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Vilniuje daug įvairių už-
imtumo centrų negalią turin-
tiems žmonėms. Kuo ypatinga 
„Mažoji guboja“? 

„Mažoji guboja“ – organi-
zacija, vienijanti žmones, kurie 
nori kurti, tobulėti, ieškoti ir 
vis iš naujo save atrasti, nebijoti 
klysti, o suklydus – vėl pakilti. Šį 
centrą gaubia ypatinga kūrybi-
nė aura. Daug pasako vien jame 
įgyvendinamų projektų pavadi-
nimai: „Menas asmenims su ne-
galia“, „Tautodailės mokymų cik
las žmonėms su negalia“ ir kiti. 

Kokie keliai Tave atvedė į 
„Mažąją guboją“? 

Į „Mažąją guboją“ mane at-
vedė pats likimas. Ir Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugija 
(LSKD) „Guboja“. Dar būdama 
penktokė dalyvavau po kelerių 
metų „Mažąją guboją“ įkursian-
čios LSKD organizuotame kon-
kurse „Vaikystės šypsena“. Ta-
da pirmą kartą įžengiau į didelę 
sceną (konkursas vyko Kauno 
sporto halėje) ir suvokiau, kad 
noriu joje likti. 

Vėliau mūsų mokyklos mo-
kiniai (kaip, ko gero, ir kitų in-
ternatinių mokyklų auklėtiniai) 
buvo pakviesti dalyvauti LSKD 
„Guboja“ organizuotame res-
publikiniame piešinių konkur-
se „Čia mano namai“. Patekau 
tarp laureatų ir buvau pakvies-
ta atsiimti apdovanojimo į da-
bartinę Vilniaus dailės akademi-
ją. Čia pirmą kartą susitikau su 
būsimąja „Mažosios gubojos“ di-
rektore Nadežda Abromaitiene.

Buvau bebaigianti mokyklą, 
kai grįžusi į Vilnių per žiemos 
atostogas su broliu išėjau pasi-
vaikščioti į senamiestį. Grįžtant 
namo mano vežimėlis įklimpo į 
sniego pusnį. Broliui niekaip ne-
pavyko jo iš tos pusnies išvaduoti.  

„Mažoji guboja“ – 
vieta,  

kur išmokstama 
būti savimi

Lietuvoje – pažangiausi 
gydymo metodai 

Vaikų onkohematologijos 
centro vadovė Jelena Rascon pa-
brėžė, kad šiuo metu pasveiks-
ta apie 80 proc. vaikų, kuriems 
diagnozuotas vėžys. Gydytojos 
teigimu, per pastaruosius de-
šimtmečius situacija labai pa-
sikeitė – dabar galima drąsiai 
sakyti, kad Lietuvoje įdiegti vi-
si efektyviausi vaikų vėžio gy-
dymo metodai, prieinama ino-
vatyvi diagnostika, o pagal ne-
giminingų kraujo čiulpų donorų 
skaičių mūsų šalis yra tarp pir-
maujančių Europoje. Beje, krau-
jo čiulpų transplantacijos Vaikų 
onkohematologijos centre atlie-
kamos ir Latvijos, o nuo pernai – 
ir Ukrainos vaikams. 

Tiesa, nepaisant prieinamų 
inovatyvių vaistų, gydymo bū-
dų, diagnostikos galimybių, 20 
proc. vaikų nepavyksta išsau-
goti. Nuo maždaug 2010 metų 
pasveikimo procentas visame 
pasaulyje nebekyla. Ką daryti? 
Vienas iš sprendimo būdų yra 
jungimasis į tarptautines gru-
pes. Pasak J. Rascon, visos vai-
kų vėžio formos yra priskiria-
mos retoms ligoms. Dažniausiai 
vaikai serga kraujo ir centrinės 
nervų sistemos vėžiu. Tačiau 
ligos formos labai skiriasi pri-

klausomai nuo vėžio genetikos, 
išplitimo, vaiko amžiaus ir kitų 
faktorių. Tarkim, Lietuvoje sar-
koma serga vos 12 vaikai per 
metus, neuroblastoma – maž-
daug 6. Gydytojos teigimu, retos 
ligos yra susijusios su uždelsta 
diagnostika, mažesniu išgyve-
namumu, su brangiu gydymu, 
rimtomis pasekmėmis. „Tam, 
kad nustatytume, koks konkre-
čiu atveju vaikui gydymas yra 
geriausias, reikia sujungti įvai-
rių šalių duomenis, pasinaudo-
ti jų sukaupta patirtimi“, – įsiti-
kinusi Vaikų onkohematologijos 
centro vadovė. Labai svarbus 
pasiekimas – 2017 metų kovo 
mėnesį pradėję veikti Europos 
referencijos tinklai, kurie jungia 
įvairiomis retomis ligomis ser-
gančiuosius. „Bendrų gydymo 
gairių sudarymas, apsikeitimas 
informacija, bendrų duomenų 
bazių kūrimas su kitų šalių spe-
cialistais yra be galo svarbu no-
rint užtikrinti geriausią gydymą 
vaikų vėžiu sergančiam pacien-
tui“, – sako J. Rascon.

Įveikti ligą gali padėti 
bendrystė 

Vis dėlto vien gydymo neuž-
tenka. Svarbus ir aplinkinių pa-
laikymas. Lietuvos vaikų vėžio 
asociacijos „Paguoda“ vadovės 

Daivos Žaromskienės teigimu, 
buvusi Vaikų onkohematologi-
jos centro vadovė prof. Lina Ra-
gelienė jau prieš porą dešimčių 
metų matė tėvų patiriamą psi-
chologinę naštą. „Viena vertus, 
jie viską atiduotų savo vaikams, 
kita vertus, tėvus visada lydėjo ir 
lydi baimė. Reikėjo tuos tėvelius 
suburti, psichologiškai pakelti, 
kad kaltės, baimės, disharmoni-
jos jausmas pereitų į stip rybės, 
pasitikėjimo ir veiklos jaus-
mus. Todėl buvo įkurta asocia-
cija „Paguoda“, kuri šiemet mini 
jau 25ąsias savo gyvavimo me-
tines“, – sako D. Žaromskienė. 

1993 metais susikūrusios 
asociacijos tikslas buvo psi-
chologiškai padėti tėvams, ku-
rių vaikai serga vėžiu. „Laikui 
bėgant atsirado naujų planų – 
pradėjome derinti psichologi-
nę pagalbą ir pramogas. Atsi-
rado renginiai tėveliams, pra-
mogos, įrengtas žaidimų kam-
barys, psichologo kambarys, 
veikia nemokama linija tėve-
liams – paskambinus atsiliepia 
medikai, psichologas, socialinis 
darbuotojas“, – pasakoja asoci-
acijos vadovė. Jos teigimu, dau-
gumai šeimų tuo sunkiu laiko-
tarpiu, kai suserga vaikas, rei-
kalinga materialinė parama.  

Indrės Kavaliauskienės šeima.

Vaikų onkohematologijos centro 
vadovė Jelena Rascon.

Lietuvoje onkologine liga kasmet suserga apie 80 vaikų. Vė-
žys vis dar yra viena pagrindinių vyresnių nei 1 metų vaikų 
mirties priežastis (po traumų). Vis dėlto medikai tikina – vė-
žio diagnozė nebėra nuosprendis. Retų ligų dienos išvakarėse 
surengtoje konferencijoje, kuri buvo skirta Vaikų vėžio dienai 
paminėti, kalbėta apie pasiekimus ir iššūkius gydant šią ligą.

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Du gyvavimo ir veiklos de-
šimtmečius mininti „Ma-
žoji guboja“ – ne tik dai-
liųjų amatų centras, bet ir 
kūrybinę gyslelę turinčių 
sostinės neįgaliųjų antrie-
ji namai. Čia augama ir to-
bulėjama, čia pastebimas ir 
puoselėjamas net menkiau-
sias meninis gebėjimas, iš 
čia išeinama į savarankiš-
ką gyvenimą, tačiau nepa-
mirštama sugrįžti. Inga Fi-
lipovič – viena iš tų, kuriai 
„Mažoji guboja“ padėjo už-
siauginti sparnus.

Integracijos keliu

Inga Filipovič: esu tarp tų, kuriems „Mažoji guboja“ parodė gyvenimo prasmę.

(nukelta į 5 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Mes dar ir dar dainuosim...Kaišiadorys: 

�� Jonas Katkevičius rašo apie 
tai, kaip šventinį laikotarpį pami-
nėjo Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugija. 

Prieššventinė vasario savai-
tė buvo gausi įvairių kultūri-
nių įvykių. Ko gero, daugiausiai 
jų vyko Kaišiadorių socialinių 
paslaugų centre. Vasario 13 die-
ną Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugiją aplankė Seimo narė 
Laimutė Matkevičienė. Ji ne tik 
domėjosi draugijos veikla, ben-
dravo su tarybos nariais, bet ir 
atvežė dovanų – Lietuvos Nepri-
klausomybės 100mečio proga 
pirmininkė Stanislava Globienė 
gavo proginį atminimo ženklelį, 
o tarybos moterims ir aktyviau-
siems draugijos nariams buvo 
įteiktos valstybinės vėliavos. 
Vėliava buvo įteikta ir buvusiai 
ilgametei draugijos pirmininkei 
Elenai Varkalienei.

Kaip niekada linksmai bu-
vo išlydėta žiema per Užgavė-
nes. Neišdildomų įspūdžių pa-
liko Lietuvos 100mečio minė-
jimas ir koncertas, kurį orga-
nizavo Lietuvos aklųjų ir silp
naregių sąjungos Kaišiadorių 
filialo vadovė Aušra Griesienė, 
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė S. Globie-
nė. Apie prieš 100 metų ir vėliau 
vykusius istorinius įvykius pa-
sakojo A. Griesienė. Trumpą, bet 
labai įdomų pranešimą perskai-
tė ir koncerto vedėja Dalia Sin-
kevičienė. Renginyje dalyvavo 
kurčiųjų organizacijos (vadovė 
Asta Dzedulionienė), Kaišiado-
rių krašto neįgaliųjų sąjungos 
(vadovas Ramūnas Adomaitis) 

nariai. Salę papuošė Irena Guš-
čiuvienė.

Pirmiausia scenoje žiūrovai 
pamatė ir išgirdo balsingąsias 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Kaišiadorių filialo mo-
terų vokalinio ansamblio „Vo-
lungėlė“ (vadovė Regina Grie-
siūvienė) dainininkes. Šio ko-
lektyvo repertuaras vis sudė-
tingesnis, sulaukia vis didesnio 
žiūrovų pripažinimo. Kaišiado-
rių rajono neįgaliųjų draugijos 
moterų vokaliniam ansambliui 
„Gabija“ šiuo metu vadovau-
ja Liutauras Milišauskas. Kon-
certo pabaigoje žiūrovų laukė 
staig mena – naujo mišraus vo-
kalinio ansamblio „Gabijos ro-
mansai“ debiutinis pasirody-
mas. L. Milišauskas per trumpą 
laiką sugebėjo paruošti įspūdin-
gą abiejų kolektyvų programą. 

Koncertui pasibaigus bu-
vo suorganizuotas proto mū-
šis Lietuvos 100mečio tema. 
Klausimus parengė Kaišiadorių 
aklųjų ir silpnaregių kolekty-
vas. Nugalėtojų nebuvo, nes vi-

si puikiai žinojo savo tėvynės is-
toriją. Vėliau sudarytos mišrios 
komandos varžėsi, kas geriau 
žino lietuviškas dainas. Rengi-
nys buvo turiningas ir linksmas. 

Kažkada rašiau prisimini-
mų knygą „Mes dar dainuosim“. 
Kodėl atmintyje įstrigo būtent 
šį frazė, pažadas, gal net viltis?.. 
Ateityje būsime laimingi ir to-
dėl, be abejo, dainuosime. Atro-
do, nykus tas pensininko, o ypač 
neįgaliojo gyvenimas. Ką veikti, 
jeigu nenori prie tvenkinių gau-
dyti mirtinai išsigandusių, visais 
žvynais ir pelekais pasišiaušusių 
ešeriukų, vaikyti zuikių, tykoti 
šerno ar megzti kojinę?

Yra nuomonė, kad žmogui tik 
sulaukus šešiasdešimties metų 
prasideda geras, laisvas ir lai-
mingas gyvenimas. Turi laiko 
pagaliau daryti tai, apie ką sva-
jojai visą gyvenimą. Gali rašyti 
eiles, humoreskas, straipsnius, 
pradėti piešti, tapyti ir dainuo-
ti. Tik tada pajunti, koks brangus 
likęs gyvenimo laikas, kiek daug 
dar reikia spėti. 

�� Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanisla-
va Maslinskienė „Bičiulystei“ 
atsiųstame laiške papasakojo, 
kaip visai šaliai svarbiu metu bu-
vo pagerbti organizacijos nariai. 

Vasario 16ąją minėjome ne 
tik Valstybės atkūrimo 100metį. 
Ši data buvo labai svarbi ir trims 
Širvintų rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariams. Draugijos tary-
bos vardu buvo pasveikinta 
Kristina Kikutytė iš Anciūnų. Ji 
šventė jaunatvišką 40 metų ju-
biliejų. Antroji jubiliatė – drau-
gijos narė Valentina Švedie-
nė – paminėjo 80ąjį gimtadie-
nį. Joms įteikėme sveikinimus, 
gėlių, palinkėjome ištvermės ir 
stiprios sveikatos.

