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Mieli skaitytojai, pradedame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.

Jeigu jums svarbu neatsilikti nuo gyvenimo ir nuolat jausti jo 
pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turėsiančias 
naujoves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš 
savivaldybių, kokias užimtumo veiklas jums žada neįgaliųjų 
organizacijos, – užsiprenumeruokite „Bičiulystę“ 2018 metams. 
Savaitraščio puslapiuose rasite ir daugiau naudingos informaci-
jos: atsakymų į jums rūpimus klausimus, konsultacijų sveikatos, 
psichologijos, teisės temomis, susipažinsite su bičiulių kūryba, 
galėsite pasidalyti savo literatūriniais bandymais ir mintimis.  

Neįgaliųjų organizacijų nariai „Bičiulystę“ gali užsiprenu-
meruoti lengvatinėmis sąlygomis. 2018 metų savaitraščio 
prenumerata Jums kainuos tik 10 eurų. Į savo miesto ar ra-
jono neįgaliuosius vienijančią organizaciją suskubkite kreiptis 
iki gruodžio 12 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 28 d. Čia „Bičiulys-
tės“ prenumeratos kaina – 33 eurai.

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įsteigta darbo gru-
pė, sudaryta iš įvairių valstybės 
institucijų ir neįgaliųjų organi-
zacijų atstovų, parengė asmeni-
nio asistento paslaugų organi-
zavimo ir teikimo bei asmeni-

Nuo kitų metų planuojama pradėti teikti 
asmeninio asistento pagalbą

Jau kuris laikas neįga-
liųjų bendruomenė kal-
ba apie tai, kad būtina 
pradėti teikti individua-
lius žmogaus poreikius 
atitinkančias asmeninio 
asistento paslaugas. 

Aktualijos nio asistento veiklos gairių pro-
jektą. Lygių galimybių skyriaus 
vedėja E. Čaplikienė pristatė šį 
projektą.

Numatyta, kad asmeninio 
asistento bandomieji projektai 
bus pradėti įgyvendinti jau 2018 
m. I pusmetį. Pirmiausia asmeni-
nio asistento pagalba bus teikia-
ma proto ir (ar) psichikos nega-
lią turintiems asmenims nuo 16 
m. iki 65 m. Pagalbos šiuo etapu 
turėtų sulaukti 50–100 asmenų. 

Nuo 2018 m. II pusmečio 
asmeninio asistento pagalbos 
turėtų sulaukti fizinę negalią 
(klausa, rega, judėjimas, vidaus 
organų sutrikimai) turintys as-
menys. 

Asmeninis asistentas teiks 
individualią pagalbą žmogui na-
muose ir viešojoje aplinkoje. Bus 
pagelbstima atliekant su asmens 
higiena susijusias funkcijas; pa-
lydima; organizuojamas asmens 
maitinimas; teikiama individuali 
pagalba užmezgant ir palaikant 
socialinius santykius su supan-
čia aplinka ir pan. 

Įgyvendinant bandomuosius 
projektus bus rengiama asmeni-
nio asistento paslaugų organiza-
vimo ir teikimo tvarka, kuri de-
taliai reglamentuos asmeninio 
asistento pagalbos poreikio nu-
statymą, pagalbos būdus ir for-
mas ir kt. 

„Bičiulystės“ inf. 

Prieš tris savaites į neį-
galiojo vežimėlį atsisėdęs 
vaikščioti galintis vai-
kinas važiavo vežimėliu 
apsipirkti, išbandė viešą-
jį transportą, mėgino pa-
tekti į Vilniaus televizijos 
bokštą ir net lankėsi ledo 
arenoje. Kaip jam sekėsi? 

Tolerancijos link

Įsitikino: gyvenimas 
vežimėlyje daug 
sudėtingesnis

„Nesitikėjau, kad bus taip 
sunku. Kiekviename žingsnyje 
man tarsi tenka mokytis gyventi 
iš naujo“, – prisipažįsta 28 metų 
vilnietis Mindaugas Jodogalvis, 
socialinio eksperimento „Mėnuo 
neįgaliojo vežimėlyje“ savanoris.

Eksperimento dalyvis sako, 
kad judėti vežimėliu po namus 
vis dar neapsipranta. „Korido-
rius toks siauras, kad vos galiu 
pravažiuoti. Į vonią ar tualetą 
apskritai netelpu. Negaliu net 
maisto ruošti, kaip esu įpratęs: 
viryklė sėdint vežimėlyje yra 
labai aukštai, iš spintelių nieko 
nepasiekiu. Tad pirmas dalykas, 
kurį būtina padaryti, kad žmo-
nės rateliuose jaustųsi oriai, yra 
jų būsto pritaikymas. Tačiau tai 
reikalauja didelių išlaidų, o tapus 
neįgaliu pajamos stipriai suma-
žėja“, – sako M. Jodogalvis.

Jei norime, kad dešimtadalį 
gyventojų sudarantys neįgalieji 
jaustųsi visaverčiais visuome-
nės nariais, ne mažiau svarbūs 
ir kiti dalykai: „Kiekvienas tu-
ri turėti galimybę įsigyti pato-
gų neįgaliojo vežimėlį, įsirengti 
keltuvą ar pandusus, kad galėtų  

Neįgaliojo vežimėliu į 
televizijos bokštą: išvyka 
baigėsi vos prasidėjusi

Mindaugas Jodogalvis pabandė neįgaliojo vežimėliu pasivažinėti po miestą.

(nukelta į 5 psl.)

Sugrįžo kolektyvų 
vertinimas

Pirmas šiais metais neįga-
liųjų ansamblių koncertas „Vil-
ties paukštė“ vyko Šeduvoje. Į 
jaukų, neseniai Europos Sąjun-
gos lėšomis suremontuotą kul-

tūros ir amatų centrą atvyko 11 
kolektyvų. Tiesa, konkursinėje 
programoje dalyvavo tik 9.

Pasak konkurso organizato-
rės Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
projekto vykdytojos Saulės Vėje-
lienės, šiemet „Vilties paukštė“ 

šiek tiek pasikeitė – sugrįžo ver-
tinimas. Po keleto metų pertrau-
kos konkursas vėl surengtas sie-
kiant paskatinti kolektyvus tobu-
lėti, pasitempti, paieškoti naujes-
nio, įdomesnio repertuaro. Todėl 
ir nuostatuose atsirado punktas, 
numatantis, kad privaloma atlikti 
liaudies dainą be instrumentinio 
pritarimo (a capella). Tiesa, ren-
kamas tik vienas kolektyvas, pa-
sirodysiantis baigiamajame „Vil-
ties paukštės“ koncerte Vilniuje. 
Pasak S. Vėjelienės, išrinkti ko-
misijai vieną geriausią – nelen-
gva užduotis, nes kartais viename 
ture puikiai pasirodo net keletas 
ansamblių. Vertinant kolektyvus 
atsižvelgiama į gana konkrečius 
kriterijus: pasirodymo origina-
lumas, sceninis įvaizdis, repertu-
aro sudėtingumas, atlikimo koky-
bė, ansambliškumas. 

Neįgaliųjų draugijų meno mėgėjų kolektyvams ruduo – 
svarbus metas. Spalvingą rudenį vairiuose šalies regio-
nuose sparnus išskleidžia Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
rengiama tradicinė „Vilties paukštės“ šventė. Smagūs ir 
nuotaikingi koncertai šiemet dalyvius ir žiūrovus pasi-
tinka Šeduvoje, Telšiuose, Birštone, Rokiškyje, Raseiniuo-
se ir Ukmergėje. Iš visos Lietuvos suvažiavę vokaliniai 
ansambliai, kapelos, folkloro kolektyvai demonstruo-
ja vieni kitiems, ką per metus išmoko, kaip patobulėjo, 
pasikeitė. Neblėstantis susidomėjimas šia švente rodo, 
kad kultūrinė veikla žmonėms itin svarbi. 

Integracijos keliu

Baigiamajame „Vilties paukštės“ koncerte Vilniuje dalyvaus Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kužių padalinio an-
samblis „Ringuva“.

(nukelta į 3 psl.)
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Akmenės r.:
�� „Bičiulystei“ laiškelį at-

siuntusi Elena Gubovienė 
pasidžiaugė turininga bei 
įspūdžių kupina Akmenės 
neįgaliųjų išvyka.

Kas yra negalia? Ką ji 
iš žmogaus atima? O gal 
ką nors ir duoda? Kaip su 
ja gyventi? Tokie ir pana-
šūs klausimai iškyla ne 
vienam. Anot vienuolio 
benediktino tėvo Jokūbo, 
kiekvieną žmogų gali iš-
tikti negalia. Tai neatski-
riama gyvenimo dalis. Ji 
nėra malonumas. Bet ne-
galia nesustabdo gyveni-

Augti padedanti kelionė
mo. Ji ypatinga tuo, kad 
žmogų pašaukia augti. O 
tą augimą reikia pačiam 
susirasti... Kai stebi žmo-
nių su negalia gyvenimą, 
matai norą augti ir savo 
dvasia, ir plėsti savo aki-
ratį, ir gyventi visavertį 
gyvenimą. Tokių paska-
tų vedami, lietingą spalio 
rytą didelis būrys Akme-
nės neįgaliųjų ir jų drau-
gų išvyko į Rygą. Latvi-
jos sostinė nuo seno gar-
sėja kaip traukos vieta, į 
kurią vis norisi sugrįžti, 
kad ir kiek būtum ten pa-
buvęs. Traukia Ryga savo 
istorija, savo ypatinga ju-
gendo architektūra, savo 
kultūra.  

Pirmiausia aplanky-
ta Latvijos mokslų akade-
mijos apžvalgos aikštelė, 
įrengta 65 met rų aukšty-
je. Iš čia atsiveria platus 
panoraminis vaizdas į vi-
są senamiestį. Tas sena-
miestis tarsi koks žemė-
lapis atsiveria prieš akis, 
ir viskas atrodo daug aiš-
kiau, paprasčiau, negu kla-
jojant siauromis Rygos ga-
tvelėmis. Ir katedrų bokš-
tai, ir tiltai per Dauguvą, ir 
lyg ledkalnio viršūnė iški-
lusi nacionalinė biblioteka, 
ir Zuikių sala su joje styp-
sančiu vienu iš aukščiau-
sių Europoje televizijos 
bokštu, ir daugelis kitų da-
lykų išsidėlioja prieš akis, 
lyg miestas būtų pastaty-
tas iš vaikiškų kaladėlių... 

Kitas akmeniškių su-
sidomėjimo objektas – 
Latvijos karo muziejus, 
įrengtas prie seno, vidu-
ramžius menančio gyny-
binio bokšto pristačius 
patalpas gausiai karų eks-
pozicijai... 

Na, o būti Rygoje ir ne-
aplankyti ,,Laimos“ mu-
ziejaus, kur jaunutės žvit
rios gidės išsamiai išklo-
ja visą šokolado istoriją ir 
dar vaišina tuo karštu šo-
koladu, būtų nedovanoti-
na klaida... 

O jau po apžvalgų ir 
saldžių vaišių visų laukė 
Nacionalinis Rygos ope-
ros ir baleto teatras bei 
romantiškas spektaklis – 
A. Adamo baletas ,,Žizel“. 
Poetiški spektaklio vaiz-
dai, svaiginanti muzika, 
grakštūs balerinų ir ba-
lerūnų judesiai užburia 

kiek vieną žiūrovą ir nune-
ša į pasaulį, kur susiduria 
realybė ir fantastika, mei-
lė ir išdavystė, gyvenimas 
ir mirtis... 

Tokią įspūdingą ru-
dens dieną išgyveno 
akmeniškiai, keliavę į Ry-
gą. Ne vienas pirmą kar-
tą pažvelgė į didmiestį iš 
paukščio skrydžio, aplan-
kė operos rūmus ir pasi-
džiaugė puikiu spektakliu 
bei užmiršus visas savo 
negalias patyrė dar daug 
kitų nuostabių dalykų. 
O už šią turiningą kelio-
nę pirmiausia reikia dė-
koti Neįgaliųjų draugijos 
Akmenės skyriaus vado-
vei Vidai Veignorienei, ke-
lionėje lydėjusiai visaži-
nei gidei Irenai iš Šiaulių 
ir puikiam autobuso vai-
ruotojui Zigmui iš Naujo-
sios Akmenės.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Visų laukė Nacionalinis Rygos operos ir baleto teatras.

Pasak žodynų, perfekcionizmas – tobulybės 
siekimas. Darosi neaišku, kodėl psichologai 

perfekcio nizmą vertina kaip neigiamą charakterio 
bruožą. Juk gerai, kai žemdirbys siekia didelio der-
liaus, šeimininkė stengiasi iškepti kuo skanesnį ir 
kvapnesnį obuolių pyragą, skalbėja neriasi iš kailio, 
kad skalbiniai būtų švarūs? Ką bedirbtume, turime 
stengtis darbą atlikti kuo geriau. Tai kuo „nusikal-
to“ perfekcionistas?

Perfekcionistas, pats to dažnai nesuvokdamas, la-
biausiai kenkia sau. Jis nepaiso pastangų kainos, su-
gaišto laiko ir energijos vertės. Pavyzdžiui, aktoriai 
pastebi, kad daug ir atkakliai dirbant įgyji patyrimą, 
bet tuo pačiu atsiranda ir nereikalingi štampai. Kas 
yra rašęs eilėraštį ar prozos kūrinėlį, žino, kad tobu-
lybės siekimas pabaigos neturi. Kiek kartų skaitai jau 
parašytą tekstą, vis randi ką pataisyti. Galiausiai priei-
ni ribą, kai tobulybės siekimas darosi neproduktyvus. 
Užuot be galo „šlifavęs“ vieną eilėraštį, galėtum para-
šyti du ar tris kitus. 

