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Ypač manevringas –
tobulai tinka
mažose erdvėse!

Šimtai kilometrų Lietuvos laukais ir 
miestais įveikiami ir neįgaliojo vežimėliu

(nukelta į 5 psl.)

Jau 14 kartą negalią turin-
tys žmonės keliavo po Lie-
tuvą neįgaliųjų vežimė-
liais, varomais specialiais 
priedais – varytuvais. Šių 
metų maratonas „Nuga-
lėk save“ buvo skirtas Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti, taip 
pat norėta atkreipti dėme-
sį į aplinkos prieinamumą. 
Žygis prasidėjo nuo Pagra-
mančio regio ninio parko 
lankytojų centro direkcijos, 
jo maršrutas ėjo pro Taura-
gę, Rambyno regioninį par-
ką ir baigėsi Šilalės rajono 
savivaldybės aikštėje. 

Aplinka visiems

Neįgalieji jau kurį laiką 
priekaištavo teisės aktų 
rengėjams dėl diskrimina-
cinių nuostatų juose. Vie-
na jų – nedarbingo asmens 
sąvoka, kita – pensinio am-
žiaus asmenims mokama 
perpus mažesnė tikslinė 
priežiūros (pagalbos) kom-
pensacija. Seimui pritarus 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (SADM) pa-
teiktiems įstatymų pakei-
timams ir papildymams, 
diskriminacinių pagrindų 
juose neliko, o numatytos 
išmokos tapo socialiai tei-
singesnės.  

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Išbandymas  
pačiam sau

„Maratonas – tai iššūkis 
žmonėms su negalia. Daliai 
žmonių jau vien tik mintis, kad 
keletą dienų teks nakvoti pala-
pinėje ar vietoj dušo nusipraus-
ti iš ežero pasemtu vandeniu, 
sukelia diskomforto jausmą. O 
ką kalbėti, kad dar ir po 30–50 

km per dieną tenka vežimėliu 
nuvažiuoti, nežiūrint, ar kaiti-
na saulė, ar lietus lyja... – sako 

maratono organizatorė, Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
projektų koordinatorė Ginta 

Žemaitaitytė. – Tačiau sveikas 
užsispyrimas, noras sužinoti 
savo galimybes, įveikti sunku-

mus ir džiūgauti pasiekus tiks-
lą mums daug svarbesni už lai-
kinus nepatogumus!“

Aušrinė Packevičiūtė sako 
jau nesuskaičiuojanti, kelintą – 
6 ar 7 kartą – dalyvavo šiame 
maratone. „Man asmeniškai to-
kių maratonų prasmė – išeiti iš 
komforto zonos, kur viskas pa-
togu bei ranka pasiekiama ir 
pajusti, kiek daug gali pats – 
įveikti įkalnes, karštą saulę ir 
žvyrkelius. Lietaus gavau ne 
kartą, +30 laipsnių ir daugiau – 
išbandyta, kalnai – nuolatiniai 
palydovai, žvyrkeliai – irgi. Tai-
gi beliko dar panardyti kur nors 
Lietuvoje“, – juokauja Aušrinė. 
Jos teigimu, šis žygis – taip pat 
galimybė patirti nuotykių ir su-
sitikti su senais bei rasti naujų 
draugų. Ir, be abejo, puikiai pra-
leistas laikas. Didžiausia mara-
tono staigmena tapo Tauragės 
pilotų klubo dovana žygio da-
lyviams – skrydis lėktuvu.

Neįgaliųjų maratono dalyviai nuvažiavo daugiau kaip 150 kilometrų.

Nedarbingo asmens 
sąvokos atsisakyta
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministro vyriausioji pata-
rėja neįgaliųjų klausimais Eglė 
Čaplikienė sutinka, kad nedar-
bingo asmens sąvoka iš tiesų yra 
diskriminuojanti. Ji trukdo neį-
galiesiems įsidarbinti (net ir ne-
pilnai darbo dienai), jaustis vi-
saverčiais. „Gal žmogus ir turi 
didelių sunkumų įsidarbinant 
ar apskritai negali dirbti, tačiau 

įvardydami jį nedarbingu ar iš 
dalies darbingu, tarsi užkertame 
kelią būti naudingam visuome-
nei, – sako E. Čaplikienė. – Nuo 
2019 metų Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
išduotuose dokumentuose bus 
nurodomas procentais išreikš-

tas darbingumo lygis. 0–25 proc. 
darbingumo lygis atstos sąvoką 
nedarbingas, 30–55 proc. – iš da-
lies darbingas.“

Pasak E. Čaplikienės, asmens 
darbingumas, kaip ir šalpos ar 
netekto darbingumo pensijos, 
bus vertinamas procentais 5 

punktų intervalu ir nebus skirs-
tomas į atskiras grupes. Neįga-
liuoju bus laikomas asmuo, ku-
rio darbingumo lygis 0-55 proc. 
Tokia nuostata bus perkelta ir į 
kitus teisės aktus, kuriuose bu-
vo vartojama nedarbingo ar iš 
dalies darbingo asmens sąvokos.

Neliks didelio atotrūkio 
tarp priežiūros 

(pagalbos) ir slaugos 
tikslinių kompensacijų

Daug diskusijų kėlė ir di-
džiulis atotrūkis tarp priežiū-
ros (pagalbos) ir slaugos tiks-
linių kompensacijų – pirmoji 
siekia 112, antroji – 280 eurų. 
Be to, pensinio amžiaus neįga-
liesiems priežiūros (pagalbos) 
tikslinė kompensacija šiuo me-
tu mokama perpus mažesnė – 
67 eurų, todėl ne kartą buvo 
atkreiptas dėmesys, kad šie 
asmenys patiria diskriminaci-
ją dėl amžiaus.

E. Čaplikienės teigimu, vi-
sos šios aplinkybės ir paska-
tino ieškoti naujų sprendimų. 
Nutarta iš esmės keisti tiks-
linių kompensacijų dydžius, 
kartu keičiant specialiųjų po-
reikių nustatymo kriterijus ir 
tvarką. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė.
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�� Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rė Albina Balodienė „Bi-
čiulystės“ skaitytojus infor-
muoja apie įdomią išvyką. 

Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos nariai 
keliavo po Molėtų kraštą. 
Pirmiausia apsilankėme 
Balninkų kultūros cen-
tre ir apžiūrėjome Stiklo 
muziejų. Apie Balninkų 
istoriją įdomiai papasa-
kojo šių namų šeiminin-
kė Jurgita. Išklausėme 
edukacinę paskaitą apie 
aukštaičių valgius. Patys 
dalyvavome gaminant ir 
degustuojant aukštaitiš-
kus koldūnus.

Kelionė į Molėtus

Prisiragavę koldūnų, 
nuvykome į Molėtus – 
apėjome ežerų pakran-
tes, aplankėme Skulptū-
rų parką. Molėtų turizmo 
ir verslo centre žiūrėjome 
virtualią edukacinę prog-

ramą „Molėtai kitaip“...
Visi pilni įspūdžių iš-

vykome į Lietuvos etno-
kosmologijos muziejų. 
Prikaustę žvilgsnius klau-
sėmės ten dirbančių dar-
buotojų pasakojimų apie 

galaktikas, žvaigždes, 
žvaigždynus bei plane-
tas...

Aplankėme šalia Molė-
tų esantį apžvalgos bokš-
tą. Ne kiekvienas išdrįso 
užlipti iki bokšto viršuje 
esančios apžvalgos aikš-
telės. Nugalėti baimę bu-
vo verta – nuo apžvalgos 
aikštelės atsiveria nuos-
tabūs vaizdai!

Nuoširdžiai dėkojame 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei Zofijai Švažie-
nei bei Vidai Veignorienei 
už nuostabią kelionę. Taip 
pat dėkojame rėmėjams.

Grįžome vėlai ir pa-
vargę, bet laimingi...

Akmenės neįgalieji aplankė vaizdingas Molėtų apylinkes.

Akmenė: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Mums gyvenimas duotas su būtina sąlyga drąsiai jį 
ginti iki paskutinės minutės.

Čarlsas Dikensas, anglų rašytojas (1812-1870).

Sveikata – didis dalykas visiems, kurie jos turi, ir 
tiems, kurie kovodami su negaliomis nepraran-

da vilties išgyventi.
Nepagydoma liga – sunki našta ne tik ligoniui, 

bet ir jo šeimai. Artimiesiems tenka priimti atsakin-
gą sprendimą: ar pailginti ligonio gyvenimą bet ko-
kia kaina, net jeigu jis bus pasmerktas nuolat kentė-
ti, ar daryti visa, kas įmanoma, kad likusios dienos 
jam palengvėtų.

Daugelis pasinaudoja valstybės apmokama pa-
galba ir nepagydomai sergančiu žmogumi rūpinasi 
atsižvelgdami į jo emocines, dvasines bei finansines 
reikmes. Tokia priežiūra palengvina kančias.

Kartais šeima, guldydama savo artimąjį į slau-
gos ligoninę, jaučiasi tarsi lauktų jo mirties. Tačiau 
tai nėra tik pasyvus susitaikymas su tuo, kas neiš-
vengiama. Priešingai, ten gaudamas skausmą malši-
nančių vaistų ir artimųjų lankomas, žmogus galės il-
giau jaustis oriai. Taip pat jo šeima turės daugiau ga-
limybių jį paguosti ir paremti.

Vienose šalyse palaikomoji slauga prieinama tik 
tam skirtose ligoninėse, pavyzdžiui, Kanadoje, Švedi-
joje, berods, Norvegijoje ir kitur. Kitose – ir paciento 
namuose, kaip yra Lietuvoje. Namų aplinkoje ryšiai su 
artimaisiais išlieka artimesni. Žinoma, jei šeima turi 
galimybių visą dieną būti kartu su ligoniu. Prireikus 
jie gali pasitelkti gydytojo, slaugytojo, jo padėjėjo ar 
socialinio darbuotojo pagalbą. Šie specialistai moko 
šeimos narius, ką daryti, kad pacientas jaustųsi kuo 
patogiau, ir ko griebtis gęstant jo gyvybei.

Kai kuriose šalyse slaugytojo padėjėja pas na-
muose slaugomą ligonį atvyksta penkis kartus per 
savaitę, padeda namiškiams jį išmaudyti, apkirp-
ti. Kartą per savaitę ateinanti slaugytoja patikrina 
pulsą, kraujospūdį, temperatūrą, išrašo receptus. O 
kartą per tris savaites apsilanko ir gydytojas. Be to, 
kritiniu atveju išsikviesti ką nors iš slaugos tarny-
bos galima bet kuriuo paros metu. Žodžiu, profesio-
nali priežiūra tiek slaugomajam, tiek jo namiškiams 
įkvepia pasitikėjimo, kad ligoniui nereikės kęsti di-
delių skausmų ar baisios agonijos.

Iki tokio lygio paslaugų Lietuvoje dar toloka, nors 
esame sparčiausiai senstanti valstybė Europos Są-
jungoje. Kam, jei ne gilios senatvės sulaukusiesiems, 
dažniausiai reikia nuoširdžios priežiūros. Bet palai-
komojo gydymo bei slaugos, paliatyviosios medicinos 
pagalbos, ambulatorinės slaugos paciento namuose 
paslaugos kol kas kuklios. Tam reikėtų ne vieno šim-
to milijonų eurų. Vien tik ambulatorinių paslaugų na-
muose laukia daugiau kaip 40 tūkst. žmonių. Aplan-
kyti juos ir suteikti paslaugų, patarimų galima vos 24 
kartus per metus, t. y. du kartus per mėnesį. Ne pen-
kis kartus per savaitę, kaip minėta, o kas 15 dienų. 
Ir pačių slaugytojų labai stinga, nes nėra iš ko joms 
mokėti bent minimumą. 

Prieš keletą metų teko lankytis pas vienišą senu-
tę. Ji sakė daugiau kaip valandą sėdėjusi prie lango 
ir bijojusi, kad nepražiūrėtų savo socialinės darbuo-
tojos, kad ji nepraeitų pro šalį, kad išgirstų jos beldi-
mą į duris. Tai paties Dievo siųstas angelas, kuris ir 
namus patvarko, ir viralo paruošia, ir vaisteliais pa-
sirūpina, ir paguodžia, apie naujienas pakalba. Nėra 
abejonės – tokių „angelų“ laukia tūkstančiai viena-
tvės prislėgtų neįgaliųjų. Tarsi girdžiu vieno išmin-
čiaus žodžius: devynios dešimtys mūsų laimės pri-
klauso nuo sveikatos. Žinau ir valdžios patarimą: ne-
gali apsitarnauti – gulk į slaugos ligoninę. Norma – 
120 dienų. O kas paskui? Gal globos namai, kur bū-
tis sustingusi?

Ir daugelis vienišių pasirenka išeitį – kol gali ti-
penti ir judėti, savi namai visuomet brangesni. Bran-
gesni iki kelionės į amžinybę.

Amžinybėn niekas nenori

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos atsiųstame 
laiškelyje skaitome apie at-
sisveikinimą su kolega.

Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijoje tą dieną 
buvo didelis sujudimas. 
Neįgaliųjų draugijos ta-
rybos nariai, ansamblio 
„Viltis“ muzikantai ir cho-
ristai, kolegos atsisveiki-
no su vairuotoju Donatu 
Paupliu. Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Stanis-
lava Maslinskienė apgai-
lestavo, kad tenka atsi-
sveikinti su didelę patir-
tį turinčiu, su kiekvienu 
neįgaliųjų bendruomenės 
nariu nuoširdžiai ben-
dravusiu darbuotoju. Jis 
draugijoje dirbo jau 10,5 
metų. „Tai darbuotojas, 
su kuriuo visą laiką bu-
vo lengva dirbti. Gaila, 
kad tenka pasakyti „dė-

Ilgamečiam kolegai – nuoširdūs 
žodžiai ir gėlės

kui už gerą darbą“, – min-
timis dalijosi pirminin-
kės pavaduotoja Regina 
Stakauskienė, įteikdama 
D. Paupliui puokštę gė-
lių. Susirinkusieji dėkojo 
vairuotojui už nuoširdų 
darbą, už gerus žodžius 
bendraujant su neįgalių-
jų bendruomenės nariais. 
Pirmininkė S. Maslinskie-
nė jam įteikė padėką ir 
padovanojo trumpą kelio-
nę į Birštono sanatoriją.

„Man jūs visi tapo-
te šeimos dalimi per tiek 
metų“, – mintimis su ne-
įgaliųjų  bendruomenės 
kolegomis dalijosi Dona-
tas. Pašnekovas neslepia, 
kad jo užtarnautu poilsiu 
ypač džiaugiasi šeima – 
pagaliau liks daugiau lai-
ko bendrauti su vaikais ir 

anūkais. „Manau, nereikia 
galvoti, kad išėjus iš dar-
bo baigiasi gyvenimas. 
Svarbu turėti sveikatos ir 
rasti širdžiai mielų užsiė-
mimų“, – kalbėjo optimis-
tinio požiūrio į gyvenimą 
nestokojantis D. Pauplys.

Taip jau sutapo, kad tą 
pačią dieną savo gražų ju-

biliejų šventė draugijos 
ansamblio choristė Irena 
Rinkevičienė. Mielai Irenai 
kolegos irgi linkėjo daug 
sveikatos, skambių dainų 
ir įteikė puokštę gėlių. 

Pasveikintas ir tuo 
metu savo vardines šven-
tęs ir vairuotoju pradėjęs 
dirbti Vladas Zujis. 

Draugijos nariai atsisveikino su ilgamečiu darbuotoju.

Širvintos: 

kas buvo duota dovanų, 
beliko puikius įspūdžius 
parsivežti namo į Kelmę. 

Čia mūsų laukė pir-
mininkė Birutės Alūzie-
nės atsiųstas autobusė-
lis, kuris visus išvežiojo 
po namus. 

Jėgų suteikė išvyka prie jūrosKelmė: 

�� Birutė Petrošienė 
laiške „Bičiulyste“ dalija-
si poilsio prie jūros įspū-
džiais. 

Didžioji kasmetinė 
neįgaliųjų vasaros atgai-
va – pasimatymas su jū-
ra. Šiemet jūra buvo tokia 

rami, kad net horizonto 
nebuvo matyti. Kitą die-
ną dangų aptemdė lie-
taus debesys, tad vyko-
me „Pas Juozapą“, o vaka-
re susitikome su kolego-
mis iš Šilutės. Buvo daug 
dainų ir šokių. 

Viską atpirko kasdie-
niai pasivaikščiojimai 
pajūriu. Kai kas degino-
si kopose, kiti pakrantėje 
rinko akmenukus, skaitė 
knygas, bendravo, vaikš-
čiojo pušynais ir mėga-
vosi nuostabiu oru. Vis-

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Marius Glinskas 
papasakojo apie jonaviškių 
išvyką į Neringą.

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai an-
trą liepos savaitę vėl pasie-
kė Kuršių neriją, apsigyve-
no jaukiuose kambarėliuo-
se, kuriuos kasmet pasiūlo 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos Neringos reabilitaci-
jos ir kultūros centras.

Penkios dienos pra-
bėgo kaip penkios žavios 
akimirkos. Jau atvyki-
mo dienos pavakarę pasi-
sveikinta su jūra, kai kas 
„šturmavo“ ir Parnidžio 
kopą, nuo jos grožėjosi 
ne tik saulėlydžio peiza-
žu, bet ir akies krašteliu 

Įspūdžių užteks ilgam

stebėjo čia besikuriančių 
lapių elgesį. Vėliau vieni 
klausėsi Nidoje vykusių 
klasikinės muzikos kon-
certų, kiti dairėsi po mu-
ziejus, parodas, prie uos-
to aptiko net savo kraštie-
čio dailininko Vytauto Bu-
to darbų ekspoziciją, treti 
sėdo į senovines valtis ar 

šiuolaikines jachtas, klau-
sėsi jų kapitonų pasakoji-
mų apie kuršmarių istoriją 
ir žvejų kasdienybę. Gera, 
anot keliautojų, buvo ir pa-
prasčiausiai pasivaikščio-
ti, susitikti su skulptūrose 
įamžintais mūsų pasakų, 
legendų herojais, pasivai-
šinti čia pat rūkyta žuvi-

mi. Pajutusiems nuovar-
gį pagelbėjo vadinamieji 
tuk-tukai – maži vežimė-
liai, teikiantys taksi pas-
laugas, taip pat 28 vietų 
„traukinukas“ su garvežiu, 
lyg kokia karieta iškilmin-
gai riedantis per kurortą.

Pakeliui į namus stab-
telėta Juodkrantėje, ste-
bėtasi palei marias iškilu-
siomis smėlio skulptūro-
mis, aplankytas Smiltynė-
je įsikūręs Jūrų muziejus, 
kur pasigrožėta delfinų 
prog rama, nepagailėta va-
landos pasižvalgyti ir po 
Klaipėdos zoologijos sodą. 
Gargžduose retro stiliaus 
kavinėje-valgykloje „Bul-
vė“ pasivaišinta žemaitiš-
ka bulviene ir cepelinais.

Juodkrantėje jonaviškiai apžiūrėjo smėlio skulptūras.

Jonava:
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vyklos dalyvius labai sudomi-
no jo įkvepiantis pasakojimas 
apie sunkų kelią iki aukso me-
dalio. Paaugliai galėjo iš arti pa-
matyti, kaip atrodo parolimpi-
nėse žaidynėse Brazilijoje iš-
kovoti apdovanojimai, Europos 
čempio nato medaliai. Mindau-
gas paragino paauglius kuo ak-
tyviau sportuoti ir niekada ne-
nuleisti rankų. Stovyklos daly-
viai turėjo galimybę asmeniš-
kai pabendrauti su čempionu ir 
nusifotografuoti su juo.

Pasak Lietuvos neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Jele-
nos Ivančenko, tokių stovyklų 
tikslas – ne tik nuvežti vaikus 
prie jūros, bet ir atskleisti jų 
gebėjimus, paskatinti talentus. 
Ne mažiau svarbu, kad jie būtų 
skatinami bendrauti, bendra-
darbiauti neformalioje aplin-
koje, ne tik mokykloje. J. Ivan-
čenko teigimu, per keletą me-
tų pastebėta, kad panašaus po-
būdžio stovyklos ne mažiau nei 
vaikams svarbios tėvams. Jiems 
stovykloje buvo sudarytos ga-
limybės pabendrauti su psicho-
loge, su kitų tėvų vaikais. „No-
rime, kad jie atsipalaiduotų, 
pamatytų savo vaikus kitame 
kontekste, suprastų, kad ne jie 
vieninteliai turi bėdų, o galbūt 

jų bėdos ne tokios didelės“, – sa-
kė Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė.

Stovyklos darbą koordina-
vusi Saulė Vėjelienė džiaugėsi 
regimais vaikų pokyčiais – bu-
vo tokių, kurie pirmą vakarą 
visiškai nekalbėjo, nedalyvavo 
užsiėmimuose, vėliau įsidrąsi-
no, atsipalaidavo ir įsijungė į 
bendrą veiklą. Iš stovyklos jie 
išvažiavo ne tik kupini įspū-
džių, bet ir susiradę būrį nau-
jų draugų. 

Su stovyklos dalyviais atsi-
sveikinta neilgam – tik iki kitos 
vasaros, iki kitų džiugių, kūry-
bingų susitikimų. 

„Bičiulystės“ inf. 

Integracijos keliu Paauglių stovykloje – 
kūrybingumo ir drąsos pamokos

Stovykloje apsilankė parolimpinis čempionas Mindaugas Bilius.

„Nuo 2019 m. bus nustato-
mos 4 dydžių specialiųjų porei-
kių kompensacijos ir bus gali-
mybė gauti 4 dydžių išmokas: 
I lygio nuolatinė slauga (291,2 
Eur), II lygio nuolatinė slau-
ga (212,8 Eur), I lygio nuolati-
nė priežiūra (123,2 Eur) ir II 
lygio nuolatinė priežiūra (67,2 
Eur)“, – sako E. Čaplikienė. Ji 
pabrėžia, kad 4 lygių specialie-
ji poreikiai ir jiems numatytos 
tikslinės kompensacijos bus nu-
statomi tik naujai į šią sistemą 
ateinantiems žmonėms arba 
tiems, kuriems baigsis ankstes-
nio nustatymo terminas. Dabar 
gaunantiems šias kompensaci-
jas jos išliks ir niekur kreiptis 
nereikės. „Tačiau jeigu neįgalu-
sis manys, kad jo būklė pakitusi 
ir norės, kad jam būtų iš naujo 
nustatytas specialiųjų poreikių 
lygis ir skirta tikslinė kompen-
sacija, pagal nurodytą tvarką 
surinkęs medicininius doku-
mentus, galės kreiptis į Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybą“, – sako E. Čaplikienė. 

Naujoji specialiųjų poreikių 
nustatymo ir tikslinių kompen-
sacijų skyrimo tvarka panai-
kins ir buvusią diskriminaciją 
dėl amžiaus. Pensinio amžiaus 
neįgaliesiems, kuriems nusta-
tytas nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) specialusis porei-
kis, netgi bus naudinga kreip-
tis dėl jo nustatymo iš naujo – 
jų gaunama išmoka greičiau-
siai padidės. 

Šiuo metu tikslinę slaugos 
kompensaciją gauna apie 40 
tūkst., priežiūros (pagalbos) – 
apie 60 tūkst. neįgaliųjų. Tiki-
masi, kad bendras kompensa-
cijų gavėjų skaičius nesikeis ir 
ateityje, o įvedus naują tvarką, 

jie persiskirstys tarp numaty-
tų 4 lygių. 

Keisis specialiųjų 
poreikių nustatymo 

tvarka 
Numačius 4 specialiųjų po-

reikių lygius, keisis ir sveikatos 
apsaugos bei socialinės apsau-
gos ir darbo ministrų įsakymu 
nustatomi specialiųjų porei-
kių vertinimo kriterijai, jų nu-
statymo tvarka. Pasak E. Čap-
likienės, bus vertinama ne tik 
asmens medicininė būklė, bet 
ir socialinis savarankiškumas. 
Į šį vertinimą ketinama įtrauk-
ti ir savivaldybes, jų socialinius 
darbuotojus. „Jie turėtų aplan-
kyti tokius žmones, pasižiūrė-
ti, kokios pagalbos reikia, o jei-
gu neįgalusis jau gauna išmoką, 
įsitikinti, ar ji tikrai panaudoja-
ma jo priežiūrai ar slaugai. Jeigu 
socialiniai darbuotojai matys, 
kad išmoką gaunančiu žmogu-
mi niekas nesirūpina, o pinigai 
panaudojami kitiems tikslams, 
bus galimybė skirtą išmoką pa-
keisti paslaugomis arba, pavyz-
džiui, tokį žmogų bent laikinai 
perkelti į slaugos ligoninę, – pa-
sakoja E. Čaplikienė. – Dabar sa-
vivaldybės to padaryti negali, 
o Tikslinių kompensacijų įsta-
tyme tokia tvarka numatyta.“ 

Savivaldybių socialiniai 
darbuotojai turės užpildyti tam 
tikrą klausimyną (jis dar tobu-
linamas ir derinamas), kuria-
me atsispindės visi neįgalaus 
žmogaus poreikiai (ir socialinių 
paslaugų, ir būsto pritaikymo, 
ir kiti). E. Čaplikienės teigimu, 

kol kas nenuspręsta, ar su neį-
galiųjų nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis, savivaldybėmis 
ir kitais suinteresuotais asme-
nimis suderintas klausimynas 
bus išmėgintas kaip bandoma-
sis projektas, ar bus pasirink-
tas kitas jo įvertinimo būdas. 
Tačiau SADM atstovė neabejoja, 
kad socialinių darbuotojų apsi-
lankymas neįgaliųjų namuose 
jiems bus tikrai naudingas. Daž-
nai žmonės net nežino, kad ga-
li kreiptis į savivaldybę pagal-
bos, prašyti paslaugų. Sociali-
niai darbuotojai jiems suteiks 
daugiau informacijos.

Automobilio įsigijimas 
bus kompensuojamas ir 

po 18 metų 
Automobilio įsigijimo bei 

jo pritaikymo išlaidų kompen-
savimas – atskira tikslinių iš-
mokų rūšis. 1216 eurų tikslinę 
kompensaciją kas 6-erius me-
tus dabar gauna ne tik sveika-
tos būklės kriterijus atitinkan-
tys patys vairuoti galintys neį-
galieji, bet ir šeimos, auginan-
čios didelę negalią turinčius, 
slaugomus vaikus iki 18 metų. 
E. Čaplikienė atkreipia dėmesį, 
kad nuo 2019 metų tokią kom-
pensaciją šeimos galės gauti ir 
toliau, nepaisant slaugomo vai-
ko amžiaus. 

