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Kaziuko mugė be neįgaliųjų neįsivaizduojama

Dienos centrų lankytojų 
darbų įvairovė

Šį kartą neįgalieji būriavo-
si Katedros aikštėje. Nuolati-
niai mugės dalyviai – neįgaliųjų 
dienos centrų lankytojai, įvairių 
draugijų, organizacijų nariai. Per 
metus jie pridaro, prikuria, pri-
mezga įvairių grožybių. Tie, kas 
vertina rankų darbą, būtent šia-

me sektoriuje galėjo nebrangiai 
įsigyti keramikos dirbinių, siu-
vinių, mezginių, floristikos dar-
belių. Neįgaliųjų palapinės pa-
prastai iš kitų išsiskiria darbų 
įvairove. 

Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos centro socialinė darbuotoja 
Ivona Urbanovič teigia, kad Ka-
ziuko mugė jiems geriausia pro-
ga parodyti savo darbus, susirink-
ti šiek tiek pinigų, kurie naudoja-
mi centro lankytojų reikmėms. 

Lipdymas iš molio, mezgi-
mas, siuvinėjimas, medžio de-
ginimas pirografu – kiekvienas 
neįgalusis centre gali pasirink-
ti patinkančią veiklą. „Pabando-

me visas technikas, tačiau nieko 
neverčiame, žmogus pats apsi-
sprendžia, kuo norėtų užsiimti. 
Ne visi mėgsta dirbti su moliu, 
ne kiekvienam tinka siuvimas, 
todėl ir darbų įvairovė didelė“, – 
sako I. Urbanovič. Pasak jos, ne 
visi ir dirba vienodai – vienas 
gali 10 minučių siuvinėti, kitas 
ir kelias valandas būna pasinė-
ręs į veiklą, todėl užsiėmimų lai-
ko centras neriboja.

Jaroslavas Milevskis centrą 
lanko nuo pat jo atidarymo. Nors 
iki Nemenčinės Jaroslavui ten-
ka važiuoti apie 40 km, tačiau 
jis lieka ištikimas šiam centrui. 

Dabartinė tvarka 
nepalanki neįgaliesiems

Nuo šių metų įsigaliojusioje 
techninės pagalbos priemonių 
kompensavimo tvarkoje atsira-
do daugeliui neįgaliųjų nepalan-
ki nuostata: anksčiau aktyvaus 
tipo vežimėlius jie galėjo įsigyti 
per įmones, dabar juos pirmiau-
sia turi nusipirkti savo lėšomis, 
o sumokėti pinigai (ne daugiau 
kaip 1216 Eur.), kaip skelbiama 
tvarkoje, per 6 mėnesius per-

vedami jiems į sąskaitą. Pasak 
J. Džiugelio, daugeliui neįgalių-
jų tai tapo didele problema, nes 
sukaupti reikiamą sumą vežimė-
liui įsigyti labai sunku. Juo labiau 
kad geras vežimėlis kainuoja pa-
našiai kaip naudotas automobi-
lis (jo kaina gali siekti ir 1,5, ir 2 
tūkst. eurų ar net daugiau). 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Lygių galimybių 
skyriaus vedėjos Eglės Čaplikie-
nės teigimu, vežimėlių pirkimas 
per įmones žmonėms buvo pato-
gus tuo, kad jiems nereikėjo mo-
kėti visos kainos, tik priemoką 
pasirinkus brangesnį nei numa-
tyta kompensacijos suma veži-
mėlį, tačiau buvo apribota pasi-
rinkimo erdvė. E. Čaplikienė sa-
ko, kad į ministeriją kreipėsi ne-
mažai asmenų, kurie teigė, kad 
kitur vieną ar kitą priemonę gali-
ma nusipirkti pigiau, tačiau kom-
pensuoti jos įsigijimo nebuvo ga-
limybės. Be to, Specialiųjų tyri-
mų tarnyba ir Valstybės kontro-
lė atkreipė dėmesį, kad šioje sfe-
roje atsiranda erdvė korupcijai. 

Ir iš tiesų – pasak Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro 
(TPNC) direktorės Ilonos Ogur-

covos, buvo nustatytas ne vie-
nas vežimėlius tiekiančių įmonių 
piktnaudžiavimo atvejis. Įsigyti 
aktyvaus tipo vežimėlį buvo įkal-
bamas net globos namuose slau-
gomas žmogus, nors akivaizdu, 
kad jo niekada nenaudos. 

I. Ogurcova pabrėžė, kad ne-
būtina aktyvaus tipo vežimė-
lius visada pirkti. Iš TPNC jų ga-
lima gauti nemokamai. Per įmo-
nes perkama tada, kai netenkina 
siūlomi vežimėliai ar ilgai reikia 
laukti eilėje. 

Išeitis – trišalė sutartis 
Lietuvos paraplegikų aso-

ciacijos (LPA) prezidentas Juo-
zas Bernatavičius pasiūlė, kaip 
spręsti susidariusią problemą, 
kad žmogui nereikėtų sukaupti 

didelės sumos vežimėliui pirkti. 
Jo teigimu, tokiais atvejais gali-
ma sudaryti trišalę sutartį tarp 
įmonės, TPNC ir asmens. Įmo-
nė, išdavusi asmeniui priemonę, 
pasirašytų sutinkanti, kad lėšos 
už ją bus pervestos per 6 mėne-
sius, TPNC pasirašydama ga-
rantuotų, kad kompensacija už 
įsigytą priemonę asmeniui pri-
klauso ir pinigai tikrai bus per-
vesti, o asmuo sutiktų, kad pini-
gai būtų pervedami ne į jo, o tie-
siai į įmonės sąskaitą. LPA teisi-
ninkas Egidijus Grigonis pabrė-
žė, kad tai yra normali civilinė 
praktika – asmuo turi teisę pa-
sirinkti, į kokią sąskaitą bus per-
vedami jam skirti pinigai. Tai iš 
esmės išspręstų susidariusią ak-
tyvaus tipo vežimėlių įsigijimo 
problemą, išskyrus tuos atve-
jus, kai vežimėlis būtų perkamas 
iš užsienyje esančios įmonės.  

Seimo narys Justas Džiu-
gelis neįgaliųjų organi-
zacijų, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 
atstovus pakvietė pasi-
kalbėti apie didelį atgar-
sį viešojoje erdvėje su-
kėlusį nepasitenkinimą 
naująja aktyvaus tipo ne-
įgaliųjų vežimėlių skyri-
mo tvarka. Susitikimas 
baigėsi neįgaliesiems pa-
lankiu susitarimu. 

Aktualijos

Susitarta dėl palankesnės vežimėlių įsigijimo tvarkos

 Šiame numeryje:
 Daugiau šeimos gydytojo dėmesio ....................................... 3 psl.

 Psichologo patarimai ..................................................................... 4 psl.

Seimo narys Justas Džiugelis ir jo patarėjas Audrius Natkevičius ėmėsi spręsti 
neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių kompensavimo problemas.

(nukelta į 3 psl.)

Šių metų Kaziuko mugė nė kiek nenusileido ankstes-
nėms. 17 kilometrų besitęsiantis spalvų, garsų ir kvapų 
šurmulys priviliojo savo gaminius norinčius pristatyti 
kūrėjus iš visos Lietuvos, o taip pat ir iš Latvijos, Bal-
tarusijos, Lenkijos ir kitų šalių. Šiame mugės šurmuly, 
kaip ir kasmet, savo vietą rado ir neįgalieji. 

Integracijos keliu

Borisas Chudinskis į mugę atvežė visą būrį angelų sargų.

Aldona Liolienė negali nemegzti.

(nukelta į 5 psl.)
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Skuodas:

Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijoje įvyko po-

pietė moterims „Pažink sa-
ve“. Joje buvo galima pasi-
klausyti paskaitos „Pažink 
ir mylėk save“, skambėjo 
poezija ir dainos.

Skuodo rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Raminta Zabitienė pasi-
džiaugė, kad į renginį susi-
rinko gausus būrys draugi-
jos narių.

Psichologė Snieguolė 
Andrutienė skaitė paskai-
tą „Pažink ir mylėk save“. 
Ji teigė, kad yra tik vienas 
būdas išspręsti proble-
mas – mylėti save, priimti 
save tokį, koks esi. Vyrams 
sunku apibūdinti jausmus. 
Moteriai tai daryti daug 
lengviau. Žmogus savyje 
geba sutalpinti labai daug. 
Pasipūtęs ir arogantiškas 
žmogus dažnai yra todėl, 
kad jaučia baimę. „Vaikys-
tėje mes visi mylėjome sa-
ve. Maži vaikai žino, kaip 
reikia mylėti. Jie būna pa-
tenkinti savo kūnu, nebi-
jo išreikšti savo jausmų“, – 
teigė psichologė. Jeigu vai-
kas užauga šeimoje, ku-
rioje kritika yra gyvenimo 

Dvasinga popietė apie savęs 
pažinimą ir meilę sau

norma, jis nuolat kritikuos 
kitus žmones ir save; jei 
šeimoje manipuliuojama, 
sukeliamas kaltės jausmas, 
užaugęs žmogus manipu-
liuos kitais ir t. t. Pasak S. 
Andrutienės, esame patys 
atsakingi už save. Net 80 
proc. žmogaus minčių yra 
negatyvios. „Būtina sau pa-
sakyti: aš myliu ir priimu 
save tokį, koks esu. Reikia 
sekti, kokius signalus duo-
da kūnas. Neigiamos min-
tys trukdo save pažinti, – 
teigė psichologė S. Andru-
tienė. – Į gyvenimą atėjome 
su užduotimi – išmokti my-
lėti save ir nesvarbu, ką kiti 
sako ir daro. Kaip reikia sa-
ve mylėti?.. Pirmiausiai nu-
stoti kritikuoti kitus žmo-
nes ir save, nustoti gąsdin-
ti, terorizuoti save – suda-
rykime savo baimių sąrašą, 
kad rastume teigiamą afir-
maciją“. Pasak jos, gyveni-
mas – mokykla. Reikia atsi-
sveikinti su savo praeitimi, 
atleisti sau ir kitiems, judėti 
į priekį, galvoti pozityviau. 
Tik tuomet pasieksime neį-
tikėtinų pokyčių ir save pa-

žinsime naujai. Viskas, ko 
mums reikia, yra mūsų vi-
duje. Visi turime 24 valan-
das per parą ir visi esame 
amžini studentai – moko-
mės ir mokomės. Iš gyve-
nimo gausime tiek, kiek 
save vertiname. „Pažvel-
kime į save holistiškai. Bū-
kite optimistiški, nes op-
timistai daugiau pasiekia, 
mažiau serga“, – akcentavo 
psichologė. Ji pakvietė vi-
sus išbandyti fototerapiją – 
išsirinkti vieną fotografiją, 
kitoje jos pusėje užrašyti 
palinkėjimą ir jį perduoti 
draugui iš dešinės.

Savo kūrybos eilių pas
kaitė Neįgaliųjų draugijos 

meninių gebėjimų lavini-
mo būrelio vadovė Nijolė 
Jasienė. Mosėdžio gimna-
zijos anglų kalbos mokyto-
ja Lina Klovienė dovanojo 
savo kūrybos dainų ir po-
ezijos puokštę. 

Renginyje gėrėtasi Mo-
sėdžio moterų asociacijos 
„Ognelė“ projekto „Kūry-
bon einu šilko keliu“ me-
tu tapyto šilko drabužių 
kolekcija, kurią pristatė 
šios asociacijos pirminin-
kė Bronislava Gadeikie-
nė. Taip pat džiaugtasi ir 
„Ognelės“ moterų sukur-
tais paveikslais.

Rūta RONKAUSKIENĖ
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Į popietę „Pažink save“ susirinkta gausiai.

Apie tokią dieną sakoma: saulė žeme ridinėjasi. Žy-
dėjo kaštonai, kas gyvas, gėrėjosi pavasariu. Ėjau 

šaligatviu, o šalia, asfalto juostoje, džiaugdamiesi šil-
tais saulės spinduliais, ganėsi pulkelis balandžių. Au-
tomobilis lėkė greitai. Paukščiai pakilo visai prieš prie-
kinius automobilio ratus. O vienas nespėjo... Šiurpu 
buvo žiūrėti į ištryškusius nelaimėlio vidurius. Bet, 
o siaube, kelio dulkėse plakė iš paukščio krūtinės iš-
tryškusi širdis. Plakė stipriai, net šokinėjo. Vaizdas 
buvo kraupus. Stebėti širdies agoniją neturėjau jėgų 
ir pagreitinau žingsnį. Tačiau matytas vaizdas nepa-
liko, neišdilo, vertė galvoti apie pasaulio žiaurumus. 

Kartais žiaurumas ir jautrumas makabriškai su-
sipina. Prisimenu: eina agronomas į technikos kiemą 
ir, pamatęs taku bėgantį vabaliuką, pailgina žingsnį, 
stengiasi neužminti. Niekas, atrodo, neturėtų jaustis 
šioje Žemėje svarbesnis už kitą. Prabėgus kelioms mi-
nutėms žmogus, bijojęs užminti skubantį vabaliuką, 
nuodais apdoroja plačiausius laukus. Žūsta ne mili-
jonai, o milijardai gyvybių. Ir jokios sąžinės grauža-
ties. Priešingai – pasididžiavimas gerai atliktu darbu. 
Toks mūsų pasaulis.

