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Auksinis ruduo pabudino „Vilties paukštę“ ir toji, kaip ir 
kiekvienais metais, nuskrido per rudenėjančią Lietuvą. Pir-
miausia dainų paukštė sparnus išskleidė Marijampolėje – 
mieste, kuris visada svetingai priglaudžia dainai ir muzi-
kai neabejingus neįgaliuosius. Ne veltui šiemet miestas už 
kultūros puoselėjimą gavo Kultūros ministerijos apdova-
nojimą – „Auksinę krivūlę“. 

Prie kūrybos šaltinio

Neįgaliųjų draugijos, ki-
tos nevyriausybinės orga-
nizacijos savivaldybėms 
jau pateikė 2015 metų 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų 
paraiškas. Reikalavimai 
jiems išliko tokie patys, 
kaip ir šiemet. Neįgaliųjų 
organizacijų bei kai kurių 
savivaldybių pageidavi-
mai projektų finansavimo 
apraše numatyti daugiau 
laisvės savivaldybėms 
pačioms spręsti, kokių 
paslaugų vienoje ar kitoje 
vietovėje trūksta ir leisti 
jas teikti nevyriausybinin-
kams – kol kas svarsty-
mų stadijoje. Juos paska-
tino ir Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos asocijuoti na-
riai, kai susitikę su Soci-
alinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Neįgaliųjų 
reikalų departamento at-
stovais atvirai išsakė su-
sikaupusį nerimą, įvardijo 
žmogui padėti trukdan-
čius dalykus. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Centrų turim, bet paslaugų 
teikti negalim

Bene prieš 10-metį Lietu-
vos neįgaliųjų draugijoje (LND) 
buvo tikras pakilimas – miestuo-
se bei rajonuose buvo rekons-
truoti arba kuriami nauji sociali-
nes paslaugas galintys teikti ne-
įgaliųjų draugijų dienos centrai, 
perkama tam reikalinga įranga. 
Šioms reikmėms buvo naudoja-

Dainavo kolektyvai iš 
Suvalkijos ir Dzūkijos 
Į „Vilties paukštės“ koncertą 

Marijampolėje susirinko 10 ko-
lektyvų iš Suvalkijos ir Dzūki-
jos. Juos sutikti ir pasveikinti at-
ėjo savivaldybės meras Vidman-
tas Brazys, taip pat Socialinių 
paslaugų departamento direkto-
rė Daiva Pankauskienė, kiti gar-
būs svečiai. Meras, sveikindamas 
šventės dalyvius, atkreipė dėme-
sį, kad nors neįgalieji ir buriasi į 
savo renginius, jie niekada nebū-
na išskirti, yra kviečiami dalyvau-
ti ir bendrose šventėse. Daug kas 
pasakys – bepigu marijampolie-
čiams: jų kultūros namai šiuolai-
kiški, pritaikyti ir žmonių rate-
liuose poreikiams. Turbūt ne be 
reikalo Marijampolės savivaldy-
bės I grupės neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Girnos“ iš kitų išsi-
skiria tokiu būriu sunkiausios ne-
galios dainuoti pasiryžusių žmo-
nių. Valdžia jau priprato, kad ne-
įgalieji aktyvūs, visur nori daly-
vauti, todėl ir galimybių tam ran-
da. Šis ansamblis ir pradėjo pir-

mąjį „Vilties paukštės“ koncertą. 
Salė šeimininkus palaikė nuošir-
džiais aplodismentais. 

Pagarba tradicijai 
Kraštiečių bei svečių simpa-

tijų sulaukė ir kitas marijampo-
liečių kolektyvas – „Gija“. Tai vi-
siškai kitoks ansamblis – jis savo 
kraštą įvairiuose, net ir respubli-
kiniuose renginiuose, garsina at-
likdamas liaudies kūrinius. „Gi-
jos“ vadovė Danė Jančienė sakė 
labai vertinanti senolių kūrybą ir 
norinti prisidėti prie kuo ilgesnio 
ir kuo autentiškesnio jos išsaugo-
jimo. O neįgaliųjų ansamblio mo-
terys, pasak jos, tapo tikromis kul-
tūros darbuotojomis, padedančio-
mis palaikyti tą savo krašto tradi-
cijų dvasią. 

Tad ir „Vilties paukštėje“ ma-
rijampoliečiai ne tik dainavo, bet 
ir istorijas porino, smuiką čirpi-
no. Šventės dalyviai galėjo pasi-
justi kaip tikroje liaudiškoje va-
karonėje. Juolab kad kolektyvo 
moterys buvo apsirengusios bū-
tent Sūduvos kraštui būdingais 
drabužiais, tokiais, kokiais mūsų 

protėviai rengdavosi tik per di-
džiausias šventes, o jų pasirink-
tas repertuaras taip pat atsklei-
dė suvalkiečių pomėgį dainuo-
ti. Pavyzdžiui, dainoje „Pasėjau 
linelį“ (kuri, beje, užrašyta San-
grūdos apylinkėse) – visas kaimo 
žmogaus gyvenimas: kiekvieną, 
kad ir koks sunkus būtų, darbą 
palydi daina, ji palaiko žmogaus 
dvasią ištisus metus, kaip ir „Gi-
jos“ kolektyvą. 

Mūsų praeityje slypinčius 
dvasinius lobius šventės daly-
viams dovanojo ir Varėnos ra-
jono neįgaliųjų draugijai atsto-
vaujantis ansamblis „Atgaiva“. 
Sklandžiai susidainavusios Ma-
tuizų kaimo dainininkės traukė 
ir žinomas, ir naujai suskambu-
sias liaudies dainas. Dzūkai taip 
pat neslėpė meilės ir pagarbos 
savo kraštui: „Varėnos gražiau-
si sodai, gražios mergos, slauni 
bernai“, – dainavo jie. Šis ansam-
blis irgi prie tradicijų prisilietė la-
bai pagarbiai – tiek parenkant re-
pertuarą ar jo atlikimo būdą, tiek 
scenos drabužius. 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gija“ atvėrė 
dainų skrynelę. Egidijaus Skipario nuotr.

mi valstybės skirti pinigai. Sun-
kios negalios žmonės galėjo leng- 
viau atsipūsti – draugijose pra-
dėtos teikti skalbimo, maudy-
mo paslaugos gerokai palengvi-
no jų gyvenimą. Ir savivaldybės 
nesiskundė, kad nevyriausybinės 
organizacijos (NVO) dalį naštos 
nuo jų pečių nuėmė.

Situacija išsibalansavo, kai 
ES struktūrinių fondų lėšos pa-

čias savivaldybes paskatino plės-
ti paslaugas galinčių teikti įstai-
gų tinklą. Nors ir buvo teigiama, 
kad tuose rajonuose, kur neįga-
liųjų NVO teikiamos paslaugos 
patenkina poreikį, tokios savi-
valdybių įstaigos nebus kuria-
mos, vis dėlto nestacionarių so-
cialinių paslaugų centrų atsirado 
daugelyje šalies rajonų, o neįga-
liųjų NVO su savo centrais liko 

užribyje. Jau keli metai trumpė-
ja pagal Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje finansavimo tvar-
kos aprašą (toliau – Aprašas) fi-
nansuotinų paslaugų sąrašas... 

LND pirmininkas Zigmantas 
Jančauskis dar kartą susirinku-
siesiems pateikė Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos pavyzdį – 
buvo rekonstruotos 350 kv. m. 
patalpos, nupirkta įranga, o šiuo 
metu 0,5 etato čia dirba viena 
socialinė darbuotoja, „mokan-
ti“ neįgaliuosius išsiskalbti savo 
drabužius ar patalynę... „Centrų 
turim, bet paslaugų teikti nega-
lim“, – šiandieninę padėtį api-
būdino LND pirmininkas. Pa-
sak jo, savivaldybėse tų paslau-
gų nėra per daug. Yra ir tokių 
vietų, kur nėra nė vienos pir-
ties, skalbimo mašinos – ką da-
ryti savimi negalintiems pasirū-
pinti neįgaliesiems? 

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Janina Jurgaitienė ragino ieškoti, kaip spręsti transporto paslaugų 
teikimo problemas. Egidijaus Skipario nuotr.



Ateityje mes būsime turtingiausia pasaulyje vals-
tybė. Tai tik laiko klausimas. Ir ne auksas ar dei-

mantai, nafta ar dujos mus išgelbės. Be pirmųjų mes 
galime apsieiti ir šiandien, o antruosius jau keičia al-
ternatyvios energijos šaltiniai ir biokuras. Mus išgel-
bės vanduo. 

Visi mėgstame maudytis ežeruose, upėse, dirbti-
niuose vandens telkiniuose, bet nedaugelis iš mūsų 
įsivaizduoja, kad Lietuva primena ant aukščiausios 
kokybės vandens telkinių ,,plaukiojančią“ salą. Kaž-
kada buvo atvirkščiai – mūsų žemės išklojo gilios di-
delės jūros dugną (tai primena Baltijos jūros bangų į 
krantą išmetami gintarų gabalėliai), o šiandien mes 
gyvename virš nuostabiai švaraus geriamo vandens 
telkinių. Gėlo vandens stygius jau ir nūdien yra vie-
na didžiausių kalnuotose vietovėse, salose bei dyku-
mose gyvenančių žmonių problema, o mes semiame 
jo iš šulinio iki valiai, o atsukę čiaupą leidžiame tiek, 
kiek Jungtiniuose Emyratuose gyvenantys šeichai. 

Deja, kitiems Žemės gyventojams gėlo vandens 
stiklinė jau yra prabanga. Žiūrėdama istorinį filmą 
apie Tibetą net ašarą nubraukiau, pamačiusi gar-
baus amžiaus močiutę, keliaujančią 8 km Himala-
jų kalnų tarpekliais prie šaltinio parsinešti geriamo 
vandens. Po šio siužeto atsukusi vandens čiaupą tau-
pau kiekvieną tekančio vandens lašą, akyse vis sto-
vi tos paskui asiliuką einančios senolės vaizdas. Ja-
ponai jau seniai didmiesčiuose vartoja švariai išva-
lytą kanalizacijos nuotekų vandenį. Neabejoju japo-
nų technologijomis, bet niekuomet nenorėčiau ger-
ti tokio vandens net iš krištolinės taurės. Chemiškai 
gal ir galima nuotekų vandenį išvalyti iki tinkamo 
gerti, bet visi esame matę tų pačių japonų moksli-
ninkų sukurtą nuostabų filmą ,,Vanduo“. Pasirodo, 
vanduo ,,turi atmintį“ ir kaupia savyje tiek teigiamų, 
tiek neigiamų procesų energiją, kuri gali vienaip ar 
kitaip veikti mūsų fizinę bei dvasinę sveikatą. Paė-
mę į rankas stiklinę vandens vien mintimis mes gali-
me ją paversti gyvybine energija ar nuodais. Iš tokių 
stiklinių paimtas ir užšaldytas vandens lašas tampa 
gražute snaige ar ruda dėme.

Vandens molekulės ,,kenčia“ daužydamosi į ap-
kalkėjusius išraizgytus vandentiekių kampus, pum-
puojamos siurblių, krisdamos žemyn ir purškiamos 
viršun, ką jau bekalbėti apie vandens būseną jį dar 
valant per nesuskaičiuojamus cheminius filtrus... 
Akiai jis lieka apgaulingai skaidrus, tačiau visai sve-
timas mūsų kūno sudėčiai. O juk vanduo yra pats 
svarbiausias mūsų kūno junginys, skalaujantis ne-
suskaičiuojamą kiekį ląstelių ir organų. Įsivaizduo-
kite, kaip turi jaustis ląstelė, aplipusi medžiagų apy-
kaitos atliekomis, kurios dėl vandens trūkumo (ge-
riant mažai vandens) nėra nuplaunamos. 

Net ir gerdami pakankamai vandens, turime būti 
atsargūs. Visi matėme, kaip į vandenį mestas akme-
nukas sukelia apskritimo pavidalo tolyn bėgančias 
bangeles, bet nesusimąstome, kad mūsų kūno vidu-
je ,,užgimęs“ pyktis, neapykanta, pavydas nuvilnija į 
šonus panašiais ratilais, skausmingai supurtydamas 
ramiai plūduriavusias ląsteles. Dažnai pasikartojan-
tys tokie virpesiai ir yra daugelio mūsų ligų priežas-
tis. O jei prisiminsime, kad ir vanduo geba atminti 
praeitį, tai net mums liovusis pykti, jo bangelės ląs-
telėms vis primins skaudžią praeitį... 

Taigi gyvendami virš švariausio gruntinio van-
dens, kurį mums veltui padovanojo gamta, išmin-
tingai elkimės ir su mumyse esančiu... O ir šven-
tas vanduo nėra mūsų senolių pramanas, bet iš kar-
tos į kartą perduodama žinia apie stebuklingas van-
dens savybes... 

Vanduo – Lietuvos 
auksas…

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiTauragė:
 Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narys Vla-
dislovas Kirkickas su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais pasida-
lijo renginių įspūdžiais. 

Šiemetinėje Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos organizuotoje derliaus 
šventėje „Rudenėlio sukti-
nis 2014“ su savo išaugin-
tomis sodų ir daržų gėry-
bėmis panoro dalyvau-
ti gausus neįgaliųjų bū-
rys. Juk visiems norėjosi 
parodyti, ką gero užaugi-
no ir ką skanaus pagami-
no šventiniam stalui. To-
dėl stalai lūžo nuo apeti-
tą žadinančių patiekalų. 
Čia buvo ir įdarytų mor-
kų su tradicine silkute, ir 
labai gardžių kopūstų sa-
lotų... O iš įvairių daržo-
vių sukurto valgomo laik- 
rodžio net ragauti nedrį-
some – toks jis buvo gra-
žus.  Stalą papuošė ir rajo-
no mero pavaduotojo Sil-
verijaus Statkaus vaisinis 
tortas bei Seimo nario Da-
riaus Petrošiaus padėjėjo 
Povilo Gargaso dovanotas 
didžiulis šakotis. Bet stalo 
„vinimi“ tapo draugijos ta-
rybos nario Juozo Norkaus 
iškeptas kugelis, kurį val-
gėme apsilaižydami, už-
sigerdami draugijos pir-
mininko Kęstučio Petkaus 
pagaminta gira. 

