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Ginant neįgaliųjų teises – 
naujas proveržis 

Kęstučio Urbono nuotr.

Vasario 16-osios proga di-
džiulis būrys žmonių, pri-
sidedančių prie geresnės 
valstybės kūrimo, sulaukė 
garbingo įvertinimo. Tarp 
apdovanotųjų – ir žmonės, 
dirbantys su neįgaliaisiais. 

Tolerancijos link Aukščiausi apdovanojimai –  
su neįgaliaisiais dirbantiems žmonėms

Neįgaliųjų bendruome-
nę apskriejo žinia apie 
steigiamą naują asocia-
ciją „Savarankiškas gy-
venimas“. Jos sumanyto-
jai žada burti ir vienyti 
žmones su negalia kovai 
už savo teises. Apie tai, 
kaip šių tikslų ketinama 
siekti, kalbamės su viena 
iš naujosios asociacijos 
iniciatorių alytiške Kris-
tina Dūdonyte. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų interesams ats-
tovauja, jų teises gina kelios 
dešimtys įvairių asociacijų. 
Kodėl prireikė dar vienos? 

Taip, asociacijų, organiza-
cijų, atrodo, yra. Ir daug. Ta-
čiau žmonių su negalia proble-
mos nesprendžiamos, patiks-
linsiu – trūksta dėmesio žmo-
nių su negalia teisių įgyven-
dinimui. Trūksta žmogiškųjų 
išteklių. Taip teigė ir Lietuvos 
neįgaliųjų forumo atstovės, su 
kuriomis buvome susitikę Vil-
niuje. Sutarėme, kad neišspręs-
tų problemų išties daug. Todėl 
mūsų asociacijos tikslas – su-
sikaupusias problemas spręs-
ti remiantis geraisiais užsienio 
valstybių pavyzdžiais, kalban-

Pokalbiai su Seimo nariu Justu Džiugeliu dažniausiai sukasi apie neįgaliųjų gyvenimo pokyčius. 

tis su visomis suinteresuoto-
mis šalimis. Tik diskutuojant 
ir atrandami sprendimai. Tie-
sa, juos po to reikia įgyvendinti. 

Kas sudaro naujosios aso-
ciacijos branduolį? 

Tai aktyvūs, po visą Lietuvą 
pasklidę žmonės: Rokas Jara-

šius (Druskininkai), Mindaugas 
Kraulaidis (Vilnius), Jaroslavas 
Milevskij (Vilniaus rajonas), Ri-
čardas Dubickas (Vilnius), Man-

tas Panavas (Vilnius), Eiskantė 
Ramelytė (Vilnius), Martynas 
Vitkus (Kaunas), Andrius Ka-
zokas (Šakiai), Germanas Če-
pas (Klaipėda), Ieva Šeršnio-
vienė (Vilnius), Ieva Zavecky-
tė (Vilnius).

Kokiose srityse, Jūsų nuo-
mone, pirmiausia būtini po-
kyčiai? 

Pokyčių reikia visur, kadan-
gi procesai vyksta labai lėtai. 
Pradedant nuo izoliacijos, seg
regacijos naikinimo darbo rin-
koje, švietimo, sveikatos siste-
moje. Reikia daugiau dėmesio 
skirti universaliam dizainui – 
jį plačiau, su visais principais, 
reikalavimais reglamentuoti 
Lietuvos įstatymų bazėje. Kad 
tai taptų įprastu dalyku ir vi-
siems aplinka būtų daug pato-
gesnė, prieinamesnė. 

Kūriniai – novatoriški ir 
netikėti

Vasario 14ąją Kaune vyku-
siame iškilmingame posėdy-
je buvo įvardinti 12 Vyriausy-
bės kultūros ir meno premijos 
laureatų. Ši premija nuo 1997 
metų skiriama už reikšmingus 
darbus Lietuvos kultūrai ir me-
nui. Viena iš laureatų – žinoma 
kompozitorė ir kultūros veikėja 
Snieguolė Petrulienė (Dikčiūtė). 
Ją kultūros ir meno premija ap-
dovanoti pasiūlė Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjunga. 

Kompozitorė su neįgaliai-
siais dirba nuo 2004 metų. Ji 
sako norėjusi negalią turinčius 
žmones įgalinti, padėti jiems 
tapti meno kūrėjais. Bendra-
darbiaudama su kitais meno 
profesionalais kompozitorė su-
kūrė 17 interakcijų bei perfor-
mansų, kurie, be kita ko, buvo 

gera galimybė iškelti aštriau-
sias neįgaliųjų problemas, per-
teikti jas meno forma. Įvairio-
mis socialinėmiskultūrinėmis 
akcijomis, kurios buvo rengia-
mos atvirose erdvėse skirtin-
guose Lietuvos miestuose, taip 
pat norėta keisti visuomenės 
požiūrį į negalią. 

S. Dikčiūtės iniciatyva gi-
mė ir iki šiol gyvuoja tarptau-
tinis neįgaliųjų teatrų festiva-
lis „Begasas“. Jame neįgalieji pa-
sirodo kartu su profesionalais. 
Festivalyje sudaromos sąlygos 
neįgaliems žmonėms atskleis-
ti savo sugebėjimus, mąstymo 
būdą, kūrybines galias. 

S. Dikčiūtė kartu su nega-
lią turinčiais žmonėmis pasta-
tė misterijas „Pašvęstojo gimi-
mas“, „Prabudimai“, pirmąją 
Lietuvoje interOperą „Meilė be 
mirties smėlynuose“ ir kt. Šių 
žanrų ypatumai – jų tarpdisci-
pliniškumas, multikultūrišku-
mas ir įtaigumas, kuris kuria-
mas pasitelkiant profesiona-
lius menininkus ir žmones, tu-
rinčius kitokį kūną.

Taip pat S. Dikčiūtė įgyven-
dino projektą „Jaunieji kino 
kūrėjai“, kuriuo siekė trumpo 
met ražo filmų kūrybinio pro-
ceso metu užmegzti dialogą 
tarp jaunų žmonių su negalia 
ir be jos. 

Kompozitorė džiaugiasi, kad 

pavyko ir kitas analogų netu-
rintis projektas – „Skamban-
tys kūnai“. Jo metu 6 kompo-
zitoriai, bendradarbiaudami 
su medicinos srities atstovais 
bei kitų meno sričių kūrėjais, 
audiovizualiniuose kūriniuose 
perteikė žmogaus kūne vyks-

tančius procesus. Šių kūrinių 
pagrindu bus sukurtos gydy-
mo įstaigoms pritaikytos insta-
liacijos, vyks edukaciniai užsi-
ėmimai su moksleiviais. S. Dik-
čiūtės kūrinys „Homonautika“, 
skirtas kameriniam orkestrui 
ir elektriniam smuikui, įgar-
sina žmogaus arterijų ir venų 
skambesį.

Modernus menas 
skverbiasi į socialinę 

sritį
Eidama dirbti su neįgaliai-

siais S. Dikčiūtė sako siekusi 
atvesti meną į socialinę sritį ir 
tuo pačiu menui suteikti socia-
linį atspalvį, papildyti jį gyve-
nimo realijomis. „2005, 2006 
metais, kai nuėjau dirbti su ne-
įgaliaisiais, menininkai manęs 
nepalaikė. Visi sakė: „Ką tu da-
rai, tu gi talentinga“, esą švais-
tau kūrybinę energiją“, – prisi-
mena S. Dikčiūtė. Jos teigimu, 
dirbti su neįgaliaisiais jai sakė 
širdis. Tai nebuvo nei dirbtinu-
mas, nei gailestis. 

Snieguolei Dikčiūtei – Vyriausybės kultūros ir meno premija.
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�� Marius Glinskas „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiš-
ke papasakojo, kaip links-
mai jonaviškiai šventė Už-
gavėnes. 

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos linksmuo-
liai šiemet nusižengė se-
nai tradicijai. Jie Užga-
vėnių „balaganą“ iš kie-
mo perkėlė į savo patal-
pas, nes lauke sunkiai su-
tramdomo vėjo gūsiai šal-
dė rankas ir plėšė nuo pa-
kaušių skrybėles.

Draugijos senbuvės, 
iš anksto prisipirkusios 
produktų, maišė tešlą ir 
čia pat kepė blynus. Zi-
ta ir Česlovas Chaladaus-
kai atnešė dubenį karštų 
troškintų kopūstų, kitą 

„Balaganas“ tarp keturių sienų

dubenį – karštų bulvių su 
lupenomis. Vida Sinkevi-
čienė, žinoma kaip prisie-
kusi rankdarbių kūrėja, 
atsigabeno savo virtuvė-
je prikeptų grikių blynų.

Paskanavę įvairių val-
gių ir pagyrę šeimininkes, 
šventės dalyviai šoko dai-
nuoti jau primirštas liau-
dies daineles apie raganas, 

raganaites bei jų sužadėti-
nius kipšiukus. Vis dėlto Vi-
talija Kraučelienė, Aldona 
Morkūnienė ir Dalia Koles-
nikova apgailestavo, kad, 
anot dainos, taip trumpai 
snaigės veidą bučiuoja, tad 
jos paskaitė ne vieną žie-
mai skirtą eilėraštį. 

Staiga nuščiuvo Nijo-
lės Genovaitės Antanavi-

čienės rankose virkdomas 
akordeonas, nes į vidų įsi-
veržė „Rykštės“ miniatiū-
rų teatro aktorius Juozas 
Macaitis. Griebęs būstinės 
užkampyje snaudžiančią 
seną armoniką, jis taip su-
trenkė „velniukų polką“, 
kad neįgalieji užmiršo sa-
vo negalias, moterys ėmė 
trypti su moterimis, o ke-
lios net įsigeidė fotogra-
fuotis su armonikininku. 

Šventėje dalyvavo ir 
kaimynystėje įsikūrusios 
siuvyklėlės šeimininkė 
Daiva. Ji irgi atėjo ne tuš-
čiomis – blynų atsinešė. 
Moteris teigė visada nu-
džiunganti, išgirdusi už 
sienos vykstančias neįga-
liųjų repeticijas. 

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijoje skambėjo dainos ir pokštai.

Jonava: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Tauragės rajono ne-
įgaliųjų draugijos tarybos 
narys Vladislovas Kirkic-
kas pasidalijo smagių ir įsi-
mintinų švenčių įspūdžiais.

Užgavėnių švęsti ir 
įkyrėjusios žiemos išvary-
ti į Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos buveinę su-
gužėjo neįprasta publika – 
raguoti velniai, raganos, 
suktos čigonės ir visi kiti 

Linksmos ir svarbios šventės 

tokių švenčių personažai. 
Bet jie atėjo ne tuščiomis: 
kas nešinas kvapnių blynų 
kraitele, kas saldumynų ar 
kitokių gardžių žemaitiš-
kų patrovų krepšeliu.

Nenuilstanti draugi-
jos renginių vedėja Da-
nutė Norgailienė nėrėsi 
iš kailio, kad visi būtų pa-
tenkinti ir linksmi. O kad 
būtų daugiau triukšmo 
ir žiema labiau išsigąstų, 

mus linksmino draugijos 
vokalinis ansamblis „Sva-
ja“. Ansamblio atliekamos 
dainos išjudino ir senus, ir 
jaunus. Meno terapijos bū-
relio moterys parodė nuo-
taikingą spektaklį, kurį 
palydėjo audringi plojimai.

Šokiai, žaidimai ir eilės 
liejosi kaip iš gausybės ra-
go. Renginio sūkuryje su-
kosi visi neįgalieji – vaikš-
tantys ir judantys vežimė-
liais. Manome, kad po to-
kio linksmo susibuvimo 
ir triukšmo žiema tikrai 
ilgai nekaraliaus, ateis pa-
vasarėlis. 

Praėjus dienai po Už-
gavėnių į draugijos patal-
pas vėl susirinko gausus 
neįgaliųjų būrys. Šventė-
me savo Tėvynės Lietu-
vos 100 metų jubiliejų. Di-
dingos šventės proga su-
sirinkusiuosius pasveiki-

no Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Kęstutis Petkus, rajo-
no tarybos nariai, Seimo 
narės Aušrinės Norkienės 
padėjėja.

Sugiedojus valstybės 
himną, nuotaikingomis 
dainomis džiugino mū-
sų draugijos ansamblis 
„Svaja“, eiles skaitė meno 
terapijos būrelio dalyvės. 
Daug kas prisiminė praė-
jusius laikus, papasakojo, 
kaip gyveno, kuo maitino-
si. Visi kartu dainavome 
patriotines dainas.

Jaukioje aplinkoje prie 
kavos ar arbatos puodelio 
kalbėjome apie šalies prob
lemas, tvirtai tikėdami, kad 
kitas šimtmetis bus mūsų 
valstybės klestėjimo lai-
kmetis, kad mūsų vaikai ir 
anūkai gyvens ne tik lais-
voje, bet ir turtingoje šalyje.

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos buveinę užplūdo neįpras-
ta publika.

Tauragė:

Lietuvos 100-metis buvo skirtas 
draugijos ilgaamžiams

Šilutė: 

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė rašo apie pras-
mingą Lietuvos 100-mečio 
paminėjimą. 

Vasario 15 d., Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 
išvakarėse, Šilutės rajono 
neįgaliųjų draugijos sa-
lėje rinkosi organizacijos 
ilgaamžiai nuo 80 iki 100 
metų. Jie buvo pakviesti į 
popietę „Čia mano gimti-
nė Lietuva“, skirtą Lietu-
vos 100mečiui paminėti. 

