55 Žmo-
gus-voras (1). 7.20 Smalsutė Dora 
(2). 7.45 Agentas Šunytis (2). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (2). 8.35 To-
mo ir Džerio pasakos (3). 9.00 Sveika-
tos ABC televitrina. 9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Artūras ir 
minimukai. Nuotykių f. šeimai. Pran-
cūzija, 2006 m. 11.55 Teisė tuoktis. 
Romantinė komedija. Australija, JAV, 
2007 m. N-7. 13.35 Aeroplanas 2. Tę-
sinys. Romantinė komedija. JAV, 1982 
m. N-7. 15.15 PREMJERA Čiauškutė 
(2) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.25 Melo pinklės. Veiksmo trileris. 
JAV, 2008 m. N-14. 0.55 Pavasario 
atostogos. Komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 2.40 Programos pabaiga. 2.45 
Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, kovo 2 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (21) (kart.) N-7. 
9.00 Bosas (21, 22) (kart.) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (406) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (272) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Patrulis (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (18). 15.45 Prokuro-
rų patikrinimas (273) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Visa menanti (33) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (33) N-7. 20.25 Vedęs ir 
turi vaikų (22) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 
21.30 Sluoksniuotas pyragas. Krimi-
nalinis trileris. Didžioji Britanija, 2005 
m. N-14. 23.40 Sausas įstatymas (5) 
N-14. 0.45 Visa menanti (33) (kart.) 
N-7. 1.40 Prokurorų patikrinimas (273) 
(kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (33) (kart.) N-7. 
9.00 Brolis už brolį (9, 10) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (407) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (273) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(22) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (19). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (274) N-7. 17.00 Muchtaro su-

grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vi-
sa menanti (34) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (34) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (23) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Pasodinsiu savo EKS. Romantinė ko-
medija. JAV, 2010 m. N-7. 23.45 Sau-
sas įstatymas (6) N-14. 0.50 Visa me-
nanti (34) (kart.) N-7. 1.45 Prokurorų 
patikrinimas (274) (kart.) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (34) (kart.) N-7. 
9.00 Brolis už brolį (11, 12) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (408) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (274) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (23) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(20). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(275) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Visa menanti 
(35) N-7. 19.25 Policija ir Ko (35) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (1) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Džuna. Romantinė 
komedija. JAV, 2007 m. N-7. 23.20 
Sausas įstatymas (7) N-14. 0.25 Vi-
sa menanti (35) (kart.) N-7. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (275) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (35) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (409) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (275) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (1) (kart.) N-7. 1991 m. Situa-
cijų komedija. JAV. 14.45 Amerikos 
talentai (21). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (276) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Visa menanti (1) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (36) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (2) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Turi mylėti šunis. N-7. Romantinė ko-
medija. JAV, 2005 m. 23.35 Sausas 
įstatymas (8) N-14. 0.40 Visa menanti 
(1) (kart.) N-7. 2014 m. 1.35 Prokuro-
rų patikrinimas (276) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 6 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (36) (kart.) N-7. 
9.00 Turi mylėti šunis. Romantinė 
komedija. JAV, 2005 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (410) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (276) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (2) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (22). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (277) N-7. 17.00 Davis'o tau-
rės teniso turnyras. Lietuva – Len-
kija. 22.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
22.30 Žmogus šešėlis. Veiksmo f. Di-
džioji Britanija, JAV, Rumunija, 2006 
m. N-14. 0.25 Eimosas ir Endriu. Ko-
medija. JAV, 1993 m. N-7. 2.25 Pro-
kurorų patikrinimas (277) (kart.) N-7. 
3.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 7 d. 
7.00 Amerikos talentai (21) 