Gyvuliukus mylinčių ir jautriai reaguojančių į 
žiaurų elgesį su jais žmonių mūsų krašte daug. Kai 
žygiuoja mitinguojančiųjų kolonos, visada atsiras, kas 
su vėliava šoks žingsniuoti jos priekyje. Štai vienas 
parlamentaras Seime įregistravo Gyvulių gerovės ir 
apsaugos įstatymo pataisas, kurias priėmus, mūsų 
krašte nuo 2019 metų būtų uždrausta veisti, auginti 
ir žudyti ūkinius gyvūnus dėl jų kailio. Ar supranta šis 
geraširdis, kad palietė didžiąją žmonijos egzistavimo 
problemą? Ar gali žmonija egzistuoti neskriausdama 
savo brolių – kitų gyvų sutvėrimų? Vienas šmaikštuo-
lis vegano paklausė: jei tu sakai, kad labai myli gyvu-
lius, tai kodėl suvalgai jų maistą?

Pataisų autorius piktinasi, kad žvėreliai augina-
mi nenatūraliomis sąlygomis ir žudomi. Tačiau ar 
natūraliomis sąlygomis šiais laikais auginamos viš-
tos, kalakutai, antys, kiaulės, karvės? Įsigudrinome 
nenatūraliomis sąlygomis auginti net ir žuvis. Ar šie 
gyvūnai nežudomi? 

Žvėrelių augintojai sunerimę. Lietuvoje veikia 156 
kailinių žvėrelių ūkiai, juose dirba 1,5 tūkst., o su šiuo 
verslu susijusiuose sektoriuose – 4 tūkst. darbuotojų. 
Už eksportuojamus kailiukus gaunama 150 mln. eu-
rų metinių pajamų. Ar parlamentaras, pateikdamas 
šias pataisas, suvokė, kokį dagį pakišo po užpakaliu 
savo kolegoms? Juk visi seimūnai rinkėjams nori ro-
dyti savo jautrias širdis, visi prieš žiaurumą, bet ar jie 
gali atsukti nugarą krašto ūkio interesams?

Kuo visa ši iniciatyva baigsis – pamatysime. Grei-
čiausiai bus panaudota išbandyta vilkinimo prakti-
ka, ieškoma kompromisinio sprendimo, stengiama-
si problemą užtušuoti, numarinti. O pataisų autorius 
sau naudos tikisi bet kuriuo atveju. Pademonstruotas 
širdies gerumas palenks į jo pusę visus gerus ir jaut
rius žmones. Turbūt toks pagrindinis tikslas ir buvo. 

Labai daug žiauraus elgesio yra ir žmonių tarpu-
savio santykiuose. Tolimoje žmonijos priešistorijo-
je pirmykščiam žmogui išgyventi be žiauraus (mūsų 
šiuolaikiniu supratimu) elgesio galimybių nebuvo. 

Šiais laikais taip pat būta daug baisių masinių žiau-
rumo aktų. Agresyvumo ir žiaurumo priežastis daž-
nai būna aklas žmonių paklusnumas įsakymams, pri-
sitaikėliškumas, komformizmas. Žiaurumo priežastys 
žinomos seniai. Prancūzų filosofas Mišelis Montenis 
(1533–1592) tvirtino: „Bailumas – žiaurumo motina.“ 

Negalima paneigti, kad žmogaus elgesys daug pri-
klauso ir nuo žmogaus išsiauklėjimo, charakterio. Iš-
nagrinėjus kalėjimų ir ypač konclagerių patirtį priei-
ta išvados, kad žmonės, turintys tvirtus dorovinius, 
politinius ar religinius įsitikinimus, elgiasi kitaip, nei 
tokios dvasinės atramos neturintys. Tai tikriausiai ir 
yra patikimiausias kelias siekiant pasaulyje mažinti 
agresiją, smurtą ir žiaurumą.

Žiaurumas

Apie tai,
kas

jaudina

Neįgaliųjų draugijos meninių gebėjimų lavinimo būrelio vado-
vė Nijolė Jasienė (kairėje) ir psichologė Snieguolė Andrutienė.

Per Užgavėnių šurmu-
lį Trakų neįgaliųjų už-

imtumo centro lankytojai 
kartu su sveikuoliais akty-
viai dalyvavo Trakų kultū-
ros rūmuose surengtose 
smiginio varžybose, vėliau 
varžybų organizatorių bu-
vo pagerbti dovanėlėmis.

O kadangi lankytojai 
centre ir piešia (spalvina 
įvairias dėžutes bei kitką), 
jiems buvo proga aplanky-
ti Trakų kultūros rūmuose 
veikiančią jubiliejinę pro-

�� Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Grigalis 
parašė apie linksmą Užga-
vėnių šventę.

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrija links-
mai atšventė Užgavėnes. 
Bendrijos moterys pri-
kepė gardžių blynų, jais 

vaišino bendrijos narius. 
Šventėje dalyvavo įvairūs 
persirengėliai. Mus links-
mino ir dovanas už gerus 
darbus bendrijos nariams 
įteikė Janina Fabijonavi-
čienė ir Kazimiera Šorie-
nė. Buvo surengta rank-
darbių būrelio darbelių 
paroda. 

fesionalaus karikatūristo 
palukniečio Rimanto Do-
vydėno karikatūrų paro-
dą, kurioje autorius prista-
to 60 darbų. Kas žino, gal 
ir centro lankytojams kils 
mintis piešti karikatūras 
iš neįgaliųjų gyvenimo ar 
draugiškus bičiulių šaržus. 

Užgavėnių šurmulį vai-
nikavo Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centre sudegin-
ta Morė.

Vytautas ŽEmAItIS
Autoriaus nuotr.

Trakai: Atsisveikinimo su žiema šurmulys

Telšiai:

Atšventė Užgavėnes 

Užgavėnių kulminacija – Morės deginimas.

Telšiškiai smagiai atšventė Užgavėnes. 

Lina Klovienė dovanojo savo kūrybos dainų ir poezijos puokštę.
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�� Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Albina 
Laimantavičienė rašo apie sa-
vo vadovaujamos organizaci-
jos veiklą. 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Likimas“ ir 
Sūdavos pagrindinės mokyklos 
mokiniai Emilija Denutytė, Sa-
manta Šulinskaitė, Silvija Baikšty-
tė koncertavo VšĮ Vilniaus Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo centro 
Druskininkų filiale. Šioje įstaigoje 
žmonės mokosi darbo rinkoje pa-
klausių specialybių. Savo gebėji-
mus čia tobulina ir Vilkaviškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos nariai, o 
mes prie besimokančiųjų prisi-
dedame kultūriniais gebėjimais.

Ansamblis „Likimas“ savo 
koncertinę veiklą skaičiuoja jau 
12 metų. Kolektyvo nariai ansam-
blyje keičiasi, tačiau tai netrukdo 
aktyviai koncertuoti. Esame išlei-
dę dvi kompaktines plokšteles 
„Tegul niekad netrūksta vilties“ 
ir „Tikiu tavim“. Ansambliui va-
dovauja Violeta Adomavičienė, 
kolektyvas dainuoja autorines 
jos dainas. Per kūrybą draugija 
vienija ir daugiau bendraminčių. 
Šiuo metu vyksta užimtumo per 
kultūrą, meną, muziką užsiėmi-
mai pagal socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektą. Visiems norisi 
palinkėti gerų darbų, geros klo-
ties ir gražaus pavasario...

Vilkaviškis: 

Išvyka į Druskininkus

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Likimas“.

Šeštadienį, pačią gausiausią 
knygų mugės dieną, ir man 

teko laimė joje dalyvauti. Ir žmo-
nių, ir automobilių tikrai netrū-
ko, tad geroką kelio atkarpą ėjo-
me pėsčiomis. Tada pamąsčiau – 
neįgaliajam, o dar judančiam ve-
žimėliu, čia patekti nelabai įma-
noma misija... Aplankiusi ne vie-
ną ekspoziciją, pabendravusi su 
pačia įvairiausia auditorija, užsu-
kau ir į vaikų bei jaunimo knygų 
salę. Nustebau ir nudžiugau, iš-
vydusi vyriškį, judantį vežimėliu 
ir puikiai laviruojantį tarp įvairių 
leidyklų paviljonų. Netrukus pa-
stebėjau ir merginą, taip pat ju-
dančią neįgaliojo vežimėliu. Va-
dinasi, knygų mugė tikrai atvira 
visiems, vadinasi, neįgalieji, kaip 
ir visi kiti, gali patirti ir autogra-
fų medžiotojų nuotykius, ir foru-
muose dalyvauti, ir norimą kny-
gą įsigyti. Maloniai nuteikė ir „Bi-
čiulystės“ straipsnis apie visiems 
atviras knygų mugės duris...

Neįgaliesiems svarbu tobu-
lėti, gyventi visavertį gyvenimą, 
dalyvauti įvairiuose renginiuose, 
tačiau be galo svarbus ir aplinki-
nių geranoriškumas. Su juo daž-
nai tenka susidurti. Vis prisimenu 
mūsų Griškabūdžio bendruome-

nės, kultūros centro, seniūnijos 
bei ledo ritulio komandos pastan-
gomis organizuotą sekmadieninę 
iškylą ant miestelio tvenkinio le-
do. Tąkart visus jungė ne tik bu-
vimas kartu, gera nuotaika, karš-
ta arbata, vasario saulė bei nuo-
taikinga muzika. Buvo svarbu ir 
tai, kad ant ledo pateko kiekvie-
nas, kas tik norėjo. Juk kai kurie 
tvenkinio krantai statoki, kopiant 
jais aukštyn ar žemyn reikia pasi-
saugoti, net ir nuožulnesnis kran-
tas vežimėliu nelabai įveikiamas. 
Bet visada greta atsiranda gerų 
draugų, žmonių, kuriems svarbu, 
kad visi būtų kartu. Taip ant mū-
sų tvenkinio ne tik karuselės ro-
gutėmis, ne tik pačiūžomis buvo 
skraidoma, bet ir neįgaliojo veži-
mėliu įvairios figūros raitomos... 

Jau su užgavėniautojais iš-
varėm žiemą iš kiemo, nušur-
muliavo ir Kaziuko mugės ren-
giniai. Kiekvienoje šventėje da-
lyvavo ir neįgalieji – vieni galbūt 
savo darbus pristatydami, kiti – 
tik pasižmonėdami. Ir visai ne-
svarbu, kokio dydžio bendruo-
menė, svarbu jos geranorišku-
mas ir sveikas požiūris į negalią.

Vitalija LIŽAItIENĖ, 
Šakių r.

Iš skaitytojų laiškų

Neįgalieji – ir didelėje,  
ir mažoje bendruomenėje 

Ant ledo pateko kiekvienas, kas tik norėjo.

Konsultuojame, 
komentuojame

Nuo šių metų balandžio 
1-osios poliklinikoms, medicinos 
centrams, šeimos gydytojo kabi-
netams iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudže-
to bus papildomai mokama už 
kiek vieną prie įstaigos prisirašiu-
sį privalomuoju sveikatos drau-
dimu apdraustą žmogų, kuriam 
nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis. Tai gydymo įs-
taigas paskatins labiau rūpintis 
šiais sunkiai sergančiais pacien-
tais, užtikrinti jiems kokybišką ir 
prieinamą pirminę asmens svei-
katos priežiūrą.

 Įprastai žmonės, kuriems nu-
statytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, serga daugiau 
nei viena lėtine liga, tad jiems 
dažniau prireikia gydymo pas-
laugų. „Neįgaliųjų sveikatos prie-
žiūros poreikiai yra didesni, nei 
prie gydymo įstaigos prisirašiu-
sių sveikų žmonių, tad papildo-
mas atlygis skatins gydymo įstai-
gas rūpintis, kad sunkiai sergan-
tys žmonės sulauktų dar daugiau 
šeimos gydytojų, slaugytojų dė-
mesio. Tiesa, ir dabar papildomai 
iš PSDF biudžeto mokama tiek už 
gydytojo, tiek už slaugytojo ap-

silankymus neįgalaus paciento 
namuose, nes šios paslaugos yra 
priskiriamos prie skatinamųjų 
paslaugų“, – teigia Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK) Paslaugų 
ekspertizės ir kontrolės skyriaus 
vedėja Daiva Berūkštienė. Pasak 
jos, į namus pas žmones, kuriems 
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų 
yra nustatytas specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis, taip pat 
gali atvykti psichiatras, psichikos 
sveikatos slaugytojas.

„Be to, šiems žmonėms iš 
PSDF biudžeto apmokamos slau-
gos paslaugos namuose. Siunti-
mą ambulatorinės slaugos na-
muose paslaugoms gauti iš-
duoda šeimos gydytojas, kuris 
ir nurodo, kokių paslaugų ligo-
niui reikia. Atvykę į paciento na-
mus slaugytojai gali atlikti ne-
mažai įvairių slaugos procedū-
rų, t. y. suleisti vaistus, prijungti 
ir prižiūrėti lašinės sistemą, pa-
imti kraują ar šlapimą labora-
toriniams tyrimams, padaryti 
elektro kardiogramą, užtikrinti 
žaizdų bei pragulų profilaktiką 
ir priežiūrą bei kt.“, – sako D. Be-
rūkštienė.

 Dabar ligonių kasos, mokė-
damos už pirmines sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančių 
gydymo įstaigų darbą, atsižvel-
gia ne tik į prisirašiusių prie gy-
dymo įstaigos gyventojų skai-
čių (mokamos nustatytos me-
tinės bazinės kainos už prisira-
šiusius prie gydymo įstaigos pa-
cientus, atsižvelgiant į amžių), 
bet ir į prisirašiusio žmogaus 
gyvenamąją vietą (už kaimo gy-
ventojų aptarnavimą mokama 
daugiau). Daugiau lėšų gydymo 
įstaigos taip pat gali gauti ir už 
pasiektus gerus darbo rezulta-
tus bei šeimos gydytojo suteiktų 
paslaugų, atliktų tyrimų bei pro-
cedūrų, priskiriamų skatinamo-
sioms paslaugoms, kiekį.