Į pirmą kartą sureng-
tą tokią šventę susirinko 
nemažas ilgaamžių būrys. 
Nors renginių vyksta daug, 
dažnai keliaujame, surink-
ti į vieną būrį negalią turin-
čius garbaus amžiaus žmo-
nes – tikras iššūkis. Orga-
nizatoriai šventės laukė 
su šiokia tokia baime: ar 
nepabūgs senoliai žiemos 
šalčių ar gripo epidemi-
jos. Pasirodo, baimintasi 
be reikalo. Liūdna, kad po-
pietėje negalėjo dalyvauti 
sunkią negalią turintys ir 
nevaikštantys ilgaamžiai. 

Draugijos pirmininkė Lai-
ma Micienė siunčia visiems 
kuo šilčiausius linkėjimus, 
geros sveikatos, stiprybės 
ir ilgų gyvenimo metų.

Kiekvienas popietės 
dalyvis buvo sutiktas su 
trispalvės ženkliuku ir 
vėliavėle. Popietę pradėjo 
L. Micienė. Ji pasveikino 
visus, gausiai susirinku-
sius į Lietuvos 100mečio 
minėjimą. Sugiedojome 
tautišką giesmę. Salę ir 
stalus papuošė floristi-
kos būrelio vadovė Zinai-
da Mikelionis. Stalai buvo 
padengti senoviniais pa-
tiekalais: žemaitišku kas-
tiniu su karštomis bulvė-
mis, kugeliu su kiaulės ko-
jytėmis, raugintais kopūs-
tais, namine gira ir t. t. Vi-
sus senovinius patiekalus 
paruošė nuolatiniai pagal-
bininkai, taip pat garbingo 
amžiaus draugijos nariai 
Antanas ir Eugenija Sa-
vickai, skanų kugelį iške-
pė Onutė Miklovienė bei 

pyragų meistrė Danutė 
Žydanienė. Renginį vedė 
Saulius Ivanauskas, eilių 
apie Lietuvą paskaitė Olga 
Matažinskienė ir O. Miklo-
vienė. Visus linksmino ka-
pela „Šilo aidai“ ir moterų 
ansamblis „Šilainė“ (vado-
vas Antanas Kmita). Visos 
dainos buvo skirtos Lietu-
vos 100mečiui ir draugi-
jos ilgaamžiams. 

Į šventę susirinkę ilga-
amžiai įrodė, kad nugyven-
ti metai nepasendino jau-
natviškos širdies, tad kokia 
šventė be senovinių dainų 
ir prisiminimų. Jais dalijo-

si Antanas Mitkus, Leoka-
dija Kėrienė, Monika Straz-
dienė, Ramutė Kvederienė. 
Viski sunkumai, tremties 
metai liko praeityje, dabar 
gyvename šia diena, esame 
dėkingi likimui, kad gali-
me pabūti kartu. Šventėje 
buvo pasveikinti ir vasa-
rio mėnesį gimę Bronislava 
Mėgelaitienė, Zita Drungi-
lienė, Kęstutis Štaras, Valė 
Bambalienė, Kęstutis Ma-
žonas, A. Kmita. 

Džiaugiamės, kad esa-
me visada laukiami Neįga-
liųjų draugijoje. Čia antri 
mūsų namai. 

Šilutėje pagerbti Neįgaliųjų draugijos ilgaamžiai.

Šią antraštę, kiek perfrazuodamas, skolinuosi iš 
vieno Lietuvos rašytojo kelionės įspūdžių knyge-

lės pavadinimo. Mano kelionė irgi kupina įspūdžių. Ji 
netikra, bet įdomi, nes susijusi su mūsų šalies istorija 
skaitant Valstybės archyve pluoštus beveik šimtme-
čio senumo dokumentų.

Gražiai paminėjome mūsų valstybės atkūrimo 
sukaktį – aidėjo varpai, patriotinės dainos, plaikstė-
si trispalvės... Tačiau ne visus žodžius sudėsi į dainas, 
ne visas istorijos nuošales apžiūrėsi. Tegul tai deta-
liau nagrinėja istorikai arba šios srities entuziastai. 

1918 m. pabaigoje Rusijos kariuomenė įkandin be-
sitraukiančių vokiečių dalinių artinosi prie Vilniaus. 
Vyriausybė nutarė persikelti į Kauną. Nors oficialiai 
Lietuvos kariuomenė buvo įkurta (lapkričio 23 d.), 
Ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius kreipėsi 
į šalies piliečius kviesdamas stoti į krašto apsaugą. 
Pirmosiomis 1919 m. dienomis užsirašė apie 3 000 
savanorių. Vyrų laukė arši kova su bolševikais, kurie 
buvo užėmę du trečdalius Lietuvos teritorijos. Tačiau 
jie buvo neapmokyti, blogai aprengti, neturėjo pakan-
kamai ginklų. Jei ne vokiečių daliniai, padėję kovoti su 
priešais, vieniems būtų buvę sunku.

1919 m. sausio 12 d. įsisteigė Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus (RK) draugija. Jau po dviejų dienų drau-
gijos pirmininkas Rokas Šliūpas posėdyje pasiūlė at-
gaivinti caro laikų ligoninę Vilhelmo g. 7 (vėliau Lais-
vės alėja). Bet tam reikėjo nemažai lėšų, nes pokariu 
pastatas tapo tik šaltu mūru – nusiaubtas, invento-
rius išvogtas, o kur dar medicinos personalas, vaistai.

Iš kur visa tai paimti? Nuspręsta keliomis kalbo-
mis parengti atsišaukimą į gyventojus, jį paskelbti 
laikraščiuose, išklijuoti gatvėse, kaimuose. Atsišau-
kime rašoma: „Lietuvos pilietės – motinos ir sesutės! 
Jūsų jautrios širdys atjaus, o dosni ranka neapleis su-
žeistųjų sūnų ir brolių. Tad padėkite kas kuo galite. 
Neškite į apskričių komitetus audinių baltiniams ir 
kitiems reikalingiems daiktams gaminti. Kiekvieno 
piliečio priedermė – gelbėti mūsų karžygių gyvybę 
ir palengvinti jų skausmus.“

Į RK raginimą atsiliepė daug gyventojų. Buvo ap-
lankyta dešimtys turtingesnių žmonių, surinkta daug 
medžiagos baltiniams ir patalynei. Vasario 16osios 
akto signataras kunigas Kazimieras Šaulys aukas 
rinkti prašė kunigų seminarijos, bažnyčių.

Tačiau greit suprasta, kad labdaros kelias ilgas ir 
negarantuotas. RK prašė padėti Ministrų kabineto, 
kuris netrukus rado galimybių ligoninės reikalams 
skirti 148 tūkst. markių (Lietuvoje jos buvo vadina-
mos auksinais) ir 70 tūkst. markių vaistinei įsteigti. 
Buvo dirbama dieną ir naktį. Pagaliau sausio 31 d. 60 
lovų ligoninė atvėrė duris (vėliau ji buvo išplėsta iki 
120 lovų). Per dvejus metus čia gydėsi 2 200 sužeis-
tų ir sergančių karių. Daugelis jų vėl grįžo į frontą.

Viena ligoninė nepatenkino kariuomenės porei-
kių. Joje ėmė plisti šiltinė, dizenterija, kitos užkre-
čiamosios ligos. Antrąją ligoninę RK įsteigė 1919 m. 
vasarį. Irgi Kaune. Per 9 mėn. čia gydėsi 1 300 karių 
bei sugrįžėlių.

1919 m. vasarą kraštą užpuolė bermontininkai. 
Šalies šiaurės pafrontėje skubiai reikėjo ligoninės. Vėl 
RK teko darbuotis. Panevėžyje pradėjusi veikti 200 lo-
vų ligoninė iki 1921 m. priglaudė per 5 600 sužeistų 
karių. Iš viso RK pastangomis veikusiose ligoninėse 
gydėsi apie 9 000 karių. Deja, kai kuriems teko neįga-
liųjų dalia – dėl valdžios klaidų nepavyko įkurti Ka-
ro invalidų namų, kuriuose jie galėjo įgyti profesijas. 

Per sunkiausią Lietuvai 1919–1923 m. laikotarpį 
Amerikos lietuviai surinko ir atsiuntė milijonus do-
lerių, už kuriuos buvo nupirkta vaistų, įrangos ligo-
ninėms, amunicijos. Tenka apgailestauti, kad apie pa-
prastų gyventojų indėlį (ligoninėms atvežta daržovių, 
pieno, mėsos produktų) pastaruoju metu mažokai 
kalbėta. Reikia tikėtis, kad nutylėti dalykai istorijon 
bus sudėti Lietuvai įžengus į antrąjį gyvavimo amžių.

Kas istorijon nesudėta

Apie tai,
kas 

jaudina

Vladislovo Kirkicko nuotr.
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Mes irgi mylim Lietuvą 
Plungė:

�� Sonata Zaborskienė „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiškelyje pa-
pasakojo, kaip Valstybės atkūri-
mo 100-ąsias metines pažymėjo 
Plungės neįgalieji. 

Vasario 16oji. Šventiškai ir 
pakiliai nusiteikę Telšių apskri-
ties sergančiųjų nervųraume-
nų ligomis asociacijos nariai 
plungiškiai rinkosi paminėti 
Lietuvos šimtmečio. Maloni po-
pietė prasidėjo asociacijos pir-
mininkės G. Razbadauskienės 
jausmingu pasveikinimu. 

Vėliau G. Paškevičiaus dai-
ną ,,Mano kraštas“ sudainavo 
bei L. Milčiaus eilėraštį ,,Mylė-

kim Lietuvą“ perskaitė A. Pet
reikytė. Ši jaudinanti įžanga lei-
do dar labiau pajusti visą šimt
mečio šventės grožį ir didingu-
mą. Taip pakiliai nuteikti, klau-
sėmės viešnios Z. Paulauskaitės 
įdomaus pasakojimo apie Sąjū-
džio kūrimosi pradžią, jo veik
lą Plungėje. Sąjūdžio aktyvistė 
pasidalijo neįtikėtinais prisimi-
nimais, kokie pavojai tykojo Są-
jūdžio bei jo narių.

Popietę papuošė neįgalieji 
savo rankomis darytomis vėlia-
vėlėmis bei tremtinių šeimoje 
užaugusios V. Vasyliūtės megz-
ta šventine atributika.

Popietėje dalytasi prisiminimais.

�� Romutė Udrakienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi 
Lietuvos 100-mečiui skirtos šven-
tės įspūdžiais.

Klubas „Artritas“ vasario 
14 dieną savo meilę skyrė Lie-
tuvai. Šventės dieną klubo pa-
talpose puikavosi trispalvė, 
nariai pasipuošė trispalvėmis 
širdutėmis. Šią popietę orga-
nizavo ir susirinkusiuosius su 
šalies 100mečio faktais supa-
žindino tarybos narė Zita Be-
kešienė. Ji į dokumentinį pasa-
kojimą įpynė ir poetų žodžius 
apie meilę tėvynei, gimtam 
kraštui, žmogui. 

Po iškilmingo pristatymo 
buvo sugiedota visus suvieni-
jusi „Tautiška giesmė“. Džiugu, 
kad popietės dalyviai po jos ap-
sikabino, linkėjo vieni kitiems 
sėkmės, sveikatos. 

Turėjo ką papasakoti ir kiti 
renginio dalyviai. Monikos Ja-
ciunskienės tėvynei skirtų ei-
lių daugelis klausėsi su ašaro-

mis akyse. Danutė Mazėtienė 
pasidalijo savo vaikystės pri-
siminimais. Ji papasakojo apie 
tėvelį, gyvenimą Varėnos ra-
jone, to krašto praeitį, apie jo 
lenkinimą. Prisiminimais pasi-
dalijo ir Marytė Mosteikienė. Ji 
pasiūlė padainuoti visų mėgs-
tamą dainą „Tu neverk, motu-
šėle“. Jai pritarė klubo „choras“. 
Apie gyvenimo nutikimus, apie 
meilę šeimoje kalbėjo Alfonsas 
Bernatavičius. Teofilė Lingie-
nė papasakojo apie savo gy-
venimą. 

Gyvename keistame pasau-
lyje. Galime lengvai nusiųsti ži-
nutę į kitą Žemės rutulio kraštą, 
tačiau pereiti per gatvę ir susi-
pažinti su nauju kaimynu da-
rosi sunkoka. Ir tik gyvenimo 
saulėlydyje susimąstome, kad 
galėjome širdingiau džiaugtis, 
skleisti daugiau gėrio. Nelau-
kime saulėlydžio, nelaukime 
rytojaus, pradėkime gyventi ir 
džiaugtis šiandien, dabar!

Nelaukime rytojaus, 
pradėkime gyventi šiandien, 

dabar!

Alytus: 

Popietės momentai.

S. Dikčiūtės kuriamuose performansuose dalyvauja negalią turintys žmonės.

(atkelta iš 1 psl.)

Aukščiausi apdovanojimai – su 
neįgaliaisiais dirbantiems žmonėms

Prezidentė apdovanojimą įteikė fitoterapeutui Juozui Ruoliai, kuris padeda 
onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms.