Dirbant paprastus buitinius ar intelekto reikalau-
jančius darbus pasiekiama riba, kai papildomos pa-
stangos bent kiek pastebimesnio efekto nebeduoda. 
Gebėjimas pajusti šią ribą mus ir gelbsti nuo perfek-
cionizmo. O tos ribos reikia ieškoti tada, kai pajunta-
me, kad darbą atlikome „gana gerai“ arba „visai neblo-
gai“. Atliekant daugybę darbų mūsų kančios siekiant 
tobulybės už „visai gerai“ ribos dažniausiai nebus nei 
pastebėtos, nei įvertintos. Reikia tik pripažinti, kad to-
bulumas ne visada būtinas ir mums atsivers galimybė 
kur kas daugiau nuveikti.

Žinoma, kad visi turime stengtis darbą atlikti kuo 
geriau. Tačiau kai jis atliktas „gana gerai“, dažnai nėra 
reikalo mobilizuoti visas jėgas ir gaišti laiką jam tobu-
linti. Išimtį reikia daryti tuomet, kai siekiame rekordų. 
Tuomet, nesiskaitydami su ekonomine logika, mate-
rialiniais resursais siekiame rekordinių derlių, mobi-
lizavę visas fizines ir dvasines jėgas metame diską ar 
sviedžiame ietį. 

Kas iš savęs reikalauja pernelyg daug, tas to paties 
tikisi ir iš kitų. Ne tik tauta, kraštas, bet ir kiekvienas 
žmogus privalo ginti savo nepriklausomybę. Dar grai-
kų filosofas Platonas sakė: „Jei vyras ir moteris imtų 
gyventi visiškai vienodą gyvenimą, šeima iširtų.“ Ta-
čiau tai suvokti pajėgia ne visi. Perfekcionistas nieka-
da nepripažins, kad klystantis, turįs nežymių trūkumų 
žmogus yra savaip įdomus ir žavus.

Tobulumo siekimas yra glaudžiai susijęs su noru 
valdyti kitų žmonių gyvenimus. Šeimoje perfekcionistė 
įveda griežtą švaros ir tvarkos diktatūrą. Išoriškai gy-
venimas tampa pavyzdingas, o dvasinė atmosfera pa-
blogėja, namų jaukumas blėsta. Duktė suplovė indus, 
o mama, pastebėjusi ant taurės dėmelę, priekaištauja. 
Ir taip visur. Vyksta konfliktas dėl blogai išsiurbtų dul-
kių, nerūpestingai nuvalytų batų, prastai nublizgintų 
langų. Šeimoje tvyro nejauki įtampa, o mama šeimos 
nariams ne tik priekaištauja, bet ir imasi likviduoti ki-
tų padarytą tariamą broką. Būdama darbšti ir tvarkin-
ga ji sunkiai patiki namų darbus kitiems. Vyras ir vai-
kai greitai įsitikina, kad jai padėti neįmanoma – kaip 
besistengtum, būsi peikiamas ir kritikuojamas. Iško-
neveikus padėjėjų darbą, vis daugiau rūpesčių tenka 
krautis ant savo pečių. Šeimos nariai girdi ne tik ma-
mos reiškiamą nepasitenkinimą netvarka, bet ir skun-
dą dėl nepakeliamo nuovargio. Kai mamos pastangos 
lieka nepastebėtos, kai ji nesulaukia pagyrimų, reaguo-
ja skaudžiai: ją apima apmaudas, sielvartas, pyktis, o 
galiausiai ir depresija. 

Reikia suprasti, kad gyvenimas nėra ir negali būti 
tobulas. Tas, kuris galvoja, kad viskas turi būti idealu, 
negali atsipalaiduoti, džiaugtis tuo, ką turi. Pragaištin-
ga pasiduoti aplinkos spaudimui. Tik pats žmogus tu-
ri nuspręsti, kas jam yra priimtina. Laimė ir sėkmė – 
labai subjektyvios sąvokos. Jos nepaklusnios jokiems 
standartams. 

Tobulybės beieškant

Apie tai,
kas

jaudina

Biržai:
�� „Bičiulystei“ laišką at-

siuntęs Biržų rajono neį-
galiųjų draugijos literatų 
klubo „Svajokliai“ vadovas 
Egidijus Saldys pasidali-
jo įspūdžiais iš kuriančių-
jų susitikimo. 

Lietingais rudens ta-
kais Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos literatų klubo 
„Svajokliai“ nariai ir sve-
čiai skubėjo į Socialinių 
paslaugų centrą. Čia vy-
ko Kupiškio rajono Ska-
piškio literatų klubo „Lik-
tarna“ pirmininkės Aldo-
nos Lavickienės trečiosios 
knygos „Likimo vėjai“ pri-
statymas. Ši idėja kilo dar 
Biržuose vykusios poezi-
jos šventės „Į rudenį var-
teliai atkelti“ metu.

A. Lavickienė labai 
aktyvi visuomenininkė, 
kupina įvairiausių idėjų, 
su optimizmu ir humo-
ru žvelgianti gyvenimui į 
akis, maloniai bendraujan-
ti, priklausanti ir Labdaros 
paramos fondui „Baltasis 
balandis“. A. Lavickienės 
iniciatyva gimė humoro 
konkursas „Humoro me-
dis“, balandžio pirmomis 
dienomis rengiamas Ska-
piškyje. Humoras atsispin-
di ir A. Lavickienės kūry-
boje, ir gyvenime. Gal to-

Šilti ir nuoširdūs literatų klubo 
susitikimai 

dėl ją dažniausiai ir mato-
me besišypsančią draugų 
apsuptyje.

Jau greitai bus metai, 
kai pradėjome draugiškus 
susitikimus su literatais iš 
kitų rajonų ir klubų. Šios 
idėjos iniciatorė – taip pat 
Skapiškio literatų klubo 
„Liktarna“ vadovė.

Gausus susirinkusiųjų 
būrys įdėmiai klausėsi iš-
traukų iš naujojo romano 
„Likimo vėjai“ bei Skapiš-
kio moterų ansamblio „Gi-
ja“ atliekamų dainų.

Jau tapo įprasta tokiuo-
se susitikimuose pasvei-
kinti tą mėnesį gimusius 
„Svajoklių“ klubo narius. 
Nepamirštame ir dėl svei-
katos atvykti nebegalin-

čiųjų. Jiems sveikinimus 
siunčiame į namus. Džiau-
giamės ir naujais nariais, 
skatiname, kad kiekvie-
nas įgytų drąsos savo kūry-
bą pristatyti klausytojams. 
Pradžioje lengviau skaityti 
bendraminčiams ir sulauk-
ti jų palaikymo. Naujas klu-
bo narys Andrius Mickevi-
čius pagaliau išdrįso savo 
kūrybą skaityti viešai pats. 
Nors pirmieji bandymai 
gana nedrąsūs, bet pasieki-
mai jau matyti. „Svajoklių“ 
klubo nariai labai džiau-
giasi, kai prisijungia naujų 
kūrėjų. Visus stengiamės 
išklausyti, padrąsinti. Ne-
svarbu, ar tai tik pirmieji 
bandymai, ar jau patirties 
turinčio žmogaus kūryba. 

Kaip patirtis rodo, dau-
gelyje klubų neįgalieji, 
ypač judantys vežimė-
liais, yra nepageidaujami, 
tačiau „Svajoklių“ klube 
susirinkusieji visi lygūs ir 
laukiami. Į draugišką būrį 
įsilieja visi, kuriuos vieni-
ja pomėgis kurti. Drauge 
maloniai praleidus laiką 
užsimiršta sunkumai, ma-
žiau galvojame apie ligas, 
nes mintyse išlieka gražios 
akimirkos, eilėraščiuose 
išlieti klubo narių išgyve-
nimai ir džiaugsmai. 

Nekantriai laukiame 
naujų susitikimų, kurie 
kas kartą vis kitokie, ta-
čiau visada šilti ir labai 
reikalingi, išvaduojantys iš 
slegiančios vienatvės. 

Susitikimai kas kartą vis kitokie, tačiau visada šilti ir labai reikalingi.

Prie Latvijos karo muziejaus.
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„Vilties paukštė“ jau aplankė ir Tel-
šius. Žemaitės dramos teatre savo 

programą parodė 10 neįgaliųjų draugijų 
kolektyvų iš Žemaitijos regiono. 

Telšiams atstovavo net 3 kolektyvai: 
Neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugi-
jos ansamblis „Unoravi“, Neįgaliųjų draugi-
jos mišrus vokalinis ansamblis „Žemaitija“, 
Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendri-
jos ansamblis „Atgaiva“. Iš Raseinių į šven-
tę atvyko kolektyvas „Gaja“, iš Klaipėdos – 
miršus vokalinis ansamblis „Pagairė“, iš 
Šilutės – „Kvietkelis“. Renginio dalyvius 
linksmino ir Plungės neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Sugrįžk, jaunyste“, Palangos ne-
įgaliųjų draugijos „Atgaiva“, Raseinių rajo-
no neįgaliųjų draugijos „Vilties balsai“, VšĮ 
Mažeikių rajono neįgaliųjų centro vokali-
nis ansamblis „Skambesys“, šokių kolek-
tyvas „Nenuoramos“ ir kapela „Nu lekam“.

„Bičiulystės“ inf.

Dainose – gimtinės 
grožis

Į pirmąją „Vilties paukštės“ 
šventę iš Jonavos atvyko 2 ko-
lektyvai: Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Lietava“ ir humoro 
grupė „Rykštė“. Laimos Stake-
liūnienės vadovaujama „Lieta-
va“ gyvuoja jau 10 metų. Šį kar-
tą moterys pasipuošė tautinė-
mis juostomis, tad ir dainas rin-
kosi apie gimtąjį kraštą. 

Na, o „Rykštės“ pasirodymas 
labai išsiskyrė iš kitų. Tai bu-
vo vienintelis ne muzikinis ko-
lektyvas „Vilties paukštėje“. Jo-
naviškiai suvaidino miniatiūrą 
„Gyvybės langelis“, gvildenan-
čią vienišų moterų problemas. 
Į gyvybės langelį šį kartą pate-
ko ne kūdikiai, o žmonoms at-
sibodę vyrai. Juos, paliktus, nuo 
šiol gali „įsivyrinti“ kitos mote-
rys. Ir, žinoma, atsiranda norin-
čių tai padaryti. O vyras tiks bet 
koks – visai nesvarbu nei jo cha-
rakterio savybės, nei toli gražu 
ne garbinga praeitis... 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos mišrus vokalinis an-
samblis (vadovas Romas Slunks-
nys) dainomis deklaravo: „Dai-
nuosim, kol širdis plaks krūti-
nėj“. Pagėgių savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos moterų an-
samblis, vadovaujamas Edvino 
Palioko, taip pat apdainavo sa-
vo gimtųjų apylinkių, Rambyno 
kalno grožį.

Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijos kapela „Kvietkelis“, 
vadovaujama Ramunės Petrai-
tienės, suskambo darniais ne-
tradicinių instrumentų akor-
dais. Ypatingai klausytojų širdis 
suvirpino tradicine maniera at-
likta liaudies daina „Šio naktely 
per naktely“, po kurios žiūrovai 
buvo apdalinti raudonšoniais 
obuoliais. 

Aplodismentai – 
už nuoširdumą ir 

originalumą
Radviliškio rajono neįgalių-

jų draugijos ansamblis „Gabija“ 
sulaukė gausių žiūrovų aplo-
dismentų už jautriai atliktas 
dainas, darniai suskambusius 
balsus, ypatingą scenos kultū-
rą, puošnius rūbus. Jų progra-
ma „Žarstau dienas“ leido min-

timis nusikelti prie jūros, pasi-
grožėti banguojančiais javais – 
atrodė, kad moterys pačios iš-
gyvena tas akimirkas, apie ku-
rias dainuoja. 

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugija – labai daininga. Ir į 
„Vilties paukštę“, kaip visada, ji 
atveža ne vieną kolektyvą. Štai 
Kužiuose neįgalieji yra susibū-
rę į ansamblį „Ringuva“, Meš-
kuičiuose gyvuoja „Viltis“, Kur-
šėnuose – „Svaja“, Gruzdžiuose 
– etnografinis ansamblis. Į Še-
duvą atvažiavo Kužių ir Meškui-
čių neįgalieji. 

„Ringuva“ iš kitų išsiskyrė 
ret ro stiliaus drabužiais. Toks 
apdaras tarsi įpareigojo dai-
nuoti romansus. Žiūrovai galėjo 
smagiai palinguoti klausydami 
romanso „Bangos sudaužė“, po-
puliarios dainos, kurios ir auto-
rių visi užmiršo „Tyliai leidžias 
pavargusi saulė“. O ir privalomas 
kūrinys – be pritarimo sudai-
nuota žemaitiška daina „Žalias 

gojus birštvinelis“ – nuskambė-
jo labai įtaigiai. 

Na, o Rasos Zelbienės vado-
vaujama „Viltis“ – visai kitoks, 
tačiau taip pat įdomus kolekty-
vas. Jie „Vilties paukštei“ pasirin-
ko labiau lyrines dainas. 

„Akmena“ iš Akmenės – itin 
gausus kolektyvas. Ir su didele 
patirtimi – gyvuoja jau 20 me-
tų. Angėlės Norkienės vadovau-
jamas ansamblis, kurį papuošė 
ir keletas stiprių vyriškų balsų, 
žiūrovams padovanojo žiupsnį 
geros nuotaikos. 

„Verbena“ iš Šiaulių išsisky-
rė originaliu akompanimentu – 
ansamblio dainoms jo vadovė 
Elena Ralienė pritarė koncerti-
nėmis kanklėmis. 