Nuo šių metų balandžio 
1osios, įsigaliojus sveikatos ap-
saugos ministro įsakymui, gy-
dymo įstaigai už kiekvieną prie 
įstaigos prisirašiusį gyventoją, 
kuriam nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, li-
gonių kasos mokės 15 eurų. Pla-
nuojama, kad per metus iš PSDF 
biudžeto tam prireiks apie 300 
tūkst. eurų. 

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Neįgalieji sulauks daugiau 
šeimos gydytojo dėmesio 

Tokiais atvejais teks taupy-
ti ar pasiskolinti vežimėliui įsi-
gyti reikiamą sumą tam laikui, 
kol TPNC perves kompensaciją. 
E. Čaplikienės teigimu, vidutiniš-
kai tai trunka apie mėnesį.

Sutarta, kad iki kovo 23 d. 
ministerija parengs techninės 
pagalbos priemonių aprašo pa-
keitimą, kuriame numatys ga-
limybę sudaryti minėtą triša-
lę sutartį.

Pirmus pusę metų – 
vežimėlis tik iš centro 

J. Džiugelis pasidžiaugė, kad 
esama ir gerų pokyčių – pagal 
naują tvarką pradėta kompen-
suoti daugiau priemonių, tarp 
jų ir pasėstai.

Dar vienas pasikeitimas šiais 
metais – pagal naują tvarką pir-
muosius pusę metų po traumos 
ar kitos priežasties atsisėdus į 
neįgaliojo ratelius, asmuo akty-
vaus tipo vežimėlį gali gauti tik iš 
TPNC. Pasak I. Ogurcovos, TPNC 
gavo nemažai skundų, kad žmo-
nės negali naudotis įsigytomis 
priemonėmis. Atliekant patikri-
nimą nustatyta, kad jos skirtos 

netinkamai – asmenys, pirmą 
kartą įsigiję aktyvaus tipo veži-
mėlį, jo nenaudojo. Tai lėmė ir 
kai kurios objektyvios priežas-
tys: pasikeitusi sveikatos būklė, 
antropometriniai duomenys, gy-
venamoji aplinka ir pan. Tačiau 
jei žmogus vežimėlį būtų pasiė-
męs iš TPNC, jį bet kada galėtų 
pasikeisti kitu, o iš įmonės gau-
tas vežimėlis tampa žmogaus 
nuosavybe ir jam turi tarnau-
ti 5 metus. 

Šiai nuostatai pritarė ir 
J.Bernatavičius – pirmus pusę 
metų žmogus tiksliai nežino, 
kokio vežimėlio jam reikės to-
dėl svarbu turėti galimybę keisti. 

Vis dėlto neįgalieji atkreipė 
dėmesį, kad nemaža dalis TPNC 
perkamų priemonių yra nekoky-
biškos, nepatogios ir neilgaam-
žės, todėl dažnas vežimėlį įsigy-
ja per įmonę.

I. Ogurcova pabrėžė, kad 
kreiptis dėl vežimėlių į TPNC ga-
lima 3 būdais: atvykus į centrą, 
per savivaldybės socialinių pas-
laugų įstaigą ir per elektroninės 
valdžios vartus. Pastaruoju būdu 
kreipiantis galima nurodyti argu-
mentuotą prašymą, kodėl reikia 

būtent tokios ar kitokios priemo-
nės. TPNC analizuoja kreipimąsi 
ir esant rimtų argumentų gali nu-
pirkti konkrečiam asmeniui tin-
kamą vežimėlį. 

Daugiau pinigų suteiktų 
daugiau galimybių

Šiemet techninės pagalbos 
priemonėms skirta 2 mln. 200 
tūkst. eurų. Pasak E. Čaplikie-
nės, už šią sumą yra patenkina-
ma apie 80–85 proc. poreikio. 
J. Bernatavičiaus manymu, už 
šią sumą nėra galimybės įsigyti 
naujų, šiuolaikiškų priemonių. 

J. Džiugelis retoriškai paklau-
sė, kas pasikeistų, jei techninės 
pagalbos neįgaliesiems priemo-
nėms pirkti būtų skirtas papildo-
mas milijonas eurų. E. Čaplikie-
nės manymu, tai išspręstų labai 
daug – priemonių poreikis būtų 
patenkintas 100 proc., jos būtų 
perkamos kokybiškesnės, šiuo-
laikiškesnės, galima būtų įsigyti 
komunikacijos priemonių, kurių 
šiuo metu nuperkama vienetai.

J. Bernatavičius iškėlė dar 
vieną problemą – vežimėlių 
draustumą. Pasak jo, šiuo me-
tu nėra galimybės apsidrausti 
neįgaliųjų vežimėlių, draudimo 
bendrovės atsisako tai daryti, 
nes nėra tokios praktikos. Vis 
dėlto neįgaliajam labai svarbu, 
kad brangiai įsigytas vežimėlis 
tarnautų 5 metus, o jam sulū-
žus turėti garantiją, kad neliks 
be „kojų“. Tai aktualu vežimėlius 
įsigijusiems per įmones. I. Ogur-
covos teigimu, valstybės turtas 
nuo 2016 m. yra draudžiamas. 

J. Džiugelis pažadėjo sureng-
ti susitikimą su draudimo įmo-
nių atstovais ir aptarti tokią ga-
limybę.

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Susitarta dėl palankesnės 
vežimėlių įsigijimo tvarkos

Juozas Bernatavičius ir Jurgita Masilionytė (dešinėje) juda neįgaliojo veži-
mėliais. Jų nuomone, turėtų būti perkama daugiau kokybiškesnių techninės 
pagalbos priemonių.

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo  
patarimai

Organizmui prakaitavimas 
yra būtinas, nes padeda 

jam apsisaugoti nuo perkaiti-
mo, kartu atsikratoma šalinti-
nų medžiagų. Prakaitą gamina 
ir išskiria odos dariniai – pra-
kaito liaukos, kurių suaugęs 
žmogus turi apie 2,5 milijono. 
Šių liaukų tankis odoje yra ne-
vienodas. Delnuose, pažastyse, 
paduose ir kaktoje jų yra dau-
giausia, o kai kuriose kūno vie-
tose (pvz., lūpose) jų iš viso nė-
ra. Manoma, kad stiprus delnų 
ir pėdų prakaitavimas gali var-
ginti 60 % žmonių, pažastų – 
30–40 % ir veido – 10 %. Nu-
statyta, kad visiškai sveikiems 
žmonėms per vasaros karščius 
pradžioje sudrėksta kakta ir 
veidas, kiek vėliau – kitos kū-
no vietos ir tik po jų – delnai ir 
padai. Atsiradus nervinei įtam-
pai, nepriklausomai nuo aplin-
kos temperatūros, pirmiausia 
suprakaituoja delnai ir padai. 
Beje, padų prakaitavimas vy-
rus vargina labiau negu mote-
ris. Vyrai turi mažiau prakaito 
liaukų, tačiau jos yra veikles-
nės. Po 60 metų apskritai pra-
kaituojama mažiau.

Testas 
Namų sąlygomis delnų pra-

kaitavimo laipsnį galima nesun-
kiai nustatyti atlikus paprastą 
testą. Ant sausos delno odos už-
tepama jodo (tam tikslui naudo-
jamas spiritiniu jodu sudrėkin-
tas vatos tamponas), palaukia-
ma, kol išdžius (tai įvyksta pa-
kankamai greitai). Paskui ant 
šios vietos plonu sluoksniu už-
beriama krakmolo miltelių ir 
kurį laiką palaukiama, kol krak
molas, reaguodamas su prakai-
tu, nusidažys violetine spalva. Jei 
violetinės dėmės skersmuo yra 
iki 10 cm, laikoma, kad serga-
ma lengva prakaitavimo forma. 
Kai ši dėmė yra 10–20 cm skers-
mens, delnų prakaitavimas yra 
vidutinio stiprumo. Apie sun-
kią delnų prakaitavimo formą 
galima kalbėti tik tuomet, kai 
šios dėmės skersmuo didesnis 
nei 20 cm.  

Pagrindinės „šlapių rankų“ 
priežastys:
  skydliaukės veiklos su-

trikimas,
 ūmios ir lėtinės infekci-

nės ligos,
 tuberkuliozė,
 vėžys,
 įgimtos ligos,
 lytinio brendimo periodas,
 širdies ir kraujagyslių sis-

temos sutrikimai,
 inkstų ligos,
 kraujo ligos,
 moterų klimaksas,
  cukrinis diabetas (ypač 

dekompensacijos stadijoje),
 antsvoris,
 išsėtinė sklerozė,
 reumatizmas,
 neurosifilis,
 grybelis,
 insultas,
 stresas, 
 nervinė įtampa,
 sunki fizinė apkrova,
 šalutinis kai kurių vaistų 

poveikis,
 nesubalansuota mityba.

Paaiškinimai
1. Medicinoje dekompensa-

cija vadinamas organo ar viso 
organizmo veiklos nepakanka-
mumas sutrikus organizmo ir 
aplinkos pusiausvyrai, išsekus 
prisitaikymo procesams, reika-
lingiems atgauti įprastai ar jai 
artimai organo funkcijai.  

2. Išsėtinė sklerozė – lėtinė 
progresuojanti galvos ir nugaros 
(stuburo) smegenų liga.

3. Neurosifilis – atskira sifi-
lio pasireiškimo forma, kai nuo 
pirmos stadijos pažeidžiamos 
smegenys ir smegenų dangalai.

4. Sifilis – lėtinė užkrečiama 
lytinė liga, kurią sukelia bakteri-
ja blyškioji treponema.

5. Sergant grybeliu delnų odą 
peršti, ji lupasi, pleiskanoja, bū-
na negyjančių žaizdelių, kartais 
atsiranda nemalonus kvapas. 

Liaudies medicinos 
receptai

1. Delnų prakaitavimą maži-
na vietinės kontrastinės vonelės. 
Pradžioje plaštakos 10 sekun-
džių įmerkiamos į šaltą vande-
nį, paskui 20 sekundžių – į karš-
tą (svarbu nenaudoti verdan-
čio vandens, kad nebūtų nupli-
kyta oda). Per vieną procedūrą 
tai pakartojama 5–6 kartus. Be-
je, gydomasis efektas sustiprės, 
jei karštame vandenyje bus iš-
tirpintas šaukštas valgomosios 
druskos. Pageidautina kontras-
tines voneles (tiek su druska, 
tiek be jos) atlikti du kartus per 
dieną. Po vonelių plaštakos ne-
nušluostomos, – leidžiama joms 
natūraliai apdžiūti.

2. Tepalas delnams: sumai-
šoma 1 dalis (pvz., šaukštas) 
citrinos sulčių, 1 dalis spiri-
to (degtinės), 2 dalys glicerino. 
Įprastu būdu nusiplaunamos 
rankos, po to plonu sluoksniu 
tepalo nestipriai įtrinami delnai.

3. Pakankamai efektyvi prie-
monė – kanifolijos milteliai. Prieš 
miegą šiais milteliais pabarstomi 
delnai, užsimaunamos pirštinės, 
rytą plaštakos nuplaunamos vė-
siu vandeniu. Beje, jeigu delnų 
prakaitavimas nėra stip rus ir dar 
neįsisenėjęs, pakanka 3–4 tokių 
procedūrų ir „šlapių rankų“ pro-
blema gali išnykti ilgesniam arba 
net visam laikui.

Paaiškinimas: kanifolija – 
gamtinė spygliuočių šviesiai gel-
tona ar tamsiai ruda sakų derva, 
trapi, panaši į stiklą, tirpsta orga-
niniuose tirpikliuose, vandeny-
je netirpsta; vartojama kartono, 
kaučiuko, gumos, plastikų, dirb-

tinės odos, lakų, dažų ir kt. gamy-
boje, styginių instrumentų stry-
kui įtrinti bei litavimo darbams.

4. Sumaišoma šaukštelis 
susmulkintos ąžuolo žievės ir 
šaukštelis paprastosios jona-
žolės žolės. Žaliava užplikoma 
2 stiklinėm verdančio vandens, 
paskui mišinys dar 10–15 min. 
pavirinamas ant silpnos ugnies. 
Po to nuoviras nukošiamas per 
dvigubą marlę (ar specialų sie-
telį) ir įmaišomi 2–3 šaukšteliai 
obuolių acto. Ši priemonė nau-
dojama kartą per dieną vieti-
nėms plaštakų vonelėms, ku-
rių trukmė – 5–10 min. Gydymo 
kursas – iki 7 procedūrų.

5. Šaukštelis susmulkintos 
baltojo gluosnio žievės užpila-
mas 2 stiklinėmis vėsaus van-
dens, palaukiama 8 val., po to 
nukošiama per dvigubą marlę 
(ar specialų sietelį). Šiame už-
pile plaštakos laikomos 5–10 
min. kartą per dieną Gydymo 
kursas – 14 dienų.

6. Ant nestiprios ugnies pa-
statomas puodas su stikline pie-
no, įberiamas šaukštas susmul-
kintos ąžuolo žievės, virinama 
30 min. nuolatos maišant. Gau-
tas nuoviras nukošiamas per 
dvigubą marlę (arba specialų 
sietelį) ir šiek tiek atskiedžia-
mas šiltu vandeniu. Po to kartą 
per dieną daromos 20–30 min. 
trukmės vietinės vonelės plaš-
takoms. Procedūros kartojamos 
kasdien, kol baigiasi delnų pra-
kaitavimas.