„Mums, profesionaliems me-
nininkams, kūryba kartu su ne-
įgaliaisiais daro didžiulę įta-
ką – kaip asmenybėms. Daly-
vaujant tokiuose projektuose 
nepakanka, kad būtum profe-
sionalus muzikas, profesionalus 
aktorius, profesionalus rašyto-
jas, kad gerai grotum ar vaidin-
tum, eiliuotum ar šoktum. Čia 
visiems mums, menininkams 
ir neįgaliesiems, tenka patirti 
nemažą bendravimo, psicholo-
ginių įspūdžių krūvį. Manęs tai 
nė kiek negąsdina – kaip ir kitų 
profesionalų, kurie patiki nau-
jomis, moderniomis idėjomis. 
Elitinis menas, kūryba dėl kū-
rybos, nesveika konkurencija, 
egocentrizmas, meilė vien tik 
sau... Visa tai stipriai nuvilia. 
Todėl panašiuose projektuo-
se menininkai tartum ištirpsta 
bendrame kūrybos virsme – ir 
tai man atrodo prasminga. Argi 
nesame greta: sveiki ir neįgalie-
ji, gražūs ir šiek tiek kitokios iš-
vaizdos, matantys pasaulį ir jo 
nematantys, girdintys ir negir-
dintys? Argi ne toks yra pasau-
lio modelis?“ – apie savo darbo 
prasmę svarsto S. Dikčiūtė. 

Jos teigimu, modernus me-
nas į socialinę sritį atėjo labai 
sunkiai. Dabar daug meninin-
kų daro įvairias tarpdisciplini-
nes akcijas ir sulaukia suprati-
mo bei įvertinimo. Nestandarti-
niai socialiniai S. Dikčiūtės pro-
jektai ne kartą sulaukė pripaži-
nimo ir užsienyje. Kompozitorė 
neslepia, kad jos veikla taip pat 
nemenkai prisidėjo prie požiū-
rio į modernų meną kaitos. 

Kultūros ministerija sulau-
kė apie pusšimčio pretendentų 
į Vyriausybės kultūros ir meno 
premijas. Jos skirtos 12 meno ir 
kultūros dalyvių. S. Dikčiūtė sa-
ko kad konkurentai buvo gana 
rimti, daug nuveikę kultūros, 
muzikos profesionalai. Kompo-
zitorės manymu, jai sėkmę lėmė 
būtent netradicinis požiūris į 
meną, inovatyvumas ir drąsus 
tarpdiscipliniškumas. 

S. Dikčiūtė džiaugiasi kar-
tu su Audrone Brazauskaite 
parengta knyga „Modernaus 
meno socialinė reikšmė: me-
niniai – socialiniai performan-
sai“. „Šią knygą naudoju dėsty-
dama, dirbdama su studentais. 
Tikiuosi, kad ji paskatins tokios 
veiklos tęstinumą tarp jauni-
mo“, – sako kompozitorė. 

S. Dikčiūtė studijavo dabar-
tinės Vilniaus konservatorijos 
kompozicijos skyriuje, vėliau – 
Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje. Tarptautiniuose kom-
pozitorių kursuose Paryžiuje, 
Lenkijoje studijavo kompiuteri-
nę ir Rytų šalių muziką. Jos kū-
riniai skambėjo įvairiuose Lie-
tuvoje rengiamuose naujosios 
muzikos festivaliuose: „Gaida“, 
„Jauna muzika“ ir kituose.

Tarp apdovanotųjų – 
medikai ir neįgaliųjų 
organizacijų vadovai
Vasario 15 dieną Lietuvos 

prezidentė pagerbė ir apdova-
nojo savo šaliai nusipelniusius 

žmones: visuomenės veikėjus, 
mokslininkus, menininkus, 
žurnalistus ir kitus. 

Tarp apdovanotųjų – ir Vy-
tauto Didžiojo universiteto pro-
fesorius, Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių komiteto narys 
ekspertas, aktyvus neįgalių-
jų teisių gynėjas Jonas Ruškus. 
„Esu be galo laimingas ir di-
džiuojuosi Lietuvos Respubli-
kos Prezidentės apdovanotas 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Riterio kryžiumi! Juolab tokios 
nuostabios, Lietuvos valstybės 
100mečio, šventės proga! Ne-
maniau, kad tai, ką darau, yra 
kažkas ypatinga, bet visada tai 
dariau su didele meile ir pagar-
ba žmonėms ir Lietuvai“, – sa-
kė J. Ruškus.

Neliko nepastebėti ir medi-
kai. Kai kurie iš jų – itin daug 
prisidėję prie sunkiomis ligo-
mis sergančių, negalias patyru-
sių žmonių geresnio gyvenimo. 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino Karinin-
ko kryžiumi  pasipuošė LSMU 
Kauno klinikų Širdies, krūtinės 

ir kraujagyslių chirurgijos kli-
nikos vadovas profesorius dak-
taras Rimantas Benetis, Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Riterio kryžiumi – 
Kauno klinikų Galvos smegenų 
chirurgijos skyriaus gydytojas 
neurochirurgas Giedrimantas 
Bernotas, Nefrologijos klinikos 
įkūrėjas, transplantacijos pra-
dininkas Kaune Vytautas Kuz-
minskis, onkologinius ligonius 
konsultuojantis fitoterapeutas 
Juozas Ruolia ir kiti. 

Vasario 14 dieną paaiškė-
jo ir konkurso „Metų kaunietė“ 
finalistės. Tarp jų – ir Kauno 
krašto neįgaliųjų sąjungos pir-
mininkė Jolanta MetlovaitėBe-
resnevičienė. Su sunkia negalia 
gyvenanti moteris džiaugiasi 
gyvenimu, buria ir įkvepia kitus 
neįgaliuosius. „Metų kaunietė“ 
bus paskelbta kovo 8 d. Kauno 
valstybiniame muzikiniame te-
atre vyksiančiame šventiniame 
renginyje. 

Aurelija BABiNsKiENė 
S. Dikčiūtės asmeninio  

albumo nuotr.  

Roberto Dačkaus nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Veikiausiai esate pastebėję 
kituose, o gal ir savyje, sa-
vybę įsižeisti net tuomet, 
kai kitas asmuo neturi sie-
kio jūsų įskaudinti. Didelis 
įžeidumas dėl menkniekių 
gali labai apsunkinti gyve-
nimą. Įžeidiems žmonėms 
pasaulis atrodo nedraugiš-
ka vieta, kur kas nors vis 
siekia pakenkti, nuskriaus-
ti. Verta paieškoti atsaky-
mo, kodėl vieni žmonės į 
gyvenimą žiūri paprastai, 
o kiti į supančią aplinką re-
aguoja itin jautriai.

Įžeidiems žmonėms gali kilti 
mintis, kad jiems tiesiog nepasi-
sekė ir visas pasaulis yra nusi-
teikęs priešiškai. Tačiau įžeidu-
mo priežasčių vertėtų ieškoti 
ne išorėje, bet žmogaus viduje. 

Už asmens įžeidumo dažnai 
slepiasi žema savivertė, itin di-
delis jautrumas ir psichologinio 
atsparumo stoka. Šių veiksnių 
kombinacija skatina nelanks-
čių mąstymo modelių formavi-
mąsi, kai bet koks bendraujant 
su kitu asmeniu atsirandantis 
neigiamas atspalvis yra suvo-
kiamas kaip įžeidimas. 

Gal ir jums yra tekę girdėti, 
kad su jumis sunku bendrauti, 
nes nuolatos įsižeidžiate? Jeigu 
taip, tuomet vertėtų stabtelėti 
ir pagalvoti, gal šiuose žodžiuo-
se yra ir dalis tiesos? 

Tik reikia paminėti, kad tiks-
linga apsibrėžti, koks kitų žmo-
nių elgesys neturi būti toleruo-
jamas ir ko iš tiesų turime teisės 
tikėtis bendraudami su kitais.
 Pagarba. Jūs turite teisę 

tikėtis, kad kitas asmuo su ju-
mis elgtųsi pagarbiai. Kitas as-
muo neturi teisės jums kenkti, 
jus žeminti ar niekinti ir kitomis 
formomis su jumis nesiskaityti.  
 Tai, kaip kiti žmonės elgia-

si, nėra jūsų atsakomybė. Mes 
negalime kontroliuoti kitų žmo-
nių elgesio, bet galime pasirink-
ti savo reakciją į jį.  

Tačiau jeigu pačiam kyla 
minčių, kad įsiskaudinate per 
dažnai, pasvarstykite, gal tai 
yra susiję ir su jūsų reagavimu 
į supančią aplinką. 

Mus žeidžia mūsų 
lūkesčiai

Dažnai nutinka taip, kad ne 
konkretūs kito žmogaus žodžiai 
ar veiksmai įskaudina mus, bet 
tai, kaip mes šiuos žodžius pri-
imame, kokių lūkesčių konkre-
čiam asmeniui turime. Dažnai 
įsivaizduojame, kaip kitas žmo-
gus turėtų elgtis su mumis, ką 
pasakyti, kaip turėtų reaguoti 
į konkrečias situacijas. Tačiau 
mūsų „teisingo pasaulio“ įsi-
vaizdavimas labai dažnai prasi-
lenkia su kito asmens „teisingo 
pasaulio“ matymu. Pasistenki-
te įsijausti į kito žmogaus pers-
pektyvą, pagalvokite, kodėl jis 

Apie tai, kad sergama šia li-
ga, dažniausiai sužinoma, 

kai ištinka skausmo priepuo-
lis. Žmonės pajunta nuolatos 
stiprėjantį arba pastovų mau-
džiantį buką ar labai stip rų 
duriantį skausmą vienoje juos-
mens pusėje. Jis plinta į pilvo 
apačią. Kartu atsiranda nenu-
maldomas noras dažnai šla-
pintis (šlapinimasis neretai 
būna skausmingas). Priepuo-
lio trukmė – nuo kelių minučių 
iki kelių valandų (priepuoliai 
linkę kartotis). Ligonis būna 
nerimastingas, ieško patoges-
nės padėties, vildamasis, jog 
tai padės sumažinti skausmą. 
Priepuolio metu gali pūsti pil-
vą, pykinti, skaudėti galvą, šla-
pime pasirodyti kraujo. Neretai 
ligoniams atrodo, kad skauda 
abiejose juosmens pusėse, nors 
inkstų akmenligė dažniausiai 
atsiranda tik viename inkste. 

Pridaro bėdų ir smėlio 
kruopelės

Skausmą ir kitokius nema-
lonius pojūčius gali sukelti ne 
vien susiformavęs akmuo, bet ir 
smėlio kruopelės. Pasitaiko, kai 
didokas akmuo, esantis inkste, 
niekuo nemaloniu nepasireiš-
kia, o smėlio kruopelytė suke-
lia stiprų skausmą. Dažnai po 
ilgo vaikščiojimo, bėgiojimo ar 
net vienkartinio kūno krestelė-
jimo prasideda inkstų akmenli-
gės priepuolis. Po fizinio krūvio 
arba ilgesnio vaikščiojimo at-
likus šlapimo analizę, šlapime 
beveik visada randama kraujo. 

Rentgeno tyrimas
Jeigu su kraujo priemaiša 

ar be jos šlapime randama pū-
lių, inkstų akmenligės eiga tam-
pa komplikuota (apie tai šia-
me straipsnyje nesiaiškinsi-
me). Dar pasitaiko, kai inkstų 
akmenligė nustatoma atsitikti-
nai inkstus peršvietus rentgenu 
(šios srities tyrimas laikomas 
pagrindiniu). Beje, rentgeno-
grafijai paryškinti tiriamajam į 
veną suleidžiama rentgenokon-
trastinės medžiagos. Toks tyri-
mo būdas ne tik leidžia nustaty-
ti akmenų buvimą, jų skaičių, 
buvimo vietą, dydį, bet ir inkstų 
bei šlapimo kanalų būklę.    

Akmenų gali būti 
įvairiose šlapimo 
sistemos vietose 

Nors ši liga (ypač liaudies 
medicinoje) apibendrintai vadi-
nama inkstų akmenlige, akmenų 
dar gali būti ir šlapimtakyje (šla-
pimtakio akmenligė), ir šlapimo 
pūslėje (šlapimo pūslės akmenli-
gė). Į šlapimtakį ir į šlapimo pūslę 
akmuo nuslenka iš inksto. Ypač 
pavojingas šlapimtakyje įstrigęs 
ir jį užkimšęs akmuo, nes tai kai 
kada gali sukelti net labai sun-
kias inkstų ligas. 

Neverta gaišti 
laiko geriant 

nuskausminančias 
tabletes

Pats ligonis negali nustatyti 
nei akmens buvimo vietos, nei li-
gos sunkumo. Todėl būtina kuo 

skubiau kreiptis į gydytoją, ne-
gaišti laiko geriant nuskausmi-
nančias tabletes ar gulint karš-
to vandens vonioje (kaip rašoma 
dažnoje liaudies medicinos kny-
gelėje). Be to, gydymo įstaigo-
je bus ištirta akmenų (akmens) 
cheminė sudėtis ir pagal tai pa-
skirti ne tik vaistai, bet ir dieta, 
padedanti išvengti naujų šios rū-
šies akmenų atsiradimo. 