Na, o šventinę „puo-
tą“ papildė smagi kultū-

Rudenėlio suktinis ir 
sporto šventė

rinė programa, kurią vedė 
nenuilstanti renginių vedė-
ja Danutė Norgailienė. Tai 
ir linksmoji loterija, mįslės, 
smagi muzika, dovanota 
neįgaliųjų ansamblio ,,Sva-
ja“, vadovaujamo energin-
go vadovo A. Šilerio. Dar 
ilgai netilo mūsų juokas ir 
dainos, dalijomės praėju-
sios vasaros įspūdžiais ir 
ateinančių metų planais.

Spalio 17 dieną Taura-
gės rajono neįgaliųjų drau-
gija vėl sukvietė neįgaliuo-
sius. Šįsyk į jau tradicine 
tapusią tarprajoninę neįga-
liųjų rudens sporto šven-

Šiaulių r.:

tę. Be šeimininkų koman-
dos šiemet atvyko tik Pagė-
gių savivaldybės neįgalieji.

Susirinkusiuosius pa-
sveikino Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Kęstutis Petkus, 
vaikų ir jaunių sporto mo-
kyklos direktorius Audrius 
Bitinas, kuris vėliau teisėja-
vo šaškių ir šachmatų var-
žyboms. 

Šventėje dalyvavo dau-
giau kaip 25 šaškių, šach-
matų bei smiginio mėgė-
jai. Ilgiausiai užsitęsusio-
je šaškių rungtyje nugalė-
jo Petras Lažauninkas, žai-

dęs už Tauragės koman-
dą. Šachmatų rungtyje nu-
galėtoju tapo tauragiškis 
K. Petrauskas. Smiginio 
rungtyje, tik vienu tašku 
aplenkęs varžovus, čempi-
onu tapo taip pat tauragiš-
kis Algirdas Bruklys.

Visi nugalėtojai ir prizi-
ninkai gavo diplomus, pir-
mas vietas iškovoję spor-
tininkai buvo apdovano-
ti taurėmis, o laimėjusieji 
antrąją ir trečiąją vietas – 
medaliais. 

Už pagalbą, sąžiningą 
teisėjavimą varžybų orga-
nizatoriai dėkingi vaikų ir 
jaunių sporto mokyklos 
direktoriui A. Bitinui. Už 
taures ir medalius – spor-
to centrui. Iki naujų susiti-
kimų varžybose.

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi kuršėniškė Dalia 
Galvydienė pasidalijo ru-
dens šventės įspūdžiais. 

Šiaulių rajono neįgalių-
jų draugijos Kuršėnų pada-
linio nariai rinkosi į šven-
tę „Toks nuostabus metas 
– ruduo“. Joje buvo pasi-
džiaugta auksiniu šių metų 
rudeniu, kuris negailėjo 
saulės ir šilumos. Padali-
nio pirmininkė Danutė Ži-
liuvienė susiejo rudenį su 
žmogaus vidiniu pasau-
liu, jo branda. Tarybos narė 

Pasidžiaugė auksiniu rudeniu
Rita Petrikienė pradžiugi-
no savo daržo derliumi: 
stalą puošė įmantriausių 
formų morkos, cukinijų 
„laiveliai“. Jos dukra Lina 
vykusiai parinko kiekvie-
nai daržovei po ketureilį.

Nuoširdžiais žodžiais 
neįgaliuosius sveikino 
Sveikatingumo būrelio va-
dovė Lionė Klemanskienė, 
linkėjo tvirtybės, sveikatos, 
geros nuotaikos.

Draugijos narė litera-
tė, šio straipsnelio autorė, 
paskaitė savo kūrybos ei-

lių apie rudenį, taip pat tar-
miškų eilių Kuršėnų šnekta 
ir paragino niekada nepa-
miršti savo tarmės, steng-
tis ją populiarinti. Eilėraš-
čių šventės dalyviams do-
vanojo ir Virginija Beniu-
šienė. Kiekvienas pasakė 
po komplimentą kaimynui. 

Popietės metu netrū-
ko pokštų, žaidimų, anek-
dotų. Pastarųjų labai daug 
žino draugijos narė Elena 
Jokubauskienė. Spalvingas 
ir turtingas buvo bendras 
stalas. Kiekvienas stengėsi 

nustebinti savo pagamintu 
patiekalu.

Visi renginio dalyviai 
buvo apdovanoti prizais, 
kuriuos paruošė tarybos 
narė Vida Skėtrienė.

Kaip iš šaltinio liejosi ir 
linksmos, ir nostalgiškos 
dainos. Šauniausių daini-
ninkių prizus pelnė Genu-
tė Leskauskienė ir šių eilu-
čių autorė.

Ši rudens šventė, pa-
prasta ir nuoširdi, dar il-
gai gyvens draugijos na-
rių širdyse.

Sporto šventėje buvo apdovanoti nugalėtojai ir prizininkai. 

Apdovanotos originaliausių patiekalų autorės (iš kairės) Ona 
Gedvygienė, Birutė Alūzienė, Regina Jankantienė.

„...kad aš nieko nemo-
ku...“, „...ir ką čia reiks 
padaryt?...“ – visą savai-
tę prieš renginį skambėjo 
perskaičiusiųjų kviečian-
čius dalyvauti renginyje 
skelbimus žodžiai. 

Spalio 17-ąją Kelmės 
rajono neįgalieji susirinko 
į patiekalų iš rudens gė-
rybių parodą-degustaciją. 
Stalai lūžo nuo patiekalų 
gausos ir įvairovės. Susi-
rinkusieji galėjo didžiuotis 
savo gaminiais ir išmone, 
nes visi patiekalai buvo ne-
paprastai skanūs, gaminti 
su meile! 

Kol rinkosi renginio 
dalyviai ir buvo dengia-
mi stalai, visus linksmino 
Kelmės rajono neįgalių-

Kelmė: Parodoje – gardžios 
sriubos ir pyragai

siųjų, skaniausiųjų rinki-
mams. Po ilgų svarstymų 
originaliausiu patiekalu 
buvo išrinktas Onos Ged- 
vygienės „Obuolių kel-

mas“, o daugiausiai bal-
sų surinko du labiausiai 
patikę patiekalai: Birutės 
Alūzienės moliūgų sriu-
ba „Bulbienė“ ir gardus  
Reginos Jankantienės py-
ragas. Šių patiekalų auto-
rės buvo apdovanotos pri-
zais – šio rudens derliaus 
moliūgėliais, o visi paro-
dos-degustacijos dalyviai – 
paguodos prizais – minkš-
tais žaisliukais.

Vėliau susirinkusieji 
aptarinėjo patiekalus, da-
lijosi jų receptais ir gamy-
bos paslaptimis, džiaugė-
si renginiu, tačiau trumpė-
jančios rudens dienos jau 
ragino skirstytis, nes dau-
gumos susirinkusiųjų pir-
madienį laukė įspūdinga 
kelionė į Naisius.

Gražina Rudzevičiūtė

jų meno kolektyvas „Sva-
jonė“. Po smagių dainų ir 
melodijų bei pasiruošimo 
darbų atėjo metas patie-
kalų degustacijai – geriau-
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Gimiau ir augau Kuršėnų ra-
jone, Girkautų kaime, vals-

tiečių šeimoje. Buvau sveika, 
todėl ir vaikystės prisiminimai 
liko šviesūs. Jaučiausi laiminga, 
nors labai anksti pajutau gyve-
nimo negeroves, kurios palietė 
mano jautrią sielą. 

1940 metais prasidėjo žmo-
nių areštai. Mačiau išprotėjusią 
moterį, kuri klykė netekusi vie-
nintelio sūnaus. 1941 metais iš-
trėmė tėvelio brolio šeimą. La-
bai gailėjausi pusseserių, klasės 
draugės ir daugelio kitų. Sukrė-
tė pasakojimai apie Rainių miš-
kelio tragediją, žydų genocidas, 
fronto baisybės... 

Pagaliau karas baigėsi. At-
rodė, kad visi išgyventi įvykiai 
užsimiršta, tačiau netruko ateiti 
1948 metai, atnešę daug skaus-
mo. Gegužės mėnesį ištrėmė tė-
vus ir mažąją sesutę. Mes, 2 sese-
rys, mokėmės gimnazijoje. Taip 
ir likome. Nuo čia ir prasidėjo 
mano benamės kelias. Per va-
sarą pagyvenome pas gimines. 
Dalį giminių ištrėmė, likusieji 
siūlė savo pagalbą, bet nenorė-
jau niekam būti našta, be to, rei-
kėjo rūpintis sesute, todėl pradė-
jau savarankišką gyvenimą. Tė-
viškėje rodytis negalėjau – kar-
tą buvau užsukus, bet vos spėjau 
išvykti, tuoj pradėjo manęs ieš-
koti. Išvažiavome į Telšių rajoną. 
Ten manęs niekas nepažino. Kai-
me trūko mokytojų, todėl darbą 
lengvai gavau. Pradžioje džiau-
giausi: atrodė, ko daugiau berei-
kia – darbą turiu, sesuo moko-
si... Tačiau tuo metu vyko kolek-
tyvizacija, žmonių areštai, nuo-
lat bijojau, kad valdžia nesuži-
notų, jog esu tremtinių vaikas. 

Kartą trėmimo metu abi su 
mokyklos vedėja slėpėmės krū-
muose ir stebėjom, kas vyksta. 
Abi bijojom, kad neištremtų. Iš-
girdusios mašinos burzgimą iš-
sigandome ir bėgdamos gilyn į 
mišką pasimetėme. Aš visą naktį 
nejudėdama išsėdėjau ant palin-
kusios medžio šakos, kojos mir-
ko vandenyje. Iš baimės nieko 
nejaučiau. Prašvitus pamačiau, 
kad vanduo užsitraukęs plonu 
leduku. Ta naktis buvo lemtin-
ga – labai sušalau. Tąkart pa-
sveikau, tačiau vėliau tapau ne-
įgalia. Nuo to laiko sąnariai ka-
muoja. Pradžioje dar padėjo 
vaistai, dabar kasdien kovoju 
su skausmu. 

Vėliau, bėgdama nuo trem-
ties, įsidarbinau mokykloje ne-
toli Gargždų, tuo metu neaki-
vaizdiniu būdu baigiau moky-
tojų seminariją ir abi su seseria 
įstojome į Pedagoginio institu-
to neakivaizdinį skyrių. Kuriam 
laikui įsidarbinau Žagarėje, bet 
visas gyvenimas prabėgo Nau-
jojoje Akmenėje. Čia su vyru iš-
auginome, į gyvenimą išleidome 
sūnų ir dukrą. Dirbau, mokiau-

si, rūpinausi šeima. Visur reikė-
jo suspėti, poilsis man mažiau-
siai rūpėjo. 

Liga visą laiką progresavo. 
Naujojoje Akmenėje veikė pro-
filaktoriumas, jame gydžiau-
si. Šeimos gydytojos paraginta, 
kreipiausi į medicininę komisiją, 
nustatė II invalidumo grupę. La-
bai išgyvenau. Nežinau, kiek lai-
ko būčiau liūdėjusi, bet paėmu-
si rašiklį parašiau eilėraštį „Su-
sitaikymas su likimu“:

Aš invalidė jau esu,
nors to ir nenorėčiau.
Seniai kovoju su skausmu, 
geriau, kad jį nuslėpčiau. 

Aš pripratau prie jo kaip draugo,
manęs jis nepalieka:
ar dirbu, ar gatve einu,
jis kaip šešėlis iš paskos man slenka.

Stengiuosi negalvoti apie tai,
nors ir dažnai palūžtu.
Bet vėl šypsaus ir man gerai,
svajonės tuoj užplūsta.

Mintyse kuriu planus.
Darbų turiu lig valiai,
Prisimenu vaikus ir anūkus,
tai jie ir nuotaiką man kelia.

Kūryba išblaškė niūrias min-
tis ir įkvėpė gyvenimui.

Tapusi neįgalia įstojau į Neį-
galiųjų draugiją. Ten naudojausi 
įvairiais treniruokliais. Kai drau-
gijai ėmė vadovauti J. Norbutie-
nė, jos veikla suklestėjo, nes pir-
mininkė nuoširdžiai bendravo 
su draugijos nariais, lankėsi na-
muose, nepamiršo gimtadienių, 
organizavo išvykas. 

Perėmus vadovavimą K. Pu-
šinovai, viskas keitėsi iš pagrin-
dų. Ji – jauna, energinga, ne tik tę-
sia J. Norbutienės pradėtą veik- 
lą, bet ir turi naujų sumany-
mų. Dabar draugija atsiskyrė 
nuo Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos ir vadinasi Naujosios 
Akmenės miesto ir kaimiško-
sios seniūnijos žmonių su nega-
lia bendrija. Nuolat vyksta įvai-
rūs renginiai, organizuojamos 
išvykos. Žmonės daug ką pama-
to. Gaila, kad nebegalėjau su jais 
niekur nuvykti, nes tik vos vos 
pavaikštau su vaikštyne. 