(kart.). 8.00 Amerikos talentai (22) 
(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Žiemos galiūnas. 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! 13.00 Džiunglių prince-
sė Šina (2) N-7. 14.00 Šeimynėlė (89, 
90) N-7. 15.00 Davis'o taurės teniso 
turnyras. Lietuva – Lenkija. 18.00 Mis-
tinės istorijos (22) N-7. 19.00 Dainuok 
mano dainą. 21.00 MANO HEROJUS 
Samdiniai. Veiksmo drama. Didžio-
ji Britanija, 2011 m. N-14. 23.00 AŠ-
TRUS KINAS Mirties motelis 2. Pirma-
sis kirtis. Siaubo trileris. JAV, 2009 m. 
N-14. 0.40 Afigiena mokytoja (5) N-7. 
1.05 Afigiena mokytoja (6) N-7. 1.30 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 8 d.
7.00 Mistinės istorijos (22) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Pasaulis X. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai 
(2) N-7. 13.00 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas. 15.00 Davis'o taurės teniso 
turnyras. Lietuva – Lenkija. 20.00 Mis-
tinės istorijos (23) N-7. 21.00 Kortų na-
melis (7) N-14. 22.00 Kortų namelis (8) 
N-14. 23.00 Absoliuti valdžia. Veiks-
mo f. JAV, 1997 m. N-14. 1.25 Afigi-
ena mokytoja (7) N-7. 1.50 Afigiena 
mokytoja (8) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, kovo 8 d.
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Re-

dakajus (20) N-7. 7.00 Bidamanų tur-
nyras (19) N-7. 7.30 Mažylių nuoty-
kiai (13). 8.00 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 8.30 Būrys (20) 
N-7. 9.00 Statybų TV. 9.30 Nepa-
prasti daiktai. 10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 11.30 Nykštu-
kas Nosis. Animacinis f. Rusija, 2003 
m. 13.10 Gyvenimo bangos (18) N-7. 
15.55 Ekstrasensai detektyvai (14) 
N-7. 16.45 Ekstrasensai detektyvai 
(15) N-7. 17.55 Aš – stilistas! 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Šuolis! N-7. 22.30 Kulka. Tri-
leris. JAV, 2014 m. N-14. 00.15 Kiber-
netinis persekiotojas. Trileris. Kana-
da, 2012 m. N-14. 02.00 Tigro širdis. 
Veiksmo komedija. JAV, 1996 m. N-7. 

Pirmadienis, kovo 2 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (3) N-7. 7.25 Simp-
sonai (4) N-7. 7.55 Moterys meluoja 
geriau (41, 42) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2047). 10.00 Aistros spalvos 
(114) N-7. 11.00 Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius. Animacinis f. Rusi-
ja, 2004 m. 12.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 13.00 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (9). 13.30 Legenda 
apie Korą (7) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (19). 14.30 Simpsonai (5) 
N-7. 15.00 Simpsonai (6) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (8) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Žvaigždžių dešimtukas. N-7. 20.30 Fa-
rai. N-7. 21.00 Rezidentai (28) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Apsu-
krios kambarinės (2) N-14. 23.10 Pri-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Lietuvoje ortopedinę avalynę 
pacientams gamina bendrovės 
„Ortopedijos technika“, „Orto-
pedijos klinika“, „Pirmas žings-
nis“, „Ortobatas“, „Vilties žie-
das“, „Ortho baltic“. Paradok-
sas – bendrovės „Ortopedijos 
projektai“ bei „Nacionalinis or-
topedijos centras“ ortopedinės 
avalynės negamina, o yra tarpi-
ninkės... parduodant paprastą, 
standartinę avalynę. Didžiausia 
ir seniausiai ortopedinę avaly-
nę gaminanti AB „Ortopedijos 
technika“ turi galimybę paga-
minti apie 1000 porų avalynės 
per mėnesį, tačiau Lietuvos rin-
kai pateikia apie 250–300 po-
rų. Bendrovės atstovai neslepia, 
kad dėl neskaidrios VLK veiklos 
jų planuose audžiama mintis di-
dinti eksportą ir iki minimumo 
sumažinti gamybą Lietuvos rin-
kai. Visa bendrovės „Ortho bal-
tic“ pagaminta produkcija ke-
liauja į užsienį. 

„Problema ta, kad pagal ga-
liojančią kompensavimo tvarką 
kompensuojama ne visa bazinė 
gaminio kaina, o taikomas „plau-
kiojančio“ balo principas. Pernai 
kompensavimo balas buvo 0,5. 
Vadinasi, kompensuojama tik 
pusė bazinės kainos, todėl ga-
minant individualią ortopedinę 
avalynę, išlaidos gamintojams 
dažniausiai nepadengiamos“, – 
pasakojo „Ortopedijos techni-
kos“ direktorė Rūta Vilemienė. 