Akmenligės priežastys 
ne visai išaiškintos 
Galbūt pav yktų gerokai 

sumažinti sergančių inkstų 
akmenlige ligonių skaičių, jei 
būtų žinomos visos jos atsi-
radimo priežastys. Net pačio-
se naujausiose medicinos en-
ciklopedijose nurodoma, kad 
inkstų akmenligės priežastys 
ne visai išaiškintos. Kartu pri-
pažįstama, kad šios rūšies liga 
yra susijusi su viso organizmo 
medžiagų apykaitos procesų 
sutrikimu. Akmenligę kai kas 
priskiria klastingų ligų katego-
rijai, nes ligos pradžioje nebūna 
skausmo priepuolių, šlapinimo-
si sutrikimų, šlapimo sudėties 
pokyčių ir kitų šiai ligai būdin-
gų požymių. 

Akmenligės požymiai 
būdingi ir kitoms ligoms

Maždaug prieš du dešimt
mečius JAV medicinos leidiniuo-
se buvo nemažai rašoma, kad 
kai kurie inkstų akmenligės po-
žymiai būdingi ir kitoms ligoms. 
Tokių yra nemažai: galvos svaigi-
mas, pykinimas, vėmimas, karš-
čiavimas, drebulys, kraujo prie-
maišos šlapime, šlapimo pūslės 
sudirginimas, pilvo išsipūtimas. 

Rizikos grupė
 40 metų ir vyresni vyrai,
 sergantys podagra,
 asmenys, kurių organiz-

mas pernelyg aktyviai įsisavi-
na ir kaupia kalcį, 
 žmonės, kurių artimi gimi-

naičiai sirgo inkstų akmenlige, 
 ligoniai, kuriems teko il-

gai gulėti.    
Pastaba: daugelis tyrinėto-

jų sutinka, kad svarbiausi fak-
toriai, dėl kurių inkstuose at-
siranda smėlio ar akmenų, yra 
infekcijos, medžiagų apykaitos 
sutrikimas bei inkstų ir šlapimo 
takų funkcijų sutrikimai. 

Specialios dietos  
ir judėjimas   

Nepriklausomai nuo to, kaip 
buvo atsikratyta inkstų akme-
nų (išėjo su šlapimu savaime ar 
ištirpo vartojant vaistus, buvo 
susmulkinti specialiais apara-
tais be įprastinės chirurginės 

operacijos ar išoperuoti), nėra 
jokios garantijos, kad tame pa-
čiame ar kitame inkste po ku-
rio laiko vėl neatsiras akmenų. 

Ką tuomet daryti, kur išei-
tis? Teks laikytis specialios die
tos (kiek ilgai – patars gydyto-
jas) ir kuo daugiau judėti (vaikš-
čioti, bėgioti, dirbti sode ir t.t.). 

Žinoma, toks patarimas la-
biausiai tinka tiems, kurie gali 
valdyti kojas. O ką daryti sėdint 
neįgaliojo vežimėlyje? 

Neįgaliojo vežimėlyje ar lovo-
je galima po truputi išmokti nesu-
dėtingos rytinės mankštos pra-
timų arba keletą kartų per dieną 
pakilnoti svarsčius. Pagal galimy-
bes reiktų daugiau laiko praleisti 
gamtoje. Taip pat svarbu neleisti 
įsisenėti infekcijos židiniams šla-
pimo sistemoje, lyties organuose 
bei apskritai organizme.   

Inkstų akmenų sandara
Dauguma inkstų akmenų su-

sidaro iš šlapimo rūgšties drus-
kų (uratai) ir rūgštynių rūgšties 
druskų (oksalatai). Uratai susi-
daro, kai šlapimo pH skaičius 
yra mažesnis kaip 5,5 (kai pH 
viršija 6,2, šios rūšies akmenys 
ištirpsta). Oksalatų nuosėdos 
atsiranda tada, kai šlapimo pH 
yra apie 5,5 ir padidėja kalcio jo-
nų koncentracija. Jeigu šlapime 
atsiranda pakankamai magnio 
jonų, oksalatų tirpimas sustip
rėja. Neretai pasitaiko fosfati-
nių, karbonatinių, rečiau – pig
mentinių, baltyminių, cistinių, 
ksantininių, cholesterininių ir 
kt. akmenų. Jie gali būti pavie-
niai arba dauginiai, įvairaus dy-
džio, formos, spalvos, kietumo. 
Inkstų akmenys labai retai bū-
na sudaryti iš vienos rūšies me-
džiagos. Jie dažniausiai yra miš-
rūs. Vartojant daug vaistų, su-
sidaro konkrementai, kuriems 
būdinga vartojamų vaistų che-
minė struktūra. Kai kuriems 
žmonėms dėl sulfanilamidinių 
preparatų susidaro sulfanila-
midiniai akmenys. Tai paaiški-
nama tuo, kad ši medžiaga blo-
gai tirpsta organizme. 

Paaiškinimai: 
1) Konkrementas – stan-

dus, dažnai panašus į akmenį 
darinys kūno ertmėje arba au-
dinyje.

2) Sulfanilamidiniai prepa-
ratai (sulfanilamidai) – sinteti-
niai vaistai, sulfanilamido rūgš-
ties dariniai, pasižymintys an-
timikrobiniu veikimu.

Dietos pagal akmenų 
rūšis 

Uratai. Ribojamas bendras 
maisto kaloringumas, baltymai, 
riebalai. Valgomosios druskos lei-

džiama iki 6–8 g, per dieną išge-
riami 2 litrai ir daugiau skysčių.      

Nevartotina: kepenys ir inks-
tai, smegenys, šprotai, kepta 
mėsa, mėsos, žuvies sultiniai ir 
jų padažai, rūgštynės, špinatai, 
šparagai, briuseliniai kopūstai, 
grybai, žirniai, pupos, pupelės.                                        

Ribojama: pieno produktai, 
patiekalai iš kiaušinių, mėsa, 
žuvys (liesos ir virtos 2–3 kar-
tus per savaitę).

Rekomenduojama: balta (daž-
niausiai) ir juoda duona, svies-
tas, pieniškos ir vaisių sriubos, 
miltiniai patiekalai, vaisiai, uo-
gos, prieskoniai: actas, citrinos, 
lauro lapai. Padeda šalinti ura-
tus: arbūzai, moliūgai, petražo-
lės, salierai, bruknės, žemuogės. 

Beje, vaistais tirpinami tik 
uratiniai akmenys (kitų rūšių 
akmenims tik padedama pa-
sišalinti, slopinamas jų sukel-
tas uždegimas ir kt.) vartojant 
cit rinos rūgšties ir jos druskų 
(kalio bei natrio) mišinius ir kt. 
vaistus (skiria tik gydytojas).

Oksalatai. Ribojami anglia-
vandeniai, riebalai, vengtini 
produktai, turintys daug rūgš-
tynių rūgšties, valgomosios 
druskos ir kalcio druskų. Val-
gomosios druskos per dieną ga-
lima suvartoti 5–8 g, patartina 
gerti daug skysčių (2,5–3 litrus), 
naudinga vartoti vitaminą C. 

Nevartoti: rūgštynių, špina-
tų, burokėlių, pupelių, rabarbarų, 
datulių, žemuogių, agrastų, ar-
batos, kakavos, kavos, šokolado.

Pagrindinė dieta: balta ir 
juoda duona, patiekalai iš mil-
tų, kruopų, aliejaus, pienas, 
grietinė, varškė, sūris, kiauši-
niai, vaisiai, daržovės, pieniš-
kos sriubos, kopūstai, morkos, 
agurkai, žirniai, pupos, pupe-
lės, abrikosai, persikai, vynuo-
gės. Ypač tinka kriaušės, svarai-
niai, sedulos uogos ir jų sultys.           

Pasitarus su gydytoju po tru-
putį leidžiama: mėsa, žuvis, vir-
ta paukštiena (kas antrą die-
ną po 150–200 g), kiaušiniai ir 
patiekalai iš jų, sviestas, mė-
siškos ir žuvų sriubos, daržo-
vės, vaisiai.

Fosfatai. Ribojami produk-
tai, turintys daug kalcio druskų, 
skysčių geriama iki 2 litrų. Val-
gomosios druskos galima var-
toti iki 5–8 g per dieną; pasita-
rus su gydytoju ar vaistininku 
vartotini vitaminai A, C, D, B1.

Esant šarminei šlapimo reak-
cijai, fosforo ir kalcio druskų nuo-
sėdoms, draudžiama: pieniškos, 
daržovių ir vaisių sriubos, sūdy-
ta, rūkyta mėsa ir žuvis, pienas, 
varškė, sūris, bulvės, daržovių 
salotos, konservuotas maistas, 
vaisių, uogų, daržovių sultys.

Rekomenduojama: duona, 
miltiniai produktai ir patieka-
lai, avižų kruopos, žirniai, gry-
bai, briuseliniai kopūstai, špa-
ragai, agurkai, bruknės, raudo-
nieji serbentai, rūgštūs obuoliai.

Pasitarus su gydytoju leidžia-
ma po truputį: mėsiškos ir žu-
vies sriubų, padažų, virtos mė-
sos ir žuvies, mėsos konservų, 
pieno ir pieno produktų, svies-
to, daržovių, vaisių.

Romualdas OGiNsKAs

Psichologo  
patarimai

 Kaip atsisakyti 
didelio 

įžeidumo?

(nukelta į 5 psl.)

Inkstų akmenligė: požymiai, 
priežastys, specialios dietos



2018 m. vasario 22–28 d., Nr. 8 (1397), „Bičiulystė“5 psl.

taip pasielgė, kodėl pasakė bū-
tent tai, kas jus įskaudino, ir ar 
tikrai norėjo jus įžeisti.

Įžeidumas lyg bausmė
Dažnai žmonės mano, kad 

savo įsižeidimu gali kitus nu-
bausti. Laikydami pyktį, nekal-
bėdami, jie tikisi, kad asmeniui, 
kuris juos įžeidė, parodys tai, ko 
šis nusipelnė. Tačiau užstrigi-
mas savo mintyse ir nuolatinis 
permąstymas, kaip kitas asmuo 
prieš mus nusidėjo, atneša kur 
kas didesnę žalą mums patiems, 
nei mus įskaudinusiam žmogui. 
Juk būname su pasikartojan-
čiomis neigiamomis mintimis, 
jos mus persekioja ir neleidžia 
džiaugtis gražia diena, pasimė-
gauti saule ar geru filmu. Ne kitą 
žmogų šis mūsų įžeidumas per-
sekioja, bet mus pačius. 

Prasmės priskyrimas 
kito žmogaus žodžiams 

Greičiausiai sutiksite, kad 
tai, kaip mes interpretuojame 
kito žmogaus elgesį ar žodžius, 
lemia mūsų savijauta. Kito žmo-
gaus vėlavimą galime suvokti 
kaip nepagarbą, nenorą su mu-
mis susitikti, ir dėl to galime 
įsižeisti. Tačiau žmogus vėluo-
ti gali paprasčiausiai dėl to, kad 
jam nutiko nenumatytų dalykų. 
Kito žmogaus žodžius mes taip 
pat galime suprasti visai kitaip, 
nei šis turėjo omeny. Todėl jeigu 
jaučiate, kad įsižeidėte, vertėtų 
perklausti žmogaus, ką konkre-
čiai jis turėjo omenyje ir pasaky-
ti, kaip tuos žodžius supratote. 

Meilė sau  
daro stebuklus

Jeigu jaučiamės gerai, tiki-
mybė, kad kito žmogaus veiks-
mai ar žodžiai mus privers pa-
sijausti blogai ar įsižeisti, suma-
žėja kelis kartus. Dažnai žmo-
nės, kurie itin jautriai reaguoja į 
humorą, nepasitiki savimi. Tam, 
kad santykis su savimi taptų ge-
resnis, skirkite laiko apmąstyti, 
dėl ko galite savimi pasidžiaugti 
ir didžiuotis. Atkreipkite dėmesį 
į tai, kad dažnai mes esame linkę 
save pernelyg peikti, kaltinti, nu-
vertinti. Tuomet ir kito žmogaus 
bet kokie neigiami žodžiai gali 
įskaudinti. Kai norisi save barti 
ar nuvertinti, mėginkite įsivaiz-
duoti, kad kalbate su geru drau-
gu – ką jam pasakytumėte kon-
krečiose situacijose? Ar vadin-
tumėte jį kvailu, nevykėliu, ne-
mokša, kaip kad dažnai sakote 
apie save, kai kas nors nepasise-
ka. Greičiausiai ne, tad kodėl taip 
elgiatės su savimi? Pabūkite sau 
švelniu, supratingu draugu.

Kalbėkitės
Jeigu kokie nors kito asmens 

žodžiai ar elgesys jus įskaudi-
na, įžeidžia – išsakykite tai. La-
bai dažnai nesusipratimai kyla 
būtent dėl to, kad mes neišsi-
kalbame. Atviras bendravimas 
užkerta kelią nereikalingiems 
pykčiams ar įsižeidimui. Svar-
bu, kad kalbėdamiesi išsaky-
tumėte kilusį jausmą. Įvardin-
dami, kaip jaučiatės patys, iš-
vengsite kito žmogaus priešiš-
kumo, jūsų žodžiai bus priima-
mi su mažesniu gynybiškumu.

Parengė psichologė Milda 
VicKutė-BRAdAusKiENė

(atkelta iš 4 psl.)