Lietuvos  atkūrimo 100mečio 
sukakties proga Širvintų rajono 
savivaldybės merė Živilė Pins-
kuvienė Jonui Romaškai įteikė 
Igno Šeiniaus premiją. J. Romaš-
ka dalyvauja Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Viltis“ veikloje. 

Muzikantas ir muzikos kūrėjas 
taip pat groja Širvintų kultūros 
centro kapeloje „Noragas“ (va-
dovė Gintarė Jakštienė), folkloro 
kolektyve „Gojus“ (vadovė Nijolė 
Vitkauskaitė). J. Romaška muzi-
kuoja ne tik su suaugusiaisiais, 
bet ir su mažaisiais – pradinės 
mokyklos mokytojos Rūtos Ta-
mašauskienės vadovaujamu fol-
kloro kolektyvu „Želmenėliai“.

J. Romaška kuria muziką ir 
garsina ne tik savo gimtąjį kraš-
tą Širvintas. Jį pažįsta visa Lietu-
va – muzikantas dalyvauja įvai-
riuose renginiuose ir už respub
likos ribų (grojo Peterburgo ar-
monikierių šventėse). Jonas turi 
daug įvairių apdovanojimų: di-
plomų, nominacijų už prizines 
vietas. Be muzikos jis dar domi-
si bitininkyste, medžiokle. 

Sveikiname I. Šeiniaus pre-
mijos laimėtoją, linkime geros 
sveikatos ir dar ilgai savo muzi-
ka džiuginti ne tik Širvintų, bet 
ir visos Lietuvos klausytojus.

�� Ramutė Saveikienė „Bičiu-
lystės“ skaitytojams pasako-
ja apie Vasario 16-osios šventę 
Druskininkų savivaldybės neįga-
liųjų draugijoje. 

Vasario 16ąją Lietuva šven-
tė Valstybės atkūrimo dieną. 
Šiais metais šventė ypatinga. 
Miestuose ir miesteliuose vyko 
renginiai, skirti šiai dienai pami-
nėti. Druskininkų savivaldybės 
socialinių paslaugų centre tokį 
renginįminėjimą organizavo 
Neįgaliųjų draugija.

Draugijos pirmininkas Rai-
mundas Tenenis susirinku-
siuosius pasveikino Valstybės 
atkūrimo dienos proga. Jis per-
skaitė Nepriklausomybės ak-
tą, kurį prieš 100 metų vasa-
rio 16 d. Vilniuje pasirašė 20 

Lietuvos tarybos narių. 
R. Tenenis kalbėjo apie švie-

sų protėvių atminimą ir jų dide-
lius darbus atkuriant Lietuvos 
valstybę. Jie įkvepia mus kas-
met minėti Vasario 16ąją. Pa-

�� Rasa Stankevičienė laiš-
ke „Bičiulystei“ rašo apie tai, 
kaip Kėdainių rajono paraple-
gikų asociacija paminėjo Lietu-
vos valstybės atkūrimo jubiliejų.

Vasario 15 dieną Kėdainių 
bendruomenės socialiniame 
centre įvyko rajono paraplegi-
kų asociacijos ataskaitinis susi-
rinkimas. Tuo pačiu paminėtas 
ir mūsų Valstybės 100metis. 
Paraplegikų asociacijos pirmi-
ninkė Alma Margevičienė per-
skaitė ataskaitą už 2017uosius 
metus. Pernai buvo įgyvendin-
ta daug projektų, įvyko daugybė 
renginių, išvykų, kelionių, pas-
kaitų, susitikimų. Pirmininkė 
pasidžiaugė aktyvia ansamblio 
,,Almėja“ veikla (vadovė Daiva 
Staškuvienė) ir tuo, kad parap-
legikų asociacija visuomet ran-
da pritarimą bei palaikymą, taip 
pat ir finansinį, Kėdainių rajono 
savivaldybėje. A. Margevičienė 

pateikė išsamią finansinę atas-
kaitą, pasiūlė diskutuoti, išsa-
kyti pastabas ir pasiūlymus. 
Po ataskaitos pirmininkei buvo 
padėkota už nuoširdų darbą, už 
tai, kad, anot Stasio Antanaičio, 
jai galima skambinti bet kuriuo 
paros metu. A. Margevičienė su-
laukė puokštės gėlių ir gausių 
plojimų. Ne mažiau plojimų nu-
sipelnė ir organizacijos narių 
paruoštas mini spektaklis (re-
žisierė D. Staškuvienė) apie Ra-
munėlės ir Dobilo meilę, piktąją 
pamotę Aguoną ir nenaudėlę jos 
dukrą Rožytę, save įsimylėju-
sį Narcizą, modernią paspirtu-
ku važinėjančią raganą ir viską 
sutvarkančią gerąją fėją. Akto-
riai puikiai atliko savo vaidme-
nis, visus susirinkusiuosius už-
krėtė gera nuotaika. Renginį už-
baigė viktorina, kurioje reikėjo 
atsakyti į klausimus apie svar-
bius Lietuvos valstybės įvykius.

sakojimą jis papildė savo kūry-
bos eilėraščiu.

Renginį eilėmis ir dainomis 
apie gimtąjį kraštą praskaidri-
no ansamblis „Rasa“ (vadovas 
Algimantas Padegimas). 

Šimtmečio jubiliatai 
ir apdovanotieji

Širvintos:

Ataskaitiniame 
susirinkime – ne tik skaičiai

Kėdainiai:

Paminėjome Vasario 16-ąją Druskininkai:

�� Valstybės atkūrimo jubilieji-
nio renginio įspūdžiais laiške „Bi-

čiulystei“ pasidalijo telšiškė Vida 
Zenauskienė.

Vasario 16-osios proga apdovanoti Neįgaliųjų draugijos nariai.

Daug plojimų sulaukė spektaklis apie Ramunėlės ir Dobilo meilę.

Dainos ir eilės LietuvaiTelšiai:

Šventę pradėjome sugiedoję 
Lietuvos himną. Draugijos pir-
mininkas Sigitas Tumbrotas vi-
sus narius pasveikino ir linkėjo 
stiprybės, sveikatos, kūrybin-
gumo darbuose ir džiaugsmin-
gų akimirkų. Savo kūrybos ei-
lių paskaitė Danutė Seržentie-
nė bei Joana Jucienė. Šventę tę-
sė draugijos mišrus vokalinis 
ansamblis „Žemaitija“ (vado-
vė Daiva Lingienė) – skambė-
jo dainos apie Lietuvą. Lietu-
vių liaudies dainas dainavome 
visi kartu.Telšiškiai Lietuvai skyrė visą puokštę dainų ir eilių.

Druskininkiečiai iškilmingai paminėjo Vasario 16-ąją.

Kaišiadorių rajono neįgaliesiems šventiniu laikotarpiu netrūko progų susi-
rinkti.
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�� Gruzdžių neįgaliųjų drau-
gijos narė Angelė Vaičiulie-
nė rašo apie Valstybės atkūri-
mo 100-mečio renginius Šiau-
lių rajone. 

Artėjant  Lietuvos 100mečiui 
reikėjo ką nors sugalvoti ir 
Šiaulių rajono Gruzdžių neįga-
liųjų draugijos nariams. Rank-
darbių būrelio narė A. Šimai-
tienė pasiūlė Lietuvos žemėla-
pį papuošti trispalvės žiedais. 
Tautodailininkė D. Motvydie-
nė parengė projektą, o moterys 
ėmėsi darbo – nėrė geltonas, ža-
lias ir raudonas gėlytes. Dau-
giausia gėlyčių nunėrė J. Znu-
tienė, A. Šimaitienė, I. Vrub
liovskaja, žodžius išsiuvinėjo 
N. Budrikienė.

Atliktą darbą apipavidali-
no V. Kelpšienė, K. Satkauskie-
nė. Šis darbas eksponuojamas 
Gruzdžių kultūros centre, Lie-

�� „Bičiulystei“ parašiusi Šiau-
lių Parkinsono draugijos pir-
mininkė Zita Vaidilienė pasi-
dalijo įspūdžiais iš prasmingo 
renginio.

„Graži tu mano“ – taip vadi-
nosi Šiaulių Parkinsono drau-
gijos ir Šiaulių universiteto So-
cialinės gerovės ir negalės stu-
dijų fakulteto renginys, skirtas 
Lietuvos atkūrimo 100osioms 
metinėms paminėti. Specialio-
sios pedagogikos katedros lek-
torius E. Elijošius paruošė 100 
skaidrių, atspindinčių Lietuvos 
nepriklausomybės kelią. 

Parkinsono draugijos narė 
poetė S. Grybauskienė šia pro-
ga išleido savo penktąją poezi-
jos knygą „Pasiilgau lietaus, sa-
vo svečio“. Kita draugijos narė 

poetė S. Merkienė sukūrė keletą 
eilėraščių, skirtų Lietuvos gar-
bingam jubiliejui.

Renginyje svečiavosi litera-
tassatyrikas V. Gasparavičius, 
solistė A. Lengvinienė, kurie 
muzikiniais kūriniais virpino 
susirinkusiųjų širdis. Lietuvai 
skirtų eilių paskaitė draugijos 
narės I. Gilienė, D. Zakarienė, 
V. Kauneckienė, R. Mikolaitienė. 
Savo prisiminimais apie tremtį 
ir prieš 50 metų Šiauliuose iš-
keltą vėliavą dalijosi J. Griga-
liūnas ir B. Gaižauskas. Renginį 
įamžino operatoriusfotografas 
R. Gentvilas. 

Dar ilgai draugijos nariai da-
lijosi įspūdžiais, prisimindami 
savo jaunystės laikus, kokia Lie-
tuva buvo prieš 80 metų.

�� Vilkaviškio krašto neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Birutė 
Jotautienė pasidalijo ataskaiti-
nio susirinkimo įspūdžiais. 

Prasidėjus naujiems kalen-
doriniams metams, Vilkaviškio 
krašto draugija sukvietė savo 
narius į ataskaitinį susirinki-
mą. Išsamią veiklos ataskaitą 
už 2017 metus pateikė pirmi-
ninkė Valė Masiliūnienė. 

Rajono meras Algirdas Nei-
berka visus susirinkusiuosius 
pasveikino Lietuvos 100mečio 
proga. Prie pasisakymų prisijun-
gė Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Simona Bikaitė. Ji pami-
nėjo mūsų nuveiktus darbus, pa-
gyrė neįgaliųjų numegztas tau-
tiškas riešines. Aktyvia draugi-
jos veikla pasidžiaugė neįgalių-
jų organizacijų projektų koordi-
natorė Raimonda Skripkiūnienė. 
Visi svečiai geru žodžiu minėjo 
V. Masiliūnienės nuveiktus dar-

Lietuvos žemėlapyje – 
ir gruzdiečių gėlės...

Šiaulių r.:

tuvos 100mečio minėjimo ren-
ginyje, kurio metu bendrijos 
narė K. Satkauskienė paskaitė 
L. Braziulio eilių. 

„Graži tu mano“Šiauliai:

Šiaulių universiteto lektorius Egidi-
jus Elijošius.

Rinkosi išklausyti nuveiktų 
darbų ataskaitą

Vilkaviškis:

Neįgaliuosius pasveikino Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka.

bus. Prie pasisakymų prisijun-
gė ir Vilkaviškio miesto seniū-
nas Remigijus Kurauskas, kuris 
dažnai apsilanko mūsų draugijo-
je ir mato mūsų veiklą iš arti. Jis 
pabrėžė, kad mūsų organizacija 
yra pavyzdys kitoms. 

Draugijos pirmininkė savo 
ataskaitoje išvardijo nuveiktus 
darbus. Ji pasidžiaugė, kad prie 
visų siekių prisidėjo savivaldy-
bė – gautos patalpos suteikė er-
dvės veiklai vykdyti, susitiki-
mams. O jeigu susirenka dides-
nis mūsų būrys, galimybę pasi-
naudoti sale suteikia turizmo ir 
informacijos centras. Pirminin-
kė džiaugėsi rankdarbių klubu 
„Hobis“. Moterų darbai papuošė 
seniūnijos, savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus kabine-
tus. Prieššventiniu laikotarpiu 
aplankyti patys silpniausi drau-
gijos nariai, kuriems padovano-
ta klubo „Hobis“ darbų: numegz-

tų kojinių, pirštinių, riešinių, pa-
gamintų nykštukų. Didelių spe-
cialiųjų poreikių turinčios drau-
gijos narės Janinos Kairienės 
duk ra Jūratė padėkojo už tary-
bos narių apsilankymą. Jos tei-
gimu, toks vizitas mamą malo-
niai nustebino. 

Pirmininkė ataskaitoje pa-
minėjo ir tai, kad neįgaliesiems 
teikiama informacija, vyksta už-
imtumo, meninių gebėjimų veik
los, rengiamos išvykos. Pasak 
V. Masiliūnienės, daug pasiekimų 
turi ir sporto entuziastai, veikia 
skaitovų būrelis. Pirmininkė pa-
brėžė, kad draugijos veikloje ga-
li dalyvauti kiekvienas norinty-
sis. Nesvarbu, ar jis yra iš mies-
to, ar iš kaimo. 