Dėl kompensavimo už orto-
pedinius gaminius VLK yra iki 
ausų įklimpusi į skolas. Vien 
AB „Ortopedijos technika“ VLK 
skolinga 10,5 milijono litų, „Ort-

ho Baltic“ – apie milijoną litų. 
„Esame sudarę taikos sutartį, 
VLK prisižadėjo skolą sumokė-
ti per ketverius metus“, – R. Vi-
lemienė patvirtino, kad dėl sko-
los, kuri susidarė per trejus me-
tus, grąžinimo teko kreiptis net 
į teismą. Įmonės direktorė sa-
ko, kad jei būtų pakeista esama 
ortopedinės avalynės skyrimo 
tvarka, nebūtų jokių skolų. Šian-
dieninė tvarka sudaro galimybę  
piktnaudžiauti ortopedinę ava-
lynę teikiančioms bendrovėms 
ir dažnai neužtikrina, kad ava-
lynė būtų skiriama tik pacien-
tams, kuriems jos tikrai reikia.

VLK pasirašo sutartis su 
įmonėmis, kurios neturi dar-
buotojų ir gamybos bazės ga-
minti ortopedinę avalynę, de-
klaruodamos, kad avalynę pagal 
sutartis gamina trečiosios šalys. 
„Ortopedijos projektai“ bei „Na-
cionalinis ortopedijos centras“ 
ir yra tokios „trečiosios šalys“. 
Avalynės negaminančios ben-
drovės ją paprasčiausiai perka. 
Dažniausiai – Kauno avalynės 
fabrike „Lituanica“, kuris gami-
na paprastus batus. Gaminys 
pacientams atiduodamas kaip 
ortopedinė avalynė. 

Ortopedinę avalynę gami-
nančių bendrovių savininkai jau 
seniai mina VLK slenkstį reika-
laudami, kad būtų uždrausta 
prekiauti serijiniu būdu paga-
minta „ortopedine“ avalyne, ne-
būtų sudaromos sutartys su or-
topedinės avalynės negaminan-
čiomis bendrovėmis. Tai pada-
rius specialiosios avalynės ga-
myba nebūtų nuostolinga. 

Ortopediniai batai –  
aukso kasyklos

Neįgalieji  
pasaulyje

www.valstietis.lt skaitome žurnalisto Valdo Kvedaro 
straipsnį apie apmokėjimo už ortopedinę avalynę vin-
grybes.

Aklųjų teisė anonimiškai 
balsuoti kainuoja pusę 

milijono zlotų
Lenkijoje užvirė diskusija rinkimų tema. Ar aklieji la-
bai nori balsuoti anonimiškai? Ar jiems tai tikrai labai 
svarbu? Šie klausimai nekiltų, jei iš dangaus nukritęs 
stebukladarys sugalvotų ir pasiūlytų akliesiems kitokį 
būdą savarankiškai balsuoti, ne tokį brangų, koks buvo 
įdiegtas prieš kelerius metus.

Nė vienas meno projektas ne-
gali sustabdyti silpnaprotystės. 
Tačiau išvyka į muziejų gali pra-
turtinti atmintį prarandančių 
žmonių kasdienybę. Programa 
„Susitikime muziejuje“ pakvie-
tė įvairiomis demencijos for-
momis sergančius žmones, gy-
venančius globos namuose „Se-
nevita“, „Tremtinių namai“ bei 
Gerontologijos ir reabilitacijos 
centre, užmiršti tai, kad jie yra 
ligoniai.

Jie turėjo galimybę atvykti 
į muziejų, kur laukė specialiai 
paruošti muziejininkai eduka-
toriai. Šie specialistai padėjo 
sergantiems žmonėms apžiūrė-
ti meno kūrinius ir juos aptarti. 

Išvyka į muziejų pradžiugi-
no tuos globos namų gyvento-
jus, kurie dar supranta, kad jie 
vyksta į muziejų. Senjorai, kurių 
liga jau pažengusi, sugebėjo be 
vargo dalyvauti meno kūrinio, 
dažniausiai paveikslo, aptari-
me, išsakyti tai, ką jaučia ir gal-
voja. Išvykos į įvairius muzie-

jus buvo organizuojamos glo-
bos namų gyventojams pagal 
edukacinę programą „Susitiki-
me muziejuje“.

Ši programa yra 2014 m. 
Nacionalinės dailės galerijos 
įgyvendinto projekto „Kultū-
ros prieinamumo didinimas: 
mokymų programa kultūros 
ir meno darbuotojams“ dalis. 
Šis projektas rėmėsi Niujorko 
Moderniojo meno muziejaus 
(MOMA) edukacinių programų 
patirtimi. Nuo 2007 metų įgy-
vendinama speciali, demenci-
ją turintiems asmenims skirta 
programa „Meet me at MOMA“, 
šiandien pritaikyta daugiau nei 
70 muziejų visame pasaulyje.