Nuo balandžio 1 d. įsigalios 
Visuomenės informavimo 

įstatymo pataisos, kuriomis bus 
įtvirtintas draudimas žiniasklai-
doje kurstyti neapykantą, paty-
čias, diskriminaciją, smurtą bei 
fizinį susidorojimą su žmonių 
grupe ar jai priklausančiu asme-
niu ir dėl negalios. Ši nuostata į 
įstatymą įtraukta po to, kai tokį 
siūlymą Seimo Kultūros komi-
tetui ir Kultūros ministerijai pa-
teikė lygių galimybių kontrolierė 
Agneta Skardžiuvienė.

Teisės akto papildymą ji ini-
cijavo dar 2016 m., po to, kai 
Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyba gavo skundą dėl žmo-
nių su negalia žeminimo vienoje 
„Lietuvos ryto“ televizijos laido-
je. Lietuvos neįgaliųjų forumas 
(LNF) į Tarnybą kreipėsi dėl lai-
dos „Patriotai“ kūrėjų nepagar-
bos žmonėms su proto negalia.

„Laidoje dalyvavusio Vy-
riausiosios rinkimų komisijos 
pirmininko kaltinimo forma 
klausta, kodėl „tokiems“ žmo-
nėms leidžiama dalyvauti rin-
kimuose. Jis ramiai paaiškino, 
kad teisė balsuoti gali būti pa-
naikinta tik teismui asmenį pri-
pažinus neveiksniu. Rinkti val-
džios atstovus ir būti išrink-

tam – viena pagrindinių žmo-
gaus teisių, todėl jos ribojimai 
negali būti pateisinti“, – prisi-
mena l.e.p. Tarnybos Teisės sky-
riaus vedėjas Vytis Muliuolis.

Lygių galimybių kontrolie-
rė pabrėžia, kad Tarnyba ži-
niasklaidos turinio vertinti ne-
gali, tačiau kiekvienas panašus 
atvejis kelia didelį susirūpini-
mą. „Gavę LNF skundą, nuta-
rėme kreiptis į žurnalistų eti-
kos inspektorę, kuri prižiūri, 
kaip laikomasi Visuomenės in-
formavimo įstatymo. Tuomet 
ir pastebėjome, kad negalios, 
priešingai nei visų kitų Lygių 

galimybių įstatyme išdėsty-
tų draudžiamų diskriminaci-
jos pagrindų, nėra“, – priežas-
tį, kodėl kreipėsi į parlamentą 
ir Kultūros ministeriją, įvardi-
ja A. Skardžiuvienė.

Primename, kad žiniasklai-
doje pastebėję galimą neapy-
kantos ir diskriminacijos kurs-
tymą, tyčiojimąsi, raginimą 
smurtauti ar fiziškai susidoro-
ti su negalią turinčiais žmonė-
mis, apie tai turėtumėte pra-
nešti Žurnalistų etikos inspek-
toriaus tarnybai.

Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos ir „Bičiulystės“ inf. 

Įstatymas draus žeminti žmones su negalia

(atkelta iš 1 psl.)

Ginant neįgaliųjų teises – naujas proveržis
Kodėl mes gatvėje nemato-

me neįgaliųjų? Ogi todėl, kad la-
bai trūksta paslaugų bendruo-
menėje: asmeninio asistento/
laikinojo atokvėpio! Švietimo 
sistemoje vis kalbama apie in-
kliuzinį švietimą, bet kur jis? 
Kol kas pokyčių nematyti arba 
jie neviešinami. Tas pats ir su 
profesine reabilitacija. Gerai, 
kad ji yra, o kas po to?

Esate gerai įsigilinusi į as-
meninio asistento paslaugos 
problematiką. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija 
yra sukūrusi tarpinstitucinę 
darbo grupę, kuri jau parengė 
projekto, numatančio, kaip or-
ganizuoti asmeninio asisten-
to paslaugas neįgaliesiems, 
gaires. Jų kūrime dalyvavo ir 
neįgalieji. Šios gairės Jūsų ne-
tenkina? Laukiate spartesnio 
proveržio?

Gairės tenkina. Pati esu dar-
bo grupės narė, pristačiau Šve-
dijos patirtį, teikiau įvairius pa-
siūlymus. Tačiau nerimą kelia 
tai, kad bandomieji projektai 
truks trejus metus. Supranta-
ma, jų reikia, reikia paslaugą 
įvertinti, bet ar negalima su-
trumpinti tam skirto laiko? Juk 
žmonės su negalia nori sava-
rankiškai gyventi dabar, o ne po 
trejų metų. Per tiek metų pasi-
keis valdžia ir tai, kas padaryta 
dabar, gali pavirsti į nieką, ka-
dangi naujai valdžiai vėl iš nau-
jo reiks aiškinti, kas tas asisten-
tas, kodėl jo reikia, ir pan. Tuo-
met ir toliau mes žmonių su ne-
galia gatvėje nematysime, kaip 
nematome dabar.

Socialinės paslaugos, pa-
galba neįgaliajam – tik dalis 

savarankiško gyvenimo. Mū-
sų šalies atstovas Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių ko-
mitete prof. Jonas Ruškus ne 
kartą yra pabrėžęs, kad neį-
galiu žmogų daro nepritaiky-
ta aplinka. Tiek fizinė, tiek in-
formacinė. Kaip situaciją šioje 
srityje vertina naujosios aso-
ciacijos iniciatoriai?  

Žinoma, neigiamai, nes nau-
ji projektai kažkodėl kuriami 
neatsižvelgiant į žmonių su ne-
galia interesus, o gal jie net ne-
patenka į sprendimų priėmimo 
procesą. Niekas už nieką nebau-
džiamas. Sunku įtikinti žmo-
nes, kad universalaus dizaino 
principai yra vertingi visiems. 
Jeigu kas ir daroma, nepadaro-
ma iki galo.

Bene trejus metus netyla 
diskusijos apie didžiųjų so-
cialinės globos įstaigų per-
tvarką. Jau žengti pirmieji 
deinstitucio nalizacijos žings-
niai: steigiami savarankiško, 
grupinio gyvenimo namai ir 
pan. Manote, kad jie nepatei-
sina neįgaliųjų lūkesčių? 

Šie mažesni „getai“ neapi-
brėžia savarankiško gyveni-
mo teisės. Be to, šis rūšiavimas 
taip pat atrodo kaip diskrimi-
nacija. Jeigu esi „geresnis“, ke-
liausi į apsaugotą būstą ar sa-
varankiško gyvenimo namus, o 
jei „blogesnis“ – į grupinio gy-
venimo namus arba liksi toje 
pačioje institucijoje. Supran-
tama, kad mąstoma apie žmo-
gaus su negalia poreikius ir jų 
geriausią patenkinimą, bet neį-
galiajam tereikia pagalbos, ku-
ri vienam gali būti didesnė, o 
kitam – mažesnė. Beje, ta pa-
galba turi būti teikiama ugdant 

savarankiškumą, o savaran-
kiško gyvenimo priemonė yra 
asmeninis asistentas! Jei yra 
teisė rinktis, tebūnie mažas 
namas ar butas ir reikiama pa-
galba bendruomenėje, bet ne-
kurkime ir vėl mažų instituci-
jų, kur viename kambaryje gali 
gyventi 2/3/4 žmonės. Kur čia 
teisė turėti savo aplinką, savus 
daiktus, savas veiklas? Tik rai 
to nematau!

Pastaruoju metu daug dė-
mesio skiriama neįgaliųjų  
į(si)darbinimo pertvarkai. Sei-
mo Neįgaliųjų teisių komisi-
ja Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijai yra pateikusi 
šios pertvarkos gaires. Minis-
tras L. Kukuraitis yra sakęs, 
kad Seimo pavasario sesijoje 
bus pateiktas visas neįgalių-
jų užimtumo pertvarkos įsta-
tymų paketas. Gal reikėtų jo 
sulaukti?

Daug prikuriama įstatymų, 
bet jie dažnai neveikia. O kam 
laukti? Kol yra laikas, reikia 
apie tai diskutuoti, nes laukti 
gali tekti ir labai ilgai.

Sutikite, kad vien proble-
mų įvardijimas padėties ne-
keičia. Kaip ketinate siekti, 
kad tos problemos būtų spren-
džiamos? 

Mūsų komanda pritaria, 
kad trūksta diskusijų spren-
dimų priėmimo procesuose. Iš-
kyla problema – nereikia lauk-
ti, reikia sėsti ir diskutuoti su 
visomis suinteresuotomis pu-
sėmis, remiantis kitų šalių 
gerąja praktika atrasti visus 
įmanomus sprendimo būdus 
ir juos pritaikyti sprendžia-
mai problemai. Tuo principu 
mes ir dirbsime – kad proble-
mos būtų sprendžiamos. Šią 
praktiką jau išbandėme nuvy-
kę į Seimą ir susitikę su Seimo 
nariais Justu Džiugeliu, Dovile 
Šakaliene ir Vilniaus mero pa-
vaduotoju Gintautu Palucku. 
Išdėstėme, ko gero, beveik vi-
sas čia jau paminėtas proble-
mas, ieškojome būdų, kaip jas 
spręsti, bei sutarėme dėl kiek
vieno klausimo bendradar-
biauti ateityje. Tik aktyvūs pi-
liečiai gali keisti situaciją, pa-
skatinti pokyčius! 

Kviečiame prisijungti ir jus. 
Vasario 25 d. 12 val. judėjimo už 
žmonių su negalia teises akty-
vistai rinksis Druskininkuose, 
Liepų g., 2a150 ir steigs asocia
ciją „Savarankiškas gyveni-
mas“. Atvykite į steigiamąjį su-
sirinkimą!

Kalbėjosi 
Aldona MiLiEšKiENėNeįgaliųjų teisės įvairiose gyvenimo srityse aptartos ir susitikus su Seimo nariais. 

Kristina Dūdonytė dažnai dalijasi Švedijoje įgytomis žiniomis apie neįgalie-
siems būtinas asmeninio asistento paslaugas. Aldonos Milieškienės nuotr.
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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, vasario 26 d. 
09:05 Senis. N-7. 258 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/3 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/5 s. N-7. 
11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 246 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gimę tą pačią dieną. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:20 Premjera. Preziden-
tinis karo laivas. 23:20 Premjera. Ko-
lekcija. N-14. 7, 8 s. 01:10 Gimę tą pa-
čią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
246 s. (kart.).

Antradienis, vasario 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 259 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/4 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/6 s. N-7. 
11:40 Beatos virtuvė. (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, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 247 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Val-
džios tvirtovė. N-7. 29 s. 00:25 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.). 01:00 Prezidentinis ka-
ro laivas. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Savaitė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Emigrantai. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
247 s. (kart.).

trečiadienis, vasario 28 d. 
09:05 Senis. N-7. 260 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/5 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/7 s. N-7. 
11:40 Emigrantai. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 248 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Val-
džios tvirtovė. N-7. 30 s. 00:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 248 s. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 1 d.
09:05 Senis. N-7. 261 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/6 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/8 s. N-7. 
11:40 Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 249 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Re-
formacija. N-14. 1 s. 00:35 Keliai. Ma-

šinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
03:30 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 249 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 2 d. 
09:05 Senis. N-7. 262 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/7 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/9 s. N-7. 
11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 250 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Premje-
ra. „Ilsėkis ramybėje“ departamen-
tas. N-14. 00:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Mūsų gyvūnai. (kart.). 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 250 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 3 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 1 s. 07:10 Premjera. Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą 2. 2/52 s. 
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2. 2/1 s. 07:30 Premjera. 
Detektyvė Miretė. 13 s. 07:45 Premje-
ra. Stebuklingoji Boružėlė. 1 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietu-
va. 11:50 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingas mašalų gyvenimas. (sub-
titruota). 12:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai. 1 d. Nutrūktgalviai. (subtitruo-
ta). 13:40 Mis Marpl 1. N-7. 1/3 s. 4:50 
iš Padingtono. 15:15 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Teisė žino-
ti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Eu-
rovizija 2018“. 23:20 Su meile, Rou-
zi. N-14. (subtitruota). 01:00 Pasaulio 
dokumentika. Paslaptingas mašalų 
gyvenimas. (subtitruota, kart.). 01:50 
Pasaulio dokumentika. Ypatingi gy-
vūnų jaunikliai. 1 d. Nutrūktgalviai. 
(subtitruota, kart.). 02:40 Dviračio ži-
nios. (kart.). 03:10 Teisė žinoti. (kart.). 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, kovo 4 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 Grimų 
pasakos. 26 s. Apie žvejį ir jo pačią. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:25 Mūsų gyvūnai. 11:50 
Pasaulio dokumentika. Indo slėnio 
lobiai. 1 d. Atskleistos Pakistano pa-
slaptys. (subtitruota). 12:45 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Nema-
tomas Havajų pasaulis. 1 d. Ugnies 
žemė. (subtitruota). 13:40 Premje-
ra. Megrė 2. 2/1 s. Naktis kryžkelėje. 
N-7. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Auksinis protas. (kart.). 
17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 18:30 Pramoginė lai-
da „Editos šou“. N-7. 19:30 Savai-
tė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Premjera. Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. 21:55 Premjera. 
Šerkšnas. N-14. (subtitruota). 23:55 
„Ilsėkis ramybėje“ departamentas. 
N-14. (kart.). 01:30 Pasaulio doku-
mentika. Indo slėnio lobiai. 1 d. At-
skleistos Pakistano paslaptys. (sub-
titruota, kart.). 02:15 Pasaulio do-
kumentika. Nematomas Havajų pa-
saulis. 1 d. Ugnies žemė. (subtitruo-
ta, kart.). 03:00 Savaitė. (kart.). 03:45 
„Eurovizija 2018“. (kart.).

