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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija, taip pat ir „Bičiulys-
tės“ redakcija neretai gau-
na skundų iš neįgaliųjų or-
ganizacijų. Skundžiamasi 
nepagarbiu vadovų elge-
siu, nevienodomis galimy-
bėmis naudotis organiza-
cijos teikiamomis paslau-
gomis ir pan. Ne į kiekvie-
ną laišką reaguojama – juk 
organizacijos nariai turėtų 
patys išsiaiškinti, susitarti, 
rasti kompromisą. Vis dėlto 
vizitas į Kelmės rajono ne-
įgaliųjų draugiją buvo, ko 
gero, neišvengiamas, nes iš 
jos gauta itin daug nusis-
kundimų.

Integracijos keliu

Neįgaliųjų draugija –  
bendruomenė ar 
privati įmonė?

„Baltijos ugdymo centras“ 
kartu su Neįgaliųjų reika-
lų departamentu jau tre-
čią kartą rengia socialinę 
akciją „Draugystė veža“. Jo-
je kviečiamos dalyvauti ne-
galią turinčių ir be jos gyve-
nančių jaunų žmonių poros. 
Tokia simboline forma ak-
cijos organizatoriai siekia 
parodyti – visi esame lygūs, 
visi vieni iš kitų turime ko 
pasimokyti. Akcijos „Drau-
gystė veža“ finalas – kelio-
nė į Portugalijoje vyksiantį 
„Eurovizijos“ dainų konkur-
są. Jį stebės penkios draugų 
poros, kurių draugystės is-
torijos sulauks didžiausio 
palaikymo.

Tolerancijos link

Projekto dalyviams – 
įspūdingos kelionės 

po Lietuvą
Trečius metus organizuo-

jama „Baltijos ugdymo centro“ 
sumanyta akcija vis keičia-
si, pasipildo ir naujais projek-
to partneriais, ir intriguojan-
čiais sumanymais. Pirmoji ak-
cija buvo tik „Baltijos ugdymo 
centro“ idėja ir iniciatyva, prie 
antrosios prisijungė Neįgalių-
jų reikalų departamentas, pro-
jekto dalyvius išlydėjo sociali-
nės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis. Trečiosios ak-
cijos organizatoriai nepasikei-
tė, tačiau jos dalyvių laukė ki-
ta staig mena. „Draugystė veža“ 
koordinatorė Žydrė Gedrimaitė 
pasakoja, kad projekto organi-
zatoriai sumanė visoms draugų 

poroms padovanoti po smagų, 
ilgai atmintyje išliksiantį nuo-
tykį, šūsnį nepamirštamų emo-
cijų. Šiemet projekto dalyvių 
porų laukia įdomios išvykos į 
kurį nors šalies miestą, siūlo-
mos įvairios pramogos. Pirmąją 
savaitę „Draugystė veža“ daly-
viai lankėsi Birštone, mėgavosi 
„Eglės“ sanatorijoje teikiamo-
mis procedūromis, buvo priimti 
Trakų pilyje. Antrą savaitę tris 
draugų poras svetingai sutiko 
Druskininkai: „Snow arena“, 
vandens pramogų parkas. Šią 
savaitę trys projekto dalyvių 
poros išvyko į Pakruojo dvarą. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės Astos Kan-

dratavičienės teigimu, lankyda-
miesi skirtinguose šalies mies-
tuose bei miesteliuose projekto 
dalyviai atliks ir socialinę misi-
ją – įvertins, kaip ten pritaikyta 
aplinka, išsakys savo pastebėji-
mus jų šeimininkams. 

Pasak Ž. Gedrimaitės, 5 lai-
mėtojų poros bus atrenkamos 
kovo 2-10 dienomis balsuojant 
portale www.lrt.lt ir paskelbtos 
kovo 11 dieną „Žalgirio“ areno-
je vyksiančiame finaliniame lie-
tuviškos „Eurovizijos“ atrankos 
etape. Gegužę laimėtojų laukia 
įspūdžių ir nuotykių kupina ke-
lionė į Portugaliją.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos nariai turi daug priekaištų organizacijos 
vadovei.

(nukelta į 5 psl.)

nuolat tekdavo klausytis įžei-
dinėjimų, buvo trukdoma re-
petuoti. Tačiau paskutinis la-
šas, sukėlęs daugybę draugijos 
narių neigiamų emocijų, buvo 
Kelmės rajono laikraštyje „Bi-
čiulis“ išspausdintas straipsnis 
apie tai, kad Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė, grasindama po-
licija, išprašė iš renginio orga-
nizacijai nepriklausančią mo-
terį, o šiai pasiūlius susimokė-
ti už suvalgytą užkandį, pasakė, 
kad draugija ne ubagai ir pini-
gų nerenka. Nuoskaudą išsakė 
ir draugijos tarybos narė Biru-
tė Alūzienė, netekusi pirminin-
kės pasitikėjimo po to, kai į ren-
ginį pakvietė „nepageidauja-
mus“ organizacijos narius. Dėl 
to ji vėliau neteko darbo vietos 
draugijoje. 

LND vadovė Jelena Ivančen-
ko ir E. Kelmelienė nutarė nuvy-
kusios į draugiją išklausyti or-
ganizacijos narius ir pirminin-
kę. Paaiškėjo, kad nepasitenki-
nimo esama dar daugiau. Drau-
gijos tarybos narys Povilas Ma-
ziliauskas apgailestauja, kad iš 
Neįgaliųjų draugijos be aiškios 
priežasties buvo pašalinti 10 
žmonių. Jo teigimu, išbraukda-
ma iš sąrašų draugijos narius 
pirmininkė nesitaria su taryba, 
taip pat nenurodo jokių konkre-
čių tokio sprendimo priežasčių. 
Pasak P. Maziliausko, tikėtina, 
žmonės šalinami tik dėl to, kad 
asmeniškai nepatinka draugi-
jos pirmininkei. 

Aukščiausias organas – 
taryba 

Pasak Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) teisininkės 
Evelinos Kelmelienės, skundų iš 
Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos sulaukiama jau nuo vasa-
ros: guostasi, kad verčiama eiti 
į užsiėmimus draugijoje, sako-
ma, kad kitu atveju nevažiuos į 
plenerus, ekskursijas, nebus lei-
džiama užsisakyti „Bičiulystės“ 
laikraščio. Taip pat skųstasi dėl 
nepagarbaus draugijos pirmi-
ninkės Elenos Kančiauskaitės 
bendravimo. Vienas iš pavyz-
džių – ansamblis „Svajonė“ at-
siskyrė nuo organizacijos, nes (nukelta į 3 psl.)

Vaiva ir Nadia Stokholme palaikė Lietuvai atstovavusį Donatą Montvydą.
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�� Jiezno žmonių su nega-
lia sąjungos tarybos narė 
Sigutė Kimbirauskienė 
rašo apie linksmą organi-
zacijos šventę. 

Jiezno žmonių su ne-
galia sąjungos nariai Trijų 
Karalių dieną susibūrėme 
į Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centro salę aptarti 
savo praėjusių metų veik-
los. Renginio metu daly-
viai galėjo pasigrožėti vi-
są gruodžio mėnesį veiku-
sios mūsų sąjungos darbš-
tuolių rankdarbių paroda. 

Mus aplankė kasmeti-
niai šventės svečiai, mie-
lai besidalijantys savo lai-
ku su Jiezno neįgaliaisiais, 
bei nuolatiniai mūsų ren-
ginių ir kelionių rėmė-
jai bei pagalbininkai. Tai 
Seimo narys Andrius Pa-
lionis, Seimo nario padė-
jėjai Vilma ir Arūnas Vai-
dogai, Jiezno parapijos 
klebonas R. Bičkauskas, 
Jiezno miesto seniūnas A. 
Bartusevičius, socialinė 
darbuotoja E. Sargevičie-
nė bei šventinę nuotaiką 

Dėkota aktyviausiems draugijos nariams 

padėjęs kurti pramoginės 
muzikos ansamblis „Pu-
nelė“ su vadovu Gintautu 
Šmitu priešakyje.

Džiugu, kad šalia neį-
galiųjų yra gebančių pa-
sakyti šiltą žodį ir ištiesti 
pagalbos ranką bei padė-
ti suprasti, kad niekas pa-
saulyje nėra mažas ir ne-
reikalingas. Šiandien už 
prasmingus darbus Sei-
mo nario A. Palionio skir-
tomis padėkomis ir LR vė-
liavomis buvo apdovanota 
mūsų nenuilstanti pirmi-

ninkė Augenija Stoškuvie-
nė, pavaduotojas Vytau-
tas Mockevičius, Onutė ir 
Vaclovas Charašauskai.

Jiezno seniūno padėka 
už pavyzdingą gyvenimo 
būdą, aktyvią veiklą neį-
galiųjų sąjungoje, bažny-
čios bei Jiezno miesto vi-
suomeniniame gyvenime 
ir renginiuose įteikta Ni-
jolės Gervickienės šeimai.

Jiezno žmonių su nega-
lia sąjungos pirmininkės 
padėkos už aktyvią, ne-
priekaištingą veiklą mūsų 

bendruomenėje įteiktos 
Erikai ir Gvidučiui Šven-
čioniams bei Irenai ir Al-
girdui Adomaičiams.

„Maisto banko“ padė-
komis už pasiaukojimą ir 
parodytą atsakomybę ren-
kant ir dalijant maisto pro-
duktus apdovanotos sa-
vanorės A. Bučienė, A. Li-
sauskienė, V. Pempienė, 
V. Urbanavičienė, A. Liui-
zienė, N. Juozapavičienė, 
S. Kimbirauskienė. 

Koncertuojant sceno-
je muzikantams salėje su-
kosi šokėjų poros. Pirmie-
siems šokėjams ansam-
blio vadovas padovanojo 
po „Punelės“ įrašų diską.

Prie vaišių stalo susi-
rinkusieji dar ilgai šurmu-
liavo, sukosi ratelyje, vis 
minėdami šventėje dėl li-
gos negalėjusią dalyvauti 
mūsų sąjungos rūpestin-
gą vadovę A. Stoškuvie-
nę. Jai linkėjome sėk mės 
ir greito sveikimo, tikėda-
miesi, kad sąjungos veik-
la, jai vadovaujant, bus vis 
įdomesnė ir išradingesnė. 

Jiezno neįgaliesiems laiko nepagailėjo garbūs svečiai.

Jieznas:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Tyrimai rodo, kad Lietuvoje mažiausiai pasitikima 
Seimu. Gal ir keistoka, kad piliečiai labiausiai ne-

pasitiki institucija, kurią patys renka. Šis fenomenas 
gali būti paaiškinamas visuomenėje gaju įsitikinimu, 
kad į Seimo narius veržiamasi spręsti ne krašto, o savo 
asmeninių problemų. Tokios nuomonės nepaneigia ir 
nesibaigiantys skandalai, peštynės. Seimas – ne išim-
tis. Menkai pasitikima ir kitomis valdžios institucijo-
mis. O tai rodo, kad visuomenė netiki krašto ateitimi.

Pasitikėjimas yra tvirtas tikėjimas kito žmogaus 
sąžiningumu, padorumu bei patikimumu. Patirtis ro-
do, kad geriau pasitikėti ir retkarčiais nusivilti, nei gy-
venti nepasitikėjimo kupinoje atmosferoje. Deja, ne-
pasitikėti mūsų visuomenėje tikrai yra kuo. Kai tave 
daug kas kvailina ir apgaudinėja, nesivadovauti savo 
protu pavojinga. Tačiau ir didelis nepasitikėjimas veda 
į aklavietę. Išmintingasis Izraelio karalius Saliamonas 
(971–931 pr. m. e.) užrašė: „Neišmanėlis tiki kiekvie-
nu žodžiu, o išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį.“

Mūsų gyvenime pakenkti, sukompromituoti labai 
madinga. Aukštas pareigūnas ar Seimo narys, valdiš-
ku automobiliu važiuodamas tarnybiniais reikalais, 
pakeliui užvežė dukrą į darželį ar žmoną į darbą, pa-
paraciai nufotografavo ir jau kuriamas didžiausias 
skandalas – piktnaudžiavo tarnybine padėtimi! To-
kie ir panašūs išpuoliai nesuderinami su mūsų krašto 
tradicijomis, žmonių mentalitetu. Visais laikais žmo-
nės geru žodžiu minėjo tuos, kurie pavėžėdavo pės-
tįjį, ir koneveikdavo kitus, kurie botagu sukirsdavo 
arkliams ir, pėstute žingsniuojantį palikę dulkių de-
besyje, užrietę nosį, nuriedėdavo. 

Protinis darbas, kitaip nei fizinis, niekada nesibai-
gia. Be entuziazmo nieko gero žmogus negali pasiek-
ti. Todėl nuoširdžiai atliekančio savo darbą žmogaus 
laiką griežtai skirstyti į „valdišką“ ir „savą“ yra sun-
ku ir net pavojinga. Kūrybos procesas žmoguje vyks-
ta nuolat. Ir labai sunku pasakyti, kada jis intensyves-
nis – murksant prie rašomojo stalo ar išėjus į pamiškę 
šunį pavedžioti. Būtina žmogumi pasitikėti.

Štai radijo žurnalistas Benas Rupeika nešinas 
diktofonu bet kokiu oru klampoja po Lietuvos kai-
mus bei miestelius ir kalbina dzūkus, žemaičius, su-
valkiečius, aukštaičius, visus sutiktus žmones. Prieš 
radijo klausytojus skleidžiasi spalvota ir tikra kraš-
to žmonių gyvenimo panorama. 

Dabar žurnalistų spiečius darbuojasi Seime. Kodėl 
ten jų tiek daug? Bendravimas su politikais naudin-
gas. Akivaizdu, kad tarp politikų ir žurnalistų nusi-
stovėjo savotiška simbiozė. Be to, ten patogu: nelyja, 
nesninga, šilta... Kaip čia neprisiminti italų rašytojo 
Džanio Rodario (1920–1980) nuostabaus pasakoji-
mo apie Ortos ežero saloje didinguose rūmuose gy-
venantį galudienį senučiuką baroną Lambertą. Kartą, 
keliaudamas Nilo pakrantėmis, baronas sutiko arabų 
šventuolį, iš kurio išgirdo, kad žmogus, kurio vardas 
nuolatos kartojamas, tampa nemirtingas. Baronas 
išminčiaus žodžius suprato tiesiogiai. Grįžęs namo 
Lambertas rūmų mansardoje įkurdino gerai apmo-
kamus šešis tarnautojus, kurie dieną naktį kartojo 
barono vardą: Lambertas, Lambertas, Lambertas... 
Efektas didžiulis – baronas jaunėja iki trylikamečio 
paauglio, plėšikams nupjovus ausį ir pirštą – jie atau-
ga, Lambertas tampa nemirtingas...

Vardo nuolatinio kartojimo naudą perprato ir mū-
sų politikai. Jiems barono Lamberto mansarda – ži-
niasklaida. Visi puikiai supranta, kad didvyriu tampa-
ma ne ką nors gero nuveikus, o tuomet, kai tave kelis 
kartus per dieną rodo televizorius. Čia reikalinga to-
kia pat rinkodara, kaip ir parduodant kelnes ar dešrą. 

Pasitikėjimas yra gerų, tvirtų, nuolatos stiprėjan-
čių bendruomeninių santykių pagrindas. Kai žmogu-
mi pasitikima, jis paprastai stengiasi pasitikėjimą pa-
teisinti. Nepasitikėjimas gimdo norą gudrauti, apgau-
dinėti. Šmaikštaujama: žuvis, kuri kiekviename kir-
mine mato kabliuką, ilgai neišgyvens.

Pasitikėjimo krizė

Apie tai,
kas 

jaudina

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Klaipėdos miesto 
neįgaliųjų draugijos nariai 
pasidalijo muzika ir daino-
mis nuspalvinto susiėjimo 
įspūdžiais. 