7. Į nedidelį indą įpilamas 
puslitris šilto vandens, įmaišomi 
5 šaukšteliai obuolių acto. Plaš-
takos į šį tirpalą įmerkiamos 1–2 
kartus per dieną ir laikomos po 
15–20 min. 

8. Ryte ir vakare delnai pate-
pami citrinos sultimis.

9. Paprasta ir pigi priemo-
nė – vietinės vonelės su valgo-
mosios druskos tirpalu (litre šil-
to vandens ištirpinamas šaukš-
tas druskos). Į šį tirpalą įmerkia-
mos plaštakos 2 kartus per die-
ną ir laikomos po 15 min. 

10. Sausų raudonųjų dobilų 
užpilas (nenaudotinas nėščio-
sioms ir žindyvėms!): 5 šaukš-
teliai džiovintos susmulkintos 
žaliavos užplikoma termose sti-
kline karšto (bet ne verdančio) 
vandens. Po valandos užpilas 
nukošiamas per dvigubą marlę 
(ar specialų sietelį). Atvėsusiu 
užpilu delnai plaunami 4 kar-
tus per dieną. Gydymo kursas – 
30 dienų.

Romualdas OGINSKAS

Perfekcionizmo 
problematika

Daugybė perfekcionizmo sri-
tyje atliktų mokslinių tyrimų ro-
do, kad ši savybė turi ir teigiamų, 
ir neigiamų pusių. 

Perfekcionizmas susideda iš 
kelių svarbių komponentų: ne-
nuilstamų pastangų siekti aukš-
čiausių rezultatų, nuolatinio sa-
vęs vertinimo (kuris svyruoja 
priklausomai nuo to, kaip seka-
si siekti užsibrėžtų tikslų) bei iš 
neigiamų pasekmių patyrimo.

Čia pradeda ryškėti perfek cio
nizmo problematika. Nors sau 
kelti aukštus reikalavimus ne-
atrodo blogai (tai mus skatina 
tobulėti, siekti tikslų bei įgyven-
dinti savo svajones), sunkumas 
pastebimas tada, kai mūsų išsi-
keliami tikslai yra nerealistiški 
ar pasiekiami itin didele kaina. 
Dažniausiai kai labai stengiamės 
ir mums nepavyksta pateisinti 
savo lūkesčių, jaučiamės prastai, 
menkiname ir kaltiname save.

Galite sakyti, kad jums per-
fekcionizmas negresia, nes jis 
būdingas tik darboholiškoms 
asmenybėms. Tačiau taip ma-
nyti būtų ne visai teisinga, ka-
dangi perfekcionizmas gali būti 
skirtingų rūšių ir tikrai nebūti-
nai orientuotas į mokslo ar dar-
bo pasiekimus. 

Perfekcionizmas gali pasi-
reikšti įvairiausiose situacijose 
ir gyvenimo srityse: auklėjant 
vaikus, rūpinantis savo išvaizda, 
seksualumu, siekiant populiaru-
mo ar aukšto statuso. Jis gali būti 
nukreiptas į partnerį ar į varto-
tojiškumą – kuomet mes siekia-
me aukščiausios kokybės pre-
kių ir paslaugų nepaisydami sa-
vo finansinės padėties. Kiekvie-
nas šiame gyvenime esame bent 
šiek tiek perfekcionistas ir sie-
kiame pasirodyti ar būti geriau-
si kokioje nors mums svarbioje 
gyvenimo srityje. Greičiausiai 
visi žino, ką reiškia kartėlis, ka-
da savo lūkesčių nepateisiname. 
Nors perfekcionizmas ir padeda 
mums siekti tikslų, tačiau labai 
dažnai jis stoja skersai kelio ti-
krai laimei. Įsisukę į nuolatinio 
tobulumo siekimo ratą, mes už-
mirštame svarbiausią dalyką – 

mėgautis procesu. Tikslas už-
temdo akis ir lekiame per dar-
bus bei dienas net nestabtelė-
dami ir nesusimąstydami, kaip 
dėl to jaučiamės. 

Perfekcionistai dažnai sa-
ve įspraudžia į rėmus, kurie gy-
venimą padaro ankštą. Tobuly-
bės siekimas virsta kančia, nes 
tai daroma kitų svarbių dalykų 
sąskaita. Supratimas, kokioje 
srityje esate perfekcionistiški, 
padeda spręsti dėl to kylančius 
sunkumus.

Kokios perfekcionizmo 
priežastys

Jeigu jaučiate, kad esate per-
fekcionistas, jums greičiausiai 
yra kilę klausimų, iš kur visa tai 
atsirado ir kas būtent tokį jūsų 
gyvenimo stilių skatina. Perfek-
cionizmo šaknys dažnai slypi 
vaikystėje, mūsų išmoktuose el-
gesio modeliuose bei suformuo-
tose nuostatose apie save ir su-
pantį pasaulį. Pavyzdžiui, nuo-
latos už gerus pažymius ar kitus 
pasiekimus giriamas vaikas ga-
li imti manyti, kad aukštų tikslų 
turėjimas ir jų siekimas teikia 
malonumą. Ne toks geras įver-
tinimas yra priimamas tik nei-
giamai. Šiame pavyzdyje atsi-
spindi perfekcionistų tendencija 
mąstyti „juodabalta“ principu: 
arba aš viską turiu padaryti ge-
riausiai, arba aš esu visiškas nie-
kas. Perfekcionizmas gali kilti ir 
iš to, kad jus vaikystėje bausda-
vo už prastus pasiekimus. Žmo-
gus išmoksta, kad klaidų daryti 
nevalia ir to reikia visais įmano-
mais būdais vengti. 

Pasitaiko, kad perfekcionis-
tinio gyvenimo būdo išmoks-
tama matant realias situacijas, 
kai žmogui svarbūs artimieji 
itin daug laiko ir pastangų ski-
ria darbui, nepalaiko gero dar-
bo ir laisvalaikio režimo. Taip jie 
tarsi neša žinią, kad svarbiausia 
yra visą savo dėmesį skirti užsi-
brėžtiems tikslams, nematant 
aplinkoje esančių kitų svarbių 
dalykų. Juk taip dažnai girdime, 
kad ilsėtis nėra laiko ir kad po-
ilsis yra labiau tinginių, o ne tie-
siog kokybiškai gyventi siekian-
čių žmonių reikalas. 

Kaip įveikti 
perfekcionizmą?

Kaip minėta anksčiau, per-
fekcionizmas gali būti tiek nau-
dingas, tiek ir žalingas, tad jūs 
esate vienintelis asmuo, kuris iš 
tiesų gali nuspręsti, kada perfek-
cionizmas trukdo gyventi. Jeigu 
jaučiate, kad gyvenime perne-
lyg vadovaujatės perfekcioniz-
mo diktuojamomis taisyklėmis, 
pamėginkite pasinaudoti keletu 
būdų, padedančių išsilaisvinti iš 
tobulybės ieškojimo gniaužtų.

Atkurkite ryšį su savo 
„vidiniu balsu“ 
Dažnai nutinka, kad žmonės, 

nuolatos bėgdami, dirbdami, 
siekdami, nebemoka girdėti sa-
vo vidinio balso, kitaip sakant, – 
norų, kurie mums gali puikiai pa-
sakyti, kur iš tiesų mūsų kelias.  

Prakaituoja delnai? 
Tuomet šis rašinys – 

jums Tobulybės 
siekio 
įkalinti

(nukelta į 5 psl.)

Perfekcionizmas mūsų 
visuomenėje yra vertina-
mas nevienareikšmiškai. 
Jis dažnai tapatinamas 
su buvimu tobulu arba 
ko nors atlikimu neprie-
kaištingai. Rodos, čia nie-
ko blogo nėra, tačiau ne-
mažai žmonių teigia, kad 
perfekcionizmas jiems 
atneša ne laimės pojūtį, 
o nuolatinį nusivylimą ir 
nerimą. Tad kas tas per-
fekcionizmas iš tiesų ir 
kaip jis veikia mūsų gy-
venimą?
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Atmintyje įstrigęs posakis: 
„Tegul tai, ko tu negali, ne-

trukdo tam, ką tu gali.“
Žinia, mums, žmonėms su 

negalia, gyvenimo kopėčiose 
daugybė rakščių, o liga pasako, 
kas mes esame.

T. Ruzveltas mokė: „Daryk, ką 
gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi.“ 
Man rodos, kad daugelis mūsų 
tuo ir vadovaujamės.

Dirbant mokytoja teko ves-
ti pamokas šeduvės A. Verbliu-
davičiūtės namuose. Tiesą sa-

kant, tada didelių vilčių nedėjau. 
Na, o dabar džiaugiuosi jos žo-
džiais „Bičiulystėje“, jos smalsu-
mu, mokėjimu suprasti žmogų. 

Gerai pažinojau dabar jau 
šviesaus atminimo ukmergiš-
kę Vandą Rudavičiūtę. Pakirsta 
polimielito, ji 35 metus praleido 
neįgaliojo vežimėlyje. Baigė Vil-
niaus universitetą, išvertė knygų 
iš lenkų, čekų, anglų kalbų. 

Dėl išsėtinės sklerozės iš lo-
vos nepakylantis radviliškietis 
Vilmantas Povilaitis yra visa-

pusiškai išanalizavęs televizo-
riaus galimybes ir mielai pa-
taria kiek vienam į jį besikrei-
piančiam. 

Žaviuosi „Bičiulystėje“ spaus
dinamais S. Fedulaitės rašiniais, 
V. Vitkūno eilėraščiais, A. Ru-
džianskaitės straipsniais. Mane 
visada domina ir kitų rašančių-
jų kūryba. Ačiū jiems. 

Išminties viršūnė – iškęsti 
tai, ko mes negalime pakeisti ir 
eiti pirmyn, o visada judant į vir-
šų turi pasisekti.

Kai girdžiu ką nors dejuo-
jant, kad gyvenimas sunkus, no-
risi paklausti: „Palyginti su kuo?“

Tokiam žmogui norisi pri-
minti kalambūrą: „Aš batų ne-
turėjau, dėl to labai liūdėjau, kol 
gatvėje bekojį sutikau.“ Apie tai 
kiekvienas galėtume pamąstyti.

Mokėkime vertinti tai, ką tu-
rime. Būkime optimistai, ma-
tantys galimybes sunkumuose, 
o ne sunkumus kiekvienoje ga-
limybėje.

Janina OŽALINSKAItĖ

Dažnai perfekcionistai tiek užsi-
suka savo lūkesčių vijimesi, kad 
nebesistengia ar neįstengia pa-
tenkinti savo vidinių poreikių ir 
taip pervargsta. Dažnai veikla, 
kad ir kokia įdomi ji būtų, ne-
beteikia malonumo. Malonumas 
sutelkiamas tik į rezultatą, kurį, 
kaip žinia, ne visuomet pavyks-
ta pasiekti. Tam, kad tai pakeis-
tumėte, vertėtų kad ir trumpai 
pabūti tyloje, įsigilinti tik į sa-
vo kvėpavimą ir nieką daugiau. 
Kai lekiančios mintys nurims, 
paklauskite savęs: ar tikrai tai, 
ką dabar darau, man yra miela, 
ir ar tikrai verta tiek pastangų, 
kiek įdedu. 

Geriau pajausti ryšį su savi-
mi puikiai padeda meditacija ar 
specialūs pratimai.

Koncentruokitės į tai, 
kas iš tiesų svarbu
Darbai, kurie yra daromi be 

meilės, dažniausiai nieko gero 
neatneša, o priešingai – apsun-
kina kasdienį gyvenimą. Pagal-
vokite, kas nutiktų, jeigu kokį 
nors darbą ar veiklą atliktumėte 
ne taip gerai, kaip įprastai, arba 
lėčiau. Ar dėl to pasijaustumė-
te mažiau vertas ar reikalingas, 
gal net prastesnis žmogus? Kas 
kartą, kai pajaučiate, kad per-
fekcionistinės idėjos užvaldo, 
stabtelėkite ir paklauskite sa-
vęs – ar tikrai ši veikla man yra 
tokia svarbi? O gal galiu sau leis-
ti truputį atsipalaiduoti ir pažiū-
rėti, kas iš to išeis? Greičiausiai 
pasaulis nesugrius, jeigu leisite 
sau į kai kuriuos dalykus pažiū-
rėti pro pirštus. 

Būkite jautrūs sau
Ne veltui sakoma, kad per-

fekcionistai yra mažiausiai sa-
ve mylintys žmonės. Juk esame 
linkę save kaltinti ir bausti už 
bet kokias klaidas ar savo lū-
kesčių neišpildymą. Pamėgin-
kite atjausti save, paguosti, o 
ne kaltinti, kai nepavyksta ko 
nors pasiekti. Juk kalbėdami su 
artimais žmonėmis ar draugais 
dažnai juos raminame ir guo-
džiame, kai jie kaltina save dėl 
tam tikrų netobulumų. Pabūki-
te tokiais draugais sau ir prisi-
minkite, kad klysti yra žmogiška 
ir nuo to niekas neapsaugotas.  

Planuokite savo laiką
Dažnai žmonės nenurodo 

sau aiškių ribų, kiek planuoja 
konkrečiam darbui skirti laiko, 
dėl to nutinka taip, kad darbas 
yra tobulinamas iki begalybės, 
taip pamirštamas ir laisvalai-
kis, ir artimieji. Apsibrėžkite, 
kad tam tikrą darbą darysite 
tik numatytomis valandomis ir 
daugiau jam laiko nebeskirsite. 
Žinoma, iš pradžių gali būti sun-
ku šių ribų laikytis, bet geriau 
pasvėrę pastebėsite, kad tai, ką 
gaunate galėdamas kokybiškiau 
planuoti savo laiką, tikrai atper-
ka tai, ką galbūt prarandate dėl 
netobulai atliktų darbų. 