Praėjusį rudenį teko atsisvei-
kinti su Naująja Akmene, kurio-
je gyvenau beveik 50 metų. Įsi-
mintinas buvo atsisveikinimas 
su Neįgaliųjų bendrija. Pirmi-
ninkė ir dabar manęs nepamirš-
ta – elektroniniu paštu persiun-
čia visas renginių nuotraukas. 
Palaikau ryšį ir su kai kuriais 
bendrijos nariais. 

Šiuo metu abu su vyru gy-
vename Palangoje, šalia dukros, 
kuri mus labai globoja. Gyvena-
me gerai, bet mintimis dažnai 
sugrįžtame į praeitį. 

elzė BALSevičieNė

Toks mano gyvenimas
„Dainuoju savo kraštui“

Kiti ansambliai daugiausiai 
atliko vokalines dainas. Per visą 
koncertą skambėjo pagarbos ir 
meilės savo kraštui gaidos. Tar-
si buvo varžomasi, kas gražiau, 
iškilmingiau pagerbs savo gim-
tinę. Alytaus rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Šypsena“ 
programa taip ir vadinosi „Dai-
nuoju tėviškei“. Panašią temą 
„Dainuoju tau, gimtine“ pasirin-
ko ir ansamblis „Rasa“ iš Druski-
ninkų. „Dzūkijos grožis“ – toks 
buvo Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos kolektyvo parengtos 
programos pavadinimas. 

„Per gyvenimą su šypsena ir 
daina“ – kvietė Vilkaviškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Likimas“ programa. Į ro-
mantinius praeities prisimini-
mus leidosi Kalvarijos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Viltis“. Lyrines dainas trau-
kė bei nostalgijos dvasią sklei-
dė ir ansamblis iš Kazlų Rūdos 
„Sidabrinė gija“. Šios savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijai „Vilties 
paukštėje“ atstovavo net 2 kolek-
tyvai: jau minėta „Sidabrinė gija“ 
ir Jankų kaimo kapela. Panašu, 
kad turint tiek muzikuojančių 
žmonių, nei draugijoje, nei mies-
te vykstančiuose susibūrimuo-
se liūdėti netenka. Gausus buvo 
ir „Sidabrinės gijos“ akompani-
mentas, o Jankų kaimo kapeloje 
kuo nors (ar būgnais, ar akorde-
onu, ar tiesiog mediniu velėtuvu, 
ar trintuve (liaudiškai tariant, tar-
ka) grojo kiekvienas jos narys, to-
dėl jų atliekamos instrumentinės 
melodijos kilnojo žiūrovų kojas. 

Ne vienas ansamblis gali di-
džiuotis gražia koncertine ap-
ranga. Puošnumu iš kitų išsi-
skyrė druskininkiečiai, ansam-
blis iš Vilkaviškio taip pat atro-
dė labai elegantiškai, tačiau ir kiti 
kolektyvai į sceną kilo pasipuo-
šę, šventiškai pasitempę. Tik gai-
la, kad ne visiems ansambliams 
pavyko atskleisti savo individu-
alumą ar repertuaro išskirtinu-
mą. Kai kuriems kolektyvams 
būtų nepamaišę daugiau šypse-
nų. Tačiau vis tiek tikiu – tie, ku-
rie dainuoja, gyvybinės energijos 
turi tikrai daugiau ir su negando-
mis susitvarko lengviau. 

Daina jaunina 
To pavyzdys – aktyvios Ma-

tuizų kaimo moterys, dainuo-
jančios Varėnos rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblyje. Jos vie-

na per kitą pasakojo apie savo 
pomėgį muzikai. Štai Ona Česo-
kienė jau sulaukė 80 metų, tačiau 
dainos niekada nepamiršta. Mo-
teris pasakoja dainuojanti nuo 
1956 metų. Pradžioje vokalinia-
me ansamblyje, dabar – folkloro. 
Dainuoja jos visa giminė, o sesuo 
netgi vadovauja garsiajam Mer-
kinės folkloro ansambliui. O. Če-
sokienė ir ansambliui pasiūlo dar 
savo tėvelio, mamos dainas. Mo-
teris įsitikinusi, kad daina jauni-
na. „Man sako – gražiai atrodai, 
o aš atsakau: dainuok, ir tu gra-
žiai atrodysi“, – šmaikščiai pasa-
koja ansamblietė. 

Viena iš ansamblio įkūri-
mo entuziasčių Vidutė Stadal-
nykienė pasakoja, kad Neįga-
liųjų draugijoje pradėjo lanky-
tis nugalėjusi sunkią ligą. Tada 
ir kilo mintis suburti ansamblį. 
Kadangi daug entuziasčių buvo 
Matuizose, ten gyveno ir vado-
vė Daiva Kielienė, čia ir susibū-
rė kolektyvas, dabar garsinan-
tis draugiją. 

Kad daina gali ir paguosti, ir 
pakylėti, pritaria ir Nijolė Senku-
vienė, Marijampolės I grupės neį-
galiųjų draugijos ansamblyje taip 
pat dainuojanti ne vienus metus. 

„Vilties paukštė“ išskleidė 
sparnus Marijampolėje

„Daina – didelis dalykas“, – sako 
N. Senkuvienė. Moteris, baigu-
si vadovauti Neįgaliųjų draugi-
jai, paniro į kur kas malonesnius 
užsiėmimus – rašymą, rankdar-
bių kūrimą, na, ir dainavimą. Ji 
sako, kad jei ne šios veiklos, gy-
venti būtų kur kas liūdniau. O 
ir visas marijampoliečių kolek-
tyvas neslėpė savo meilės mu-
zikai – šiltai palaikė kiekvieną 
koncertuojantį ansamblį, linga-
vo į taktą, plojo, pritarė. 

„Vilties paukštė – didžiausia 
atgaiva“, – dėkodama šventės 
organizatoriams – dviem Mari-
jampolės neįgaliųjų draugijoms – 
sakė Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Ramutė Sarapinavičienė. 

Šiai minčiai pritarė ir Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos atstovė 
Saulė Vėjelienė, kuri taip pat dė-
kojo visiems, prisidėjusiems or-
ganizuojant renginį. Visi šventėje 
dalyvavę ansambliai išsivežė po 
nedidelę dovanėlę, padėkos raš-
tą, ir tikėkimės, glėbį gerų emo-
cijų – malonu pasirodyti toje pat 
scenoje, kur koncertuoja ir žy-
mūs atlikėjai, sulaukti aplodis-
mentų ir komplimentų. 

Aurelija BABiNSkieNė 

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos ansamblyje „Gir-
nos“ dainuoja bene daugiausiai sunkią negalią turinčiųjų. 

Elegantiškas Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Likimas“.

Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atgaiva“ puoselėja folkloro tradicijas.
www.biciulyste.lt

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą –  

internete
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Psichologo 
patarimai

Emocinis intelektas –  
kas tai?

Emocinis intelektas apima 
gebėjimą suvokti, įvertinti ir kon-
troliuoti emocijas. Vieni tyrėjai 
teigia, kad emocinį intelektą ga-
lima lavinti ir ugdyti, kiti laikosi 
nuomonės, kad jis yra įgimtas ir 
nekeičiamas. Žymiausi emocinio 
intelekto tyrinėjimo pradininkai 
P. Salovėjus ir J. Majeris išskyrė 
4 skirtingas emocinio intelekto 
dimensijas. Kiek plačiau aptar-
sime kiekvieną jų:

Emocijų atpažinimas. Pirma-
sis žingsnis yra gebėjimas atpa-

Emocinis intelektas – tai, ką verta ugdyti
Mokėti valdyti ir išreikš-
ti savo emocijas – labai 
svarbu. Tačiau ne mažiau 
svarbu ir gebėti supras-
ti kito žmogaus jausmus 
bei tinkamai į juos atliep-
ti. Šiuos gebėjimus psi-
chologai vadina emociniu 
intelektu ir neretai teigia, 
jog aukštas emocinis in-
telektas yra svarbiau net 
už aukštą gebėjimų inte-
lektą, mums žinomą kaip 
IQ. Įsivaizduokime pasau-
lį, kuriame nesuprastu-
me, kada vaikas liūdnas, 
kai bendradarbis pyksta 
ar artimas žmogus džiau-
giasi. Tokiame pasauly-
je neabejotinai būtų labai 
daug sąmyšio. Tad nevel-
tui vis daugiau mokslinin-
kų gilinasi į emocinio in-
telekto fenomeną ir tiria, 
kaip jį būtų galima ugdyti. 

žinti kito žmogaus emocijas. Čia 
turima omenyje tai, kaip gebate 
suprasti kito žmogaus kūno kal-
bą, neverbalinius ženklus, veido 
mimikas. Pavyzdžiui, kalbatės su 
draugu ir jis pasakoja, kaip pui-
kiai gyvena, nors iš veido mimi-
kų ir kūno pozos matyti, kad vis-
kas galbūt yra ne taip ir gerai. Ge-
bėjimas pastebėti, ką „sako“ kito 
asmens kūno kalba bei mimikos, 
rodo aukštesnį emocinį intelektą.

Mąstymas neužmirštant 
emocijų. Kita emocinio intelek-
to dimensija – gebėjimas pasi-
telkti emocijas siekiant efekty-
vinti mąstymą ir sprendimų pri-
ėmimą. Emocijos mums pade-
da išskirti prioritetus, pasirinkti, 
kam skirsime daugiau laiko. Mes 
emocingai reaguojame į dalykus, 
kurie mums yra iš tiesų svarbūs. 
Tad gebėjimas sąmoningai fik-
suoti savo emocijas yra taip pat 
labai svarbus emocinio intelekto 
komponentas.

Emocijų supratimas. Emoci-
jas, kurias atpažįstame, galime 
interpretuoti daugybe skirtingų 
būdų. Matydami, kad sutuokti-
nis paniuręs, galime įsivaizduoti 
įvairias to priežastis ir šią artimo 
žmogaus emociją interpretuoti 
įvairiai. Galime manyti, kad su-
tuoktinis pyksta, jog neskiriame 
jam pakankamai dėmesio ar dėl 
to, kad namuose didžiulė netvar-
ka, o gal jį tiesiog kas nors suer-
zino darbe. Gebėjimas tiksliai in-
terpretuoti emocijas (ar bent jau 
nedaryti skubotų išvadų) yra la-
bai vertinga savybė. 

Emocijų valdymas. Mokėji-
mas efektyviai valdyti emocijas 

yra emocinio intelekto šerdis. 
Tyrimais įrodyta, kad nuo emo-
cinio intelekto priklauso sėkmė 
ir darbe, ir kuriant santykius su 
aplinkiniais. Net 90 proc. aukštas 
pareigas užimančių žmonių pa-
sižymi aukštu emociniu intelek-
tu, o 80 proc. žemas pareigas už-
imančių žmonių – žemu emoci-
niu intelektu. Tad iš tiesų vertė-
tų giliau panagrinėti emocinio in-
telekto lavinimo būdus. Juk tiek 
daug žinome apie protinių ge-
bėjimų lavinimą ir tiek nedaug – 
apie emocijų stiprinimą. Aptarsi-
me keletą praktikų, kurios pade-
da stiprinti emocinį potencialą.

Gebėjimas sumažinti 
neigiamas emocijas

Vienas svarbiausių emocinio 
intelekto aspektų yra gebėjimas 
suvaldyti kylančias neigiamas 
emocijas, kad jos neužvaldytų 
mūsų ir nepaveiktų priimamų 
sprendimų. Norėdami suvaldy-
ti savo jausmus, apie esamą situ-
aciją visų pirma pagalvokime ki-
taip. Pateiksiu pavyzdį: jeigu jau-
čiatės dviprasmiškai dėl kokio 
nors kito žmogaus poelgio, ne-
skubėkite daryti neigiamų išva-
dų. Prieš reaguodami apsvarsty-
kite keletą variantų, kodėl žmo-
gus vienaip ar kitaip pasielgė. Jei-
gu jūsų draugas neperskambi-
no, jūs galite manyti, kad jis ne-
nori su jumis bendrauti. Tačiau 
galima galvoti ir kitaip – galbūt 
draugas visą dieną buvo labai 
užsiėmęs ir paprasčiausiai pa-
miršo jums perskambinti. Kuo-
met nustojame asmeniškai pri-
imti kitų žmonių elgesį, galime 

objektyviau įvertinti visą situa-
ciją. Žmonės elgiasi vienaip ar 
kitaip dažniausiai dėl savęs pa-
čių – ne dėl mūsų. 

Gebėjimas išlikti ramiam ir 
valdyti stresą

Daugelis mūsų gyvenime su-
siduria su situacijomis, keliančio-
mis stresą. Tad dar vienas labai 
svarbus emocinio intelekto kom-
ponentas yra gebėjimas išlikti ra-
miam net ir bauginančiose situa-
cijose. Jeigu stresas toks didelis, 
kad mintimis jo sumažinti nepa-
vyksta, pamėginkite „suaktyvin-
ti“ savo kūną apsišlakstydami 
veidą šaltu vandeniu ar padary-
dami keletą fizinių pratimų. Ju-
dėjimas diktuoja emocijas. Tad 
pasitelkdami savo kūną galite 
valdyti ir savo emocinę būseną.

Gebėjimas būti tvirtam 
ir išreikšti neigiamas 
emocijas, kai to reikia
Gyvenime yra situacijų, ku-

riose labai svarbu nubrėžti ri-
bas. Tarkim, labai svarbu mokė-
ti pasakyti „ne“ ir dėl to nesijaus-
ti kaltu, gebėti išskirti savo prio-
ritetus, išdrįsti paprašyti atlygio 
už dalykus, kurio tikrai nusipel-
nėte. Kalbant apie tai, svarbu mo-
kėti savo mintis išreikšti taip, kad 
kitam asmeniui būtų nesudėtin-
ga jas suprasti, tačiau jo neįžeis-
tume ar neįskaudintume.