Klaipėdos miesto neį-
galiųjų draugijos mišrus 
vokalinis ansamblis „Pa-
gairė“ paminėjo 15 me-
tų veiklos sukaktį. Į savo 
jaukius namus susirinko 
pasipuošęs kolektyvas, 
buvo pakviesti anksčiau 
dainavusieji. Muzikos ir 
dainų paklausyti sugu-
žėjo ir būrelis draugijoje 
kitokiomis veiklomis už-
siimančių neįgaliųjų. Pa-

Širdis džiuginančio kolektyvo sukaktis 
gairiečius sveikino drau-
gijos pirmininkas Vladas 
Alsys, gražiais prisimi-
nimais pasidalijo pirmo-
ji kolektyvo vadovė Lai-
mutė Agnė Čajauskienė. 
Dabartinė vadovė Sigutė 
Lomsargienė kiekvienam 
dainininkui skyrė šiltų 
pagyrimo žodžių. Skam-
bėjo dainos iš gausaus an-
samblio repertuaro. Su-
sirinkusiuosius jausmin-
gais romansais sveikino 
ansamblio solistas Algir-
das Petraitis, savo eilių 
paskaitė „Pagairės“ poe-
tė Gema Pangonienė. Pasi-
džiaugta, kad nemažai pa-

gairiečių – Adelė Medutie-
nė, Marija Grupas, Stefani-
ja Dambrauskienė, Nikola-
jus Trofimovas, Irena Ser-
gejava, Emilija Nikitina 
dainuoja nuo pat ansam-

blio susikūrimo iki šiol.
Visiems dainininkams 

įteik ti padėkos raštai, pa-
linkėta nepaliauti ir toliau 
džiuginti savo bei klausy-
tojų širdis. 

„Pagairės“ ansamblis paminėjo veiklos sukaktį.

Klaipėda:

Vlado Alsio nuotr.

�� Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būre-
lio vadovė Vida Zenaus-
kienė „Bičiulystei“ parašė 
apie būrelio veiklą.

Praėję 2017-ieji mote-
rims buvo įdomūs ir įsi-
mintini. Jos ne tik mezgė, 
piešė, kūrė įvairius dar-
belius, bet ir nepamiršo 
pasitobulinti – naujų kū-
rybinių idėjų mokėsi įvai-
riuose seminaruose. Štai 
Silva Ramšienė dalyvavo 
karpinių projekte „Baltos 

Rankdarbių būrelio narės kupinos idėjų 

užuolaidėlės“. Jos karpy-
tos užuolaidėlės papuošė 
draugijos langus. Mary-
tė Šiurkuvienė ir Justina 
Brasienė seminare apie 
gintaro savybes išmoko 
gintaru papuošti atviru-
kus bei suvenyrus. Indrė 
Ramšaitė Telšių profe-
sinio rengimo mokymo 
centro seminare „Teksti-
lė interjere“ mokėsi riši-
mo, vėlimo, dekoravimo, 
žaislų gamybos. Jos dar-
beliai taip pat papuošė 

draugiją. Dalia Gerybienė 
vilnos vėlimo paskaitose 
išmoko velti gražius pa-
veiksliukus. 

Būrelio moterys rengė 
parodėles, pristatė savo 
rankų darbo suvenyrus, 
dovanojo juos draugijos 
nariams ir svečiams įvai-
riomis progomis. Dovanė-
lių gavo ir nevaikštantys 
draugijos nariai. 

Teko dalyvauti ir mu-
gėse – Klaipėdoje, Talač-
koniuose bei Telšiuose. 
Motinos dienos proga ap-
silankėme Telšių miesto 
K. Praniauskaitės biblio-
tekos filiale, kuriam va-
dovauja Gediminas Pe-
trulis. Palikome skaityto-
joms sveikinimą bei suve-
nyrų, o draugijos narėms 
šia proga dovanojome sa-
vo rankomis sodintų, au-
gintų, prižiūrėtų kamba-
rinių gėlių. 

Metų pabaigoje apsi-

lankėme Telšių laikinuo-
se šeimos namuose. Jų 
gyventojams padovano-
jome megztų darbelių bei 
saldumynų. Noriu pasi-
džiaugti aktyviomis bū-
relio moterimis Milda Jur-
kaitiene, Rūta Norvilie-
ne bei Justina Auguliene, 
kurios daug savo darbe-
lių padovanojo draugijai. 
Karpinių parodėle pra-
džiugino draugijos narė 
Danutė Šeržentienė. 

Apžvelgiant praėju-
sius pilnus įspūdžių me-
tus ir juose nuveiktus 
darbus, norisi padėko-
ti kiek vienam, prisidė-
jusiam prie Telšių rajo-
no neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių būrelio vei-
klos. Kiek vieno nario in-
dėlis yra naudingas ir ge-
ras. Ir 2018-aisiais žada-
me nesustoti vietoje ir 
įgyvendinti naujų kūry-
biškų idėjų.

Kūrybingos telšiškės ir šiais metais turi daug planų.

Telšiai: 
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, siekdamas pristatyti neįgaliesiems ir jiems 

atstovaujančioms organizacijoms tyrimų, skirtų Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus pro-

tokolo stebėsenai,  rezultatus, organizuoja regioninius šių ty-
rimų pristatymus. Pristatymai vyks Ukmergėje, Panevėžyje, 

Marijampolėje, Tauragėje ir Mažeikiuose.
 

pristatymuose bus apžvelgti:

	 •	pagrindiniai	teisės	aktų	atitikimo	Konvencijos	nuostatoms	as-
pektai;
	 •	neįgaliųjų	ir	kitų	visuomenės	narių	nuomonė	apie	Konven-
cijos nuostatų efektyvumą Lietuvoje;
	 •	viešojoje	erdvėje	ir	žiniasklaidoje	pateikiama	informacija	
apie neįgaliuosius bei jų integraciją;
	 •	fizinės	aplinkos	pritaikymas	sveikatos	(gydymo)	įstaigose	
bei viešojo transporto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.

Maloniai kviečiame visus norinčius atvykti į pirmąjį tyrimų pri-
statymą, kuris vyks 2018 m. sausio 25 d. 10 val. Ukmergės tu-

rizmo ir verslo informacijos centre, Kęstučio a. 2-2.

Kvietimas į tyrimų 
pristatymusLygių galimybių kontrolierė 

Agneta Skardžiuvienė nu-
statė, kad specialių protezų 
kompensavimo tvarka dis-
kriminavo vyresnius žmo-
nes su negalia. Ji kreipėsi į 
sveikatos apsaugos minis-
trą rekomenduodama pa-
šalinti nepagrįstą reikala-
vimą dėl amžiaus.

Tokį sprendimą ji priėmė po 
to, kai į Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą kreipėsi pensi-
nio amžiaus moteris, negavusi 
kompensacijos šlaunies prote-
zui su hidrauliniu kelio sąnariu.

Gruodį Tarnyba gavo du 
skundus (dėl tos pačios prie-
žasties kreipėsi ir organizacija  
„SocActiva“ ), kuriuose atkreip-
tas dėmesys, kad Sveikatos ap-
saugos ministerijoje patvirtintas 
Valstybės paramos ortopedijos 
techninėms priemonėms įsigy-
ti apmokėjimo tvarkos aprašas 
galimai diskriminuoja vyresnius 
nei 65 m. amžiaus asmenis. Šiuo 
metu galiojanti tvarka jiems ne-
sudaro galimybės gauti šlaunies 
protezo su hidrauliniu kelio są-

nariu gamybos ir pritaikymo iš-
laidų kompensacijos.

Norėdami gauti kompensa-
ciją už šį specifinį protezą, ne 
vyresni kaip 65 m. pacientai tu-
ri atitikti keletą reikalavimų. Jie 
privalo turėti IV mobilumo lygį, 
jų darbinė arba profesinė veikla 
turi būti susijusi su aktyviu judė-
jimu, kūno masės indeksas nega-
li viršyti 30, jų suvokimas ir kas-
dienės veiklos funkcijos negali 
būti sutrikusios.

Pagal medikų vertinimą, pa-
reiškėja atitiko visus kriterijus, 
išskyrus amžiaus, tad Valstybinė 
ligonių kasa (VLK) atsisakė kom-
pensuoti išlaidas. Toks sprendi-
mas priimtas neatsižvelgiant į 
tai, kad skundą pateikusi mote-
ris gyvena aktyviai: daug vaikš-
to, vadovauja žmonių su negalia 
sporto klubui, dalyvauja nacio-
naliniuose ir tarptautiniuose 
sporto turnyruose.

VLK atstovai tvirtino, kad 
viršutinė amžiaus riba nustatyta 
pasitarus su gydytojais specia-
listais. Pasak jų, toks apribojimas 
yra įprasta praktika, taikoma 
kompensuojant ir kitas ortope-
dijos technines priemones, ava-

lynę ir kt. Riba įvesta ne vienoje 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo finansuojamoje srityje, pa-
vyzdžiui, dantų protezavime, se-
zoniniame skiepijime ir t.t.

Tarnyba nustatė, kad kon-
kreti amžiaus riba taikoma neat-
sižvelgiant į individualius žmo-
nių gebėjimus ir galimybes. „Spe-
cialūs protezai turėtų būti ski-
riami asmenims, kurie daug ju-
da ir jų darbas arba profesija yra 
susijusi su judėjimu. Kadangi su-
laukęs pensinio amžiaus žmogus 
neprivalo iš karto nutraukti sa-
vo darbinės veiklos arba nustoti 
judėti, toks kriterijus šiuo atve-
ju yra perteklinis“, – teigia lygių 
galimybių kontrolierė A. Skar-
džiuvienė.

Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis, 2016 m. as-
menys iš darbo rinkos pasitraukė 
sulaukę vidutiniškai 66,1 metų.  

Tarnybos siūlymu, esminiu 
kriterijumi, vertinant galimybę 
kompensuoti specialaus prote-
zo įsigijimą, turėtų būti pacien-
to mobilumas bei su juo susijusi 
darbinė ar profesinė veikla. 

www.lygybe.lt  
ir „Bičiulystės“ inf.

Ministerija, nekompensuodama protezų 
vyresniems žmonėms, juos diskriminavo

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų draugija – bendruomenė ar privati įmonė?

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Da-
nutė Laivienė, LND pirmininkė Jelena Ivančenko ir teisininkė Evelina Kelme-
lienė pasiūlė Kelmėje surengti rinkiminę konferenciją.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Kančiauskaitė (dešinė-
je) sulaukė kai kurių organizacijos narių palaikymo.  

E. Kelmelienės teigimu, tai 
visiškai nepriimtina. Pagal įs-
tatus, dėl narių pašalinimo iš 
draugijos ar priėmimo į ją spen-
džia taryba. Draugijos nariai iš 
organizacijos sąrašų gali būti iš-
braukiami tik išimtiniais atve-
jais – kai grubiai pažeidžia orga-
nizacijos įstatus arba kai 2 me-
tus be svarbios priežasties ne-
moka nario mokesčio. Paprastai 
rekomenduojama organizacijos 
narį papildomai paraginti, įspė-
ti, sudaryti galimybę padengti 
įsiskolinimą. Bet kokiu atveju 
narys negali būti pašalinamas 
vieno žmogaus sprendimu, juo 
labiau remiantis emocijomis. 

P. Maziliausko teigimu, drau-
gijoje diskriminuojami pensinio 
amžiaus asmenys – jiems nelei-
džiama dalyvauti organizacijos 
veikloje. E. Kelmelienė pabrėžė, 
kad pagal Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos įstatus, organi-
zacijos nariais gali būti ne tik 
neįgalieji, bet ir tie, kuriems ar-
tima organizacijos veik la. Taip 
pat ir negalios neturintys, pen-
sinio amžiaus asmenys. Tiesa, 
jie negali būti įtraukiami į so-
cialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje dalyvių sąrašus, tačiau juk 
draugijos veikla tuo neapsiri-
boja – vyksta įvairūs renginiai, 
ekskursijos, bendraujama, dai-
nuojama ir pan. Neįgaliųjų drau-
gija – bendraminčių organiza-
cija, todėl dalyvauti jos veikloje 
turėtų galimybę visi. Juo labiau 
kad Kelmėje veikia vos kelios 
nevyriausybinės organizacijos. 

Labdara skirta visiems 
nariams

P. Maziliauskas atkreipė dė-
mesį ir į tai, kad organizacija 
gauna nemažai labdaros, kuri 
laikoma rūsyje, tačiau jos gauna 

ne visi draugijos nariai. Už lab-
darą imamas pačios pirminin-
kės nuožiūra nustatytas mokes-
tis. Nėra jokių galimybių susi-
pažinti, kokios labdaros esama, 
nes nėra vedama jos apskaita. 

Tą patvirtino ir E. Kančiaus-
kaitė: jos teigimu, gauta labdara 
nėra pajamuojama ir gavusiųjų 
sąrašai nėra sudaromi, nes para-
ma skirta jai asmeniškai. J. Ivan-
čenko atkreipė dėmesį, kad jei 
labdara gauta asmeniškai, ji ne-
turėtų būti laikoma draugijos 
patalpose. Be to, tikėtina, kad 
parama buvo skirta kaip Neį-
galiųjų draugijos vadovei, todėl 
ja ir turėtų naudotis visi nariai. 
Bet kokiu atveju priimant labda-
rą turi būti surašomas aktas, su-
daromi ją gavusiųjų sąrašai. Pa-
ramą turi gauti visi. 

Susitikime dalyvavusi savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotoja Danutė Lai-
vienė taip pat pritarė, kad labdara 
turi būti dalijama, o ne stovėti rū-
syje. Organizacija turi autobusiu-
ką, juo daiktai turėtų būti išvežio-
jami po seniūnijas. E. Kelmelienės 
įsitikinimu, už labdarą neturėtų 
būti imamas mokestis, nebent iš-
imtiniais atvejais, kai patiriamos 
išlaidos, ir tik simbolinis. 

E. Kančiauskaitė patvirtino, 
kad draugijos nariams privalo-

ma vaikščioti į užsiėmimus. Pa-
sak J. Ivančenko, draugijos na-
riai į organizaciją turėtų eiti dėl 
to, kad jiems tai malonu. Pirmi-
ninkas turėtų pasistengti, kad 
jie norėtų sugrįžti. Jei žmonėms 
nėra galimybių ateiti į draugiją 
kelis kartus per savaitę, jie ne-
turi būti už tai baudžiami. 

Draugijos vadovas – 
moralinis autoritetas 
Daugiausiai priekaištų drau-

gijos nariai išsakė dėl nepagar-
baus pirmininkės elgesio: esą jai 
neįtikę žmonės sulaukia įžeidi-
nėjimų, yra išprašomi iš rengi-
nių, užrakinamos durys, kad jie 
nepatektų į draugiją. „Tai mūsų 
namai, mes turime teisę čia bū-
ti“, – vienas per kitą sakė Kel-
mės neįgalieji.

J. Ivančenko manymu, neį-
galiųjų draugijos vadovui labai 
svarbu sugebėti bendrauti su kie-
kvienu. „Suprantu, kad pirminin-
ko darbas nelengvas, kad tenka 
viskuo rūpintis, rašyti projektus, 
teikti ataskaitas, tačiau žmogiš-
kas bendravimas ne mažiau svar-
bus“, – įsitikinusi LND vadovė. 

Pasak E. Kelmelienės, drau-
gijos pirmininkas prieš kandi-
datuodamas turi žinoti, kad eina 
vadovauti neįgaliųjų organiza-
cijai. Jei žmogus nemėgsta ben-

drauti, nemyli žmonių, neturėtų 
rinktis šių pareigų. Organizacijo-
se, kaip ir šeimoje, pasitaiko įvai-
rių nuomonių, nesutarimų, čia 
renkasi skirtingi žmonės, tačiau 
būtent pirmininkas turėtų bū-
ti tas, kuris išsprendžia ginčus, 
neleidžia kilti didesniems konf-
liktams, užglaisto nuoskaudas. 

Ansamblio „Svajonė“ na-
rys Petras Norkus pabrėžė, kad 
draugijoje nesilaikoma įstatų. 
Pradedant tuo, kad nariai netu-
ri galimybės su šiuo dokumentu 
susipažinti (lankymosi dieną jie 
buvo iškabinti). O jie pažeidžia-
mi dažnai: kartą per metus ne-
šaukiama konferencija, nėra iš-
rinktas revizijos komisijos pir-
mininkas, taryba neturi galimy-
bės susipažinti su finansiniais 
dokumentais, kartą per ketvir-
tį nevyksta tarybos posėdžiai. 
P. Norkaus įsitikinimu, draugija – 
ne pirmininko individuali įmo-
nė, todėl įstatus privalu vykdy-
ti. Tam pritarė ir E. Kelmelienė: 
draugija yra visuomeninė orga-
nizacija. Įstatai nurodo, kad ta-
ryba yra aukštesnis valdymo or-
ganas, nei organizacijos vadovas, 
todėl daugeliu atvejų sprendimų 
be jos priimti negalima. Kita ver-
tus, tarybos nariai taip pat turėtų 
prisiimti atsakomybę ir pareika-
lauti, kad įstatų būtų laikomasi. 