E. Čaplikienė nesiginčija su 
neįgaliųjų nuomone, kad dalinę 
specialiojo automobilio įsigiji-
mo kompensaciją reikėtų skir-
ti visiems slaugomiems neįga-
liesiems, mat jiems transporto 
paslaugų taip pat dažnai pri-

reikia. Tačiau kol kas tokio no-
ro patenkinti nėra galimybių. 
SADM atstovė primena pirmi-
nę šios kompensacijos skyri-
mo idėją – kompensacija ski-
riama automobilį pačiam vai-
ruojančiam žmogui su tokiu 
judėjimo funkcijos sutrikimu, 
kuris neleidžia jam pasinaudo-
ti viešuoju transportu ir jame 
teikiamomis lengvatomis. Be-
je, jos neįgaliesiems taip pat ga-
na didelės. 

„Pradėjome nuo to, kad rei-
kia paremti šeimas, auginan-
čias vaikus su negalia. Dabar 
žengėme dar vieną žingsnį – 
nusprendėme, kad vaikui su-
laukus pilnametystės ir likus 
gyventi šeimoje, šios šeimos 
ir toliau bus remiamos, – sako 
E. Čaplikienė. – Galbūt ateity-
je dar labiau plėsime šios kom-
pensacijos gavėjų ratą.“ Kol kas 
visiems, kam nustatytas spe-
cialusis nuolatinės slaugos po-
reikis, ši kompensacija nebus 
skiriama. 

Neretai neįgalieji skundžia-
si ir dėl šios tikslinės kompen-
sacijos dydžio. Pasak jų, už 
1216 eurų gero ir saugaus au-
tomobilio nenusipirksi. Tačiau 
SADM atstovės teigimu, vals-
tybė įsipareigoja ne aprūpinti 
nauju automobiliu, o skirti da-
linę kompensaciją jam įsigyti ar 
pritaikyti neįgaliojo reikmėms. 
E. Čaplikienės teigimu, jeigu šią 
kompensaciją palyginsime su 
kitomis išmokomis, pamaty-
sime, kad ji tikrai nėra maža. 
Juolab kad jos gavėjų daugėja. 
Per metus tokios kompensaci-

jos paskiriamos apie 500 neį-
galiųjų.

Transporto išlaidų 
kompensacija nebebus 

nustatoma 
Transporto išlaidų kom-

pensacija (9,5 Eur) taip pat bu-
vo sulaukusi įvairių nuomonių 
ir diskusijų. Vienu metu nevy-
riausybinės neįgaliųjų organi-
zacijos net buvo nusprendusios 
šios kompensacijos visiškai at-
sisakyti, tačiau jos mokėjimas 
nebuvo nutrauktas. Dabar šią 
kompensaciją gauna apie 57 
tūkst. asmenų. 

Nuo kitų metų tokios kom-
pensacijos nebeliks. Tiesa, ne-
paisant to, kad šis poreikis jau 
nebus nustatomas, tie neįgalie-
ji, kuriems jis buvo nustatytas 
neterminuotai arba kol nurody-
tas terminas nesibaigs, 9,5 eurų 
išmoka ir toliau bus mokama. 

Kadangi transporto išlaidų 
kompensacijos nebelieka, neįga-
lieji, kurie pagal ankstesnę tvar-
ką būtų galėję gauti dvi tiksli-
nes kompensacijas, pavyzdžiui, 
transporto išlaidų ir priežiūros 
(pagalbos), dabar, jiems nusta-
čius II laipsnio priežiūros (pa-
galbos) specialųjį poreikį, finan-
siškai gali nukentėti. Kad taip 
neatsitiktų, nuo kitų metų 11,2 
Eur padidės visos šiuo metu mo-
kamos tikslinės kompensacijos.

Numatyti pokyčiai palies 
tikrai daug neįgaliųjų. E. Čapli-
kienės nuomone, jie išspręs dalį 
per daugelį metų susikaupusių 
problemų. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja būrelį paauglių pakvietė 
į stovyklą „Gamtos drau-
gai“. Į Šventąją susirinkę 
vaikai ir jaunuoliai savai-
tę praleido gerdami gaivų 
pajūrio orą ir įspūdžius. Iš 
stovyklos daugelis išvyko 
sustiprėję, išdrąsėję, labiau 
pasitikintys savimi. 

Jūra, saulė, smėlis, kopos ir 
draugų būrys. Taip dažną rytą 
pradėdavo paauglių stovyklos 
dalyviai. Po mankštos ir akty-
vių rytinių pramogų drąsiausi 
atsigaivindavo jūroje. Paplūdi-
myje prabėgo ne viena smagi 
akimirka – čia stovyklautojai 
žaidė aktyvius žaidimus, išban-
dė vandens ir balionų tinklinį, 
kūrė smėlio skulptūras.

Ypatingą įspūdį stovyklos 
dalyviams paliko naktinis žy-
gis. Pasišviesdami deglais jie 
žygiavo pajūriu, mišku, tuo pa-
čiu vykdydami stovyklos vado-
vių kūrybines užduotis: pasikal-
bėti su draugu, įvardinti savo 
baimes, sukurti istoriją ir pan. 
Stovyklautojai, žygio metu įvei-
kę ne vieną kilometrą, pavargo, 
bet emocijų prisikaupė ilgam. 

Daug džiaugsmo padovano-
jo ir išvyka į insektariumą Pa-
langoje. Paaugliai tyrinėjo įvai-
rius vabzdžius, vorus, driežus, 

žalčiukus. Drąsiausi galėjo pa-
laikyti gyvūnus rankoje. 

Daug dėmesio stovykloje 
buvo skiriama sportui, varžy-
boms, konkursams, bendravi-
mui su bendraamžiais. Netrū-
ko orientacinių ir savęs paži-
nimo užduočių. Lietingu oru 
stovyklautojai žaidė įvairius 
komandinius kūrybinius žai-
dimus – kūrė koliažus, forma-
vo bokštą iš spagečių ir zefy-
rų, taip pat išbandė ebru meną, 
piešė ant akmenukų. Tokia kū-
ryba – puikus būdas atsipalai-
duoti, pabendrauti.

Stovyklautojų kūrybingu-
mas atsiskleidė ir atsisveikini-
mo vakare, kai jie pavirto į fan-
tastinius gyvūnus: vėžlialapę, 
katadrakonį, pelėvilkę, gand-
rakiškį, drambliadinozaurį. 
Stovyk lautojai parodė savo ta-
lentus – šoko, dainavo, grojo, 
dek lamavo eiles, gamino mais-
tą... O vakaro kulminacija tapo 
balansinės juostos išbandymas 
ir apdovanojimai!

Neįgalieji susitiko ir su pa-
rolimpiniu čempionu, Lietuvos 
parolimpinio komiteto prezi-
dentu Mindaugu Biliumi. Sto-

Stovyklos dalyviai virto fantastiniais 
gyvūnais.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo  
patarimai

Pasaulio sveikatos organiza-
cija nurodo, kad visame pa-

saulyje ekonomiškai sėkmin-
gose šalyse beveik visi žmonės 
yra bent kartą patyrę raume-
nų skausmą (medicinoje rau-
menų skausmas vadinamas mi-
algija), o chroniškas raumenų 
skausmas vargina 2 proc. žmo-
nių. Dažniausiai skauda kaklą, 
pečius, krūtinės sritį, juosme-
nį ir galūnes. Kai skausmas ap-
ima raumenis, gaubiančius są-
narius, arba stuburą, pablogė-
ja šių audinių mityba, dėl būti-
nų medžiagų stygiaus atsiran-
da liguistų pokyčių raiščiuose, 
sausgyslėse ir kremzlėse. 

Priežastys 
 traumos,
 kraujagyslių ligos,
 virusinės infekcijos (gri-

pas, peršalimo ligos),
 podagra, diabetas ir ki-

tos ligos, susijusios su apykai-
tos procesų pažeidimu,
 ilgalaikės statiškos fizinės 

apkrovos,
 nepatogios priverstinės 

pozos, būdingos kai kurių pro-
fesijų darbuotojams,
 emocinis stresas.
Pastaba: raumenų skaus-

mas neretai būna stiprus, ne-
priklausantis nuo raumenų ap-
krovos, kūno padėties pakeiti-
mo ir nepraeinąs netgi esant vi-
siškai ramybei.

Raumenų skausmo 
formos

Kai skauda ne tik raumenis, 
bet dar raiščius ir sausgysles, 
tokia negalios forma vadina-
ma fibromialgija (ji būna pir-
minė ir antrinė). Ligoniai rytą 
ir dienos pabaigoje jaučia kak-
lo, sprando ir pečių srities jude-
sių ribotumą. 

Esant pirminei fibromialgi-
jai, kai čiupinėjamos skausmin-
gos raumenų ir sąnarių zonos, 
skausmas sustiprėja. Ir dar: to-
kie ligoniai skundžiasi nepra-
einančiu bendru silpnumu ir 
miego sutrikimais. Dažniau ši 
fibromialgijos forma būdinga 

moterims, kurios sunkiai su-
sitvarko su stresu, yra vargi-
namos depresinių sutrikimų ir 
nerimo priepuolių (ypač tokios 
būsenos būdingos paauglėms). 
Pastebėta, kad skausmo pojū-
čius gali sukelti ir įvairios trau-
mos, fizinės perkrovos, šaltis 
bei drėgmė. 

Antrine, arba lokalia, fibro-
mialgija dažniau serga vyrai, 
kurie dirbdami ar sportuoda-
mi patiria fizinių ir emocinių 
perkrovų.

Miozitas (raumens uždegi-
mas) raumenų skausmų grupė-
je užima antrąją vietą, pasireiš-
kia maudžiančiu galūnių ir lie-
mens skausmu, kuris atsiranda 
ir sustiprėja judant. Pagrindinis 
miozito požymis – raumeninio 
audinio uždegimas, apie kurį 
sig nalizuoja tos vietos patini-
mas ir paraudimas. Dažniausiai 
atsiranda kaip gripo ar peršali-
mo ligų komplikacija. Taip pat jį 
gali sukelti traumos, dideli fizi-
niai krūviai, normalios kraujo-
takos sutrikimas.

Polimiozitas – tai autoimu-
ninės kilmės (kai antikūnai ga-
minasi ir veikia prieš savo orga-
nizmą) reumatinė uždegiminė 
raumenų liga. Polimiozito atve-
ju padaugėja antikūnų, kurie 
raumenyse sukelia uždegimi-
nius procesus. Visa tai papras-

tai nutinka 20–40 metų am-
žiaus žmonėms (moterys serga 
dukart dažniau negu vyrai). Po-
žymiai: pamažu vis labiau jun-
tamas silpnumas, stiprėja ran-
kų, kaklo, pečių srities raumenų 
skausmas; vėliau ši negalia plin-
ta į dubens ir kojų raumenis. Po 
kurio laiko susargdinami plau-
čių, širdies, gerklų ir stemplės 
raumenys, todėl gali atsirasti 
sunkumų ryjant maistą, kvė-
puojant, kalbant. Jei ligonis ne-
sulaukia deramo gydymo, dėl 
polimiozito sumažėja visų rau-
menų masė, jie nusilpsta.

Reumatine polimialgija iš-
imtinai serga žmonės, perkopę 
55 metų ribą. Ligos požymiai: 
raumenų skausmai, sukausty-
mo pojūtis kakle, pečiuose ir 
dubens srityje, bet nėra rau-
menų silpnumo. Ligonis liesė-
ja, gali pakilti kūno temperatū-
ra. Diag nozuoti šią ligą išoriš-
kai sudėtinga, todėl atliekami 
laboratoriniai kraujo tyrimai. 

Epideminį raumenų skaus-
mą sukelia į žmogaus organiz-
mą patekę Koksaki grupės viru-
sai (epideminis raumenų skaus-
mas trunka 3–7 dienas). Ligos 
požymiai primena ūmaus apen-
dicito arba žarnų nepraeinamu-
mo požymius, todėl ją diagno-
zuoti gali būti sunku. Būdinga: 
ūmūs stiprūs skausmai, daž-

niausiai apatinėje krūtinės ir 
pilvo srityje, staigus kūno tem-
peratūros pakilimas, šaltkrėtis 
ir pykinimas. Padidėja limfmaz-
giai, gali išberti odą.

Raumenų skausmo 
gydymas

Kai raumenų skausmai atsi-
randa dėl traumos arba didelių 
fizinių krūvių, daugeliu atvejų 
gydymo nereikia. Jei ši liga at-
siranda dėl streso arba sergant 
peršalimo ligomis kaip kom-
plikacija, dažniausiai skiriama 
vaistų. Be to, dar gali būti tai-
koma gydomoji mankšta, fizio-
terapijos procedūros, ligonis 
siunčiamas į atitinkamo profi-
lio kurortą ar sanatoriją. 

Liaudies medicinos 
receptai

1. Šildymas sausa šiluma. 
Keptuvėje ar orkaitėje (ant skar-
dos) iki maksimaliai pakenčia-
mos temperatūros pakaitinama 
valgomoji druska ar smėlis, ruo-
šinys suberiamas į audinio mai-
šelį, kuris uždedamas ant skau-
dančios zonos; iš viršaus užden-
giama šiltu audeklu ir laikoma, 
kol visiškai ataušta. Labai svar-
bu, kad šios procedūros metu li-
gonis gulėtų lovoje.