Gebėjimas išlikti aktyviam 
emociškai sunkiose 

situacijose
Dažnai tenka susidurti su 

žmogumi, kuris, rodos, gali ap-

versti visą dieną aukštyn kojo-
mis. Tokių žmonių pasitaiko tiek 
darbe, tiek namuose. Keletas pa-
tarimų, kaip išmokti „susitvar-
kyti“ su emociškai išbalansuo-
jančiais žmonėmis. Pabandykite 
bent sekundei įsijausti į šio žmo-
gaus vaidmenį: kodėl jis elgiasi 
būtent taip. Sugalvokite sakinį, 
kuris prasidėtų taip: „Šiam žmo-
gui turėtų būti nelengva, kai... 
visi aplink jo nemėgsta, vadovas 
jam pasakė pastabą ir t.t.“ Paban-
dę tai padaryti, pastebėsite, kad 
susinervinate nebe taip greitai. 

Kitas plačiai žinomas, bet ver-
tingas pratimas, padedantis, kai 
norime pasakyti ką nors negero 
kitam žmogui – skaičiavimas iki 
10 ir gilus kvėpavimas. Palau-
kus tiek laiko, dažniausiai į gal-
vą topteli ir geresnių būdų, kaip 
susitvarkyti su situacija. 

Šiltų emocijų raiška 
artimiems žmonėms
Dažnai ne mažiau sunku 

būna išreikšti ir šiltus jausmus 
mylimiems žmonėms. Čia kal-
bama tiek apie verbalinę emoci-
jų išraišką: šiltus žodžius, domė-
jimąsi, kaip žmogui sekasi, tiek ir 
apie neverbalinę raišką: palaiko-
mą akių kontaktą, apkabinimus, 
šypsojimąsi. Nebijokime saky-
ti gerus žodžius vieni kitiems. 
Tai gerina ne tik artimųjų, bet ir 
mūsų pačių gyvenimo kokybę.

Jei skirsite truputį laiko savo 
emocinio intelekto lavinimui, 
pajusite, kad gyvenimas gerėja, 
dienos tampa pilnos džiugesnių 
emocijų bei šiltesnių santykių.

Parengė  Milda viCkutė

Daktaras
Aiskauda

Lūpų kampų įtrūkos: priežastys, 
liaudies medicinos patarimai

Lūpos priskiriamos prie pačių 
jautriausių organizmo vietų. 

Jų oda labai plona, joje nėra rie-
balų liaukų. Beje, šių liaukų (jų 
nėra ne tik lūpose, bet ir delnuo-
se bei paduose) išskiriami rieba-
lai ne tik minkština odą ir didi-
na jos elastingumą, bet ir stab-
do mikrobų dauginimąsi odoje. 

Toks negalavimas, kaip lūpų 
(dažniausiai nukenčia apatinė 
lūpa), lūpų kampų arba ir lūpų, 
ir jų kampų įtrūkos (toliau – įtrū-
kos), bent kartą gyvenime pasi-
taiko bet kokio amžiaus abiejų 
lyčių asmenims. Nors įtrūkos 
yra nedidelės, tačiau gali sukel-
ti stiprų niežėjimą, perštėjimą, 
skausmą valgant (ypač aštrų, 
rūgštų ir sūrų maistą), kalbant, 
šypsantis, paprasčiausiai prave-
riant burną. 

Pagrindinės įtrūkų 
priežastys

– nusilpęs imunitetas,
– geležies, cinko bei vitaminų A, 

B2 ir E stygius organizme,
– ligos, susijusios su medžiagų 

apykaitos sutrikimais,
– lėtinės kvėpavimo takų, 

skrandžio, kepenų, kasos, 
žarnyno ligos,

– alerginės reakcijos (pavyz-
džiui, gali alergizuoti lūpų da-
žai, dantų pasta, maisto pro-
duktai, vaistai),

– kraujo užkrėtimas,

– chirurginė operacija,
– gydymas radioaktyviaisiais 

spinduliais,
– piktnaudžiavimas saldumy-

nais,
– dažnas kramtomosios gumos 

vartojimas, 
– apsinuodijimas įvairiais nuo-

dais ir toksinais (toksinai – 
biologinės kilmės nuodingos 
medžiagos, slopinančios or-
ganizmo fiziologines funkci-
jas, susidarančios daugelyje 
bakterijų, nuodinguosiuose 
augaluose ir gyvūnuose, kai 
kuriuose grybeliuose),

– burnos higienos normų pažei-
dimai,

– grybelinės (pasitaiko rečiau) 
ir bakterinės (pasitaiko daž-
niausiai) burnos ertmės li-
gos (pavyzdžiui, kandidami-
kozė, streptokokinė infekci-
ja; beje, vienas iš užsikrėtimo 
kandidamikoze ir streptoko-
kine infekcija būdų – kontak-
tas su infekcijos nešiotoju (liga 
perduodama per bučinius, 
naudojantis bendrais indais, 
rankšluosčiais),

– įprotis laižyti lūpas,
– lūpų odos sausumas (rūkant, 

ilgai būnant saulėje, vėjuje, 
šaltyje),

– fiziniai atmosferos dirgikliai 
(dėl to dažniausiai suskeldė-
ja vidurinė lūpų dalis),

– lūpas traumuojantys mecha-
niniai faktoriai (netaisyklin-
gas dantų sukandimas, kai 
kurių dantų netektis, netin-
kami dantų protezai, dantų 
šepetėliai, krapštukai, stoma-
tologinės procedūros, įkandi-
mai valgant),

– fizinis ir emocinis pervargi-
mas (varginantis fizinis dar-
bas, intensyvus sportas, pasto-
vus neišsimiegojimas, ilgalai-
kiai ir stiprūs stresai, depresi-
ja, nenoras užmiršti nuoskau-
das),

– cukrinis diabetas,
– skydliaukės ligos,
– orų permainos (įtrūkos atsi-

randa kai kuriems orų poky-
čiams jautriems žmonėms).
Pastabos:
1. Kandidamikozė praktiškai 

neapsiriboja vien lūpomis, daž-
niausiai ji dar susargdina liežu-
vį, burnos ertmę. Šie grybeliai, 
sąlygiškai galintys sukelti ligą, 
gyvena ant augalų, vaisių, dar-
žovių, piene, ant žmogaus odos, 
gleivinių, žarnyne. Jie pasidaro 
kenksmingi tik tuomet, kai nu-
silpsta mūsų imunitetas ir susi-
daro palanki terpė jiems daugin-
tis. Liga dažnai vystosi nusilpus 
imunitetui dėl medicininių pre-
paratų (antibiotikų, gliukokor-
tikoidų, imunodepresantų ir kt. 
vaistų) vartojimo.

2. Streptokokinė infekcija 
„mėgsta“ nešvarią, sausą lūpų 
odą, mikrotraumas, organizmo 
perkaitimą arba peršalimą, įpro-
tį laižyti lūpas ir lūpų kampus, 
asmeninės higienos pažeidimus, 
netaisyklingą dantų sukandimą, 
netinkamus dantų protezus bei 
ėduonies susargdintus dantis.

3. Esant geležies stygiui, daž-
niausiai susergama šios rūšies 
mažakraujyste, kuri medicino-
je vadinama ferodeficitine ane-
mija. Sergant šia liga, būna blyš-
ki, sausa, šerpetota oda, slenka 
plaukai, lūžinėja nagai, jaučia-
mas bendras silpnumas, suma-
žėja hemoglobino.

Liaudies medicinos 
patarimai

Beje, liaudiški gydymo būdai 
negali pakeisti gydytojo paskir-
tų vaistų, procedūrų ir kitų da-
lykų. Įsidėmėtina, jog liaudiš-
kos priemonės gali būti taiko-
mos tik įtrūkų atsiradimo pra-
džioje, ypač esant lengvesnėms 
ligos formoms. Ir dar: jokie higie-
niniai lūpų dažai įtrūkų negydo.

1. Gydymosi metu (tiks ir 
profilaktikai) reiktų pasirūpin-
ti, kad apskritai odai netrūktų 
drėgmės (per dieną reiktų išger-
ti 1,5–2 litrus vandens, per karš-
čius – kiek daugiau), atsisakyti 
rūkymo (arba bent gerokai ma-

žiau rūkyti), aštrių, rūgščių, sū-
rių, marinuotų valgių, galinčių 
dirginti lūpų odą. Naudinga šiuo 
metu valgyti maistą, turintį gele-
žies, cinko bei vitaminų A, B2 ir E.

2. Problemines lūpų odos 
vietas 2 kartus per dieną (arba 
kartą prieš miegą) patepti me-
daus ir vidinių kiaulės taukų 
(vietoj jų galima naudoti žuvų 
taukus) mišiniu (santykis 2:1). 
Nesant taukų, tiek pat kartų per 
dieną (arba kartą prieš miegą) 
galima naudoti vien tik medų.

3. Sutrinamas piene išvirtas 
obuolys. Ši tyrė storu sluoks-
niu kartą per dieną užtepa-
ma ant įtrūkų, uždengiama ke-
lių sluoksnių marlės atraiža, po 
pusvalandžio labai atsargiai nu-
valoma. Procedūra kartojama  
kiekvieną dieną tol, kol pa-
sveikstama.

4. Smulkia tarka sutarkuoja-
mas agurkas, išspaudžiamos sul-
tys. Keletą kartų per dieną šio-
mis sultimis suvilgomos lūpos.

5. Keletą kartų per dieną 
lūpų įtrūkos patepamos lydy-
tais paukščių taukais arba švie-
žiu nesūdytu sviestu.

6. Sutrinto obuolio masė su-
maišoma su kiek mažesniu kie-
kiu šviežio nesūdyto sviesto ir 
1–2 kartus per dieną atsargiai 
užtepama ant įtrūkų.

7. Ruošiamas mišinys: su-
maišoma 0,5 šaukštelio medaus 
ir 0,5 šaukštelio kokosų aliejaus. 
Šia priemone 2 kartus per dieną 
patepamos įtrūkos.

Romualdas OGiNSkAS
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Klausėte – atsakome

Mokyti – galima,  
padėti – ne

Neįgaliųjų draugijų galimas 
teikti paslaugas apibrėžiantis 
Aprašas sukėlė itin daug disku-
sijų. Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja jame įžvelgė skirtin-
gų negalios rūšių diskriminaciją – 
pasak jos, negalima vienodų kri-
terijų taikyti proto ir fizinę nega-
lią turintiems žmonėms reikalin-
gų paslaugų teikimui. 

„Aprašas neleidžia teikti as-
mens higienos paslaugų – maudy-
mo, skalbimo. Reikalaujama žmo-
nes mokyti pačius tai atlikti. Pro-
to negalią turintiesiems toks reika-
lavimas – logiškas. Juos iš tikrųjų 
reikia mokyti savarankiško gyve-
nimo įgūdžių. Bet kam tokios „pa-
mokos“ reikalingos, tarkime, sun-
kiai judančiai močiutei? Ji tai darė 
visą savo gyvenimą ir dar kitą 
gali pamokyti, bet dėl pablogėju-
sios sveikatos pati šio darbo atlik-
ti jau nebeįstengia arba namuose 
nesant šilto vandens negali išsi-
maudyti. Nemažai neįgalių žmo-
nių dabar gyvena sodų bendrijose, 
kur nėra jokių patogumų. Tačiau 
asmens higienos paslaugų jiems 
taip pat negalima teikti“, – kalbė-
jo J. Rostovskaja. 

Ieškodama problemos spren-
dimo būdo, visus, kam reikia so-
cialinių paslaugų, J. Rostovskaja 
dabar siunčia į Vilniaus miesto so-
cialinės paramos centrą. Tačiau ir 
jie tokių paslaugų neteikia. Žmo-
gus lieka be nieko. 

Analogiškos padėties patirti-
mi pasidalijo ir 13 metų Širvintų 
rajono neįgaliųjų draugijai vado-
vaujanti Melanija Jachimavičienė. 
Pasak jos, maudymo, skalbimo 
paslaugų rajone niekas neteikia: 
pirties nėra, antrame aukšte įreng-
tas baseinas nepritaikytas neįga-
liesiems, o iš draugijos paraiškų 
šios paslaugos išbraukiamos. 

11 metų Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininke dir-
banti Zita Kviklienė atkreipė dė-
mesį ir į kitą aspektą – paslaugų 
kainą. Net ten, kur savivaldybėse 
tokios paslaugos teikiamos, jos ne 
kiekvienam neįgaliajam „įkanda-
mos“. Štai Ukmergėje pirtis kai-
nuoja 18 Lt, o tai 300-600 Lt neįga-
liojo pensiją gaunančiam žmogui 
labai brangu. Neįgaliųjų draugijo-
je už šią sumą galima išsimaudyti 
6 kartus. „Per metus apie 60 neįga-
liųjų pastoviai naudojasi skalbimo 
paslaugomis (kai kurie žmones po 
porą kartų per mėnesį atneša skal-
binius), 13 neįgaliųjų po 2–3 kar-
tus per mėnesį ateina išsimaudy-
ti. Ar šie skaičiai neįrodo, kokios 
šios paslaugos reikalingos? – ne-
retoriškai klausė Z. Kviklienė. – O 
Aprašas mums šiuos žmones lei-
džia tik mokyti. Kaip paralyžiuo-
tą žmogų išmokyti nusiprausti, 
apsikirpti, pavalgyti? Mūsų par-
eiga – jiems padėti.“ 

Socialinių paslaugų 
poreikis ir pasiūla – 
netapatūs dalykai

Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Janina 
Jurgaitienė atkreipė dėmesį ir į 
iš Aprašo išbrauktas transporto 

Atsako Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus Socialinių pas-
laugų poskyrio vedėja Sonata 
JAKienė. 