Pateikta ir išsami revizijos 
komisijos ataskaita. Skaičių ne-
daug, kadangi finansavimas bu-
vo kuklus. Surinktas nario mo-
kestis ir gauta 2% parama pa-
naudota patalpų nuomai, už-
imtumui vykdyti. Abi ataskai-
tos įvertintos gerai. Patvirtinus 
ataskaitą, susirinkimui pirmi-
ninkaujanti Elytė Derenčienė 
pristatė ansamblį „Kraštietės“. 
Skambėjo jo atliekamos lietuvių 
liaudies dainos. Sulaukėme daug 
plojimų. Susirinkimui baigiantis 
V. Masiliūnienė dar kartą padė-
kojo visiems susirinkusiesiems, 
tarybai, savanoriams. Dalyva-
vusiems „Maisto banko“ akcijo-
je ji įteikė padėkas. 

Antano Jotautos nuotr.

Vaikas ligoninėje yra gydo-
mas nuo pusės metų iki metų.  
Šeimos nariams, ypač mamoms, 
ligoninės tampa antraisiais na-
mais – jos praranda darbą, daž-
nai ir pajamas. „Džiaugiamės, 
kad prisidėjome prie Ligos ir 
motinystės įstatymo pakeiti-
mo – nedarbingumo lapelis sun-
kiomis ligomis sergantiems tė-
vams yra tęsiamas visus metus. 
Tai reiškia, kad mūsų mamytės 
išlaiko ir darbo vietą, ir gau-
na pinigų, – sako D. Žaromskie-
nė. – Labai džiaugiamės, kad už 
kompensuojamuosius vaistus 
mūsų pacientai PVM mokės 5, o 
ne 21 proc. Taip pat džiugu, kad 
kai kurie vaistai, kurie skiriami 
ligoniukui esant grybinėms in-
fekcijoms, jau yra įtraukti į kom-
pensuojamųjų vaistų sąrašą. Ti-
kimės, kad Sveikatos apsaugos 
ministerija tą sąrašą patvirtins.“ 
Jos teigimu, šie vaistai itin bran-
gūs – už juos tėvai mokėdavo ir 
300, kiti net 600, 900 eurų. 

Šiais metais asociacija sky-
rė daugiau nei 36 tūkst. eu-
rų 4 Vaikų onkohematologijos 
skyriaus palatų remontui. „Ti-
kimės, kad naujos sienos, gra-
ži aplinka mūsų ligoniukams, 
jų tėvams suteiks energijos ir 
pasitikėjimo, kurio jiems la-
biausiai trūksta“, – sako D. Ža-
romskienė. Jos teigimu, planuo-
jama suremontuoti likusias pa-
latas, sutvarkyti jaukų holą, pa-
daryti poilsio zoną. „Kiekvie-
nais metais ateina gydytis nauji 
vaikučiai, naujos šeimos ir psi-
chologinė pagalba, geras žodis, 
kartais pabuvimas šalia, ran-
kos ant peties uždėjimas daug 
ką reiškia“, – dalijasi patirtimi 
asociacijos „Paguoda“ vadovė.

Gerosios patirtys įkvepia
„Liga netrukdo būti gražiam 

ir sėkmingam“ – taip vadinosi 
tradicinė, kasmet vasario mė-
nesį (Vasario 15oji – Vaikų vė-
žio diena) rengiama konferenci-
ja, į kurią susirinkę asociacijos 
nariai, medikai dalijasi patari-
mais, kaip geriau kovoti su liga, 
kaip įveikti jos pasekmes. 

Apie savo patirtį papasako-
jo ir ligą įveikusieji. Ramūnas 
Amšiejus leukemija susirgo bū-
damas 5 metų. Praėjęs sunkų 

gydymo procesą, porą kartų iš 
naujo mokęsis vaikščioti, Ra-
mūnas jau baigia užmiršti savo 
ligą ir džiaugiasi, kad su žmo-
na pavyko susilaukti dukrelės.

Indrė Kavaliauskienė taip 
pat pakiliai nusiteikusi – jos sū-
nui diagnozuota sunki kraujo 
liga, negydant galėjusi pereiti į 
leukemiją, sustabdyta. Kitas jos 
sūnus, būdamas vos 2 metų, ta-
po jauniausiu šalyje kraujo čiul-
pų donoru savo broliui. Visos 
sudėtingos procedūros, gydy-
mas užmaršty. Moteris džiau-
giasi linksmais, gyvenimu besi-
džiaugiančiais 2 sūneliais. 

„Dažnai mūsų klausia: kaip 
jūs tokioje aplinkoje ištveriate, 
kaip jūs ten galite dirbti. Mes 
gauname ir daug teigiamų emo-
cijų. Kai atvažiuoja vaikas ir tu 
jo nebepažįsti, tik pagal mamą 
gali atskirti – jis pasikeičia, už-
auga, atauga plaukai, priauga 
svorio... Mama pražysta. Tie 
momentai suteikia stiprybės“, – 
sako Vaikų onkohematologijos 
centro vadovė J. Rascon. Ji tikisi, 
kad tie gerieji pavyzdžiai įkvėps 
ir kitas šeimas, galbūt šiuo me-
tu išgirdusias diagnozę ar be-
sigydančias. Gydytoja įsitiki-
nusi, kad sveikstant labai daug 
stiprybės suteikia šeima. Žmo-
nės, kurių šeimose stabili situ-
acija, sunkų gydymo kelią pra-
eina emociškai ir psichologiškai 
lengviau. Ji ragina susirgus vė-
žiu nenuleisti rankų – savo dar-
bui atsidavę medikai, šiuolai-
kinės gydymo ir diagnostikos 
galimybės suteikia daug vilčių.

„Mums svarbu ne tik išgy-
dyti, bet išgydyti kokybiškai: 
kad jūs išeitumėte iš mūsų, tęs-
tumėte mokslus, gimdytumėte 
savo vaikus, kad mūsų valstybė 
toliau klestėtų“, – sako J. Rascon. 

Aurelija BABiNsKiENė 
Žygimanto Gedvilos nuotr. 

Vėžys netrukdo būti 
gražiam ir laimingam

(atkelta iš 1 psl.)

Asociacijos „Paguoda“ vadovė Dai-
va Žaromskienė.

P a d ė k a
Iniciatyvinė grupė dėkoja visiems rajono neįgaliesiems bei Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos nariams, gausiai susirinkusiems į neeilinę rinkiminę 
konferenciją, vykusią 2018 metų vasario 9 dieną, ir aktyviai palaikiusiems 
naujai renkamą pirmininkę, bei svarstant kitus draugijai rūpimus klausi-
mus. Taip pat nuoširdų ačiū tariame Lietuvos neįgaliųjų draugijos ir Kel-
mės rajono savivaldybės darbuotojams už visokeriopą paramą ir pagalbą.

Naujai išrinkta Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos taryba  
bei revizijos komisija

Sunkią ligą išgyvenęs Ramūnas Amšiejus su žmona augina dukrelę.
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Daktaras
Aiskauda

Ministro A. Verygos teigi-
mu, tai labai svarbus žingsnis 
į priekį, kuris bus naudingas 
ir pacien tams, ir šeimos gy-
dytojams. Juk šias priemones, 
pavyzdžiui, sauskelnes, įklo-
tus, tvarsčius, insulino pompų 
keičiamąsias dalis, diagnosti-
nes juosteles gliukozės kiekiui 
kraujyje nustatyti ir kitas MPP 
naudoja nemažai žmonių, tad 
pokyčius jie tikrai pajus.

„Tikimės, kad ši naujovė pa-
gerins medicinos priemonių 
prieinamumą pacientams, pa-
dės mažinti eiles pas šeimos 
gydytojus, nes norint pratęsti 
joms receptus, nebereikės ke-
liauti į polikliniką. Šeimos gy-
dytojas ir slaugytojas jau gali 
pakartotinai pacientui išrašyti 
anksčiau paskirtų kompensuo-
jamųjų MPP ne ilgesniam kaip 3 
mėnesių laikotarpiui, jei recep-
tas išrašomas suaugusiam žmo-
gui. Jei receptas išrašomas vai-
kui – ne ilgesniam kaip 1 mėne-
sio laikotarpiui“, – sako minis-
tras A. Veryga.

Sveikatos apsaugos minis-
terija primena, kad Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis kom-
pensuojamosios MPP pacien-
tams išrašomos remiantis nu-
statyta tvarka – kompensuoja-
mųjų medicinos pagalbos prie-
monių sąrašu.

Minėtos priemonės yra iš-
rašomos tik ambulatoriškai gy-
domiems privalomuoju sveika-
tos draudimu (PSD) draustiems 
pacientams. Išrašyti pirmą kar-
tą skiriamų kompensuojamųjų 
MPP turi teisę gydantis gydyto-
jas, atsižvelgdamas į ligos eigą, 
sunkumą, gretutines ligas. Vė-
liau minėtas priemones gali iš-
rašyti ir bendrosios praktikos 
slaugytojas.

sAM ir „Bičiulystės“ inf.

Prieš daugiau kaip 4 tūkst. 
metų kinai aprašė vadina-
mąją imperatorių ligą, kuri 
vėliau buvo pavadinta „be-
riberi“. Pavadinimas „be-
riberi“ reiškia „avies eise-
na“ – ligonių kojos susta-
barėja ir jų eisena tampa 
panaši į avių (lietuviškas 
šios ligos terminas „beri-
beris“). Mat Kinijos, Japo-
nijos ir kitų Rytų šalių val-
dovai daugiausia maitinosi 
poliruotais (be lukštų) ry-
žiais, kurie buvo vadinami 
tauriaisiais. 

XIX a. japonų mokslininkas 
K. Takakis, tarnaudamas lai-
vyne, pastebėjo, kad vienų toli-
mojo plaukiojimo laivų koman-
dos suserga mirtina nervinės 
karštinės forma, kitų laivų ko-
mandos – ne. Ištyręs jūreivių 
mitybos skirtumus abiejų gru-
pių laivuose, mokslininkas pa-
stebėjo, kad tie jūreiviai, kurie 
neturėjo rimtų sveikatos prob
lemų, vartojo mažai poliruotų 
ryžių ir daugiau mėsos, žuvies, 
daržovių, pieno bei gaminių 
iš kvietinių miltų negu susir-
gusios komandos. Laivyno va-
dovybė sutiko su mokslininko 
pastabomis ir nuo to laiko ta-
po privaloma visų laivų jūrei-
vius maitinti pagal K. Takakio 
rekomendacijas. 

Beriberis... infekcinė 
liga(!)

K. Takakis šia tema viename 
prestižiniame medicinos žur-
nale išspausdino straipsnį, ku-
riame tvirtino neabejojąs, kad 
ligos priežastis yra kokios nors 
svarbios maistinės medžiagos 
stygius. Tačiau to meto medi-
cinos autoritetai vieningai at-
metė šį mokslininko teiginį, nes 
tuo metu ši liga buvo laikoma 
infekcine. Ir tai tęsėsi iki 1890 
metų, kai vienas olandų gydyto-
jas nustatė ryšį tarp beriberio 
ligos ir poliruotų ryžių. Praėjus 
dešimčiai metų kitam olandų 
gydytojui pavyko įrodyti, kad 
įbėrus į verdamą ryžių košę ar 
sriubą ryžių lukštų, galima iš-
vengti beriberio ligos. 

Išskirta biologiškai 
aktyvi medžiaga

1911 m. lenkų chemikui 
K. Funkui pavyko iš ryžių sėlenų 
susintetinti biologiškai aktyvią 
medžiagą, kuri pastebimai pa-
lengvindavo akivaizdžius beri-
berio ligos požymius (raumenų 
išsekimą, psichikos sutrikimus) 
ir ją pavadino vitaminu. 1926 m. 
olandų biochemikui B. Jansenui 
jau pavyko pagaminti gryną vi-
tamino B1 junginį. Amerikie-

čių chemiko R. Viljamso dėka 
1937 m. atsirado šio vitamino 
cheminė formulė ir tiamino pa-
vadinimas ir prasidėjo pramo-
ninė tiamino gamyba.

Pastaba: medicinoje egzis-
tuoja šios vitamino B1 formos: 
tiaminas (dažniausiai vartoja-
mas aktyvios formos junginio 
terminas), fosfotiaminas, ben-
fotiaminas, kokarboksilazė 
(tiamindifosfatas).