Lietuvoje įgyvendinant šį 
projektą savo duris atvėrė Vy-
tauto Kasiulio dailės muziejus, 
Radvilų rūmų dailės muziejus, 
Vilniaus paveikslų galerija, Lie-
tuvos jūrų muziejus. Pagrindi-
nis partneris – Nacionalinė dai-
lės galerija, projektą įgyvendino 
VšĮ „Socialiniai meno projektai“.

Alzheimerio liga neturi įkalinti
Tinklalapyje www.lrytas.lt rašoma apie senjorų „gydymą“ 
išvyka į muziejų. 

800 rinkėjų – daug ar 
mažai?

2010 metais balsuoti atė-
ję Lenkijos neregiai pirmą kar-
tą paėmė į rankas šablonus, 
kuriuose Brailio raštu buvo iš-
spausdintos besivaržančių poli-
tikų pavardės. Šablonas – tokio 
pat dydžio, kaip rinkimų biule-
tenis, kairėje pusėje ties žymė-
jimo vietomis palikti langeliai.

Procedūra tokia: priglaudi 
šabloną prie biuletenio, perskai-
tai Brailio raštu pavardes ar par-
tijų pavadinimus, užčiuopi kai-
rėje pusėje tinkamą langelį ir 
pro jį paišai kryželį, parodai sa-
vo valią. Nuimi šabloną, biulete-
nį sulankstai ir meti į balsadėžę. 
Tokiu būdu įgyvendinama kons-
titucinė kiekvieno rinkėjo teisė 
balsuoti anonimiškai.

Be abejo, visus domina, kiek 
gi Lenkijos neįgaliųjų pasi-
naudojo suteikta galimybe. 
2010-aisiais tokių buvo 800. 
Šį skaičių dabar daug kas mini. 
Taupieji piktinasi, kad naujovė – 
visai nereikalinga, nes tik 800 
rinkėjų pasinaudojo šablonais, 
o jų spausdinimui buvo išleista 
pusė milijono zlotų! Kurčiųjų ir 
aklųjų rėmimo draugijos pirmi-
ninkas Gžegožas Kozlovski opo-
nentams atsikerta: „Rinkimai 
kainuoja vis brangiau. 2010 me-
tais išspausdinti visus rinkimų 
lapus kainavo 22 milijonus zlo-
tų, 2014 metais – 74 milijonus. 
Taigi pusė milijono už Brailio 
raštą – nereikšminga dalis. Taip, 
800 būtų lyg ir per mažas skai-
čius, bet tai buvo pradžia, aklieji 
pirmą kartą gavo tokią galimy-
bę, dar nespėta naujovės per-
prasti. Be to, ne visi aklieji, ku-
rie ateina balsuoti, moka Brailio 
raštą. Aš džiaugiuosi ir tais 800, 
nes galbūt būtent atsiradusi ga-
limybė balsuoti anonimiškai at-
vedė juos į rinkimų punktą ir 
galbūt ateityje dar daugiau at-
ves, nes ši tema pastaruoju metu 
labai populiari socialinių tink- 
lų forumuose. Tačiau politikai 
nori atimti iš aklųjų slapto bal-
savimo teisę, kuri garantuojama 
visiems piliečiams. Ar tai ne dis-
kriminacija?“  

Argumentų randa abi 
besiginčijančios pusės

G. Kozlovski piktinasi, kad 
būtent Lenkijos Prezidento Kan-
celiarija nori išbraukti iš Rinki-
mų kodekso aklųjų teisę slapta 
balsuoti. Mat dažniausiai val-
džia tik giriasi, kaip daug padarė 
neįgaliųjų labui, neseniai netgi 
ratifikavo Neįgaliųjų teisių kon-
venciją. O dabar – toks akibrokš-
tas! Taupiųjų iniciatyva jau pa-
siekė Seimą, dabar jau ir parla-
mentarai surėmė ietis. Šiemet 
Lenkijoje vėl bus rinkimai, tad 
politikai, be abejo, negali pra-
leisti progos pasinaudoti aklųjų 
teisių korta, kiekvienas – savaip. 
Pacituosiu kelių politikų mintis:

„Net 800 piliečių galėjo pasi-
naudoti savo konstitucine teise, 
negalime to iš jų atimti.“