2. Dilgėlių lapų užpilas. 
Neblogai raumenų skausmus 
malšina jauni dilgėlės lapai. 2 
šaukšteliai susmulkintų dil-
gėlių užplikomi stikline ver-
dančio vandens, indas užden-
giamas, po 5 min. ruošinys nu-
košiamas per dvigubą marlės 
atraižą (arba specialų sietelį), 
geriama po 0,5 stiklinės 3 kar-
tus per dieną.

3. Baltagūžio kopūsto la-
pai. Iš pradžių skaudama zona 
prieš miegą patepama medu-
mi, tada ant viršaus prideda-
mas karštu vandeniu nupliky-
tas kopūsto lapas, ta vieta su-
tvarstoma įprastu būdu ir pa-
liekama per naktį.

4. Vaistinės piliarožės 
(vaistinės svilarožės) džio-
vintų susmulkintų šaknų kom-

dami gražias akimirkas, kurios 
liko praeityje. Galiausiai kar-
tais galime pajusti liūdesį dėl to, 
kad... liūdime – juk aplinka mus 
skatina būti visuomet laimingus!

Taip pat svarbu prisimin-
ti, kad liūdintis žmogus nebū-
tinai verkia ar garsiai pasako, 
kaip jaučiasi. Kartais, apėmus 
liūdesiui, žmonės yra linkę tie-
siog atsiriboti nuo aplinkinių, o 
kai kurie, išgyvendami liūdesį, 
jį slepia po šypsena ir linksmu-
mu. Taip pat kartais liūdesį ga-
lime pajausti ir praėjus kuriam 
laikui po sunkaus įvykio – ta-
da, kai jau pasijuntame saugūs, 
galintys ištverti, kitaip tariant, 
kartais liūdesys gali būti „ati-
dėtas“ laike. Taigi, tiek liūdesio 
priežastys, tiek skirtingų žmo-
nių liūdesio išraiškos, gali būti 
pačios įvairiausios. 

Liūdesys – svarbi 
emocija

Dažnai mes įvairiausiais bū-
dais siekiame išvengti liūdesio. 
Tiek sergantieji, tiek juos slau-
gantieji turbūt ne kartą iš arti-
mųjų ar aplinkinių girdėjo to-
kias frazes, kaip: „Na, juk nėra 
viskas taip blogai, neliūdėk“, 
„Neverk, pralinksmėk, nėra 
ko liūdėti...“ Vis dėlto liūdesys, 
kaip ir kitos emocijos, yra la-
bai svarbus. Jis gali mums pa-
dėti geriau save suprasti ir pa-
žinti. Patiriama liūdesio emo-
cija gali paskatinti keisti situa-
ciją, imtis veiksmų, kurie padė-
tų išpildyti svajones, kovoti su 
liūdinančiais ir skaudinančiais 
dalykais. 

Liūdesys nėra tas pats, 
kas depresija

Nepaisant to, kad liūdesys 
yra svarbus jausmas, vis dėlto  

Kad liūdesys neužsitęstų per ilgai

Raumenų skausmai: priežastys, formos, liaudies 
medicinos receptai, profilaktika

Liūdesys – viena pagrindi-
nių emocijų, kuri gali būti 
apibūdinama kaip būsena, 
kai jaučiamės nelaimingi. Ji 
dažniausiai kyla, kai neten-
kame kažko, kas mums svar-
bu. Liūdesys gali būti skirtin-
go stiprumo – nuo visai nedi-
delio iki labai stipraus, kurį 
dar kartais vadiname šird-
gėla ar sielvartu.

Liūdesio priežasčių 
ir raiškos įvairovė

Tiek netikėtai užklupus ligai 
ar gyvenant su ja jau ilgą laiką, 
tiek slaugant sunkiai sergantį 
artimąjį gali užplūsti liūdesys. 
Liūdesio emociją galime išgy-
venti ne tik galvodami apie esa-
mus sunkumus, bet ir prisimin-

presai. 3 šaukšteliai žaliavos 
užpilami stikline virinto kam-
bario temperatūros vandens, 
indas uždengiamas dangte-
liu ir paliekamas 8 valandoms. 
Tada ruošinys nukošiamas per 
dvigubą marlės atraižą (arba 
specialų sietelį) ir naudojamas 
skaudamų vietų kompresams 
(kompresai keičiami 3 kartus 
per dieną).

5. Dirvinio asiūklio kom-
presai. Šaukštelis sausos su-
smulkintos vaistažolės sumai-
šomas su 2 šaukštais nesūdyto 
sviesto. Gauta mase prieš miegą 
patepama skaudama kūno vie-
ta, uždengiama polietileno plė-
vele ir aprišama šiltu audiniu 
ar megztu daiktu (pvz., šaliku). 
Raumenų uždegimas ir skaus-
mas paprastai praeina po kelių 
tokių procedūrų.

6. Laurų lapų tepalas. 3 
šaukštai sausų susmulkin-
tų (kavamale ar kitokiu būdu) 
laurų lapų miltelių sumaišomi 
su stikline saulėgrąžų aliejaus, 
indas uždengiamas, palaukia-
ma 10 dienų. Tada šia priemo-
ne rytą ir vakarą patepamos 
skaudamos raumenų vietos. Gy-
dymo kursas – 2 ar 3 savaitės.

7. Vaistinės ramunės (ra-
munėlės) graižų tepalas. San-
tykiu 1:4 sumaišomi į miltelius 
sutrinti sausi graižai su svies-
tu. Per dieną skaudamos vietos 
šiuo tepalu įtrinamos 2–3 kar-
tus. Tepalas laikomas šaldytu-
ve, prieš naudojimą šiek tiek pa-
šildomas.

Profilaktika
 nevartoti alkoholinių gė-

rimų, nerūkyti,
 vengti neigiamų emocijų, 

stresų,
 nebūti per ilgai saulėje ir 

šaltyje,
 nenešioti, nekilnoti, ne-

stumdyti sunkių daiktų,
 pasitarus su gydytoju, 

sportuoti,
 susirgus infekcinėmis li-

gomis, neatidėlioti jų gydymo.
Romualdas OGINSKAS

(nukelta į 5 psl.)
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kai jis ilgai užsitęsia arba labai 
dažnai ima kartotis, reikėtų 
susirūpinti. Svarbu atskirti, ar 
liūdesys nėra vienas iš galimą 
depresinį sutrikimą rodančių 
ženklų. Apie galimus rimtes-
nius psichologinius sunkumus 
ir poreikį kreiptis pagalbos į 
specialistus gali byloti ir kartu 
su liūdesiu stebimi ženklai – su-
mažėjęs aktyvumas, energijos 
trūkumas, miego problemos, 
didelis nuovargis, apetito pra-
radimas. Susirūpinti taip pat 
reikėtų, jeigu pastebite, kad 
šalia šių požymių žmogus iš-
gyvena kaltės, bevertiškumo, 
beprasmybės jausmus. Svarbu 
atsiminti, kad slopinamas liū-
desys dažnai nepranyksta, bet, 
atvirkščiai, dar labiau pagilė-
ja. Taigi jeigu atpažįstate savo 
ar artimo žmogaus patiriamus 
sunkumus, reikėtų aptarti si-
tuaciją su psichikos sveikatos 
specialistu. Jis, įvertinęs situ-

aciją, pasiūlys tinkamiausius 
pagalbos būdus. 

Liūdesio įveikimo  
būdai

Jeigu, apgalvoję savo ar ar-
timojo išgyvenimus, nepaste-
bite rūpestį keliančių emoci-
nės būsenos pokyčių, dėl kurių 
reikėtų profesionalios specia-
listo pagalbos, liūdesiui suma-
žinti galite pasitelkti keletą pa-
prastų būdų. 

Atkreipkite dėmesį į savo 
jausmus. Kartais, esant sun-
kiai situacijai, jaučiame ne vien 
liūdesį, bet ir kitus jausmus – 
pyktį, beviltiškumą, nerimą... 
Svarbu atkreipti dėmesį, įsi-
vardinti, kokie jausmai užplū-
do – tai kartais palengvina pa-
tiriamus sunkius išgyvenimus. 
Svarbu nesmerkti savęs dėl to, 
kad užvaldė neigiami jausmai, 
net jeigu juos išgyvenate ilgė-
liau – priimkite savo išgyveni-
mus ir atsiminkite, kad liūdėti, 

kaip ir jausti kitas emocijas, yra 
normalu ir reikalinga! 

Nebijokite verkti. Išreiškia-
mas liūdesys ne tik parodo ki-
tiems, kad jums šiuo metu, ti-
kėtina, reikia paramos ar pa-
galbos, bet kartu ir padeda su-
mažinti patiriamą įtampą bei 
sunkius išgyvenimus. 

Imkitės atpalaiduojančios 
mėgstamos veiklos. Viena il-
gai užsitęsusio liūdesio prie-
žasčių gali būti nuolatinis grįži-
mas prie savo sunkių išgyveni-
mų analizės. Tad svarbu surasti 
veiklą, kuri skatintų teigiamas 
emocijas – tai gali būti malonios 
muzikos klausymas (nereikėtų 
klausyti tokios, kuri primena ir 
skatina iš naujo išgyventi skau-
džius įvykius; geriausiai tinka 
rami, atpalaiduojanti muzika), 
mėgstamos knygos skaitymas, 
pasivaikščiojimas parke ar kiti 
jus džiuginantys užsiėmimai. 
Skirkite sau laiko.

Judėkite. Moksliniais ty-

rimais įrodyta, kad judėjimas 
padeda nusiraminti, suteikia 
energijos ir leidžia pasijusti ge-
riau. Beje, judėti rekomenduoja-
ma net sergant depresija, nors 
to dažnai nesinori. Pastebėta, 
kad fizinis aktyvumas gali pa-
lengvinti vidinę būseną. Judė-
jimas nebūtinai turi būti itin 
aktyvus. Galima daryti tempi-
mo, atpalaidavimo pratimus, 
mankštintis. 

Pasidalykite sunkumais su 
jums artimais žmonėmis. Liū-
desys silpnėja, kai galime savo 
skausmą ir rūpesčius aptarti su 
artimais žmonėmis. Jeigu su ar-
timaisiais kalbėtis nesinori ar 
nėra galimybės, galima kreiptis 
į Lietuvoje veikiančias paramos 
ar savitarpio pagalbos grupes, 
kuriose galima pasidalyti sa-
vo išgyvenimais ir išgirsti pa-
našių sunkumų turinčių žmo-
nių patirtis. 

Pasistenkite pamatyti ne 
vien neigiamus, bet ir teigia-

mus dalykus. Išgyvenant ne-
galią, liūdesys gali apimti su-
pratus, kad kažko gyvenime 
nebeįmanoma daryti. Vis dėl-
to kartais, susidūrus su tokiais 
sunkumais, pamirštame pagal-
voti, o ką mes vis dar galime 
daryti? Kas mums vis dar gali 
teikti prasmę? Svarbu atsimin-
ti, kad vienaip ar kitaip apribo-
ti esame mes visi – tiek svei-
ki, tiek sergantys, tad svarbu 
ieškoti, kokioje srityje galime 
save realizuoti ir kaip džiaug-
tis kasdiena, net ir susidūrus 
su vienokiais ar kitokiais ap-
ribojimais. 

Taigi liūdesio negalime iš-
vengti, tačiau to ir nereikia da-
ryti. Liūdesys yra svarbus mū-
sų kasdienybės ir savasties ele-
mentas. Vis dėlto svarbu, kad jis 
netaptų vyraujančiu išgyveni-
mu ir mūsų kiekvienos dienos 
palydovu. 

Milda TuMĖNIENĖ 
Medicinos psichologė 

(atkelta iš 4 psl.)

Šimtai kilometrų Lietuvos laukais ir miestais 
įveikiami ir neįgaliojo vežimėliu

Maratono dalyviai kartu giedojo Lietuvos himną.

Žygeiviai aplankė įvairius kultūros ir gamtos objektus.

(atkelta iš 1 psl.)

Pirmas kartas  
nenuvylė

Petras Kasanavičius marato-
ne dalyvavo pirmą kartą. Jis sa-
ko jau seniai svajojęs įveikti ko-
kią nors sunkią trasą. Pernai pa-
sikalbėjo su draugais, kurie jau 
buvo važiavę maratone, ir nedve-
jodamas sutiko prie jų prisijung-
ti. „Tai buvo tarsi senos svajonės 
įgyvendinimas“, – sako Petras. 

Keliauninkai kasdien įveik-
davo 30–50, o iš viso nuvažiavo 
daugiau nei 150 kilometrų. Ren-
kant maršrutą nebuvo ieškoma 
patogių, lygių kelių – teko įveik-
ti ir žvyrkelius, ir statokas įkal-
nes, važiuoti ir miesto gatvėmis, 
ir žolėtais takeliais. Pasak Petro, 
varytuvai – puiki priemonė to-
kioms kelionėms. 