Perfekcionistai dažnai bijo 
imtis naujų dalykų, nes baimi-
nasi galimos nesėkmės. Būtent 
darydami klaidas mes išmoksta-
me kažko naujo, įgyjame naujų 
patirčių. Tad leiskite sau išmė-
ginti naujus elgesio modelius ir 
pastebėkite, kaip tai veikia jūsų 
gyvenimą. Gal nauji vėjai atneš 
daugiau lengvumo?

milda VICKUtĖ
Psichologė

(atkelta iš 4 psl.)

Vyriškis mugėje pristatė savo 
degintų paveikslų. Juose – Vil-
niaus vaizdai. 

Visą laiką mugėse galima pa-
matyti ir neįgaliųjų centro „Mes 
esame“ darbus. Jo lankytojai taip 
pat prikuria ir mielų molinukų, ir 
veltų smulkmenų ar siuvinių. Ne-
retai darbai būna kolektyviniai – 
vieni lipdo iš molio, kiti glazūruo-
ja, puošia ir pan. Vyriausioji socia-
linė darbuotoja Laura Žilinskienė 
neslepia, kad socialinės darbuo-
tojos turi būti šalia kiekvieno, kad 
rezultatas būtų gražus, kad žmo-
nės dirbinį norėtų įsigyti.

Jasiuliškių globos namų gy-
ventojai, lankantys Vidiškių die-
nos centrą, taip pat prikuria mo-
lio dirbinių, floristikos darbelių, 
pina iš vytelių. 290 gyventojų 
turinčio pensionato gyventojai 
į centrą kasdien važiuoja kaip 
į darbą. 

Neįgaliųjų draugijos – 
auksarankių ugdytojos

Grigiškių neįgaliųjų draugi-
ja – taip pat nuolatinė Kaziuko 
mugės dalyvė. Nepasikeitė ši ten-
dencija ir išrinkus naują pirmi-
ninkę. Dabartinė organizacijos 
vadovė Aldona Voverienė entu-
ziastingai pasakoja, kad draugi-
jos veikla įsibėgėja – šiemet pa-
vyko gauti didesnį finansavimą, 
jau renkasi draugijos ansam-
blis, rankdarbių būrelio mote-
rys. A. Voverienė rodo jų išpuoš-
tus kiaušinius, išmoningai nuvel-
tas šlepetes, floristikos darbe-
lius ir kt. Grigiškiečių palapinė-
je akį patraukia iš džinsų pasiū-
ti krepšiai ir niekur kitur nema-
tyti karoliai kūdikį maitinančiai 
mamai – jie padaryti iš natūralių 
medžiagų ir dar barška.  

A. Voverienė pasiguodžia, kad 
apie 250 narių vienijanti Grigiš-

kių neįgaliųjų draugija neturi pa-
talpų ir kol kas spaudžiasi ankš-
tame kambarėlyje. Tačiau ieško 
išeičių – bendradarbiauja su įvai-
riomis įstaigomis, kurios leidžia 
pasinaudoti patalpomis. Pirmi-
ninkė nusiteikusi optimistiškai, 
juo labiau kad visada padėti pasi-
rengusios aktyvios draugijos na-
rės Domicelė Šostakienė, Felicija 
Peckeliūnienė ir kitos. 

Tradiciškai pilnas palapines į 
mugę atvežė Ukmergės ir Anykš-
čių rajonų negaliųjų draugijos. 
Siūti, megzti, velti, pinti dirbiniai 
stebino savo įvairove. 

Neįgaliųjų sektoriuje galima 
buvo pabendrauti ir su įvairiau-
somis pacientų bei labdaros or-
ganizacijomis. Vaiko širdies aso-
ciacija, „Rugutės“ fondas, Maltie-

čių ordinas ir kiti noriai pasako-
jo apie savo veiklas, kiekvienas 
mugės lankytojas galėjo prisidė-
ti prie sergančių vaikų ar alks-
tančių senelių gerovės. O reikia 
jiems dar daug ko – po sudėtin-
gų operacijų sveikstantiems vai-
kams trūksta ne tik sudėtingos 
reanimacijos įrangos, bet net ir 
geresnės patalynės.

Kaziukas iš pogrindžio 
ištraukia kūrėjus

Čia pat aikštėje buvo galima 
pabendrauti ir su pavieniais ne-
įgaliais menininkais. Vienas iš 
jų – kaunietis Borisas Chudins-
kis, prilipdes visą būrį angelų. Ir 
spalvotų, ir baltų kaip pieno puta. 
Vienas sparnais mosuoja, kitas 
dūdele linksmai groja. Kiekvie-
nas vis su kitokia išraiška žvel-
gia, vis kitokia šypsena šypsosi. 
B. Chudinskis Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Kauno sky-
riuje vadovauja keramikos būre-
liui. Jis taip pat ir Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos narys. Ne-
paisydamas silpnėjančio regėji-
mo menininkas yra surengęs ne 
vieną keramikos darbų ir dro-
žinių parodą, o savo patirtį per-
duoda kitiems likimo bičiuliams.

Visą krūvą mezginių į mugę 
atvežė ir grigiškietė Aldona Lio-
lienė. Jos darbų kolekcijoje – šil-
tos kepurės, vasarinės ažūrinės 
kepuraitės, batukai, sijonai, ša-
likai. Vienus virbalais ar mašina 
mezga, kitus vąšeliu neria. Mote-
ris sako negalinti nemegzti. „Bu-

vo laikotarpis po ligos, kai nie-
ko nesinorėjo daryti, tik gulėjau 
kaip lapas, – sako A. Liolienė, – 
Tas sunkus metas praėjo ir vėl 
paėmiau į rankas virbalus, vąše-
lį.“ Tačiau vis dažniau tenka stab-
dyti save, nes mezginių prisikau-
pia labai daug, o siūlai juk bran-
gūs. Grigiškietė pasakoja anks-
čiau megzdavusi didelius dar-
bus, įmantriais raštais, dabar to-
kių niekam nebereikia. Rankomis 
megzto kostiumėlio savikaina la-
bai didelė, tiek niekas nemokės. 
Todėl renkasi paprastesnius, grei-
tai padaromus darbus. „Nebėra 
prasmės kurti grožį, reikia dary-
ti tai, ką perka“, – sako A. Liolienė. 

Moteris pagal profesiją far-
macininkė, tačiau dėl alergijos 
šio darbo ilgai nedirbo. O štai su 
mezginiais buvo priimta į anuo-
metinį tautodailės kombinatą. 
Moteris dar neseniai dirbo, vis 
pritrūkdavo laiko. Dabar sako 
dažniau mielai prisijungsianti 
prie Neįgaliųjų draugijos darbš-
tuolių – norisi išmokti kokios 
naujos technikos, pabendrauti.

Darbus norėtų 
pardavinėti visus metus

Mugėje savo darbais prekia-
vusi kupiškietė Nijolė Užusie-
nienė buvo labai nusiminusi – 
prekyba Katedros aikštėje vyko 
vangiai. Tokia tendencija paste-
bima jau keletą metų. Anksčiau 
čia būdavo tautinio paveldo sta-
tusą turinčių kūrėjų palapinės, 
jiems taip pat nesisekė preky-
ba. N. Užusienienė pabrėžė, kad 
neįgaliųjų organizacijoms skir-
ta vieta kainavo tik 10 eurų ma-
žiau nei įprastinė, tačiau ši daug 
blogesnė. Tam pritarė ir kiti šio-
je aikštėje prekiavusieji. Ne pa-
slaptis, kad per metus primez-
gus, prikūrus šitiek grožybių no-
risi jas ne tik parodyti, bet ir šiek 
tiek užsidirbti, kad būtų galima 
nusipirkti naujų medžiagų dar-
bui, kad atsipirktų įdėtas triūsas 
ir norėtųsi toliau stengtis. 

Grigiškietė A. Liolienė taip 
pat svajoja, kad atsirastų vieta, 
kur visus metus būtų prekiau-
jama neįgaliųjų darbais, tačiau 
iki šiol niekas nepasiūlė bendra-
darbiauti, o parduotuvės užside-
da didelius antkainius. 

Viena iš tokių galimybų – 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to iniciatyva sukurta interneto 
svetainė www.meskuriame.lt. Į 
ją dedama informacija apie neį-
galiųjų dirbinius, įvairių organi-
zacijų teikiamas paslaugas. 

Emilija StONKUtĖ
Autorės nuotr.

Džiaukimės tuo, ką turime

Kaziuko mugė be neįgaliųjų neįsivaizduojama
(atkelta iš 1 psl.)

Nemenčinės neįgaliųjų dienos centras mugėje siūlo pačių įvairiausių dirbinių.

Akį traukė dienos centro „Mes esame“ molinukai.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos palapinėje pristatomi darbeliai – spal-
vingi ir įvairūs.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 13 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/7 

s. 10:00 Seserys. N-7. 2 s. (kart.). 11:00 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
11:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:45 Sa-
vaitė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 3 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Dėmesio centre. 
22:05 Trumposios žinios. 22:10 Premje-
ra. Supriešinta šalis? Atakos prieš „Char-
lie Hebdo“ padariniai. (subtitruota). 23:00 
Trumposios žinios. 23:05 Premjera. Val-
džios tvirtovė. N-7. 27 s. 00:05 Misija Si-
biras’16: dvi savaitės, trukusios vieną po-
liarinę dieną. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/7 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, kovo 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/8 

s. 10:00 Seserys. N-7. 3 s. (kart.). 10:55 
Misija Sibiras’16: dvi savaitės, trukusios 
vieną poliarinę dieną. (kart.). 11:45 Su-
priešinta šalis? Atakos prieš „Charlie 
Hebdo“ padariniai. (subtitruota, kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 4 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Is-
torijos detektyvai. 23:20 Trumposios ži-
nios. 23:25 Premjera. Drakula. N-14. 3 
s. 00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Jonas Vailokaitis. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 9/8 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emigran-
tai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, kovo 15 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/1 

s. 10:00 Seserys. N-7. 4 s. (kart.). 10:55 
Emigrantai. (kart.). 11:45 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 5 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Gyvenimas. 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 Auksinis 
protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Premjera. Daktaro Blanšo klinika. N-14. 
00:25 Trumposios žinios. 00:30 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10/1 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 16 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/2 

s. 10:00 Seserys. N-7. 5 s. (kart.). 11:00 
Gyvenimas. (kart.). 11:50 Istorijos detek-
tyvai. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 6 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 20:25 

Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Lietuvos patriotai. Bendruome-
nių turnyras. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Nuogas tarp vilkų. N-14. 00:35 
Trumposios žinios. 00:40 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10/2 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos patrio-
tai. Bendruomenių turnyras. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos patri-
otai. Bendruomenių turnyras. (tęsinys, 
kart.). 05:25 Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, kovo 17 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/3 

s. 10:00 Seserys. N-7. 6 s. (kart.). 11:00 
Specialus tyrimas. (kart.). 11:50 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 7 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 Gam-
tos inspektoriai. 19:30 Muškietininkai 2. 
N-7. 2/7 s. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. Pinklėse. N-14. 00:15 Trum-
posios žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 10/3 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
02:55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 7 s. 
(kart.). 03:40 „Eurovizija 2017“. Naciona-
linė atranka. Finalas. (kart.).

Šeštadienis, kovo 18 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 14 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 18s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 14 
s. 07:55 Džiunglių knyga 1. 52 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, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurio-
ji Arktis. 1 d. Arkties vandenynas. Ledo 
karalystė. (subtitruota). 13:05 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Mokslas apie 
miegą. (subtitruota). 13:50 Klausimė-
lis.lt. 14:05 Džesika Flečer. N-7. 15, 16 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. 16:30 Svei-
kinimų koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 
Bėdų turgus. (subtitruota). 19:40 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Mūsų legenda – Stasys Po-
vilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos 
žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfo-
nietta“. 22:30 Trumposios žinios. 22:35 
Premjera. Su meile, Rouzi. N-14. (sub-
titruota). 00:15 Trumposios žinios. 00:20 
Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. 
1 d. Arkties vandenynas. Ledo karalystė. 
(subtitruota, kart.). 01:15 Pasaulio doku-
mentika. Mokslas apie miegą. (subtitruo-
ta, kart.). 02:00 Džesika Flečer. N-7. 15, 
16 s. (kart.). 03:35 Stilius. (kart.). 04:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.). 04:45 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, kovo 19 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 09:00 Premjera. Tobotai 1. 15 s. 09:25 
Džiunglių knyga 2. 2/1 s. 09:35 Premjera. 
Auklė Mun. 22 s. 09:45 Premjera. Šikš-
nosparnis Patas. 17 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvū-
nai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didingi nariuotakojai. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Gyvūnai nepritapėliai. (subtitruota). 14:00 
Puaro. N-7. 11/2 s. Susitikimas su mirtimi. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Laisvės vėliavnešiai. 16:25 Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitin-
kant. 17:15 Auksinis protas. (kart.). 18:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3. 8 s. 21:50 Trumpo-
sios žinios. 21:55 Premjera. Ana Kareni-
na. N-7. 1 s. 23:30 Trumposios žinios. 
23:35 Kino žvaigždžių alėja. Didysis Le-
bovskis. N-14. (kart.). 01:35 Pasaulio do-
kumentika. Didingi nariuotakojai. (subti-
truota, kart.). 02:30 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnai nepritapėliai. (subtitruota, 
kart.). 03:15 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:30 
Puaro. N-7. 11/2 s. Susitikimas su mirti-
mi. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, kovo 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (24). N-7. 06:55 Simpso-
nai (8) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (9) 
(kart.). N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris 
(9). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2551). 
N-7. 10:00 Ekstrasensai detektyvai (7). 
N-7. 11:05 Madagaskaro pingvinai. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(20). N-7. 13:30 Simpsonai (10). N-7. 
14:00 Simpsonai (11). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1105). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1106). N-7. 15:30 Itališka meilė (137). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (55). N-7. 20:00 
Pakartok!. N-7. 21:00 Šviesoforas (1). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Mano iš-
takos. N-14. 00:40 Skandalas (18). N-7. 
01:35 Rouzvudas (1). N-14. 02:30 Vikin-
gai (13). N-14. 03:20 Paskutinis žmogus 
Žemėje (7). N-7.