Komisijos sprendimu baigia-
majame „Vilties paukštės“ tu-
re Vilniuje dalyvaus Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos Kužių 
padalinio ansamblis „Ringuva“. 
Kolektyvas gyvuoja jau 11 metų. 
Prieš porą metų pasikeitus an-

samblio vadovei ir jam pradėjus 
vadovauti Kristinai Lučinskaitei 
kolektyvo dainos suskambėjo 
naujai. Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Elena Ka-
činskienė džiaugiasi abiem Še-
duvoje koncertavusiais kolekty-
vais – moterys nuoširdžiai dirba, 
repetuoja. E. Kačinskienė labai 
dėkinga ansamblių vadovėms, 
kurios dirba be atlygio.

Kultūra labai  
reikalinga

Dainuoti mėgsta ir patys še-
duviškiai. Šventę pradėjo dvie-
jų duetų pasirodymas: Evelina 
Stalgienė dainavo su Irmina Be-
neševičiūte ir Aldona Daukšiene. 
Na, o šeduviškių ansamblis „Ver-
denė“ koncertą pabaigė. Tiesa, 
šeduviškiai į vertinimus nepre-
tendavo – konkursinėje „Vilties 
paukštės“ programoje jie daly-
vaus koncerte Raseiniuose. 

I. Beneševičiūtė pasakoja, 
kad ją pačią dainavimas ištrau-
kė iš atskirties. Būtent muzikos 
mokytojos padrąsinimas padė-

jo patikėti savimi, įsisąmoninti, 
kad ir ji kažką gali. Irmina dabar 
dainuoja ne tik Šeduvos mies-
to šventėse, „Vilties paukštės“ 
konkurse, bet taip pat dalyvauja 
projekte „Muzika tamsoje“, kurio 
autorė – Vaida Butautaitė. Irmi-
na apgailestauja, kad daugiausia 
dainuojančių Neįgaliųjų draugi-
joje – vyresnio amžiaus žmonės. 
Labai sunku prikviesti į draugi-
ją jaunus žmones. Tačiau kultū-
rinės veiklos žmonėms labai rei-
kia. Ji suburia, suvienija, pakelia 
nuotaiką. 

Šeduvos kultūros ir ama-
tų centro, priėmusio „Vilties 
paukštę“, direktorė Natalija Bor-
gerdt pasidžiaugė, kad neįgalieji 
yra aktyvūs, veiklūs, noriai daly-
vauja kultūrinėje veikloje. Pasak 
direktorės, jie visą laiką laukia-
mi kultūros centre, kaip ir kiti 
bendruomenės nariai. Esant ga-
limybei pakviečiami nemokamai 
apsilankyti renginiuose. Kultū-
ros centras bendradarbiauja ir 
su Šeduvos globos namais, jų 
gyventojams čia rengiami ke-
ramikos užsiėmimai. Na, o pas-
tato sienas papuošia originalūs 
globos namų gyventojų darbai. 

„Muzika – tai Dievo pasiun-
tinys, atsiųstas judinti švelniau-
sias ir geriausias mūsų sielos 
stygas, raminti širdis, suvar-
gusias gyvenimo rūpesčiuose, 
guiti iš jų melus, nedorybes, pa-
vydus, neapykantas“, – tokiais 
M.K. Čiurlionio žodžiais šventę 
pradėjo renginio vedėja Izoli-
na Staniulienė. Šie žodžiai kaip 
leitmotyvas turbūt tiktų ir visai 
„Vilties paukštei“, kasmet subu-
riančiai kelis šimtus dainos mė-
gėjų iš visos Lietuvos. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr.

Skubame. Skubame... Stabtelėję staiga 
pamatome, kad mus raukšlės pavijo... 

Kad ir kaip nelaukiama atskubėjo senatvė, 
ir ateitis jau liko praeityje. „Jau metas su-
stoti prie išvadų. Dienos rimsta ir santū-
rėja“, – rašo Stepas Eitminavičius.

Šiuolaikinė medicina, sportas, kosme-
tologija vis dar bejėgiai prieš prigimties 
lemiamą senatvę. Dabar labai svarbu su-
prasti, kad kiekviena diena yra tarsi dova-
na. Reikia išmokti džiaugtis kiekvienu sau-
lėtekiu, kiekvienu saulėlydžiu, pražydusia 
gėle ar vyturio giesme. Dabar jau supranta-
me, kad mokėjimas džiaugtis – didelė jėga.

Kai kuriose Rytų šalyse, Užkaukazėje, 
seni žmonės yra lyg lobis. Pas mus to nė-
ra. Neretai garbaus amžiaus asmuo lengva 
ranka „nurašomas“, stokoja dėmesio, de-
ramos pagarbos. Maloniai nuteikė nese-
niai paskelbta iniciatyva „Juk nesunku...“ 
Norėtųsi, kad ji vyktų ne tik Vilniuje, bet 

ir rajonuose. Tokia iniciatyva būtų svar-
bi garbaus amžiaus žmonėms, ypač turin-
tiems negalią. Tai būtų pagalba ir sociali-
niams darbuotojams.

Einantis laikas ne tik atima, bet ir duo-
da. Jis suteikia progą kaupti patirtį. O pa-
tirtis – senų žmonių unikalumas. Jaunys-
tė to neturi. Dalytis išmintimi, sukaup-
ta patirtimi, mokėti duoti nesitikint ką 
nors gauti – didelis menas, kartu ir dide-
lis džiaugsmas.

Anglų dramaturgas Bernardas Šo gy-
venimą palygino su fakelu, kurį nešti jam 
įteikė ankstesnės kartos ir kurį jis turi pri-
versti degti dar stipriau ir ryškiau prieš 
perduodamas kitoms kartoms.

Vaikščiodami saulėlydžio takais pa-
mąstykime apie tai ir tuo pasidalykime su 
šalia esančiais. Gal jūsų išminties druska 
bus kam nors labai reikalinga?

Janina OžAlinskAitė

Kai vaikštome saulėlydžio takais„Vilties paukštė“ – ir Telšiuose 

„Muzika – tai Dievo pasiuntinys...“
(atkelta iš 1 psl.)

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gabija“ sulaukė gausių žiūrovų aplodismentų.

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos humoro grupė „Rykštė“ suvaidino mi-
niatiūrą „Gyvybės langelis“.

Plungės rajono neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Sugrįžk, jaunyste“.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos kapela „Kvietkelis“.
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Daktaras
Aiskauda

Padeda gebėjimas 
tinkamai reaguoti

Viena iš priežasčių, kodėl 
žmonėms pavyksta išbūti su-
dėtingose situacijose ir pajudė-
ti asmeninio augimo kryptimi, 
yra psichologinis atsparumas. 
Tai yra gebėjimas tinkamai re-
aguoti ir prisitaikyti prie sudė-
tingų gyvenimo situacijų – trau-
mų, praradimų, stresų, grėsmių. 
Psichologinis atsparumas nėra 
įgimtas, žmogus jį ugdo nuolat 
įveikdamas iššūkius ir prisitai-
kydamas prie gyvenimo siun-
čiamų sunkumų. Buvimas psi-
chologiškai atspariam nereiškia, 
kad žmogus nepatiria streso ar 
neturi jokių problemų. Emocinis 
skausmas ir liūdesys lydi bene 
kiekvieną, kuris yra susidūręs 
su traumuojančiomis patirtimis. 

Kas palaiko psichologinį 
atsparumą?

Psichologinį atsparumą pa-
laiko nemažai faktorių. Dauge-
lis mokslininkų atliktų tyrimų 
rodo, kad esminis psichologi-
nį atsparumą palaikantis veiks-
nys yra artimųjų parama, šiltas 
santykis šeimoje. Artimi santy-
kiai suteikia daugiau pasitikėji-
mo savimi ir tikėjimo, kad vis-
kas gali būti gerai. Palaikančio-
je ir skatinančioje aplinkoje iš 
tiesų kur kas lengviau augti bei 
stiprėti. Bet ne visi tokią aplin-
ką turime, tiesa? 

Kaip išsiugdyti 
psichologinį atsparumą?

Psichologinio atsparumo 
ugdymas yra asmeninė kelio-
nė. Greičiausiai esate pastebė-
ję, kad ne visi žmonės reaguo-
ja vienodai į sukrečiančius įvy-
kius, tokius kaip sudėtinga diag
nozė, skausmas sunkiai sergant, 
artimojo netektis, skyrybos, 
darbo praradimas. Kiekvieno 
asmens psichologinio atsparu-
mo ugdymo kelionė yra skirtin-
ga ir unikali. Būdai, kurie veikia 
vienam žmogui, gali visiškai ne-
tikti kitam. Tad psichologiniam 
atsparumui ugdytis žmonės 
kliaujasi skirtingomis strategi-
jomis. Svarbu išsiaiškinti, ko-
kios strategijos ir būdai būtent 
jums geriausi. 

Visų pirma reikia skirti perša-
limą nuo nušalimo: peršali-

mas – šalčio, drėgmės ir skersvė-
jo bendras poveikis organizmui, 
sudarantis palankias sąlygas su-
sirgti ūmiomis infekcinėmis li-
gomis; nušalimas – organizmo 
audinių sužalojimas dėl šalčio 
(dažniausiai nušąla kojos, rečiau 
rankos, ausys, nosis, skruostai). 

Peršalimo ligos klasifikuoja-
mos kaip viršutinių ar apatinių 
kvėpavimo takų pažeidimai; pir-
muoju atveju – sloga, faringitas 
(ryklės uždegimas), antruoju – 
laringitas (gerklų uždegimas), 
tracheitas (trachėjos gleivinės 
uždegimas), bronchitas. Tai-
gi peršalimas ir dar kitokie or-
ganizmui nepalankūs faktoriai 
(pavyzdžiui, pervargimas, stre-
sai, nervinė įtampa, žalingi įpro-
čiai, įvairios traumos, ligos) su-
silpnina imuninę sistemą ir taip 
sudaro palankias sąlygas virusi-
nei infekcijai. 

Sveiki žmonės peršalimo li-
gomis užsikrečia nuo šias ligas 
sukeliančių virusų nešiotojų, 
pavyzdžiui, su jais kalbėdamie-
si, ypač kai pastarieji kosėja ar 
čiaudėja, sveikindamiesi (kai 
paduodama ranka), taip pat per 
virusais užkrėstus daiktus (du-
rų rankenos, telefonai, kompiu-
teriai, rašikliai, rankšluosčiai ir 
kiti daiktai). 

Pastabos: 
1) peršalimo ligomis susarg-

dina ne pats peršalimas, o įvai-
rūs virusai (jų priskaičiuojama 
per 200);

2) 2030 % peršalimo ligų 
virusų nešiotojų gali ir nežino-
ti, jog juose apsigyveno užkra-
tas, nes nepasireiškia jokie šių 
ligų požymiai, todėl tampa „slap-
tais“ virusų platintojais.

Peršalimo ligų pradžia 
Peršalimo ligų požymiai daž-

niausiai atsiranda nuo peršalimo 
praėjus vos 1–3 dienoms. Pra-
džioje gali būti nuovargis, dides-
nis prakaitavimas, sloga, čiaudu-
lys, šaltkrėtis. Be to, peršti nosia-
ryklę, ašaroja akys, skauda galvą, 
kartais nežymiai padidėja kūno 
temperatūra (vaikams ji gali pa-
didėti labiau). Gana dažnas reiš-
kinys, kai infekcija neapsiriboja 
nosies sritimi, bet dar pakenkia 
gerklei, gerkloms ir susargdina 
bronchus. Tokiais atvejais ligo-
niai pradeda arba sausai kosėti 
(tai gali trukti iki 10–14 d.), arba 
dėl atsiradusios bakterinės in-
fekcijos atkosėja gelsvų skreplių. 
Atsiradus ir ypač užsitęsus pas-
tarajam ligos „posūkiui“, nereik-
tų sudėjus rankas laukti rimtes-
nių ligos komplikacijų – pūlingo 
prienosinių ančių arba vidurinės 
ausies uždegimo – ir kuo grei-
čiau pasirodyti gydytojui.

Pirmą ligos dieną
Pačią pirmąją ligos dieną 

prieš miegą reiktų išgerti dvi stik
lines karštos aviečių ar liepžie-
džių arbatos, prie pėdų pridėti pi-
pirinį pleistrą. Dar galima įtrinti 
delnus ir pėdas česnako košele ar 
pašildyta ricina (po to užsimau-
namos vilnonės puskojinės, ran-
kos laikomos po antklode). Gydo-
masis efektas sustiprės, jei į pašil-

dytą riciną (2 šaukštai) įpilsime 
valyto terpentino (šaukštas ar 
kiek mažiau) ir šiuo mišiniu prieš 
miegą lengvai įtrinsime krūtinę. 

Gera priemonė ir obuolių ac-
tas. Daroma taip: plaštakos pa-
merkiamos į karštą vandenį, pa-
laikoma apie 10 min., sausai nu-
šluostoma. Po to delnai įtrinami 
obuolių actu ir einama miegoti 
(rankos – po antklode). 

Dažniausiai po tokių procedū-
rų gerai išsimiegama ir išprakai-
tuojama. Kitos dienos rytą dažnas 
ligonis jaučiasi pastebimai geriau. 

Dieta irgi gydo 
Per pirmąsias 2–3 ligos die-

nas reiktų vengti sunkiai virški-
namo ir kaloringo maisto. Jis tu-
rėtų būti pakeistas daržovių sriu-
bomis, salotomis ir vaisiais. Per 
dieną reiktų išgerti mažiausiai 
6–8 stiklines skysčių (ypač šiltų). 
Geriant arbatą, reiktų neužmiršti 
į ją įdėti skiltelę citrinos arba iš-
spausti jos sulčių. Naudinga ger-
ti šviežiai išspaustų įvairių vaisių, 
ypač ananasų, sulčių. Puikiai tin-
ka ir morkų sultys. 