Pirmadienis, vasario 26 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Žie-

mos olimpinės žaidynės 2018. Dai-
lusis čiuožimas. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2771). N-7. 10:00 Tai - mano 
gyvenimas (1). N-7. 12:00 Svotai (1). 
N-7. 13:00 Simpsonai (2). N-7. 13:30 
Simpsonai (3). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3045). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3046). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(1). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Kosovas. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14. 00:20 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų (3). N-7. 01:15 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (9). N-7. 02:10 
Gražuolė ir pabaisa (10). N-7. 02:55 
Gražuolė ir pabaisa (11). N-7. 03:45 
Raitelis be galvos (1). N-7. 04:40 Nau-
jakuriai. N-7.

Antradienis, vasario 27 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 06:55 
Simpsonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai 
(3). N-7. 07:55 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. N-7. 08:25 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2771). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (2). N-7. 
12:00 Svotai (2). N-7. 13:00 Simpso-
nai (4). N-7. 13:30 Simpsonai (5). N-7. 
14:00 Pažadėtoji (3047). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (3048). N-7. 15:00 Maištingo-
sios amazonės (2). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švie-
soforas (17). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (13). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 16 kvarta-
lų. N-14. 00:35 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų (4). N-7. 01:30 Specia-
lioji jūrų policijos tarnyba (10). N-7. 
02:20 Gražuolė ir pabaisa (12). N-7. 
03:10 Gražuolė ir pabaisa (13). N-7. 
04:00 Raitelis be galvos (2). N-7. 04:50 
Naujakuriai. N-7.

trečiadienis, vasario 28 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai 
(5). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (13). N-7. 
08:25 Šviesoforas (17). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2773). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (3). N-7. 12:00 Svo-
tai (3). N-7. 13:00 Simpsonai (6). N-7. 
13:30 Simpsonai (7). N-7. 14:00 Paža-
dėtoji (3049). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(3050). N-7. 15:00 Maištingosios ama-
zonės (3). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 
TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (18). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (14). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 Išeities 
kodas. N-14. 00:15 Nusikalstami pro-
tai. Kitapus sienų (5). N-7. 01:15 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (11). N-7. 
02:05 Kerštas (1). N-7. 03:00 Raitelis be 
galvos (2) (kart.). N-7. 03:50 Raitelis be 
galvos (4). N-7. 04:40 Paskutinis žmo-
gus Žemėje. N-7.

ketvirtadienis, kovo 1 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7). N-7. 06:55 
Simpsonai (6) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (7) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (14). N-7. 08:25 Šviesoforas (18). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2774). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (4). N-7. 
12:00 Svotai (1). N-7. 13:00 Simpso-
nai (8). N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 
14:00 Pažadėtoji (3051). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (3052). N-7. 15:00 Maištingo-
sios amazonės (4). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (19). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (15). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Dvigubas žaidimas. 
N-14. 00:20 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų (6). N-7. 01:20 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (12). N-7. 02:10 
Kerštas (2). N-7. 03:00 APB (1). N-7. 
03:50 Tėvynė (1). N-14. 04:50 Pasku-
tinis žmogus Žemėje. N-7.

Penktadienis, kovo 2 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 06:55 
Simpsonai (8) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (15). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (19). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2775). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (5). N-7. 12:00 Svotai (2). 
N-7. 13:00 Simpsonai (10). N-7. 13:30 
Simpsonai (11). N-7. 14:00 Pažadėtoji 

Pirmadienis, vasario 26 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (5). 07:00 „Mu-
ča Luča“ (2). 07:30 „Tomas ir Dže-
ris“ (38). 08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (59). N-7. 09:00 Rytas 
su LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:00 KK2 penktadienis (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (100). 14:25 
„Dvi širdys“ (573). 14:55 „Dvi širdys“ 
(574). 15:25 „Dvi širdys“ (575). 15:55 
„Dvi širdys“ (576). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Pavel-
dėtoja“ (13). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Jokių 
stabdžių! N14. 00:35 „Dalasas“ (10). 
N-7. 01:25 Neįmanoma misija. Slap-
toji tauta (kart.). N-7.

Antradienis, vasario 27 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (6). 07:00 „Mu-
ča Luča“ (3). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(39). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (60). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 Nuo... 
Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ (101). 
14:25 „Dvi širdys“ (577). 14:55 „Dvi 
širdys“ (578). 15:25 „Dvi širdys“ (579). 
15:55 „Dvi širdys“ (580). 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. 20:00 „Paveldė-
toja“ (14). N-7. 20:30 Kitu kampu. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Baudžiama-
sis būrys. N14. 00:30 „Dalasas“ (11). 
N-7. 01:20 Jokių stabdžių! (kart.) N14.

trečiadienis, vasario 28 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (7). 07:00 „Mu-
ča Luča“ (4). 07:30 „Tomas ir Dže-
ris“ (40). 08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (61). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:00 Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 
Kitu kampu (kart.). 13:25 „Rožių ka-
ras“ (102). 14:25 „Dvi širdys“ (581). 
14:55 „Dvi širdys“ (582). 15:25 „Dvi 
širdys“ (583). 15:55 „Dvi širdys“ (584). 
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. 
20:00 „Paveldėtoja“ (15). N-7. 20:30 
Gyvūnų policija. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Aklavietė. N14. 00:15 
„Dalasas“ (12). N-7. 01:05 Baudžiama-
sis būrys (kart.). N14.

ketvirtadienis, kovo 1 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (8). 07:00 „Muča 

Luča“ (5). 07:30 „Tomas ir Džeris“ (41). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(62). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 Visi už 
vieną (kart.). N-7. 12:30 Gyvūnų po-
licija (kart.). N-7. 13:25 „Rožių karas“ 
(103). 14:25 „Dvi širdys“ (585). 14:55 
„Dvi širdys“ (586). 15:25 „Dvi širdys“ 
(587). 15:55 „Dvi širdys“ (588). 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. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Trigubas X. Aukš-
tesnis lygis. N-14. 00:30 „Dalasas“ 
(13). N-7. 01:20 Aklavietė (kart.). N14. 
02:45 Alchemija VI. XYZ. Operos fan-
tomai. 03:15 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, kovo 2 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (9). 07:00 „Mu-
ča Luča“ (6). 07:30 „Tomas ir Dže-
ris“ (42). 08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (63). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:00 Valanda su Rūta (kart.). 13:25 
„Rožių karas“ (104). 14:25 „Dvi šir-
dys“ (589). 14:55 „Dvi širdys“ (590). 
15:25 „Dvi širdys“ (591). 15:55 „Dvi 
širdys“ (592). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Eilinis Džo. 
Kobros prisikėlimas. N-7. 23:20 Trin-
tukas. N-7. 01:30 Trigubas X. Aukš-
tesnis lygis (kart.). N-14.

Šeštadienis, kovo 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (5) (kart.). 06:55 „Tomas 
ir Džeris“ (41) (kart.). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ 
(13). 07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(20). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (2). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (8). 09:00 
„Ogis ir tarakonai“ (34). 09:10 „Ogis 
ir tarakonai“ (35). 09:20 „Ogis ir ta-
rakonai“ (36). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (72). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(40). 10:10 KINO PUSRYČIAI Tomas 
ir Džeris. 11:45 Mara ir Ugnianešys. 
13:35 Dievo šarvai. N-7. 15:25 Robi-
nas Hudas. Vyrai su triko. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Vakaro pasakojimai. 21:25 Balsuok 
už mane. N14. 23:10 Vaiduoklių na-
mas 2. N14. 00:50 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas (kart.). N-7. 02:50 Trintu-
kas (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (6) (kart.). 06:55 „Tomas 
ir Džeris“ (42) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniu-
kai“ (14). 07:45 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (21). 08:10 „Keista šeimynė-
lė“ (3). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(9). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (37). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (38). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (39). 09:30 „Tingi-
nių miestelis“ (73). 09:55 „Ogis ir ta-
rakonai“ (41). 10:05 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Pelenės istorija. Jei bate-
lis tiks. 11:55 „Pričiupom!“ (6). 12:25 
Fantomas. N-7. 14:25 Pamišę dėl šo-
kių. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. Lai-
da apie automobilius. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. 22:00 
PREMJERA Žmogžudystė. N14. 23:55 
Velnio apsėstieji. N14. 01:35 Balsuok 
už mane (kart.). N14. 03:05 Vaiduo-
klių namas 2 (kart.). N14.

Pirmadienis, vasario 26 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (41). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (384) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (739) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (59) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (9) (kart.). N-7. 11:35 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (32) (kart.). N-7. 
12:40 „Stoties policija“ (7) (kart.). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(385). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (740). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (60). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (1). N-7. 
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (33). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (8). N-7. 
20:00 Info diena. 20:30 Visi už vie-
ną. N-7. 21:00 Nepaprastas Žmogus-
Voras. N-7. 23:40 „Dviese stotyje“ (1) 
(kart.). N-7. 01:00 „Dviese stotyje“ (2) 
(kart.). N-7. 02:10 „Gyvi numirėliai“ 
(10) (kart.). N14. 02:55 „Juodasis są-
rašas“ (13) (kart.). N-7. 03:40 Džiun-
glių karalienė (kart.).

Antradienis, vasario 27 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (42). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (385) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (740) (kart.). N-7. 09:35 „To-

tV3

Lnk

btV

(3053). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3054). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(5). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Kung Fu Panda 3. N-7. 
21:25 Beždžionių planeta. N-7. 23:45 
Klastingi namai. N-14. 01:25 Loftas. 
N-14. 03:20 Trys vėplos. N-7. 04:50 
Paskutinis žmogus Žemėje. N-7.

Šeštadienis, kovo 3 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (15). 07:00 Ančiukų istorijos (8). 
07:30 Keršytojų komanda (10). N-7. 
08:00 Aladinas (16). 08:30 Supereks-
pertai. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 
Gardu Gardu. 10:00 Aplink Lietuvą. 
11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Išsirink 
sau ateitį. 12:00 Mažieji lakūnai. N-7. 
14:05 Popieriniai miestai. N-7. 16:10 
Ekstrasensų mūšis (1). N-7. 18:00 Mi-
sija: vestuvės. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Nar-
nijos kronikos: liūtas, burtininkė ir 
drabužių spinta. N-7. 22:25 Jei pasi-
likčiau. N-14. 00:35 Žvaigždžių kelias. 
N-7. 02:50 Nepaprastos Kalėdos Niu-
jorke. N-7. 04:25 Last Man on Earth.

Sekmadienis, kovo 4 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (16). 07:00 Ančiukų istorijos (9). 
07:30 Keršytojų komanda (11). N-7. 
08:00 Aladinas (17). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triu-
kai. 09:30 Penkių žvaigždučių būs-
tas (8). 10:00 Pasaulis pagal mote-
ris. 10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 
Keturkojis Kupidonas. N-7. 13:20 
Paveldėtojai. N-7. 15:45 Simpso-
nai (19). N-7. 16:10 Ekstrasensų mū-
šis (2). N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Geriausi mūsų 
metai. 100-mečio šou. 22:00 Jūrų 
pėstininkas. Užnugaris. N-14. 23:50 
Žiauriai baisi naktis 2. S. 01:45 Kalti-
namoji Keisė Antony. N-7. 03:20 Per 
daug, per mažai. N-14. 05:00  Pasku-
tinis žmogus Žemėje. N-7.