„Brailio šablonų likvidavi-
mas – tai arogantiškas valstybės 
požiūris į savo piliečius.“

„Paėmę jiems parengtą šablo-
ną, neįgalieji vis tiek prašydavo 

palydovų pagalbos, nežinodavo, 
ką su juo daryti, tai kam mėtyti 
pinigus?“

Neįgalieji taip pat reiškia sa-
vo nuomonę, ypač aktyviai – so-
cialiniuose tinkluose. Jie prime-
na, kad aklieji irgi dirba, moka 
mokesčius, taigi galima sakyti, 
kad ir jų pinigais finansuojama 
kova su įvairių socialinių gru-
pių diskriminacija. Ir priduria: 
kai kurios iš tų socialinių grupių 
diskriminuojamos žymiai men-
kiau nei aklieji...

visuomenei, kad jie nenori kaž-
kam pranešti, už ką balsuoja, be 
to, kas garantuos, kad balsuota 
už nurodytą asmenį...

Viena iš publikacijų šia te-
ma sulaukė tokio komentaro: 
„Jei vadovausimės vien finansų 
argumentais, valdžia netrukus 
nutars, kad pigiau neįgalųjį už-
nešti laiptais, nei įrengti patogų 
įvažiavimą.“

Vis dėlto politikai spręs, kaip 
pasielgti. Nelengva žengti žings-
nį atgal, bet gali taip atsitikti. 
Ir net ne dėl finansų. Kai rinki-
muose dalyvauja daug kandi-
datų, biuleteniai atspausdinami 
ant kelių lapų. Partijos baimina-
si, kad pateksiantys į pirmą lapą 
turės daugiau šansų būti išrink-
ti, ypač jei tie rinkėjai – akli, ku-
rie galbūt kitų lapų net neatvers.

Lietuvoje aktualiau 
eurai

O kaip Lietuvoje? Ar mūsų 
šalyje visi neįgalieji gali slap-
ta balsuoti? Lietuvos Respubli-
kos Seimo narys Edvardas Ža-
karis, turintis regėjimo negalią, 
į šį „Bičiulystės“ klausimą atsa-
kė: „Abejoju, kad ši problema 
yra aktuali, nes visiško slaptu-
mo beveik neįmanoma užtikrin-
ti. Jei būsiu vienas atėjęs į rin-
kimų apylinkę, visi žinos, už ką 
balsavau. Lietuvoje visiškai ne-
matančių yra gal pora tūkstan-
čių žmonių, tarp jų daug seny-
vo amžiaus. Abejoju, kad jie su-
sigaudytų, kaip su tais šablonais 
balsuoti. Net ir regintys senjorai 
dažnai visai susipainioja bal-
suodami, o jau kandidatų rei-
tingavimas jiems – lyg aukštoji 
matematika, neįkandamas da-
lykas. Manau, geriausia bus su-
laukus elektroninio balsavimo, 
tai išspręstų visas problemas. 
Dabartiniams senukams tai irgi 
būtų sudėtinga, bet kol tokį bal-
savimą įdiegs, mūsų žmonės jau 
bus jam pasirengę. Mums dabar 
daug labiau rūpi popieriniai eu-
rai. Nepasirūpinta, kad Lietuva 
gautų specialiai akliesiems pa-
žymėtų banknotų, todėl žmo-
nės vargsta.“

Pagal užsienio spaudą parengė

Brigita BAlikienė 

Aklieji vis dar tikisi, kad jų 
teisės bus užtikrintos ir nebe-
nori girdėti, kad jų negalia per 
sunki valstybės biudžetui. Neį-
galiesiems nepriimtinos ir kal-
bos, kad štai pabandėm, nepasi-
teisino, tad atsisakykime ir ne-
mėtykime pinigų. Nepasiteisi-
no? Per mažai praėjo laiko, pa-
laukime bent šiųmečių rinkimų 
(Lenkijoje bus renkamas prezi-
dentas), pasižiūrėsime. Juk daug 
metų aklieji buvo pratę balsuoti 
padedant draugams ar giminai-
čiams. Reikia laiko jiems suvok-
ti: „Esu toks pat rinkėjas, kaip ir 
visi, neprivalau niekam rodyti, 
už ką balsuoju!“

Peticiją galima pasirašyti 
internete

Fondas „Vis Maior“ sukūrė 
peticiją internete. Už aklųjų tei-
sę slapta balsuoti pasisakė keli 
šimtai žmonių, prieš – vos ke-
letas. Pasirašantieji dar gali ir 
pakomentuoti, pasidalyti savo 
mintimis. Štai varšuvietė Eva pa-
rašė, kad jai patinka nežinoti, už 
ką balsuoja jos vyras su regėji-
mo negalia.