Tiamino stygiaus 
požymiai

 rankų, kojų tirpimas,
 smegenų funkcijų sutri-

kimas,
 padidėjęs nervinis dirglu-

mas, verksmingumas, nerimas, 
depresija,
 šalčio pojūtis (netgi esant 

250 C šilumos) arba priešingai – 
karščio pojūtis galūnėse,
 atminties pablogėjimas,
  įvairių kūno vietų nie-

žėjimas,
 padidėjęs nuovargio po-

jūtis,
 rankų drebėjimas,
  nemiga arba košmariš-

ki sapnai,
  žemas savęs vertinimo 

lygis, 
 galvos, blauzdų skausmai,
 raumenų silpnumas, 
 rankų ir kojų pabrinkimai,
  judėjimo koordinacijos 

pablogėjimas,
 viduriavimas arba vidu-

rių užkietėjimas,
 kepenų padidėjimas,
 apetito sumažėjimas, 
 ryškus svorio kritimas,
 skrandžio ir žarnyno su-

trikimai, 
 pykinimas,
 žemas arterinis kraujos-

pūdis,
 dusulys (netgi esant ma-

žam fiziniam krūviui), 
 padažnėjęs širdies plaki-

mas, ūmus širdies nepakanka-
mumas,
 dėmesio koncentracijos 

sumažėjimas.
Pastaba 
Esant žymiam tiamino defi-

citui, pasireiškia vis daugiau be-
riberiui būdingų požymių: pa-
ralyžius, bloga atmintis, pasto-
vus galvos skausmas, padažnė-
jęs širdies plakimas, skausmai 
širdies plote, dusulys, pabrin-
kimai, blogas apetitas, bendras 
silpnumas, raumenų atrofija, 
skausmas pilve, nepraeinan-
tis vidurių užkietėjimas, svorio 
kritimas, nestabili eisena.

Tiamino vartojimo 
dienos norma

Moterims nuo 15 metų – 0,8 
miligramo (mg) per dieną, nėš-

čiosioms – 0,9 mg (jeigu gydy-
tojas nenurodo kitaip), žindy-
vėms – 1 mg. Vyrams nuo 19 iki 
50 metų – 1 mg, nuo 51 metų – 
0,9 mg. Beje, nustatant tiksles-
nę tiamino dienos normą vy-
rams paprastai atsižvelgiama 
į suvartojamų maisto kalorijų 
kiekį ir fizinę veiklą.

Ar įmanomas 
perdozavimas?

Vartojant maisto produk-
tus, turinčius netgi labai dide-
lius kiekius tiamino, perdoza-
vimo paprastai nebūna. Mat šio 
vitamino perteklių organizmas 
pašalina natūraliu būdu per 
virškinimo sistemą arba su šla-
pimu. Taigi tiamino perteklius 
gali atsirasti dėl gydytojo ne-
paskirtų tiamino injekcijų bei 
vartojant maisto papildus su 
tiaminu. Perdozavimas (daž-
niausiai tai įvyksta tuomet, 
kai ilgą laiką organizmas gau-
na kasdien daugiau kaip 3 mg 
tiamino) gali sukelti alergines 
reakcijas, įvairius spazmus, pa-
kelti kūno temperatūrą, paže-
minti arterinį kraujospūdį. Pa-
vyzdžiui, suvartojus 100 kartų 
didesnę negu paros norma tia-
mino dozę, gali skaudėti galvą, 
prasidėti traukuliai, atsirasti 
silpnumas, alergija (netgi ana-
filaksinis šokas!), dilgėlinė, su-
trikti širdies ritmas. Beje, pasi-
taiko, kad kurio nors žmogaus 
organizmas apskritai yra prie-
šingas tiaminui. Tokiu atveju 
pakanka net pačios mažiau-
sios tiamino dozės, kad atsi-
rastų, pavyzdžiui, įkyrus odos 
niežėjimas. 

Paaiškinimai
1. Anafilaksinis šokas – ūmi 

gyvybei pavojinga alerginė or-
ganizmo reakcija: krinta krau-
jospūdis, atsiranda dusulys, dil-
gėlinė, pilvo skausmai, silpnu-
mas, sąmonės pritemimas ar-
ba praradimas, kai kada trau-
kuliai, – būtina skubi medici-
nos pagalba.

2. Dilgėlinė – liga, pasireiš-
kianti odos niežėjimu, pūkšli-
niu odos (kartais ir gleivinių) 
įvairaus dydžio išbėrimu, pri-
menančiu sudilginimą dilgėle. 
Bėrimai gali atsirasti staiga, o 
po kelių valandų ar vėliau be 
pėdsakų odoje išnykti.

Priežastys, sukeliančios 
tiamino stygių

 reguliarus kofeino turin-
čių gėrimų (kavos, arbatos ir 
kt.) vartojimas skatina didelio 
kiekio druskos rūgšties išsisky-
rimą, kuris organizme sunaiki-
na apie 50 % tiamino; 
 ilgalaikis šlifuotų ryžių, 

baltos duonos, makaronų, kon-

diterijos produktų ir kitokių 
gaminių, neturinčių grubios 
ląstelienos, t. y. sėlenų, varto-
jimas padidina tiamino defici-
tą 3 kartus;  
 ypač žalingas ilgas mais-

to terminis apdirbimas; jeigu, 
pavyzdžiui, maistas ruošiamas 
45 min. 2000 C temperatūroje, 
aktyvaus tiamino netektis sie-
kia 50 %; 
 daržovių ir vaisių konser-

vavimas taip pat žalingas tia-
minui; antai sterilizuojant pro-
duktus 20 min., tiamino pra-
randama 25 %;
  gausus prakaitavimas, 

infekcinės ligos, didelis karštis 
ir šaltis irgi mažina organizme 
tiamino atsargas;
 dėl pastovaus ir nesaikin-

go cukraus vartojimo organiz-
mas taip pat netenka tiamino.

Atvejai, kai organizmui 
tiamino reikia daugiau
 rūkymas, dažnas alkoho-

linių gėrimų vartojimas, gydy-
masis antibiotikais;
 senyvas amžius; 
 virškinimo trakto ligos, 

ūmios ir chroniškos infekcijos;
 vaikų ir paauglių intensy-

vaus vystymosi periodas;
  intensyvi fizinė veikla 

(sportas, sunkus fizinis dar-
bas);
 nudegimai, nervinė ir psi-

chinė įtampa, stresai;
 diabetas;
 nėštumas, kūdikio žindy-

mas, preparatų nuo pastojimo 
vartojimas.

Natūralūs tiamino 
šaltiniai 

Daugiausia tiamino yra var-
pinių grūdų sėlenose. Pakanka-
mai tiamino turi miltai, ypač 
sumalti su sėlenomis, alaus 
mielės, kepenys, inkstai, mėsa, 
pienas, daržovės, riešutai, sau-
lėgrąžų sėklos. Pagrindinis tia-
mino šaltinis – grūdų produk-
tai, kuriuos vartojant (pavyz-
džiui, rupią ruginę ar kvieti-
nę duoną) gaunama maždaug 
40 % visos tiamino paros nor-
mos. Daugiausia tiamino yra 
grūdo daige ir apvalkale, ku-
ris, deja, gaminant aukščiau-
sios rūšies miltus arba valant 
(poliruojant) ryžius pašalina-
mas. Aukščiausios rūšies mil-
tai beveik neturi vitaminų ir 
pranašesni tik tuo, kad ilgiau 
išsilaiko.

Beje, mūsų organizmas kas-
dien nepagamina pakankamai 
tiamino, todėl būtina jį gauti su 
maisto produktais arba (gydy-
tojui paskyrus) vartoti tiami-
no papildus.

Romualdas OGiNsKAs

Tiaminas – smegenims, raumenims ir 
nervų sistemai reikalingas vitaminas

Pratęsti receptus 
medicinos 
pagalbos 

priemonėms jau 
galima telefonu 

Sveikatos apsaugos minis-
tro Aurelijaus Verygos įsa-
kymu įtvirtinta naujovė, 
kuri nuo šiol leis šeimos 
gydytojams ir slaugyto-
jams nuotoliniu būdu savo 
pacien tams išrašyti medi-
cinos pagalbos priemones. 
Tokiais atvejais reikės tik, 
pavyzdžiui, paskambinti į 
šeimos medicinos paslau-
gas teikiančią gydymo įstai-
gą, kurioje žmogus yra pri-
sirašęs, ir to pakaks, kad bū-
tų išrašytas anksčiau gydy-
tojo paskirtų kompensuoja-
mųjų medicinos pagalbos 
priemonių (MPP) receptas.

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Netikėtai prie mūsų priėjo N. Ab
ro maitienė. Ji padėjo broliui iš-
stumti vežimėlį, papasakojo apie 
kuriamą „Mažąją guboją“.

Baigusi mokyklą (mokiausi 
Prienų internatinėje mokyklo-
je) ir grįžusi į Vilnių, pradėjau 
lankyti šį centrą. Jis tapo ma-
no antraisiais namais, į kuriuos 
kasdien važiuodavau.

Kokias veiklas čia radai? Į 
ką pirmiausiai įsitraukei? 

„Mažosios gubojos“ direkto-
rė N. Abromaitienė pasiūlė lan-
kytis meninius gebėjimus lavi-
nančiuose užsiėmimuose: tai-
komosios dailės, floristikos, ke-
ramikos ir pan. Per pertraukas 
užsukdavau ir į siuvimo, rank-
darbių užsiėmimus. Visur norė-
josi save išbandyti.

Ir tada, ir dabar šio centro du-
rys atviros visiems – proto, su-
trikusio intelekto, kompleksi-
nės negalios žmonėms. Čia jie 
mokosi atrasti save arba tiesiog 
prasmingai leidžia laiką. Aš to-
liau mokiausi piešti, pirmą kar-
tą paliečiau molį. Būdavo, kad 
keramikos užsiėmime nekyla 
jokia idėja, o ir rankos nenori 
nieko daryti. Tiesiog sėdėda-
vau ir minkydavau molio gaba-
lą. Ir jis įgaudavo kokią nors ne-
tikėtą formą. Pamenu, norėjau 
kurti skulptūras, bet nežinojau, 
nuo ko pradėti. Keramikos mo-
kytoja patarė – pradėk nuo pirš-
tų. Kadangi manieji tapti „mo-
deliais“ negalėjo, prašydavau, 
kad kas nors iš šalia esančiųjų 
leistų man nuodugniau apžiū-
rėti jų plaštakas. Po kurio laiko 
mano nulipdytos molinės plaš-
takos nedaug skyrėsi nuo tikrų. 

Labai patiko ir floristikos 
užsiėmimai. Iš samanų ir šake-
lių, gyvų ir sausų gėlių išmokau 
kurti floristines kompozicijas. 

Kaip „Mažojoje gubojoje“ 
atsirado teatro trupė? 

Idėja kurti teatro trupę ki-
lo po vieno Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos meninio pro-
jekto, kurio metu ir susipaži-
nau su kitais teatru besidomin-
čiais neįgaliaisiais. Suvokėme, 
kad galime vaidinti ne tik sto-
vykloje, bet tobulėti nuolatos, 
pasirodyti ir artimiesiems, ne-
pažįstamiems žiūrovams. Bel-
dėmės į daugybės neįgaliųjų 
organizacijų duris, bet jos vis 
užsidarydavo prieš mus su ži-
nia, kad neįgalieji kaip aktoriai 
nereikalingi, scenoje jie nepa-
trauklūs žiūrovams ir pan. Ka-
dangi kasdien lankydavausi 

„Mažojoje gubojoje“, o ten ka-
binetą turėjo ir LSKD „Gubo-
jos“ pirmininkė Viktorija Vi-
taitė, nusprendžiau prašyti jos 
pagalbos. Tada jau dalyvavau 
„Spalvų orkestro“ veikloje, bu-
vau jo solistė, mačiau virtuvę 
(gerąja prasme) iš vidaus. V. 
Vitaitės paklausiau, kodėl su-
trikusio intelekto žmonės, dėl 
negalios nepažįstantys natų, 
gali groti, o turintieji judėjimo 
negalią negali pasirodyti sce-
noje? Juk išorinis lukštas paste-
bimas tik iš pat pradžių, o pas-
kui atsiskleidžia siela... 

„Mažasis princas“ gimė bū-
tent „Mažojoje gubojoje“. Taip 
susiklostė, kad režisierius, ku-
ris turėjo dirbti su mumis, tie-
siog pabūgo. Mes neturėjome 
nei sceninės patirties, nei fi-
nansavimo. 

Trupės narė Danguolė Ma-
tusevičienė pasiūlė apsilanky-
ti Nacionaliniame dramos teat
re. Ten mes ir susipažinome su 
režisieriumi Artūru Šablausku. 
2000ųjų kovą pradėjom repe-
tuoti „Mažąjį princą“, o liepos 6 
dieną įžengėm į Jaunimo teat ro 
sceną, kur vyko teatrų festiva-
lis „Mes“. 

„Mažojoje gubojoje“ gimė ir 
kiti mūsų spektakliai. Trupės 
narė Loreta Paulauskienė tada 
pradėjo rašyti scenarijus hu-
moristinėms programoms, įvai-
riems renginiams. Patys siuvo-
me kostiumus, gaminome deko-
racijas, ieškojome rėmėjų, rašė-
me projektus ir t. t. 

Praėjus keleriems metams, 
pasikeitė „Mažosios gubojos“ 
administracija, o mes paju-
tom, kad jau išaugom savuo-
sius marškinėlius ir perėjom į 
Vilniaus krašto žmonių su ne-
galią sąjungą. Pasikeitė ir mū-
sų trupės sudėtis bei pavadini-
mas – dabar mes „Lašai“. 

Su „Mažąja guboja“ mus iki 

šiol sieja šilti prisiminimai, jos 
lankytojus visuomet kviečiame 
į savo premjerinius spektaklius, 
ne vieną spektaklį ar programą 
esame pristatę ir pas juos. Juk 
ten mūsų pirmieji namai...