Lrt
kia tarnyba“ (60) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (1) (kart.). N-7. 11:35 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (33) (kart.). 
N-7. 12:40 „Stoties policija“ (8) (kart.). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(386). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (741). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (61). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (2). 
N-7. 17:50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (34). N-7. 18:55 „Stoties poli-
cija“ (9). N-7. 20:00 Info diena. 20:30 
Visi už vieną. N-7. 21:00 Anakonda. 
N-7. 22:50 Nepaprastas Žmogus-Vo-
ras (kart.). N-7. 01:25 „Taikinys“ (5). 
N-7. 02:10 Surikatos - Afrikos žvaigž-
dės (kart.). 03:05 „Pragaro katytė“ 
(4) (kart.).

trečiadienis, vasario 28 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (43). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (386) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (741) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (61) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (2) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (34) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (9) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (387). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (742). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (62). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (3). N-7. 17:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (35). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (10). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 21:00 
Bėgliai. N14. 22:55 Anakonda (kart.). 
N-7. 00:40 „Taikinys“ (6). N-7. 01:25 
„Reali mistika“ (13) (kart.). N-7. 02:15 
„Pragaro katytė“ (5) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 1 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (44). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (387) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (742) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (62) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (3) (kart.). N-7. 11:35 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (35) (kart.). N-7. 
12:40 „Stoties policija“ (10) (kart.). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(388). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (743). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (63). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (4). 
N-7. 17:50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (36). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (11). N-7. 20:00 Info diena. 20:30 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Juo-
dojo angelo skrydis. N-7. 23:10 Bė-
gliai (kart.). N14. 01:00 „Taikinys“ (7). 
N-7. 01:45 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (2) (kart.). N-7. 02:30 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 2 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (45). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (388) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (743) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (63) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (4) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (36) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (11) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (389). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (744). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (64). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (5). N-7. 17:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (37). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (12). N-7. 20:00 Info 
diena. 21:00 Porininkai. N14. 22:55 
Juodojo angelo skrydis (kart.). N-7. 
00:55 „Taikinys“ (8). N-7. 01:40 Pori-
ninkai (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 3 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (42) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (43) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (44) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 „Pavariau“ (9). N-7. 10:30 
„Pragaro katytė“ (6). 11:30 Pingvinų 
pašto tarnyba. 12:40 „Reali mistika“ 
(14). N-7. 13:45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (3). N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ 
(18). N-7. 16:00 „Detektyvų istorijos“ 
(4). N-7. 17:00 LKL čempionatas. Vy-
tautas – Lietuvos rytas. 19:30 Dai-
nuok mano dainą.. 21:30 MANO HE-
ROJUS Saulės ašaros. N14. 23:50 AŠ-
TRUS KINAS Zombių karalius. N14. 
01:30 „Taikinys“ (7) (kart.). N-7. 02:15 
„Taikinys“ (8) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 4 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

natas. Molėtai (kart.). 07:30 „F. T. Bu-
drioji akis“ (45) (kart.). 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Baltijos galiūnų čem-
pionato finalas. Radviliškis. 10:00 „Pa-
variau“ (10). N-7. 10:30 „Pragaro ka-
tytė“ (7). 11:25 Baltasis lokys. Seklys 
ledynuose. 12:40 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (68). 13:10 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (69). 13:40 Sveikinimai. 16:00 
„Policijos akademija“ (21). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Žalgiris – Dzūkija. 
19:30 Kaukazo belaisvė. N-7. 21:35 
„Juodasis sąrašas“ (14). N-7. 22:35 
„Gyvi numirėliai“ (11). N14. 23:35 Sau-
lės ašaros (kart.). N14. 01:30 Zombių 
karalius (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Ilgą laiką Alytaus dailiųjų amatų 
mokykla buvo pristatoma kaip 
unikali etnokultūrą puoselėjan-
ti įstaiga. Iš  menininkų, amati-
ninkų ugdymo įstaigos mokykla 
pamažu virto ir neįgaliųjų inte-
gracijos bei užimtumo centru. 
Vaikai, turintys negalią, moky-
kloje įgyja specialybę ir tuo pat 
metu yra rūpinamasi visapusiš-
ku jų ugdymu. Jau kelinti metai 
mokyklos auklėtiniai mokomi 
plaukti, vežami į teatrą, filmų 
peržiūras, ekskursijas. Šiuo me-
tu mokykloje kuriamos kerami-
kų dirbtuvėlės, kuriose dirbs ne-

įgalieji mokyklos auklėtiniai, pri-
žiūrimi profesionalių mokytojų. 
Pagaminta produkcija bus par-
duodama, o jaunuoliams moka-
mi atlyginimai.

Švietimo ir mokslo ministeri-
jos noras pakeisti Alytaus dailių-
jų amatų mokyklos teisinę formą, 
kad ji būtų viešąja įstaiga ir taptų 
panašaus pobūdžio įstaigos Kau-
ne filialu, nuskambėjo iškart po 
Naujųjų metų. Bendruomenė su-
nerimo, kad pakeitus mokyklos 
statusą išliktų ta pati struktūra, 
užtikrinanti ir neįgalių jaunuolių 
užimtumą bei integraciją. 

Pasikeitė požiūris į Alytaus dailiųjų 
amatų mokyklą 

„Alytaus laikas“ rašo apie tai, kad ruošiamasi pertvarkyti 
neįgaliuosius ugdančią įstaigą. 

Drąsūs, kūrybiški, 
mylintys

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalūs tėveliai – amžina 
provokuojanti tema ir pre-
tekstas pakalbėti apie di-
džiulį egoizmą ir dar dides-
nę riziką. Be abejo, jie bijo. 
Iš pradžių bijo apie vaikus 
net pasvajoti, paskui visą 
nėštumą svarsto, ar suge-
bės prižiūrėti naujagimį, 
paskui pavargsta bijoti ar 
pamiršta baimę ir tiesiog 
džiaugiasi mažyliais. Trys 
mielos istorijos – apie neį-
galių tėvelių iš kaimyninės 
Lenkijos baimes ir džiaugs-
mus. Net ir aktyviai spor-
tuodami jie sugeba augin-
ti vaikus.

Užsiaugino... geriausią 
draugę

Kamila Kubas nuo mažens 
turėjo du interesus: baidares ir 
būsimą motinystę. Kai būdama 
16 ji pateko į automobilio ava-
riją ir liko paralyžiuotomis ko-
jomis, pirmiausia paklausė gy-
dytojų: ar galėsiu turėti vaikų? 
Nes su baidarėmis, rodės, aiš-
kiau negu aišku, kad baigta. Gy-
dytojams ir svajonė apie vaikus 
atrodė visai nereali. Likai gy-
va – ir džiaukis.

„Turėjau labai stiprų moti-
nystės instinktą, – pasakoja Ka-
mila. – Tiesiog privalėjau susi-
laukti vaikų. Bet sužinojusi, kad 
pastojau, puoliau į paniką. Pa-
kalbėjau su artimaisiais, jų pa-
žadai padėti mane nuramino. 
Toliau jau buvo vien džiaugs-
mas. Nerimą keitė noras išmok-
ti, kaip elgtis su naujagimiu, bet 
juk tuo keliu eina ir sveikos mo-
tinos. Niekas negimsta viską ži-
nodamas.“

Moteris kūdikį augino vie-
na ir tai buvo nelengva. Gimi-
naičiai ne visuomet būdavo ša-
lia. Kamila bet kokį paprastą 
veiksmą – nueiti į parduotuvę 
ar nusiprausti po dušu – turėjo 
iš anksto suplanuoti. Jei praus-
damasi išgirstų savo Nadią ver-
kiant, negalėtų pribėgti ir nura-
minti. Todėl nešdavosi ją į vonią 
net ir miegančią. Svarbu, kad 
būtų šalia. Važiuojant vežimė-
liu į parduotuvę, tekdavo apgal-
voti, kur dės dukrelę, kur pirki-
nius, kaip užfiksuos dirželius, 
kad pakeliui nieko nepames-
tų. Kamilos giminėje yra daug 
dvynukų ir pastojusi ji meldėsi: 
tik ne dvynukai! O dabar gaili-
si, kad pagimdė ne dvynukus. 
Juk turėtų dvigubą džiaugsmą!

Nadia buvo šešerių, kai tre-
neris Kamilos paklausė: gal 
grįši į baidarių sportą? Jį įma-
noma pritaikyti neįgaliesiems. 

Bet kaip suderinti treniruotes 
ir motinystę?

„Nauji iššūkiai užpildė ma-
no dienas, kurios ir be to nebu-
vo nuobodžios. Treniruotės, iš-
vykos... Man pasisekė, kad Na-
dia buvo rami ir klusni. Aš ant 
treniruoklių, ji šalia kažką pai-
šo. Aš baidarėje, ji miega trene-
rio motorinėje valtyje. Kai pra-
dėjo lankyti mokyklą, mokyto-
jai leisdavo mergaitei mokytis 
pagal individualų grafiką. Mes 
tiek daug laiko praleidžiame 
kartu, kad tapome geriausiomis 
draugėmis. Ji irgi labai sportiš-
ka“, – džiaugiasi moteris.

Tačiau Nadia pasirinko ne 
baidarių sportą, bet akrobati-
ką ir plaukimą. Kinta ir Kamilos 
prioritetai. Pastaruoju metu ją 
labai traukia nardymas.

Kur keliauja moters 
laimė

Prieš keliolika metų Kata-
žyna Rogoviec neatsargiai pra-
sitarė žurnalistams, kad tik 
vieniša ir neturinti vaikų mo-
teris gali siekti aukštų karje-
ros viršūnių. Šiandien ji – dvie-
jų vaikų mama. Ar nepakeitė 
nuomonės?

„Ir šiandien galvoju lygiai 
taip pat, – atsakė žurnalistams 
Katažyna. – Šeima, vaikai – tai 
jokiu būdu nėra vienintelė mo-
ters laimė. Tačiau sutikau ne-
paprastą žmogų. Mūsų sąjunga 
gimė iš meilės. Vaikai – tai irgi 
nuostabu. Esu laiminga. Bet aš 
ir anksčiau buvau laiminga...“

Katažyna po truputį prisi-
jaukino motinystę. Vietoj ran-
kų turi tik trumpas biges, to-
dėl apmąsto kiekvieną veiks-
mą, kad tik nenukentėtų vaikai. 
Turi patogią nešyklę. O keičiant 
sauskelnes praverčia net dan-
tys... Problemų būtų mažiau, jei 
partnerio taip dažnai nesiųstų 
į komandiruotes. Kai jis namie, 
viskas pasidaro tarsi savaime. 
O kai vyras išvyksta, moteris 
šaukiasi auklės. Katažyna be 

pagalbos neapsieina, nes ji dar 
ir dirba – įsteigė fondą.

Žaidimų aikštelė –  
ant tėvelio dviračio
Rafalas Šumiecas labai ap-

sidžiaugė sužinojęs, kad bus 
tėvelis. Nė neįsivaizdavo, kaip 
jis, neįgalusis, galės prižiūrė-
ti kūdikį, bet tikėjo, kad meilė 
išspręs visas problemas. Be to, 
vyriškis pasitikėjo savo raume-
nų jėga. Juk jis – garsus sporti-
ninkas – neįgaliųjų mėgstamo 
rankomis valdomo dviračių 
sporto atstovas.

Kai teko praktiškai įrody-
ti savo vyriškumą, iš pradžių 
ir suklysdavo. Mažas vaiku-
tis – tai ne koks tvirtas mecha-
nizmas, kurį reikia įveikti. Po 
truputį išmoko. Tai stumtelda-
vo mažąją Martynką į krepšį ir 
juo pakeldavo mergytę į savo 
vežimėlį. Tai už drabužių su-
griebdavo ir taip prisitraukda-
vo. Tik niekada nepadėjo mau-
dant kūdikį – bijojo to trapaus 
mažulėlio.

„Vis dėlto turėjau rūpestį: o 
kaip mano žmonelė Jadzia susi-
tvarko, kai aš išvykstu į varžy-
bas? – sako Rafalas. – Išspren-
džiau ir tą problemą. Sutarėme, 
kad man išvykus Jadzia trum-
pai apsigyvens pas tėvus. Da-
bar man ramu, kad jai neliūdna 
ir šalia – artimieji, kurie padės, 
jei kas atsitiks. O Martynka taip 
greitai auga, kad gražu žiūrėti. 
Tokia aktyvi. Ką tik buvo čia, po 
akimirksnio – už kelių metrų. 
Ką tik po stalu glostė katę, o jau 
lipa ant lango. Negalima nuleis-
ti akių. Ji labai mėgsta žaisti ant 
mano sportinio dviračio. Moka 
taip patogiai įsitaisyti, „regu-
liuoja“ dviračio prietaisus. Jau 
ramiai galvoju apie antrą mū-
sų kūdikį, kuris netrukus at-
eis į šį pasaulį. Vaikai – didžiu-
lis džiaugsmas. Linkiu kuo dau-
giau jų susilaukti visiems“.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALiKiENė

Katažyna Rogoviec.

Kamila Kubas.

Rafalas Šumiecas.

Domo jaunesnysis brolis Liudas 
vaikystėje sirgo sunkia epilep-
sijos forma. „Šeimos nariams 
buvo nelengva apsiprasti su ne-
laukta bėda. Tai buvo sunkus li-
kimo smūgis, kantrybės išban-
dymas. Tada tėvams iškilo dau-
gybė klausimų: kokia bus Liudo 
ateitis, kaip jį gydyti, kaip bus su 
mokslais... Dėl jo ligos buvo sun-
ku ne tik tėvams, bet ir man, ki-
tam broliui ir sesei. Tada nesu-
pratau, kodėl jie nuolat susirū-
pinę, įsitempę, nervingi. Man bū-
davo net skaudu, kad visas jų dė-
mesys ir globa atitenka sergan-
čiajam. Taip pat nebegalėjau iš-
dykauti, leisti laiko su draugais. 
Negana to, tėvai dažnai prašė  
netriukšmauti, ypač švelniai elg-
tis ir nuolaidžiauti broliui. Žino-
ma, šeima išmoko prisitaikyti, 
susigyveno su liga. Dabar man 
prisiminus šiuos dalykus tikrai 
nesmagu. Dėl to, kad tada nepa-
galvodavau, kaip sunku Liudui.“

Anot Domo, broliukui sti-
prybės suteikė šeimos palaiky-
mas ir įkvepiantys pavyzdžiai: 
politikas Cezaris, karvedys 
Aleksandras Makedonietis, ra-
šytojai F. Dostojevskis ir G. Flo-
beras bei kiti, sirgę šia liga.

„Norint gyventi visavertį 
gyvenimą, reikia išmokti nesu-
reikšminti ligos, stengtis iš nau-
jo atrasti motyvaciją gyventi ir 
suprasti bei pripažinti, kad liga 
tapo neatsiejama gyvenimo da-

limi“, – sako  Violeta Čiuvaševa, 
Šiaulių apskrities sergančiųjų 
epilepsija ir jų globėjų draugi-
jos pirmininkė. Ji  pabrėžia, kad 
sunkiausia yra sergantiems as-
menims integruotis į visuome-
nę. Blogai, anot V. Čiuvaševos, 
kad susirgęs žmogus praranda 
pasitikėjimą savimi, nes ligos 
baimė jį užvaldo –  priepuolio 
nujausti negali, o jis užklumpa 
bet kur, bet kada.