Reiktų daugiau gulėti. Kamba-
rio temperatūra turėtų būti apie 
200 C. Pageidautina drėkinti pa-
talpų orą (jeigu sausas) specialiu 
garintuvu arba iš indo su karštu 
vandeniu. Mat drėgnas oras ma-
žina kosėjimą, padeda lengviau 
kvėpuoti per nosį, į kvėpavimo ta-
kus mažiau patenka dulkių.

Kai peršti gerklę  
Vos pradėjus perštėti gerklę, 

nieko nelaukiant reiktų ruošti 
skalavimui vaistinių augalų užpi-
lus. Šiam reikalui geriausiai tin-
ka (pasirinktinai): kvapiojo eu-
kalipto lapai, vaistinės ramunės 
žiedai, trispalvės našlaitės žolė.
Daroma taip: šaukštas au-

galinės žaliavos užplikomas 
stik line verdančio vandens, po 
1520 min. nukošiama. Per die-
ną gerklė skalaujama šiltu užpi-
lu 45 kartus.
Gerklei skalauti taip pat 

tinka preparatai, kurių pagrindi-

nė medžiaga – medus. Pateikia-
me vieną iš populiaresnių recep-
tų. Daroma šitaip: į stiklinę virin-
to kambario temperatūros van-
dens įmaišomi 2 šaukšteliai me-
daus, įpilami 3 šaukšteliai obuo-
lių acto, gerai išmaišoma. Prepa-
ratu skalaujama gerklė 3 kartus 
per dieną po valgio. Prieš kiek
vieną procedūrą turi būti ruo-
šiamas naujas preparatas.  
Nuo seno daugelyje šalių 

esant ryklės ir gerklės uždegimui 
skalavimui naudojamas kvapiojo 
rozmarino lapų užpilas. Daroma 
taip: 2 šaukšteliai susmulkintos 
žaliavos užpilama stikline van-
dens, 15 min. virinama, ataušus 
perkošiama, skalaujama 3 kartus 
per dieną po valgio. 
Liaudies medicinoje ger-

klės skalavimui ypač vertina-
mos citrinos sultys, atskiestos 
(1:1) virintu vandeniu. Skiedi-
nys vartojamas ta pačia tvarka 
kaip ir kiti čia nurodyti skalavi-
mo preparatai.

Pastaba: net ir atskiestos cit
rinos sultys šiek tiek tirpdo dan-
tų emalį, – būtina po kiekvieno 
tokio skalavimo neužmiršti šil-
tu vandeniu paskalauti dantis. 

Kaip įveikti slogą
Prasidėjus slogai nereiktų 

laukti, kad ji praeis savaime. Taip 
pat nereiktų skubėti gydytis vais-
tinėse parduodamais prepara-
tais nuo slogos, jei jų nepaskyrė 
gydytojas.
Ligos pradžioje bus kur kas 

efektyviau gydytis aliejumi. Da-
roma taip: 3–4 kartus per die-
ną į abi nosies landas įlašinama 
po 2–3 lašus pašildyto aliejaus 
(alyvuogių, erškėtrožių, persikų, 
saulėgrąžų, šaltalankių). Taip pat 
šiam reikalui puikiai tiks ir vita-
mino A aliejinis preparatas.  
Nedideliame indelyje šil-

tame virintame vandenyje ištir-
pinamas medus (santykiu 2:1). 
Į kiekvieną nosies landą lašina-
ma po 5 lašus tirpalo 3–4 kartus 
per dieną. 
Valgomosios druskos ir jo-

do tirpalas: šaukštelis druskos 
ištirpinamas 2/3 stiklinės virin-
to atvėsinto vandens, įlašinami 5 
lašai jodo. Sergant ūmine sloga, 
3–4 kartus per dieną vaikiška gu-
mine kriauše plaunamos nosies 
landos ir kartu tuo pačiu tirpalu 
skalaujama gerklė.
Medėjančio alavijo (alijo-

šiaus) sultys: nupjauti keli apa-
tiniai lapai nuplaunami virintu 

vandeniu, nupjaunami dygliai; po 
to lapai supjaustomi skersai plo-
nais griežinėliais, per marlę iš-
spaudžiamos sultys. Į kiekvieną 
nosies landą lašinama po 5 lašus 
4 kartus per dieną kas 2–3 val. 
(sultys lašinamos tik 2–3 d.).Ypač 
tinka sergant stipria ūmine sloga. 

Pasirūpinkite savo 
imunitetu

Imunitetu vadinama speciali 
audinių ir organų ląstelių siste-
ma, kuri saugo organizmo gene-
tinį pastovumą, gina nuo infekci-
nių ligų sukėlėjų, piktybinių ląs-
telių bei įvairių kitokių organiz-
mui svetimų medžiagų. 

Imunitetą stiprina: grūdini-
masis, sveika mityba, fizinis ak-
tyvumas, tinkamas darbo ir po-
ilsio režimas, optimizmas, mais-
tas, turintis kalcio, cinko, seleno, 
magnio, geležies, jodo, mangano 
bei vitaminų A, B5, B6, C, D, E, F, PP. 

Ypač naudinga vartoti: jo-
gurtą, juodą rupią duoną, jūros 
produktus (ypač jūros kopūs-
tus), bičių produktus (medų, bi-
čių surinktas žiedadulkes, bičių 
duonelę), šviežias uogas, vaisius, 
daržoves, riešutus (graikinius, 
lazdyno), česnaką, kruopas (iš-
augintas be chemikalų), alyvuo-
gių aliejų (šaltai spaustą).   

Imunitetą silpnina: prastos 
ekologinės sąlygos, fizinis ir pro-
tinis pervargimas, poilsio stoka, 
mikrobai, visi alkoholiniai gėri-
mai, rūkalai, toksinai, gydytojo 
nepaskirtų antibiotikų vartoji-
mas (ypač ilgalaikis), rūkyti mė-
sos gaminiai, labai riebus mais-
tas, kofeino turintys produktai 
(nesaikingai vartojami), per ma-
žas skysčių kiekis (ypač koky-
biško vandens), cukrus (kai juo 
pikt naudžiaujama), gausi vaka-
rienė (ypač vėlai vakare), vidurių 
užkietėjimas, nemiga, skausmas, 
niežėjimas, neigiamos emocijos, 
elektromagnetinis laukas, vibra-
cija, radiacija, triukšmas. 

Nusilpusio imuniteto požy-
miai: greit pavargstama net ir 
nuo trumpalaikio ir nelabai sun-
kaus darbo, dažnai jaučiamas ne-
žinomos kilmės pastovus nuo-
vargis, mieguistumas dieną arba, 
priešingai, nemiga naktį, galvos 
skausmas, galvos „sun  kumas“, 
peršalimo ligos, sun kiai gyjan-
čios žaizdos (net ir nedideli nu-
brozdinimai), raumenų ir sąna-
rių maudimas, nepaslankumas, 
skausmas.

Romualdas OGinskAs

Duomenys apie ligą Gripo eiga Peršalimo ligų eiga
ligos pradžia greita, ūmi pamažu

kūno temperatūra 380 C ir aukštesnė (laikosi iki 5 dienų) Iki 380 C (ne ilgiau 3 dienų)

bendra būsena nepatenkinama (šaltkrėtis, padidėjęs prakaitavi-
mas, galvos skausmas, svaigimas, „laužo kaulus“)

patenkinama

kosulys atsiranda 2 ar 3 dieną, jį lydi skausmas, atkosi-
ma skreplių

atsiranda iš karto, būna vidutinio sti-
prumo, neproduktyvus (sausas), 

gerklės skausmas atsiranda 2 dieną, parausta gerklės gleivinė tai vienas pirmųjų ligos požymių, 
kartu parausta gerklės gleivinė

dusulys neryškus nebūna

sloga atsiranda 3 ar 4 dieną, nežymus nosies užgulimas atsiranda iš karto, ryškus nosies už-
gulimas

akių paraudimas tai vienas pirmųjų ligos požymių tik tuo atveju, kai dar prisideda bak-
terinė infekcija

pykinimas retai nebūna

ligos trukmė nuo 7 iki 14 dienų Iki 7 dienų

Peršalimo ligos: kuo skiriasi nuo 
gripo, liaudies medicinos patarimai

Psichologo  
patarimai

Nemažai nurodytų peršalimo ligų požymių yra būdingi ir gripui

Psichologinį 
atsparumą 

galima 
išsiugdyti

Kiekvienas esame uni-
kalus ir į gyvenimo siun-
čiamus išbandymus rea-
guojame skirtingai. Gal-
būt yra tekę susimąstyti, 
kodėl žmonės skirtingai 
„tvarkosi“ su sudėtingo-
mis situacijomis? Kas le-
mia gebėjimą prisitai-
kyti? Kodėl vieniems pa-
vyksta tai padaryti grei-
čiau, o kiti „paskęsta“ 
skausmo jūroje?

(nukelta į 5 psl.)
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Būdai, padedantys 
stiprinti psichologinį 

atsparumą:
• Pasistenkite nevertinti su-

dėtingų išgyvenimų kaip neįvei-
kiamų sunkumų. Kiekvieno žmo-
gaus gyvenimo kelyje pasitaiko 
krizinių situacijų. Pavyzdžiui, ži-
nia apie artimojo ar savo paties 
ligą gali išmušti žemę iš po kojų. 
Tačiau didžiajam skausmui nu-
rimus pasistenkite į viską pasi-
žiūrėti kiek per kitą prizmę: kaip 
galite padėti sergančiam artima-
jam ar sau, kad sunkų etapą bū-
tų lengviau išgyventi. Kokia kon-
krečiai parama ir veiklos gali su-
mažinti jūsų kančią? Svarbu pri-
siminti, kad kentėti mes pasiren-
kame. Jeigu situacijos negalime 
pakeisti, galime su ja susitaikyti, 
tačiau susitaikymas yra kur kas 
sudėtingesnis procesas. O susi-
taikius kur kas lengviau prisitai-
kyti prie naujosios tikrovės.

• Priimkite pokytį kaip dalį 
savo gyvenimo. Dalis gyvenimo 
tikslų ar svajonių gali būti ne-
bepasiekiami dėl pasikeitusių 
gyvenimo aplinkybių. Susitaiky-
mas su situacijomis, kurių nega-
lime pakeisti, gali mums padėti 
susikoncentruoti į dalykus, ku-
riems galime turėti įtakos. Pri-
minkite sau, kad pokyčių gyve-
nime išvengti negalime, tenka 
išmokti su jais gyventi.

• Realistiškų tikslų išsikėli-
mas. Itin svarbu, kad jūsų išsi-
keliami tikslai būtų realistiški, 
juk taip lengva savimi nusivilti, 
kai nepasiekiame to, ką buvome 
užsibrėžę. Judėdami, kad ir labai 
mažais žingsneliais, savo tikslo 
link stiprinsite pasitikėjimą sa-
vimi. Jeigu nusprendėte pakeis-
ti darbą, pradėkite nuo gražaus 
gyvenimo aprašymo parengimo. 
Neišsikelkite sau tikslo per mė-
nesį susirasti naują darbą. Pa-
sistenkite, kad jūsų tikslai būtų 
palaipsniai ir nedideli.

• Vertinkite save pozityviai. 
Greičiausiai sutiksite, kad daž-
niausiai pirma ir paprasčiausia 
reakcija yra bausti save ar kaltin-
ti už dienos nesėkmes. Pasisten-
kite pabūti sau gerais draugais ir 
pagirkite save už tai, ką per die-
ną nuveikėte, kaip reagavote su-
dėtingose situacijose. Juk mums 
ir taip gyvenime tenka susidurti 
su daugybe sunkumų, kam dar 
apsunkinti tai savikalta. 

• Rūpinkitės savimi. Skirki-
te laiko savo norams, vidiniams 
troškimams suprasti ir paten-
kinti. Rūpindamiesi savo psicho-
logine bei fizine gerove būsite 
atsparesni gyvenimo iššūkiams.

• Patvarūs, geri santykiai su 
aplinkiniais yra itin svarbūs. Sten-
kitės puoselėti artimus santykius, 
palaikykite juos, pasistenkite būti 
kuo atviresni su artimais žmonė-
mis. Taip pat nepamirškite daly-
vauti bendruomenės veiklose. 

Psichologinį atsparumą svar-
bu stiprinti. Skaudžios patirtys 
mus moko, kaip savo gyvenimiš-
kas situacijas galime įveikti, o 
sėk mingus problemų sprendimo 
modelius būname linkę kartoti 
ir ateityje. Žinojimas, kad anks-
tesnius sunkumus pavyko išbū-
ti ar įveikti, taip pat atneša dau-
giau pasitikėjimo savimi. Labai 
svarbu mokytis iš savo patirties.

Parengė psichologė Milda 
ViCkUtė-BRADAUskienė

(atkelta iš 4 psl.)

išeiti iš namų, patogiai nukakti 
į parduotuvę bei lankytis kitose 
viešose vietose. Tai yra paprasti 
kasdieniai dalykai, apie kuriuos 
mes, galintys vaikščioti, net ne-
susimąstome“, – sako Artūras 
Bakšinskas, projektą inicijavu-
sios Lietuvos gyvybės draudimo 
įmonių asociacijos prezidentas.

Dalyvaudamas socialiniame 
eksperimente vilnietis patyrė, 
kad sėdint neįgaliojo vežimėlyje 
net apsilankymas parduotuvėje 
yra daug sudėtingesnis.

Vilniuje vis dar yra net ir di-
diesiems prekybos tinklams pri-
klausančių parduotuvių, į kurias 
galima patekti tik kopiant laip-
tais – neįgaliajam ten įvažiuoti 
be pagalbos yra neįveikiama už-
duotis. M. Jodogalvis pastebi, kad 
apsipirkti sėdint vežimėlyje taip 
pat nėra taip paprasta – krepšį 
pirkiniams turi pasidėti ant ke-
lių ir jei perki daugiau, turi labai 
stengtis, kad jį išlaikytum ir neiš-
barstytum produktų. Prekių nuo 
trijų viršutinių maisto parduotu-
vių lentynų taip pat yra neįma-
noma pasiekti. „Todėl nuo šiol, 
jei tik pamatysiu parduotuvėje 
žmogų vežimėlyje, iš karto pats 
pasiūlysiu jam pagalbą“, – pridu-
ria M. Jodogalvis.