Jūsų tradicijas tęsia nauja 
trupė. Centro 20-mečio proga 
ji parodė judesio etiudą „Ilgas 
kelias namo“. Centro direktorė 
Aušra Abromaitienė užsiminė, 
kad šis etiudas – tik pradžia. 
Suburta teatro trupė ketina 
eiti toliau. 

Judesio etiudas „Ilgas kelias 
namo“ – labai patrauklus. Ne-
mažai žinau apie centro lanky-
tojų vaidybinius gebėjimus ir 
galimybes. Lenkiu galvą prieš 
režisieriaus Povilo Krivicko pa-
tirtį ir kantrybę. Tikiuosi, jos 
nepritrūks įgyvendinant kitus 
sumanymus. 

Šventiniame renginyje bu-
vo minėta, kad „Mažojoje gu-
boje“ mielai dirba ar savano-
riauja ne tik režisieriai. Savo 
žiniomis, patirtimi su jais no-
riai dalijasi ir kitų sričių pro-
fesionalai. Kurie iš jų iki šiol 
išliko atmintyje? Kas juos čia 
traukia? 

Kitokia pasaulio samprata. 
Mokėjimas džiaugtis pačiais pa-
prasčiausiais dalykais. O juk iš 
jų ir susideda mūsų gyvenimas. 

Šventiniame renginyje kal-
bėjo „Mažosios gubojos“ lan-
kytojus su floristikos menu su-
pažindinusi Floristų asociacijos 
prezidentė Genoveta Zuokienė. 
Ji prisiminė tuomet dirbusi mi-
nisterijoje, užėmusi svarbias 
pareigas. Jos bendravimu su 
neįgaliaisiais besistebinčioms 
kolegėms, beje, linkusioms ai-
manuoti ir skųstis sunkiu gy-
venimu, pasiūlydavo apsilanky-
ti „Mažojoje gubojoje“. Ir būtent 
čia įsitikinti, kad, nepaisant vi-
sų žemiškų problemų, gyveni-
mas kupinas galimybių. 

Profesionali dailininkė, ta-
pytoja Loreta Zdanavičienė 
mums vedė dailės užsiėmimus. 
Kūrėme atvirukus, mokėmės 
grafikos pagrindų, piešti iš na-
tūros. Piešiau ne tik dažais, 
pieštukais, tušu, plunksnom, 
bet ir... kava, sultimis, arbata... 
Ant pačių įvairiausių paviršių.

Profesionali keramikė Mari-
ja Kiauleikytė išmokė draugau-
ti su moliu, įtikino, kad kūrybi-
nės mintys ateina savaime, ne-
reikia planuoti, užtenka tik pa-
imti molį į rankas ir jos pačios 
sukurs šedevrą... 

Viktorija Kalpokaitė – pro-
fesionali kompozitorė, vokalo 
dėstytoja. Būtent ji mane išmo-
kė kvėpuoti diafragma ir už tai 
visą gyvenimą jai būsiu dėkin-
ga. Žmonės su tokia diagnoze, 
kaip mano, ilgiausiai (iki ma-
nęs) išgyvendavo iki 32 metų, 
jie tiesiog uždusdavo. Nuo 2005 
metų mano plaučiai nefunkcio
nalūs, aš kvėpuoju diafragma 
(kaip ir profesionalūs daininin-
kai, sportininkai). Viktorija iš-
mokė mane kvėpuoti ir valdy-
ti balsą. Jai akompanuojant te-
ko nemažai dainuoti įvairiuo-
se renginiuose ne tik Lietuvo-
je, bet ir Olandijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje.

„Mažoji guboja“ ne vienam 
neįgaliajam tapo savotišku 
tramplinu į savarankišką, ak-
tyvų gyvenimą: padėjo atras-
ti save, pasijusti svarbiu ir rei-
kalingu.

Ir aš esu tarp tų, kuriems 
„Mažoji guboja“ parodė gyve-
nimo prasmę. Tiek daug visko 
ten patyriau! 

Nei besimokydama inter-
natinėje mokykloje, nei ją bai-
gusi nežinojau, ko esu verta, ar 
iš viso ko nors vertas mano gy-
venimas. L. Paulauskienė ten 

atsiskleidė kaip scenarijų au-
torė, teatrinę veiklą tęsia ir ta-
pusi Vilniaus krašto žmonių su 
negalia sąjungos pirmininke. 

Vėliau 6 mūsų trupės akto-
riai sėkmingai mokėsi ir baigė 
mokslus „Mažojoje teatro aka-
demijoje“, įsteigtoje prie Lietu-
vos muzikos ir teatro akademi-
jos. Viena iš mūsiškių – Svetlana 
Laima Zemleckienė – net įkūrė 
naująjį Neįgaliųjų teatrą. 

Čia tik lašas jūroje – kiek 
mūsų gyvenimų teisinga kryp-
timi nukreipė „Mažoji guboja“. 

Šventiniame renginyje be-
ne dažniausiai buvo minimas 
žodis „draugai“. Ne tik salėje, 
bet ir scenoje skambėjo drau-
gų dainos, spektakliukai, lin-
kėjimai. Turbūt draugystė – 
ne tik jubiliejinio renginio, 
bet kasdienio „Mažosios gu-
bojos“ gyvenimo svarbiausias 
akcentas. 

Antuanas de Sent Egziuperi 
„Mažajame prince“ rašė: „... ma-
tyti galima tik širdimi. Tai, kas 
svarbiausia, nematoma akimis“. 
Nesvarbu, kokia mūsų išorė: 
storas tu ar plonas, kokia tavo 
rasė, plaukų spalva, kaip tu ju-
di... Svarbiausia – būti žmogu-
mi. Nebijoti ieškoti ir atrasti, 
padėti kitam ir palaikyti, pa-
skatinti kurti ir pačiam netin-
gėti, tikėti savom jėgom ir nie-
kada nenukabinti nosies... 

Nežinau, koks išminčius pa-
sakė: „Susirask mėgstamą dar-
bą ir visą gyvenimą galėsi ne-
dirbti.“ Tobuli žodžiai. „Mažojo-
je gubojoje“, manau, ne vienas 
neįgalusis menininkas atrado 
savo terpę, nišą ir bent trum-
pam pamiršo, kad turi vienokį 
ar kitokį sveikatos sutrikimą...

Kalbėjosi  
Aldona MiliEšKiENė

Autorės nuotr.

Prieš dvejus metus Aly-
taus rajono savivaldybės 

išsikeltas tikslas, kad nė vie-
nas rajono vaikas negyven-
tų globos namuose, sparčiai 
įgyvendinamas. Tačiau su-
dėtinga rasti globėjus, ku-
rie paimtų globoti vaikus, 
turinčius sveikatos sutriki-
mų. Rajono savivaldybės ta-
ryba pritarė mero Algirdo 
Vrubliausko siūlymui skirti 
skirtingas savivaldybės pi-
nigines išmokas globėjams, 
paėmusiems globoti vaiką 
su negalia. 

Taryba pritarė, kad 350 
Eur per mėnesį būtų skirta 
globėjui už vaiko su lengva 
negalia globą, 400 Eur – už 
vaiko su vidutine negalia ir 
500 Eur per mėnesį būtų mo-
kama globėjui už vaiką, turin-
tį sunkią negalią. Didesnė iš-
moka už globojamą vaiką su 
negalia mokama asmenims, 
paskirtiems rajono vaiko glo-
bėjais po 2018 m. vasario 1 d.

Globojantiems vieną rajo-
no vaiką, neturintį negalios, 
savivaldybė, kaip ir ankščiau, 
kas mėnesį mokės 300 Eur.

Su globėjais gali būti su-
darytos darbo sutartys ir 
mokamas priedo dydžio dar-
bo užmokestis iš savivaldy-
bės biudžeto. Darbo sutartys 
būtų sudaromos tik su asme-
nimis, kurie globoja (rūpina-
si) vaiką su negalia arba du ir 
daugiau vaikų.

Šiuo metu 111  Alytaus ra-
jono vaikų globojami 65 šei-
mose. Instituciniuose globos 
namuose auga 18, iš jų 9 su 
negalia.

Alytaus rajono  
savivaldybės inf.

„Mažoji guboja“ – vieta, kur išmokstama būti savimi
(atkelta iš 1 psl.)

Padidinta išmoka už vaiko su negalia globą
Likimas kartais pasuka tokiais 

vingiais, kad netikėtai tam-
pi priklausomas nuo kito. Kuris 
iš mūsų nėra patyręs sunkumų, 
kuriems įveikti reikėjo kitų pa-
galbos. 

Brangūs, didelės pagarbos 
verti žmonės, kurie puola pagel-
bėti savo iniciatyva, iš geros va-
lios, iš sunkiai paaiškinamo parei-
gos jausmo. Džiugu, kad atsiranda 
žmonių, suprantančių, jog gyventi 
reikia ir tiems, kurie be kitų pagal-
bos neišsiverčia. 

Netikėtai pablogėjus sveikatai 
neįkainojama tapo kaimynų pagal-

ba, socialinių darbuotojų supratin-
gumas, buvusių bendradarbių ge-
ranoriškumas. 

Esu dėkinga Radviliškio gim-
nazijos šeštokams, kurie stro-
piai atneša pietus iš mokyklos 
valgyk los. 

Tokių žmonių dėka pasijunti 
stipresnis, saugesnis, labiau pasi-
tikintis savimi. Ačiū jiems. 

Ačiū žmonėms, padedantiems 
įveikti kasdienybės negandas, už 
jų gerumą – stebuklingą sielos 
muziką. 

Janina OžAliNsKAitė 
Radviliškis

Ačiū už ištiestą pagalbos ranką

„Mažoji guboja“ į 20-mečio renginį sukvietė visus savo bičiulius.

„Mažojoje gubojoje“ gimusią teatro tradiciją tęsia nauja trupė.
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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, kovo 5 d. 
09:05 Senis. N-7. 263 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/8 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/10 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. 251 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. Nenuga-
limas. 23:20 Svetimšalė 1. N-14. 1 s. 
00:20 Dviračio žinios. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 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. 
251 s. (kart.).

Antradienis, kovo 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 264 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/9 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/11 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 Premje-
ra. Seserys. N-7. 252 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 „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premje-
ra. Pasaulio teisuoliai. 22:35 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Sve-
timšalė 1. N-14. 2 s. 00:20 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. (kart.). 01:00 Nenuga-
limas. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 252 s. (kart.).

trečiadienis, kovo 7 d. 
09:05 Senis. N-7. 265 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/10 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/12 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. 253 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 Gyve-
nimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Svetimšalė 
1. N-14. 3 s. 00:20 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 01:00 
Pasaulio teisuoliai. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 253 s. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 8 d.
09:05 Senis. N-7. 266 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/11 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/13 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. 254 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 Spe-
cialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Premjera. Refor-
macija. N-14. 2 s. 00:35 Laisvės vė-

liavnešiai. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
254 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 9 d. 
09:05 Senis. N-7. 267 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/12 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/14 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, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 255 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 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Gam-
tos inspektoriai. 23:00 Fantastiškas 
penktadienis. Premjera. Drakula. Pra-
džia. 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 radi-
jo žinios. 03:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 255 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 10 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 2, 3 s. 07:20 Premjera. Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 2. 2/2 
s. 07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
14 s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji 
Boružėlė. 2 s. 08:10 Karinės paslap-
tys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio 
dokumentika. Pandų jaunikliai. (sub-
titruota). 12:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai. 2 d. Kovingiausios šeimos. (sub-
titruota). 13:40 Mis Marpl 1. N-7. 1/4 s. 
Paskelbta žmogžudystė. 15:15 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
15:45 Žinios. 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 Tei-
sė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Dainuoju Lietuvą. Gražiausios dai-
nos. 23:20 Su kirpėju Zohanu geriau 
nejuokauk. N-14. (subtitruota). 01:10 
Pasaulio dokumentika. Pandų jauni-
kliai. (subtitruota, kart.). 02:05 Pasau-
lio dokumentika. Ypatingi gyvūnų 
jaunikliai. 2 d. Kovingiausios šeimos. 
(subtitruota, kart.). 02:50 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 03:10 Teisė žinoti. (kart.). 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, kovo 11 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 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 10:00 Transliacija 
iš LR Seimo. iškilmingas minėjimas, 
skirtas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai ir Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų 
vado Adolfo Ramanausko-Vanago 
100-osioms gimimo metinėms, Sei-
mo Kovo 11-osios Akto salėje. (su ver-
timu į gestų k.). 11:30 Dainuoju Lie-
tuvą. Patriotinės dainos. 12:00 Kovo 
11-oji – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena. Trijų Baltijos vals-
tybių vėliavų pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje. (su ver-
timu į gestų k.). 12:30 Laisvės vėliav-
nešiai. 13:00 Šv. Mišios, skirtos Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo die-
nai. 14:00 Duokim garo! 15:30 Premje-
ra. Misija Sibiras’17: iš mokyklos suo-
lo į ekspedicijos traukinį. 16:20 Sie-
na: Tarp Rytų ir Vakarų. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Premjera. Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 „Eurovizija 2018“. Nacio-
nalinė atranka. Finalas. 24:00 Draku-
la. Pradžia. N-14. (kart.). 01:35 Misija 
Sibiras’17: iš mokyklos suolo į ekspe-
dicijos traukinį. (kart.). 02:20 Nenu-
galimas. (kart.). 03:20 Klausimėlis.lt. 
03:40 Dainuoju Lietuvą. Gražiausios 
dainos. (kart.).