„Turėjau išankstinę gana 
kategorišką nuomonę apie va-
rytuvus, kad jie man nepatin-
ka. Draugas Monciškėse pasiūlė 
su varytuvu nuvažiuoti iki Pa-
langos. Tai buvo meilė iš pirmo 
karto“, – sako Petras. Jis ir na-
muose dabar mielai pasivažinė-
ja su draugo paskolintu varytu-
vu. „Kiekvieną dieną išvažiuo-
ju. Kaip su dviračiu praleki. Su 
draugu neseniai važiavome kaip 
lygūs“, – džiaugiasi P. Kasanavi-
čius. Jo teigimu, didžiausias va-
rytuvų privalumas – didesnė ju-
dėjimo laisvė, greitis. Su varytu-
vu 30 kilometrų nuvažiuoti yra 
gana nedaug, o vežimėliu toks 
atstumas būtų kur kas sunkiau 
įveikiamas. Tiesa, važiuoti žvyr-

keliu nebuvo lengva – tai tikras 
ištvermės išbandymas, tačiau 
Petras sako kelionės viduryje 
pagalvojęs, kad tokių sunkių tra-
sų galėtų būti ir daugiau. Jo teigi-
mu, buvo laiko ir pailsėti, ir gam-
ta pasigrožėti – iš Pagramančio 
regioninio parko išvykę keliau-
ninkai aplankė Rambyno kalną, 
Raganų eglę, Vilkyškius. Beveik 
160 kilometrų visai nepasirodė 
varginantys, tik po kelionės pra-
dėjo skaudėti rankas. 

„Įtariu, kad kitais metais ke-
lionė bus sunkesnė – maratonas 
planuojamas Dzūkijoje, kur kal-
votesnės vietos“, – nekantrauja 
dar kartą prie žygio prisijung-
ti Petras. 

Visos kliūtys  
įveikiamos

Pasak G. Žemaitaitytės, per 
tokius žygius, lankant turizmo, 
kultūros paveldo objektus, sten-
giamasi atkreipti dėmesį į aplin-
kos pritaikymą, aiškinamasi, ko 
trūksta, kad aplinka būtų uni-
versaliai prieinama visiems. 
„Anksčiau stengdavomės dau-
giau kilometrų nuvažiuoti, ak-
centuoti tai, kad negalią turin-
tys žmonės gali keliauti. Dabar 
suprantu, kad ne mažiau svarbu 
susitikti, kalbėtis su vietos gy-
ventojais, keisti požiūrį“, – sako 
maratono organizatorė. Aplin-
kos prieinamumas – viena pag-
rindinių temų. Pavyzdžiui, pui-

kiai pritaikyta Pagramančio re-
gioninio parko direkcija – ir tu-
aletai, ir įvažiavimas. Net tvir-
tinant pakabas pagalvota, kad 
čia gali ateiti ir vaikai, ir ma-
žesnio ūgio žmonės, ir sėdintys 
neįgaliojo vežimėlyje. Blogesnė 
situa cija miestuose – Tauragėje 
žygio dalyvių palaikyti susirin-
ko nemažai elektriniais neįga-
liųjų vežimėliais judančių žmo-
nių, tačiau jie tikrai neįveiks ke-
leto centimetrų bortelio, kuris 
paliekamas sutvarkius šaligat-
vius. Pasak G. Žemaitaitytės, 
būtent tokiais atvejais, kai su-
sirenka visas būrys ratukinin-
kų, valdžia pamato, ko trūksta 
ir kaip turėtų būti. Ginta džiau-
giasi, kad Šilalės rajono savi-
valdybės atstovai nuoširdžiai 
sutiko žygio dalyvius ir apgai-
lestavo, kad ne viskas dar pri-
taikyta. Ir iš tiesų – nors nema-
žai padaryta, tačiau ir trūkumų 
yra dar daug. Kai kurie sprendi-
mai nemaloniai nustebino – pa-
vyzdžiui, savivaldybėje tualetas 
pritaikytas, bet taip, kad į jį įva-
žiuoti neįmanoma. 

Kad situacija keistųsi, 
reikia daugiau kalbėtis 

„Atrodo, tiek prirašyta apie 
aplinkos pritaikymą, tiek prikal-
bėta, tačiau kol realiai nesusidu-
ri, tol nepagalvoji, kaip iš tik rųjų 
turi būti“, – sako G. Žemaitaity-
tė. Ji apgailestauja, kad vietos 

neįgaliųjų organizacijos ne vi-
sada drąsiai kalba apie proble-
mas, išsako kritiką. O ir iš val-
džios atstovų tenka išgirsti, kad 
jie pasigenda aktyvesnio vietos 
neįgaliųjų ar aplinkos pritaiky-
mo organizacijų bendradarbia-
vimo, patarimų. Pasak Gintos, 
kaip rodo Švedijos pavyzdys, si-
tuaciją gali pakeisti tik nuolati-
nis kalbėjimas. Tokie žygiai taip 
pat šiek tiek prisideda prie poky-
čių – štai pernai žygeiviai Igna-
linos rajone, Meironyse, negalė-
jo patekti į bažnyčią. Šiemet ten 
jau padaryta nuovaža. 

Kad kalbėjimosi labai reikia, 
rodo paprasti pavyzdžiai – Ram-
byno regioniniame parke pada-
rytas takas, vedantis iki garsio-
sios Raganų eglės, tačiau jis labai 
siauras – jame negali prasilenkti 
netgi 2 kūdikių vežimėliai, ką jau 
kalbėti apie neįgaliųjų. „Atrodo, 
tiek nedaug trūksta, tačiau suke-
lia nepatogumų“, – apgailestauja 
G. Žemaitaitytė. 

„Diskutuodami su vietos gy-
ventojais, valdžios atstovais no-
rime atkreipti dėmesį į tai, kad 
ne prarasta galimybė vaikščioti 
mus daro neįgaliais, o nepritai-
kyta aplinka“, – sako neįgalių-
jų maratono organizatorė. Vis 
dėlto galimybių keliauti, net ir 
judant neįgaliojo vežimėliu, tik-
rai yra. Reikia tik susiplanuoti 
maršrutą ir drąsiai leistis į nuo-
tykius. Kad iš kiekvienos situa-
cijos yra išeitis, pritaria ir P. Ka-
sanavičius. Štai pernai Tauragės 
ratukų sąjungos nariai ruošėsi 
plaukti kateriu. Į jį galima įlipti 
buvo tik nusileidus stačiu šlai-
tu. Gerai pagalvoję ratukinin-
kai rado išeitį – padarė impro-
vizuotą kraną, kuriuo nuleido 
tuos, kurie negalėjo nulipti pa-
tys. Nak voti palapinėse, pasak 
Petro, taip pat nėra jokios pro-
blemos – prie visko gali prisitai-
kyti. „Reikia išnaudoti kiekvie-
ną galimybę – žiemą namuose 
prisisėdėsime“, – vasaros nuo-
tykiais džiaugiasi Petras.

Aurelija BABINSKIENĖ 
Maratono organizatorių nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, liepos 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 360 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/2 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 41 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 6 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 349 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:15 Auksinis protas. 
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Antanas Smetona. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:18 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara 
su „Dviračio žiniomis“. 23:00 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/7 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
7. N-7. 7/2 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 2. 6 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Sme-
tona. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 349 s. (kart.).

Antradienis, liepos 24 d. 
09:05 Senis. N-7. 361 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/3 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 42 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 7 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 350 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Emi-
grantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:18 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionali-
nė ekspedicija. 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis“. 23:00 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 6. N-7. 6/8 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/3 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2. 7 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 350 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 362 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/4 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 43 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 8 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 351 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:15 Auksinis protas. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:18 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara 
su „Dviračio žiniomis“. 23:00 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/9 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
7. N-7. 7/4 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 2. 8 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gyve-
nimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 351 s. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 26 d.
09:05 Senis. N-7. 363 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/5 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 44 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 2. 9 s. 12:35 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
352 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis pro-

tas. 19:30 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:18 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 22:30 
Vasara su „Dviračio žiniomis“. 23:00 
Premjera. Aukštuomenės daktaras 6. 
N-7. 6/10 s. 23:45 Štutgarto krimina-
linė policija 7. N-7. 7/5 s. (kart.). 00:30 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2. 9 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 352 s. (kart.).

Penktadienis, liepos 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 364 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/6 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 45 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 2. 10 s. 12:35 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 353 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantastiš-
kas penktadienis. Ir viso pasaulio ne-
gana. N-14. 01:05 Štutgarto krimina-
linė policija 7. N-7. 7/6 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 02:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 2. 10 s. (kart.). 03:50 
Smegenų paslaptys. Marselis Prustas. 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
353 s. (kart.).

Šeštadienis, liepos 28 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. 06:30 Klausimėlis.lt. 06:45 
Mažasis riteris Trenkas. 08:05 Bea-
tos virtuvė. (kart.). 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. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija. 7 d . Apgaulės 
meistrai. (subtitruota). 12:40 Pasau-
lio dokumentika. Maži, bet ypatin-
gi: vorai. (subtitruota). 13:35 Prem-
jera. Džesika Flečer 4. N-7. 4/1, 4/2 
s. 15:20 Gamtos inspektoriai. (kart.). 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Koncertas „Edmundo Kučinsko 
šou“. 23:10 Sukčiai. N-7. (subtitruota). 
00:40 Ir viso pasaulio negana. N-14. 
(kart.). 02:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 7 
d . Apgaulės meistrai. (subtitruota, 
kart.). 03:35 Pasaulio dokumentika. 
Maži, bet ypatingi: vorai. (subtitruo-
ta, kart.). 04:25 Džesika Flečer 4. N-7. 
4/1, 4/2 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 29 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę 

tą pačią dieną. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 12 s. Erškėtro-
žė. 10:00 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 11:00 Premjera. Kačių ABC 3. 3/4 
d. 11:45 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. 5 d. Hebridai. Le-
gendų šalis. (subtitruota). 12:40 Pa-
saulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai 2. 2/3 d. Vankuveris. Gyvy-
bės upės. (subtitruota). 13:35 Puaro. 
N-7. 4/1 s. 15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruo-
ta). 16:50 Vasara su „Dviračio žinio-
mis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Klausimė-
lis.lt. 18:30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Laisvės kaina. Partizanai. N-7. 4 s. 
21:50 Vieniša kelionė. N-7. (subtitruo-
ta). 23:15 Frostas prieš Niksoną. N-14. 
(Originalo kalba). (subtitruota). 01:15 
Pasaulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai. 5 d. Hebridai. Legendų ša-
lis. (subtitruota, kart.). 02:10 Pasaulio 
dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 
2. 2/3 d. Vankuveris. Gyvybės upės. 
(subtitruota, kart.). 03:05 Kačių ABC 
3. 3/4 d. (kart.). 03:50 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 04:15 Puaro. N-7. 4/1 s. (kart.).

Pirmadienis, liepos 23 d. 
01:30. Iksmenai. Apokalipsė (kart.). 

04:00. Boratas. Kaip šaunusis Kazach-
stano žurnalistas Amerikoj patirtį 
graibstė (kart.). 05:25. Du tėvai ir du sū-
nūs 2, 15. 06:10. Televitrina. 06:25. Kem-
piniukas Plačiakelnis 1, 14. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 18, 16. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 18, 17. 07:55. Kapitono Morgano 
lobis (kart.) 108. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 3. 12:00. 
Kobra 11 20, 12. 13:00. Pažadėtoji. 14:00. 
Pažadėtoji. 14:30. Pažadėtoji. 15:00. 
Simpsonai 18, 18. 15:30. Simpsonai 18, 
19. 16:00. TV3 žinios 103. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 63. 18:30. TV3 žinios 
204. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
204. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 3, 37. 
20:00. Tarp mūsų, mergaičių 116. 21:00. 
Kam ta meilė? 1, 16. 21:30. TV3 vakaro ži-
nios 114. 22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 
orai 114. 22:30. Profas.

Antradienis, liepos 24 d. 
00:15. CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius 2, 4. 01:15. Kaulai 9, 6. 02:05. 
Pelkė 4, 4. 03:00. Ekstrasensų mūšis 
12, 163. 03:55. Paskutinis iš vyrų 3, 19. 
04:20. Paskutinis iš vyrų 3, 20. 04:50. 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 
(kart.) 2, 4. 05:35. Du tėvai ir du sūnūs 2, 
16. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 15. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 18, 18. 07:25. Simpsonai (kart.) 
18, 19. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 16. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 
37. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 12:00. Tarp mū-
sų, mergaičių 116. 13:00. Pažadėto-
ji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadėto-
ji. 14:30. Pažadėtoji. 15:00. Simpsonai 
18, 20. 15:30. Simpsonai 18, 21. 16:00. 
TV3 žinios 104. 16:28. TV3 orai. 16:30. 
TV Pagalba 9, 65. 18:30. TV3 žinios 205. 
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 205. 
19:30. Paskutinis iš Magikianų 3, 38. 
20:00. Tarp mūsų, mergaičių 117. 21:00. 
Kam ta meilė? 1, 17. 21:30. TV3 vakaro 
žinios 115. 22:22. TV3 sportas. 22:27. 
TV3 orai 115. 22:30. Mano geriausio 
draugo mergina.

trečiadienis, liepos 25 d. 
00:35. CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius 2, 5. 01:30. Kaulai 9, 7. 02:25. 
Pelkė 4, 5. 03:10. Ekstrasensų mūšis 
12, 164. 04:10. Paskutinis iš vyrų 3, 21. 
04:35. Paskutinis iš vyrų 3, 22. 05:00. CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (kart.) 
2, 5. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 16. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 18, 20. 07:25. Simpsonai (kart.) 
18, 21. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 17. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 
38. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 10:50. Tai - mano 
gyvenimas 3. 12:00. Tarp mūsų, mer-
gaičių 117. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. Pa-
žadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Paža-
dėtoji. 15:00. Simpsonai 18, 22. 15:30. 
Simpsonai 19, 1. 16:00. TV3 žinios 105. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 67. 
18:30. TV3 žinios 206. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 206. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 3, 39. 20:00. Tarp mū-
sų, mergaičių 118. 21:00. Kam ta meilė? 
1, 18. 21:30. TV3 vakaro žinios 116. 22:17. 
TV3 sportas. 22:22. TV3 orai 116. 22:25. 
Vikinglotto. 22:30. Vagių pasaulis.

ketvirtadienis, liepos 26 d. 
00:35. CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius 2, 6. 01:30. Kaulai 9, 8. 02:20. 
Pelkė 4, 6. 03:10. Ekstrasensų mūšis 12, 
165. 04:10. Nevykėlių dalinys 1, 1. 04:35. 
Nevykėlių dalinys 1. 05:05. CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (kart.) 2, 
6. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 17. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 18, 22. 07:25. Simpsonai (kart.) 
19, 1. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 18. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 
39. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 12:00. Tarp mūsų, 
mergaičių 118. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. 
Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 2. 15:30. 
Simpsonai 19, 3. 16:00. TV3 žinios 106. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 71. 
18:30. TV3 žinios 207. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 207. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 3, 40. 20:00. Tarp mū-
sų, mergaičių 119. 21:00. Kam ta mei-
lė? 1, 19. 21:30. TV3 vakaro žinios 117. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 117. 
22:30. Greitojo reagavimo būrys.