Pasak Mindaugo, su vežimė-
liu nėra patogu ir drabužių par-
duotuvėse: tarpai tarp iškabintų 
drabužių neretai būna per siau-
ri, kad pravažiuotum vežimėliu, 
o persirengimo kabinos labai 
ankštos – kai kur visai neįmano-
ma įvažiuoti.

Kelionė iki darbo viešuo-
ju transportu sėdint vežimėlyje 
taip pat gali trukti net dvigubai il-
giau – žemagrindžių autobusų ar 
troleibusų dar nėra pakankamai, 
ypač mažesniuose miestuose.

„Susidaro įspūdis, kad mū-

sų viešojo transporto vairuoto-
jai nėra įpratę dažnai matyti ne-
įgalius keleivius. Kai kartą važia-
vau autobusu, vairuotojas išlipo, 
nuleido apdulkėjusį tiltelį, ta-
da kartu su kitu keleiviu padėjo 
man įvažiuoti, nes be pagalbos 
aš vis tiek nebūčiau išsivertęs – 
autobuso durys atsidarė visai 
prie pat stulpo su šiukšliadėže. 
Važiuojant autobusu vežimėlyje 
man taip pat šiek tiek pritrūko 
empatijos iš vairuotojo. Žmonių 
požiūris, supratingumas taip pat 
yra viena priežasčių, kodėl neį-
galiesiems yra sunku integruo-
tis mūsų visuomenėje“, – kelio-
nę autobusu prisimena vaikinas. 

O štai važiavimas taksi Min-
daugui paliko daug malonesnį 
įspūdį. Kviesdamasis taksi vai-
kinas neįspėjo vairuotojo, kad jis 
sėdi vežimėlyje, tačiau atvykęs 
vairuotojas, prisistatęs Mirosla-
vu, nė kiek nesutriko ir buvo la-
bai paslaugus. „Jis pats nuėmė 
ratus, išardė vežimėlį ir sudėjo 
jį dalimis ant galinės sėdynės ir 
bagažinėje, nes kitaip vežimėlis 
nebūtų tilpęs. Ir patarė kitą kar-
tą išsikviesti erdvesnį automobi-
lį“, – pasakojo projekto savanoris.

Išvyka į televizijos 
bokštą – su nuotykiais

Automobilio neturintis Min-
daugas vieną savaitgalį nuta-
rė papramogauti – su taksi nu-
keliauti iki Vilniaus televizijos 
bokšto, kuriame jau senokai ne-
buvo lankęsis.

Taksi vaikiną išlaipino aikš-
telėje priešais TV bokštą. Ten 
jis iš karto atkreipė dėmesį į in-
formacinius ženklus su užrašais 
lietuvių, rusų ir anglų kalbomis: 
„Lankytojus su negalia prašo-
me skambinti tel. +370 5 252 
5361“. Tokių ženklų buvo pri-
statyta daug.

Pamatęs, kad pakeliui į bokš-
tą įkalnės gana stačios ir sukant 
vežimėlio ratus rankomis reikės 
paprakaituoti, Mindaugas nuta-
rė paskambinti nurodytu nume-
riu. Atsiliepė vyriškis, kuris tokio 
skambučio aiškiai nesitikėjo ir 
net nesusiprato pasiūlyti neįga-
liam svečiui pagalbą. Priešingai – 
jis atkirto: „Jūs čia į apsaugą pa-
skambinot. Eikit pagal ženklus, 
kur visi žmonės eina“, – žodžių 
į vatą nevyniojo nurodytu nu-
meriu atsiliepęs apsaugininkas.

Nepaisant gana nemalonaus 
pokalbio, vaikinas nusprendė 
dar pabandyti užvažiuoti iki TV 
bokšto savo jėgomis. Tačiau ne-
trukus privažiavo laiptus, tad pa-
galbos neįgaliesiems numeriu te-
ko skambinti dar kartą.

Išgirdęs, kad į istorinį sostinės 
objektą norintis patekti neįgalu-
sis negali pravažiuoti pro laiptus, 
apsaugininkas toliau kartojo nie-
kuo padėti negalįs: „Aš esu apsau-
gos darbuotojas, negaliu palik-
ti darbo vietos ir ateiti. Objektas 
statytas 1986 m., jis nėra pritai-
kytas įvažiuoti su vežimėliu“, – su-
laukęs tokio apsaugininko atsa-
kymo, vaikinas pasijuto visiškai 
sutrikęs – atrodė nesuprantama, 
kam TV bokšto administracija 
gausiai pristatytuose ženkluose 
neįgaliesiems apskritai skelbia 
tą telefono numerį.

„Mes su bičiuliu keletą mi-
nučių dar pastovėjome suglumę 
prie tų laiptų ir jau ketinome nu-
sivylę sukti link namų, kai stai-
ga pasirodė tas pats apsauginin-
kas. Pamatęs mane jis paklausė, 
ar čia aš skambinau ir ar esu su 
mašina. Paaiškinau, kad maši-
nos neturiu – atvykau taksi. Ta-
da išgirdau maždaug tokį jo ko-
mentarą: „Nu ką aš galiu pasaky-
ti, čia neįgaliesiems nepritaikyta. 
Automobilio aš tau nenupirksiu.“ 

Neįgaliojo vežimėliu į televizijos bokštą:  
išvyka baigėsi vos prasidėjusi

(atkelta iš 1 psl.) Jis negalėjo paaiškinti, kam skir-
ti tie ženklai, nes esą čia ne jis, o 
valdžia juos pastatė. Kai paklau-
sėme, ar tą patį jie sako ir neįga-
liems užsienio turistams, kai jie 
paskambina pagalbos norėdami 
patekti į bokštą, darbuotojas at-
sakė, kad jam jokio skirtumo, kas 
skambina – ar anglas, ar žydas“, – 
pribloškiantį pokalbį su apsaugi-
ninku TV bokšto papėdėje prisi-
mena eksperimento „Mėnuo neį-
galiojo vežimėlyje“ dalyvis.

Tad vilniečio išvyka į bokštą 
baigėsi net neprasidėjusi ir pali-
ko itin nemalonų kartėlį.

Su vežimėliu – ir į ledo 
areną 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko sa-
ko, kad šis įvykis gerai iliustruoja 
tai, ką patiria dauguma neįgalių-
jų. „Prisitaikydami prie situacijos 
žmonės vežimėliuose negali nie-
ko daryti spontaniškai, kaip yra 
įpratę sveikieji – norėdami išei-
ti iš namų ir kur nors apsilanky-
ti, jie turi prieš tai susirinkti in-
formaciją, ar galės įvažiuoti, ieš-
koti žmonių, kurie galės padėti 
išvykoje“, – pastebi J. Ivančenko.

Eksperimento dalyvis lankėsi 
ir Vilniaus pramogų arenoje, kur 
buvo pakviestas išmėginti įdo-
mią pramogą – pažaisti akmens-
lydį kartu su neįgaliaisiais. Ši pa-
rolimpinė sporto šaka vaikinui 
paliko didžiulį įspūdį, tačiau are-
noje teko susidurti ir su nepato-
gumais: įvažiavimas į areną neį-
galiesiems taip nėra pritaikytas 
(nuo laiptų nuleista paprasčiau-
sia lenta, kuri yra pernelyg stati, 
kad būtų galima saugiai nusileis-
ti vežimėliu be pagalbos), o įė-
jimas į tualetą yra toks siauras, 
kad su savo vežimėliu Mindau-
gas apskritai negalėjo įvažiuoti.

„Bičiulystės“ inf.

Seimo Jaunimo ir sporto rei-
kalų komisija, dalyvaujant 

Neįgaliųjų reikalų departamen-
to prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (NRD), Kū-
no kultūros ir sporto departa-
mento prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės, Lietuvos aklųjų 
sporto federacijos, Lietuvos neį-
galiųjų sporto federacijos, Lietu-
vos parolimpinio komiteto, Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komiteto, 
Lietuvos specialiosios olimpia-
dos komiteto atstovams svarstė 
neįgaliųjų sporto finansavimo 
ir neįgaliųjų socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir sportą 
problemas.

NRD direktorė Asta Kandra-
tavičienė pažymėjo, kad iš vi-
sų NRD programoms skirtų lė-
šų tik 5,4 proc. atitenka sporto 
veikloms. Anot A. Kandratavi-
čienės, sporto veiklos finansuo-
jamos per Neįgaliųjų socialinės 
integracijos per kūno kultūrą 
ir sportą projektus ir per Neį-
galiųjų asociacijų veiklos rėmi-
mo projektus. 2016–2017 m. 
39 savivaldybėse įgyvendinami 
79 neįgaliųjų socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir sportą 
projektai. Finansuojamos ne re-
čiau kaip du kartus per savaitę 
vykstančios šios nuolatinio po-
būdžio veiklos: įvairių sporto ša-

kų nuolatinės treniruotės, kūno 
kultūros pratybos, aktyvi fizinė 
veikla ir nenuolatinės veiklos 
(varžybos, renginiai, treniruo-
čių stovyklos).

Komisijos pirmininkas Kęs-
tutis Smirnovas, apibendrinda-
mas diskusiją apie Neįgaliųjų 
sporto finansavimo ir sociali-
nės integracijos per kūno kultū-
rą ir sportą problemas, akcenta-
vo, kad trūksta neįgaliųjų spor-
to finansavimo aiškumo. Todėl 
komisija nusprendė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei siūlyti:

1) NRD vykdomą Neįgaliųjų 
socialinės integracijos per kū-
no kultūrą ir sportą projektų fi-

nansavimo savivaldybių lygme-
niu programą tęsti, jai skirti dau-
giau lėšų, ją vykdant finansuoti 
tik sporto klubų projektus;

2) NRD ir Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
atskirai vykdomas Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo pro-
jektų (sporto federacijų, sporto 
komitetų) finansavimo progra-
mas sujungti į vieną programą, 
nustatyti aiškius finansavimo 
kriterijus, ir šios programos vyk-
dytoju paskirti Kūno kultūros ir 
sporto departamentą  prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės.

„Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos Siūloma keisti sporto programų finansavimą 

Taksi vairuotojas, išvydęs žmogų neįgaliojo vežimėlyje, nesutriko. Sėdint vežimėlyje Mindaugui patekti į TV bokštą nepavyko.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas 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.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 173 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2. N-7. 2/13 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/1 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 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. 161 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
LRT forumas. 22:20 Nematoma Lietu-
vos istorija. N-7. 23:20 Modernus se-
rialas. Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14. 9 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/14 s. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 161 s. (kart.).

Antradienis, spalio 24 d. 
09:05 Senis. N-7. 174 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/14 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/2 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 162 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 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 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 3. 
N-14. 3/9 s. 00:15 Premjera. Detekty-
vas Monkas 5. N-7. 5/15 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Nematoma Lie-
tuvos istorija. N-7. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 162 s. (kart.).

trečiadienis, spalio 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 175 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/15 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/3 s. 11:40 Emigrantai. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 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. 163 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 
Premjera. Po vienu dangum. N-14. 1 s. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
5. N-7. 5/16 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 163 s. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 26 d.
09:05 Senis. N-7. 176 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/16 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/4 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 164 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 22:30 Moteris Berlyne. N-14. 

00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
164 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 177 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2. N-7. 2/17 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/5 s. 11:40 Stilius. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 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. 165 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos 
inspektoriai. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Premjera. Jausmų galia. N-14. 
00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 165 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 28 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2. 2/16, 2/17 s. 07:20 Premje-
ra. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1. 
35 s. 07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 47 s. 07:45 Premjera. Džeroni-
mas 3. 3/9 s. 08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:50 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Liūtų kelionė. 2 d. 
Brangus krovinys. (subtitruota). 12:45 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Er-
nis – šiaurės miškų vaiduoklis. (sub-
titruota). 13:40 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 4 s. Žudyti lengva. N-7. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 23:20 Tie ža-
vūs žirgai. N-7. (subtitruota). 01:15 Pa-
saulio dokumentika. Liūtų kelionė. 2 d. 
Brangus krovinys. (subtitruota, kart.). 
02:10 Pasaulio dokumentika. Ernis – 
šiaurės miškų vaiduoklis. (subtitruota, 
kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 03:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:00 
Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksi-
nis protas. (kart.).

Sekmadienis, spalio 29 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
11 s. Žąsiaganė. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mū-
sų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Sukčiai iš prigimties. 3 
d. Poravimosi žaidimai ir kiti nešvarūs 
darbeliai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai. 3 d. (subtitruota). 
13:45 Mis Marpl 5. N-7. 5/3 s. Čimni-
zo pilies paslaptis. 15:15 Laisvės vė-
liavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis pro-
tas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė lai-
da „Editos šou“. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Parti-
zanai. N-7. 5 s. 21:55 Premjera. Ne-
pakenčiamas žiaurumas. N-14. 23:35 
Drakula. N-14. 1, 2 s. 01:05 Pasaulio 
dokumentika. Sukčiai iš prigimties. 3 
d. Poravimosi žaidimai ir kiti nešvarūs 
darbeliai. (subtitruota, kart.). 02:00 Pa-
saulio dokumentika. Neatrasti Kolumbi-
jos kampeliai. 3 d. (subtitruota, kart.). 
02:50 Savaitė. (kart.). 03:45 Dainuoju 
Lietuvą. (kart.).