Bėdų būna įsidarbinant. Da-
lis darbdavių iš karto atsisako 
priimti, jei sužino apie ligą. Len-
gviau adaptuojasi tie, kas susir-
go vyresni, jau turėdami išsi-
lavinimą, profesiją, gyvenimo 
įgūdžių. Neretai sergantieji nuo 
vaikystės lieka mažesnio išsila-
vinimo ar visai be specialybės. 
Vis dėlto kai kurie puikiai dirba.

Net į specialiojo ugdymo 
centrą epilepsija sergantys vai-
kai priimami nenoriai. Prieš ke-
lerius metus daryta apklausa 
parodė, kad vaikų darželiuose 
tokio vaiko irgi niekas nelaukia.

Visuomenei, V. Čiuvaševos 
teigimu, dar trūksta supratimo, 
kad ši liga gali ateiti bet kada – 
ne tik į kaimyno šeimą. Žinoma, 
mažoka pastangų ir iš pačių ser-
gančiųjų. „Užuot sakę: visuome-
nė manęs nepriima, paklauski-
me savęs: ką aš padariau, kad 
būčiau įdomus, ar parodžiau, 
ką galiu, ką sugebu“, – svarstė 
draugijos pirmininkė.

Epilepsija: liga, su kuria nelengva 
susitaikyti 

Teresė Hokienė portale www.snaujienos.lt rašo apie epilep-
siją – ligą, kuria sergančiųjų vis dar vengiama. 

Sveikiname vasario mėnesį gimtadienius 
šventusius neįgaliųjų draugijų pirmininkus

Birštono savivaldybės – Julę Senavaitienę, 
Alytaus rajono – Marytę Bernatavičienę, 
Ignalinos rajono – reginą SlaBadienę, 
Kupiškio rajono – Bronę KaleiniKovienę, 
Kauno rajono – lidiją MorKūnienę, 
Palangos – antaną Šiupinį.

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais 
darbais. Jūs padarėte jų daug ir gerų. o kiek širdies  
šilumos atiduodame kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta. 
Glauskite prie savęs tuos, kuriuos mylite ir gerbiate,  
tada ir patiems netrūks artimųjų meilės.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija
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MaratonasPrie kūrybos 
šaltinio

Tėvui Stanislovui
Senove dvelkia šitos sienos.
Namų kvapnioji šiluma.
Luotu sidabro mėnesienos 
atplaukia dvasios. O Mama

palaimina kelionę ilgą.
Čia lūpom kalba išmintis,
istorija. Ir ilgu ilgu,
kad visa tai – jau praeitis.

Nuo stulų raštų raibsta akys.
Bažnyčių vėliavų šilkai,
saulutės, kryžiai, vaško žvakės,
arnotų eilės. Ataudai 

ir gijos lyg iš kraičio skrynių.
Rudenis varis virduliuos.
O puodų puodų – gyvos plynės
ant sienos. Žalvaris žaliuos,

žaliais žaibais širdy sublykčios
narsių sukilėlių ryžtu.
Istorija čia, mūsų įsčios, 
kad gimtum ir svajotum tu

ir kad mylėtum šitą Meką,
Kūrėjui lenktumeis žemai.
Čia saulė Lietuvos. Čia šneka
tauraus Žmogaus šventi darbai.

* * *
Užuojauta tvirtina sienas
ir akmenį pilką pratašo.
Akimirksniu džiūsta blakstienos, 
sugėrusios ašarų lašą.

Lyg vyšnios nurausta vėl skruostai,
vasarvidžio saulėj įkaitę.

Iš ko taip išmokai paguosti
mane, mažametę mergaitę?

Iš kokio aruodo dosnumas 
jausmų rausvai rožei pražydus?
Lyg angelo sparnas tas krūmas,
hortenzijų kekės lyg šydas.

* * *
Diena panaši į eilėraštį,
kai saulė gerumą paskleidžia,
kai žalzganos, gelsvos ir 

mėlynos
vaivorykštės lapuose žaidžia.

Diena panaši į eilėraštį,
kai virpa padangėj skambučiai,
kai skubinas arba kai vėlinas
skyrybos ženklai tarp eilučių.

Diena panaši į eilėraštį,
kai širdys svajonėm vien gyvos,
kai ilgesiu gervių atplaukia
rudenis laukimo motyvas.

Pelargonija
...ir apdžiūvę sausi stagarai,
besiraitantys tarsi agonijoj,
suliepsnoja, pražysta kerais
tarsi kraujas skaisti pelargonija.

Ir iš tolo jos grožis puošnus,
rodos, šaukia, byloja nebyliai,
kad pasaulyje jausmas kilnus 
viešpatauja visiems, kuriuos 

mylim.

Elena GRiNcEViČiENė
Panevėžys

 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.



Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Raktą duryse pasukau tyliai 
tyliai. Jos vos vos girgžtelėjo. 

Nenoriu, kad kas nors žinotų, jog 
aš namuose. Kaip šešėlis slenku 
į savo palėpę ir lengviau atsidūs-
tu, kai ištraukiu raktą iš kamba-
rio durų. Žinau, kad gali įkyriai 
dainuoti telefonas, tad išjungiu 
garsą. Noriu pabūti vienas. Visai 
negalvoju, kaip pasirodysiu na-
miškiams, nors tėvas jau seniai 
susitaikė su mano maištaujančia 
realybe. Ir jis, ir aš, abu puikiai 
žinom, kad po šaunių dešimtukų 
serijos galiu į elektroninį dieny-
ną pasitupdyti keletą penketų, 
šešetų... Jis vis kartodavo – che-
mija, chemija... Susižavėjęs rodė 
kolbų kolbelių rinkinius, mėgin-
tuvėlius, pasakojo apie reakcijas 
ir svajojo apie naujus junginius. 
„O man nesvarbu, tėti, kuo nat
rio chloridas skiriasi nuo vario 
sulfato“, – mestelėjau ir išėjau iš 
laboratorijos. 

Vakare jis atėjo į mano kam-
barį. Tikėjausi priekaištų – jų ne-
buvo. Laukiau rimtos perkūni-
jos – veltui. Tik paklausė:

– Kaip tu, maištininke?
Tada ir išklojau tai, ką gal-

vojau apie jo chemiją ir jos teo-
rijas. Neslėpiau, kad mano pa-
saulis – matematika, kad galiu 
valandų valandas ieškoti sudė-
tingiausių lygčių sprendimų, sė-
dėti prie painių trigonometrijos 
uždavinių, kad nejaučiu jokios 
baimės kviečiamas prie lentos, 
kai visa klasė tyliai šiurena va-
dovėlio lapus.

Tėvas persibraukė žilstan-
čius plaukus, šyptelėjo:

– O juk prieš daugelį metų aš 
taip kalbėjau apie chemiją... De-
gė atradimų ugnis, kuri ligi šiol 
negęsta. Man tai – ne tik darbas, 
man tai – kūryba, tarsi rašyčiau 
simfoniją Mendelejevo lentelės 
simboliais. Juokinga, ar ne?

Kalbėjomės ilgai – laikrodžio 
rodyklės susitiko ties vidurnak-
čiu ir išsiskyrė, mūsų priemiestį 
apgaubė gilios nakties tyla... O, 
kaip norėčiau, kad tai pasikarto-
tų, kad galėčiau nuoširdžiai pa-
sikalbėti, kad nuridenčiau sun-
kų akmenį nuo širdies, nes jeigu 
rašyčiau dienoraštį, tai šios die-
nos įrašas prasidėtų žodžiais: 
„Juoda diena“...

Kamuolys dejavo, slydo iš ran-
kų, skrido ne ten, kur aš jį 

siunčiau. Laukiau pelnytų tre-
nerio priekaištų, bet jis tik paso-
dino mane ant atsarginių suole-
lio net neįpusėjus antrajam kėli-
niui. Pamažu nurimau, stebėjau, 
kaip mūsiškiai stengiasi įveikti 
stiprią gretimo miesto koman-
dą. Rezultatas svyravo tai vienų, 
tai kitų naudai, tačiau koman-
dos draugai pavargo, ėmė klysti 

ir skirtumas netikėtai šoktelėjo 
iki dviženklio skaičiaus. Pajutau, 
kaip alkūne stuktelėjo Gytis: 

– Pralaimėsim – ir po respub
likinių...

Priėjo treneris:
– Vaikinai, ar sužaisit? Rei-

kia laimėti.
Jis retai kada klausdavo, daž-

niausiai sakydavo: „Reikia“. Mo-
kė mus įveikti sunkiausias aki-
mirkas ir kovoti iki galo. Paste-
bėjau pagilėjusias raukšles kak-
toj, šiek tiek prigesusį žvilgsnį 
ir tariau: 

– Pasistengsim.
Trenerio akyse švystelėjo 

menkutė vilties kibirkštėlė.
Varžovai po truputį atsipalai-

davo, tikėdamiesi, kad dešimties 
taškų persvara – nebloga garan-
tija. Tai žinojau ir aš. Svarbiau-
sia – neprasižengti. Vienas sėk
mingas perdavimas, antras, Gy-
čio pelnytas tritaškis, po to – vėl 
sėkmingai atkovotas kamuolys 
ir mano kablys iš po krepšio... Tą 
akimirką nuojauta pakuždėjo – 
vaikinai, pirmyn, tik pirmyn... 
Teorija ir praktika susipynė, vis-
ką diktavo laikas ir greitis. Var-
žovai sutriko, jų persvara ėmė 
tirpti ir, kai likus vos keletui se-
kundžių patikimas tritaškių vil-
kas Gytis vėl pataikė, atsidusom 
visi vienu atodūsiu – laimėjom. 
Treneris nežarstė pagyrimų, ta-
čiau jų mes ir nesitikėjom. „Ne 
vienos sunkios rungtynės dar 
laukia, tegul juos pataupo“, – ne 
vienas pagalvojom... 

Su Gyčiu ir Roku nusprendėm 
atšvęsti pergalę. Įsitaisėme 

jaukios kavinukės kamputyje 
ir krizenome, prisimindami su-
trikusius varžovų veidus po fi-
nalinės sirenos ir siurbčiodami 
kaip niekad šaltą „Ledkalnio“ 
kokteilį, kai netikėtai akys už-
kliuvo už gerai pažįstamos ru-
dų plaukų vėduoklės. Per kūną 
nuropojo keistas šiurpuliukas. 
Rudų plaukų vėduoklės savi-
ninkei patarnavo žilstelėjęs 
elegantiškas vyriškis. Pažinau 
jį – mamos bendradarbis, vyrų 
vokalinio ansamblio vadovas. 
„Tai štai kur seminaras vyks-
ta“, – karčiai atsidusau. 

Nežinau, ar labai keistai su-
žiuro draugai, kai nudrožiau 
prie gretimo staliuko ir ėmiau 
kabinėtis prie ten sėdinčių dvie-
jų merginų. Aišku, rizikavau būti 
išgrūstas lauk, bet merginos su-
prato, kad kažkas čia ne taip, kad 
priekabusis kaimynas domisi ne 
tiek jomis, kiek netoli sėdinčia 
pagyvenusia pora. O aš mačiau 
tik kaštoninius plaukus, puikią 
mamos puošmeną, net jaučiau 
jos mėgstamų kvepalų aroma-
tą, tik niekaip negalėjau įžvelgti 
veido... Pajutau Roko ranką ant 

peties, atsigręžiau išeidamas, 
bet moteris tuo metu nusisuko 
kiton pusėn ir paskutinį kartą 
prieš mano akis šmėstelėjo ru-
dų plaukų vėduoklė...

Todėl ir pasukau raktą dury-
se tyliai, todėl ir norėjosi pabū-
ti vienam, pabandyti sudėlioti į 
vietas emocijas, mintis, paklau-
syti proto balso...

Pažadino nelauktas garsus 
beldimas į duris. Pasirodo, 

nuo minčių ir išvadų gausybės 
mane įveikė pavargusio žmo-
gaus miegas. Kai atrakinau du-
ris, pamačiau tėvą – staiga pase-
nusį, pavargusį, gerokai praži-
lusį, sielvartą belaikantį žmogų.

– Mama, sūneli... grįždama 
iš Panevėžio pateko avarijon...

Daugiau nieko nebegirdėjau. 
Mašinaliai dirstelėjau telefonan: 
praleista keliolika tėvo skambu-
čių, o miegojau apie valandą. Ka-
vinėje tikrai buvo ne ji... Palen-
gvėjusia širdimi atsidusau ir tik 
tada išgirdau, kaip tėvas klausia:

– Ar girdi mane, vaike? Va-
žiuoju į klinikas.

– Ir aš kartu, – skubiai tariau 
ir apkabinau tėvą. 

Nereikia žodžių – taip len-
gviau abiem. O mamai nupirk-
siu jos mėgstamų raudonų rožių 
puokštę ir nieko neaiškindamas 
pasakysiu: „Atleisk“. Tegul ma-
no vizija kavinėje lieka tik keis-
tu sapnu, iš kurio atsibudęs nu-
purtai blogas mintis ir vėl skubi 
į priekį, kol gena permainų vėjas 
ir gyvenimo troškulys. Kol gyve-
nimo maratonas tęsiasi. 

Vitalija LižAitiENė, Šakių r. 

Onos Trečiokienės nuotr., Kalvarijos sav.