Gan aštriai būna reaguoja-
ma, jei kuriame nors portale kas 
nors primena, kad galima gi pa-
rašyti įgaliojimą, nurodyti, už ką 
balsuoti, – ir viskas bus įvykdy-
ta. Akliesiems vis tenka priminti 
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Prie kūrybos 
šaltinio

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“. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

vytautas vitkūnAs

Gyvenimo  
skundas
Seniai užmigti laikas,
Bet niekaip negaliu.
Gyvenimas lyg vaikas
Verkšlena balseliu

Ir skundžiasi: jį skriaudžia
Maži ir dideli,
O jo dejonę graudžią 
Išgirsta net keli

Beržai prie seno kelio –
Išliko jie visi.
Tu lyg šviesi žvaigždelė
Esi ir jau nesi.

Širdies jautriausią stygą
Užgavus, pamiršai,
Tik mėnesiena smigo
Jon ilgesio lašais

Daug mėnesių ir metų,
Žaizdas palikdama.
Sakyki, man ką žada
Baltoji lyguma?

Buvo ir nebėra
Viskas buvo. Nieko nebėra.
Tik rytais vis ta pati žara.
Viskas buvo. To daugiau nebus.
Gainios vėjas rudenį lapus.

Tu ieškosi mylimo žmogaus.
Orlaivis, aukštai pakilęs, gaus.
Tu ieškosi... Nesurasi jo
Begalinėj žydrio dykumoj.

Balsas mielas ausyse aidės.
Meilė niekaip nepaliks širdies.
Balsas mielas iš anų laikų.
Bus vienam palikusiam klaiku.

Didelis žmogus tikrai esi.
Neganda jokia tau nebaisi.
Didelis žmogus. Tau sunku nebus,
Jei ir Žemė perskiltų perpus.

Šauksi mylimą gėlės vardu
Tarp jurginų svyrančių žiedų.
Šauksi mylimą. Ji negirdės tavęs.
Bus žiogai atšokę vestuves. 

su gamta  
suaugęs
Esu suaugęs su gamta –
Vienas kamienas.
Tokia ji kerinti, šventa
Naktį ir dieną.

Be jos gyventi negaliu, 
Girių ir pievų.
Einu vis tuo pačiu keliu –
Motinos, tėvo.

Ateina ji sapnų taku, 
Širdį paguodžia
Ir nuramina, kai sunku
Žydinčiais žodžiais.

Deja, negirdi jų kiti,
Ieško, neranda, 
Kai saulė žemės pakrašty
Jūromis brenda. 

vaiko vėlė 
Vidurnaktis.
Einu pro kapus,
Vadinasi, pro mirtį –
Čia ką tik palaidotas vaikas.
Oras virpina klevo lapus.

Vienas stipresnis gūsis
Atrita vėsos bangą,
O gal nekalto vaiko vėlė
Šitaip dūsauja
Ir tiesia ranką
Norėdama apkabinti 
Motinos kaklą. 

Gražus tas posakis ‒ regė-
ti pasaulį iš paukščio skry-

džio... Vadinasi, daug aprėpti. 
Daugiau nei žmogui įprasta. Pa-
kilti ne vien virš laukų ir upių, 
bet ir virš kasdienybės. Matyti 
ir savo gyvenimą kitaip, tartum 
iš šalies. Tokios mintys kyla pa-
ėmus vartyti Anelės Emilijos 
Mažeivaitės eilėraščių knyge-
lę „Paukščio žvilgsnis“ ‒ nedi-
delio formato, pilką tarsi žvirb- 
liuko plunksnų kukliu rūbeliu 
aprengtą. Ji jai pirmoji. Bet kiek 
daug ten visko sudėta! Nuo švie-
sių vaikystės įspūdžių ir nelen-
gvų išgyvenimų, patirtų gyve-
nimo kelyje, iki eilėraščių, de-
dikuotų konkretiems žmonėms 
(mamai, tėvui, seseriai, vyrui, 
sūnui, gydytojams...) ‒ tarsi liu-
dijimo, kad ne vieniša, kad bu-
vo ir yra ką mylėti, į ką atsirem-
ti sunkią valandą.  