Pirmadienis, spalio 23 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Didvyrių draugužiai (48). 
07:25 Simpsonai (497) (kart.). N-7. 
07:55 Legendinės legendos. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2702). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(15). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (16). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(1). N-7. 13:30 Simpsonai (498). N-7. 
14:00 Simpsonai (499). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2092). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2093). N-7. 15:30 Pamilti vėl (119). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (29). N-7. 
20:00 Legendinės legendos. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (29). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (6). N-7. 
23:35 Gaudynės (6). N-7. 00:35 CSI kri-
minalistai (17). N-7. 01:30 Kaulai (1). 
N-7. 02:20 Paskutinis žmogus Žemė-
je (9). N-7. 02:45 Rouzvudas (16). N-7. 
03:35 Ponas Jangas (19). N-7. 04:00 
Ponas Jangas (20). N-7.

Antradienis, spalio 24 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (49). 06:55 Simpsonai (498) 
(kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (499) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (29). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (29). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2703). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (17). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(18). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (2). N-7. 13:30 Simpsonai (500). 
N-7. 14:00 Simpsonai (501). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2094). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2095). N-7. 15:30 Pamilti vėl (120). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (30). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (30). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Greito reagavimo būrys. N-14. 
00:15 CSI kriminalistai (18). N-7. 01:15 
Kaulai (2). N-7. 02:10 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (10). N-7. 02:35 Rouzvudas 
(17). N-7. 03:25 Ponas Jangas (21). N-7. 
03:50 Ponas Jangas (22). N-7.

trečiadienis, spalio 25 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (50). 06:55 Simpsonai (500) 
(kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (501) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (30). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (30). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2704). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(19). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (20). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (3). 
N-7. 13:30 Simpsonai (502). N-7. 14:00 
Simpsonai (503). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (2096). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2097). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (121). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto (31). N-7. 20:00 Ge-
ro vakaro šou. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (31). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 Patriotas. 
N-14. 00:20 CSI kriminalistai (1). N-14. 
02:05 Paskutinis žmogus Žemėje (11). 
N-7. 02:30 Rouzvudas (18). N-7. 03:20 
Ponas Jangas (23). N-7. 03:50 Ponas 
Jangas (24). N-7.

ketvirtadienis, spalio 26 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (51). 06:55 Simpsonai 
(502) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(503) (kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto 
(31). N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(31). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2705). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (21). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (22). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4). N-7. 13:30 Simpsonai 
(504). N-7. 14:00 Simpsonai (505). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2098). N-7. 15:30 Pa-
milti vėl (122). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(32). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (32). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Aš, kitas aš ir Ire-
na. N-14. 00:50 Kaulai (3). N-7. 01:45 
Paskutinis žmogus Žemėje (12). N-7. 
02:10 Rouzvudas (19). N-7. 03:25 Po-
nas Jangas (25). N-7. 03:55 Ponas Jan-
gas (26). N-7.

Penktadienis, spalio 27 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (52). 06:55 Simpsonai (504) 
(kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (505) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (32). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (32). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2706). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (23). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(24). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (9). N-7. 13:30 Simpsonai (506). 
N-7. 14:00 Simpsonai (507). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2099). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2100). N-7. 15:30 Pamilti vėl (123). 

Pirmadienis, spalio 23 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (69). 07:05 „Kaukė“ 
(47). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (29). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (97). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (98). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių 
karas“ (14). 14:25 „Dvi širdys“ (244). 
14:55 „Dvi širdys“ (245). 15:25 „Dvi 
širdys“ (246). 15:55 „Dvi širdys“ (247). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (22). 20:30 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pro-
jektas „Monstras“. N14. 00:05 „Juoda-
sis sąrašas“ (7). N-7. 00:55 „Visa me-
nanti“ (5). N-7. 01:45 Pabėgti neįma-
noma (kart.). N14.

Antradienis, spalio 24 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (70). 07:05 „Kaukė“ (48). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (30). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (99). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (100). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ 
(15). 14:25 „Dvi širdys“ (248). 14:55 „Dvi 
širdys“ (249). 15:25 „Dvi širdys“ (250). 
15:55 „Dvi širdys“ (251). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (23). 20:30 Kitu kampu. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Mirties kelias. N14. 
00:20 „Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 01:10 
„Visa menanti“ (6). N-7. 02:00 Projektas 
„Monstras“ (kart.). N14.

trečiadienis, spalio 25 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (71). 07:05 „Kaukė“ 
(49). 07:30 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“ (31). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (101). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (102). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:30 Anapus nežinomy-
bės. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (16). 
14:25 „Dvi širdys“ (252). 14:55 „Dvi 
širdys“ (253). 15:25 „Dvi širdys“ (254). 
15:55 „Dvi širdys“ (255). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (24). 20:30 Pagauk dainą. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Sachara. N-7. 
00:55 „Juodasis sąrašas“ (9). N-7. 
01:45 „Visa menanti“ (7). N-7. 02:30 
Mirties kelias (kart.). N14.

ketvirtadienis, spalio 26 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (72). 07:05 „Kaukė“ (50). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (32). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (103). N-7. 08:50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ (104). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:35 KK2 (kart.). N-7. 13:00 KK2 (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (17). 14:25 „Dvi 
širdys“ (256). 14:55 „Dvi širdys“ (257). 
15:25 „Dvi širdys“ (258). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA Brėkštanti aušra. 2 dalis. N14. 00:45 
„Juodasis sąrašas“ (10). N-7. 01:35 „Vi-
sa menanti“ (8). N-7. 02:20 Alchemija. 
VDU karta. 02:50 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, spalio 27 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (73). 07:05 „Kaukė“ (51). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (33). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (105). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (106). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:35 KK2 (kart.). N-7. 13:00 KK2 (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (18). 14:25 „Dvi 
širdys“ (259). 14:55 „Dvi širdys“ (260). 
15:25 „Dvi širdys“ (261). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (262). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAI-
TĖS HITAS. PREMJERA 13 valandų. 
Slaptieji Bengazio kariai. N14. 23:55 
Laisvės kirtis. N14. 01:40 Brėkštanti 
aušra. 2 dalis (kart.). N14.

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

„Kaukė“ (50) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (32) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos mašinėlės“ (39). 07:45 „Ne-
ramūs ir triukšmingi“ (14). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (9). 08:35 „To-
mo ir Džerio pasakos“ (1). 09:00 „Po-
nas Bynas“ (18). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (39). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ (7). 
10:10 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Se-
mio nuotykiai. 11:55 PREMJERA Dra-
kono perlo paslaptis. N-7. 13:50 Misija 
„Pelėdos“. 15:40 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis. N-7. 17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečiasis. 
21:15 Smokingas. N-7. 23:20 Ateini čia 
arba gausi į dūdą! N14. 01:40 Laisvės 
kirtis (kart.). N14.

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

„Kaukė“ (51) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (33) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos mašinėlės“ (40). 07:45 „Ne-
ramūs ir triukšmingi“ (15). 08:10 „Kempi-
niukas Plačiakelnis“ (10). 08:35 „Tomo ir 
Džerio pasakos“ (2). 09:00 „Ponas By-
nas“ (19). 09:25 „Tinginių miestelis“ (40). 
09:55 „Ogis ir tarakonai“ (8). 10:05 KINO 
PUSRYČIAI Asteriksas nustebina Ceza-
rį. 11:45 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo is-
torijos. N-7. 13:55 „Pričiupom!“ (6). 14:25 
Laukiniai laukiniai vakarai. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Lietuvos balsas. 22:10 PREMJERA 
Amerikiečių snaiperis. N14. 00:50 Mir-
ties motelis 2. Pirmasis kirtis. S. 02:30 
Smokingas (kart.). N-7.

Pirmadienis, spalio 23 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (11). N-7. 07:35 „Farų karai“ (4) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (586) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (19) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (21) (kart.). N-7. 11:35 
„Įteisintas faras“ (31) (kart.). N-7. 12:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (17) (kart.). 
N-7. 13:45 „Farų karai“ (5). N-7. 14:45 
„Muchtaro sugrįžimas“ (587). N-7. 15:50 
„Voratinklis“ (20). N-7. 16:55 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (22). N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:25 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (18). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ 
(32). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Svei-
ki atvykę į spąstus. N14. 23:00 Pjū-
klas 4 (kart.). S. 00:45 „Sostų karai“ (1) 
(kart.). N14. 01:45 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (13). N-7. 02:30 Farai (kart.). N-7. 
02:50 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų žai-
dimai“ (1) (kart.). 03:40 „Žvaigždės ke-
lias (Alos Pugačiovos istorija)“ (9) (kart.).

Antradienis, spalio 24 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(12). N-7. 07:35 „Farų karai“ (5) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (587) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (20) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (22) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas 
faras“ (32) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (18) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (6). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (588). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (21). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-

TV3

LNK

BTV

N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Snieguolė ir septyni nykštu-
kai. 21:10 Toras. N-7. 23:30 Paguoda. 
N-14. 01:30 Patriotas. N-14.

Šeštadienis, spalio 28 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų is-

torijos (6). 07:00 Bailus voveriukas (21). 
07:30 Transformeriai. Maskuotės meis-
trai (20). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos (7). 
08:30 Kur giria žaliuoja. 09:00 Virtuvės 
istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 Mi-
sija: dirbame sau. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Arlo - kalbantis paršelis. N-7. 
12:40 Šoklusis bičiulis. Septinto padavi-
mo smūgis. 14:30 Merlinas. Sugrįžimas. 
N-7. 16:15 Ekstrasensų mūšis (11). N-7. 
18:00 INOprogresas. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Techtop 
2017. 21:30 Dalaso klubas. N-14. 23:55 
Vieno žmogaus armija. N-14. 01:40 Aš, 
kitas aš ir Irena. N-14.

Sekmadienis, spalio 29 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų is-

torijos (7) (kart.). 07:00 Bailus voveriu-
kas (22). 07:30 Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai (21). N-7. 08:00 Ančiukų is-
torijos (8). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 
Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigž-
dučių būstas (8). 10:00 Pasaulis pa-
gal moteris. 10:30 Svajonių sodai (59). 
11:30 Stipruolis Kalėdų Senelis. N-7. 
13:30 Paauglių paplūdimys 2. N-7. 15:45 
Simpsonai (5). N-7. 16:15 Ekstrasensų 
mūšis (12). N-7. 18:00 Raudonas kili-
mas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 
N-7. 22:00 Tai reiškia karą. N-14. 23:55 
Persekiojama daktaro. N-14. 01:40  Vie-
no žmogaus armija. N-14.

LRT
tų gatvės“ (23). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (33). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Vertikali riba. 
N-7. 23:25 Sveiki atvykę į spąstus (kart.). 
N14. 01:15 „Begėdis“ (2). S. 02:05 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (14). N-7. 02:50 Fa-
rai (kart.). N-7. 03:15 „Liūtas prieš hie-
ną. Plėšrūnų žaidimai“ (2) (kart.). 04:05 
„Pragaro katytė“ (4) (kart.).

trečiadienis, spalio 25 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(13). N-7. 07:35 „Farų karai“ (6) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (588) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (21) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (23) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas 
faras“ (33) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (19) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (7). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (589). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (22). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (24). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (34). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Meksikietis. N-7. 
23:25 Vertikali riba (kart.). N-7. 01:40 
„Begėdis“ (3). S. 02:35 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (15). N-7. 03:20 Farai (kart.). 
N-7. 03:45 „Pragaro katytė“ (5) (kart.).

ketvirtadienis, spalio 26 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (14). N-7. 07:35 „Farų karai“ (7) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (589) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (22) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (24) (kart.). N-7. 11:35 
„Įteisintas faras“ (34) (kart.). N-7. 12:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (20) (kart.). 
N-7. 13:45 „Farų karai“ (8). N-7. 14:45 
„Muchtaro sugrįžimas“ (590). N-7. 15:50 
„Voratinklis“ (23). N-7. 16:55 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (25). N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:25 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (21). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ 
(35). N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Kovotojas. N14. 23:05 Meksikietis 
(kart.). N-7. 01:20 „Begėdis“ (4). S. 02:20 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (16). N-7. 03:05 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (1) (kart.). 
N-7. 03:50 Savaitės kriminalai (kart.). 
N-7. 04:15 „Kriminalistikos istorija“ (3).

Penktadienis, spalio 27 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (15). N-7. 07:35 „Farų karai“ (8) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (590) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (23) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (25) (kart.). N-7. 11:35 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (12) (kart.). 
N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(21) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ (1). 
N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ (591). 
N-7. 15:50 „Voratinklis“ (24). N-7. 16:55 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (26). N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (22). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (42) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(42) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Penktas Dievo įsakymas - nežu-
dyk. N14. 23:20 Kovotojas (kart.). N14. 
01:20 „Begėdis“ (5). S. 02:15 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (17). N-7. 03:00 Penktas 
Dievo įsakymas - nežudyk (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 28 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (13) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (14) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (15) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. Lai-
da žvejams. 10:00 „Nutrūkę nuo gran-
dinės“ (13). 10:30 „Pragaro katytė“ (6). 
11:30 Stručiai. Gyvenimas bėgte. 12:40 
„Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)“ (10). 13:50 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (2). N-7. 14:50 „Kas žudi-
kas?“ (4). N-7. 16:00 Blogiausias Lie-
tuvos vairuotojas. N-7. 17:00 LKL čem-
pionatas. Neptūnas – Pieno žvaigždės. 
19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO 
HEROJUS Išrinktųjų medžioklė. N-7. 
00:20 AŠTRUS KINAS Bijok jo vardo. 
S. 02:00 „Begėdis“ (4) (kart.). S. 03:00 
„Begėdis“ (5) (kart.). S. 03:50 Muzikinė 
kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 29 d. 
06:30 „Savickas Classic“ Turny-

ras Vilniuje (kart.). 07:30 Sveikatos 
kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Galiūnų čempionų lygos etapas Suo-
mijoje. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(14). 10:30 „Pragaro katytė“ (7). 11:30 
„Gamtos čempionai“ (1). 12:40 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ (36). 
13:15 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (37). 13:40 Sveikinimai. 16:00 
„Policijos akademija“ (6). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Žalgiris – Lietkabe-
lis. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7. 
21:55 Anapus nežinomybės. N-7. 22:55 
„Sostų karai“ (2). N14. 00:05 Išrinktųjų 
medžioklė (kart.). N-7. 02:05 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (13) (kart.). N-7. 03:55 Anapus 
nežinomybės (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Niekas nė nebando nu-
ginčyti lenkių grožio. Ne-
nuostabu, kad šioje šalyje 
jau seniai dėl gražiausio-
sios vardo varžosi ir neį-
galiojo vežimėlyje sėdin-
čios merginos. Kas beat-
sitiktų, grožis – svarbiau-
sia. Tad nenuostabu, kad 
pirmasis pasaulio neįga-
lių gražuolių konkursas 
šį spalį įvyko Varšuvoje.