Pirmadienis, kovo 5 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (9). N-7. 06:55 Simpsonai (10). 
N-7. 07:25 Simpsonai (11). N-7. 07:55 
Svajonių sodai. 08:55 Meilės sūkury-
je (2776). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (5). N-7. 12:00 Svotai (3). 
N-7. 13:00 Simpsonai (9). N-7. 13:30 
Simpsonai (10). N-7. 14:00 Pažadėto-
ji (3055). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3056). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(6). 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 (20). N-7. 
20:00 Legendinės meilės. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (16). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas. N-7. 00:15 Nusikalsta-
mi protai. Kitapus sienų (7). N-7. 01:15 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (13). 
N-7. 02:05 Kerštas (3). N-7. 02:55 APB 
(2). N-7. 03:45 Tėvynė (2). N-14. 04:40 
Paskutinis iš vyrų (5). N-7. 05:05 Pa-
skutinis iš vyrų (6). N-7. 05:30 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (1). N-7.

Antradienis, kovo 6 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (10). N-7. 06:55 
Simpsonai (12). N-7. 07:25 Simpso-
nai (13). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (16). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (20). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2777). N-7. 10:00 Tai 
- mano gyvenimas (6). N-7. 12:00 Svo-
tai (1). N-7. 13:00 Simpsonai (11). N-7. 
13:30 Simpsonai (12). N-7. 14:00 Pa-
žadėtoji (3057). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(3058). N-7. 15:00 Maištingosios ama-
zonės (7). 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 (21). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Pasmerk-
ti 4 (17). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Šalta dienos šviesa. N-7. 00:15 
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 
(8). N-7. 01:15 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (14). N-7. 02:10 Kerštas (4). 
N-7. 03:00 APB (3). N-7. 03:50 Tėvynė 
(3). N-14. 04:55 Paskutinis iš vyrų (7). 
N-7. 05:20 Paskutinis žmogus Žemė-
je (2). N-7. 05:45 Paskutinis žmogus 
Žemėje (3). N-7.

trečiadienis, kovo 7 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (11). N-7. 06:55 
Simpsonai (14). N-7. 07:25 Simpso-
nai (15). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (17). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (21). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2778). N-7. 10:00 Tai 
- mano gyvenimas (7). N-7. 12:00 Svo-
tai (2). N-7. 13:00 Simpsonai (16). N-7. 
13:30 Simpsonai (17). N-7. 14:00 Pa-
žadėtoji (3059). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(3060). N-7. 15:00 Maištingosios ama-
zonės (8). 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 (22). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (18). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 Nokau-
tas. N-7. 00:20 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų (9). N-7. 01:20 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (15). N-7. 02:10 
Kerštas (5). N-7. 03:00 APB (4). N-7. 
03:50 Tėvynė (4). N-14. 04:45 Pasku-
tinis iš vyrų (8). N-7. 05:10 Paskutinis 
žmogus Žemėje (4). N-7. 05:35 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (5). N-7.

ketvirtadienis, kovo 8 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (12). N-7. 06:55 
Simpsonai (16) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (17) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (18). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (22). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2779). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (8). N-7. 12:00 Svotai (3). 
N-7. 13:00 Simpsonai (18). N-7. 13:30 
Simpsonai (19). N-7. 14:00 Pažadėto-
ji (3061). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3062). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(9). 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 (23). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (19). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 8 jūrų 
laivyno būrys. Už priešo linijos. N-14. 
00:25 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų (10). N-7. 01:25 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (16). N-7. 02:15 Kerš-
tas (6). N-7. 03:05 APB (5). N-7. 03:55 
Tėvynė (5). N-14. 04:55 Paskutinis iš 
vyrų (9). N-7. 05:20 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (6). N-7. 05:40 Paskutinis 
žmogus Žemėje (7). N-7.

Penktadienis, kovo 9 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (13). N-7. 06:55 

Pirmadienis, kovo 5 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (10). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (7). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(43). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (64). 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“ (105). 14:25 „Dvi širdys“ 
(593). 14:55 „Dvi širdys“ (594). 15:25 
„Dvi širdys“ (595). 15:55 „Dvi širdys“ 
(596). 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“ (16). N-7. 
20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Invazija. N14. 00:30 „Da-
lasas“ (14). N-7. 01:20 Žmogžudystė 
(kart.). N14.

Antradienis, kovo 6 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (11). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (8). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(44). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (65). 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“ (106). 
14:25 „Dvi širdys“ (597). 14:55 „Dvi 
širdys“ (598). 15:25 „Dvi širdys“ (599). 
15:55 „Dvi širdys“ (600). 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. 20:00 „Pa-
veldėtoja“ (17). N-7. 20:30 PREMJE-
RA Ekranai. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Mirtinos žaizdos. N14. 
00:35 „Dalasas“ (15). N-7. 01:25 Inva-
zija (kart.). N14.

trečiadienis, kovo 7 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (12). 07:05 „Muča 
Luča“ (9). 07:30 „Tomas ir Džeris“ (45). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(66). 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 Ekranai (kart.). 
N-7. Parodijų šou. 13:25 „Rožių karas“ 
(107). 14:25 „Rožių karas“ (108). 15:25 
„Dvi širdys“ (601). 15:55 „Dvi širdys“ 
(602). 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“ (18). N-7. 
20:30 Gyvūnų policija. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Rekrūtas. N14. 
00:45 „Judantis objektas“ (1). N-7. 
01:35 Mirtinos žaizdos (kart.). N14.

ketvirtadienis, kovo 8 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (13). 07:05 „Muča 
Luča“ (10). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(46). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (67). 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 Gyvū-
nų policija (kart.). N-7. 13:25 „Rožių 
karas“ (109). 14:25 „Dvi širdys“ (603). 
15:00 „Dvi širdys“ (604). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (605). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Smurto 
istorija. N14. 00:25 „Judantis objek-
tas“ (2). N-7. 01:15 Rekrūtas (kart.). 
N14. 03:10 Alchemija VII. Naujoji kar-
ta renkasi kūrybą. 03:35 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 9 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (14). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (11). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(47). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (68). 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“ (110). 14:20 „Dvi širdys“ (606). 
14:50 „Dvi širdys“ (607). 15:20 „Dvi 
širdys“ (608). 15:50 „Dvi širdys“ (609). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Eilinis Džo. Kerštas. N-7. 23:10 Rau-
donkepuraitė. N14. 01:05 Smurto is-
torija (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (10) (kart.). 06:55 „To-
mas ir Džeris“ (46) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniu-
kai“ (15). 07:45 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (22). 08:10 „Keista šeimynė-
lė“ (4). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(10). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (40). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (41). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (42). 09:30 „Tingi-
nių miestelis“ (74). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Kas išgelbės Gu-
lą. 11:35 Svečiai palėpėje. 13:20 Die-
vo šarvai. Operacija „Kondoras“. N-7. 
15:30 Adamsų šeimynėlė. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Alvinas 
ir burundukai. 21:20 Marlis ir aš. N-7. 
23:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo Eu-
ropoje. N14. 01:15 Eilinis Džo. Kerš-
tas (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (11) (kart.). 06:55 „To-
mas ir Džeris“ (47) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai 
Duoniukai“ (16). 07:45 „Neramūs ir 
triukšmingi“ (23). 08:10 „Keista šei-
mynėlė“ (5). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (11). 09:00 „Tinginių miestelis“ 
(75). 09:30 KINO PUSRYČIAI Didysis 
Tomo ir Džerio nuotykis. 10:40 Ragai 
ir kanopos. 12:20 Prezidento duk-
tė. 14:25 Sugrįžęs iš praeities. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. 22:00 
10 000 metų prieš Kristų. N-7. 00:05 
Pekino ekspresas. N14. 02:05 Marlis 
ir aš (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 5 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (46). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (389) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (744) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (64) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:35 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (37) (kart.). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (12) (kart.). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(390). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (745). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (65). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (6). N-7. 
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (38). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (13). N-7. 
20:00 Info diena. 20:30 Visi už vie-
ną. N-7. 21:00 Supermenas. Sugrį-
žimas. N-7. 00:00 Kaukazo belaisvė 
(kart.). N-7. 01:50 „Gyvi numirėliai“ 
(11) (kart.). N14. 02:40 „Juodasis są-
rašas“ (14) (kart.). N-7.

Antradienis, kovo 6 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (47). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (390) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
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Simpsonai (15) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (16) (kart.). N-7. 07:55 
Pasmerkti 4 (19). N-7. 08:25 Švie-
soforas (23). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2780). N-7. 10:00 Tai - ma-
no gyvenimas (9). N-7. 12:00 Svotai 
(4). N-7. 13:00 Simpsonai (20). N-7. 
13:30 Simpsonai (21). N-7. 14:00 Pa-
žadėtoji (3063). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (3064). N-7. 15:00 Maištingosios 
amazonės (10). 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 Riešutėlių fil-
mas. 21:10 Beždžionių planetos su-
kilimas. N-7. 23:15 Lemtingas posūkis 
5. S. 01:05 Batsiuvys. N-7. 02:50 Sto-
keriai. N-14. 04:35 Paskutinis iš vyrų 
(10). N-7. 05:00 Paskutinis iš vyrų (11). 
N-7. 05:25 Paskutinis žmogus Žemėje 
(8). N-7. 05:45 Paskutinis žmogus Že-
mėje (9). N-7.

Šeštadienis, kovo 10 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (17). 07:00 Ančiukų istorijos (10). 
07:30 Keršytojų komanda (12). N-7. 
08:00 Aladinas (18). 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 Armijoje. N-7. 13:55 Ores-
tas iš burtininkų giminės. N-7. 15:55 
Ponia Dautfajė. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Narni-
jos kronikos. Princas Kaspijanas. N-7. 
22:30 Įstatymus gerbiantis pilietis. 
N-14. 00:45 Aiškiaregė. N-14. 02:45 
Transo būsena. N-14. 04:30 Paskuti-
nis iš vyrų (12). N-7. 05:00 Paskutinis 
iš vyrų (13). N-7. 05:20 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (10). N-7. 05:45 Paskutinis 
žmogus Žemėje (11). N-7.

Sekmadienis, kovo 11 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (18). 07:00 Ančiukų istorijos (11). 
07:30 Nenugalimasis žmogus - voras 
(1). N-7. 08:00 Aladinas (19). 08:30 Ma-
myčių klubas. 09:00 Kulinariniai triu-
kai. 09:30 Penkių žvaigždučių būs-
tas (8). 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 Un-
dinė. 13:35 Knygų vagilė. N-7. 16:10 
Keturkojis hercogas. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Lietu-
vos garbė 2018. 22:00 Vanduo dram-
bliams. N-7. 00:30 Greisė. N-7. 02:20 
Marta Marsė Mei Marlena. N-14. 04:10 
Paskutinis iš vyrų (14). N-7. 04:35 Pa-
skutinis iš vyrų (15). N-7. 05:00  Pasku-
tinis žmogus Žemėje (12). N-7.

Lrt
mas“ (745) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (65) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (6) (kart.). N-7. 11:35 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (38) (kart.). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (13) (kart.). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (391). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(746). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (66). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (7). N-7. 17:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (39). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (14). N-7. 20:00 
Info diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 
21:00 Paskutinis skautas. N14. 23:10 
Supermenas. Sugrįžimas (kart.). N-7. 
01:55 „Taikinys“ (9). N-7. 02:40 Pingvi-
nų pašto tarnyba (kart.).

trečiadienis, kovo 7 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (48). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (391) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (746) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (66) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (7) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (39) (kart.). N-7. 12:35 
„Stoties policija“ (14) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (392). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (747). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (67). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (8). N-7. 17:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (40). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (15). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 21:00 
Nesutramdomas. N14. 22:45 Pasku-
tinis skautas (kart.). N14. 00:55 „Tai-
kinys“ (10). N-7. 01:40 Baltasis lokys. 
Seklys ledynuose (kart.). 02:45 „Pra-
garo katytė“ (6) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 8 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (49). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (392) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (747) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (67) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (8) (kart.). N-7. 11:35 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (40) (kart.). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (15) (kart.). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (393). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(748). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (68). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (9). N-7. 17:55 
„Akloji zona“ (1). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (16). N-7. 20:00 Info diena. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Baubas. N14. 22:40 Nesutramdomas 
(kart.). N14. 00:25 „Taikinys“ (11). N-7. 
01:10 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
01:35 „Reali mistika“ (14) (kart.). N-7. 
02:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(3) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 9 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (50). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (393) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (748) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (68) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (9) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji zona“ 
(1) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(16) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (394). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (749). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (69). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(10). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (2). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (17). N-7. 20:00 
Info diena. 21:00 Palikti po pamokų. 
N14. 23:00 Baubas (kart.). N14. 00:30 
„Taikinys“ (12). N-7. 01:20 Palikti po 
pamokų (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 10 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (47) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (48) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (49) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:00 Autopilotas. apie au-
tomobilius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
„Pavariau“ (11). N-7. 10:30 „Pragaro 
katytė“ (8). 11:30 Sniegynų valdovai. 
12:40 „Reali mistika“ (15). N-7. 13:45 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (4). N-7. 
14:45 „Kas žudikas?“ (19). N-7. 16:00 
„Detektyvų istorijos“ (5). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Šiauliai – Pieno 
žvaigždės. 19:30 Dainuok mano dai-
ną. 21:30 MANO HEROJUS Tuk tuk. 
N14. 23:30 AŠTRUS KINAS Penkta-
dienis, 13-oji. N14. 01:15 „Taikinys“ 
(11) (kart.). N-7. 02:00 „Taikinys“ (12) 
(kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 11 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

nato finalas. Radviliškis (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čem-
pionatas. Kaunas. 10:00 „Pavariau“ 
(12). N-7. 10:30 „Pragaro katytė“ (9). 
11:30 Šalčio karalystė. Gyvūnų jau-
nikliai. 12:40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (70). 13:10 „Van-
denyno paslaptys su Džefu Korvinu“ 
(71). 13:40 Sveikinimai. 16:00 „Polici-
jos akademija“ (22). N-7. 17:00 LKL 
čempionatas. Dzūkija - Lietkabelis. 
19:30 Medalionas. N-7. 21:20 „Juo-
dasis sąrašas“ (15). N-7. 22:20 „Gyvi 
numirėliai“ (12). N14. 23:15 Tuk tuk 
(kart.). N14. 00:55 Penktadienis, 13-
oji (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Savivaldybės administracijos 
Sporto ir kūno kultūros sky-
riaus vyr. specialistė Aistė Soro-
kienė sakė, jog šiuo metu  ben-
dradarbiaujama su keturiais 
sporto klubais: „Žuvėdra“, „Pa-
marys“, „Šermukšnis“ ir „Šan-
sas“ priima sportuoti ir neįga-
liuosius.