Penktadienis, liepos 27 d. 
00:15. CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius 2, 7. 01:15. Kaulai 9, 9. 02:05. 
Pelkė 4, 7. 03:00. Ekstrasensų mūšis 
12, 166. 04:00. Nevykėlių dalinys 1, 3. 
04:25. Nevykėlių dalinys 1. 04:50. CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (kart.) 
2, 7. 05:35. Du tėvai ir du sūnūs 2, 17. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniukas 
Plačiakelnis 1, 18. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 19, 2. 07:25. Simpsonai (kart.) 
19, 3. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 19. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 
40. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 

Pirmadienis, liepos 23 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (216). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (217). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(218). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (10) (Loud House, The II). 2017 m. 
Animacinis serialas. JAV. 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (161). N-7. 08:55 
Rytas su LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (8). 
N-7. 11:25 „Meilės sparnai“ (3). 12:25 
„Meilės sparnai“ (4). 13:25 „Gyvenimo 
daina“ (36). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (965). 
14:55 „Dvi širdys“ (966). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (967). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Oplia! N-7. Humoro šou 20:00 „Tautos 
tarnas“ (8). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ 
(9). N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Roninas. N-7. 00:50 
„Judantis objektas“ (6). N-7. 01:40 Ne-
paprastas Žmogus-Voras (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 24 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (219). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (220). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(221). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (11). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (162). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! (kart.). N-7. 11:25 „Meilės 
sparnai“ (5). 12:25 „Meilės sparnai“ (6). 
13:25 „Gyvenimo daina“ (37). N-7. 14:25 
„Dvi širdys“ (968). 14:55 „Dvi širdys“ 
(969). 15:25 „Dvi širdys“ (970). 15:55 
„Dvi širdys“ (971). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos isto-
rijos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Oplia! N-7. 20:00 „Tautos tar-
nas“ (10). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (11). 
N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Juodasis griaustinis. N14. 00:25 
„Judantis objektas“ (7). N-7. 01:15 Roni-
nas (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 25 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (222). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (223). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(224). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (12). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (163). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! (kart.). N-7. 11:25 „Meilės 
sparnai“ (7). 12:25 „Meilės sparnai“ 
(8). 13:25 „Gyvenimo daina“ (38). N-7. 
14:25 „Dvi širdys“ (972). 14:55 „Dvi šir-
dys“ (973). 15:25 „Dvi širdys“ (974). 15:55 
„Dvi širdys“ (975). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos isto-
rijos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Oplia! N-7. 20:00 „Tautos tar-
nas“ (12). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (13). 
N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Nėra kur bėgti. N14. 00:20 „Ju-

dantis objektas“ (8). N-7. 01:10 Juoda-
sis griaustinis (kart.). N14.

ketvirtadienis, liepos 26 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (225). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (226). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(227). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (13). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (164). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! (kart.). N-7. 11:25 „Mei-
lės sparnai“ (9). 12:25 „Meilės sparnai“ 
(10). 13:25 „Gyvenimo daina“ (39). N-7. 
14:25 „Dvi širdys“ (976). 14:55 „Dvi šir-
dys“ (977). 15:25 „Dvi širdys“ (978). 15:55 
„Dvi širdys“ (979). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 „PREMJERA Varom!“ (1). N-7. 20:00 
„Tautos tarnas“ (14). N-7. 20:30 „Tautos 
tarnas“ (15). N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Širšių lizdas. N14. 
00:35 „Judantis objektas“ (9). N-7. 01:25 
Nėra kur bėgti (kart.). N14. 03:00 Alche-
mija XXI. Vakarų fronte. 03:30 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 27 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (228). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (229). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(230). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (14). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (165). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Varom!“ (1) (kart.). N-7. 11:25 
„Meilės sparnai“ (11). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (12). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(40). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (980). 14:55 
„Dvi širdys“ (981). 15:25 „Dvi širdys“ 
(982). 15:55 „Dvi širdys“ (983). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Nuo... Iki... 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SA-
VAITĖS HITAS Nojaus laivas. N14. 23:40 
Šikšnosparniai. Sunaikinimo operaci-
ja. N14. 01:20 Širšių lizdas (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (8). 06:55 „Neramūs ir 
triukšmingi“ (13) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (9). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (22). 08:10 „Pabaisiukas Ban-
senas“ (9). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(22). 09:00 „Saugokis meškinų“ (48). 
09:15 „Saugokis meškinų“ (49). 09:25 
„Saugokis meškinų“ (50). 09:40 „Dra-
konų kova. Super“ (31). N-7. 10:10 KINO 
PUSRYČIAI Vinetunai. Sidabro ežero le-
genda. 11:50 Anabelė ir Nantaketo vai-
duokliai. 13:45 „Drakono sūnus“ (1). N-7. 
15:35 „Drakono sūnus“ (2). N-7. 17:30 
„Geriau vėliau, negu niekada“ (5). N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Madagaskaras 3. 
21:15 Mergišiaus praeities vaiduokliai. 
N14. 23:10 Meilės guru. N14. 00:45 No-
jaus laivas (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (9). 06:55 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (14) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (10). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (23). 08:10 „Pabaisiukas 
Bansenas“ (10). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (23). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (1). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (2). 09:20 „Ogis 
ir tarakonai“ (3). 09:35 „Drakonų kova. 
Super“ (32). N-7. 10:05 KINO PUSRYČIAI 
Marko ir Raselo nuotykiai. 11:55 Hugo 
išradimas. 14:20 Šokis hip-hopo ritmu. 
Gatvė. N-7. 16:15 Spąstai. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Teleloto. 20:35 Nepaprastas Žmogus-
Voras 2. N-7. 23:15 Pavojus iš kosmoso. 
N14. 01:00 Mergišiaus praeities vaiduo-
kliai (kart.). N14.

Pirmadienis, liepos 23 d. 
06:00 „Auklė“ (37). 06:30 „Auklė“ 

(38). 07:00 „Auklė“ (39). 07:30 „Džuna“ 
(9) (kart.). 08:35 „Farų karai“ (2) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (18) 
(kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (12) (kart.). 
N-7. 11:35 „Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius“ (4) (kart.). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (34) (kart.). N-7. 
13:45 „Džuna“ (10). 14:50 „Farų karai“ 
(3). N-7. 15:50 „Teisingumo agentai“ 
(19). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (13). N-7. 17:55 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (5). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(35). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nusi-
kaltimų miestas“ (18). N-7. 21:00 Naujie-
nų medžiotojas. N14. 23:20 Terminato-
rius 3. Mašinų prisikėlimas (kart.). N14. 
01:20 „Juodasis sąrašas“ (12) (kart.). N-7. 
02:10 „Okupuoti“ (3) (kart.). N14. 03:00 
„Okupuoti“ (4) (kart.). N14.

Antradienis, liepos 24 d. 
06:00 „Auklė“ (40). 06:30 „Auklė“ 

(41). 07:00 „Auklė“ (42). 07:30 „Džuna“ 
(10) (kart.). 08:35 „Farų karai“ (3) (kart.). 

tV3
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mano gyvenimas 3. 12:00. Tarp mūsų, 
mergaičių 119. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. 
Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 4. 15:30. 
Simpsonai 19, 5. 16:00. TV3 žinios 107. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 
73. 18:30. TV3 žinios 208. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 208. 19:30. Da-
ma ir valkata. 21:05. Pakvaišę dėl Me-
rės. 23:35. Nekenčiu Valentino dienos.

Šeštadienis, liepos 28 d. 
01:15. Greitojo reagavimo būrys 

(kart.). 02:50. Mano geriausio draugo 
mergina (kart.). 04:40. Kaulai 9, 9. 05:30. 
Du tėvai ir du sūnūs 2, 18. 06:15. Televi-
trina. 06:30. Aladinas (kart.) 157. 07:00. 
Ančiukų istorijos 1, 50. 07:30. Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 1, 3. 08:00. Aladi-
nas 158. 08:30. Asilo Kalėdos su gies-
mėmis. 08:40. Kaulų trupintojo legen-
da. 09:00. Skaniai ir paprastai 1. 09:30. 
Maisto kelias 1, 4. 10:00. Bibliotekinin-
kai 3, 1. 11:00. Daktaras Dolitlis 3. 12:55. 
Tiltas į Terabitiją. 14:50. L.O.L. 16:45. 
Ekstrasensai tiria 612. 18:30. TV3 ži-
nios 209. 19:17. TV3 sportas. 19:22. TV3 
orai 209. 19:25. Eurojackpot. 19:30. 102 
dalmatinai. 21:30. Valstybės priešas.

Sekmadienis, liepos 29 d. 
00:15. Penkiasdešimt juodų ats-

palvių. 01:55. Vagių pasaulis (kart.). 
03:45. Profas (kart.). 05:20. Nevykėlių 
dalinys 1, 3. 05:40. Nevykėlių dalinys 
1. 06:15. Televitrina. 06:30. Aladinas 
(kart.) 158. 07:00. Ančiukų istorijos 1, 
51. 07:30. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 1, 
4. 08:00. Aladinas 159. 08:30. Kobra 11 
20, 13. 09:30. Šefai vikingai 1, 5. 10:00. 
Bibliotekininkai 3, 2. 11:00. Alfa ir Ome-
ga. 12:45. Pašėlęs Raselas. 14:35. Sosto 
įpėdinis. 16:45. Ekstrasensai tiria 613. 
18:30. TV3 žinios 210. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 210. 19:30. Gulive-
rio kelionės. 21:10. Žala. 23:25. Juoda-
barzdis. 02:40. Valstybės priešas (kart.). 
05:05. Du tėvai ir du sūnūs 2, 19. 05:30. 
Du tėvai ir du sūnūs 2, 20.

Lrt
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (19) 
(kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (13) (kart.). 
N-7. 11:35 „Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius“ (5) (kart.). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (35) (kart.). N-7. 
13:45 „Džuna“ (11). 14:50 „Farų karai“ 
(4). N-7. 15:50 „Teisingumo agentai“ 
(20). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (14). N-7. 17:55 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (6). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(36). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nusi-
kaltimų miestas“ (19). N-7. 21:00 Mirti-
nas ginklas 4. N14. 23:30 Naujienų me-
džiotojas (kart.). N14. 01:45 „Persekioto-
jas“ (11). N14. 02:25 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (7) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 25 d. 
06:00 „Auklė“ (43). 06:30 „Auklė“ 

(44). 07:00 „Auklė“ (45). 07:30 „Džuna“ 
(11) (kart.). 08:35 „Farų karai“ (4) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (20) 
(kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (14) (kart.). 
N-7. 11:35 „Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius“ (6) (kart.). N-7. 
12:35 „Stoties policija“ (36) (kart.). N-7. 
13:45 „Džuna“ (12). 14:50 „Farų karai“ 
(5). N-7. 15:50 „Teisingumo agentai“ 
(21). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (15). N-7. 17:55 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (7). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(37). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nusi-
kaltimų miestas“ (20). N-7. 21:00 Speci-
alusis būrys. N14. 22:45 Mirtinas ginklas 
4 (kart.). N14. 01:10 „Persekiotojas“ (12). 
N14. 01:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(8) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, liepos 26 d. 
06:00 „Auklė“ (46). 06:30 „Auklė“ 

(47). 07:00 „Auklė“ (48). 07:30 „Džu-
na“ (12) (kart.). 08:35 „Farų karai“ (5) 
(kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agen-
tai“ (21) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (15) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7) (kart.). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (37) (kart.). 
N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ (1). N-7. 
14:50 „Farų karai“ (6). N-7. 15:50 „Teisin-
gumo agentai“ (22). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (16). N-7. 17:55 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (38). N-7. 20:00 
Info diena. 20:25 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:00 Samdiniai be vėliavos. N-7. 
23:05 Specialusis būrys (kart.). N14. 
00:45 „Persekiotojas“ (13). N14. 01:30 
„Kas žudikas?“ (41) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 27 d. 
06:00 „Auklė“ (49). 06:30 „Auklė“ 

(50). 07:00 „Auklė“ (51). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (1) (kart.). N-7. 08:35 „Farų 
karai“ (6) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (22) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (16) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8) 
(kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (38) 
(kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ 
(2). N-7. 14:50 „Farų karai“ (7). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (23). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (1). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (39). N-7. 20:00 Info diena. 21:00 Uni-
versalus karys. Sugrįžimas. N14. 22:45 
Samdiniai be vėliavos (kart.). N-7. 00:45 
„Persekiotojas“ (14). N14. 01:35 „Kas žu-
dikas?“ (42) (kart.). N-7. 02:35 Universa-
lus karys. Sugrįžimas (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 28 d. 
06:15 „Auklė“ (45) (kart.). 06:45 

„Auklė“ (46) (kart.). 07:15 „Auklė“ (47) 
(kart.). 07:45 „Auklė“ (48) (kart.). 08:15 
„Auklė“ (49) (kart.). 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (6). 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Vaikai 
šėlsta“ (8). 10:30 „Džiunglių princesė Ši-
na“ (6). N-7. 11:30 Mažieji gamtos stebu-
klai. 12:40 „Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai“ (2). N-7. 13:35 „Eks-
trasensų mūšis“ (13). N-7. 15:55 „Reali 
mistika“ (38). N-7. 16:50 „Nusikaltimų 
miestas“ (19) (kart.). N-7. 17:25 „Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“ (9). N-7. 18:25 „Kas 
žudikas?“ (43). N-7. 19:30 Dainuok ma-
no dainą. 21:30 MANO HEROJUS Ter-
minatorius. Išsigelbėjimas. N14. 23:45 
AŠTRUS KINAS Apsėstieji. S. 01:30 Dai-
nuok mano dainą (kart.).

Sekmadienis, liepos 29 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga 

Meksikoje. I dalis (kart.). 07:30 „Auklė“ 
(50) (kart.). 08:00 „Auklė“ (51) (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiū-
nų čempionų lyga Meksikoje. II dalis. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ (9). 10:30 „Džiun-
glių princesė Šina“ (7). N-7. 11:30 „Ap-
valioji planeta“ (1). 12:05 „Apvalioji 
planeta“ (2). 12:40 „Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai“ (3). N-7. 13:40 
„Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7. 15:55 „Rea-
li mistika“ (39). N-7. 16:50 „Nusikaltimų 
miestas“ (20) (kart.). N-7. 17:25 „Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“ (10). N-7. 18:25 „Kas 
žudikas?“ (44). N-7. 19:30 „Rivjera“ (9). 
N-7. 20:30 „Rivjera“ (10). N-7. 21:30 „Juo-
dasis sąrašas“ (13). N-7. 22:30 „Okupuo-
ti“ (5). N14. 23:30 „Okupuoti“ (6). N14. 
00:30 „Ekstrasensų mūšis“ (1) (kart.). 
N-7. 02:35 Apsėstieji (kart.). S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Pasak E. Buklio, neįgalieji, kurie 
vairuoja automobilius, yra tokie 
patys eismo dalyviai, kaip ir visi 
kiti. Nors jie ir turi tam tikrų pri-
vilegijų, tačiau kasdien susiduria 
su tokiomis pat nepakantumo ir 
nemandagumo išraiškomis, kaip 
ir kiti vairuotojai.

„Vairuotojai skuba, kiekvie-
nas bando vienas kitą aplenkti. 
Atsiranda lenktynės kelyje, o to 
tikrai nereikia“, – sako E. Buklys.

Kalbėdamas apie nepakan-
tumą ir tolerancijos trūkumą 
E. Buklys įvardija ir tam tikras 
Kelių eismo taisykles (KET). Pa-
vyzdžiui, jei neįgalusis važiuoja 
su vežimėliu keliu ar gatve, jis 
nedaro nieko tokio, ko jam ne-
leidžia KET, tačiau vairuotojai 
kartais galvoja kitaip.

Tačiau jis primena, kad neį-
galieji, kurie juda važiuojamą-
ja kelio dalimi, taip pat privalo 
imtis atitinkamų saugumo prie-
monių. „Taisyklėse yra punktas, 
kuriame nurodyta, kad jei neį-
galusis važiuoja keliu, jis priva-
lo judėti ta pačia kryptimi, kaip 
ir automobiliai. Bet jei jis juda 
vežimėliu vakare, reikia im-
tis atsargumo priemonių, pa-
žymėti vežimėlį atšvaitais, pa-
siimti į rankas žibintuvėlį. Ne-
įgaliojo vežimėlis nėra trans-
porto priemonė, todėl jam pri-
klauso visi reikalavimai kaip ir 
pėsčiajam“, – dėmesį atkreipia 
E. Buklys.

Dar viena taisyklė, apie ku-
rią tikriausiai nežino kai kurie 

automobilių vairuotojai, yra ne-
įgaliųjų galimybės kirsti gatvę. 

„Taisyklės numato, kad ne tik 
pėsčiųjų perėjose, bet visur turi 
praleisti neregį pėsčiąjį ar neį-
galųjį, važiuojantį vežimėlyje. Ši 
lengvata numatyta dėl to, kad ne 
visur infrastruktūra yra pritai-
kyta žmonėms su negalia“, – pri-
mena E. Buklys.

Neįgaliųjų vairavimo ins-
truktorius primena ir tam tikras 
lengvatas, kurios skirtos negalią 
turintiems vairuotojams. Jie gali 
nepaisyti tam tikrų eismą drau-
džiančių arba ribojančių kelio 
ženklų. Pavyzdžiui, tokiems vai-
ruotojams negalioja kelio žen-
klas „Eismas draudžiamas“. Taip 
pat neįgalieji gali statyti savo au-
tomobilius ten, kur kelio ženklai 
tai daryti draudžia. 

„Jei vairuotojas nori naudo-
tis tokiomis lengvatomis, jo au-
tomobilis turi būti pažymėtas 
neįgaliojo ženklu. Neužtenka tik 
automobilio statymo kortelės“, – 
pabrėžia E. Buklys.

Jis vairuotojams primena ir 
dar vieną taisyklę, kuri susijusi 
su automobilių statymu. Pavyz-
džiui, palikti savo automobilį, 
nors ir trumpam, neįgaliesiems 
skirtoje vietoje yra draudžiama. 

Yra ir dar vienas punktas, 
kuriame sakoma, kad jei stato-
te savo automobilį šalia tokio, 
kuris pažymėtas skiriamuoju 
neįgaliojo ženklu, reikia palikti 
daugiau vietos“, – vairuotojams 
primena E. Buklys. 

Neįgalieji eisme turėtų sulaukti daugiau 
supratingumo 

Giedrė Čiužaitė, LRT radijo laidoje „10-12“ su neįgaliųjų vai-
ravimo instruktoriumi Edmundu Bukliu kalbasi apie nega-
lią turinčiųjų dalyvavimo eisme specifiką. 

Pačiame Afrikos 
viduryje – laimingi, 
kupini vilties vaikai

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Rodos, kuo čia dėta Euro-
pa? Dar ir kaip dėta! Pa-
kampiais gyvenusius ne-
regius afrikiečius vaikus į 
vieną vietą surinko ir vi-
saip jais rūpinasi lenkės 
seserys pranciškonės. Ten, 
pačiame Afrikos viduryje, 
Europa prisimenama ir ta-
da, kai prireikia pagalbos 
ar pinigų. Neseniai sėkmin-
gai baigta viena iš tokių pi-
nigų rinkimo akcijų. Netru-
kus galingas automobilis iš 
Lenkijos iškeliaus Ruandos 
link. Prašymas buvo sufor-
muluotas taip: automobilis 
turi būti galingas, be to, ja-
me turi tilpti 7 žmonės.

Be automobilio 
neįmanoma išsiversti 

Nedideliame Kibeho mies-
te Ruandoje veikia neįprastas 
mokymo ir ugdymo centras ne-
regiams vaikams. Jį prižiūri dvi 
vienuolės iš Lenkijos. Automo-
bilis tikrai būtinas. Juo seserys 
vaikus nuveža pas gydytojus, 
atbogina prekes iš parduotuvės, 
atgabena ir popieriaus, ant kurio 
spausdina knygas akliesiems.

Buvo čia automobilis, kaip be 
jo. Tik prieš porą metų jį visai su-
maitojo autoįvykyje. Tąkart žu-
vo ir centro steigėja sesuo Rafa-
ela Nalenča. Vienuolės nebuvo 
paliktos vienos nelaimėje, juo-
ba kad Afrika domisi ne tik mi-
sionieriai, bet ir verslininkai. In-
vesticijų ir prekybos agentūros 
vadovas Tomašas Pisula, prieš 
paskelbdamas rinkliavą, pats 
nuvažiavo į neregių centrą.

„Ta proga aplankėme įvai-
rias lenkų misijas, – pasakoja 
T. Pisula. – Kibeho miestelis nuo 
šalies sostinės nutolęs 130 km. 
Šį atstumą įveikėme per tris su 
puse valandos, nes yra nemažai 
neasfaltuoto kelio. Įsitikinome, 
kad seserys pačios neįstengs 
nusipirkti automobilio.“

Pinigus imta rinkti 2017-ųjų 
gruodį. Lenkijos „Caritas“ atida-
rė specialią sąskaitą. Pirmiau-
sia atsiliepė Afrikoje dirbančios 
firmos ir įstaigos – Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Grupa Pe-
trucha, Ursus. Nemokamai nuga-
benti naują automobilį į Afriką 
iš anksto pažadėjo Prologus Lo-
gistics. Automobilis jau nupirk-
tas. Jis patobulintas, pritaikytas 
neįgaliųjų reikmėms. Netrukus 
iškeliaus į Afriką.

Kodėl susirūpinta būtent 
neregiais?

Į šį klausimą centre dirban-
ti sesuo Andželika Jose atsakė: 
„Mes tęsiame grafaitės Rožės 
Čackos prieš 100 metų Lenkijo-
je pradėtą darbą. Ji skleidė idėją, 
kaip svarbu padėti neregiams. 
Viskas prasidėjo 2006 metais. 
Sesuo Rafaela kartu su kitomis 
vienuolėmis važinėjo po Ruan-
dą ir ieškojo neregių vaikų. Ras-
davo juos užspeistus į kampą, 
be jokio užsiėmimo, niekas ne-
ruošė jų gyvenimui reginčių-
jų pasaulyje. Tėvai neturėjo jo-
kios vilties ir galimybių pakeis-
ti situaciją, nes Ruandoje tiesiog 
nėra pagalbos neregiams ir sil-
pnaregiams sistemos.“

2009-aisiais neregių mo-
kymo ir ugdymo centras atvė-
rė duris. Vienuolės įgyvendi-
no grafaitės priesaką. Ruanda 
išgarsėjo visame pasaulyje po 
jos teritorijoje įvykdyto geno-
cido. Tūkstančiai suaugusiųjų 
ir vaikų buvo nužudyti ir šio-
je vietovėje, kur dabar įsikūręs 
neregių centras.

Šiandien čia saugu ir norisi 
kalbėti ne apie genocidą, o apie 
tai, kad čia buvo pasirodžiusi 
Švenčiausioji Marija. Jos globos 
ir verta šauktis. Keli mokiniai 
yra atvykę iš Kongo, iš tų teri-
torijų, kurias drasko karas. Be 
abejo, tarp jų nemažai našlaičių.

Tarp neregių vaikų čia gali-
ma sutikti ir albinosų, kurie ne-
retai turi regos problemų. Ta-
čiau dažniausia jų bėda – odos 
vėžys ir raganaujantys gydy-
tojai, kurie gamina mikstūras 
iš įvairių albinoso kūno dalių.

Už 3 mėnesius – 
6 doleriai

Centras tapo prestižine 
mokslo įstaiga. Čia veikia dvi 
mokyklos: pagrindinė (99 mo-
kiniai) ir vidurinė, panaši į len-
kų gimnaziją (45 mokiniai). Dir-
ba 30 mokytojų. Vaikai mokosi 
ne tik vietinės kalbos, bet dar 
suahilių, prancūzų. Nuo ketvir-
tos klasės pagrindinė mokymo-
si kalba – anglų.

Gerai išlaikę egzaminus, 
mokiniai turi galimybę tęsti 
mokslus integracinėse mokyk-
lose. „Mūsų mokykla yra viena 
geriausių, – teigia Andželika. – 
Valstybinius egzaminus moki-
niai išlaiko puikiai. Ruandoje 
nėra spaustuvės, kuri spaus-
dintų knygas Brailio raštu, to-
dėl mokytojams tenka patiems 
pasirūpinti knygomis ir kitomis 
mokymo priemonėmis.“

Neregių centrą lanko dau-
giausia mokiniai iš vargingų 
šeimų, todėl mokestis už moks-
lą yra simbolinis – 6 doleriai už 
3 mėnesius. Kitose mokyklose 
mokslas kainuoja kur kas bran-
giau. Be to, čia vaikai apgyven-
dinami, maitinami, rūpinamasi 
jų sveikata. Tad nuolat ieškoma 
rėmėjų įvairiems tikslams. Au-
tomobilis, kuriam pinigus su-
rinko Lenkijoje, – tik nedidelė 
tos veiklos dalis. Pavyzdžiui, 
rėmėjai apmokėjo operacijas – 
keliems mokiniams persodino 
ragenas. Rūpesčiai nesibaigia, 
jų tik daugėja, bet vienuolėms 
šis darbas mielas ir labai pras-
mingas.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Šylant jūros vandeniui, atidaryti 
maudynių sezoną kviečiami ir ju-
dėjimo negalią turintys žmonės. 
Dviejuose uostamiesčio paplūdi-
miuose – Smiltynės centriniame 
ir neįgaliųjų – tam skirti specia-
lūs vežimėliai. 

Norintieji pasinaudoti šia pa-
slauga turi kreiptis į gelbėtojus 
arba juos išsikviesti minėtuose 
paplūdimiuose esančioje daugia-
funkcėje viešųjų paslaugų stote-
lėje. „Užtenka paspausti mygtu-
ką ir gelbėtojai ateis“, – tvirtino 
biudžetinės įstaigos „Klaipėdos 
paplūdimiai“ direktoriaus pa-
vaduotojas Aleksandras Siakki.

Praėjusį vasaros sezoną to-
kia paslauga uostamiesčio pa-
plūdimiuose buvo teikiama pir-
mą kartą.

Galimybe išsimaudyti Bal-
tijoje pasinaudojo penki judė-
jimo negalią turintys žmonės. 
A.Siakki prisiminė, kad vienas 

poilsiautojas maudėsi net ke-
lis kartus.

Kai kurie neįgalieji pripaži-
no, kad išsipildė jų svajonė, nes 
jūroje maudėsi pirmą kartą. Bu-
vo ir tokių, kurie į Klaipėdos pa-
plūdimius atvyko specialiai, nes 
sužinojo, kad yra galimybė pa-
nirti į bangas.

Šią vasarą jūroje maudėsi 
vaikščioti negalintis kaunietis, 
kuris traumą patyrė maždaug 
prieš penkerius metus. „Atva-
žiavo pailsėti prie jūros, suži-
nojo, kad yra tokia galimybė, ir 
ja pasinaudojo“, – teigė A.Siakki.

Pasak jo, norint, kad neįgalie-
ji maudytųsi, turi būti ir atitin-
kamos sąlygos. Bent šiltas van-
duo. Žmonės turi jaustis gerai ir 
patogiai. Žinoma, yra ir tokių, 
kurie lenda į vėsesnį vandenį.

A.Siakki teigimu, tarp besi-
maudžiusiųjų nebuvo ir nė vie-
no klaipėdiečio.

Gali mėgautis maudynėmis jūroje 
Milda Skiriutė domėjosi neįgaliųjų galimybėmis maudytis jū-
roje. Straipsnį apie tai galime perskaityti portale www.diena.lt 

SVEIKINAME
Nuoširdžiai sveikiname Jiezno žmonių su negalia  
sąjungos pirmininkę Augeniją STOŠKUVIENĘ  

baigus Marijampolės kolegiją ir įgijus socialinio darbo  
profesinio bakalauro diplomą.

Jiezno žmonių su negalia sąjungos komitetas ir nariai
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Gyvenimas laiškus rašoPrie kūrybos 
šaltinio

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys



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

„Ko gero, vienintelis ir tin-
kamiausias J. Pranaitienės api-
būdinimas yra būtent toks ‒ 
stip rios dvasios sindromas“, ‒ 
palydėdama į gyvenimą antrąją 
šios autorės knygą „Gyvenimo 
laiškai“, įžangos žodį pradeda 
Jurbarko literatų klubo „Švie-
selė“ vadovė Onutė Čirvinskie-
nė. Sužinome, kad Janina Dobi-
laitė-Pranaitienė visą gyveni-
mą bendravo su knyga ir šalia 
tiesioginio savo darbo 31 me-
tus turėjo knygų kioską, buvo 
savanoriškos knygos bičiulių 
draugijos pirmininkė. Pavartę 
„Gyvenimo laiškus“, rasime ir 
straipsnį iš 1968 metų laikraš-
čio „Šviesa“, kur rašoma apie 
neįprastą reiškinį ‒ darbinin-
kams, mokant atlyginimus, pa-
siūlyti įsigyti ir knygų. Tuomet 
mintis prigijo: žmonės pirkdavo 
ir skaitydavo. Dabar ‒ kažin... 
O kukli pačios Janinos knygelė 
tik rai verta „Bičiulystės“ skai-
tytojų dėmesio.

Į „Gyvenimo laiškus“ auto-
rė sudėjo ir eilėraščius, ir pro-
zos vaizdelius iš savo prisimi-
nimų. Eilės jai liejasi lengvais, 
sklandžiais rimais, jų pasaulė-
jauta artima liaudies dainoms, 
atrodo, žmogus ir gamta čia te-
begyvena vienu ritmu. Švelniai 
kreipiamasi į paukštelį: Ko, ma-
žas paukšteli, / Ant palangės tu-
pėjai, / Į mano langelį / Snape-
liu stuksėjai? („Mano svečias“) 
ar į dobilą: Tavo kvapūs žiede-
liai / Bitutes vilioja, / Margaspal-
viai drugeliai / Aplinkui skrajoja 
(„Dobile, dobilėli“). Autorė su-
geba džiaugtis tokiomis, atro-
dytų, paprastomis, gal tik ypa-
tingo jautrumo sielai atranda-
momis akimirkomis. Jos mintys 
vis grįžta į jaunystę, kai gyve-
nimas buvo nors ir sunkus, bet 
kupinas pramogų:

Mokyklos šokių nelankiau,
Nes batų neturėjau,
O kaime su medinukėm
Pasiutpolkę trepsėjau.
(...)
Kad laikas tas sugrįžtų,
Aš viską atiduočiau,
Ir vėl basa po pievas
Pasiutpolkę skrajočiau.

„Kad laikas sugrįžtų“ 

Nutolęs vaikystės ir jaunys-
tės pasaulis eilėraščiuose idea-
lizuojamas. Skaitydamas juos, 
pasijunti lyg pakliuvęs į pasa-
ką, kur ypač išryškėja šeimos, 
darnių santykių su tėvais svar-
ba. Štai tėtis vaikų džiaugsmui 
kelia į medį seną vežimo ratą, 
jame lizdą susisuka gandrai ‒ 
laimingų namų simbolis. O štai 
dukra linksmai sukasi pirmojo 
savo šokio ritmu:

Tėtis ant šukų lapelį uždėjo,
Pradėjo gražią melodiją groti,
Tada mamytė tyliai pakuždėjo:
‒ Dabar išmokysiu aš tave šokti.

Parodė man, kurią ranką 
paduoti,

Pamokė, kaip šokant kojas 
dėlioti,

Ir mums besisukant ėmė 
dainuoti,

Net mane kartais bešokant 
kilnoti.

„Pirmasis šokis“

Skaitydamas tokius tekstus, 
imi suprasti, iš kur kyla ta auto-
rės vidinė stiprybė, kurios ne-
pajėgė sunaikinti netgi gyveni-
mo negandos, užklupusi nega-
lia. Atsakymas slypi čia pat ‒ 
tarsi leitmotyvas kartojamas 
eilėraštyje „Kol savo namuos“:

Nors dieną ir naktį aš lovoj 
gulėsiu,

Ne į žvaigždes, o tik į lubas 
žiūrėsiu,

Laiminga aš būsiu, kol savo 
namuos.

Jeigu tiktai pensiją gauti galėsiu,
Vaistams, duonai, mokesčiams 

lėšų turėsiu,
Laiminga aš būsiu, kol savo 

namuos. 

Eilėraščiai iš tiesų palieka 
šviesų, viltingą įspūdį. Tačiau 
neabejotiną išliekamąją vertę 
turės proza papasakoti vaiz-
deliai iš autorės vaikystės ir 
jaunystės prisiminimų. Štai 
graudžiai linksmas ir kartu 
sukrečiantis paskutinių karo 
dienų epizodas, kaip nuo vo-
kiečių kareivių buvo gelbėja-
ma karvutė:

Tuojau vyresnysis brolis 
atsis tojo karvutės priekyje ir 
paėmė už abiejų ragų, aš paki-
bau ant kaklo, kas apsikabino 
kojas. Mažiausias broliukas Ka-
ziukas, kuriam ėjo treti metukai, 
atskubėjo paskiausiai, savo ma-
žom rankytėm apkabino karvu-
tės uodegą ir stipriai ją prispau-
dė prie krūtinėlės.

Karvutė prie mūsų išdaigų 
buvo pripratusi, todėl ramiai sto-

vėjo, tik uodegą mosavo į šonus, 
kartu mėtydama į abi puses ir 
mažąjį broliuką. Tas tip tip tip į 
vieną pusę, tip tip tip į kitą pusę. 
Nors buvo mėtomas į šonus, ti-
peno tvirtai įsikibęs į uodegą ir 
jos nepaleido. 

Sugraudino širdį tas vaiz-
das ir vokiečių kareiviui, ne-
atėmė karvutės. O autorei no-
rėtųsi padėkoti už apčiuopia-
mą ano meto gyvenimo liudiji-
mą ‒ nepagražintus, bet skaid-
rius pasakojimus apie pokarį, 
tėvų pastangas iš negausių iš-
teklių aprūpinti didelę šeimy-
ną, kai tekdavo kulniuoti į mo-
kyklą basomis, o galiausiai pa-
sirodžius su dailiomis tėčio iš-
drožtomis šliurikėmis apsi-
juokti prieš visą klasę, nes mo-
kytoja iškviečia prie lentos kaip 
tik tada, kai šliurikes matuojasi 
suolo draugė... 

Mokytoja pakvietė Stasę at-
sakinėti ir ji nuėjo su mano šliu-
rėm. Nurodžiusi užduotį atlik-
ti lentoje, mokytoja pakvietė ir 
mane. Atsistojau ir stoviu. Ne-
žinojau, ką daryti. Pirmą kartą 
atėjau su tokiom gražiom šliuri-
kėm ir negaliu pasirodyti prieš 
visą klasę, nes jas apsiavusi suo-
lo draugė, o aš turiu vėl eiti basa.

Mokytoja mane pakvietė pa-
kartotinai, o aš vis stoviu vietoje 
ir tyliai šaukiu:

 ‒ Stase, atiduok šliures!
Mokiausi mišrioje klasėje. Vi-

si buvo atkreipę dėmesį, kodėl 
aš neklausau mokytojos. Išgir-
dę mano žodžius, pradėjo juok-
tis. Garsiausiai nuskambėjo jau 
vyrišku balsu pradėjusių kalbėti 
klasiokų juokas:

‒ Cha, cha, cha...(...)
Vėliau savo gyvenime turėjau 

įvairių batų, batelių, basučių, bet 
brangiausios ir gražiausios buvo 
mano juodosios šliurikės su mė-
lynom akutėm.

Ir ‒ ypač už ryžtą pasiprie-
šinti „šventam tėčio žodžiui“, 
kad mokslų jau gana. Supranti, 
kad ne iš blogos valios jis buvo 
taip nusprendęs: tais laikais 
gal ir nelabai tikėta, kad jaunai 
merginai tų mokslų reikės. 

Tačiau Janina širdimi pajuto, 
kad tėčio rūstybė kada nors at-
lyš, o ką išmoksi ‒ ant pečių ne-
nešiosi. Taip ir buvo: dabar vei-
kiausiai tik dėl tokio jos užsis-
pyrimo ir galime skaityti „Gy-
venimo laiškus“, skirtus ne vien 
Janinos artimiesiems ir drau-
gams, bet ir visiems mums ‒ 
kad išmoktume iš jos stipry-
bės ir neblėstančio optimizmo. 

Nijolė KvIETKAuSKĖ

Vasaros debesų šešėliuose
* * *
Saulučių pilna palaukė
gaivina vaiskia ugnim.
Ne debesys – ievos ten plaukia
virš Tėviškės žemės. Širdin

vis nerimas graužias. Jo vygė – 
nulūžus sena drebulė 
ir senosios kaimo sodybos,
kurių negali nemylėt.

Prie šilo – balta koplytėlė –
Šimonio pastelė, gėlė...
Ją Dievo palaima prikėlė, 
Todėl privalai ją mylėt.

………………….
Tik lūpose žodis sustingo
ir jo pakartot negaliu.
Ir visa, kas rodės prasminga,
atodūsiu virto giliu.

* * *
Nuputojo nubėgo gegužė 
kaitrios saulės ir pievų varsom.
Ir gyvenimo viesulas ūžia,
linksta jauno berželio kasom.

Jazminų šakom vasara bėga.
Dega širdys žalia ugnimi.
Lyg plaštakė šią naktį bemiegę
blaškos, plasta siela nerami.

Pro lapijos raštuotąjį šydą
liejas lietūs. Žaibų kaspinais 
žydi skliautas. Akacija žydi
paskutiniais gegužės žiedais.

Ir lakštingalų trelės per naktį – 
puokštė ilgesio tonų liūdnų.
Kaip reikės šito grožio netekti?
Jus, išėjusius, vėlei menu...

* * *
Graudus lig skausmo rūkas žalias,
Purienų liepsnos ir beržų
kvatoklių šokis palei kelią.
Balandžio ilgesį vežu

į tėviškės kiemų ramybę,
į ežerų akis žalias.
Čia gluosniai moja susikibę
ir seka pasakas tylias.

Vaikystės vyzdžiuos mainės varsos 
pasaulių lyg dangus gilių.
Jaunystės drastiškas katarsis 
sprogdino širdį geidulių

žaibu šviesos, tiesos ir meilės, 
užliejančios ugnim žalia...

Likimo farsas – paikos eilės 
ir senas katinas šalia.

* * *
Skrieja vėjy į dangų beržai.
Byra smėlis į laiko taupyklę.
Atminimų bangom vėl grįžtu
į šventovę, į mūsų mokyklą,

kur visų idealų takai
ir svajonės lyg pasakos gražios...
Laiko vėjuos pabalę plaukai, 
svajų slėny – tik stepių miražas.

O vis tiek kažkas šaukia čionai, 
į vietas, kur svajonės sugrįžta. 
Čia – mūs Žemė. Šventi čia takai
ir brasta per gyvenimą bristi.

Elena GRINcEvIčIENĖ
Panevėžys