Pasak J. Ivančenko, neabejo-
tina, kad draugijos pirmininkė 
padarė daug gerų darbų. Jai va-
dovaujant atnaujintos, sutvar-
kytos patalpos, vykdomi pro-
jektai. Dalis organizacijos na-
rių patenkinti jos vadovavimu. 
Vis dėlto skundų ir nepasitenki-
nimo yra susikaupę labai daug, 
akivaizdu, kad žmonės nėra pa-
tenkinti. LND pirmininkė pa-
siūlė surengti Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos neeilinę 
rinkiminę konferenciją. Pagal 
organizacijos įstatus ją skelbti 
gali pati pirmininkė, revizijos 
komisija arba draugijos nariai, 
surinkę ¼ visų narių parašų. 
Kadangi pirmininkė pati orga-
nizuoti konferencijos nesutiko, 
nutarta rinkti parašus. J. Ivan-
čenko teigimu, savo kandida-
tūrą konferencijoje gali kelti ir 
E. Kančiauskaitė. Tai bus gera 
proga pasitikrinti draugijos na-
rių pasitikėjimą. 

„Labai gaila, kad draugi-
jų pirmininkai, ypač vadovau-
jantys organizacijai ne pirmą 
kadenciją, pamiršta, kad turi 
atstovauti žmonėms ir ima va-
dovautis emocijomis, asmeni-
niais interesais“, – apgailestau-
ja J. Ivančenko. 

Aurelija BABiNsKiENė
Autorės nuotr. 
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo patarimai

Garstyčios auginamos ir var-
tojamos visuose žemynuo-

se. Šiandien gaminama per šim-
tą vartojimui paruoštų garsty-
čių tyrelių (pagrindinė šių pro-
duktų žaliava – garstyčių sėklų 
milteliai), nuolat atsiranda nau-
jos receptūros. Pačios populia-
riausios šios garstyčių rūšys: 
baltoji (sinonimas: angliškoji 
garstyčia), juodoji (sinonimai: 
tikroji garstyčia, prancūziško-
ji garstyčia) ir sareptinė (sino-
nimai: pilkoji garstyčia, sarep-
tinis bastutis, vikšrinis bastu-
tis). Beje, iš garstyčių sėklų dar 
spaudžiamas garstyčių aliejus.

Garstyčių augimvietės
Kiekviena nurodyta gars-

tyčių rūšis turi savo augimvie-
tę. Pavyzdžiui, baltoji garstyčia 
pradžioje pasirodė Viduržemio 
regione, šiandien ji auginama 
Europoje, Amerikoje, Indijoje 
ir Japonijoje. Juodosios garsty-
čios tėvynė taip pat yra Vidur-
žemio regionas, dabar ši gars-
tyčios rūšis dar auginama Di-
džiojoje Britanijoje, Prancūzi-
joje, Italijoje, Indijoje, Kinijoje. 
Sareptinės garstyčios tėvynė – 
Rytų Kinija, vėliau šiuo augalu 
susidomėjo Indija, šiuo metu sa-
reptinė garstyčia auginama Ki-
nijoje, Indijoje, Europos šalyse, 
Azijos regione, Šiaurės Afriko-
je. Beje, Lietuvoje auginama tik 
baltoji garstyčia.

Prieskonis ir 
aromatizatorius

Garstyčios, kaip aštrus pries-
konis ir aromatizatorius, daž-
niausiai valgomos su karštais ir 
šaltais riebios mėsos, ypač deš-
rų, gaminiais. Taip pat jos tinka 
žuvies patiekalams, sūriui, dar-
žovių salotų padažui pagardinti. 
Dar garstyčios naudojamos kaip 
apsauginis sluoksnis termiškai 
apdorojant kai kuriuos gležnus 
produktus: naminių paukščių 
mėsą, veršieną, žuvį. Kai mėsos 
ar žuvies filė, aptepta garstyčio-
mis, kepama orkaitėje, gaminys 
ne tik išlieka sultingas, bet kar-
tu jis aromatizuojamas.

Garstyčių priedai
Nusipirkę indelį su užra-

šu „garstyčios“, jame nerasime 

100 % garstyčių (išimtį suda-
ro atskirai parduodamos ma-
žais kiekiais išfasuotos gars-
tyčių sėklos ir jų milteliai). Mat 
į šį produktą dar bus įmaišyta 
vandens, acto, vynuogių sulčių, 
cukraus, druskos, juodųjų pipi-
rų, aitriųjų ir saldžiųjų paprikų, 
muskato riešutų, cinamono, im-
biero, kmynų, krapų, mairūnų, 
bazilikų, peletrūnų, česnakų, 
citrinų, lauro lapų ir dar kito-
kių priedų. Priklausomai nuo 
priedų garstyčias tikslinga de-
rinti prie atskirų valgių grupių. 

Pavyzdžiui, garstyčios su 
cit rinomis ir daržovėmis gali 
būti vartojamos valgant liesą 
mėsą ir šviežias salotas.

Riebiai mėsai labiau tiks 
garstyčios, kuriose pridėta pa-
prikos, pipirų, česnakų, muska-
to riešutų.

Su mėsa, iškepta ant grote-
lių, vartojamos garstyčios su 
peletrūnų priedu.

Pastabos:
1) visos garstyčių rūšys var-

tojamos prieskoniams tik dėl jų 
sėklose esančio eterinio aliejaus;

2) eteriniai garstyčių aliejai 
panašūs į svogūnų aliejų. Jie er-
zina odą, gleivines, lengvai ga-
ruoja, efektingai veikia bakte-
rijas ir pelėsius. Todėl eterinis 
garstyčių aliejus naudojamas 
kaip konservantas, pavyzdžiui, 
agurkų, grybų ir kituose kon-
servuose (įberiama daug gars-
tyčių sėklų). Beje, Turkijoje nuo 
seno yra įprasta šių sėklų įberti 
net į vynuogių sultis.

Garstyčių nauda 
sveikatai

 žadina apetitą, 
 aktyvina skrandžio ir žar-

nyno trakto veiklą,
 stiprina kraujotaką,

  padeda virškinti riebią 
mėsą, 
 stabdo organizme rieba-

lų kaupimąsi,
 gydo kai kuriuos kseros-

tomijos atvejus,
 esant sausam kosuliui pa-

deda atkosėti skreplių,
 turi vidurius laisvinan-

čių savybių,
 tinka gydant neuralgiją, 

kraujagyslių sklerozę, pakilusį 
arterinį kraujospūdį, podagrą, 
chroniškas (lėtines) reumati-
nes ligas, bronchitą,
 normalizuoja medžiagų 

apykaitą,
 turi tonizuojančių, antiuž-

degiminių, antiseptinių ir šil-
dančių savybių,
 kartu su kitomis priemo-

nėmis tinka gydant raumenų 
traukulius, neuritą,
 gerina regėjimą,
 padeda mažinti kūno svo-

rį (kai garstyčios vartojamos 
reguliariai),
 gerina imunitetą,
 tinka onkologinių ligų ir 

tulžies pūslės uždegimo pro-
filaktikai,
 mažina meteorizmo po-

žymius,
 turi medžiagų, padedan-

čių organizmui išsivalyti apsi-
nuodijimo atveju.

Pastaba: garstyčios skatina 
tulžies išsiskyrimą, tai padeda 
ne šiaip sau virškinti riebią mė-
są, bet kartu tirpdo riebalus.

Paaiškinimai 
1. Kserostomija – burnos er-

tmės sausumas dėl seilių sto-
kos, sutrikus seilių liaukų veik-
lai. Šią negalią gali sukelti seilių 
liaukų liga, ūminė infekcinė li-
ga, belatakių liaukų (endokrini-
nių) sistemos sutrikimai, varto-
jami kai kurie vaistai ir t. t. Be-

je, vartojant garstyčias, kai ka-
da seilių išsiskyrimas gali padi-
dėti iki 8 kartų.

2. Neuralgija – periferinės 
nervų sistemos liga, pasireiš-
kianti priepuoliniais, rečiau nuo-
latiniais skausmais, plintančiais 
periferiniu nervu dėl jo dirgini-
mo. Neuralgiją sukelia infekcija, 
apsinuodijimas, traumos, krau-
jotakos sutrikimas, vitaminų 
stoka, stuburo ligos, alergija.

3. Podagra – liga, kurią su-
kelia šlapimo rūgšties apykai-
tos sutrikimas organizme. Po-
dagrai būdingas sąnarių susto-
rėjimas, pirštų nejudrumas, pa-
tinimas ir skausmas.

4. Antiseptika – visuma 
priemonių, naikinančių mikro-
bus žaizdoje, kūno paviršiuje, 
ertmėse ir ligonio organizme. 

5. Neuritas – periferinio 
nervo uždegimas. Dažniausiai 
prasideda peršalus.

6. Meteorizmas – pilvo iš-
sipūtimas nuo dujų, esančių 
skrandyje ir žarnose. Meteoriz-
mas dažnai yra lėtinio storosios 
žarnos uždegimo ar žarnų ne-
praeinamumo požymis.

Kada garstyčios gali 
pakenkti sveikatai
 didelės garstyčių dozės 

nudegina gleivines (galimas 
kraujavimas iš skrandžio ir žar-
nyno), dusina, sumažina širdies 
plakimo dažnį, galimas sąmo-
nės praradimas; 
 garstyčios nevartotinos 

sergant plaučių tuberkulioze, 
plaučių uždegimu, inkstų už-
degimu, skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige, plono-
sios ir storosios žarnos uždegi-
mu, širdies ir kraujagyslių ligo-
mis, padidėjus skrandžio sulčių 
rūgštingumui, esant gastritui 
(su padidėjusiu skrandžio sul-
čių rūgštingumu);
 pasitaiko žmonių, kurių 

organizmui šis produktas yra 
nepriimtinas (galima alergija 
ir kitokie negalavimai);
 nedera ilgai laikyti gars-

tyčių kompresų ant odos, nes 
gali odą nudeginti;
 nerekomenduojama dė-

ti garstyčių trauklapių ant vie-
nos ir tos pačios vietos (galimas 
stip rus odos sudirginimas);

Nerimą žmonės išgyvena 
skirtingai. Šį jausmą dažniausiai 
lydi fiziniai simptomai: padažnė-
jęs širdies ritmas, oro trūkumas, 
galūnių aptirpimas, pilvo skaus-
mai, padidėjęs prakaitavimas. 
Galime pastebėti, kad užvaldžius 
nerimui sukoncentruoti dėmesį 
tampa kur kas sudėtingiau. 

Kadangi stiprus besikarto-
jantis nerimas gali iš esmės ap-
sunkinti gyvenimą, specialistai 
nemažai dėmesio skiria tyrinė-
jimui, kaip šį jausmą įveikti. Yra 
daug būdų kovoti su nerimu, ta-
čiau svarbu prisiminti, kad po-
kyčiai neįvyksta pernakt. Grei-
tą raminantį, tačiau trumpalai-

kį poveikį gali suteikti medika-
mentai, bet jeigu norite esmi-
nių pokyčių, teks peržiūrėti sa-
vo gyvenimo būdą ir mąstymą. 

Dažniausi nerimo 
sutrikimai

Prieš aptariant, kaip galite 
suvaldyti savo nerimą, trum-
pai apžvelgsime dažniausiai 
pasireiškiančius nerimo sutri-
kimus:

• Bendras nerimo sutriki-
mas – šis sutrikimas apibūdina 
nuolatinį ir stiprų nerimo jaus-
mą, dažniausiai kylantį dėl kas-
dienių situacijų (darbo, šeimos, 
sveikatos), kai realios priežas-
ties nerimauti nėra. Šį nerimą 

itin sunku sukontroliuoti ir jis 
ima kliudyti kasdieniam gyve-
nimui.

• Panikos priepuoliai – žmo-
gų užvaldo mintis, kad jis gali 
numirti, uždusti, nualpti ar iš-
protėti. Panikos priepuolio me-
tu ima stipriai plakti širdis, pra-
kaituoja delnai, pradeda trūkti 
oro. Toks priepuolis paprastai 
trunka iki 20 min.

• Specifinės fobijos – tai yra 
konkrečios kokio nors dalyko 
ar veiksmo (aukščio, vorų, skie-
pų) baimės.

• Socialinio nerimo sutriki-
mas – žmogus, kuris turi socia-
linio nerimo sutrikimą, vengia 
bet kokių socialinių ryšių, ka-

dangi buvimas tarp žmonių ir 
bendravimas jam sukelia itin 
stiprų nerimą.

Kaip sau padėti, jeigu 
jaučiate nerimą?

Jeigu turite nerimo sutriki-
mą, nuolat ar tam tikromis situ-
acijomis taip stipriai nerimau-
jate, kad nebegalite normaliai 
funkcionuoti, svarbu pasikon-
sultuoti su psichikos sveikatos 
specialistu. Jeigu kasdienėse  
situacijose jaučiate nerimą, ta-
čiau jis neišmuša jūsų iš gyve-
nimo ritmo, tuomet galite pa-
mėginti sau padėti naudoda-
mi keletą paprastų technikų.  

 išoriškai garstyčios ne-
naudojamos esant pažeistai 
odai, turint pūlinių, sergant eg-
zema, psoriaze, esant varikozi-
niam venų išsiplėtimui.

Paaiškinimai:
1. Egzema – dažnai pasikar-

tojantis odos uždegimas (ši li-
ga neužkrečiama), kurį suke-
lia įvairūs dirgikliai – cheminės 
medžiagos, kosmetikos priemo-
nės, kai kurie išoriškai vartojami 
vaistai, augalai ir kt. Egzemai bū-
dingas niežėjimas, odos paraudi-
mas, pūslelės, mazgeliai, šašai.

2. Psoriazė (žvynelinė) – 
neužkrečiama lėtinė odos liga. 
Trunka ilgai, dažnai kartoja-
si ar paūmėja, ypač pavasarį ir 
rudenį. Priežastis neaiški. Ga-
na dažnai polinkis sirgti žvy-
neline paveldimas. Žvynelinė 
pažeidžia odą, nagus, kartais ir 
sąnarius. Odoje, ypač ant alkū-
nių, kelių, galvos, kryžkaulio, iš-
kyla rožinių įvairaus dydžio ir 
pavidalo mazgelių. Jie susilieja 
ir susidaro dideli židiniai, kar-
tais apimantys visą kūną. Maz-
geliai greitai apsitraukia balkš-
vomis, pusiau skaidriomis, pa-
našiomis į žuvies žvynus pleis-
kanomis. Jos lengvai ir be skaus-
mo nukrapštomos. Toje vietoje 
lieka plona rožinė plėvelė, kurią 
pažeidus pasirodo kraujo laše-
lių. Beriamą odą niežti, kartais 
smarkiai.

3. Varikozinis venų išsiplė-
timas (mazginis venų išsiplėti-
mas) – liguisti venų pakitimai 
(netolygus spindžio padidėji-
mas, venų pailgėjimas, į mazgus 
panašių darinių atsiradimas). 
Taip atsitinka dėl venos siene-
lės silpnumo, vožtuvų nepakan-
kamumo, uždegimo, stovimo ar 
sėdimo darbo, moterims – dėl 
nėštumo. Venos gali išsiplėsti ir 
tada, kai dėl trombozės ar kitų 
priežasčių sutrinka kraujotaka 
giliosiomis venomis.

4. Trombozė – trombo (kre-
šulio) susidarymas gyvo orga-
nizmo kraujagyslėje ir širdyje, 
kai pažeidžiamas vidinis krau-
jagyslės sienelės sluoksnis, kai 
sulėtėja organizmo kraujotaka, 
pakinta kraujo sudėtis. Trom-
bozė dažniau ištinka rūkantį, 
nutukusį, mažai judantį žmogų.

Romualdas OGiNsKAs

Garstyčias pažįstame visi, tačiau apie jų 
poveikį sveikatai žinome mažai

Nerimas – kaip jį suvaldyti?
Jausti nerimą yra visiškai natūralu. Nerimas mums prane-
ša apie gresiančius pavojus, motyvuoja imtis darbų neatidė-
liojant paskutinei minutei ir padeda susitelkti. Greičiausiai 
nepamenate dienos, kada būtumėte nejautę nė trupučio ne-
rimo. Tai tokia dažna emocija, kad būtų sunku įsivaizduoti 
savo gyvenimą be jos. Ir vis dėlto ilgai užsitęsęs nerimas ar-
ba nerimas be konkrečios priežasties gali kaip reikiant ap-
sunkinti gyvenimą. 