„Šansas“ bendradarbiauja 
su BĮ Neįgaliųjų centru „Klai-
pėdos lakštutė“ ir kitais neįga-
liųjų centrais. „Pamarys“ prii-
ma akluosius bei silpnaregius, 
„Šermukšnis“ – kurčiuosius, o 
„Žuvėd ra“ – asmenis, turinčius 
fizinę negalią. Trys pastarieji 
sporto klubai, anot specialistės, 
dalyvauja specialioje programo-
je ir gauna dalinį finansavimą.

A. Sorokienės teigimu, savi-
valdybės administracija planuo-
ja III sporto reformos etapą, ku-
rio metu bus skiriamas dėmesys 

ir neįgaliųjų sportui. Specialistė 
tikino, kad šiais sporto metais 
Klaipėda skatins neįgaliuosius, 
kurie dar nesportuoja, ryžtis 
imtis tokios veiklos.

Beje, miesto Tarybos narė, 
opozicijos atstovė Nina Putei-
kienė socialiniame tinkle pa-
skelbė pateikusi pasiūlymą 
2018 metų miesto biudžeto pro-
jektui. Ji siūlo į Kultūros plėtros 
ir sporto programą įtraukti pa-
pildomą priemonę vaikų su ne-
galia sportinei veiklai ir įrangai 
įsigyti bei skirti jai 200 tūkst. 
eurų.

Anot politikės, šiuo metu 
daugiau nei 100 negalią turinčių 
klaipėdiečių vaikų nori lanky-
ti plaukimo užsiėmimus, dau-
giau nei 50 – lengvąją atletiką, 
tiek pat – kitų sporto šakų užsi-
ėmimus, tačiau tam nėra skirta 
jokių lėšų.

Ar Europos sporto mieste gali sportuoti 
ir neįgalieji?

Aistė Kasparavičiūtė portale „Atvira Klaipėda“ kelia klau-
simą, kokios galimybės šiais metais Europos sporto miestu 
besivadinančiame uostamiestyje sportuoti neįgaliesiems. 

Maja: „Negailėkite 
mūsų!“

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Rusės Majos Sažnevos diag-
nozė – cerebrinis paraly-
žius. Ji kalba 5 kalbomis, 
yra pamišusi dėl jogos, ra-
šo eilėraščius. Turi tris ka-
tes. Ištekėjusi. Laukiasi kū-
dikio. Ji neslepia savo ne-
galios. Autobuse ar metro 
žmonės piktai spokso, gąs-
dinasi jos nevalingų jude-
sių? Na ir tegu.

Sostinės Grybo gatvėje nuo pra-
ėjusio rugsėjo glaudžiasi neįga-
lių vaikų socialinės raidos ir re-
abilitacijos centras „Avevitus“. 
Jo įkūrėja Ineta Baukienė, au-
ginanti specialiųjų poreikių tu-
rinčią dukrelę Kamilę, aštuone-
rius metus kūrė tai, ką turėtų 
daryti sveikatos sistemos valdi-
ninkai. Centro „Avevitus“ tiks-
las – pagalba specialiųjų porei-
kių vaikams ir jų šeimoms. Čia 
darbuojasi įvairių sričių specia-
listai ir patys tėvai, auginantys 
negalią ir raidos sutrikimų tu-
rinčias atžalas. Psichologai, lo-
gopedai, kineziterapeutai, spe-
cialieji pedagogai bei muzikos, 
šokio terapijos specialistai. 

Iki lemtingo gyvenimo posū-
kio iš Panevėžio kilusi Ineta po 
studijų Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitete dirbo vady-
bininke, studijuodama sutiko ir 
savo būsimą vyrą Marių Baukį. 
Pirmagimės dukrelės liga iš es-
mės pakeitė šeimos gyvenimą. 
Pasak Inetos, atsiradus šeimo-
je neįgaliam vaikui, problemos 
užgriūva visą šeimą. Ji dažnai 
patiria socialinę atskirtį, užsi-
sklendžia savo mažame pasau-
lyje. „Gimusi visiškai sveika ma-
no dukrelė Kamilė, būdama me-
tų ir trijų mėnesių, labai sunkiai 
persirgo virusiniu encefalitu. 
Mėnesį ji išgulėjo reanimacijo-
je ir abu su vyru nežinojome, 
ar išgyvens. Po ligos liko ne tik 
raidos sutrikimų ir sunki nega-
lia, bet ir liekamieji reiškiniai – 
nuolat pasikartojantys epilepsi-
jos priepuoliai. Medikų verdik-
tas buvo negailestingas – Kami-
lė visą gyvenimą liks prikausty-
ta prie lovos“, – prisiminė I. Bau-
kienė. Kamilės tėvai nesusitai-
kė su medikų prognoze ir patys 
ėmė aktyviai ieškoti būdų, kaip 

padėti dukrai. Kai mergaitė su-
laukė trejų metų, tėvai dairėsi 
ugdymo įstaigos, kuri padėtų 
sunkią negalią turinčiai atža-
lai. „Lakstėme po visą miestą, 
vežiojome dukrą pas įvairiau-
sius specialistus ir matėme, kad 
kompleksinė pagalba daro di-
džiulę teigiamą įtaką mergaitės 
raidai, ji tobulėja. Kamilei reikė-
jo išmokti daugybę dalykų, ku-
rie kitam vaikui atrodo savaime 
suprantami – sėdėti, vaikščioti, 
kalbėti“, – prisiminė pašnekovė. 
Šiandien dvylikametė Kamilė, 
kuriai medikai prognozavo gy-
venimą gulint lovoje, vaikšto, 
kalba ir kasdien džiugina tėvus 
vis naujais pasiekimais. 

Ineta pati patyrė, kad pagal-
bos vaikui trupinius, išbarstytus 
po visą miestą, surinkti į visumą 
tėvams nepakeliamai sunku. Jie-
du su vyru nutarė imtis iniciaty-
vos. „Avevitus“ cent re dėl vaiko 
negalios sunkumų patiriančios 
šeimos gauna reikalingą specia-
lizuotą pagalbą. Pasak I. Baukie-
nės, vienintelė valdiška įstaiga, 
kur specialiųjų poreikių vaikus 
auginantys tėvai gali kreiptis pa-
galbos, yra Vaiko raidos centras, 
tačiau jo teikiamos paslaugos – 
lašas jūroje. 

I. Baukienės įkurta VšĮ „Pa-
dėk užaugti“ rūpinasi, kaip gau-
ti lėšų neįgalių vaikų socialinės 
raidos ir reabilitacijos centrui 
„Avevitus“ išlaikyti. Veikla fi-
nansuojama iš 2 proc. gyven-
tojų pajamų mokesčio, projekti-
nės veiklos ir labdaros lėšų bei 
pačių tėvų pinigų. 

Šį centrą lanko apie dvi de-
šimtys negalią ir raidos sutriki-
mų turinčių vaikų. Moters tei-
gimu, tokie centrai turėtų būti 
kiekviename miesto rajone, nes 
jų poreikis yra didžiulis. 

Motinos meilė prikėlė iš ligos patalo
Goda Ambrazas portale lzinios.lt rašo apie tai, kad Ineta 
Baukienė, pati išgyvenusi dukros ligą ir negalią, ėmėsi kur-
ti pagalbos centrą panašių problemų turintiems vaikams. 

Reabilitacijos centras 
nuosavame vasarnamyje

Maja labai graži ir fotogeniš-
ka. Puiki jos vestuvių nuotrau-
ka. Jaunikis žaismingai įsikan-
dęs nuometo tiulį, vėjas taršo 
jaunosios plaukus... O jei būtų 
įjungta filmavimo kamera, visi 
pamatytų, kad Maja šlubčioja, 
jos rankas vis supurto spastika.

Maskvietė neslepia ir ne-
maskuoja savo negalios. Cereb
rinio paralyžiaus diagnozę gy-
dytojai paskelbė, kai Majai bu-
vo vos ketveri. Tuo laiku tėtis 
paliko namus ir sukūrė nau-
ją šeimą. Mamai teko vis dau-
giau dirbti.

„Mane auklėjo močiutė, – pa-
sakoja Maja. – Kitiems aš nela-
bai rūpėjau. Man labai tiko ma-
sažas, bet kai pradėjau vaikš-
čioti, šios procedūros man dau-
giau nepriklausė. Gelbėjo vasar-
namis – ten leidau vasaras, ten 
buvo mano reabilitacijos cen-
tras. Naikinau piktžoles, nešio-
jau vandenį iš šulinio, važinė-
jau dviračiu, laksčiau su vaikais. 
Nuolat krisdavau nuo dviračio, 
bet mane pakeldavo, pasodinda-
vo – ir aš vėl lekiu! Močiutė mo-
kė užsirišti batus, užsisagstyti 
drabužius, siūti, virti. Jos galvo-
je nebuvo jokio plano, mokė to, 
ką įstengiau padaryti. Ir tai da-
rė su meile, neaštrindavo konf-
liktinių situacijų.“

Maja net ir baletą šoko (pa-
mokė mama, kuri buvo baigusi 
baleto mokyklą), bet tik tada, 
kai likdavo namie viena ir sten-
gėsi nežiūrėti į save veidrodyje.

Pedagogika būna  
įvairi

Maja tikrai nemanė kada 
nors pati tapsianti mokytoja, 
juoba kad buvo nusivylusi vi-
sais mokymais. Ir patyrimas 
mokykloje buvo labiau neigia-
mas. Ypač talentingų vaikų mo-
kykloje, į kurią netyčia pateko. 
Ten iš jos tyčiojosi arba igno-
ravo. Net parodijuodavo ne-
grabius judesius. Gali turėti la-
bai gerą galvą, bet kai rašai la-
bai lėtai, o tai, ką parašai, joks 

mokytojas neįstengia iš pirmo 
karto perskaityti... Žodžiu, bu-
vo nelengva. Gelbėjo tik knygos, 
į kurias panirdavo visa galva.

Situacija šiek tiek pagerėjo 
savaime, kai dalis mokinių po 8 
klasės išėjo mokytis į licėjų. At-
sirado naujų ryšių, bendravimo 
su mokiniais iš aukštesnių kla-
sių galimybių. Visiškai pasikei-
tė atmosfera klasėje. 

Baigusi mokyklą Maja ėmė 
studijuoti istoriją. Laimė, pa-
skutiniuose kursuose atrado 
jogą ir jos gyvenimas apsivertė 
aukštyn kojomis. Visai nelauk-
tai pajuto, kad joga jai labai pa-
deda: tapo lengviau eiti, pagerė-
jo judesių koordinacija. Verkė iš 
džiaugsmo. Maja išėjo iš aukšto-
sios mokyklos ir užsirašė į jogos 
instruktorių kursus. Ji taip įti-
kėjo jogos galia, kad žūtbūt no-
rėjo išmokti padėti savo likimo 
draugams. „Juk aš žinojau, kaip 
jiems padėti!“ – taip paprastai 
aiškina Maja savo užsidegimą 
neįgaliuosius mokyti jogos.

Žino, kaip atrakinti 
neįgaliųjų širdis

Maja gerai žino, kas yra ce-
rebrinis paralyžius, kaip skau-
du gyventi su šia negalia. „Tik 
nereikia mūsų gailėti, – sako 
Maja. – O jei gailite, nedemons-
truokite savo emocijų.“ Mas-
kvietė su pasididžiavimu pasa-
koja apie savo mokinius. Kartą 
atėjo insultą patyrusi mergi-
na, kuri labai sunkiai vaikščio-
jo, kankinosi, visiškai priklau-
sė nuo tėvų pagalbos ir buvo 
moraliai palūžusi. Kelis mėne-
sius lankė jogos treniruotes, o 
paskui paskambino ir prane-
šė tėvams netrukus vyksianti 
į Paryžių.