Asmenims su fizine negalia 
arba senyvo amžiaus asme-
nims, kurie savo gyvenamą 
vietą yra deklaravę Klaipėdos 
mieste, pagalbos į namus pa-
slaugos teikiamos Klaipėdos 
miesto socialinės paramos cen-
tre (Taikos pr. 76, tel. 41 08 44).

Pagalbos į namus paslaugos 
skiriamos:

• vieniems gyvenantiems 
asmenims nuo 18 metų, kurie 
pripažinti nedarbingais arba 
kuriems nustatytas didelių ar 
vidutinių specialiųjų poreikių 
lygis (neteikiama turintiems 
psichikos ir elgesio sutrikimų);

• pensininkų šeimoms, kai 
abiem sutuoktiniams nustaty-
ti didelių specialiųjų poreikių 
lygiai arba vienam iš sutuok-
tinių nustatyti didelių, o kitam 
vidutinių specialiųjų poreikių 
lygis ir yra gydytojo pažyma, 
kurioje nurodyta, kad sutuok-
tinis dėl ligos negali prižiūrė-
ti kito sutuoktinio, (neteikiama 
turintiems psichikos ir elgesio 
sutrikimų);

• kartu gyvenantiems as-
menims nuo 18 m., kai vienam 
iš jų nustatytas 0-55 procen-
tų darbingumo, o kitam dide-
lių  specialiųjų poreikių lygis 
arba abiem nustatytas 0-55 pro-
centų darbingumo, arba abiem 
nustatytas didelių specialiųjų 
poreikių lygis;

• vieniems gyvenantiems 
senyvo amžiaus asmenims nuo 
70 metų (specialiųjų poreikių 
lygis nebūtinas).

Asmenims, turintiems psichi-
kos ir elgesio sutrikimų, pagal-
bos į namus paslaugos teikia-
mos neįgaliųjų centre „Klai-
pėdos lakštutė“ (Smiltelės g. 
14, 3 kab. tel. 38 34 39).

Pagalbos į namus paslaugos 
skiriamos:

• vieniems gyvenantiems 
asmenims nuo 18 metų, kurie 
dėl psichikos ir elgesio sutri-
kimų pripažinti nedarbingais 
ar iš dalies darbingais arba ku-
riems nustatytas didelių ar vi-
dutinių specialiųjų poreikių 
lygis;

• šeimoms, prižiūrinčioms 
neįgalius asmenis nuo 18 metų, 
kurie dėl psichikos ir elgesio 
sutrikimų pripažinti nedar-
bingais ar iš dalies darbingais 
arba kuriems nustatytas dide-
lių ar vidutinių specialiųjų po-
reikių lygis. 

norint gauti pagalbos į namus 
paslaugas, reikia pateikti šiuos 
dokumentus:

• prašymo-paraiškos socia- 

linėms paslaugoms gauti for-
mą (SP-8 forma, patvirtinta so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro), kurią Centras užregis-
truoja; 

 • užpildytą (gali būti pildo-
ma vietoje) duomenų apie šei-
mos sudėtį, šeimos narių veik- 
los pobūdį ir jų socialinę padė-
tį formą (SP-1, SP-2 formos, pa-
tvirtintos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro);

• pasą ir kitą asmens tapa-
tybę patvirtinantį dokumentą;

• neįgaliojo pažymėjimą;
• šeimos narių pažymas 

apie pajamas (kai Socialinio 
draudimo fondo valdybos (SO-
DROS) duomenų bazėje nero-
domos konkrečios sumos);

• darbingumo lygio pažy-
mą, išduotą Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (NDNT);

• gyvenamosios vietos de-
klaracijos pažymą (jei nėra duo-
menų registre);

• rūpintojo / globėjo pasky-
rimo dokumentus (jei asmeniui 
išduoti);

Kitos socialinės pagalbos į 
namus  teikimo sąlygos:

• asmeniui (šeimai), kurio 
pajamos (vidutinės šeimos pa-
jamos, tenkančios vienam šei-
mos nariui) mažesnės už vals-
tybės remiamų pajamų dvigu-
bą dydį (šiuo metu 700 Lt), arba 
gaunančiam socialinę pašalpą, 
pagalba į namus teikiama ne-
mokamai. 

Mokėjimo už pagalbą į na-
mus dydis neturi viršyti 20 pro-
centų asmens (šeimos) pajamų. 
Asmens (šeimos), kurio paja-
mos (vidutinės šeimos paja-
mos, tenkančios vienam šeimos 
nariui) yra didesnės už valsty-
bės remiamų pajamų dvigubą 
dydį (700 Lt), bet mažesnės už 
valstybės remiamų pajamų tri-
gubą dydį (1050 Lt), mokėjimo 
už pagalbą į namus dydis ne-
turi viršyti 5 procentų asmens 
(šeimos) pajamų. Atskaičius nu-
statytą asmens (šeimos) mokė-
jimo už pagalbą į namus dalį, 
asmens (vidutinės šeimos pa-
jamos, tenkančios vienam šei-
mos nariui) mėnesio pajamos 
negali likti mažesnės už vals-
tybės remiamų pajamų dvigu-
bą dydį (700 Lt).

Visi kiti klientai už pas-
laugas moka pagal patvirtin-
tus pagalbos į namus teikimo 
įkainius;

•sprendimą dėl pagalbos į 
namus teikimo asmeniui priima 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
skirtas atsakingas asmuo;

•asmuo pagal prašymo pa-
teikimo datą yra įrašomas į eilę 
paslaugoms gauti ir apie tai in-
formuojamas raštu.

Pagalbos į namus 
paslaugos

„Bičiulystės“ skaitytojas A. M., gyvenantis Klaipėdos mies-
te, domisi, kas gali sulaukti pagalbos namuose paslaugų, 
kur reikia kreiptis ir kokius dokumentus pateikti.

Paslaugos neįgaliesiems – valstybės, 
savivaldybių ir NVO požiūrių sankirtoje

(atkelta iš 1 psl.)

Į susitikimą su iš visos šalies susirinkusiais neįgaliaisiais atvyko Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos bei Neįgaliųjų reikalų departamento atstovai. 

Diskusijas itin skatino Zitos Kviklie-
nės (kairėje) ir Melanijos Jachimavi-
čienės pasisakymai. 

paslaugas, nepaisant to, kad ne-
mažai draugijų iš Neįgaliųjų rei-
kalų departamento yra gavusios 
neįgaliesiems vežti pritaikytus 
autobusiukus. „Kaimuose per 
savaitę 2 kartus autobusas beva-
žiuoja. Negalim neįgaliųjų nu-
vežti nei pas gydytojus, nei ki-
tur. Tik į užimtumo būrelį atsi-
vežti galim“, – apie susidariusią 
situaciją pasakojo J. Jurgaitienė. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktoriaus pavaduoto-
jos, laikinai einančios direktorės 
pareigas Jolantos Šliužienės tei-
gimu, transporto, asmens higie-
nos paslaugos įtrauktos į Socia-
linių paslaugų katalogą ir jas turi 
teikti savivaldybės. Nevyriausy-
binės organizacijos turėtų reika-
lauti, kad savivaldybės jas orga-
nizuotų ir kad jų pakaktų. 

Deja, reali situacija dažnai ski-
riasi nuo mūsų norų ar įsivaizda-
vimo. LND pirmininkas Z. Jan-
čauskis papasakojo apie savo ap-
silankymą Plungėje, susitikimą 
su rajono savivaldybės atstovais. 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja atvirai pasakė, kad jie trans-
porto paslaugas teikia tik savo įs-
taigų klientams...

Akivaizdu, kad socialinių 
paslaugų poreikis savivaldybė-
se gerokai didesnis už jų pasiū-
lą, tačiau neįgaliųjų draugijoms 
jas teikti draudžiama. LND pir-
mininko nuomone, tokie drau-
dimai galėtų būti įmanomi tik 
tada, kai savivaldybėse paslau-
gų netrūktų ir jos iš tikrųjų imtų 
dubliuotis.

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Saulius Ra-
kauskas prisiminė, kad ir anks-
čiau rašant projektus reikėda-
vo pateikti savivaldybės pažy-
mą, jog socialinių paslaugų cen-
tre teikiamų paslaugų nepakan-
ka. „Turim 12 seniūnijų, mūsų 
infrastruktūra išvystyta, o žmo-
nėms reikalingų paslaugų (nei 
skalbimo, nei maudymo) teikti 

negalim. Reikia „atrišti rankas“ 
savivaldybėms – tegu jos spren-
džia, kokių paslaugų vienoj ar ki-
toj vietoj trūksta. Dabar visi bijo 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
tikrintojų“, – samprotavo S. Ra-
kauskas. 

Draugijoje dirbančiam 
neįgaliajam – jokių 

paslaugų
Logiškai sunku paaiškinti, pa-

sak Z. Kviklienės, ir Aprašo rei-
kalavimą, draudžiantį draugijoje 
dirbantiems neįgaliesiems nau-
dotis čia teikiamomis paslaugo-
mis, dalyvauti kitoje, pvz., meno 
kolektyvo ar rankdarbių būrelio 
veikloje. „Suprantu, kad darbo 
laiku negalima nei dainuoti, nei 
naudotis biosocialinių funkcijų 
atkūrimo paslaugomis, bet ko-
dėl tai uždrausta ir po darbo? – 
klausė Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos vadovė. – Jeigu pats 
vadovauji, tarkim, floristikos bū-
reliui, žinoma, to būrelio dalyviu 
ar mokiniu jau negali būti, bet ko-
dėl negali dalyvauti kompiuteri-
nio raštingumo mokymuose? Ar 
Neįgaliųjų draugijoje dirbantys 
neįgalieji – kitokie žmonės?“ 

Be atsako liko ir kitas neįga-
liųjų organizacijų vadovų jau se-
nokai keliamas ir gilesnių disku-
sijų reikalaujantis klausimas – 
tai neįgaliųjų draugijų pirminin-
kų darbas. Tiek Z. Kviklienė, tiek 
M. Jachimavičienė bei kiti neslė-
pė, kad informavimas, konsul-
tavimas, atstovavimas buvo ir 
liks pagrindiniu draugijos vado-
vų darbu. „Neįgalusis neturi į ką 
kreiptis, norėdamas sužinoti, ko-
kios jo teisės ar pareigos, kas gali 
padėti įveikti jo rūpesčius, – kal-
bėjo M. Jachimavičienė. – Per die-
ną ne vieną reikalą išsprendžia-
me, padedame žmogui. Tik jo 
parašo, kad paslaugą suteikėme, 
gauti negalime. Tokios paslaugos 
Apraše juk nėra...“

Neįgaliųjų draugijų atstovų 
nuomones išklausęs socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras 
Algirdas Šešelgis iš visos Lietu-
vos susirinkusiems neįgaliesiems 
pažadėjo, kad Aprašas bus per-
žiūrimas. Žinoma, korekcijos bus 
įmanomos tik nuo 2016-ųjų metų. 
Svarbiausia – įsigilinti į situaci-
ją, ją išanalizuoti, galbūt sureng-
ti dar ne vieną panašią diskusiją 
su projekto vykdytojais įvairiose 
šalies vietose, juos išklausyti ir 
bendromis jėgomis surasti opti-
malų sprendimą.

Aldona MiLieŠkieNė
Egidijaus Skipario nuotr.
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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 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/10) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (75). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/10) . 13.25 Ma-
žasis princas (21). 13.50 Laba diena, 
Lietuva. SGD laivo-saugyklos „Inde-
pendence“ sutiktuvių šventė. 14.15 
Žinios. 14.30 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (10/11) N-7. 17.10 Premjera. Di-
dysis Gregas (2/1). 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 19.50 Prem-
jera. Meilė kaip mėnulis (29). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 Teisė 
žinoti. 21.55 Tautos balsas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Dujos – Rusijos ginklas. Dok. 
f. Švedija, 2014 m. (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (248) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva. SGD laivo-saugyklos „In-
dependence“ sutiktuvių šventė (kart.). 
3.45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 4.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 5.25 Teisė žinoti. Ved. 
Rita Miliūtė (kart.). 

Antradienis, spalio 28 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/11) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(76). 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 13.00 Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/11) . 13.30 
Aivenhas (38). 14.00 Laba diena, Lie-
tuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (10/12). 17.10 Premje-
ra. Didysis Gregas (2/2) 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Emigrantai. 19.50 Premjera. Mei-
lė kaip mėnulis (30). 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Specialus ty-
rimas. 21.55 Lietuva gali. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
Durys atsidaro. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Pa-
saulio dokumentika. Indijos laukinės 
gamtos paslaptys. JAV, 2011 m. 2 d. 
Tigrų džiunglės (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (249) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Stilius (kart.). 
4.35 Emigrantai (kart.). 5.20 Specia-
lus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, spalio 29 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/12) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(77). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (5/12). 
13.30 Mažasis princas (22). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 
Žinios. 16.05 Komisaras Reksas 
(11/1). 17.10 Premjera. Didysis Gre-
gas ( 2/3). 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas 
. 19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(31). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Auksinis protas. Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Pasaulio dokumentika. Kanki-
nimai. Švedija, 2009 m. 1 d. 0.35 Se-
nis (250) N-7. 1.35 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Mėnulio fazė (kart.). 4.35 Gyvenimas 
(kart.). 5.25 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 30 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/1) 

(kart.). 10.00 Namelis prerijose (78). 
11.00 Auksinis protas (kart.). 12.30 
Tautos balsas (kart.). 13.00 Magiški 
fėjų Vinksių nuotykiai (5/13) . 13.30 
Aivenhas (39). 14.00 Laba diena, Lie-
tuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (11/2). 17.10 Premjera. 
Didysis Gregas (2/4) 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Tikri 
vyrai. Realybės dokumentika. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (32). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Mūsų laisvės metai. 2008-ieji. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 

23.20 Vakaro žinios. 23.40 Dabar 
pasaulyje. 0.10 Pasaulio dokumenti-
ka. Pompėja. Laike sustingusių žmo-
nių paslaptis. Didžioji Britanija, 2013 
m. 1.10 Senis (260) N-7. 2.10 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai (kart.). 4.45 Ti-
kri vyrai (kart.). 5.35 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 

Penktadienis, spalio 31 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/2) 

(kart.). 10.00 Namelis prerijose (79). 
11.00 Meilė kaip mėnulis (29–32) 
(kart.). 13.00 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai (5/14) . 13.30 Mažasis prin-
cas (23). 14.00 Laba diena, Lietuva. 
14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisaras 
Reksas (11/3). 17.10 Premjera. Didy-
sis Gregas ( 2/5). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.35 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas. 18.50 Premjera. 
Kelias į laimę 2 (2/4) N-7. 19.50 Duo-
kit šansą. Ved. Skirmantė Palčinskai-
tė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 
Specialus tyrimas (kart.). 23.30 Da-
bar pasaulyje. 24.00 Meilė. Drama. 
Prancūzija, Vokietija, Austrija, 2012 
m. N-14. (Subtitruota). 2.15 Senis 
(252) N-7. 3.15 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 5.00 Duokit šansą (kart.). 
5.25 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 1 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (13, 
14). 9.25 Aivenhas (40). 9.50 Premje-
ra. Čaplinas (42). 10.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsi-
daro (kart.). 11.30 Lietuva gali (kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Pompė-
ja. Laike sustingusių žmonių paslap-
tis. Didžioji Britanija, 2013 m. (kart.). 
13.00 Istorijos detektyvai N-7. 14.00 
Tautos balsas (kart.). 14.30 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitruota). 
15.00 Šv. Mišios. Visų Šventųjų die-
na. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 Sveikinimų koncer-
tas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Auksinis balsas. 23.15 
Robas Rojus. Istorinė drama. JAV, 
1995 m. (Subtitruota) N-14. 1.45 Se-
nis (253) N-7. 2.45 Istorijos detek-
tyvai (kart.) N-7. 3.35 Auksinis bal-
sas (kart.). 5.25 Gimtoji žemė (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 2 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (15, 16). 9.25 Ai-
venhas (41) 9.50 Premjera. Čapli-
nas (43). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.30 Brolių Gri-
mų pasakos. Raudonkepuraitė. Vo-
kietija, 2012 m. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Indijos laukinės gamtos paslap-
tys. JAV, 2011 m. 3 d. (Subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Premjera. Puaro (13/4). 15.00 Prem-
jera. 5 minutės laisvės. Dokumentinis 
filmas. Rusija, 2012 m. (Subtitruota). 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. Pertraukoje – Lašas po 
lašo. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 18.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pano-
rama. 19.55 Savaitė. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Premjera. Vardas tamso-
je. Detektyvas. Lietuva, 2013 m. N-7. 
23.00 Legendos. 24.00 Auksinis pro-
tas (kart.). 1.10 Senis (254) N-7. 2.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro 13 (13/4) Heraklio žygiai (kart.) 
N-7. 3.45 Pasaulio panorama (kart.). 
4.10 Savaitė (kart.). 4.35 Tautos bal-
sas (kart.). 5.05 Bėdų turgus (kart.). 

Pirmadienis, spalio 27 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (20) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (4) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (156) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1977). 10.00 Paskuti-
nis iš Magikianų (23, 24) N-7. 11.05 
Toras. JAV, veiksmo f. 2011 m. N-7. 
13.30 Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (28). 14.00 Slibinų dresuotojai (1) 
N-7. 14.30 Simpsonai (5, 6) N-7. 15.30 

Nemylima (41) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as 
N-7. 20.30 Pasmerkti (33) N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Kerštas (9) N-14. 23.10 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (8) N-14. 
0.10 Greislendas (2) N-14. 1.10 Skan-
dalas (3) N-14. 2.00 Daktaras Hausas 
(6) N-14. 2.50 Choras (7) N-7. 

Antradienis, spalio 28 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Sli-

binų dresuotojai (1) N-7. 6.55 Seri-
alo pertraukoje – Žalioji enciklopedi-
ja. 7.20 Simpsonai (6) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (157) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1978). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (25, 26) N-7. 11.00 Ais-
tros spalvos (36) N-7. 12.00 Ponas 
Jangas (20). 12.30 Hantikas. Sekliai 
ir paslaptys (12) N-7. 13.00 Mažylių 
nuotykiai (23). 13.30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (29). 14.00 Slibinų 
dresuotojai (2) N-7. 14.30 Simpsonai 
(7, 8) N-7. 15.30 Nemylima (42) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ačiū! 20.30 Pasmerk-
ti (34) N-7. 21.00 VIP (7) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Nematoma 
riba (2) N-14. 23.15 CSI kriminalis-
tai (303) N-14. 0.15 Greislendas (3) 
N-14. 1.15 Skandalas (4) N-14. 2.05 
Daktaras Hausas (7) N-14. 2.55 Cho-
ras (8) N-7. 

Trečiadienis, spalio 29 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (2) N-7. 7.20 Simpso-
nai (8) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (158) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1979). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (27, 28) N-7. 11.00 Aistros spal-
vos (37) N-7. 12.00 Ponas Jangas 
(21). 12.30 Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys (13) N-7. 13.00 Mažylių nuo-
tykiai (24). 13.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (30). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (3) N-7. 14.30 Simpsonai (9, 10) 
N-7. 15.30 Nemylima (43) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Kvieskite daktarą! N-7. 20.30 
Pasmerkti (35) N-7. 21.00 Aš – kino 
žvaigždė (7) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.05 Vikingų loto. 22.10 Ele-
mentaru (8) N-7. 23.10 Pelkė (7) N-14. 
0.10 Greislendas (4) N-14. 1.10 Skan-
dalas (5) N-14. 2.00 Daktaras Hausas 
(8) N-14. 2.50 Choras (9) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Sli-

binų dresuotojai (3) N-7. 7.20 Simp-
sonai (10) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (159) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1980). 10.00 Opiumas liaudžiai 
(1, 2) N-7. 11.00 Aistros spalvos (38) 
N-7. 12.00 Ponas Jangas (22). 12.30 
Hantikas. Sekliai ir paslaptys (14) 
N-7. 13.00 Mažylių nuotykiai (25). 
13.30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
(31). 14.00 Slibinų dresuotojai (4) N-7. 
14.30 Simpsonai (11, 12) N-7. 15.30 
Nemylima (44) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Gin-
čas be taisyklių N-7. 20.30 Pasmerkti 
(36) N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai (7) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.10 Kobra 11 
(7) N-7. 23.10 Kaulai (7) N-14. 0.10 
Greislendas (5) N-14. 1.10 Skanda-
las (6) N-14. 2.00 Daktaras Hausas 
(9) N-14. 2.50 Choras (10) N-7. 

Penktadienis, spalio 31 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Sli-

binų dresuotojai (4) N-7. 7.20 Simp-
sonai (12) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu 
(160) N-7. 9.00 Daktarė Emilė Ou-
vens (5) N-7. 10.00 Opiumas liau-
džiai (3, 4) N-7. 11.00 Aistros spal-
vos (39) N-7. 12.00 Ponas Jangas 
(23). 12.30 Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys (15) N-7. 13.00 Mažylių nuoty-
kiai (26). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (32). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (5) N-7. 14.30 Simpsonai (13, 14) 
N-7. 15.30 Nemylima (45) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.15 Euras 2015. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Frankenvynis. 
Animacinis f. JAV, 2012 m. N-7. 21.15 
Pasiutę šunys N-14. 23.00 Paranor-
malūs reiškiniai 4. Siaubo f. JAV, 2012 
m. S. 0.50 Kruvinas derlius. Siaubo f. 
JAV, 2011 m. S. 

Šeštadienis, lapkričio 1 d. 
7.00 Teleparduotuvė. 7.15 Slibi-

nų dresuotojai (5) N-7. 7.50 Monstrų 
vidurinė N-7. 9.15 Atlantida. Prarasto-
ji imperija. Animacinis f. JAV, 2001 m. 
N-7. 11.10 Mamos pasimatymas su 
vampyru. Fantastinė komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 13.00 Karaliaus Salia-
mono kasyklos (1, 2) N-7. 16.40 Na-
mas, kuriame vaidenasi. Fantastinė 
komedija. JAV, 2003 m. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Šrekas. Ilgai ir lai-
mingai. Animacinė komedija. JAV, 
2010 m. Pertraukoje – 19.30 Euro-

Pirmadienis, spalio 27 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (30). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (15). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (66) 
N-7. 8.50 Nuotakos tėvas 2. Kome-
dija. JAV, 1995 m. (kart.) N-7. 10.50 
Tintino nuotykiai. Vienaragio paslap-
tis. Animacinis f. JAV, Naujoji Zelan-
dija, 2011 m. (kart.) 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2). 13.25 Ogis ir ta-
rakonai (59). 13.35 Monstrai prieš 
ateivius (12). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(14) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Mentalistas (15) N-7. 23.10 
Judantis objektas (15) N-7. 0.10 Gy-
venimas pagal Harietą (16) N-7. 1.05 
Farų šeima (6) N-7. 2.00 Slapti reika-
lai (4) N-7. 

Antradienis, spalio 28 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (31). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (1). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (67) N-7. 
8.50 Druska. Veiksmo f. JAV, 2010 
m. (kart.) N-7. 10.50 Lietuvos balsas 
(kart.). 13.05 Kempiniukas Plačiakel-
nis (3). 13.35 Monstrai prieš ateivius 
(13). 14.10 Ugnis ir Ledas (15) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Dviveidis. Veiksmo f. JAV, 1997 m. 
N-14. 0.55 Farų šeima (7) N-7. 1.50 
Slapti reikalai (5) N-7. 

Trečiadienis, spalio 29 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (32). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (2). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (68) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (4). 13.25 
Ogis ir tarakonai (60). 13.35 Mons-
trai prieš ateivius (14). 14.10 Ugnis 
ir Ledas (16) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Gyvenimo receptai 
(8) N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Po saulėlydžio. 
Kriminalinė komedija. JAV, 2004 m. 
N-7. 0.05 Gyvenimas pagal Harietą 
(17) N-7. 1.00 Farų šeima (8) N-7. 
1.55 Slapti reikalai (6) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 30 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (33). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (3). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (4) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (69) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Gyvenimo recep-
tai (8) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (5). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (61). 13.35 Monstrai prieš ateivius 
(15). 14.10 Ugnis ir Ledas (17) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Poseidonas. Veiksmo trileris. 
JAV, 2006 m. N-7. 0.00 Gyvenimas 
pagal Harietą (18) N-7. 0.55 Farų šei-

ma (9) N-7. 1.50 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 

Penktadienis, spalio 31 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (34). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (4). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (5) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (70) N-7. 8.50 Pa-
galbos skambutis (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.50 K11. Komisarai tiria. Paš-
tininko apiplėšimas. N-7. 12.25 K11. 
Komisarai tiria. Mirtina šeimos dra-
ma. N-7. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (62). 13.35 Monstrai prieš atei-
vius (16). 14.10 Ugnis ir Ledas (18) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21.00 Norim dar! Su Ra-
distais. N-7. 22.45 Terminatorius. Iš-
sigelbėjimas. Veiksmo f. Didžioji Bri-
tanija, Italija, JAV, Vokietija, 2009 m. 
N-7. 1.00 Pagieža 3. Siaubo trileris., 
2009 m. Japonija, JAV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (4). 6.55 Nenu-
galimieji II (35). 7.20 Agentas Šunytis 
(6). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (7). 8.10 
Vėžliukai nindzės (5). 8.35 Tomo ir 
Džerio pasakos (3). 9.00 Ponas By-
nas (6). 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Peliuko Perio nuotykiai 
2. Nuotykių f. šeimai. Argentina, Is-
panija, 2008 m. 11.50 Laukiniai lau-
kiniai vakarai. Veiksmo f. JAV, 1999 
m. N-7. 13.55 Mano puikioji auklė 
(125). 14.30 Didingasis amžius (120) 
N-7. 16.35 Dvidešimt minučių (16, 17) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS La troškinys. Animacinis f. JAV, 
2007 m. 21.10 PREMJERA Nebren-
dylos. Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
23.15 Pokštas arba saldainis. Siau-
bo trileris. JAV, 2010 m. N-14. 0.50 
Norim dar! Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, lapkričio 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (5). 6.55 Nenu-
galimieji II (36). 7.20 Agentas Šunytis 
(7). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (8). 8.10 
Vėžliukai nindzės (6). 8.35 Tomo ir 
Džerio pasakos (4). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Monstrų namai. Animacinis 
f. JAV, 2006 m. 11.50 Bukas ir Bu-
kesnis. N-7. Nuotykių komedija. JAV, 
1994 m. 13.55 Mano puikioji auklė 
(126, 127). 15.00 Didingasis amžius 
(121) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
Alfa savaitė. 19.30 Lietuvos balsas. 
21.45 Laiko kilpa. Veiksmo trileris. 
JAV, Kinija, 2012 m. N-14. 0.05 Be 
kompromisų. Veiksmo trileris. JAV, 
2011 m. N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 27 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (15) (kart.) N-7. 9.00 
Brolis už brolį (9, 10) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (339) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (186) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (8). 15.00 Amerikos talentai (19). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (187) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (4) N-7. 18.55 Detektyvė Džon-
son (48) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7. 21.00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21.30 Apgalvota žmogžu-
dystė. Kriminalinis trileris. JAV, 2002 
m. N-14. 23.55 Vampyro dienoraš-
čiai (17) N-14. 0.50 Detektyvė Džon-
son (48) (kart.) N-7. 1.45 Prokurorų 
patikrinimas (187) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 28 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pil-
cher. Širdies ilgesys. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2009 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (340) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (187) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (9). 15.00 Amerikos talentai (20). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (188) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (5) N-7. 18.55 Detektyvė Džon-
son (49) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 

Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Nacionalinis saugumas. Veiksmo 
komedija. JAV, 2003 m. N-7. 23.15 
Vampyro dienoraščiai (18) N-14. 0.10 
Detektyvė Džonson (49) (kart.) N-7. 
1.05 Prokurorų patikrinimas (188) 
(kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.). N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (37) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (341) N-7. 11.55 Prokurorų 
patikrinimas (188) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (1). 15.00 Ameri-
kos talentai (21). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (189) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (6) N-7. 18.55 De-
tektyvė Džonson (50) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Šeštasis pojūtis. Trileris. 
JAV, 1999 m. N-14. 23.40 Vampyro 
dienoraščiai (19) N-14. 0.35 Detek-
tyvė Džonson (50) (kart.) N-7. 1.30 
Prokurorų patikrinimas (189) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S.

Ketvirtadienis, spalio 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Muzikinė kaukė 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(342) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (189) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (2). 15.00 Amerikos talen-
tai (22). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(190) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi 
vaikų (7) N-7. 18.55 Detektyvė Džon-
son (51) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Vinetu 3. Nuotykių f. Italija, Jugoslavi-
ja, Vokietija, 1965 m. N-7. 23.20 Vam-
pyro dienoraščiai (20) N-14. 0.15 De-
tektyvė Džonson (51) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (190) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 31 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Vinetu 3. Nuotykių f. 
Italija, Jugoslavija, Vokietija, 1965 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(343) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (190) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (3). 15.00 Amerikos talen-
tai (23). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(191) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.30 Mitiajaus pa-
sakėlės (3, 4) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (38) N-7. 21.30 Despera-
do. Trileris. JAV, 1995 m. N-7. 23.40 
Farai (kart.) N-14. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (191) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 1 d. 
7.00 Jokių kliūčių (3) (kart.). 8.00 

Amerikos talentai (23) (kart.). 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Pasaulio ga-
liūnų čempionų lygos etapas Latvi-
joje. 12.00 Dviese prieš gamtą (1) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(11) N-7. 14.00 Šeimynėlė (17–20) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Brolis už brolį (11) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (16) N-7. 19.00 
Muzikinė kaukė. 21.00 MANO HERO-
JUS Nusikaltėlių medžiotojas. Veiks-
mo f. JAV, 1993 m. N-14. 22.45 AŠ-
TRUS KINAS Sapnų gaudyklė. Veiks-
mo trileris. Australija, JAV, Kanada, 
2003 m. N-14. 1.30 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 2 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (16) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 11.52 Nacio-
nalinė loterija. 12.00 Nacionalinė Ge-
ografija. Pavojingi susitikimai (2) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (12) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (12) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (17) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Netikra 
vienuolė. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2012 m. N-7. 21.00 Grubus žaidi-
mas (9, 10) N-14. 23.00 Kai nesiseka, 
tai nesiseka. Kriminalinis trileris. JAV, 
2006 m. N-14. 1.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

jackpot. 20.55 A komanda. Veiksmo 
f. JAV, 2010 m. N-7. 23.40 Nesuse-
kamas. Kriminalinis trileris. JAV, 2008 
m. N-14. 1.40 Slaptas reikalas. Trile-
ris. Kanada, 2001 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (19). 7.25 Smurfai (9). 
8.00 Didvyrių draugužiai (30). 8.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (28). 
9.00 Sportuok su mumis. 9.30 Lai-
kas keistis. 10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 11.30 Aristo-
katės. Animacinis f. JAV, 1970 m. 
13.00 Nimės sala. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-7. 14.50 Daunto-
no abatija (9) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (15) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (47) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos 
talentai 2014. 21.30 007 Kazino Roy-
ale. Veiksmo f. JAV, D. Britanija, Vo-
kietija, 2006 m. N-7. 0.25 Išsisukinė-
jimai. Komedija. Rusija, 2011 m. N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Irena Šeškevičienė „Pajūrio naujienų“ tinklalapyje pasakoja 
apie Užimtumo centrą Padvarių (Kretingos r. ) socialinės glo-
bos namuose. 

Padvarių socialinės globos namų 
Užimtumo centras, įkurtas gam-
tos prieglobstyje, šalia tvenkinio, 
šių namų gyventojams tapo kū-
rybiškumo ir saviraiškos oaze: 
jie čia praleidžia nemažą dalį 
dienos piešdami, lipdydami iš 
molio, veldami iš vilnos, spor-
tuodami ir augindami daržoves.

Šį mėnesį Kretingoje įvyku-
sioje Rudens derliaus ir Moliū-
go šventėje Padvarių globoti-
niai buvo įsirengę kiemelį ir jame 
prekiavo savo sukurtais darbais: 
veltomis segėmis, karoliais, pa-
galvėlėmis, siuviniais, kerami-
kos darbais bei papjė mašė lipdi-
niais. Neseniai Užimtumo cen-
tre apsilankiusi socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė gyrė padvariškių 
kūrybiškumą, jų polėkį ir tam 
sudarytas puikias sąlygas. 

Padvarių socialinės globos 
namų direktorė Rima Narmon-
tienė pasakoja, kad centro lanky-
tojų vis daugėja. Anot jos, iš 230 
gyventojų daugiau kaip pusė 
lanko centrą. Tie patys žmonės 
išbando įvairias veiklas. „Tas, 
kuris nori, turi galimybę visaip 
atsiskleisti, – tų žmonių gyveni-
mo kokybė yra gerokai aukštes-
nio lygio, negu tų, kurie gyvena 
pasyviai. Yra būrys entuziastų, 
kurie suspėja visur: jie leidžia 
laiką ir Užimtumo centre, daly-

vauja kapeloje, padeda tvarkyti 
globos namų teritoriją, savano-
riauja valgykloje“, – džiaugėsi 
R. Narmontienė. 

Treniruoklių salėje su neįga-
liais žmonėmis pagal kiekvie-
nam pritaikytą programą dirba 
kineziterapeutė Viktorija Tamo-
šauskienė. Keramikos ir piešimo 
juos moko: užimtumo specialis-
tė Irena Vainorienė ir socialinė 
darbuotoja Vykinta Morozovie-
nė bei socialinio darbuotojo pa-
dėjėja Jurgita Zandovienė.

Vasarą darbščiausi ir pajė-
giausi talkina tvarkant aplinką. 
„Sugalvojome dar vieną veiklą: 
šį pavasarį greta centro pastatė-
me šiltnamį, kuriame globotiniai 
išvien su socialinėmis darbuoto-
jomis pasodino pomidorų, agur-
kų, paprikų. Jie patys laistė, rū-
pinosi daržovėmis ir džiaugė-
si savo pirmuoju derliumi“, – 
naujai suburtu sodininkų-darži-
ninkų būreliu džiaugėsi R. Nar-
montienė.

Užimtumo centras, kaip Pa-
dvarių pensionato dalis, buvo 
pastatytas 1984 m., – jame veikė 
siuvykla bei mezgykla. Vėliau 
jame buvo įrengti tarnybiniai 
butai ir apgyvendintos šeimos. 
2011 m. šeimos buvo iškeldin-
tos, ir, Vyriausybei skyrus lėšų, 
pastatas renovuotas bei vėl pri-
taikytas neįgaliųjų užimtumui.

Kūrybos oazė Padvarių 
globos namuose

Pasak policijos pranešimo, pas-
taruoju metu gatvėse pastebi-
ma nauja transporto priemo-
nė – elektrinis neįgaliojo veži-
mėlis, kuriuo naudojasi vis dau-
giau vyresnio amžiaus gyvento-
jų. Važiuojantys šiais vežimėliais 
yra eismo dalyviai ir jiems priva-
lu laikytis kelių eismo taisyklių. 
Į Kelmės rajono policijos komi-
sariatą kreipėsi Minupių kaimo 
bendruomenės pirmininkė Euri-
ka Drungilienė, kuriai kelia rū-
pestį minėti eismo dalyviai, nes 
pastebėta, kad jie, važiuodami 
keliais, ne visuomet paklūsta 
kelių eismo taisyklių reikalavi-
mams, ypač tamsiu paros metu, 
kelia grėsmę eismo saugumui ir 
gali tapti eismo įvykių kaltinin-
kais, nes neįsijungia šviesų, nesi-
laikydami kelių eismo taisyklių 
juda važiuojamąja kelio dalimi. 
Telšių apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Kelmės rajo-
no policijos komisariato Viešo-
sios policijos skyriaus Preven-
cijos poskyrio tyrėjas Jonas Bra-
cevičius kartu su bendruomenės 
pirmininke organizavo preven-
cinę priemonę, kurios metu lan-
kė senjorus, turinčius elektrinius 
neįgaliojo vežimėlius, jiems da-
lijo atmintines apie saugų važia-
vimą keliais, apie tai, kokių ke-
lių eismo taisyklių būtina laiky-

tis važiuojant šia transporto prie-
mone, kokių saugumo priemo-
nių imtis važiuojant tamsiu pa-
ros metu. Taip pat buvo akcen-
tuojama, kad eismo dalyvių el-
gesys yra grindžiamas savitar-
pio pagarba, tolerancija ir atsar-
gumu. Viena iš pagrindinių tai-
syklių važiuojant elektriniais ne-
įgaliojo vežimėliais yra tai, kad 
važiuojant kelkraščiu arba va-
žiuojamosios dalies pakraščiu 
privaloma judėti tik viena eile ir 
tik transporto priemonių judėji-
mo kryptimi. Tamsiu paros metu 
būtina įjungti elektrinio vežimė-
lio žibintus ir atitinkamai jį pažy-
mėti atšvaitais, o sutaupyta aku-
muliatoriaus baterija nejungiant 
žibintų gali kainuoti gyvybę. Va-
žiuojant gatve ir darant manevrą 
būtina įsitikinti, kad neartėja kita 
transporto priemonė, taip pat 
būtina rodyti posūkio signalą, 
jei jis nėra įrengtas – rankomis, 
vengti sustojimų kelyje, tai ge-
riau daryti už kelio ribų ar stovė-
jimo aikštelėje. Prevencinės prie-
monės metu elektriniai vežimė-
liai buvo pažymėti ir registruo-
ti policijoje. Visiems dalyviams 
apylinkės inspektorius J. Brace-
vičius padovanojo šviesą atspin-
dinčias liemenes, o bendruome-
nės pirmininkė – po angelą ir pa-
linkėjo būti saugiems.

Saugus važiavimas 
elektriniais vežimėliais

Tinklalapyje www.kelmesrajone.lt Kelmės r. policijos komisaria- 
tas informuoja apie saugų važiavimą elektriniais vežimėliais.

nostikos technologija leidžia 
matuoti ne tik akies obuolio vi-
dinį spaudimą, bet ir smegenų 
skysčio spaudimą kaukolės vi-
duje. Išspausdinti tyrimo, atlik-
to fiksuojant abu rodiklius glau-
koma sergantiems pacientams 
ir kontrolinei sveikų savanorių 
grupei, rezultatai sukėlė nema-
žą sujudimą ir Europos, ir JAV 
oftalmologijos mokslo erdvėje.

„Šiandien glaukomai diag- 
nozuoti taikoma metodika ne-
tiksli, o tokio patologinio reiški-
nio, kurio priežastys yra neaiš-
kios, suvaldyti neįmanoma“, – 
teigia KTU profesorius, Sveika-
tos telematikos mokslo institu-
to vadovas.

Šį spalį hamburgietėms Elisai ir Sofijai sukako po 17 metų. 
Elisa kadaise pasaulį išvydo pirma – minute anksčiau nei 
Sofija ir kiekvienais metais vis labiau tolsta nuo savo myli-
mos sesutės, nes ši serga Dauno sindromu.

Neįgalieji 
pasaulyje

Genetika lėmė 
dvynukių likimusYpatingi dvynukai – 

mokslininkų akiratyje
Vokietijoje genetinis sutriki-

mas, vadinamas Dauno sindro-
mu, diagnozuotas 50 tūkstan-
čių žmonių. Ligonių būklė labai 
skirtinga: vienus kankina stip- 
ri protinė negalia, kiti įstengia 
mokytis, vieni fiziškai tvirti, kiti 
turi įgimtą širdies ydą, skydliau-
kės problemų. Sarlando univer-
siteto mokslininkai pastaraisiais 
metais itin daug dėmesio skiria 
ypatingiems atvejams – kai vie-
nas iš dvynių yra sveikas, o ki-
tas – gimęs su Dauno sindromu. 
Šis fenomenas pavadintas Dis-
kordanz vardu (anglų k. discor-
dant – nesiderinąs, prieštarin-
gas), o nesuderinamų dvynu-
kų poros sutrumpintai vadina-
mos DDS. Tokių dvynių gims-
ta retai, bet Sarlando universite-
to atliekamame tyrime dalyvauja 
net 70 šeimų iš Vokietijos ir Aus-
trijos. Tyrėjai lanko šeimas, ku-
riose auga DDS dvyniai, patei-
kia įvairių medicinos, psicholo-
gijos, etikos klausimų. Stengia-
masi surinkti kuo daugiau me-
džiagos apie tėvų sveikatą, nėš-
tumo eigą, DDS dvynių auklė-
jimo ypatumus, specifines ug-
dymo problemas. Tikimasi, kad 
apibendrinti rezultatai padės ge-
riau suprasti ir Dauno sindromą.