(nukelta į 5 psl.)
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Tačiau svarbu paminėti, kad 
pokyčiai nevyksta labai grei-
tai, nes nerimo jausmas turi du 
aspektus – viena vertus, mes 
suvokiame jo žalą, tačiau ki-
ta vertus, gali kilti mintis, kad 
nerimaudami tarsi apsisaugo-
me nuo neigiamų ateities įvy-
kių. Būtent ši mintis stabdo ir 
neleidžia išsilaisvinti iš neri-
mo pančių. Nustokite manyti, 
kad nerimas gali jus apsaugoti 
nuo ateities sunkumų, ir tik tuo-
met galėsite iš tiesų pamėginti 
šį sekinantį jausmą sumažinti. 

• Kontroliuokite savo kvė-
pavimą

Jaučiantys didelį nerimą 
žmonės dažnai ima netaisyk-
lingai kvėpuoti, o tai paskatina 

hiperventiliaciją, kuri iššaukia 
galvos svaigimą ir jausmą, kad 
nualpsi. Jaučiant nerimą labai 
padeda susikoncentravimas 
į kvėpavimą ir užtikrinimas, 
kad jis yra taisyklingas. Uždė-
kite ranką sau ant pilvo – kvė-
puodami turite jausti, kaip jis 
kilnojasi. Įkvėpkite iš lėto, te-
gul įkvėpimas trunka apie 5 se-
kundes, sulaikykite kvėpavimą 
porą sekundžių ir tada iškvėp-
kite per maždaug 7 sekundes. 
Tokį kvėpavimą kartokite apie 
10 min. Pasistenkite sukoncen-
truoti visą savo dėmesį į tai, 
kaip kvėpuojate. 

• Sportuokite
Kai aplanko nerimas, jūsų 

kūnas būna pilnas adrenalino. Jį 
galima sumažinti sportuojant. 

Jeigu jaučiate nerimą, pasivaikš-
čiokite greitu žingsniu, padary-
kite pritūpimų ar tiesiog pasi-
mankštinkite. Pasportavę tik-
rai pasijusite kur kas ramiau, nes 
sportas degina streso hormonus.

• Sumažinkite cukraus ir 
kofeino kiekį savo racione

Kofeinas jautrina nervų sis-
temą ir priverčia širdį plakti 
greičiau. Pasistenkite sumažin-
ti kasdien suvartojamos kavos 
ir saldumynų kiekį. Ilgainiui pa-
jausite, kad rečiau aplanko su-
sierzinimas ir pyktis. 

• Kovokite su nerimą ke-
liančiomis mintimis

Nerimas neatsiranda savai-
me. Jeigu patyrinėtumėte, ko-
kios mintys sukasi galvoje ap-
lankius nerimui, tikrai atpa-

žintumėte jas. Kartais pakanka 
nukreipti savo dėmesį į pozity-
vias mintis ir nerimas praeina, 
tačiau dažnai tai padaryti būna 
labai sudėtinga. Kas kartą, kai 
jaučiate nerimą ir neapleidžia 
blogos mintys, paklauskite sa-
vęs, ar yra priežasčių manyti, 
kad tikrai gali nutikti kažkas 
blogo. O gal situacijos grėsmę 
padidinate savo galvoje? 

• Prisiminkite, kad jūsų 
mintys ir jausmai nėra objek-
tyvūs 

Dažnai žmonės linkę save 
nuvertinti – galvoja, kad yra 
niekam tikę, blogi draugai, nie-
ko nemoka. Prisiminkite, kad 
jūsų mintys ir jausmai nėra 
faktai. Tai, kad jaučiatės nieko 
vertas, yra tik jūsų jausmas, bet 

ne objektyvi tiesa. Pamėginkite 
vengti tokių minčių ir paieško-
kite faktų, kurie jas paneigtų.

• Neužmirškite dėkingu-
mo

Kad ir kaip prastai jaustu-
mėtės, visuomet už ką nors ga-
lite jaustis dėkingas. Bent kelias 
minutes per dieną pagalvokite, 
kas jus džiugina. Toks papras-
tas pratimas padės jums nu-
kreipti mintis ne tik į neigiamus 
dalykus, bet išmokys pastebėti 
ir tai, kas yra gera. Galvojimas 
apie teigiamus dalykus paska-
tins jus ne tik pastebėti geras 
patirtis, bet ir susikurti jas sa-
vo gyvenime, o tai, be abejo, ma-
žina nerimą ir gerina nuotaiką.

Parengė psichologė Milda 
ViCKUTė-BRADAUsKiENė

(atkelta iš 4 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Projektas „Draugystė veža“ – įspūdžių ir patirčių versmė
Svarbiausia – nebijoti 

nuoširdaus bendravimo
Pirmojoje „Draugystė veža“ 

akcijoje dalyvavusi Vaiva Dulevi-
čiūtė iki šiol noriai prisimena jo-
je patirtus išgyvenimus. „Pame-
nu, viskas prasidėjo nuo to, kad 
internete pamačiau anketą. Ne-
buvo minčių dalyvauti, nes rea-
liai vertinau savo galimybes – juk 
man reikalinga slauga. Bet pasi-
kalbėjusios su drauge, kuri Vala-
kupių reabilitacijos centre dirba 
slauge, nusprendėme pabandyti. 
Tą pačią dieną užpildėme anke-
tą. Tiesa, manėme, kad dalyvių 
bus daug, tad mūsų neatrinks.“

Vaiva neslepia, kad jau pildy-
dama anketą turėjo sveikatos 
problemų, tad netrukus atsidū-
rė reabilitacijos centre, kuria-
me ir dirbo jos draugė Nadežda. 
Pablogėjusi sveikata dar labiau 
sustiprino abejones. Tačiau gy-
venimo vingių nuspėti neįma-
noma. „Kaip tik tada ir sulaukė-
me skambučio, pranešančio, kad 
mus atrinko ir reikia susitarti dėl 
filmavimo“, – prisimena Vaiva.

Merginų draugystė tęsiasi 
jau 5-erius metus. Jiedvi susipa-
žino, kai 18-metė Vaiva pirmą 
kartą į reabilitacijos centrą at-
vyko viena, be palydos. „Buvo di-
džiulis pasimetimas. Baimė. Ma-
niau, kad niekas, išskyrus šeimą, 
man negali padėti. Nadia parodė, 
kad kiti žmonės gali ne tik padė-
ti neįgaliajam, bet ir matyti jame 
gerą draugą“, – pasakoja Vaiva. 

Mergina prisimena, kad fil-
mavimo dieną abi labai nerima-
vusios, bet viskas praėjo gana 
greitai ir sklandžiai. Filmukui 
pasirodžius internete prasidėjo 
balsavimas. „Dar ir šiandien esu 
dėkinga tiems, kuriuos sužavėjo 
mūsų draugystės istorija. Tiems, 
kurie negailėjo laiko ir jėgų, bal-
savo ir ragino kitus tai daryti, – 
sako Vaiva. – Supratimas, kad 
patekome tarp 5 geriausių (vi-
sos šios poros sulaukė po dau-
giau kaip 4 tūkst. palaikymo bal-
sų) suteikė pasitikėjimo savimi 
ir begalinio džiaugsmo. Nugalė-
tojai buvo paskelbti Palangoje 
surengtame Merūno koncerte.“ 

Akcijos laimėtojus į Švediją 
lydėjo organizatorių komanda. 
„Dar ir šiandien projekto suma-
nytoją Ž. Gedrimaitę vadiname 
mama, nes tai tas žmogus, ku-
ris niekad nepamiršta paklaus-

ti, kaip jaučiamės, ar nieko ne-
trūksta, – pasakoja Vaiva. – Visas 
prie projekto dirbantis kolekty-
vas yra nuostabus. Šalia tokių 
žmonių užsimiršta visi sunku-
mai, o negalia virsta galia. Kelio-
nės metu pabuvojome ne tik „Eu-
rovizijoje“, kuri paliko neišdildo-
mą įspūdį, bet apžiūrėjome ir ki-
tas lankytinas vietas – išvažinė-
jome visą Stokholmą, aplankėme 
muziejus ir t.t. Pavargome, bet 
viską atpirko geros emocijos.“

Vos pastebėjusi, kad kitais 
metais „Baltijos ugdymo cen-
tras“ ir vėl paskelbė registraciją į 
projektą „Draugystė veža“, Vaiva 
paragino draugus išbandyti lai-
mę. Mergina džiaugiasi, kad jos 
padrąsinta bičiulė Vaida Vilkai-
tė laimėjo kelionę į Kijeve vyku-
sią „Euroviziją“. 

„Jaučiu, kaip mano įgauta 
motyvacija ir pasitikėjimas sa-
vimi skleidžiasi ir persiduoda ki-
tiems. Mūsų su Nadia pavyzdys 
rodo, kad nežinai, kur gali sutikti 
tikrą draugą... Svarbiausia – ne-
bijoti atviro ir nuoširdaus bend-
ravimo“, – sako V. Dulevičiūtė.

Projektas virtualius 
draugus pavertė realiais

Projektą „Draugystė veža“ 
smagiu gyvenimo nuotykiu vadi-
nanti V. Vilkaitė pasakoja, kad šia 
„Baltijos ugdymo centro“ idėja 
susižavėjo tik perskaičiusi apie 
ją internete. Tiesa, mergina ne-
slepia tąsyk anketos nepildžiu-
si. Pasirinko kitą kelią – palaikyti 
draugę Vaivą. Rateliais judančios 
merginos susipažino internete ir 

draugauja jau ne vienus metus. 
Vaivos sėkmė Vaidą paskatino 

ir pačiai pradėti nedrąsiai svajo-
ti apie tokią galimybę. „Po metų 
projektui vėl atgimus, Vaiva ma-
ne pradėjo įkalbinėti pabandyti. 
Ilgai trukti nereikėjo, bet, neslėp-
siu – nerimo tikrai buvo“, – atvi-
ravo tokiai tolimai kelionei dar nė 
karto nesiryžusi mergina.

Tačiau ir Vaida turėjo susi-
rasti kartu pasiryžusią važiuoti 
negalios neturinčią draugę. Tai 
buvo dar vienas iššūkis. Rokiš-
kio rajone gyvenanti mergina 
pakvietė tik virtualiai pažįsta-
mą Facebook‘o draugę – tris du-
kras auginančią kaunietę Daivą 
Morkūnaitę-Šimkienę. Daivai su-
tikus, užpildė anketą. 

Pirmą kartą virtualios bičiu-
lės pasimatė tik atvykusios į fil-
mavimą. Neakivaizdi pažintis 
peraugo į nuoširdžią draugystę, 
ypač sustiprėjusią po kelionės, 
joje patirtų nuotykių. Mergina 
pasakoja, kad dabar su Daiva su-
sitinka gerokai dažniau. „Po ke-
lionės dar daug visko nuveikė-
me kartu: plaukėme baidarėmis, 
ilsėjomės prie ežerų Molėtuose. 
Norėtume ir kartu prie jūros va-
sarą nuvažiuoti. Tikiu, kad mūsų 
pažintis padėjo Daivai iš naujo su-
sidėlioti gyvenimo vertybes. Su 
mergaitėmis taip pat labai susi-
draugavome“, – apie išliekamąją 
projekto vertę pasakoja mergina. 

Vaida neslepia – „Baltijos ug-
dymo centras“ apskritai pakeitė 
jos gyvenimą. Iš namų retai kur 
išvykdavusi mergina išmoko la-
biau pasitikėti savim, tapo drą-

sesnė. „Atsirado noras daugiau 
veikti, dingo baimės. Ir kitiems 
patariu išdrįsti, nebijoti, nes ti-
krai verta...“ Pasak merginos, 
susitikimas su Niku Vujičičiu-
mi, kuriame ji apsilankė taip pat 
„Baltijos ugdymo centro“ dėka, jo 
organizuojami neįgalaus jauni-
mo forumai paskatino pakeisti 
požiūrį į daugelį dalykų. 

Neša žinią apie negalią 
kaip galią

Į šiemetinę akciją „Draugystė 
veža“ įsitraukusi Šeduvoje gyve-
nanti Irmina Beneševičiūtė įsi-
tikinusi: tai išskirtinis projek-

tas, nes suveda žmones iš skir-
tingų pasaulių ir įrodo, kad visi 
esame lygūs. 

Į projektą užsiregistravęs 
Irminos ir Godos duetas buvo 
pakviestas į išvyką Druskinin-
kuose. Iki tos akimirkos mergi-
nos taip pat buvo tik virtualios 
draugės socialiniame tinkle Fa-
cebook. „Technologijos įgalina, o 
įvairūs projektai dar labiau suar-
tina žmones“, – šypsosi Irmina. 

Savo Facebook paskyroje Lie-
tuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje besimokanti Goda Sas-
nauskaitė pasidalijo atviru įra-
šu: „Visad jaučiau, kad atiduo-
du per mažai. Rodos, privalau 
kažkur lėkti, susirasti žmones, 
kuriems manęs labiausiai rei-
kia, ir suteikti jiems pagalbos 
(tik nežinia kur). Įsivaizdavau, 
kad kai jau baigsis akademiniai 
darbai, išdumsiu kur nors pasa-
vanoriauti ir išmokti tiek daug 
apie save nebegalvoti. Bet kaip 
visuomet – tereikia stipriau pa-
norėti ir galiausiai ryžtis tai pa-
daryti.“ Pasak merginos, inter-
nete draugų ji turi ne vieną, bet 
sulaukusi pasiūlymo užpildy-
ti anketą projektui „Draugystė 
veža“, patikėjo, kad draugystei 
su Irmina pagaliau metas sužy-
dėti ir kad ji gali tapti ypatinga. 
Goda sako, kad labai gera būti 
su Irmina, jos klausytis. „Irmina 
yra mažytė, bet begalinis ryžtas 
ją veda prie didžių darbų. Matau 
nuveiksiančią jų tiekos, kad pa-
galiau Seime turėtume daugiau 
negu vieną neįgalų asmenį“, – sa-
vo pasvarstymais dalijasi Goda. 

Pažintis su šia mergina pa-
kylėjo ir Irminą: „Aš iš Godos 
pasimokiau atvirumo, laisvės 
bendrauti be išankstinių stere-
otipų.“ Tokios Baltijos ugdymo 
centro suteiktos pamokos, pasak 
I. Beneševičiūtės, suteikia ryžto 
ir patiems rengti akcijas, burti 
žmones, nešti žinią apie nega-
lią, kaip galią, kaip vertybę, kaip 
žmogaus patirtį.

Į Portugaliją vyks tik 5 atran-
kinių turų dalyvių poros. Irmina 
slapta viliasi, kad pavyks tapti 
viena iš trečiojo sezono laimin-
gųjų porų ir ne tik išgirsti „Eu-
rovizijos“ dainininkus, bet ir at-
švęsti kaip tik tuo metu būsiantį 
savo gimtadienį.

Aldona MiliEšKiENė
„Baltijos ugdymo centro“ ir asmeninio 

archyvo nuotr.

Vaida Vilkaitė (sėdi vežimėlyje dešinėje) su projekto „Draugystė veža“ komanda vyko į Kijeve vykusią „Euroviziją“.

Irmina su drauge Goda dalyvauja 
šių metų atrankos akcijoje.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, sausio 22 d. 
09:05 Senis. N-7. 234 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/4 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
7.	N-7.	 7/13	 s.	 11:40	 Savaitė.	 (kart.).	
12:40	 TV	 žaidimas	 „Kas	 ir	 kodėl?“	
13:05	Klauskite	daktaro.	14:00	Žinios.	
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva.	 15:00	Žinios.	Orai.	 15:10	 Laba	
diena,	Lietuva.	16:00	Žinios.	Sportas.	
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 222 s. 17:30 
Žinios	 (su	vertimu	 į	gestų	k.).	 17:55	
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas	 „Kas	 ir	 kodėl?“	18:30	Klauskite	
daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25	Loterija	„Keno	Loto“.	20:30	Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“.	21:30	LRT	forumas.	22:20	Alfon-
sas	Svarinskas.	Dokumentinis	filmas.	
23:15	Premjera.	Kolekcija.	N-14.	2	 s.	
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
8.	N-7.	8/12	s.	01:00	LRT	radijo	žinios.	
01:05	Gimę	 tą	 pačią	 dieną.	 (kart.).	
02:00	LRT	radijo	žinios.	02:05	Klaus-
kite	daktaro.	(kart.).	03:00	LRT	radijo	
žinios.	 03:05	Beatos	virtuvė.	 (kart.).	
04:00	 LRT	 radijo	 žinios.	 04:05	Pra-
moginė	laida	„Editos	šou“.	N-7.	(kart.).	
05:00	Seserys.	N-7.	222	s.	(kart.).

Antradienis, sausio 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 235 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/5 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
7. N-7. 7/14 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.).	12:40	TV	žaidimas	„Kas	ir	ko-
dėl?“	13:05	Klauskite	daktaro.	14:00	
Žinios.	Sportas.	Orai.	14:15	Laba	die-
na,	Lietuva.	15:00	Žinios.	Orai.	15:10	
Laba	 diena,	 Lietuva.	 16:00	 Žinios.	
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
223	s.	17:30	Žinios	(su	vertimu	į	ges-
tų	k.).	17:55	Sportas.	17:58	Orai.	18:00	
TV	 žaidimas	 „Kas	 ir	 kodėl?“	 18:30	
Klauskite	daktaro.	19:30	Emigrantai.	
20:25	Loterija	„Keno	Loto“.	20:30	Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“.	21:30	Nacionalinė	ekspedici-
ja.	22:30	Istorijos	detektyvai.	(subti-
truota).	23:20	Valdžios	tvirtovė.	N-7.	
9,	10	s.	01:00	LRT	radijo	žinios.	01:05	
Valdžios	tvirtovė.	N-7.	10	s.	(tęsinys)	
01:30	Klausimėlis.lt.	(kart.).	02:00	LRT	
radijo	žinios.	02:05	Klauskite	daktaro.	
(kart.).	03:00	LRT	radijo	žinios.	03:05	
Alfonsas	 Svarinskas.	Dokumentinis	
filmas.	(kart.).	04:00	LRT	radijo	žinios.	
04:05	Emigrantai.	(kart.).	05:00	Sese-
rys.	N-7.	223	s.	(kart.).

trečiadienis, sausio 24 d. 
09:05 Senis. N-7. 236 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/6 s. 10:55 Detektyvas Monkas 7. 
N-7.	7/15	s.	11:40	Emigrantai.	(kart.).	
12:40	 TV	 žaidimas	 „Kas	 ir	 kodėl?“	
13:05	Klauskite	daktaro.	14:00	Žinios.	
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva.	 15:00	Žinios.	Orai.	 15:10	 Laba	
diena,	Lietuva.	16:00	Žinios.	Sportas.	
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 224 s. 17:30 
Žinios	 (su	vertimu	 į	gestų	k.).	 17:55	
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas	 „Kas	 ir	 kodėl?“	18:30	Klauskite	
daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Lo-
terija	„Keno	Loto“.	20:30	Panorama.	
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas.	21:25	Orai.	21:29	Loterija	„Jėga“.	
21:30	Auksinis	protas.	 22:50	Klausi-
mėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė. N-7. 
11,	12	s.	01:00	LRT	radijo	žinios.	01:05	
Valdžios	tvirtovė.	N-7.	12	s.	(tęsinys).	
01:30	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.	(kart.).	
02:00	LRT	radijo	žinios.	02:05	Klaus-
kite	daktaro.	 (kart.).	03:00	LRT	radi-
jo žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota,	kart.).	04:00	LRT	radijo	
žinios.	04:05	Gyvenimas.	(kart.).	05:00	
Seserys.	N-7.	224	s.	(kart.).

ketvirtadienis, sausio 25 d.
09:05 Senis. N-7. 237 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/7 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/16 
s.	11:40	Gyvenimas.	 (kart.).	12:40	TV	
žaidimas	„Kas	ir	kodėl?“	13:05	Klaus-
kite	daktaro.	 14:00	Žinios.	 Sportas.	
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios.	Orai.	15:10	Laba	diena,	Lietuva.	
16:00	Žinios.	Sportas.	Orai.	16:15	Laba	
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys.	N-7.	225	 s.	 17:30	Žinios	 (su	ver-
timu	į	gestų	k.).	17:55	Sportas.	17:58	
Orai.	18:00	TV	žaidimas	„Kas	ir	kodėl?“	
18:30	Klauskite	daktaro.	19:30	Speci-
alus	tyrimas.	20:25	Loterija	„Keno	Lo-
to“.	20:30	Panorama.	20:52	Sportas.	
20:57	Orai.	20:59	Loterija	„Jėga“.	21:00	

„Auksinės	bitės	2017“.	23:45	Laiptai	į	
dangų.	Rytojaus	ilgesys.	N-7.	2	s.	01:00	
LRT	radijo	žinios.	01:05	Laiptai	į	dan-
gų.	Rytojaus	ilgesys.	N-7.	2	s.	(tęsinys).	
01:25	Mes	esame	autoriai.	02:00	LRT	
radijo	žinios.	02:05	Klauskite	daktaro.	
(kart.).	03:00	LRT	radijo	žinios.	03:05	
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“.	 (kart.).	 03:30	Laisvės	vėliav-
nešiai.	(kart.).	04:00	LRT	radijo	žinios.	
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.).	05:00	Seserys.	N-7.	225	s.	(kart.).

Penktadienis, sausio 26 d. 
09:05 Senis. N-7. 238 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/8 s. 10:55 Detektyvas Monkas 8. 
N-7.	8/1	s.	11:40	Stilius.	(kart.).	12:40	
TV	 žaidimas	 „Kas	 ir	 kodėl?“	 13:05	
Klauskite	 daktaro.	 14:00	 Žinios.	
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva.	 15:00	Žinios.	Orai.	 15:10	 Laba	
diena,	 Lietuva.	 16:00	Žinios.	 Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 226 s. 
17:30	Žinios	 (su	vertimu	 į	gestų	k.).	
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas	„Kas	ir	kodėl?“	18:30	Klaus-
kite daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 
20:25	Loterija	„Keno	Loto“.	20:30	Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59	Loterija	„Jėga“.	21:00	Šiandien	
prieš 100 metų, skirta Lietuvos Bras-
tos taikos deryboms ir Lietuvos Tary-
bos skilimui. Ved. prof. Liudas Mažy-
lis. 21:30 Duokim garo! 23:10 Fantas-
tiškas penktadienis. Padaugintasis. 
N-7.	(subtitruota).	01:10	Žmonės,	ku-
rie	sukūrė	Lietuvą.	(kart.).	02:00	LRT	
radijo	žinios.	02:05	Klauskite	daktaro.	
(kart.).	03:00	LRT	radijo	žinios.	03:05	
Mūsų	gyvūnai.	(kart.).	03:30	Ryto	suk-
tinis	su	Zita	Kelmickaite.	(kart.).	04:00	
LRT	radijo	žinios.	04:05	Stilius.	(kart.).	
05:00	Seserys.	N-7.	226	s.	(kart.).

Šeštadienis, sausio 27 d. 
06:05	 Beatos	 virtuvė.	 (kart.).	

07:00 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2. 2/42, 2/43 s. 07:20 
Premjera.	Alvinas	 ir	patrakėliai	bu-
rundukai 1. 48 s. 07:30 Premjera. De-
tektyvė Miretė. 8 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas	3.	3/22	s.	08:10	Karinės	
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30	Žinios.	Orai.	09:35	Labas	rytas,	
Lietuva.	10:30	Žinios.	Orai.	10:35	La-
bas	rytas,	Lietuva.	11:30	Žinios.	Orai.	
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:50 Pa-
saulio dokumentika. Milijono dole-
rių vertės žuvis. Laukiniai eršketai 
–	prie	 išnykimo	ribos.	 (subtitruota).	
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Japonijos gamtos kalendorius. 
(subtitruota).	 13:40	 Puaro	 13.	 N-7.	
13/2 s. Didysis ketvertas. 15:15 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“.	15:45	Žinios.	Orai	(su	vertimu	į	
gestų	kalbą).	16:00	Sveikinimų	kon-
certas.	17:30	Žinios	(su	vertimu	į	ges-
tų	k.).	17:55	Sportas.	17:58	Orai.	18:00	
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Lote-
rijos	„Keno	Loto“	ir	„Jėga“.	20:30	Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00	„Eurovizija	2018“.	Nacionalinė	
atranka. 23:20 Premjera. Tvirti vyru-
kai.	N-14.	(subtitruota).	01:00	Pasau-
lio dokumentika. Milijono dolerių 
vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie 
išnykimo	 ribos.	 (subtitruota,	 kart.).	
01:55 Pasaulio dokumentika. Japo-
nijos	gamtos	kalendorius.	(subtitruo-
ta,	kart.).	02:40	Klausimėlis.lt.	(kart.).	
03:05	Teisė	žinoti.	(kart.).	03:35	Keliai.	
Mašinos.	Žmonės.	(kart.).	04:00	Kari-
nės	paslaptys.	(kart.).	04:45	Auksinis	
protas.	(kart.).

Sekmadienis, sausio 28 d. 
06:05	Istorijos	detektyvai.	(sub-

titruota,	 kart.).	 07:00	Dokumentinė	
apybraiža	 „Mes	nugalėjom“.	 (kart.).	
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji	 žemė.	 08:30	 Ryto	 suktinis	
su	Zita	Kelmickaite.	09:00	Brolių	Gri-
mų	pasakos.	21	s.	Baltuolė	ir	Rožytė.	
10:00	Gustavo	enciklopedija.	(subti-
truota).	10:30	Lietuvos	tūkstantme-
čio vaikai. 11:25 Mūsų gyvūnai. 11:50 
Pasaulio	dokumentika.	Premjera.	At-
šiaurioji	Kanada.	3	d.	Šalies	gilumo-
je.	 (subtitruota).	 12:45	Pasaulio	do-
kumentika. Premjera. Jeloustouno 
gamta.	2	d.	Grizlių	vasara.	(subtitruo-
ta).	13:40	Puaro	13.	N-7.	13/3	s.	Numi-
rėlio kvailystė. 15:15 Laisvės vėliav-
nešiai.	15:45	Žinios.	Orai	(su	vertimu	
į	 gestų	 kalbą).	 16:00	Auksinis	 pro-
tas.	(kart.).	17:15	Klausimėlis.lt.	17:30	
Žinios	 (su	vertimu	 į	gestų	k.).	 17:55	
Sportas.	17:58	Orai.	18:00	Keliai.	Maši-
nos.	Žmonės.	18:30	Pramoginė	laida	
„Editos	šou“.	N-7.	19:30	Savaitė.	20:30	
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00	Premjera.	Žmonės,	kurie	sukū-
rė Lietuvą. 21:55 Noting Hilas. N-14. 
24:00	Padaugintasis.	N-7.	(subtitruo-
ta,	 kart.).	 02:00	Pasaulio	dokumen-
tika.	Atšiaurioji	 Kanada.	 3	d.	 Šalies	
gilumoje.	 (subtitruota,	 kart.).	 03:00	
Pasaulio dokumentika. Jeloustouno 
gamta.	2	d.	Grizlių	vasara.	(subtitruo-
ta,	kart.).	03:45	„Eurovizija	2018“.	Na-
cionalinė	atranka.	(kart.).

Pirmadienis, sausio 22 d. 
06:10	Televitrina.	06:25	Kempiniu-

kas	Plačiakelnis	 (11)	 (kart.).	N-7.	06:55	
Simpsonai	(20)	(kart.).	N-7.	07:25	Simp-
sonai	 (21)	 (kart.).	N-7.	07:55	Pasmerk-
ti 3. N-7. 08:25 Pasmerkti 3. N-7. 08:55 
Meilės	sūkuryje	 (2756).	N-7.	10:00	TV	
Pagalba. N-7. 12:00 Miestas ar kaimas. 
13:00	Kempiniukas	Plačiakelnis	 (12).	
N-7.	13:30	Simpsonai	 (22).	N-7.	14:00	
Simpsonai	 (23).	N-7.	14:30	Pažadėtoji	
(2292).	N-7.	15:00	Pažadėtoji	(2293).	N-7.	
15:30	Pažadėtoji	(2294).	N-7.	16:00	Pa-
žadėtoji	(2295).	N-7.	16:30	TV	Pagalba.	
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Ne-
to	 (77).	N-7.	20:00	Miestas	ar	kaimas.	
21:00	Moterys	meluoja	geriau	 (77).	
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas.	22:25	TV3	orai.	22:30	Kobra	11	
(17).	N-7.	23:35	Gaudynės	(7).	N-7.	00:35	
Kaulai	(15).	N-7.	01:30	Kaip	išsisukt	įvyk-
džius	žmogžudystę	(14).	N-7.	02:20	Spe-
cialioji	jūrų	policijos	tarnyba	(13).	N-7.	
03:10	Amerikiečiai	(13).	N-7.	04:05	Tra-
pučio	parkas	(13).	N-14.

Antradienis, sausio 23 d. 
06:10	Televitrina.	06:25	Kempiniu-

kas	Plačiakelnis	(12)	(kart.).	N-7.	06:55	
Simpsonai	(22)	(kart.).	N-7.	07:25	Simp-
sonai	 (23)	 (kart.).	N-7.	07:55	Pasmerk-
ti 3. N-7. 08:25 Pasmerkti 3. N-7. 08:55 
Meilės	sūkuryje	 (2757).	N-7.	10:00	TV	
Pagalba.	N-7.	12:00	Bruto	ir	Neto	(77).	
N-7.	12:30	Moterys	meluoja	geriau	(77).	
N-7.	13:00	Kempiniukas	Plačiakelnis	
(12)	 (kart.).	N-7.	13:30	Simpsonai	 (24).	
N-7.	14:00	Simpsonai	 (25).	N-7.	14:30	
Pažadėtoji	 (2296).	N-7.	15:00	Pažadė-
toji	(2297).	N-7.	15:30	Pažadėtoji	(2298).	
N-7.	16:00	Pažadėtoji	(2299).	N-7.	16:30	
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bru-
to	ir	Neto	(78).	N-7.	20:00	Prieš	srovę.	
N-7.	21:00	Moterys	meluoja	geriau	(78).	
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas.	22:25	TV3	orai.	22:30	Kulka	į	
galvą.	N-14.	00:15	Kaulai	(16).	N-7.	01:15	
Kaip	 išsisukt	 įvykdžius	žmogžudystę	
(15).	N-7.	02:05	Specialioji	 jūrų	polici-
jos	tarnyba	(14).	N-7.	03:00	Tironas	(1).	
N-14.	03:55	Vilfredas	(1).	N-7.

trečiadienis, sausio 24 d. 
06:10	Televitrina.	06:25	Kempiniu-

kas	Plačiakelnis	(13).	N-7.	06:55	Simp-
sonai	(24)	(kart.).	N-7.	07:25	Simpsonai	
(25)	(kart.).	N-7.	07:55	Pasmerkti	3.	N-7.	
08:25 Pasmerkti 3. N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje	 (2758).	N-7.	10:00	TV	Pagal-
ba.	N-7.	12:00	Bruto	 ir	Neto	 (78).	N-7.	
12:30	Moterys	meluoja	geriau	 (78).	
N-7.	13:00	Kempiniukas	Plačiakelnis	
(14).	N-7.	13:30	Simpsonai	(1).	N-7.	14:00	
Simpsonai	 (2).	N-7.	14:30	Simpsonai	
(14).	N-7.	15:00	Pažadėtoji	(2300).	N-7.	
15:30	Pažadėtoji	(3001).	N-7.	16:00	Pa-
žadėtoji	(3002).	N-7.	16:30	TV	Pagalba.	
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(79).	N-7.	20:00	Gero	vakaro	šou.	N-7.	
21:00	Moterys	meluoja	geriau	 (79).	
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Viking 
Lotto. 22:30 Bagažo atsiėmimas. N-7. 
00:30	Kaulai	 (17).	N-7.	01:30	Kaip	 išsi-
sukt	 įvykdžius	žmogžudystę	 (1).	N-7.	
02:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(15).	N-7.	03:05	Tironas	(2).	N-14.	04:00	
Vilfredas	(2).	N-7.

ketvirtadienis, sausio 25 d. 
06:10	Televitrina.	06:25	Kempiniu-

kas	Plačiakelnis	(14)	(kart.).	N-7.	06:55	
Simpsonai	(1)	(kart.).	N-7.	07:25	Simp-
sonai	 (2)	 (kart.).	N-7.	07:55	Pasmerk-
ti 3. N-7. 08:25 Pasmerkti 3. N-7. 08:55 
Meilės	sūkuryje	 (2759).	N-7.	10:00	TV	
Pagalba.	N-7.	12:00	Bruto	ir	Neto	(79).	
N-7. 12:30 Moterys meluoja geriau 
(79).	N-7.	13:00	Kempiniukas	Plačia-
kelnis	 (15).	N-7.	13:30	Simpsonai	 (3).	
N-7.	14:00	Simpsonai	(4).	N-7.	14:30	Pa-
žadėtoji	 (3003).	N-7.	15:30	Pažadėto-
ji	(3004).	N-7.	16:00	Pažadėtoji	(3005).	
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30	Bruto	ir	Neto	(80).	N-7.	20:00	Farai.	
N-7.	21:00	Moterys	meluoja	geriau	(80).	
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas.	22:25	TV3	orai.	22:30	Ame-
rikietiškas pyragas 3. Vestuvės. N-14. 
00:20	Kaulai	 (18).	N-7.	01:20	Kaip	 išsi-
sukt	 įvykdžius	žmogžudystę	 (2).	N-7.	
02:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(16).	N-7.	03:00	Tironas	(3).	N-14.	04:00	
Vilfredas	(3).	N-7.

Penktadienis, sausio 26 d. 
06:10	Televitrina.	06:25	Kempiniu-

kas	Plačiakelnis	(15)	(kart.).	N-7.	06:55	
Simpsonai	(3)	(kart.).	N-7.	07:25	Simp-
sonai	 (4)	 (kart.).	N-7.	07:55	Pasmerk-
ti 3. N-7. 08:25 Pasmerkti 3. N-7. 08:55 
Meilės	sūkuryje	 (2760).	N-7.	10:00	TV	
Pagalba.	N-7.	12:00	Bruto	ir	Neto	(80).	
N-7. 12:30 Moterys meluoja geriau 
(80).	N-7.	13:00	Kempiniukas	Plačia-
kelnis	 (16).	N-7.	13:30	Simpsonai	 (5).	
N-7.	14:00	Simpsonai	(6).	N-7.	14:30	Pa-

Pirmadienis, sausio 22 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis	žvejys“	 (6).	07:00	„Madagas-
karo	pingvinai“	 (6).	 07:30	 „Tomas	 ir	
Džeris“	 (13).	07:55	 „Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“	 (20).	N-7.	08:50	 „Volkeris,	
Teksaso	reindžeris“	(21).	N-7.	09:50	24	
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40	24	valandos	 (kart.).	N-7.	12:30	
Bus	visko	 (kart.).	13:25	 „Rožių	karas“	
(76).	 14:25	 „Dvi	 širdys“	 (479).	 14:55	
„Dvi	 širdys“	 (480).	15:25	 „Dvi	 širdys“	
(481).	15:55	 „Dvi	 širdys“	 (482).	16:30	
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos.	N-7.	18:30	Žinios.	19:25	Spor-
tas.	19:28	Orai.	19:30	KK2.	N-7.	Infošou.	
20:00	„Meilė	gydo“	 (56).	20:30	Nuo...	
Iki...	21:30	Žinios.	22:24	Sportas.	22:28	
Orai.	22:30	VAKARO	SEANSAS	Išbandy-
mų	diena.	N14.	00:50	„Kortų	namelis“	
(3).	N14.	01:45	„Vampyro	dienoraščiai“	
(18).	N14.	02:30	Gangsterių	medžioto-
jai	(kart.).	N14.

Antradienis, sausio 23 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis	žvejys“	 (7).	07:00	„Madagas-
karo	pingvinai“	 (7).	 07:30	 „Tomas	 ir	
Džeris“	 (14).	07:55	 „Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“	 (22).	N-7.	08:50	 „Volkeris,	
Teksaso	reindžeris“	(23).	N-7.	09:50	24	
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40	24	valandos	 (kart.).	N-7.	12:35	
Nuo...	 Iki...	 (kart.)	13:25	„Rožių	karas“	
(77).	14:25	„Dvi	širdys“	(483).	14:55	„Dvi	
širdys“	 (484).	15:25	„Dvi	širdys“	 (485).	
15:55	 „Dvi	 širdys“	 (486).	16:30	Labas	
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7.	18:30	Žinios.	19:25	Sportas.	19:28	
Orai.	 19:30	KK2.	N-7.	 Infošou.	20:00	
„Meilė	gydo“	(57).	20:30	Kitu	kampu.	
21:30	Žinios.	22:24	Sportas.	22:28	Orai.	
22:30	VAKARO	SEANSAS	Absoliutus	
blogis.	 Išnykimas.	N14.	00:20	 „Kortų	
namelis“	(4).	N14.	01:10	„Vampyro	die-
noraščiai“	(19).	N14.	01:55	Išbandymų	
diena	(kart.).	N14.

trečiadienis, sausio 24 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis	žvejys“	(8).	07:00	„Madagaska-
ro	pingvinai“	(8).	07:30	„Tomas	ir	Dže-
ris“	(15).	07:55	„Volkeris,	Teksaso	rein-
džeris“	(24).	N-7.	08:50	„Volkeris,	Teksa-
so	reindžeris“	(25).	N-7.	09:50	24	valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra,	kaip	yra	(kart.).	N-7.	12:35	Kitu	kam-
pu	(kart.).	13:25	„Rožių	karas“	(78).	14:25	
„Dvi	 širdys“	 (487).	14:55	 „Dvi	 širdys“	
(488).	15:25	„Dvi	širdys“	(489).	16:30	La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7.	18:30	Žinios.	19:25	Sportas.	19:28	
Orai.	 19:30	KK2.	N-7.	 Infošou.	20:00	
„Meilė	gydo“	(58).	21:30	Žinios.	22:24	
Sportas.	 22:28	Orai.	 22:30	VAKARO	
SEANSAS	Pašalinti	Karterį.	N14.	00:30	
„Kortų	namelis“	 (5).	N14.	01:25	„Vam-
pyro	dienoraščiai“	(20).	N14.	02:10	Ab-
soliutus	blogis.	Išnykimas	(kart.).	N14.

ketvirtadienis, sausio 25 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis	žvejys“	 (9).	07:00	„Madagas-
karo	pingvinai“	 (9).	 07:30	 „Tomas	 ir	
Džeris“	 (16).	07:55	 „Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“	 (26).	N-7.	08:50	 „Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“	(27).	N-7.	09:50	24	
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40	Yra,	kaip	yra	(kart.).	N-7.	12:35	KK2	
(kart.).	N-7.	 Infošou.	13:00	KK2	(kart.).	
N-7.	 Infošou.	13:25	„Rožių	karas“	(79).	
14:25	„Dvi	širdys“	(490).	14:55	„Dvi	šir-
dys“	(491).	15:25	„Dvi	širdys“	(492).	15:55	
„Dvi	širdys“	(493).	16:30	Labas	vakaras,	
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios.	19:25	Sportas.	19:28	Orai.	19:30	
KK2.	N-7.	Infošou.	20:00	Valanda	su	Rū-
ta.	21:30	Žinios.	22:24	Sportas.	22:28	
Orai.	22:30	VAKARO	SEANSAS	Pavojin-
gas	sandėris.	N14.	00:35	„Kortų	name-
lis“	(6).	N14.	01:35	„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(21).	N14.	02:20	Alchemija	I.	Kokia	
turi	būti	kultūros	laida?	02:45	RETROS-
PEKTYVA.	Kultūrinė	dokumentika.	Ci-
klas	„Menininkų	portretai“.

Penktadienis, sausio 26 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis	žvejys“	(10).	07:00	„Madagas-
karo	pingvinai“	 (10).	07:30	 „Tomas	 ir	
Džeris“	 (17).	07:55	 „Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“	 (28).	N-7.	08:50	 „Volkeris,	
Teksaso	reindžeris“	(29).	N-7.	09:50	24	
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40	Yra,	kaip	yra	(kart.).	N-7.	12:35	KK2	
(kart.).	N-7.	 Infošou.	13:00	KK2	(kart.).	
N-7.	 Infošou.	13:25	„Rožių	karas“	(80).	
14:25	 „Dvi	 širdys“	 (494).	 14:55	 „Dvi	
širdys“	 (495).	15:25	„Dvi	širdys“	 (496).	
15:55	 „Dvi	 širdys“	 (497).	16:30	Labas	
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7.	18:30	Žinios.	19:25	Sportas.	19:28	
Orai.	19:30	Radijo	stoties	“Lietus”	muzi-
kos	apdovanojimai	„Aukso	lašas“	2017.	
22:35 12 kėdžių. N14. 00:40 Beverli Hil-
so policininkas 3. N-7. 02:30 Pavojingas 
sandėris	(kart.).	N14.

Šeštadienis, sausio 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro	pingvinai“	 (9)	 (kart.).	
06:55	 „Tomas	 ir	Džeris“	 (16)	 (kart.).	
07:20	 „“Nickelodeon“	 valanda.	An-
čiukai	Duoniukai“.	 07:45	 „Kung	 Fu	
Panda“	 (17).	08:10	„Keista	šeimynėlė“	
(18).	08:35	 „Tomo	 ir	Džerio	pasakos“	
(11).	09:00	„Ogis	ir	tarakonai“	(4).	09:10	
„Ogis	 ir	 tarakonai“	 (5).	09:20	„Ogis	 ir	
tarakonai“	(6).	09:30	„Tinginių	mieste-
lis“	(62).	09:55	„Ogis	ir	tarakonai“	(30).	
10:05	KINO	PUSRYČIAI	Tomas	Litlis	 ir	
stebuklingas veidrodis. 11:40 Denis - 
grėsmė visuomenei. 13:35 Sidnė Vait. 
N-7. 15:40 Lėktuvai, traukiniai ir auto-
mobiliai.	N-7.	17:30	Bus	visko.	18:30	Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS.	 PREMJERA	Vėžliukai	
nindzės. Šešėlių įkaitai. N-7. 21:35 Tro-
nas. Palikimas. 23:55 Laukinės aistros 
3.	Aistros	dėl	deimantų.	N14.	01:35	12	
kėdžių	(kart.).	N14.

Sekmadienis, sausio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro	pingvinai“	 (10)	 (kart.).	
06:55	 „Tomas	 ir	Džeris“	 (17)	 (kart.).	
07:20	 „“Nickelodeon“	 valanda.	An-
čiukai	Duoniukai“	(4).	07:45	„Kung	Fu	
Panda“	 (18).	08:10	„Keista	šeimynėlė“	
(19).	08:35	 „Tomo	 ir	Džerio	pasakos“	
(12).	09:00	„Ogis	ir	tarakonai“	(7).	09:10	
„Ogis	ir	tarakonai“	(8).	09:20	„Ogis	ir	ta-
rakonai“	(9).	09:30	„Tinginių	miestelis“	
(63).	10:00	KINO	PUSRYČIAI	Bitės	filmas.	
11:40 Trys nindzės. Pusdienis pramogų 
parke. 13:35 Pirmasis riteris. N-7. 16:10 
„Pričiupom!“	(2).	16:40	Ne	vienas	kely-
je.	17:20	Teleloto.	18:30	Žinios.	19:25	
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Nepaprasti 
italų	nuotykiai	Rusijoje.	21:35	Pasku-
tinės atostogos. N-7. 23:50 Skambutis 
2.	N14.	02:10	Laukinės	aistros	3.	Aistros	
dėl	deimantų	(kart.).	N14.

Pirmadienis, sausio 22 d. 
06:40	 „F.	 T.	 Budrioji	 akis“	 (16).	

07:35	„Prokurorų	patikrinimas“	(360)	
(kart.).	N-7.	 08:35	 „Muchtaro	 sugrį-
žimas“	 (715)	 (kart.).	N-7.	09:35	„Tokia	
tarnyba“	 (35)	 (kart.).	N-7.	10:30	 „Su-
dužusių	žibintų	gatvės“	(9)	(kart.).	N-7.	
11:35	„Stoties	policija“	(10)	(kart.).	N-7.	
12:40	„Teisingumo	agentai“	(21)	(kart.).	
N-7.	13:40	 „Prokurorų	patikrinimas“	
(361).	N-7.	 14:50	 „Muchtaro	 sugrįži-
mas“	(716).	N-7.	15:55	„Tokia	tarnyba“	
(36).	N-7.	16:55	„Sudužusių	žibintų	ga-
tvės“	(10).	N-7.	18:00	Info	diena.	18:25	
„Teisingumo	agentai“	(22).	N-7.	19:30	
„Stoties	policija“	(11).	N-7.	20:30	Farai.	
N-7.	Realybės	šou	21:00	Plėšikai.	N14.	
22:35	Seniai-plėšikai	(kart.).	N-7.	00:20	
„Gyvi	numirėliai“	(5)	(kart.).	N14.	01:10	
„Liūčių	sezono	belaukiant“	(1)	(kart.).	
02:00	„Reali	mistika“	 (10)	 (kart.).	N-7.	
02:50	„Vanity	Fair.	Visiškai	slaptai“	(2)	
(kart.).	N-7.	03:35	 „Juodasis	 sąrašas“	
(8)	(kart.).	N-7.

Antradienis, sausio 23 d. 
06:40	 „F.	 T.	 Budrioji	 akis“	 (17).	

07:35	„Prokurorų	patikrinimas“	 (361)	
(kart.).	N-7.	 08:35	 „Muchtaro	 sugrį-
žimas“	(716)	 (kart.).	N-7.	09:35	„Tokia	
tarnyba“	 (36)	 (kart.).	N-7.	10:30	 „Su-
dužusių	 žibintų	gatvės“	 (10)	 (kart.).	

tV3
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btV

žadėtoji	 (3006).	N-7.	15:00	Pažadėto-
ji	(3007).	N-7.	15:30	Pažadėtoji	(3008).	
N-7.	16:00	Pažadėtoji	(3009).	N-7.	16:30	
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
M.A.M.A.	apdovanojimai.	N-7.	22:30	
Heraklis. N-7. 00:15 Lemtingas posū-
kis 3. Palikti mirčiai. S. 02:00 Bagažo 
atsiėmimas. N-7.

Šeštadienis, sausio 27 d. 
06:15	 Televitrina.	 06:30	Aladi-

nas	(6).	07:00	Legenda	apie	Korą	(25).	
N-7.	07:30	Keršytojų	komanda	(1).	N-7.	
08:00	Aladinas	(7).	08:30	Supereksper-
tai. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 
Ozo legendos. Sugrįžimas į Smarag-
do miestą. 12:15 Vaikų darželio polici-
ninkas. N-7. 14:40 Parduotuvių mania-
kės išpažintis. N-7. 16:50 Ekstrasensai 
detektyvai	(24).	N-7.	18:00	Misija:	ves-
tuvės.	N-7.	18:30	TV3	žinios	(312).	19:15	
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Planas tėčiui. N-7. 21:50 
Prometėjas. N-14. 00:15 Giria. N-14. 
02:00 Heraklis. N-7.

Sekmadienis, sausio 28 d. 
06:15	Televitrina.	06:30	Aladinas	

(7)	 (kart.).	 07:00	Legenda	apie	Korą	
(26).	N-7.	07:30	Keršytojų	komanda	(2).	
N-7.	08:00	Aladinas	(8).	08:30	Simpso-
nai	(13).	N-7.	09:00	Simpsonai	(17).	N-7.	
09:30	Penkių	žvaigždučių	būstas	 (8).	
10:00 Pasaulis pagal moteris. 10:30 
Svajonių	sodai	 (59).	11:30	Elfai.	13:05	
Guliverio kelionės. N-7. 14:50 Septy-
ni varnai. N-7. 16:55 Ekstrasensai de-
tektyvai	(25).	N-7.	18:00	Raudonas	kili-
mas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 
N-7. 22:30 Taksi 2 . N-14. 00:10 Stebu-
klingos dovanos . N-7. 01:55  Giria . N-14.

Lrt
N-7.	11:35	„Stoties	policija“	(11)	(kart.).	
N-7.	12:40	„Teisingumo	agentai“	(22)	
(kart.).	N-7.	13:40	„Prokurorų	patikri-
nimas“	(362).	N-7.	14:50	„Muchtaro	su-
grįžimas“	(717).	N-7.	15:55	„Tokia	tarny-
ba“	(37).	N-7.	16:55	„Sudužusių	žibin-
tų	gatvės“	(11).	N-7.	18:00	Info	diena.	
18:25	„Teisingumo	agentai“	(23).	N-7.	
19:30	„Stoties	policija“	(12).	N-7.	20:30	
Farai.	N-7.	Realybės	šou	21:00	Apsup-
tyje 2. Tamsos teritorija. N14. 23:00 
Plėšikai	 (kart.).	N14.	00:35	 „Juodasis	
sąrašas“	 (8).	N-7.	01:25	 „Pragaro	ka-
tytė“	(13)	(kart.).	02:15	„Liūčių	sezono	
belaukiant“	(2)	(kart.).

trečiadienis, sausio 24 d. 
06:40	 „F.	 T.	 Budrioji	 akis“	 (18).	

07:35	„Prokurorų	patikrinimas“	(362)	
(kart.).	N-7.	 08:35	 „Muchtaro	 sugrį-
žimas“	 (717)	 (kart.).	N-7.	09:35	„Tokia	
tarnyba“	 (37)	 (kart.).	N-7.	10:30	 „Su-
dužusių	 žibintų	gatvės“	 (11)	 (kart.).	
N-7.	11:35	„Stoties	policija“	(12)	(kart.).	
N-7.	12:40	„Teisingumo	agentai“	(23)	
(kart.).	N-7.	13:40	„Prokurorų	patikri-
nimas“	(363).	N-7.	14:50	„Muchtaro	su-
grįžimas“	(718).	N-7.	15:55	„Tokia	tarny-
ba“	(38).	N-7.	16:55	„Sudužusių	žibin-
tų	gatvės“	(12).	N-7.	18:00	Info	diena.	
18:25	„Teisingumo	agentai“	(24).	N-7.	
19:30	„Stoties	policija“	(13).	N-7.	20:30	
Farai.	N-7.	Realybės	 šou	21:00	Euro-
pa.	N-7.	 22:45	Apsuptyje	2.	 Tamsos	
teritorija	(kart.).	N14.	00:40	„Juodasis	
sąrašas“	(9).	N-7.	01:30	„Pragaro	katy-
tė“	(14)	(kart.).

ketvirtadienis, sausio 25 d. 
06:40	 „F.	 T.	 Budrioji	 akis“	 (19).	

07:35	„Prokurorų	patikrinimas“	(363)	
(kart.).	N-7.	 08:35	 „Muchtaro	 sugrį-
žimas“	(718)	 (kart.).	N-7.	09:35	„Tokia	
tarnyba“	 (38)	 (kart.).	N-7.	10:30	 „Su-
dužusių	 žibintų	gatvės“	 (12)	 (kart.).	
N-7.	11:35	„Stoties	policija“	(13)	(kart.).	
N-7.	12:40	„Teisingumo	agentai“	(24)	
(kart.).	N-7.	13:40	„Prokurorų	patikri-
nimas“	(364).	N-7.	14:50	„Muchtaro	su-
grįžimas“	(719).	N-7.	15:55	„Tokia	tarny-
ba“	(39).	N-7.	16:55	„Sudužusių	žibin-
tų	gatvės“	(13).	N-7.	18:00	Info	diena.	
18:25	„Teisingumo	agentai“	(25).	N-7.	
19:30	„Stoties	policija“	(14).	N-7.	20:30	
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Bėglys. 
N14.	23:00	Europa	 (kart.).	N-7.	00:45	
„Juodasis	sąrašas“	(10).	N-7.	01:30	Sa-
vaitės	kriminalai	(kart.).	N-7.	01:55	Sie-
na nuo barbarų. Limas.

Penktadienis, sausio 26 d. 
06:40	 „F.	 T.	 Budrioji	 akis“	 (20).	

07:35	„Prokurorų	patikrinimas“	(364)	
(kart.).	N-7.	 08:35	 „Muchtaro	 sugrį-
žimas“	 (719)	 (kart.).	N-7.	09:35	„Tokia	
tarnyba“	(39)	(kart.).	N-7.	10:30	„Sudu-
žusių	žibintų	gatvės“	(13)	(kart.).	N-7.	
11:35	 „F.	T.	Budrioji	 akis“	 (16)	 (kart.).	
12:40	 „Teisingumo	 agentai“	 (25)	
(kart.).	N-7.	13:40	„Prokurorų	patikri-
nimas“	(365).	N-7.	14:50	„Muchtaro	su-
grįžimas“	(720).	N-7.	15:55	„Tokia	tarny-
ba“	(40).	N-7.	16:55	„Sudužusių	žibin-
tų	gatvės“	(14).	N-7.	18:00	Info	diena.	
18:25	„Teisingumo	agentai“	(26).	N-7.	
19:30	 „Ekstrasensų	mūšis“	 (13).	N-7.	
21:45	Akis	už	akį.	N14.	23:50	Bėglys	
(kart.).	N14.	01:40	 „Juodasis	 sąrašas“	
(11).	N-7.	02:25	Akis	už	akį	(kart.).	N14.

Šeštadienis, sausio 27 d. 
06:00	 „F.	 T.	 Budrioji	 akis“	 (17)	

(kart.).	06:55	 „F.	T.	Budrioji	akis“	 (18)	
(kart.).	07:50	 „F.	T.	Budrioji	 akis“	 (19)	
(kart.).	08:45	Sveikatos	ABC	televitri-
na.	09:00	Autopilotas.	apie	automo-
bilius.	09:30	Apie	žūklę.	10:00	„Nutrū-
kę	nuo	grandinės“	(39).	10:30	„Pragaro	
katytė“	(15).	11:30	„Liūčių	sezono	be-
laukiant“	(3).	12:40	„Reali	mistika“	(11).	
N-7.	13:45	„Vanity	Fair.	Visiškai	slaptai“	
(3).	N-7.	14:45	„Kas	žudikas?“	(13).	N-7.	
15:55	 „Kas	 žudikas?“	 (14).	N-7.	17:00	
LKL	 čempionatas.	Neptūnas	–	 Liet-
kabelis.	19:30	PREMJERA	Dainuok	ma-
no	dainą.	21:30	MANO	HEROJUS	Misi-
ja	„Neįmanoma“	3.	N-7.	23:55	AŠTRUS	
KINAS	Sveiki	atvykę	į	praeitį!	N-7.	01:50	
„Kas	žudikas?“	 (13)	 (kart.).	N-7.	02:45	
„Kas	žudikas?“	(14)	(kart.).	N-7.

Sekmadienis, sausio 28 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Meksika.	II	dalis	(kart.).	07:30	„F.	T.	Bu-
drioji	 akis“	 (20)	 (kart.).	 08:30	Tauro	
ragas. N-7. 09:00 Galiūnų čempionų 
lyga.	10:00	 „Pavariau“	 (1).	N-7.	10:30	
„Pragaro	katytė“	 (16).	11:30	 „Didysis	
atodrėkis	Amerikoje“	(1).	12:40	„Van-
denyno	paslaptys	su	Džefu	Korvinu“	
(59).	13:10	 „Vandenyno	paslaptys	 su	
Džefu	Korvinu“	 (60).	 13:40	Sveikini-
mai.	16:00	„Policijos	akademija“	(17).	
N-7.	17:00	LKL	čempionatas.	Nevėžis	
–	 Šiauliai.	 19:30	 „PREMJERA	Kvapų	
detektyvas“	 (1).	N-7.	20:35	 „PREMJE-
RA	Kvapų	detektyvas“	(2).	N-7.	21:40	
„Juodasis	sąrašas“	(9).	N-7.	22:40	„Gyvi	
numirėliai“	(6).	N14.	23:45	Misija	„Neį-
manoma“	3	(kart.).	N-7.	02:00	„Ekstra-
sensų	mūšis“	(13)	(kart.).	N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Gražuolė“ – nespalvotas 1969 m. 
režisieriaus Arūno Žebriūno su-
kurtas filmas. Tiek originalią jo 
versiją, tiek skirtą neįgaliesiems 
galima rasti LRT mediatekoje. 
Filmą koregavo ir montavo gar-
sinio vaizdavimo Vilniaus uni-
versiteto (VU) Kauno fakulteto 
dėstytoja dr. Laura Niedzviegie-
nė. Jos pasakojimu, filmą pritai-
kant asmenims, turintiems regos 
negalią, jis pakeičiamas minima-
liai. „Pakoreguojamas filmo gar-
so takelis, garso lygis, kad būtų 
galima „uždėti“ papildomą ko-
mentarą ir jis skambėtų gerai, 
aiškiai, o nematantis arba pras-
tai matantis žiūrovas galėtų ko-
kybiškai tą komentarą girdėti“, – 
aiškina L. Niedzviegienė. 

Šiame komentare visa vizu-
alinė informacija, kuri yra svar-

bi siužetui suprasti, perpasako-
jama žodžiais. „Aklųjų akys yra 
jų ausys, tokiu atveju jie išgirsta 
viską, ko negali pamatyti. Sten-
giamasi visus tuos komentarus, 
visą informaciją žodžiu perkelti 
į pauzes, kad nesutrukdytume 
išgirsti veikėjų dialogų, mono-
logų ir pan.“, – dėmesį atkreipia 
specialistė. 

Jos teigimu, užsienyje taip 
regėjimo negalią turintiems 
žmonėms filmai pritaikomi jau 
senokai, o Lietuvoje toks fil-
mas – pirmas. „Iki šiol tokį me-
todą taikėme teatro spektak-
liams, kurie komentuojami gy-
vai, o filmas ar televiziniai pro-
duktai turi fiksuotą, iš anksto 
įrašytą garso takelį, kuris užde-
damas ant originalaus produk-
to“, – pasakoja L. Niedzviegienė. 

Filmas žmonėms su regos negalia 
Karolina Drigotaitė portale lrt.lt rašo apie tai, kad lietuvių 
klasikos juosta „Gražuolė“ tapo pirmuoju Lietuvoje kino fil-
mu, pritaikytu žmonėms, turintiems regos negalią. 

Įtikino save: būsiu 
graži ir laiminga net 

gyvendama su stoma

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ar galėjo paauglei atsitik-
ti kas nors baisesnio? Už-
klupo kažkokia baisi liga, 
dėl kurios buvo gėda, no-
rėjosi slėptis po patalais, 
dar geriau – visai išnykti. 
16 metų – pats gražumas. 
Už ką? Už ką? Mergaitė tre-
jus metus praleido ligoni-
nėse. Spazmai ir skausmai 
iš žarnyno plito po visą kū-
ną. Iš Saskijos kūno beliko 
šakaliukas ir... didelės, ne-
paprasto grožio akys, mel-
džiančios padėti.

Operacija pakeitė 
gyvenimą

Saskijai dabar 24-eri. Ji gy-
vena Bonoje (Vokietija). „Vos su-
kako 16, ir prasidėjo, – dalijasi 
prisiminimais Saskija. – Pilvą 
vis nudiegdavo stiprus skaus-
mas, išmatose pasirodė krau-
jo. Galiausiai išgirdau šokiruo-
jančią diagnozę: Krono liga, lė-
tinis žarnyno susirgimas. Mane 
gydė vienaip, kitaip, tačiau kuo 
toliau, tuo blogiau. Gydytojai 
pasakė, kad mane būtina ope-
ruoti ir suformuoti dirbtinę iš-
einamąją angą. Ar gali būti blo-
gesnė žinia paauglei?“

Išties, mergina neįsivaizda-
vo, kaip teks gyventi su kiaury-
me (stoma) pilve. Bijojo ir norėjo 
išvengti operacijos, tačiau nebu-
vo kur dėtis. Krono liga prane-
šė apie save būdingais simpto-
mais: viduriavimas, pilvo skaus-
mai, svorio kritimas. Pažeidžia-
ma visa žarnos sienelė, kurią iš-
vagoja siauros ir gilios opos. Iš-
gelbėti gali tik skubi operacija. 
Nors ir kaip Saskija bijojo gul-
tis ant operacinio stalo, bet to-
ji intervencija ją prikėlė tikrąja 
to žodžio prasme. Jau 5 metus ji 
gyvena su stoma. Ir visai dėl to 
nesijaudina. Kai vienas įkyrus 
žurnalistas vis klausinėjo, kuo 
vis dėlto ji skiriasi nuo draugių, 
Saskija grubokai atsakė: „Nega-
liu garsiai nusipersti!“

Netrukus atėjo mintis: 
kuo galiu padėti kitiems 

žmonėms?
Jauna vokietė laiko save la-

bai patyrusia ligone. Ji apsipra-
to su liga, dabar visai jos nesi-
gėdija. Netgi turi mylimąjį, su 
kuriuo kartu gyvena. Jis pade-
da jai organizuoti projekto „Be 
sienų“ renginius. Tą projektą 
Saskija susigalvojo pati.

Merginos energija trykšta 
per kraštus. Ji yra žinoma tin-
klaraštininkė. Kuria filmukus 
apie Krono ligą. Projektui „Be 
sienų“ sukurtas puslapis socia-
liniuose tinkluose. Trokšdama 
padėti kitiems žmonėms, Saski-
ja labai atvirai, su visomis smul-
kmenomis, pasakoja apie savo 
ligą. Labai svarbu, kad ji paliko 
galimybę skaitytojams komen-
tuoti tai, ką rašo ar filmuoja. Vi-
si žino, kokių būna komenta-
torių... Tačiau Saskija sulaukia 
vien pagyrų, o toks geranoriš-
kumas suteikia daug jėgų ir no-
ro dar daugiau dirbti. Pasakoja 
apie save ir tinklaraštyje, ir ins-
tagrame, o žmonės ją gerbia už 
atvirumą ir nuoširdumą.

Kartais vokietė lankosi li-
goninėse pas tokius pačius iš-
sigandusius žmogeliukus, ko-
kia ji buvo kadaise. Jie irgi bai-
siausiai bijo operacijos ir ko-
ne vemia, pamėginę save įsi-
vaizduoti su maišeliu ant šono. 
Saskija kalbasi, aiškina. Kartais 
jaunos merginos, paskaičiusios 
jos tekstų internete, paprašo 
susitikti akis į akį. Taip jau yra. 
Žmogaus iš interneto lengviau 
paklausti, nei savo daktaro. Štai 
Miriam turėjo daugybę klausi-
mų apie gyvenimą su stoma. Ji 
klausė, ką valgyti, jei ruošie-
si toli važiuoti, ar galima susi-
laukti vaikų, ar įmanoma gy-
venti su vyru.

Krono ligos subtilybės
Saskijos storoji žarna yra 

pašalinta, o iš dalies plonųjų 
žarnų pilvo ertmėje buvo su-
formuotas rezervuaras, kuria-
me kaupiasi išmatos. Mergina 
reguliariai eina į tualetą, kaip ir 
„normalūs“ žmonės, o ten – nui-
ma pleistrą nuo dirbtinės angos, 
įkiša kateterį ir... kas susikaupė, 
keliauja tiesiai į klozetą. Kas be 
ko, situacijų pasitaiko visokių. 
Štai festivalyje „Rock am Ring“, 
kurį šiemet pirmą kartą aplan-
kė, ji išties prisikentėjo. Rodos, 
jau tokia patyrusi, galėjo numa-
tyti, kuo baigsis tas koncertas. 
Festivalyje stovėjo tragiški tu-
aletai. „O man reikia labai šva-
raus tualeto, – aiškina Saskija. – 
Ir ramios aplinkos. Tik taip ga-
liu tinkamai susitvarkyti. Fes-
tivalio ilgai nepamiršiu. Jaučiau 
mėšlungį pilve, o dėl streso dre-
bėjo rankos, negalėjau tiksliai 
įkišti kateterio. Visa situacija 
buvo pasibaisėtina.“

Taip, Saskija apsiprato su sa-
vo liga ir kasdienybėje neriboja 
savęs jokiais tabu. Tik vieno da-
lyko ji būtinai turi vengti – stre-
so! „Jei mane kas nors sunervi-
na, tuoj girdžiu atsiliepiant žar-
nyną“, – juokiasi mergina. Ir liga, 
kuri tarsi jau prijaukinta, pašėls-
ta lyg žvėris. Todėl Saskija sten-
giasi nekreipti dėmesio į tokius 
dalykus, kurie gali ją sunervin-
ti. Ir vis dar tenka mokytis kuo 
daugiau numatyti, planuoti, kad 
nepatektų į tokią situaciją, kaip 
festivalyje „Rock am Ring“.

Stresas – tai nuodas Saski-
jos žarnynui. Mergina tai žino 
ir galbūt todėl save drąsino tol, 
kol virto tikra drąsuole, bebai-
me kovotoja. Anksčiau ji gėdijo-
si randų ant pilvo, slėpė juos po 
palaidinėm ir džinsais, o dabar... 
rodo juos tiesiai į kamerą ir sako: 
„Kiekvienas gali jaustis gerai!“

Praėjusią vasarą Saskija bai-
gė mokslus, tapo dizainere. Dir-
ba meno direktore vienoje įmo-
nėje Kelne. Be abejo, drąsioji 
Saskija darbe iškart pranešė 
apie savo ligą, kad niekas ne-
spėliotų, ką ji ten daro tualete. 
Bendradarbiai visai nenustebo. 
Vokietijoje jau visi įpratę, kad 
kiekvienas žmogus – vis kitoks 
ir tuo įdomus. Niekas nežiopso į 
Saskiją pliaže, kur ji mėgaujasi 
saule su visai atviru kostiumė-
liu. O „žiopso“ tada, kai kas nors 
demonstruojama. Pavyzdžiui, 
Saskija suorganizavo fotosesiją 
jaunuoliams su įvairiomis nega-
liomis. Riteriai, princesės... Ar-
ba jaunamartė su stomos mai-
šeliu išorėje. Štai tada visi žiūri 
ir aptarinėja. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

 Eini... ir lieka pėdos aiškios. Ir jų nebeužsnigti.
 Smagu po žemę vaikščiot. Ir pėdsakus palikti. 
           (J. Marcinkevičius)
Žvakelių nušviestu keliu į Amžinybę išėjo buvusi ilgametė Rie-
tavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė ŽIBE-
LIENĖ. Dėl skaudžios netekties užjaučiame vyrą ir artimuosius. 

Raisa Kazlauskienė ir Neringos neįgaliųjų draugija

Skaudžią netekties valandą dėl ilgametės Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmininkės, buvusios Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos valdybos narės Onutės ŽIBELIENĖS mirties nuošir-
džiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2004-2008 m. valdybos nariai

Mirus ilgametei Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei Onutei ŽIBELIENEI nuoširdžius paguodos žodžius ta-
riame jos vyrui ir artimiesiems. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba

Negalia keičia ne tik ją ištikusio 
žmogaus, bet ir artimojo gyve-
nimą. Artimieji susiduria su iš-
šūkiais. Jie „serga“ kartu su arti-
muoju; yra (turi būti) stiprūs, ta-
čiau labai pažeidžiami; turi drą-
sinti, nors patiems baisu; tarsi 
turi žinoti atsakymus į sergan-
čiojo klausimus, nors patiems 
kyla begalė jų. Artimieji gali 
jaustis netekę savo gyvenimo 
(savasties), praradę galimybes 
suprasti ir patenkinti savo pa-
čių psichologinius, asmeninius, 
socialinius poreikius, pasirūpin-
ti savo pačių sveikata. 

Skausmas – tai nemalonus 
emocinis ir sensorinis jutimas. 
Skausmo receptoriai neprisi-
taiko prie ilgalaikio dirginimo, 
prie jo nepriprantama. Be to, il-
galaikis net ir nestiprus skaus-
mas gali paveikti emocijas ir 
psichiką – atsiranda bloga nuo-
taika, nerimas, baimė, depresi-
ja. Būnant ilgą laiką šalia skaus-
mą patiriančio žmogaus, arti-
mieji gali jausti visą amplitudę 
jausmų. Nuo begalinio gailesčio, 
užuojautos iki bejėgystės ar net-
gi kaltės. O kur dar pyktis (gal 

medikams, kurie negali padė-
ti, gal valstybei, gal Dievui – už 
neteisingus išbandymus, o gal 
ir pačiam sergančiajam už ne-
kantrumą). Tam, kad artimasis 
pats netaptų pacientu, svarbu 
pasirūpinti savimi. Labai svar-
bi emocinė parama, jausmų „le-
galizavimas“, dalinimasis sun-
kumais, bendraminčių ir likimo 
draugų palaikymas.

Įvairių psichikos ligų atveju 
artimieji susiduria su labai sudė-
tingomis situacijomis: sergančio-
jo abejingumu ir apatija (nuo ne-
matymo prasmės bendrauti, eiti 
į darbą iki atsisakymo praustis), 
pykčiu, irzlumu, izoliacija, paki-
tusia sergančiojo realybe, klie-
desiais, noru mirti ar bandymais 
nusižudyti. Dėl pakitusių santy-
kių artimieji gali jaustis praran-
dą tą žmogų, kurį tiek metų pa-
žinojo. Tai psichologinė krizė, to-
dėl normalu, jei patiems artimie-
siems bus reikalinga psichologi-
nė pagalba. Atspirties tašku ga-
li tapti psichologinė grupė. Vie-
na iš tokių – pavasarį startavu-
si psichologinė grupė „Depresija 
sergančių žmonių artimiesiems“. 

Pagalba gelbėtojams
Portale bernardinai.lt galime perskaityti Krizių įveikimo 
centro psichologių Renatos Černovaitės ir Jurgitos Skiparie-
nės straipsnį apie tai, kaip jaučiasi artimieji, susirgus šei-
mos nariui.
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Laikysiu Tave  
už rankos, 

nepaisant atstumų

Prie kūrybos 
šaltinio

***
Mėnulio pilnaty
pabučiuosiu nesamą slenksčio 

akmenį, 
paglostysiu menamą šiltą 

sienojų,
 praversiu girgždančias namo 

duris 
ir pateksiu į vaikystės rojų, 
kur laikrodžio gegutė 
kukavo laimingas valandas, 
 kol po likimo saule
 tapau mėnulio įkaite.

***
Kažkas velkas per rupų žvyrą 
ir negali surasti kelio,
 o mums gera, nes žodžiai byra
tarsi lapai, kai vėjas kelia

rudeninę ir žvarbią puotą.
O aplinkui – geltona, žalia...
Ką, sakyki, Tau dovanoti, 
kad nuplauktų audra pro šalį?

Kokią gėlę šiandien nupirkti, 
kad žydėtų ir nenuvystų?
Kažkur kaime vėl girgžda svirtis.
Noris liepą lyg vaiką vystyt,

kad vešėtų, šalnų nebotų,
nebijotų rudenių vėtrų.
Kokį džiaugsmą Tau dovanoti,
neramioji balta žuvėdra?

***
Kas ištarė taip tyliai
švelnutį, trumpą ,,ačiū“?
Atodūsį tą gilų 
širdis sugėrė. Sočiai

pavasario, kai čiulba
į širdį vyturys,
kai baltojo tyrumo
dangus atsiųs. Ir kris

grakštus, trumputis ,,ačiū“.
(Jo aurą vėl jaučiu).
Smagu ilgėtis žiemą
pavasario svečių.

***
Susikibusios už rankų
ėjome per aštrų stiklą, 
siauras išminties takelis
vedė į jausmų mokyklą.
Aižėjo po kojom šukės.
(O gal metų baigės dienos?)
O kažkur širdies kamputy
skleidėsi žiedai purienos.
Ir ne ledo mindėm plutą – 
deimantais byrėjo gruodas, 
saulės žiro kibirkštėlės
į taurių jausmų aruodus.

***
Žemiau nulio – tiktai du 
ir prisvilus košė
rūksta, dvokia. O mudu 
springstam atsilošę

nuo juokų ir nuo šnekos.
Susitiksim veikiai.
Ką lemtis vėl sugalvos?
Kokio pokšto reikia, 

kad pralinksmintų vėl mus?
Kiek turėtų būti
minus minus. O gal plius?
Šliukštelkim truputį,

vandenėlio, nes antai, 
vėl prisvilo košė,
kol šnekėjomės rimtai.
Springom atsilošę.

 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Ant balto smėlio, ant molio 
lentelės, ant ploniausio papiruso, 
ant beržo tošies  vos tik atsirado 
raštas, žmonės pradėjo bendrau-
ti laiškais: ne tik perduoti žinias, 
bet ir reikšti jausmus. Šiuos laiš-
kus nešė pasiuntiniai, skraidino 
balandžiai, vežė pašto karietos, 
gabeno automobiliai, orlaiviai. 
Kiek ilgesio, meilės, vilties žodžių 
visais amžiais skrisdavo per ats-
tumą pas Tą, kam buvo skirti... 
Technikos amžiuje nyksta epis-
tolinis žanras, jį pakeičia elektro-
niniai laiškai, SMS. Tik jausmai 
neišnyksta, nors jų išraiška kita.

Tokia įžanga pradedamas iš-
tikimos „Bičiulystės“ skai-

tytojos Birutės Jonelienės ro-
manas „Laikysiu Tave už ran-
kos“, parašytas trumpųjų tele-
fono žinučių (SMS) forma. Au-
torė teigia pasidomėjusi, kad 
toks žanras yra dar labai nau-
jas. Anot jos, pirmasis SMS ro-
manas išleistas Suomijoje 2007 
metais: rašytojas Jano Luntiano 
300 puslapių (apie 1000 žinu-
čių) knygoje draugams ir arti-
miesiems žinutėmis perduoda 
kelionės po Europą įspūdžius. 
Lietuvoje panašus būtų tik To-
mo Staniulio 30 žinučių roma-
nas telefone. Tačiau daugelio 
mūsų telefonuose, anot auto-
rės, galėtų būti ne tik 30, bet 
kur kas daugiau žinučių, tad to-
kių „romanų“ rastume ne vieną 
ir ne du. 

Taigi B. Jonelienei gimė idėja 
pabandyti panašiu būdu para-
šyti, kaip ji teigia, nesudėtingo 
siužeto, nedidelės apimties kū-
rinuką. Ir reikia pripažinti, kad 
pavyko puikiai. Iš trumpų žinu-
čių susidėlioja dramatiška dvie-
jų žmonių – Eglės ir Andriaus – 
pažinties bei romantiškos mei-
lės istorija. Abu jie  gyvenimo 
vėtyti ir mėtyti: Eglė užauginusi 
dukrą, retsykiais prižiūri anū-
kus, Andrius – smulkusis ūki-
ninkas, turintis pasirūpinti se-
nais tėvais. Abudu veikėjus su-
veda onkologinė liga: jai pažin-
tis prasideda paskutinę sanato-
rijoje dieną, jam – pačią pirmąją. 
Lieka tik SMS žinutės. Gija, nusi-
driekusi kelerius metus į ateitį, į 
neišvengiamą vieno iš jų mirtį. 
Kaip leitmotyvas vis nuskamba 
tikėjimas, kad reikia džiaugtis 
tomis progomis, kurias gyveni-
mas dar suteikė. „Labas rytas“, 
„Labanakt“, „Šviesių Tau sapnų, 
mieloji“, „Eglele“... 

Labas rytas. Sveikinu su pir-
muoju sniegu – pažvelk pro lan-
gą – taip šviesu ir balta. Tegul ta 
šviesa tau suteikia vilties. Laiky-
kis. Nepamiršk – laikau Tave už 
rankos.

Siuntėjas: Eglė
2010.11.20 07.45.18

Rodos, tokie paprasti žo-
džiai, bet skaitydamas su-

pranti, kokie jie svarbūs kiek-
vienam. Kaip svarbu žinoti, kad 
yra žmogus, kuriam rūpi tu ir 

tavo kasdiena, galbūt pažen-
klinta rimtos ligos. Eglės gy-
venimui autorė dėmesio skiria 
tarsi daugiau – tarp jos ir An-
driaus žinučių įsiterpia Eglės 
bičiulės ir, neabejotinai, patikė-
tinės Almyros SMS komentarai. 
Daugiau sužinome ir apie Eglės 
šeimą: yra dukra, vyras. Su juo 
santykiai jau seniai atšalę, ga-
liausiai vyras lieka Airijoje su 
kita moterimi, tačiau Eglė ir 
tai priima be pykčio, gal tik su 
šviesiu grauduliu: nutiko kaip 
nutiko, toks gyvenimas. Tai-
gi Andriaus buvimas teikia jai 
stiprybės. Juos sieja ne tik liga, 
bet ir panašūs pomėgiai, polin-
kis į meną (Eglė labiau linkusi į 
žodžio meną, Andrius rašo, kad 
laisvalaikiu drožinėja), filosofi-
nis žvilgsnis į pasaulį. 

Eglė – mokytoja, tad daug 
skaito, gyvena tarp knygų, 

todėl dažnai žinute Andriui at-
skrieja kokia nors svarbi cita-
ta, sentencija: Pasaulyje mums 
skirta tiek daug. Tik turėkime 
akis tai pamatyti, širdį – pamilti 
ir rankas – viską apglėbti (Liusi 
Mod Mongowen); Neskubėk. Ne-
sirūpink. Čia esi tik trumpam. 
Tad būtinai stabtelk pauostyti 
gėlių. (Valteris Hagenas); Vais-
tais galime išgydyti fizinę nega-
lią. Tačiau vienintelis vaistas nuo 
vienatvės, sielvarto ir beviltiš-
kumo yra meilė. Pasaulyje daug 
mirštančių dėl duonos kąsnio, bet 
dar daugiau – dėl trupučio mei-
lės (Motina Teresė) ir kt. 

Galbūt ką nors nustebins, 
kad šie, tokie artimi dvasiškai, 
žmonės kelerius metus nuo pir-
mojo ir paskutiniojo susitiki-
mo bendrauja tik SMS ir ne tik 
nesusitinka, bet ir neskambina 
vienas kitam. Galbūt pokalbių 
telefonu būta, gal jie tiesiog li-
ko už romano ribų?.. Jiedu net-
gi vienas kito adreso nežino, 
nes po pusmečio, bendravimui 
netikėtai nutrūkus, Eglė neži-
no, kur Andriaus ieškoti. Vie-
nintelis ryšys lieka jos sapnai, 
iš kurių Eglė nujaučia: dar ne 
pabaiga, Andrius gyvas, tik ne-
gali susisiekti. Jo pažadas ka-

lėdiniu laikotarpiu atvykti tar-
si pakimba ore. Tiesa, Andrius 
po kelerių metų atsiranda, lai-
mei, senoje užrašų knygelėje ra-
dęs Eglės telefono numerį. Ra-
šo SMS. Nors skaitytojui vėlgi 
sukirba mintis – o kodėl nepa-
skambina?.. O gal skambinti po 
tiek laiko drovu, nedrąsu? Juk 
nežinia, kaip galėjo pasikeisti 
mylėtos ir tebemylimos moters 
gyvenimas. Gal jos netgi nebė-
ra. Taigi ieškantiems logikos 
realistams tenka priminti: ro-
mantika dažnai būna nelogiška. 
Ir galbūt gražiausia – išlaikant 
atstumą, kuris jausmų nenu-
žudo, o tik dar labiau pakursto.

Autorė, užbėgdama už akių 
klausimams, kiek roma-

ne autobiografiškumo, „Bičiu-
lystei“ paaiškina: Visada būna 
klausiama, ar kūrinyje nėra bio-
grafinių detalių. Tai iškart pasa-
kysiu, kad daug metų bendrau-
dama su panašaus likimo drau-
gais ir draugėmis, daug palaiky-
mo, padrąsinimo žodžių esu iš-
siuntinėjusi. Kai pritrūksta sa-
vų žodžių, ieškai žymių žmonių 
minčių, kurios, be abejo, visada 
svaresnės, gilesnės ir labiau įti-
kinančios. Norėjosi bent dalį to-
kių posakių surinkti į vieną vie-
tą, kad skaitytojas galbūt atras-
tų tą sau artimą, tuo metu rei-
kalingą mintį. Brangieji, mes visi 
esame stiprūs, tik visada laikyki-
mės už rankų.

Rašydama B. Jonelienė sten-
gėsi, kad romane nebūtų žinu-
tėms būdingo žargono, trumpi-
nių. Juk visas mintis galima per-
duoti sklandžia lietuviška kalba. 
Tuo labiau kad jau senokai tele-
fonuose yra visi lietuvių kalbai 
reikalingi ženklai. Išties skaityti 
šį romaną – vienas malonumas, 
net jei laimingos pabaigos nėra. 
Tačiau argi tikrai nėra, jei meilė 
stipresnė už mirtį?..

Nijolė KViETKAUsKė

Atminimų pinklėse

***
Lyg suodinas, patižęs juodas ledas 
krūtinę užgulė vienatvė slogučiu.
Kažkur pasaulyje vis vyksta, dedas, 
o aš imu ragelį ir kviečiu

į miestą, ten, prie muzikos šventovės.
Čionai dainuos poeto išmintis.
Jaučiu, kažkas šiandien tarp mūsų stovi.
O muzika ten šniokščia kaip liūtis

iš tolimo, iš svetimojo krašto – 
kita melodija ir svetima kalba.
Prigęsta balsas, greitai šnekos mąžta.
Tik širdyje vis skamba ,,Lie-tu-va...“

Elena GRiNCEVičiENė, Panevėžys

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.