Antradienis, kovo 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai 
(10) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (11) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (55). N-7. 
08:25 Šviesoforas (1). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2552). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (8). N-7. 11:00 Pakartok!. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (21). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (1). 13:30 
Simpsonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai 
(13). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1107). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1108). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (138). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(56). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Šviesoforas (2). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Liūtis. N-14. 00:25 Imperija 
(1). N-14. 01:25 Rouzvudas (2). N-14. 
02:15 Vikingai (14). N-14. 03:10 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (8). N-7.

trečiadienis, kovo 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpsonai 
(12) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (13) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (56). N-7. 
08:25 Šviesoforas (2). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2553). N-7. 10:00 Ekstra-
sensai detektyvai (9). N-7. 11:00 Prieš 
srovę. N-7. 12:00 Aš - superhitas (22). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
13:30 Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simp-
sonai (15). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1109). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1110). N-7. 15:30 
Itališka meilė (139). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (57). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (3). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 
22:30 Po šia oda. N-14. 00:45 Imperija 
(2). N-14. 01:40 Rouzvudas (3). N-14. 
02:30 Vikingai (15). N-14. 03:25 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (9). N-7.

ketvirtadienis, kovo 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (3). N-7. 06:55 Simpsonai 
(14) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (15) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (57). N-7. 
08:25 Šviesoforas (3). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2554). N-7. 10:00 Ekstra-
sensai detektyvai (10). N-7. 11:00 Gero 
vakaro šou. N-7. 12:00 Aš - superhitas 
(23). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (3). 13:30 Simpsonai (16). N-7. 
14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1111). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1112). N-7. 15:30 Itališka meilė (140). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (58). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Šviesoforas (4). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Statyk už 
favoritą. N-14. 00:20 Imperija (3). N-14. 
01:20 Rouzvudas (4). N-14. 02:10 Vikin-
gai (16). N-14. 03:10 Paskutinis žmogus 
Žemėje (10). N-7.

Penktadienis, kovo 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (4). N-7. 06:55 Simpsonai 
(16) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (17) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (58). N-7. 
08:25 Šviesoforas (4). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2555). N-7. 10:00 Ekstrasen-
sai detektyvai (11). N-7. 11:00 Farai. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (24). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (4). 13:30 
Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simpsonai 
(19). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1113). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1114). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (141). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rio. N-7. 
21:20 Nepageidaujami genai. N-7. 23:30 
Apokalipto. N-14.

Šeštadienis, kovo 18 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (2). 07:00 Transformeriai. 

Pirmadienis, kovo 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (83). 07:05 „Džiumandži“ 
(21). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(2). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (183). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (184). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
Bus visko. 13:35 Būk mano meile! 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (33). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (34). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Absoliutus blogis. N14. 00:10 „Kultas“ 
(3). N14. 01:05 „Strėlė“ (9). N-7. 01:55 
„Kortų namelis“ (13). N14.

Antradienis, kovo 14 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (84). 07:05 „Džiumandži“ 
(22). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(3). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (185). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (186). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (35). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (36). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Gaujos vyrukai. 
N14. 00:05 „Kultas“ (4). N14. 01:00 
„Strėlė“ (10). N-7. 01:50 „Kortų name-
lis“ (1). N14.

trečiadienis, kovo 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (85). 07:05 „Džiumandži“ 
(23). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(4). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (187). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (188). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (37). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (38). N-7. 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. 20:25 Blo-
giausias Lietuvos vairuotojas 2. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Samdomas 
karys. N14. 00:10 „Kultas“ (5). N14. 
01:05 „Strėlė“ (11). N-7. 02:00 „Kortų 
namelis“ (2). N14.

ketvirtadienis, kovo 16 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (86). 07:05 „Džiumandži“ 
(24). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(5). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (189). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (190). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (39). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (40). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Gilus su-
krėtimas. N-7. 00:35 „Kultas“ (6). N14. 
01:30 „Strėlė“ (12). N-7. 02:20 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, kovo 17 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (87). 07:05 „Džiumandži“ 

(25). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(6). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (191). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (192). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... (kart.) 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (41). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (42). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 PREMJERA Gangsterių 
medžiotojai. N14. 23:15 Kiti. N14. 01:10 
Gilus sukrėtimas (kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (24) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris I“ (5) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (16). 07:45 „Ančiukai Duo-
niukai“ (17). 08:10 „Linksmieji detekty-
vai“ (12). 08:35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“ (11). 09:00 „Peliukas Stiuartas Li-
tlis“ (10). 09:30 „PREMJERA Saugo-
kis meškinų“ (1). 09:45 „PREMJERA 
Saugokis meškinų“ (2). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Volisas ir Gromitas. Kiš-
kiolakio prakeiksmas. 11:40 Gyvūnas. 
N-7. 13:20 Šokis hip-hopo ritmu. N-7. 
15:25 Fantomas įsisiautėja. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Ant bangos. Rež.: Ash Brannon, Chris 
Buck. 21:20 Tikras vyras. N-7. 23:05 
Myliu tave, žmogau. N14. 01:05 Gangs-
terių medžiotojai (kart.). N14.

Sekmadienis, kovo 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (25) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris I“ (6) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (17). 07:45 „Ančiukai Duoniu-
kai“ (18). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ 
(13). 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 
(12). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „PREMJERA Saugokis meškinų“ 
(3). 09:50 „PREMJERA Saugokis meš-
kinų“ (4). 10:05 KINO PUSRYČIAI Ka-
tinas su skrybėle. 11:45 Piko valanda. 
N-7. 13:50 Laukiniai laukiniai vakarai. 
N-7. 16:05 Pričiupom! N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų 
šou. 22:10 Lošėjas. N14. 00:25 Pagie-
ža 3. S. 02:15 Tikras vyras (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 13 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Ponas Bynas“ (12) (kart.). N-7. 
07:10 „Tokia tarnyba“ (55) (kart.). N-7. 
08:05 Gyvenimiškos istorijos (kart.). 
09:05 „Džuna“ (3) (kart.). 10:05 „Farų 
karai“ (24) (kart.). N-7. 11:05 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (379) (kart.). N-7. 12:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (15). N-7. 
14:20 „Viena už visus“ (30). N-7. 14:50 
„Tokia tarnyba“ (56). N-7. 15:45 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (380). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „PREMJERA Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (1). N-7. 19:30 Voratin-
klis. Baltasis erškėtis. I dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. Realybės šou 21:00 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (66). N-7. 21:30 Įspėjantis 
pranešimas. N-7. 00:20 Kaip atsikratyti 
vaikino per 10 dienų (kart.). N14. 02:25 
„Sekso magistrai“ (3) (kart.). N14. 03:20 
„Sekso magistrai“ (4) (kart.). N14. 04:05 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (66) (kart.). N-7. 
04:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(33) (kart.). 04:50 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (34) (kart.). 05:15 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (35) (kart.). 05:35 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (36) (kart.).

Antradienis, kovo 14 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(20). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (56) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (1) (kart.). 
N-7. 09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(1) (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikri-
nimas“ (380) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (16). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (31). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (57). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (381). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„PREMJERA Kijevo operatyvinė grupė“ 
(2). N-7. 19:30 Voratinklis. Baltasis erš-
kėtis. II dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. Re-
alybės šou 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(67). N-7. 21:30 Kiečiausi Spartos vyrai. 
N14. 23:05 Įspėjantis pranešimas (kart.). 
N-7. 01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (20) 
(kart.). N-7. 02:30 „Dalasas“ (4). N-7. 
03:15 „Penktoji pavara“ (17). 04:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (67) (kart.). N-7. 04:25 
„Penktoji pavara“ (16) (kart.).

trečiadienis, kovo 15 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (57) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (2) (kart.). 

TV3

LNK

BTV

Maskuotės meistrai (21). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (57). 08:00 Ančiukų istori-
jos (3). 08:30 Kempas ir draugai. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Pasaulis pagal 
moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Šu-
niukas žvaigždė. 12:50 Spąstai tėvams 
II. 14:25 Kon Tikis. N-7. 16:50 Simp-
sonai (1). N-7. 17:20 Ekstrasensų mū-
šis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Aš - superhitas. N-7. 
21:30 Ekipažas. N-14. 00:20 Surogati-
nė motina. N-14.

Sekmadienis, kovo 19 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (3). 07:00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (22). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (58). 08:00 Ančiukų istori-
jos (4). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Ku-
linariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Operacija „Riešutai“. N-7. 12:40 Spąstai 
tėvams 3. 14:30 Kietos merginos. 16:30 
Simpsonai (2). N-7. 16:55 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Lietuvos 
talentai. N-7. 22:30 12 galimybių 2. Per-
krauta. N-14. 00:20  Marta Marsė Mei 
Marlena. N-14.

LRT
N-7. 09:05 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (20) (kart.). N-7. 10:05 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (2) (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (381) 
(kart.). N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (17). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(32). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (58). 
N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(382). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „PREMJE-
RA Kijevo operatyvinė grupė“ (3). N-7. 
19:30 Voratinklis. Baltasis erškėtis. III 
dalis. N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (68). 
N-7. 21:30 Tapatybė. N14. 23:15 Kie-
čiausi Spartos vyrai (kart.). N14. 00:45 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (21) (kart.). N-7. 
01:30 „Dalasas“ (5). N-7. 02:10 „Penktoji 
pavara“ (18). 02:55 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (68) (kart.). N-7. 03:20 „Penktoji pava-
ra“ (17) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 16 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(22). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (58) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (3) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(16) (kart.). N-7. 10:05 „Kijevo operaty-
vinė grupė“ (3) (kart.). N-7. 11:05 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (382) (kart.). N-7. 
12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (18). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (33). N-7. 
14:50 „Tokia tarnyba“ (59). N-7. 15:45 
„Prokurorų patikrinimas“ (383). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „PREMJERA Kijevo 
operatyvinė grupė“ (4). N-7. 19:30 Vo-
ratinklis. Baltasis erškėtis. IV dalis. N-7. 
20:30 „Džuna“ (4). 21:30 Meksikietis. 
N-7. 23:55 Tapatybė (kart.). N14. 01:35 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (22) (kart.). 
N-7. 02:20 „Dalasas“ (6). N-7. 03:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (15) (kart.). 
N-7. 03:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(16) (kart.). N-7. 04:35 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 17 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(1). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (59) 
(kart.). N-7. 08:05 „Kvapų detektyvas“ 
(1). N-7. 09:05 „Kvapų detektyvas“ (2). 
N-7. 10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(4) (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikri-
nimas“ (383) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (19). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (34). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (60). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (384). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„PREMJERA Kijevo operatyvinė grupė“ 
(5). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(10) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (10) (Wres-
tling - SmackDown 2). N-7. 21:30 Tikras 
teisingumas. Gatvės karai. N14. 23:20 
Meksikietis (kart.). N-7. 01:35 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (1) (kart.). N-7. 02:25 „Da-
lasas“ (7). N-7. 03:10 Tikras teisingumas. 
Gatvės karai (kart.). N14. 04:35 „Kvapų 
detektyvas“ (1) (kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 18 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (17) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (18) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (19) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 „Blogas šuo!“ (5). 11:00 Ga-
liūnų čempionų lyga. Olandija. 12:00 
Foilo karas. Baltoji plunksna. N-7. 14:00 
„Džuna“ (4) (kart.). 15:00 Gyvenimiškos 
istorijos. 15:55 „Kas žudikas?“ (17). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
„Paskutinis faras“ (17). N-7. 19:00 „Po-
nas Bynas“ (13). N-7. 19:30 Muzikinis 
iššūkis. 21:30 MANO HEROJUS Mir-
ties nuosprendis. N14. 23:15 AŠTRUS 
KINAS Nepažįstamojo skambutis. N14. 
00:55 „Dalasas“ (6) (kart.). N-7. 01:40 
„Dalasas“ (7) (kart.). N-7. 02:25 Muzi-
kinis iššūkis (kart.). 03:55 „Blogas šuo!“ 
(5) (kart.). 04:40 „Kas žudikas?“ (17) 
(kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 19 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Olandija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena 
už visus“ (127). N-7. 09:35 „Viena už 
visus“ (128). N-7. 10:10 „Blogas šuo!“ 
(6). 11:10 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (37). 11:40 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (38). 12:10 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (39). 12:45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (40). 13:15 Sveikini-
mai. 15:50 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (21). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 „Paskutinis fa-
ras“ (18). N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ 
(14). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (7). 
N-7. 21:30 Pasižadėjęs kitai. N14. 23:45 
„Sekso magistrai“ (5). N14. 00:55 „Sekso 
magistrai“ (6). N14. 02:00 Mirties nuos-
prendis (kart.). N14. 03:25 Nepažįstamo-
jo skambutis (kart.). N14. 04:50 „Blogas 
šuo!“ (6) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Šiandien Pšemyslavas 
Sobiesčukas turi nuolati-
nį darbą, draugų, yra ak-
tyvus visuomenininkas. 
Bet taip buvo ne visada. 
Jis gimė, galima sakyti, 
be odos. Ji buvo plonytė, 
plyštanti nuo menkiausio 
prisilietimo. Sergantys 
vadinamąja EB (epider-
molysis bullosa) nuo gi-
mimo turi vienintelį išti-
kimą draugą – skausmą. 
Nuo jo nei pabėgsi, nei 
užsimirši, visąlaik šalia.

2007 m. Kauno rajone pagalbą 
šeimoms teikė 20 darbuotojų, 
dabar komandą sudaro 150 spe-
cialistų. 5 SPC skyriai rūpinasi 
socialiai pažeidžiamomis šeimo-
mis, krizių ištiktomis mamomis, 
žmonėmis su negalia. 

Laikinoji SPC direktorė Kris-
tina Stanislovaitienė pasakoja, 
kad įsteigtas krizių centras Gar-
liavoje, šeimų gerovės centras 
Domeikavoje. Pagrindiniai Kau-
no rajono SPC skyriai yra Kauno 
mieste, Ežero gatvėje.

Iš viso prižiūrima apie 300 
šeimų. Darbas vyksta visose Kau-
no rajono seniūnijose ir organi-
zuojamas kuo arčiau šeimos gy-
venamosios vietos. Teikiama ir 
pagalbos į namus paslauga, pri-
žiūrimi negalią turintys gyvento-
jai, o jų artimuosius konsultuoja 
psichologai. Jei žmonės turi ma-
žesnę negalią, socia linių darbuo-
tojų padėjėjai palengvina buitį.

K. Stanislovaitienė pasakojo, 
kad dienos socialinės priežiūros 
skyriuje suaugusiems asmenims 
su negalia atliekamos sveikatini-
mo procedūros, vyksta įvairios 

mankštos, kineziterapijos kur-
sai. Čia įrengtoje salėje organi-
zuojami sporto užsiėmimai, me-
ninė bei sociokultūrinė veikla. 
Kiekvienais metais rengiama 
žmonių su negalia sporto šventė.

Kauno rajono SPC pastaruo-
ju metu apsilankė svečiai iš 9 
pasaulio šalių. Dienos sociali-
nio centro vadovė Aušra Drevi-
ninkaitienė pasakojo, kad užsiė-
mimai su užsieniečiais ypač įsi-
minė vaikams. Su Kinijos, Portu-
galijos, Indonezijos ir kitų šalių 
patirtimi vaikai susipažino per 
menus. Po užsieniečių vizito su 
negalią turinčiais vaikais speci-
alistai pradėjo rengti šokių užsi-
ėmimus. Tie, kurie negali bėgio-
ti, gali kilnoti rankas, ir tai tikrai 
teikia džiaugsmą. 

Audrius Zakarauskas į Kau-
no rajono SPC veda savo neįga-
lų sūnų. Jis sako, kad vaikas čia 
gauna įvairiapusę pagalbą – tiek 
psichologinę, tiek fizinę. Atsida-
vusių darbuotojų dėka vaikai to-
bulėja ir lavinasi. Dienos centre 
taikomas metodikas tėvas pa-
naudoja ir namuose. 

Kuo ypatingas Kauno rajono socialinių 
paslaugų centras?

Edita Radzevičiūtė http://kauno.diena.lt rašo apie dešimtmetį 
švenčiantį Kauno rajono socialinių paslaugų centrą (SPC).

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąIeškojo darbdavio,  
kuris nekreiptų dėmesio 

į raudoną odą

Kokia karjera? Pabandyk 
tiesiog gyventi

Išties, apie kokį darbą galima 
kalbėti, kai gimsti raudonas, lyg 
nuplikytas. Šia sunkia nepagy-
doma liga serga vienas vaikas 
iš milijono. Bet ar nuo to leng
viau? Taip, esi išskirtinis, ypa-
tingai kenčiantis.

Raudonos dėmės virsta atvi-
romis žaizdomis. Tvarsčiai, te-
palai, vėl viskas iš pradžių. Tą 
velnišką karuselę iš naujo gali 
įsukti visai švelnus marškinių ar 
rankšluosčio prisilietimas.

Iš skausmo persikreipęs kū-
nas, pažeistos galūnės. Ką reiš-
kia tokia sunki, nepagydoma 
liga? Nesunku atspėti: žiaurią 
vienatvę, nenorą bendrauti su 
žmonėmis. EB grupės susirgi-
mai skiriasi pagal sunkumą. Lai-
mė, Pšemyslavas sirgo ne pačia 
sunkiausia šios odos ligos forma. 
Kitas gal būtų susitaikęs su tokia 
dalia ir ramiai leistų dienas prie 
televizoriaus, bet šis vaikinukas 
nebuvo linkęs pasiduoti. „Socia
linė pensija manęs netenkino, 
su tais pinigėliais galima buvo 
ne gyventi, o tik vegetuoti, to-
dėl vis mokiausi ir ieškojau, kur 
galėčiau gauti darbo. Nekrei-
piau dėmesio į kritikus. Be abe-
jo, žmones ištikdavo šokas ma-
ne pamačius, bet reikėjo visa tai 
įveikti ir eiti pirmyn“, – sako jis.

Gyvenimo mokykla 
užgrūdino

Pirmą darbą P. Sobiesčukas 
surado mokymo ir reabilitacijos 
įstaigoje. Ten teko kurti mokymų 
grafikus, tačiau buvo ir visokių 
papildomų pareigų. Įstaiga priva-
ti, jos centras – Vroclave. Pšemys-
lavui teko organizuoti reabilitaci-
nius turus prie jūros, kalnuose. 
Darbas patiko, nes daug keliavo, 
aplankė gražių nematytų vietų.

Ten buvo taip gerai, kad vai-
kinas net ėmė mąstyti persikel-
ti gyventi į Vroclavą ir imtis sa-
varankiško darbo. Visgi pats sau 
prisipažino, kad dar nepasiruo-
šęs tokiems iššūkiams. Po pu-
santrų metų grįžo atgal į gimtą-
jį Gorny Slonską. Bręsti ir kaup-
ti patirties. Įsidarbino vienoje 
sveikatos apsaugos įstaigoje me-
dicinos krypties laikraščio ko-
respondentu. „Man patiko rašy-
ti, ieškoti įdomių temų, – pasa-
koja Pšemyslavas. – Tikrai, dar-
bas buvo kaip šventė. Tačiau slė-
gė supratimas, kad įstaigos va-
dovas mane įdarbino tik dėl to, 
kad esu neįgalus ir dar dėl to, 
kad mano negalia yra labai sun-
ki. Firma manimi pasinaudojo. 
Mane įdarbinę, jie gavo kažko-
kių privilegijų.“

Vaikinas tikėjosi rasti aukso 
vidurį. Kad darbdaviams jis tik-
tų kaip žmogus, asmenybė, o jam 
pačiam patiktų tai, ką dirbtų.

Liga pristabdė mokslus
Padirbėjęs korespondentu 

Pšemyslavas vėl liko be nieko. 
Kelis mėnesius negalėjo rasti jo-
kio darbo. Darbdavius šokiravo 
jo atviros žaizdos ir po pokalbių 
niekas jam neskambino. Negi teks 
gyventi iš neįgaliojo pensijos?

Beieškodamas darbo jis tęsė 
mokslus privačioje aukštojoje 
mokykloje. Tiesa, vietoj 3 metų 
studijavo 6. Mat iškilo sveikatos 
problemų. 2004aisiais Pšemys-
lavui operavo pirštus, kurie bu-
vo suaugę su delnu. Po to lau-
kė pusė metų reabilitacijos. Per 
šias neplanuotas atostogas jis 
įsteigė Lenkijos sergančiųjų EB 
draugiją. Kituose kraštuose jau 
seniai įsteigtos tokios organiza-
cijos, priklausančios federacijai 
Debra International. Tapo drau-

gijos prezidentu. Iškart ėmėsi 
šviesti visuomenę, organizavo 
įvairius renginius, kuriuose bu-
vo pasakojama apie šią retą ir 
sunkią odos ligą. Šiandien P. So-
biesčukas jau ne prezidentas, 
bet dalyvauja draugijos veiklo-
je, kovoja už EB ligonių teises.

Galėjo likti aktyviu draugi-
jos nariu, būtų pakakę veiklos, 
bet vaikinas veržėsi grįžti į dar-
bo rinką.

Sėkmė: įsidarbino 
garsioje korporacijoje

Dalyvavimas draugijos veik
loje suteikė jėgų nepasiduoti ir 
toliau ieškoti savo kelio, o studi-
jos padrąsino, sustiprino pasiti-
kėjimą savo jėgomis. Ir štai: rado 
darbą Slonsko banke.

„Buvo taip, – pasakoja vaiki-
nas. – Įdėjau savo skelbimą in-
terneto portale neįgaliesiems. 
Tik po kelių neramių savaičių 
sulaukiau kvietimo pasikalbėti. 
Per pokalbį aiškinosi mano kom-
petencijas ir galimybę dirbti fi-
nansų srityje. Tąkart ištiko šo-
kas, nes paaiškėjo, kad mano ne-
galia jiems visai netrukdo. Kaip? 
Mano raudona oda, žaizdos – ne 
problema?“

Pšemyslavas jaudinosi, kad 
kolegos slepia nerimą, o iš tikrų-
jų bijo sunkios jo ligos ženklų. 
Įsidarbinęs pirmomis dienomis 
vyras visiems aiškino, kad nie-
kuo neapsikrės. Tačiau paaiškėjo 
dar keistesnė tiesa. Kolegos ven-
gė arčiau prieiti, nes bijojo ko ki-
to – neatsargiai paliesti raudono-
dį vyruką ir sukelti jam skausmą!

„Dabar juokinga prisiminti 
perdėtas mano ir kolegų bai-
mes, – pasakoja jis. – Vis dėlto 
kiekvienam naujam pažįsta-
mam reikia šiek tiek laiko prie 
manęs priprasti. Tik tiek. Prisi-
pažįstu, tai stebino, nes buvau 
pratęs, kad į mane būtų žiūri-
ma lyg į ufonautą iš kitos pla-
netos. Taip patekau į puikų ko-
lektyvą. Dirbti korporacijoje – 
nuostabu. Beveik 10 metų dir-
bu Slonsko banke, esu žmogiš-
kųjų išteklių specialistas, dar-
bas sekasi gerai. Galima saky-
ti, esu bankininkas... Suprantu, 
daugelis neįgaliųjų baiminasi, 
galvoja, kaip kiti žmonės rea-
guos į jų negalią. Reikia didelio 
užsispyrimo ir konkretaus tiks-
lo, kitaip tave nustums į paša-
lę. O jei būsi drąsus ir atkaklus, 
pasieksi savo.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

22 metų Aivaras Vaičiūnas iš Ro-
kiškio rajono pomėgiais neišsi-
skiria iš bendraamžių: IT techno-
logijos, programavimas, muzika. 
Vaikinas norėtų studijuoti – juk 
12 klasių prieš 4 metus baigė su 
pagyrimu. Ir galbūt galėtų nuo-
toliniu būdu – taip, kaip krimto 
mokslus mokykloje. Tiesa, bai-
giamųjų egzaminų nelaikė. Pas 
abiturientą galėjo atvykti egza-
minų komisija, tačiau procedūra 
būtų užtrukusi apie 5 valandas su 
pertraukėlėmis... Aivaro plaučiai 
ir širdis, jau nekalbant apie viso 
kūno raumenyną, pažeisti spina-
linės raumenų atrofijos. Jis pui-
kai žino, kad galėjo uždusti nuo 
nervinės įtampos, nuovargio eg-
zaminų metu. O dabar dūsta jau 
ir ramybės būsenos, ir naktimis. 
Aivaras tiesiai sako, kad gyvena 
viršvalandžius. Medikai davė jam 
gyventi 7 metus. Sergant šia liga 
nyksta viso kūno raumenys, pra-
dedant nuo kojų, vėliau paliečia-
mi gyvybiškai svarbūs organai, 
tad vaikai retai išgyvena iki pilna-
metystės. Tačiau Aivarui jau 22. 

Jis prisipažįsta, kad kartais 
pritrūksta ryžto. Nuotoliniu bū-
du mokytis Pandėlio gimnazijo-
je pradėjo tėvų iniciatyva. Sun-
kiausia būdavo pakelti smingan-
čius aplinkinių žvilgsnius. „Nesu-
prasdavau, kodėl mane pamatę 
žmonės pirma teiraujasi mano 
artimųjų „ar jis protingas“ ir tik 
išgirdę, kad esu pilno proto, pa-
sisveikina. Net ligoninėje medi-
kai, užuot kreipęsi į mane, klau-

sia mane lydinčios mamos“, – sa-
ko Aivaras. Vaikinas įsitikinęs, 
kad žmonės su neįgaliais kal-
bėtų ir elgtųsi kitaip, jei matytų 
juos kasdien. 