Jogos trenerei tenka būti 
ir negailestingai. Su kiekvienu 

mokiniu ji pirmiausia atvirai 
kalba apie jo problemas, aiški-
na, kodėl jų tokie negražūs ju-
desiai, ką galima pagerinti ir ko 
niekaip nepavyks įveikti. Ne vi-
si nori girdėti negailestingą tie-
są. Anot Majos, sunkiausia dirb-
ti su tais, kurie įpranta nuo-
lat lankytis reabilitacijos cen-
truose ir net tampa priklauso-
mi nuo jų.

„Tokiame centre pasodina 
žmogų ant dviračio – na, mink 
pedalus, – vaizdžiai pasako-
ja Maja. – Žmogus pavargsta, 
nejaučia jokio malonumo taip 
treniruodamasis, o jam vis ka-
la – varyk, varyk... Užtat nerei-
kia nieko pačiam galvoti, tik 
vykdyk užduotis. Galiausiai iš 
to jokios naudos. O jei neįgalu-
sis bendrauja su tokiais pačiais 
neįgaliaisiais, bijo laužyti barje-
rus, tai gyvenimas darosi visai 
liūdnas, be perspektyvų.“

Maja dabar rašo knygą „Jo-
ga ir cerebrinis paralyžius“. Ji 
pataria, kaip reabilituotis pa-
čiam, net neišeinant iš namų, 
kaip dirbti su savimi, kaip pa-
tikėti savo jėgomis. Maskvoje 
retas jogos treneris priims ne-
įgalųjį į negalios neturinčiųjų 
grupę, todėl konkretūs patari-
mai, kaip lavinti kūną ir dvasią, 
labai naudingi.

„Vienas iš pirmųjų mano 
mokinių buvo aukštas ir labai 
simpatiškas garbanius, – juo-
kiasi Maja. – Jis turėjo problemų 
dėl nugaros. Buvau ką tik iškep-
ta jogos instruktorė, todėl nau-
dojausi proga lavinti savo įgū-
džius, kurti naujus pratimus... 
Ačiū, kad jis neprieštaravo. Po 4 
mėnesių mes susituokėme. Da-
bar auklėjame tris kates ir lau-
kiame pirmagimio.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Majos vestuvių nuotrauka.

Maja neįgaliuosius moko jogos.
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Gyvenimas – boružėlės 
skrydis

Prie kūrybos 
šaltinio

Gražiausias vaikas
Per mišką tankų (gal ir retą), 
pelėdoms ūkaujant, ėjau:
šakų lingavo baugios gretos, 
todėl šaukiau: ,,Bijau, bijau!..“

Pilkšvai baltai apuokas raibas
(o gal pelėda? – nežinia)
kiaušinį iš gūžtos sugraibė, 
paguodė verkiantį mane...

Pelėdai mielas vaikas savas
(nors neplunksnuotas, be pūkų), 
lukštu kiaušinio pamosavęs, 
žodžius, ritmus, rimus renku:

iš to kiaušinio išsirito
eilėraštis postmodernus –
nešiau pavasarėlį kitą 
jį į poezijos namus.

Iš miško grįždamas, giriuos:
,,Gražiausias vaikas pagiriuos!“

Verpiamas likimas
Ratelis sukosi ir dūzgė,
ir verpė mano likimus, 
privėlė pakulų ir brūzgų 
prisėdęs velnias į ragus –

po to išnarplioti man liepė
(padėjo šviesūs angelai) –
tamsi, nyki, siaura palėpė 
vis klausinėjo: ,,Ar žinai, 

kaip suieškoti siūlo galą, 
mazgyti trūkusius galus, 
kuodely rasti idealą, 
kuris nėra idealus?..“

Liepiau: ,,Tegu likimo siūlus
man verpia angelai, velniai, 
tegu gyvenimo nesiūlo, 
kurį prakeikiau neseniai!..“

Vėl prie ratelio mano sėdi
meistrelis pragaro-dangaus:
likimo spalių nesigėdi
į pakulas priverpt daugiau...

Aitvaro skrydžiai
Ten, malkinėj, duris uždaręs – 
prie tekėlo būtų dienų,
galanda dalgį plačiabarį
atskridęs aitvaras namų. 

Ką jis ketina nušienauti?
Rugpjūtis, vasara – toli!.. 
O gal sumanė išdaigauti
vaiduoklių irstančioj pily?..

Paklausinėjau. Netrukdyti 
paprašė sargas nuolankus, –
esą paruošęs šaunų skrydį
į išminties senus namus:

iš ten skraidinsiąs, nušienavęs 
glėbelį meno išminties
ir amžių šlovę tartum savą
lyg skraistę klosiąs ant peties, – 

paversdamas mane karalium
ir pasakų, ir aitvarų, 
vaizduotės užkariausiąs šalį
be jokių mūšių ir kerų...

Vienišas medis
Būk pagarbintas, medi, laukų 

vidury
vienišumo dangum apsivilkęs, –
argi vėjo ramentų šiandien neturi, 
plazdant paukščių čiulbėjimo 

šilkui?

Ko tas šilko skaras prakapoja žaibai
ir nelyjantys debesys kiūra –
ar norėtum labai, nelabai 
užsidėti bent vėjo kepurę?

O gal reikia tos amžių aukos, 
tos ugnies, ką prieš amžius kūreno, 
kažkada nenulaužtos šakos, 
kaip gyvenimų tavo ir mano?

Amžių vėjo lėtoka malda. 
Girdima, nors bežodė, bet aiškiai:
gal stebuklai erdvių kažkada
vienišumo lauke apsireiškė?

Gintautas stANKAitis 
Ukmergė

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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“. 

Saulėlydis ant rankų:
Liūdnas paukštis,
Kurio tamsėjančiame čiulbesy
Girdžiu ir suprantu gyvybės tiesą:
Mylėjai – tai buvai.
Myli – esi. 

Justinas Marcinkevičius

Toks ilgas šių žodžių kelias 
ligi šio balto popieriaus lape-
lio. Nuo vasaros kaitros lig ru-
denio purvų, žiemos pūgų. Vis 
rašiau. Išsiųsti žadėjau. Bet vis 
atidėjau. Gražaus, naujo nieko 
neturėjau gyvenime ir mintyse. 

Tokia tamsa dienų! Šešėliai 
iš kampų. Atrodo, pajudės ir 
mintis visa jėga užlies bepras-
mis laikas. 

Pabūk, bičiuli, minutėlę, ki-
tą šiandien su manim. Pajausi 
širdim ir mintim gyvenimą, kai 
durys užsidaro. 

Saulės šviesa žemę užliejo. 
Langų rėmų kryžiuje sumirgė-
jo boružėlės nugarėlė. Boružė 
sparnus pakėlė. Matyt, į saulę 
skrist norėjo. Kelią pastojo už-
daryti langai. Per anksti, mie-

loji, pabudai. Dar pabūk su ma-
nim šiltai. 

Bičiuli, tu man sakai: „Šyp-
sokis daugiau. Gyvenimas be 
šypsenos – kaip upė be van-
dens. Užtrokši kaip žuvis, į 
krantą išmesta. Jau dabar, nuo 
šios dienos, pradėk mokintis 
būti laiminga.“ Vėlu, bičiuli. Bet 
vis tiek. Tu man pradžiamoks-
lį atnešk. Kad ir „saulėlydis ant 
rankų“. Bet ir saulėlydy paukš-
čiai čiulba taip gražiai! 

Gyvenu prie kitų laimės. 
Meilės. Ir džiaugsmų. Bet tik ša-
lia. Aš savo nieko neturiu. Gyve-
nu, keliuosi ir klumpu. Atiduo-
ta tiek jėgų! Jausmo. Kartais 
būna nepakeliamai sunku. Jau 
ir panešti negaliu. Bet jaučiu – 
gal Aukščiausiojo valia akimis 
saulės šviesą geriu. Ir rytdie-
nos laukiu. Tikiu – kažkas at-
eis ir primins nebūtą, bet la-
bai norėtą.

Meni, bičiuli, rašiau, kad 
prieš keletą metų prie jūros su-
tiktas žmogus paliko telefono 

numerį ir sakė: „Kai užpuls ru-
deninis niūrumas, paskambink 
man vakarais – pasiklausysim 
paukščių giesmių telefono lai-
dais.“ Deja, to nebuvo. Vėjas iš-
plėšė lapelį iš delno ir nunešė į 
jūrą. Bet gyvenime visaip būna. 

Prieš Kalėdas mus, kaip kas-
met, aplankė dvasininkas. Prie 
arbatos jis papasakojo apie sa-
vo žemępievą, kurioje auga 
tik medžiai ir žolė. Kai jau ruo-
šėsi išeit, paklausė, gal noriu 
jo pievos paukščių paklausy-
ti. Paklausėm telefone, patylė-
jom, žmogus išėjo. O širdyje vis 
skamba devynbalsės giesmė. 
Gal tai stebuklas? Ar sakmė?

Matai, bičiuli, nedaug rašau. 
Žodžius taupau. Nei norų dide-
lių, nei svajonių neturiu. Jau ne-
traukia nei kiti kraštai, nei kal-
nai, noriu tik gyventi ramiai... 
Su kasdiene rutina. Ji man tokia 
sava! Suaugau aš su ja. Gyveni-
mas – boružėlės skrydis. 

stefanija FEdulAitė
Panevėžys

Prabėgusios vaikystės vietų 
negali pamiršti. Klaipėdo-

je mane vis traukia Uosto gat
vė, krantinė, seni nepatrauklūs 
namai. Viename iš jų mes gy-
venome.

Prieš 80 metų uostas buvo 
mūsų, vaikų, žaidimų vieta. Su-
galvoję pasiausti, nerasdavo-
me geresnės vietos, kaip uosto 
krantinė. Čia nužiūrėdavome 
prisišvartavusius laivus, stebė-
davome jūreivius, girdėdavome 
nesuprantamą kalbą. Viskas bu-
vo įdomu. Niekas mūsų nevaiky-
davo, jūreiviai pamėtėdavo ko-
koso riešutų, kuriuos triaukš-
davome su malonumu, net na-
mo parsinešdavome. 

Dabar uostas slepiasi už 
aukštos tvoros, kyšo ilgos kra-
nų gervės, sužvanga pravažiuo-
jantys traukiniai. Žinai, kad ten 
verda gyvenimas, pašalinis žiū-
rovas nereikalingas, net uodas 
be leidimo neprasmuktų. 

Prie namų buvo didžiulis kie-

mas. Triukšmingas, vaikų daug, 
mama nebijodavo mūsų išleisti iš 
trobos. Gerai prisimenu mamos 
pasakojimą apie savo jauniau-
sią brolį Vilių, kuris draugavo su 
mergina, nepatikusia giminei. Ji 
esą buvusi daug vyresnė, negra-
ži, dirbo pas žydus tarnaite. Vy-
resni broliai nutarė, kad ji Viliui 
ne pora. Sugalvojo, kaip tą drau-
gystę išardyti. Nupirko bilietą 
(šipkartę) į Ameriką ir džiaugė-
si išleidę jaunėlį į išsvajotą žemę. 
Bėgo dienos, praėjo metai. Meilė 
merginai Linai svetimame krašte 
dar labiau sustiprėjo. Vieną die-
ną Vilius susikrovė ryšulėlį, su-
sirado uostą, nusižiūrėjo patį di-
džiausią laivą ir parsmuko į jį. Ke-
lias dienas slapstėsi tarp anglių, 
o vėliau pasirodė įgulai. Dirbda-
mas laive grįžo į Lietuvą. Susira-
do Liną ir pradėjo kartu gyventi. 

Labai gerai atsimenu, kai dė-
dė Vilius, kuris apsigyveno neto-
liese, pakvietė mane ir paprašė, 
kad saugočiau juos nuo atjojan-

čio žandaro, tikrinančio, kad ne-
būtų kartu gyvenančių nesusi-
tuokusių porų. Labai didžiavau-
si, jog man buvo patikėta tokia 
atsakinga tarnyba. Žaisdama vis 
žvilgčiojau į vartus, ar nepasiro-
dys raitelis. Dėdė Vilius pasto-
gėje buvo susikalęs dėžę, kurio-
je, reikalui esant, pasislėpdavo. 

Pamačiusi įjojantį žandarą, 
bėgdavau pranešti dėdei. Užsi-
dirbdavau šokoladinį saldainį. 

Vėliau dėdė vedė Liną, išgy-
veno iki senatvės, tik vaikų ne-
turėjo. Dažnai susitikdavome ir 
aš galvodavau, kad kiekvienas 
žmogus turi savo likimą, Dievo 
ar angelų nulemtą.

Prabėgo 80 metų. Kaip pasi-
keitė pasaulis. Keitėsi požiūris į 
gyvenimą. Gyvenk kaip nori, nie-
kas nevaržo kito laisvės. Dabar 
juokinga, jei nebūtų liūdna. Juk 
mes patys sugalvojame taisykles 
ir priverčiame kitus jų laikytis. 

Aldona BAlsEvičiENė 
Juodkrantė 

Laimės kiekvienam

Grazinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda Vladislovo Kirkicko nuotr., Tauragė