Skirtumai neužgožė 
sesers meilės

Kai gimė Elisa ir Sofija, kurios 
taip pat dalyvauja Sarlando uni-
versiteto tyrime, mokslinės infor-
macijos apie DDS dvynius beveik 
nebuvo, nedaug galėjo patarti ir 
medikai. Tėvams teko patiems 
intuityviai spręsti, kaip elgtis su 
dvynukėmis, kad kiekviena aug-
tų savarankiškai, neveikiama se-
sutės. Viena jau laksto, kita – vos 
šliaužioja. Viena jau kalba, kita – 
tik vapalioja... Be abejo, ligoniu-
kė sulaukdavo daugiau tėvų dė-
mesio, dėl to jie labai nerimavo. 
Ar Elisa nesijaučia nuskriaus-
ta? Sveika mergaitė nuo vaikys-
tės buvo labai nuovoki. Ji anks-
ti suprato, kad Sofija yra kitokia 
ir labai ją mylėjo, rūpinosi, sau-
gojo, džiaugėsi mažyčiais sesers 
pasiekimais.

Mama pasakojo, kad prieš 
išleisdama dvynukes į mokslus 
klausė Elisos, ar ji tikrai norinti 
lankyti tą pačią mokyklą su So-
fija, rytais ir vakarais kartu va-
žiuoti autobusu. Elisa tvirtai pa-
sakė: taip. Ir paaiškino, kad bū-
dama šalia, padės seseriai moky-
tis. Sofija stengiasi, mokosi, yra 
pastabi. Kalba trumpais sakinu-
kais, kartais suvelia žodžius ir 
jaudindamasi žiūri į pašnekovo 
akis – ar suprato?

Viena Elisos ir Sofijos 
diena

Vokiečių žurnalistai aplankė 
mergaites mokykloje. Nežinoda-
mas nepalaikysi jų sesutėmis. So-
fija – neaukšta, stamboka, lygiais 
plaukais. Elisa – aukšta, liek- 
na, garbanotais plaukais. Susi-
tikusios koridoriuje apsikabina, 
šypsosi. Bet jei Sofija pernelyg 
garsiai šaukia: „Tu esi mano lo-
bis!“, Elisa nervingai juokiasi. Ji 
vis moko sesutę elgtis ramiai, ne-
demonstruoti jausmų, neišsiskir-
ti iš kitų vaikų. Anksčiau Elisai 
daug kartų tekdavo priminti So-
fijai, kad nelaikytų iškišto liežu-

vio, nes tokią išvydę visi supran-
ta, kad ji turi negalią.

Jos mokosi skirtinguose aukš-
tuose. Be abejo, ir dalykai skirtin-
gi. Sofijai skirta speciali progra-
ma. Tą dieną, kai aplankė žurna-
listai, ji su kitais neįgaliais mo-
kiniais sėdėjo mediena, klijais ir 
dažais kvepiančiame darbų kabi-
nete. Vaikai mokosi įvairių kas-
dien praversiančių dalykų – su-
remontuoti durų užraktą ar švit- 
riniu popieriumi nušveisti seną 
dėžę. Kartais jie eina į lauką ir, 
pavyzdžiui, nukerpa gyvatvorę, 
o per matematikos pamokas ban-
do sudėti nesudėtingus skaičius, 
mokosi atpažinti pinigus.

Pamokoms pasibaigus Eli-
sa eina ieškoti Sofijos – jos buvo 
susitarusios kartu važiuoti namo. 
Bet ji neranda sesers nei kompiu-
terių kabinete, nei valgykloje. 
Tada bėga į autobusų stotelę, ten 
ir stovi Sofija, kuri tiesiog pamir-
šo apie susitarimą. O gal ji nori iš-
plėsti savo gyvenimo ribas? Juk 
ji sugeba viena važiuoti autobu-
su ir nori tai daryti vis dažniau.

Pagal Vokietijos spaudą parengė 

Brigita BALikieNė

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

KTU sukurtos inovacinės 
technologijos, skirtos 
apsaugai nuo aklumoKauno technologijos uni-

versitete (KTU) sukurta 
technologija leis tiksliau 
diagnozuoti glaukomą  – 
ligą, kuri yra viena iš daž-
niausių suaugusiųjų aklu-
mo priežasčių. 2012-aisiais 
Europos Sąjungoje buvo 
užregistruota 1,6 mln. glau-
komos atvejų, prognozuo-
jama, kad šis skaičius per 
artimiausią dešimtmetį pa-
augs 9 proc. Iki šiol nebuvo 
jokio efektyvaus šios ligos 
gydymo.

KTU mokslininkų komanda 
kartu su LSMU profesore Ingri-
da Janulevičiene pasiūlė inova-
tyvią glaukomos diagnostikos 
metodiką, kuri ateityje padės 
tiksliau diagnozuoti ligą ir at-
statyti gyvenimo kokybę milijo-
nams žmonių visame pasaulyje. 

Šiuo metu KTU mokslininkų 
sukurtos neinvazinės žmogaus 
smegenų diagnostikos techno-
logijos ir technika naudojami at-
liekant tyrimus JAV ir Vokietijo-
je pagal JAV Nacionalinės erd- 
vės agentūros (NASA) ir Nacio- 
nalinio erdvės biomedicininių 
tyrimų instituto finansuojamus 
projektus.

„Bičiulystės“ ir ktu inf.

KTU Sveikatos telematikos 
mokslo instituto tyrėjų koman-
dos, vadovaujamos profeso-
riaus Armino Ragausko, sukur-
ta glaukomos neinvazinės diag- 

Dvynės Sofija ir Elisa – geriausios draugės.
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Spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondas remia projektą 
„Požiūrio lūžis – nuo negalios iki 
galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka vi-
siems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos 
šaltinio“.

Prie kūrybos
šaltinio Kaip vanduo teka mūsų laikas...

Lietingą ir vėsią rugsėjo 
pabaigos savaitę susirin-

kę į neįgaliųjų literatų semi-
narą Šventojoje rašantieji tu-
rėjo užduotį sukurti po kū-
rinėlį vandens tema. Ir ne-
toliese banguojanti jūra, ir 
darganoto rudens metas ta-
rytum talkino literatams, 
nes daugeliui tikrai pavy-
ko gerai atlikti užduotį, pa-
rašyti gana vykusį eilėraštį 
ar prozos kūrinėlį. Poezijos, 
kaip visada, derlius gauses-
nis, bet yra pakankamai ir 
prozos. Kai kurie autoriai 
bando ir vieną, ir kitą žan-
rą, kuria vaikams ir suaugu-
siems, rašo satyrą, imasi dra-
mos. Geras šių metų semina-
ro bruožas buvo tai, kad ra-
šydami pagal užduotą temą, 
literatai nėjo tiesiausiu ke-
liu, nesitenkino paprasčiau-
siai savo kūrinyje įvardinda-
mi žodį „vanduo“. O jis juk 
turi daugybę apraiškų, įvai-
riausių pavidalų. Ne vieną 
jų ir aptinkame pateiktuose 
kūriniuose.

„Bičiulystės“ puslapiuo-
se pateikiame skaitytojams 
Šventojoje parašytus kūri-
nius – savotišką šių metų se-
minaro ataskaitą.

Paulina ŽeMGuLYtė

Debesys
Padange plaukė debesys pilki.
Toli už jų geltona saulė slėpės.
Ir suvaitojo praeitis budri,
sujudo senos, užmirštos palėpės.

Silpni, liesi, išblyškę ir basi
šešėliai slinko patvoriu link namo.
Ir pasirąžė ragana baisi,
kurią kadaise vaikas susapnavo.

Suburbuliavo šuliny vanduo.
Gelmėj kažkas balsu pagalbos šaukė.
Gaidys sukliko. Amtelėjo šuo.
Ir vėl tik debesys padange plaukė.

Rasa STANKEVIČIENĖ

Žemės ašaros

Kasdien vis anksčiau ir anks-
čiau temsta. Saulė, nors ir ne 

taip karštai, kaip vasaros dieno-
mis, šildžiusi žemę, vis trumpiau 
globoja gėles, medžius, džiugi-
nusius mus, atiduoda visus tam-
sai. Ir rytais vis ilgiau tenka lauk-
ti grįžtančių jos spindulių. Nak-
ties dangų dažnai puošia šimtai 
žvaigždžių. Kartais tarsi rūpes-
tingas tėvas jas globoja ir visą 
naktį būna kartu didžiulis mė-
nuo. Lauke taip šviesu, net skai-
tyti galima, tačiau ta šviesa nė 
kiek nešildo. Žemė vis labiau 
šiurpsta, ilgisi saulės motulės 
lyg vaikutis, globojamas svetimų 
auklių.Tos auklės, bandydamos 
pradžiuginti žemę, papuošia ją 
sidabro karoliukais, apgaubia 

balta skara. Pasirodžius pirmie-
siems saulutės spinduliams žemė 
tą skarą nusimeta, sidabro karo-
liukai virsta vandens lašeliais. Tai 
žemės ašaros, džiaugsmo ašaros 
pamačius mieląją saulutę. 

Egidijus ŠATAS

Prisiminimų gija
Vėjas kaip padūkęs
draskė lapus, 
laužė tiltus,
blaškė mano viltis,
o tamsiame ežere
žvelgė dvi akys,
iš nuostabos išplėstos, –
lelijos – baltos baltos
iš prisiminimų gijos...

Leokadija NORBUTIENĖ-
MOCKIENĖ

Tyla
Vaivorykštės spalvos
Guodžia vandens rūbą,
Saulėje nutvieskia aukso karoliais
Ir pasislepia kalno glėbyje.
Gamtos tyluma.
Krioklys niūniuoja giesmę, 
Išlaisvinti burbulai
Ištirpsta ant gležno kūno.

Eglė BARANAUSKAITĖ

Visatos delne lašas, jo Būtiny-
bė vanduo – žemės ir žmo-

gaus pradmuo. Nubėga van-
denys ir... gimsta nauja gyvy-
bė – motinos palaima. Vande-
niu palaistyta sėkla sudaigina 
sodrų daigą.

Vandes laše, tu visur – ir že-
mėje, ir danguje! Debesiu plau-
ki. Krenti lietumi, žvilgi rasa. 
Ašara srūvi. Net kraujuje cir-
kuliuoji! Tu trykšti versmėmis, 
ežerais raibuliuoji, vingiuoji 
upėmis, jūromis, vandenynais 
tyvuliuoji. 

Tavo stygius nualina žemę, 
išsekina žmogų. Tavo pertek- 
lius šiurpina žmoniją, iškilda-
mas milžniška cunamio banga, 
viską nusiaubdamas savo kely-
je. Piktinuosi tavimi, kodėl viso-
kias eibes kreti, žmones ir laivus 
nuskandini. 

Džiaugiuosi tavo vandeni-
jos platybėmis, gaiviomis oazė-
mis, kad išdžiūvusią žemę su-
drėkini, atgaivini, kad numal-
šini mano troškulį.

Nemirsiu
Kaip tenai mano upė Šventoji?
Ar jos vis žalias vanduo dar banguoja?
Ar krante aukšti ajerai, lyg kardai,
tebemojuoja prieš vėją ir laiką?
O didysis Puntuko akmuo,
giliai įaugęs į žemę,
ar nesusukilo nuo sunkaus laukimo?
        Kaip tenai?
Taip seniai išbridau iš vaikystės
ir upės gimtos...

Pamąstymai  
apie lašą

Visatos delne lašas, jo Di-
denybė vanduo, visur ir visaip 
varva, laša, teška, alma, teka, 
šniokščia. Įsiklausau į jo šne-
ką: „Esu per amžius gyvas že-
mės ir dangaus gaivus motyvas. 
Tad gaivinkis ir gėrėkis manimi 
kuo daugiau! Aš – sveikatos šal-
tinis. Tad gerk manęs kuo dau-
giau! Tik neteršk. Šiukštu! Laz-
da atsisuks kitu galu!“

Marija KRAIPAVIČIŪTĖ

Kaip vanduo
Kaip vanduo
teka tas mūsų laikas.
Tai pašėlusiai greitai,
lyg jūros banga putota,
kai su viesulu eina lenktynių.
Tai pavirsta mažu upeliu,
kurs tykiai sruvena gimtinėj
ir sugrįžus nuplauna
pavargusias kojas.

Tarsi vakar 
nušnarėjo šilkai
išleistuvių suknelių.
Ir pro atvirus langus 
liejos valso garsai,
nusinešdami skambų
vaikystės juoką.

Gal tai buvo 
tik vasaros sapnas,
prieš daug metų regėtas?
Kas šiandien pasakys,
kur pradingo eilėraščių posmai,
parašyti klasės poetų,
ir jų mūzom duoti pažadai?

Ir kodėl neįspėjo
jokie pranašai,
kad namus, o ir širdis,
audros lankys taip dažnai,
kad ramybės salą suradus
laikas sustot negalės?

Lyg šaltinis sraunus 
jis tekės ir tekės...

Gražina DAUGINIENĖ 

Pavasarį nueisiu prie savo upės,
kur karklų šakelės viltingai vis supas,
pasinersiu į jos žalią vandenį ir...
nemirsiu.
Į žemę įsikibs naujos šaknys,
kaip rankos.
Būsiu vėl pilna saulės, 
pilna šlamėjimo,
pilna gyvenimu tikėjimo.

Ada MAKNAVIČIENĖ 

Telšių simboliui – meškai – Rasa Stankevičienė patikėjo savo svajonę.

Leokadija Mockienė – įvairiapu-
sė menininkė.

Eglė Baranauskaitė ir Egidijus Šatas seminare susitiko pirmą kartą.

Ada Maknavičienė savo kūrybą 
mėgsta skelbti internete.

Marija Kraipavičiūtė (kairėje) ir 
Angelė Rudžianskaitė turėjo apie 
ką padiskutuoti.

Aldonos Milieškienės nuot.

(Tęsinys – kitame numeryje)
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