Gyvenimas su tokia negalia 
Lietuvoje yra alinanti kova už 
kiekvieną valandą ir dieną. „Dėl 
kvėpavimo nepakankamumo 
mano plaučiuose kaupiasi sekre-
tas, o aš neturiu jėgų jo iškosė-
ti. Sekreto perteklius gali sukel-
ti infekcijas ir plaučių uždegimą, 
o tai man reikštų mirties nuos-
prendį, – dėsto Aivaras. – Todėl 
dieną stengiuosi pasėdėti ve-
žimėlyje padedamas korseto ir 
atramų, nors sėdėti labai sunku, 
o labiausiai jėgas sekina kosulys 
ir dusulys. Šiemet dėl to gulėjau 
Kauno klinikose, pulmonologai 
padarė kraujo dujų tyrimą ir nu-
sprendė, kad kosulio asistentas 
man būtinas. Tai aparatas, kuris, 
neturint jėgų atsikosėti, suslėg-
to oro pagalba padeda ištraukti 
sekretą į viršutinius kvėpavimo 
takus ir taip palengvina ligoniui 
plaučių išsivalymą. Bėda ta, kad 
mūsų valstybė šiuo metu ne-
kompensuoja šių aparatų įsigi-
jimo ir nežada to daryti ateityje. 
Kosulio asistento kaina papras-
tam žmogui absurdiškai dide-
lė – 6800 Eur.“ Valstybinės ligo-
nių kasos valdininkai atsirašinė-
ja, o „kosulio asistentais“ kol kas 
dirba Aivaro tėvai ir sesės: ran-
komis spaudo gležną Aivaro krū-
tinės ląstą, kad bent kiek pralais-
vėtų kvėpavimo takai. 

Liga naikina jaunuolio kūną
Rūta Klišytė portale lrytas.lt pasakoja apie sunkią negalią turin-
čio vaikino pastangas kabintis į gyvenimą. 

Pšemyslavas Sobiesčukas gavo apdovanojimą už aktyvų pacientų ir jų šei-
mų teisių gynimą.

Nori susipažinti
57 metų neįgalus, vaikštantis, savarankiškai anglų, prancūzų kalbų besimo-
kantis vyras susipažintų su neįgalia vaikštančia moterimi. 
Skambinti tel. 8 679 33811.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Knyga – kaip dovana, 
kaip rašytinis 

paminklas žmonėms Svajonių sparnais
Skrieja vėjo sparnais gyvenimas,
Skrieja dienos, mėnesiai, metai.
Auga paukščiai lizduos, jų vaikai
Ieško savo gyvenimo tako.

Priekin veda troškimai, viltis:
Dar sulauksim atgimstančio ryto.
Paukščių giesmės aidės ir alyvos 

žydės, 
Juoksis saulė motulė nušvitus.

Stebuklingi svajonių sparnai
Neša jauną ir seną – kas gyvas.
Jie neleidžia nurimt, tad 

skubėkime veikt –
Spindės saulė danguj, žydės 

ievos, alyvos.

Sapnai
Ateina paslapčia, 
net nepabeldę į duris, 
ir nuveda takais,
kuriais seniai nevaikščioji.
Jie primena dienas,
kurių nepamiršai,
kurios pasklido 
lyg pražuvę paukščiai.

Čia tavęs laukia tie, 
kurių seniai nėra, 
jie apkabina, glaudžia, 
galvą glosto.
Nuo šalčio gaubia
šildančia skara,
nušluosto ašarą,
vagojančią tau skruostą.

Būna daug juoko, 
daug kalbų,
kaip dirbam, vargstam,
kaip gyvenam...
Čia, sapnuose, 
mums gera ir ramu, 
tik sapnuose mes vėl jauni, 
dar nepasenę...

Prie akmens
Apkabinau akmenį – 
šaltą, nebylų – 
kur galėčiau dar prisiglausti?
Paglosčiau lyg motinos plaukus
ar tėvo grublėtas rankas,
lyg akmuo mano ilgesį jaustų...
Tarsi kūdikis mažas glaudžiuos –
man taip trūksta meilės, 

jaukumo – 
pasiilgau namų šilumos,
nemeluoto tėvų gerumo.
Glosto plaukus vėjo ranka,
palyti žvarbstantį veidą...
Kas pašauks, apkabins, kas 

priglaus?
Akmuo šaltas... dangus ir tas 

rauda...

Žemės keleiviai
Žmonės tarsi paukščiai –
amžini keleiviai –
juos vilioja toliai,
svetimi kraštai.
Debesys apsunkę
jiems kelius pastoja,
nieko jie nebijo – 
drąsūs lyg arai. 

Kartais žaibas trenkia,
grūmoja perkūnas,
kai apleidžia jėgos,
viskas – pailsai.
Tada prisiglauski 
prie gimtinės žemės,
ji – tavo stiprybė,
likt joj privalai.

Žeme, mano žeme, 
Lietuva tėvyne,
tu – mano motulė,
mylima, sava.
Žmonės, žemės paukščiai,
motiną atminę,
grįžta, kad atgulę 
liktų visada. 

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.

Retas kelias gali pasigirti tu-
rintis daug vardų. O Kuršių 

nerijos kelias gali. Prasidėjęs 
Kopgalyje, virsta Gintaro įlan-
kos gatve, už kilometro pasipuo-
šia Liudviko Rėzos vardu. Tolyn 
kaip įprastas kelias lekia per vi-
są neriją. Jį globia Kuršių marios 
ir Baltijos jūra, saugo miškas, iš-
puoselėtas žmonių rankų, tie-
siantis į dangų viršūnes.

Dvidešimt pirmame kilomet
re miškas lyg sustingsta, patam-
sėja. Nenorom patrauki jo link. Į 
kopos viršūnę veda 50 laiptelių 
ir apžiūros aikštelė. 

Pažvelgęs Juodkrantės pu-
sėn, matai didžiulį plotą, nuklo-
tą virtusiais medžiais. Vieni gu-
li ramūs, išsitiesę visu ūgiu, kiti 
sukritę vienas ant kito, treti iš-
kėlę šakas į dangų, lyg prašyda-
mi pagalbos. Tai buvusi pilkųjų 
garnių ir didžiųjų kormoranų 
kolonijos vieta, šalia – jau kita, 
naujai užimta teritorija. 

Pasispardžiusi žiema jau 
ruošia vietą pavasariui, sugrįžo 

kitur pasisvečiavę kormoranai. 
Jie įnirtingai krauna lizdus nau-
joms vadoms. Skraido nuo vie-
nos pušies prie kitos, lizdai didė-
ja. Nesitiki, kad pačioje kovo pra-
džioje paukščiai taip bruzdėtų. 

Kai prieš 60 metų atvykau į 
Juodkrantę, šių kormoranų ne-
buvo. Pasitiko tik pilkieji gar-
niai. Pamary kėpsojo keli nar-
veliai, kuriuose augo iš lizdo iš-
kritę garniukai, juos mylinčių 
vaikų surasti.

Vieną pavasario dieną su 
mokiniais išsiruošėme į miš-
ką. Paėję kelis kilometrus, radę 
puikią pievelę, ištiesėme paklo-
des, sukrovėme pasiimtus už-
kandžius. Stalo nebūta gausaus, 
mamos daugiausiai įdėjo kietai 
virtų kiaušinių. Saulė gražiai ap-
švietė medžių viršūnėje esan-
čius lizdus ir juose tupinčius bal-
taplunksnius paukštelius – ma-
žuosius jauniklius. 

Pasiūliau tostą už garniukus. 
O mūsų taurės – kiaušiniai. Te-
gul paukšteliai užauga, pamato 

pasaulį ir vėl grįžta. Greit kiau-
šinių neliko, nes kiekvienas no-
rėjom pakelti net kelias taures. 
Kormoranams to palinkėti ne-
įstengtume. Jų išmatose esan-
ti rūgštis nudegina medžių žie-
vę, žaloja medį tol, kol jis palūž-
ta. Kormoranai labai smarkiai 
plečiasi, išstumdami pilkuosius 
garnius į pakraštį. 2011 metais 
buvo suskaičiuoti 3807 kormo-
ranų lizdai, o pilkųjų garnių te-
buvo vos 327.

Neaišku, kiek šįmet sukrauta 
kormoranų lizdų, bet Juodkran-
tės pakraščius pasiekia nekoks 
kvapas. Labiausiai gaila kritu-
sių medžių, atrodo, lyg ten bū-
tų praūžęs uraganas. Nudžiūvę 
kamienai styro ir naujojoje ko-
lonijos vietoje. Medžiai nepase-
no, ne savo noru palūžo, ne sa-
vo valia neišaugino naujų šake-
lių. Nutrūko jų pokalbis su ma-
riomis, su siaučiančia Baltijos 
banga. Jie nutilo amžinai.

Aldona BALSEVIčIENĖ
Juodkrantė

Amžinai nutilę

Kartais žmogų stipriai nu-
skriausdamas, likimas ja-

me pažadina tai, kas glūdėjo il-
gus metus. Poezija panevėžiečiui 
Jonui Mališauskui tapo savotiš-
ku prieglobsčiu, tinkamiausiu 
būdu išsisakyti, išlieti savo me-
nišką sielą ir rasti nusiraminimą. 

J. Mališauskas – patyręs po-
etas, rašytojas. Autorius yra iš-
leidęs net 7 knygas. Jo eilėraš-
čių rinkiniai – ,,Prie Pyvesos vin-
gio“, ,,Ateiki į vienatvės sodą“, 
,,Norėčiau nuskristi“, ,,Tėvų na-
mai“, ,,Vaivorykščių žemė“, ,,Tik 
paukščiai sugrįžta“ – užburia 
savitais gamtos ir tėviškės vaiz-
dais, eilėse atsispindi jautri po-
eto siela ir išgyvenimai.

Autorius 30 metų turi neį-
galumą. Didžiąją savo gyveni-
mo dalį bendrauja su neįgaliųjų 
draugijomis: 3 metus dirbo me-
no vadovu LASS Panevėžio fili-
ale, 3 metus – neįgaliųjų drau-
gijos „Ave Vita“ pirmininku, va-
dovavo paties suburtam neį-
galiųjų kolektyvui ,,Vėtrungė“, 
daugiau kaip 10 metų atidavė 
Panevėžio neįgaliųjų organiza-
cijoms – buvo meno kolektyvų 
,,Jovaras“ ir ,,Ratelis“ vadovas. 
Jis yra ir Sausio 13osios broli-
jos komiteto narys. J. Mališaus-
ko dėka nuolat rengiami labda-
ros koncertai Panevėžio šv. Juo-
zapo senelių namuose, Slaugos 
ir palaikomojo gydymo ligoni-
nėje, A. Bandzos kūdikių ir vai-
kų namuose ir kitur.

Šiais metais autorius išleido 
naują prozos ir poezijos knygą 
,,Saulėlydis tėviškėj“. Tai vertin-
ga autoriaus prisiminimų knyga 
apie gimtąjį Šikšneliškių kaimą, 
įsikūrusį netoli Pasvalio, gražia-
me Pyvesos vingyje. Labai ap-

dairūs buvo protėviai, apsigy-
venę šiuose derlinguose žemės 
plotuose. Autoriui ypač svarbu 
pabrėžti kraštiečių draugišku-
mą, darbštumą, sugebėjimą ka-
bintis į gyvenimą, gražiai tvar-
kyti savo namus, sodybas ir dar-
niai sugyventi. Kaimas buvo ta-
rytum mažytė valstybė su nuo 
seno nusistovėjusiomis savomis 
tradicijomis, papročiais. Kie-
kvienai kaime gyvenusiai šei-
mai, kiekvienam kiemui knygoje 
skiriama po atskirą pasakojimą, 
aprašomi ten gyvenusių žmonių 
likimai. Į knygą sudėtos visų išli-
kusių sodybų nuotraukos, apra-
šyti visi buvę jų gyventojai, pa-
pasakota, kur išsivaikščiojo už-
augę vaikai ir anūkai.

J. Mališauskas apgailestauja, 
kad laikas užmarštin nugramz-
dina žmonių atmintį, kad kiek
vienais metais vis mažėja gyvų 
liudininkų, galinčių papasakoti 
apie prieškarinį jo gimtąjį kai-

mą, apie sunkius karo ir pokario 
metus. Autoriui vienodai reikš-
minga ir svarbi kiekvieno Šikš-
neliškiuose gyvenusio žmogaus 
istorija, nemažai šiltų žodžių jis 
skiria savo giminei, šeimai, tė-
vams ir seneliams.

Knyga apgalvotai suskirs-
tyta į 8 skyrius, kiekvienas jų 
papuoštas savito stiliaus, pras-
mingais grafikos piešiniais, ku-
riuos sukūrė autoriaus bičiulė 
mokytoja Asta PurkėnaitėJa-
kubauskienė.

O štai apie save J. Mališaus-
kas, užaugęs vienuolikos vaikų 
šeimoje, užsimena labai kuk
liai, daugiausia leidžia kalbėti 
nuotraukoms. Jam labai svarbi 
kultūrinė veikla, kūryba, patin-
ka kurti muziką saviems teks-
tams, dalyti širdies šilumą žmo-
nėms. Skaitant J. Mališausko 
knygą, gimsta tikėjimas, kad jo 
žodinis palikimas, lyg pamink
las čia gyvenusiems žmonėms, 
neišnyks. Jei būtų daugiau to-
kių metraštininkų ir kraštoty-
rininkų, daug įvykių, likimų ir 
praeities istorijų neužklotų už-
maršties dulkės.

Skuba, bėga laikas lyg upės 
vanduo. Keičiasi viskas, tik žmo-
gaus širdis lieka ta pati. Tie patys 
jausmai, kaip jaunystėje, kurs-
tomi prisiminimų, tas pat noras 
pasaulį palikti geresnį nei rado-
me užgimę. Kai kuriems pavyks-
ta savo darbais, gražiomis, iš šir-
dies gelmių išplaukiančiomis ei-
lėmis prisidėti prie bendro tiks-
lo – įprasminti savo buvimą šio-
je žemėje. 

Zita PEtRONIENĖ