A. E. Mažeivaitė gimė kovo 
pradžioje, per patį Kaziuką ‒ 
tai dar viena proga pavasariui 
bundant kalbėti apie jos kū-
rybą. Gražiausius vaikystės ir 
jaunystės metus praleido pa-
jūryje. Šių įspūdžių atgarsiai ‒ 
pirmajame knygelės „Paukščio 
žvilgsnis“ skyriuje „Aš svajo-
siu“. Juk kada gi svajonės būna 
ryškiausios? Kada žmogus tiki, 
jog jos išsipildys, kad ir kokios 
drąsios ‒ sparnuotos ‒ būtų?.. 
Žinoma, vaikystėje. Gyvenimas 
tuomet rodosi lyg pasaka, net 
jei, kaip štai Anelės, prasidėjo 
sunkiais pokario laikais. Į savo 
atsiradimą pasaulyje eilėraš-
čių autorė pažvelgia per pasa-
kos langą:

Din dilin varpelis
Kovo stebuklą neša,
Gimė maža mergelė
Vėjas pasaką seka.

Šypseną saulė įdėjo,
Mėnuo karūną vežė.
Grįžulo ratai spindėjo,
Kai akys žvaigždėm sužydėjo.

Išėjo mergaitė į kelią
Aukso kasom pasipuošus
Ieškot stebuklingos gėlelės
Šaltą naktį speiguotą. 
Tokia eilėraščio „Laimės 

gėlė“ pradžia ‒ skaidri, šviesi. 
Matome tarsi natūraliai įsipy-

Pasaulis paukščio 
žvilgsniu

nusius motyvus, atkeliavusius 
iš gerai žinomos pasakos apie 
našlaitę, kuri per pūgą ėjo ži-
bučių ieškoti. Autorei tai ‒ „ste-
buklinga gėlelė“. O juk pavasa-
rio pradžioje, kai iš žemės dar 
eina įšalas, kiekvienos žolelės 
pasirodymas atrodo stebuklas!  

Anelės eilėraščiuose spin-
dėjimo daug, kaip ir žodžių, 
kurie simboliškai tą spindėji-
mą išreiškia ‒ tai ir tos „auk-
so kasos“, ir „balzgana žvaigž-
dė“, kurios švytėjimą sustiprina 
atspindys vandenyje, ir Šiauri-
nė („gražiausia iš visų žvaigž-
džių“)... Autorė poetinių sim-
bolių kalba dažnai išsako min-
tį, kad ne viskas yra taip, kaip 
žmogus linkęs matyti (iš čia tas 
paukščio žvilgsnio kitonišku-
mas!): toji „šalta žvaigždė“ gali 
uždegti širdį kaitriau nei saulė. 

Džiugu rasti nemažai teks-
tų, skirtų jūrai, atliepančiai ei-
lėraščių veikėjos svajas, ir gim-
tajam pajūrio peizažui, mieste-
liui, kuriame prabėgo jaunystė:

O Šventoji, mylimoji,
Prie upės kranto nuviliojus,
Pavogei mano ramybę,
Bet išauginai sparnus
Kaip kirui,
Kaip besiblaškančiam vėjui.
Bučiuoju, bučiuoju
Jūros krūtinę,
Banguojančią, alsuojančią,
Atveriančią savo paslaptis.
Glaudžiuosi prie tavo dugno
Raibų bangelių
Ir virpančių mažų žuvelių.
Amžinai ten gulėčiau
Ir žaliomis akimis matyčiau
Pavergiančią tavo galybę...
Labai norisi autorę pagir-

ti už tai, kad suvokia, jog kiek- 
vienam eilėraščiui reikalinga 
savita forma, kad vienai min-
čiai išreikšti tiks tradicinis ke-
tureilis, kitai ‒ jau įmantresnė 
forma, tarsi jūros banga ties ke-
tera lūžtantis ritmas. Taikliai 
parinktos metaforos ir skaity-
tojui leidžia pajusti tą įspūdį, 
kurį gyvenimas prie jūros pa-
lieka Anelei: Šoka ir šoka, / Pu-
toja bangų skiauterės, / Baltija 
šaltoji / Išvynioja vėjų audeklus. 
(„Jūros būgnai“).