Socialiniame tinkle facebook 
kauniečiai pasidalijo nuotrau-
ka, kurioje matyti, kaip preky-
binis autobusiukas užstoja net 
kelias neįgaliųjų vietas. 

Nuotrauka įžiebė aršią disku-
siją. Vieni kauniečiai siūlė fiksuo-
ti tokių prekiautojų automobilių 
valstybinius numerius ir infor-
maciją perduoti policijai. Kiti jo-
kios problemos nematė ir pasiū-
lė vairuotojams tiesiog apvažiuo-
ti ir automobilius pastatyti kitoje 
vietoje, tačiau tai sulaukė negalią 
turinčių žmonių pasipiktinimo.

„Ar bent įsivaizduojate, kaip 
sudėtinga neįgaliajam apvažiuo-
ti, kitur pastatyti automobilį. 
Paskui nuo tolimiausio aikšte-
lės kampo eiti į prekybos centrą. 
Juk reikia ir vežimėlį išsitraukti, 
ir plačiau duris atverti“, – rašė 
kitas socialinio tinklo vartotojas.

„Kad būtų laikomasi kelio 
ženklų – ir mūsų, ir policijos rei-
kalas, bet pastaruoju metu dau-
giau dirbame mes. Nuo metų 
pradžios labai aktyviai stebime 
automobilių statymą mieste. Į 
minėtą vietą išsiuntėme ekipa-
žą ir stengsimės ateityje dar dau-
giau dėmesio skirti neįgaliųjų 
vietoms tikrinti“, – sakė Kauno 
miesto savivaldybės Viešosios 
tvarkos skyriaus vedėjas Vytau-
tas Jurkevičius.

Kauno miesto savivaldybės 
viešųjų ryšių atstovai patikino, 
kad netoli Žemaičių pl. 23 pas-
tato trečiadieniais išduotas leidi-
mas ūkininkų turgeliui. Susisie-
kus su organizatoriumi, gautas 
patvirtinimas, kad užfiksuotas 
prekybininkas yra turgelio daly-
vis. Vadovas atsiprašė ir pažadė-
jo, kad daugiau tai nepasikartos.

Turgus svarbiau nei neįgalieji?
Edita Radzevičiūtė portale www.diena.lt rašo, kad prekiautojai 
Kaune dėl verslo okupuoja neįgaliųjų ženklu pažymėtas auto-
mobilių stovėjimo vietas. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąArklio uodegos 
sindromas – tai ne 

šukuosenos pavadinimas, 
bet niūri diagnozė 

24 konkurentės tapo 
draugėmis

Sukaupta daug patyrimo or-
ganizuojant grožio šventes, to-
dėl Lenkijos sostinė svetingai, 
tinkamai pasiruošusi pasitiko 
iš viso pasaulio atvažiavusias 
merginas.

Dalyvės buvo nemokamai 
apgyvendintos, maitintos (fi-
nansavo Varšuvos savivaldybė, 
privatūs rėmėjai), na, o kiek dar 
teko išleisti drabužiams, įvai-
rioms pamokoms...

Pasauliniame konkurse var-
žėsi 24 merginos, jau nugalėju-
sios panašiose varžybose savo 
šalyse. Atvažiavo iš artimų ir to-
limų valstybių, iš gerai pažįsta-
mų ir iš kito žemės krašto. Bu-
vo atstovaujamos ir tokios ša-
lys, kur įsigyti vežimėlį geba toli 
gražu ne kiekvienas neįgalusis.

Finalinį pasirodymą lenkai 
surengė puikiai. Scenoje vienas 
kitą keitė populiarūs daininin-
kai, o salėje žiūrovai buvo pa-
ties aukščiausio rango – politi-
kai, visuomenės veikėjai. Mer-
ginoms su negalia tikrai netrū-
ko dėmesio. Dalyvės namo išsi-
vežė puikių įspūdžių ir daugy-
bę naujų draugų adresų. Jauki 
atmosfera skatino draugauti ir 
atsiskleisti, negąsdino nė filma-
vimo kameros.

Viena už kitą skaudesnės 
istorijos

Be abejo, žurnalistams bu-
vo įdomu sužinoti daugiau apie 
merginų likimus. Kas nutiko, kad 
jos atsisėdo į vežimėlį? 31erių 
Rajalakšmi iš Indijos: „Tai atsi-

tiko prieš 10 metų. Buvau odon-
tologijos studentė. Kažkur va-
žiavome su šeima. Aš miegojau. 
Avarijos momento neprisimenu. 
Kai pabudau, kojų nebejaučiau. 
Vis dėlto baigiau mokslus. Tiesa, 
niekas nenorėjo manęs įdarbinti, 
todėl pati įsteigiau odontologijos 
kliniką. Turiu dar įvairios papil-
domos veiklos. Kuriu drabužius, 
vadovauju jogos kursams, kovo-
ju už neįgaliųjų teises Indijoje.“

Maria Diaz iš Čilės taip pat 
nukentėjo prieš 10 metų, irgi 
automobilyje, bet ne dėl ava-
rijos. Štai ką ji papasakojo: „Su 
draugais važiavau namo, iki jų 
buvo likę keli šimtai metrų. Kaž-
kas šovė į automobilį ir pataikė į 
mane. Likau paralyžiuota. Buvau 
vos 18kos. Labai panikavau. Ro-
dės, be tėvų pagalbos išvis nesu-
gebėsiu gyventi, todėl nutariau 
žūtbūt išgyventi viena. Išvažia-
vau mokytis į sostinę. Bendra-
butyje rytais pusantros valan-
dos rengdavausi, prausdavausi. 
Buvo labai sunku. Mane išgelbė-
jo tenisas vežimėlyje. Kasdien 
treniruojuosi, tikiuosi patekti į 
parolimpines varžybas. Įkūriau 
įmonę, organizuojame motyva-
cinius renginius.“

Kirpėja, grožio salono savi-
ninkė Mirande Baker iš Nyder-
landų: „Buvau labai aktyvi. Dirb-
davau po 70 valandų per savaitę. 
Prieš 3 metus sukaustė stiprūs 
skausmai. Gydytoja man skyrė vis 
stipresnius nuskausminamuo-
sius. Vieną rytą išvis negalėjau 
pakilti, nebejaučiau kojų. Ligoni-
nėje pagaliau nustatė diagnozę: 
arklio uodegos sindromas (kai 
uodegikaulis pakrypsta į vieną 
ar kitą pusę). Operuoti buvo per 
vėlu. Taip ir atsidūriau vežimė-
lyje. Kojų nejaučiu, tačiau mano 
energija ir darbingumas niekur 
nedingo. Toliau dirbu salone. Man 
buvo sukonstruota speciali kėdė. 
Iš pradžių joje iškęsdavau tik mi-
nutę, o dabar sėdžiu kiek noriu, 
aptarnauju klientes. Negalia – tai 
dar ne pasaulio pabaiga. Ieškau 
naujų veiklų. Sukūriau TV laidą.“

Pasaulio gražuolė – 
Baltarusijos atstovė
23 metų psichologijos stu-

dentė Aleksandra Čičikova iš 

kaimyninės šalies tik paskutinę 
minutę užpildė paraišką daly-
vauti konkurse. Labai nustebi-
no savo draugus, nes niekas ne-
laikė jos ypatinga gražuole. Vis-
ką darė paskubomis – prisista-
tymo filmuką, reprezentacines 
nuotraukas ir kita. Bet nuojauta 
neapgavo. Aleksandra sugebė-
jo atkreipti į save dėmesį, o pa-
tekusi į finalą susigriebė, susi-
kaupė ir puikiai pademonstra-
vo save. Buvo linksma ir atvira, 
tuo sužavėjo visus.

„Užaugau daugiavaikėje 
šeimoje, – papasakojo balta-
rusė. – Buvau 17kos, kai sta-
tant mūsų namą, užlipusi į tre-
čią aukštą, užkliuvau už plyte-
lių krūvelės, susvyravau ir iš-
lėkiau pro langą, vietoj kurio 
sienoje dar tebuvo skylė. Lūžo 
stuburas. Šis įvykis man neta-
po tragedija. Buvo pati jaunys-
tė, gyvenimas prieš mane sklei-
dėsi gražiausiomis spalvomis – 
tik stebėjau jį iš vežimėlio. Stu-
dijuoju neakivaizdiniame sky-
riuje. Tarp sesijų irgi turiu ką 
veikti: dalyvavau lyderystės se-
minare Lenkijoje, keliavau po 
Škotiją, išmokau fotografuoti 
ir filmuoti, lankau šokius veži-
mėlyje, išmėginau ir modelio 
darbą. Tačiau turiu ir svarbų 
kasdienį darbą. Dirbu paslau-
gų kompanijoje „124“. 3 kartus 
per savaitę einu į sporto salę, 
kad nesuglebtų raumenys. Vai-
dinu teatre.“

Anot konkurso vertinimo 
komisijos pirmininkės Kata-
žynos VojtašekGinalskos, šiuo 
grožio festivaliu siekiama pa-
keisti neįgaliojo vežimėlyje 
sėdinčių moterų įvaizdį, kad 
jos nebūtų vertinamos tik pa-
gal savo negalią. Ji sakė: „Svar-
biausia – ne išvaizda, bet jų as-
menybė, kasdieninė veikla, jų 
pergalės ir svajonės.“ Vis dėl-
to žiūrovai plojo ir už išvaizdą, 
ypač kai merginos demonstra-
vo tautinius kostiumus, koktei-
lines ir vakarines sukneles, ir 
už sąmojingumą, kai vežimė-
lyje suk nelė tarsi netyčia nu-
slysdavo į šoną ir pasirodyda-
vo gražios kojos.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Priekuliškė Petronėlė Teresė 
Marcinkevičienė – viena iš 22 
sunkią negalią turinčių Klaipė-
dos rajono gyventojų, kuriai tei-
kiama integrali pagalba. Tik su 
vaikštyne vaikštanti senolė ir jos 
artimieji itin dėkingi Priekulės 
socialinių paslaugų centro spe-
cialistams, kiekvieną darbo die-
ną ateinantiems į namus.

Socialinė globa ir slauga na-
muose neįgaliems vaikams, dar-
bingo amžiaus neįgaliems asme-
nims, senyvo amžiaus asmenims 
bus teikiama visose šalies savi-
valdybėse, išskyrus Neringos. 
Priekulės SPC už projektines lė-
šas nusipirko 2 naujus automo-
bilius, kuriais kasdien specialis-
tai vyksta pas sunkią negalią tu-
rinčius žmones. Centre įdarbinta 
20 darbuotojų. Komandoje dirba 
socialinis darbuotojas, socialinio 
darbuotojo padėjėjas, slaugyto-
jas, slaugytojo padėjėjas, kinezi-
terapeutas, psichologas.

Centras už projekto lėšas 
nupirko čiužiniusvonias, tvir-
tinamas lovoje su nuotekų žar-
na, čiužiniovonios nuotekų re-
zervuarus, perkėlimo (vartymo) 
paklodžių, pakėlimo, perkėlimo 
diržų, kraujospūdžio matavimo 
aparatą, bekontaktį termomet
rą, dušo/tualeto kėdęvežimėlį 
su ratukais, daugiafunkcę dušo 
kėdę, elektrinį rankų, kojų tre-
niruoklį.

Centre pakalbinta kinezite-
rapeutė Sandra Kožukauskai-
tė ir slaugytoja Reda Vitkienė 
„Bangai“ pasakojo, jog specia-
lios priemonės ypač palengvi-
no slaugomųjų priežiūrą. „Iš 22 
klientų net 19 – gulinčių, kai ku-
riuos ypač sunku išmaudyti. Čiu-
žiniaivonios leidžia ne tik tinka-
mai pasirūpinti ligonių higiena, 
bet ir suteikia jiems seniai pa-
mirštą džiaugsmą pasipliušken-
ti“, – pasakojo specialistės.

Anot Priekulės socialinių 

paslaugų centro direktorės Vi-
lijos Lingienės, klientų atsilie-
pimai geri, patenkinti ir jų arti-
mieji, kuriems taip pat teikiama 
slaugytojo konsultacinė pagalba.

Integralią pagalbą asmens 
namuose gali gauti neįgalieji vai-
kai, neįgalieji darbingo amžiaus 
ir senyvo amžiaus asmenys, ku-
rių deklaruota gyvenamoji vieta 
yra Klaipėdos rajonas. Ši paslau-
gų visuma skirta sunkiems ligo-
niams. Pasak centro direktorės 
V. Lingienės, integrali pagalba 
susideda iš dviejų dalių. Sociali-
nė globa asmens namuose – tai 
visuma socialinių paslaugų, ku-
riomis asmeniui teikiama kom-
pleksinė pagalba namuose die-
nos metu. Slauga asmens na-
muose – tai asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos, teikiamos 
asmeniui namuose. „Slaugos pa-
slaugos teikiamos ne ilgiau kaip 
4,5 valandas per dieną iki 5 kar-
tų per savaitę asmens namuose. 
Dienos socialinė globa teikiama 
nuo 2 iki 8 valandų per dieną iki 
5 kartų per savaitę asmens na-
muose“, – sakė direktorė. 