Palangos gyvenimą A. E. Ma- 
žeivaitė vaizduoja šiek tiek bo-
hemišką, tarsi būtum patekęs į 
lietuvišką Monmartą: Dailinin-
kai vaikšto / Palangos gatvė-
mis / Susimąstę, liūdni, linksmi / 
Laimingi, nelaimingi, / Su vy-
no taure, / Su savo dalia / Švie-
sos perpildytomis akimis ‒ / Jo-
se telpa visas pasaulis („Daili-
ninkai“). 

Žvilgsnis į Vilnių, kuriame 
A. E. Mažeivaitė kadaise studi-
javo bibliotekininkystę, ‒ irgi 
tartum į pasakų miestą („Vil-
niaus perlai“), jaučiama, kad jo 
neoninės šviesos paliko neišdil-
domą įspūdį:

O neono lempos
Švietė lyg delčia,
Droviai slėpė galvas
Po pušų skraiste.

Spygliuose mirgėjo
Jų šviesa melsva.
Vilnius mums išbarstė
Perlus nejučia.    
Pasakyti, kad autorė jaučia 

praeinančio laiko tėkmę ir ban-
do žodžiu ją stabdyti ‒ būtų per 
maža. Juk į filosofinius apmąs-
tymus apie neišvengiamą artė-
jimą gyvenimo saulėlydžio link 
grimzta kone kiekvienas jaut- 
rios sielos autorius. Anelė laiko 
tematikai skiria antrąjį skyrių, 
pavadindama jį „Laiko karuse-
lė“, tačiau apie tai kalbama vi-
same rinkinyje. Laikas autorei 
gražiausiai atsispindi akimirko-
se: laiko žymės tai ‒ „saulės at-
spaudai“, arba ‒ detalės: Medi-
niai irklai, valtys / Smailos kaip 
lydekos / Sklendžia tavo upe / 
Tolyn tolyn / Į horizontą („Dar 
neišeik“). Tai ‒ ramus susitaiky-
mas su tuo, kas neišvengiama. Ir 
trapaus ryšio tarp dviejų žmo-
nių, kartu nuėjusių tą nelengvą 
laiko atkarpą, paliudijimas: O 
mudu vis dar sėdim / Prie medi-
nio uosio stalo. / Šešėliai du nu-
tįsę / Į šiltą medžio sielą („Dar 
neišeik“). Stengiamasi įsiklau-
syti į artimo žmogaus būsenas: 
Tu atėjai man pasiguosti, / Kad 
skauda sąnarius, krūtinę, / Bet 
juk labiausiai sielą skauda... („Tu 
atėjai man pasiguosti“). Nuojau-
ta, susapnavus mylimo žmogaus 
veidą, sako daugiau nei tiesiogi-
nis ryšys ‒ skambutis, laiškas: 
Sapnuoju tavo veidą, plaukus / 
Ir žvilgsnį / Tarsi stiklo šukė dūž-
tantį („Nuojauta“).    

Kartkartėmis pasitaiko ir 
tiesmukesnio kalbėjimo, pamo-
kymų: Šiame pasaulyje / Teisė-
jų daug / Visi taip trokšta / Jais 
pabūti, / Bet išdalinti meilę / Ne 
kiekvienas gali („Išdalinti mei-
lę“); O kur meilė, Kur džiaugs-
mas? ‒ Šaukiu, / Bet šauksmas / 
Ištirpsta tyruose („Šauksmas 
tyruose“). Tačiau gražiausi tie 
Anelės eilėraščiai, kuriuose 
jausmai išreiškiami subtiliai: 
Erškėtrože virtau / ties pake-
le. / Uogos mano ‒ gyduolės ‒ / 
Dar neišdalintos („Neišdalintos 
uogos“). 

O kas būtų, jei ne žmogus 
paukščio žvilgsniu į pasau-
lį, bet ‒ paukštis į žmogų pa-
žvelgtų? Koks būtų žmogaus ir 
paukščio susitikimas? Anelės 
atsakymas skamba taip: Pro ta-
vo langą / Širdin pažvelgtų / Ža-
liom akim. / Nušvistų rytas / Ža-
lia spalva, / Pravirktų pieva / Ža-
liom paukščio / Ašarom („Paukš-
čio žvilgsnis“). Gražu, kad šiedu 
pasauliai ‒ žmogaus ir paukš-
čio ‒ susijungia.        

nijolė kvietkAUskė

Egidijaus Skipario nuotr.Kikilis.
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