Marcinkevičių namuose su-
tiktas slaugytojos padėjėją Li-
ną ŽemgulytęMockuvienę ir 
socialinės darbuotojos padėjė-
ją Andželą Taujenytę gyrė ligo-
nės vyras Juozas Algirdas: „Da-
ro jos viską: ir pamaitina, ir iš-
maudo, ir aprengia, ir lovą pa-
kloja, ir bendrauja, ir į lauką iš-
veda, ir žaidžia.“ 

Jovitos Norkienės dukra Al-
dona Glicienė telefonu sakė 
esanti labai patenkinta Prieku-
lės socialinių paslaugų centro 
kolektyvo darbu, gaunama pa-
galba: „Gyvename su mama vie-
nos, tad man jų pagalba – didžiu-
lė parama. Galiu iš namų išeiti, 
išvažiuoti su reikalais. Dėkinga 
labai, kad ne tik prižiūri mamą, 
bet atvežė iš Priekulės seniūni-
jos neįgaliojo vežimėlį.“

Sunkią negalios naštą patiki 
specialistams

Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ spausdinamas Vidos Va-
laitytės-Ivakhnenko straipsnis apie pagalbą namuose itin sun-
kiai sergantiesiems. 

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Pasauliniame konkurse varžėsi 24 merginos.

23 metų psichologijos studentė 
Aleksandra Čičikova.
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Prie kūrybos šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projek-
tą „Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Toleranci-
jos link“, „Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Pakalbėkime su vėju

Vėjams 
Išpustė
Mano lūkesčius 
Visus
It 
Žalią
Girios aidą.
Nepasipriešinsi.
Pasikartojimų 
Nebus.
Vien džiaugsiesi,
Neužmiršo,
Pralėkdamas
Kaskart 
Apžnaibo. 

Zinaida DilYtė-JURėnienė 
Panevėžio r. 

Sudie, vėjau
Fantastinė novelė (ištrauka)

– Pasiruoškite, – išgirdo Ru-
dolfas.

– Pasiruošęs.
– Palikite erdvę ir eikite iki 

X. Eidamas galite pasimėgauti 
praeities labirintais, vėliau jie 
bus ištrinti.

– Supratau. Vykdau, – atsa-
kė Rudolfas.

Jis išėjo iš erdvės, uždarė įsi-
vaizduojamas duris ir pasuko jo-
se raktą. Durys. Raktas. Prabėgo 
pusė amžiaus. Plūstelėjusi vaikys-
tės prisiminimų puokštė svaigino 
paprastu ir tyru aromatu.

Netoli namų ošė vandeny-
nas. Perėjus palmių giraitę, nu-
sileidus uolose iškaltais laiptais, 
atsidurdavai balto smėlio roju-
je. Potvyniai ir atoslūgiai jam 
kėlė nuostabą. „Vandenynas ei-
na miegučio“, – aiškino mama, 
slūgstant bangoms į vidurį. „Aš 
gimiau žemėje ar vandenyje?“ – 
kartą klausimu nustebino tė-
vus.“ Tave radome bokšte, vėjo 
atpūstą.“ Mama, tėvas, ištiki-
ma draugė papūga Riki, saulė, 
vanduo ir žuvys. Ir senas užge-
sęs švyturys, pervadintas bokš-
tu. Dar buvo vėjas. Nematomas, 
bet vis primenantis apie save, 
dažnai keičiantis kryptį bei sti-
prumą. Vėjo buvo pilni kamba-
riai, jis įsliuogdavo pro pravi-
rus langus, pakildavo laiptais 
iki stogo ir dingdavo išsisklai-
dydamas sename, vergų laikus 
menančiame name.

Mama dirbo už namo esan-
čioje laboratorijoje. Į tą paslap-
čių kupiną patalpą be jos leidi-
mo niekas negalėjo įeiti. Tėvas 
tyrinėjo vandenyno gelmes. Jo 
laimikiai stebino ir žavėjo. Ypač 
keisčiausių formų žuvys. Žiūrė-
damas į veidrodines žuvų akis, 
bandė jas prakalbinti, bet vel-
tui. Naktimis žuvys atplaukda-
vo į jo sapnus ir tėvo lūpomis 
sekdavo pasakas apie nuosta-
bų vandens pasaulį. Jame bu-
vo visko: nuskendusių miestų, 
laivų, kalnų, ežerų, ugnikalnių 
bei vandenyno gyventojų, to-
kių nepanašių į žmones, bet la-
bai jiems reikalingų. Kada tėvas 
atplukdydavo ryklį, pajusdavo 
gailestį, nes jis būdavo skirtas 
bandymams mamos laborato-
rijoje. Mama kūrė vakciną nuo 
spindulinės ligos. „Ryklių imu-
ninė sistema labai stipri“, – aiš-
kino ji. Tėvas pritarė jos nuomo-
nei, tačiau liepė nepamiršti, kad 
rykliai gyvena vandenyje, kuris 
užterštas, kaip ir viskas, ką pa-
lietė žmogaus veikla. „Kada pa-
siimsi mane?“ – klausdavo tėvo. 
Atsakymas būdavo vienareikš-
mis. „Turi užaugti. Vandenynas 
dosnus, bet ir labai pavojingas.“

Atvykdavo svečių. Sportiniai 
lėktuvėliai nutūpdavo nedide-
liame salos aerodrome. Juos ža-
vėjo aplinka, senas dvaras, ra-
mybė ir vandenyno didybė. „Jūs 
gyvenate rojuje“, – tarsi susitarę 
kartodavo atvykusieji. „Taip, – 
pritardavo tėvas. – Jeigu ne vė-
jas. Jis tampa vis labiau nenu-
spėjamas.“

Jis žinojo, kad negalima 
trukdyti mamos. Ištikimoji Ri-
ki sekiojo paskui ir mielai daly-
vaudavo jo žaidimuose. Pavar-
gęs eidavo žiūrėti tėvo sukurtų 
mokslinių filmų. Tačiau vakaro 
valandos buvo skirtos šeimai. 
Tada sulaukdavo atsakymų į 
visus kamuojančius klausimus. 
Paaugus tėvas padovanojo fil-
mavimo kamerą ir parodė, kaip 

ja naudotis. Pirmas savarankiš-
kas darbas apie ištikimąją pa-
pūgą sulaukė pripažinimo tarp 
tėvo draugų, jam pranašavo me-
nininko ateitį. 

Gyvenimas ošė tarsi vande-
nynas, bet vieną dieną atsitiko 
nelaimė – dingo mama. Jį pa-
žadino garsūs šūksniai. Svetimi 
žmonės vaikščiojo po namus, 
kažko ieškodami. Sutrikęs tė-
vas į jų klausimus atsakydavo 
pečių gūžčiojimu. Jį pamatęs, 
apkabino ir teištarė: „Nerandu 
mamos.“ Bėgo laikas, bet mama 
nesugrįžo.

Tėvo kaktoje atsiradusios 
raukšlės, nusvirę lūpų kampai 
bylojo apie didžiulę įtampą.

– Rudolfai, – kartą pašau-
kė tėvas. 

Jis sukluso, pakėlęs akis nuo 
knygos, laukė, ką pasakys tėvas. 
Vardu jį vadindavo išskirtiniais 
atvejais.

– Vakar susisiekiau su ma-
mos giminaičiais. Jie laukia ta-
vęs. Susikrauk lagaminą, rytoj 
nuskraidinsiu tave į sostinę ir 
palydėsiu į lainerį, – paglostė 
jam plaukus ir pridūrė: – pati-
kėk, taip bus abiem geriau. 

Tada jis suprato, ką reiškia 
posakis „pasaulis susvyravo“, 
kurį perskaitė knygoje.

– Tau reikia mokytis, Rudi, 
tu gabus, čia nėra nei mokyklos, 
nei vaikų.

Jis negirdėjo jį įkandin besi-
vejančių tėvo žodžių, išbėgo iš 
namų prie vandenyno. „Mus iš-
skiria, ką man daryti?“ Bangos 
ritosi viena po kitos, bet prasi-
veržusios ašaros trukdė išgirsti 
jų atsakymą. Išsiverkus palen-
gvėjo ir jis nuėjo krautis laga-
mino. Ankstų rytą jie išėjo iš na-
mų, tėvas užrakino duris ir pa-
kišo raktą po akmeniu:

– Jeigu tu grįši, o aš būsiu iš-
plaukęs, raktą rasi čia, – parodė.

– O kodėl tu nevyksti su ma-
nim? – pakėlė į tėvą ašarotą 
veidelį.

– Mano namai čia.
– O kur mano namai?
– Tavo namai visada bus čia, 

bet dabar turi išvykti mokytis, – 
ir nuleidęs galvą pridūrė: – Tam 
pritartų ir mama. Aš lauksiu jos 
čia. Eime. 

– O kas nutiko mamai? Tą ry-
tą. Noriu žinoti tiesą.

Tėvas patylėjo, susikaupė ir 
papasakojo: 

– Atsimeni tą neramią sa-
vaitę, kada vėjas nuvertė bokš-
tą? Lindėjome slėptuvėje, kurios 
tvirtos sienos mus saugojo, tik 
mama nerimavo, ar nenuken-
tės laboratorija. Raminau ją. Vė-
jas staugė baisiausiai, kaip tik 
moka šėlti gamtos stichija ir... 
staiga pasidarė tylu. Išlindau iš 
slėptuvės ir nuėjau apsižvalgy-
ti. Tai, ką pamačiau, apstulbino: 
jokių uragano žymių. Palmių ša-
kas kedeno lengvas vėjas, tik vie-
na styrojo šaknimis į viršų. Uo-
los prie vandenyno ramiai mie-
gojo ir tik senasis bokštas gulė-
jo paslikas, tarsi milžino ranka 
jį būtų paguldžiusi. Pakviečiau 
mamą ir nutariau ryte išplauk-
ti, nes turėjau paruošti kelis re-
portažus, bet ji prašė palauk-
ti – nepatiko „mistika“. Tačiau 
aš juokiausi iš jos nuogąstavi-
mų: bokštas buvo labai senas, 
todėl jį ir įveikė uraganas. „At-
rodo, kad čia pasidarbavo pats 
šėtonas“, – kalbėjo ji. Aš vėl juo-
kiausi, ji pralinksmėjo. Ryte ma-
ma atėjo palinkėti man gero vė-
jo. Ji stovėjo ant smėlio ir šypso-
josi. Staiga kažkas pašaukė ma-
ne, o pasisukęs pamačiau... – tė-
vas sudrebėjo, nusipurtė ir tęsė 
toliau: – Sustingau tarsi drus-
kos stulpas, jis dingo, o kai at-
sigręžiau į mamą, jos nebuvo. 
Puoliau į namą, apibėgau pa-
krantę – neradau. Susisiekiau 
su specialiosiomis tarnybomis, 
prašiau draugų pagalbos – tyla.

– Kas ten buvo? Pabaisa? 
Monstras? Kaip jis atrodė?

– Jis atrodė tarsi... Viskas tru-

ko keletą minučių, o vėliau... – 
tėvas pravirko. 

Pirmą kartą pasijutęs suau-
gusiu, apkabino tėvą ir pabučia-
vo į skruostą. Dabar tapo aiškus 
tėvo užsisklendimas, perdėta jo, 
Rudžio, apsauga, išsiuntimas to-
li nuo namų. Leidosi „srovės ne-
šamas“ į kitą žemyną. Su nuosta-
ba žvelgė į kalnus, miškus, upes, 
pusbrolius, tetas, dėdes, besišyp-
sančius ir kalbančius sunkiai su-
prantama kalba. Jie nestokojo 
tolerancijos – nelindo į sielą ir 
neuždavinėjo kvailų klausimų, 
laukė, kada pats atsivers. Gąs-
dino viena: tėvas tylėjo. Nedrį-
so paklausti, kodėl yra pamirš-
tas, bandė paskambinti jam, bet 
kažkas blokavo skambučius. Kai 
laukimas tapo nepakeliamas, 
buvo pakviestas į dėdės kabine-
tą. Žinia buvo smūgis, kurio no-
kautą prisimins kas dieną: ura-
ganas nušlavė jų namą, labo-
ratoriją ir išplaukusį į vande-
nyną tėvą.

– Jūs atėjote į X, – vaikystės 
prisiminimus nutraukė balsas. – 
Turite laiko galutiniam sprendi-
mui: pasiliekate žemėje ar ke-
liaujate į rožinio Varnėno plane-
tą. Mes nenaudojame prievartos. 
Ar turite klausimų? 

– Koks mano žmonos Ma-
ri likimas?

– Ji lieka. Mums netinka jos 
DNR.

– Ar mano mama pas jus ir 
kodėl?

– Ji jau buvo sukūrusi vakci-
ną, bet mes numatėme pasek
mes, todėl neleidome panaudoti.

– Ar bus panaudota mano su-
kurta vėjo formulė?

– Rožinio Varnėno planeto-
je nėra vėjo. 

– Ar sugrįšiu į Žemės plane-
tą ir kada?

– Po atominio sprogimo rei-
kės daug laiko, kol bus sukurta 
nauja gyvybės forma.

Gražina ČekAViČienė 
Jonava 

Pakylėk lig debesų
Vėjau, pabūk nors tu draugu,
Pabūki pranašu linksmu, 
Atskridęs viesulu svaigiu, 
Priglausk, apglėbk plačiu sparnu!
Nupūtęs sluoksnį pelenų
Nuo apanglėjusių širdžių,
Pilkų užgesusių jausmų, 
Vėl pakylėk lig debesų.

Genovaitė ADiklienė 
Utena

(Tęsinys – kitame numeryje) aldonos milieškienės  
nuotr.

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda


