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Pusantrų metų augin-
tas ir puoselėtas sociali-
nis projektas „Ypatingas 
grožis“ baigėsi. Visuo-
menei pristatytas jo re-
zultatas – unikali nega-
lią turinčių žmonių me-
ninių fotografijų paro-
da. Projektas įtraukė ir 
suvienijo apie 300 pačių 
įvairiausių žmonių – 109 
modelius, 74 fotografus, 
50 grožio stilistų, 6 ope-
ratorius, 5 dekoratorius, 
floristus, 16 savanorių, 6 
organizatorius, 4 infor-
macinius partnerius, 11 
rėmėjų. Visi jie patikėjo 
dviejų negalią iš arti pa-
žįstančių moterų – Editos 
Navickienės ir Vidmantės 
Raustytės – svajone: la-
biau už išorinį keri vidi-
nis grožis, tik padėkime 
jam atsiskleisti, įgalin-
kime jį. Šiauliuose gimu-
si projekto idėja greitai 
pasklido po daugelį ša-
lies miestų, pasiekė net 
Angliją ir Airiją. 

Integracijos keliu

„Ypatingas grožis“ įrodė: neįgalieji gali būti  
ir fotomodeliais, ir gėrio skleidėjais

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Asmeninio asistento pa-
galba – bene labiausiai 
pastaruoju metu neįga-
liųjų laukiama naujovė. 
Žadama, kad dalis ne-
galią turinčiųjų jos su-
lauks jau kitų metų pra-
džioje, tačiau klausimų 
dar daugybė: kaip ir kam 
bus teikiama ši paslauga, 
kas ją teiks ir pan. Apie 
tai kalbėta konferenci-
joje, kurią Lietuvos neį-
galiųjų draugija surengė 
įgyvendindama SADM lė-
šomis finansuojamą pro-
jektą „Nevyriausybines 
organizacijas vienijan-
čių asociacijų instituci-
nis stiprinimas“. 

Tolerancijos link

Asmeninis asistentas – 
arčiausiai žmogaus
„Asmeninio asistento pa-

slauga tai – namų ir viešojoje 

aplinkoje individualiai asme-
niui teikiama pagalba iki 4 va-
landų per parą, padedanti įga-
linti asmens savarankiškumą 

ir užtik rinanti svarbiausias as-
mens gyvybines veiklos funkci-
jas (asmens higiena, mityba, ju-
dumas / mobilumas ir sociali-

niai santykiai ir aplinka)“, – to-
kį apibrėžimą šiuo metu patei-
kia Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija (SADM). Pasak 
SADM Lygių galimybių skyriaus 
vedėjos Eglės Čaplikienės, as-
meninis asistentas neturėtų 
spręsti buities ar medicininių 
problemų, tai yra asmens pa-
galbininkas, kuris padėtų neį-
galiam žmogui tapti kuo sava-
rankiškesniam. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento Programų koordinavi-
mo ir stebėsenos skyriaus ve-
dėja Marija Oleškevičienė infor-
mavo, kad asmeninio asistento 
paslaugos Lietuvoje teikiamos 
291 neįgaliųjų NVO projekto rė-
muose. Iš viso jas gauna per 10 
tūkst. neįgaliųjų. M. Oleškevi-
čienės manymu, šiuo metu tei-
kiamos asmeninio asistento pa-
slaugos savo turiniu neužtikrina 
individualių asmens poreikių.  

Negalia – tik tarp kitko
Projekto „Ypatingas grožis“ 

koordinatorė V. Raustytė nesle-
pia: ją žeidė aplinkinių nuomo-
nė, kad negalią turintis žmogus 
negali būti fotomodeliu. Mergi-
na visiems skeptikams įrodė: ga-
li! Ir dar kaip gali! Vidmantė pa-
siryžo netgi švelniai erotinei fo-
tosesijai. Ne tik jos, bet ir daugy-
bės kitų „Ypatingo grožio“ mo-
delių nuotraukas drąsiai galima 
eksponuoti didžiausiose parodų 
salėse. Unikaliose fotografijose – 

laimingos akys, atviros šypse-
nos, smalsūs žvilgsniai, emoci-
jų iškrovos. Jose – odė džiaugs-
mui ir gyvenimui. O negalia, tas 
trikdantis, bendravimą su kito-
niškais žmonėmis vis dar var-
žantis barjeras, tarytum savaime 
nutolsta, neblaško žvilgsnio, pa-
sidaro toks nesvarbus, jog atro-
do, kad apskritai neegzistuoja. 

Tikra projekto pažiba tapęs 
Jaroslavas Milevskis neįgaliojo 
vežimėliu juda jau 15 metų. Vai-
kino gyvenimą pakeitė nesėk

mingas nėrimas į vandenį. Sun-
ki kaklo trauma, aukštas stubu-
ro pažeidimas – ir gyventi teko 
mokytis iš naujo. Pamokos bu-
vo sunkios, tačiau valios, ryžto 
ir užsispyrimo vaikinui netrūko. 
Šiandien Jaroslavas – aktyvus, 
viskuo besidomintis, ką tik my-
limą merginą vedęs jaunas vy-
ras. Ir puikus fotomodelis. Žiūri 
į fotografo Manto Reimerio da-
rytą jo nuotrauką, stebi Ramū-
no Snarskio pristatytame doku-
mentiniame filme užfiksuotas 

fotosesijos akimirkas ir matai 
gyvenimu besimėgaujantį žmo-
gų. Ryški tatuiruotė ant veido, 
madinga šukuosena, užkrečian-
ti šypsena, spalvingas motocikli-
ninko šalmas rankose... Tiesa, fo-
ne – neįgaliojo vežimėlio ratai...

Jaroslavas juokauja – savo 
negalios paslėpti negali, tad to 
jis ir nedaro. Nors žmonės vis re-
čiau skvarbiais žvilgsniais palydi 
rateliais judantį vaikiną, visiškai 
jų neišvengia.

Vitalijus ir Vilūnė svajoja sulaukti asmeninio asistento pagalbos.

Asta Džiugelytė ir jos portretas.
Į Seime, Europos informacijos centre, surengtą parodos „Ypatingas grožis“ pristatymą modeliai, fotografai, 
grožio specialistai susirinko iš visos Lietuvos.
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Druskininkai:

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Druskininkų neį-
galieji pasidalijo įdomios 
išvykos įspūdžiais. 

Įdomi edukacinė programa  
apie medų 

Lapkritį Druskininkų 
savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos nariai buvo išvy-
kę į edukacinę programą 

Stračiūnų kaime. Mus pa-
sitikusi Stračiūnų bendruo-
menės pirmininkė Jolan-
ta Miliuvienė papasakojo 

apie bendruomenės veiklą 
ir gyvenimą, atsinaujinu-
sius bendruomenės namus.

Edukacinė programa 
buvo skirta pažinčiai su bi-
tėmis ir jų produktais. Apie 
sparnuotąsias darbštuoles, 
jų gyvenimą ir produktus 
įdomiai papasakojo geriau-
sias Lietuvos bitininkas Al-
gis Milius. Paskui iš vaško 
gaminome įvairių formų 
žvakutes, kurios kiekvie-
nam išliks prisiminimui.

Šeimininkai pavaišino 
medumi, sūriu prie kavos 
ar arbatos. Labai džiugu, 
kad intensyvus kaimo gy-
venimas beveik neatsilie-
ka nuo miesto.

Laikas prabėgo labai 
greitai ir įdomiai. Visi liko-
me patenkinti šia išvyka.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Druskininkų neįgalieji nusifotografavo prie Stračiūnų simbolio – balinio vėžlio.

Turbūt dažnas matome, kaip komunalinių (buiti-
nių) atliekų konteineriuose rausiasi apšepusios 

būtybės. Žmonės juos įvardija benamiais, valkato-
mis, net svetimybe – „bomžais“. Tiesa, kartais atva-
žiuoja gerais dviračiais, net nuosavais automobiliais 
gan padorios išvaizdos piliečiai.

Kai kuriose šalyse tokius „lobynų“ ieškotojus va-
dina friganais (nuo angliško žodžio freegan, freega-
nism – tai gyvenimo būdas). Surasti yra ką. Nesena 
statistika byloja, kad Europos Sąjungoje per metus 
į sąvartynus iškeliauja apie 90 mln. tonų maisto. Ki-
taip tariant, kiekvienas europietis išmeta po 180 kg 
to, kas dar valgoma.

Friganizmas, pirmiausiai 1990 m. atsiradęs JAV, 
iš pradžių skelbė idėją boikotuoti didžiąsias korpo-
racijas, kurias kaltino žmogaus teisių pažeidimu, 
aplinkos teršimu. Vėliau suprato, kad problema ne 
„blogos“ korporacijos, o vartotojiška sistema. Dau-
gelyje šalių, ypač Afrikoje, žmonės badauja, o mais-
tas, geri buities daiktai išmetami laukan! 

Švedijoje studijuojanti lietuvė interneto pasky-
roje rašo, kad vieną savaitės vakarą, kai nebedirba 
didžiosios parduotuvės, nardo jų atliekų konteine-
riuose ir kaskart prisikrauna maišus vaisių, daržo-
vių, kitų valgomų dalykų. Jų pakanka ne vienai die-
nai. Prie „lobyno“ dėžių ji sutinka daugiau studentų, 
senukų, neįgalių žmonių. Ir visiems visko pakanka, 
visi draugiški, paslaugūs.

Rytų Europoje friganizmas dar tik įsisiūbuoja ir 
gerokai skiriasi nuo vakarietiškojo. Mat čia, taip pat 
ir Lietuvoje, prekybos centrų darbuotojai neskuba at-
sisveikinti su senstelėjusiais produktais: ištaiso var-
tojimo datas, skelbia nuolaidų akcijas ir pardavinė-
ja pigiau, skubinasi įbrukti labdaros organizacijoms 
arba pavieniams varguoliams, nepaisydami, kad ne-
švieži produktai gali pakenkti vartotojų sveikatai. 

Nelieka tušti ir buitinių atliekų konteineriai. Skai-
čiuojama, kad vienam mūsų gyventojui kasmet tenka 
apie 170 kg išmetamų maisto produktų, iš viso dau-
giau kaip 47 tūkst. tonų. Dalis to kiekio galėtų patek-
ti į socialines įstaigas: įvairius globos namus, skurs-
tančias šeimas, atitekti pavieniams varguoliams, ne-
įgaliesiems, gaunantiems kuklią valstybės išmoką.  

Geras dalykas – per televizijas rengiamos mate-
rialinės paramos akcijos. Tačiau jos gali tik mažą da-
lį bėdžių paguosti. Noromis nenoromis kyla mintis: 
nejaugi lietuviai prarado išmoningumą, dorovinę 
pareigą, kad nebežino, kur geriau padėti nuo šventi-
nių stalų likusį maistą, kaip tik išmesti į šiukšlynus? 

Gal vertėtų nuvažiuoti į Austriją? Ten įprasta 
prieš Kalėdas Žemės ūkio ir ekologijos ministerijos 
kartu su viena visuomenine organizacija sukurtame 
interneto puslapyje pakviesti austrus nemokamai 
keistis jau paruoštais patiekalais bei maisto produk-
tais. Iniciatyvos tikslas – bent kiek sumažinti kalnus 
mėsų ir pyragų, kurie išmetami per įvarius pokylius 
arba po jų. Austrai taip pat turi madą švenčių laiko-
tarpiu siuntinėti žinutes, pavyzdžiui: „Siūlau savo ga-
mybos „Vienos“ šnicelių“, „Jei šį vakarą nesuvalgysi-
te mano pudingo, aš būsiu priversta jį ryt išmesti“.

Lietuvoje tokie pasiūlymai kol kas tik miražas, 
nors po proginių pietų ar vakarienių lieka krūva ska-
nėstų. Deja, dažniausiai sumaišyti su kitomis atlie-
komis, tad net „bomžai“ jų imti nebenori. Ir keliau-
ja tonos maisto atliekų į sąvartynus, kur pūdamos 
išskiria nuodingų anglies dioksido ir metano dujų, 
teršia mūsų aplinką. O gyventojai už išvežtą teršalą 
kasmet moka vis daugiau ir daugiau.

Krikščionių teologas ir filosofas Aurelijus Au-
gustinas (354–430) teigė: „Nėra didelio nuopelno 
gyventi ilgai, net amžinai, bet didžiulis nuopelnas 
to, kuris gyveno dorovingai.“ Vienas šios dorybės 
postulatų yra mylėti ir pamaitinti artimą kaip save, 
kad netektų jam vardan savo gyvasties nardyti po 
„lobynų“ dėžes.

Nardymas į „lobynų“ dėžes

Apie tai,
kas

jaudina

Trakai:

Tęsiasi tarp Trakų ne-
įgaliųjų užimtumo 

centro (TNUC) ir Senųjų 
Trakų Viešpaties Apreiš-
kimo vienuolyno Šv. Jo-
no kongregacijos apašta-
linių seserų užsimezgusi 
krikščioniška draugystė. 
Vienuolės lankosi TNUC 
ir atlieka savo krikščio-
nišką pareigą. Kiekvieną 
trečiadienį kartu su neį-
galiaisiais jos centre pa-
simeldžia, paskaito pas-
kaitas ar veda seminarus 
krikščioniška tema arba 
kartu pabūna metinėse 
šventėse. 

Už tai atsidėkodami 
TNUC lankytojai šį rude-
nį nukritus lapams padėjo 
tvarkyti šalia vienuolyno 

Ypatinga neįgaliųjų ir vienuolių 
bendrystė

esančią aplinką, bendravo 
su vienuolėmis. Kai kurie 
centro lankytojai šioje žy-

mioje, dar Gedimino lai-
kus menančioje vietoje, 
kur Kęstučio ir Birutės šei-

moje gimė Vytautas Didy-
sis, kur dar 1405 m. buvo 
pakviesti atvykti vienuo-
liai benediktinai, pabuvo-
jo nebe pirmą kartą. 

Kartu su neįgaliaisiais 
buvusios vienuolės pasi-
džiaugė, kad TNUC lanky-
tojai yra mieli ir malonūs, 
gera su jais artimai ben-
drauti, melstis. 

Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centrui verta padė-
koti už tai, kad sutvarkė 
prieš keletą metų vandalų 
išniekintą medinę Vytau-
to Didžiojo skulptūrą. Ji ir 
ji vėl puikuojasi kelyje Se-
nieji Trakai–Trakai. 

Vytautas Žemaitis
Senieji Trakai

Po talkos TNUC lankytojai  įsiamžino su apaštalinėmis seserimis 
Agne ir Monika. Vytauto Žemaičio nuotr.

�� Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rė Albina Balodienė „Bi-
čiulystei“ parašė apie šven-
tę, kurioje netrūko skambių 
dainų ir sveikinimų.

Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
buvo susirinkę į Akmenės 
muziejaus salę paminė-
ti Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos ir draugijos ansam-
blio „Akmena“ 20 metų ju-
biliejaus.

Renginį vedė poetė, 
dainų kūrėja Vilija Imbrie-
nė. Visus susirinkusiuo-
sius bei dainininkes pa-
sveikino Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Zofija 
Švažienė, Akmenės rajo-
no meras Vitalijus Mitrofa-
novas, Akmenės seniūnas 
Vladimiras Silvaško, Sei-
mo nario Valiaus Ąžuolo 
padėjėja Justė Kazickaitė, 
rajono tarybos narė Zofija 
Paulikienė ir Maltos ordi-
no Akmenės grupės pirmi-
ninkė Danutė Balodienė. 

Šventėje pagerbtos ir 
„Akmenos“ ansamblio dai-
nininkės. Buvo prisimin-
ti kolektyvo vadovai, gau-
siais aplodismentais bei 
gėlėmis pasveikinta dabar-
tinė vadovė Angelė Norkie-
nė. Visą popietę netrūko 
smagių dainų, kurias do-
vanojo ansamblis „Akme-
na“, sesių Angelės ir Aldo-

nos duetas, Jelenos atlieka-
mas kūrinys. Nuotaikingas 
dainas šventės dalyviams 
skyrė atvykę svečiai – Tel-
šių neįgaliųjų ir neįgalių 
pensininkų draugijos an-
samblis „Unoravi“.

Šventė tęsėsi Akmenės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos patalpose prie kavos 
puodelio. 

Akmenė: Smagi šventė Neįgaliųjų dienos 
išvakarėse

Šventėje netrūko skambių dainų.



2017 m. lapkričio 30 – gruodžio 6 d., Nr. 47 (1386), „Bičiulystė“3 psl.

To ir neįmanoma padaryti dėl 
nepakankamo finansavimo – 
vidutiniškai asmeninio asisten-
to paslaugai teikti 1 asmeniui 
(metams) skiriama 165 eurai 
(14 eurų per mėnesį). Be to, daž-
niausiai šias paslaugas gauna tik 
NVO organizacijų nariai. 

M. Oleškevičienė patikino, 
kad naujai paslaugai bus ieško-
ma kitų finansavimo šaltinių, o 
neįgaliųjų NVO teikiamos pa-
slaugos išliks. Žinoma, jos nebus 
dubliuojamos su asmeninio asis-
tento pagalba.  

Reikia susikurti savo 
modelį

Daugelyje Europos šalių as-
meninio asistento paslauga yra 
reglamentuota teisės aktais ir 
teikiama atsižvelgiant į indivi-
dualius asmens poreikius. 

Estijoje asmeninis asistentas 
įteisintas 1995 metais, ši pagal-
ba teikiama ir Latvijoje, net Bul-
garijoje, jau nekalbant apie tur-
tingesnes šalis. Tačiau kiekvie-
nos šalies praktika yra skirtin-
ga. SADM Lygių galimybių sky-
riaus vyriausioji specialistė Jur-
gita ČiuladaitėPritulskienė pri-
statė įvairių šalių patirtis. 

Tarkim, Estijoje kiekviena 
savivalda turi savo asmeninio 
asistento teikimo ir vertinimo 
mechanizmą. Latvijoje asme-
ninio asistento poreikį vertina 
Darbingumo tarnyba, jis ski-
riamas visiems, kam nustato-
mas transporto poreikis. Nor-
vegijoje poreikį nustato medi-
cinos darbuotojas savivaldybės 
lygmeniu. Asmeninio asistento 
pagalba skiriama, jei žmogui 

reikia paslaugų daugiau nei 20 
val. per savaitę. Belgijoje as-
mens savarankiškumą verti-
na kiekviename regione esan-
ti tarnyba. 

Paslaugų įkainiai labai ne-
vienodi. Štai Norvegijoje šios 
paslaugos valanda įkainota 25 
eurais, Bulgarijoje – 1,75 euro. 
Skiriasi ir paslaugos organizavi-
mas. Štai Belgijos Flamandų re-
gione asmuo pats gauna išmoką 
(apie 45 tūkst. eurų metams), už 
kurią pasisamdo asmeninį asis-
tentą. Kitose šalyse teikiama pa-
slauga, o ne pinigai. 

Pasak E. Čaplikienės, asme-
ninio asistento paslaugų teiki-
mo modeliai yra labai skirtingi. 
Perimti kurios nors vienos ša-
lies patirtį neįmanoma. J. Čiu-
ladaitėPritulskienė informavo, 
kad Lietuvos asmeninio asisten-
to pagalbos teikimo modelis dar 
kuriamas. Tikimasi, kad jis bus 
išgrynintas per bandomuosius 
asmeninio asistento paslaugų 
teikimo projektus. Juos įgyven-
dinant asmeninio asistento pa-

galbos sulauks 50 proto ir (ar) 
psichikos negalią turinčiųjų ir 
100 žmonių su fizine negalia. 
Planuojama, kad asmeninio asis-
tento poreikis bus nustatomas 
savivaldybėse, prioritetai tei-
kiami tiems neįgaliesiems, ku-
rie lanko ugdymo įstaigą, dirba 
arba ieško darbo, siekia gyventi 
savarankiškai (išėję iš globos įs-
taigų), laukia eilėje gauti socia
lines paslaugas. 

Turime užslopinti savo 
talentus 

Konferencijoje savo patirtį 
pristatė skirtingų negalių atsto-
vai. Kauno krašto neįgaliųjų są-
jungos vadovė Jolanta Beresne-
vičienė pasakoja susirgusi reu-
matoidiniu poliartritu būdama 
11 metų. 5eriems metams gy-
venimas apsiribojo lova. Sulau-
kus 18 metų skausmingi proce-
sai aprimo, tačiau sunkios ligos, 
suvaržiusios kūną, pasekmės li-
ko. J. Beresnevičienė pasakoja, 
kad pagalbos jai reikia dažnai: 
atsisėsti, apsiauti, apsirengti, pa-
imti nukritusį daiktą. „Per tiek 
metų įpratau išsispręsti proble-
mas, paprašau pagalbos, tačiau 
visada yra jaudulys, nerimas, 
kad kas nors neužkliūtų, nepar-
griautų“, – dalijasi patirtimi J. Be-
resnevičienė. 

„Viešosios specialiojo trans-
porto ir socialinio darbuoto-
jopadėjėjo paslaugos iš dalies 
padeda judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms įveikti aplin-
kos trukdžius. Tačiau didžiąją 
paros ir savaitės dalį esame pri-
versti užslopinti savyje turimus 
talentus ir gebėjimus, nes dau-
gumai sunkiausią protinę, kom-
pleksinę, regos, klausos ar judė-

Neįgalieji tikisi sulaukti kokybiškos  
ir individualius poreikius atitinkančios pagalbos

jimo negalią turinčių žmonių yra 
reikalinga asmeninio asistento 
pagalba, – svarsto moteris. – Jei 
turėčiau asmeninį asistentą, la-
biau pasitikėčiau savimi, būtų 
drąsiau, paprasčiau veikti, rea-
lizuoti save.“

Paslaugų poreikis – 
skirtingas

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos (LASS) vyriausio-
ji specialistė Audronė Jozėnai-
tė sako, kad nematančiam žmo-
gui labiausiai reikia palydovo 
paslaugos. Dalį šio poreikio 
patenkina regėjimo sutrikimų 
turinčiuosius vienijančios or-
ganizacijos teikiama pagalba. 
A. Jozėnaitė sako, kad atlikus 
apklausą paaiškėjo, jog daugu-
ma žmonių nežino galimybės 
gauti tokią paslaugą. Neregius 
dažniausiai palydi, įvairius kas-
dienius klausimus sprendžia 
jų šeimos nariai. Tačiau A. Jo-
zėnaitė įsitikinusi, kad paslau-
gos poreikis išaugs, kai daugiau 
žmonių sužinos apie tokią ga-
limybę. LASS atstovė prime-
na Latvijos pavyzdį – pradėjus 
teikti asmeninio asistento pa-
galbą per keletą metų šios pa-
slaugos poreikis išaugo tiek, 
kad pritrūko pinigų. A. Jozėnai-
tė nuogąstauja, kad ir pas mus 
nebūtų taip: iš pradžių sutei-
kiama viltis, jog atsiras nauja 
paslauga, o vėliau pasakoma, 
kad baigėsi lėšos. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentas Kęstutis Vaiš-
nora apgailestauja kartais gir-
dintis, kad kurtiesiems asmeni-
nio asistento paslauga nereika-
linga, nes yra gestų kalbos ver-
tėjas. Jo teigimu, šios paslaugos 

Darius Liaugaudas juda neį-
galiojo vežimėliu. Šį rude-

nį mirė jo žmoną. Ją palaidojo į 
šeimos kapavietę Seniavos ka-
pinėse Kaune, kur prieš 10 me-
tų buvo palaidotas D. Liaugau-
do tėvas. Vyriškis apgailestauja, 
kad savarankiškai neturi jokios 
galimybės patekti iki kapavie-
tės. Nuo asfaltuoto kelio iki ka-
pavietės takelis yra labai nelygus 
ir labai šlapias. Balos jame neiš-

džiūsta net vasarą. „Šiuo metų 
laiku patekti prie kapavietės ne-
turiu galimybės net su pagalba, 
nebent reikėtų dviejų stiprių vy-
rų, kurie mane nuneštų su visu 
vežimėliu“, – sako D. Liaugaudas.

Jis kreipėsi į Kauno miesto 
savivaldybės įmonę „Kapinių 
priežiūra“, prašydamas sudary-
ti sąlygas judant neįgaliojo veži-
mėlio pagalba be kliūčių patekti 
iki kapavietės.

Akis bado / širdį glosto 

Į kapines patekti – 
misija neįmanoma

tikrai neužtenka. Pirmiausia 
vertėjų trūksta (jų yra apie 100, 
kurčiųjų – 6 tūkst.), be to, ver-
tėjai tik verčia, padeda susikal-
bėti – jie niekuo daugiau padėti 
negali. Na, o kurtiesiems, ypač 
vyresnio amžiaus, pagalbos rei-
kia nemažai: jiems dažnai sunku 
suprasti lietuvių kalbą, todėl ky-
la problemų tvarkant dokumen-
tus, bendraujant įvairiose insti-
tucijose ir pan. 

VšĮ „Rastis“ Psichosocialinės 
reabilitacijos padalinio vadovė 
Rasa Verseckaitė pasidalijo atve-
jo vadybos paslaugų teikimo pa-
tirtimi psichikos sutrikimų tu-
rintiesiems. Tokius žmones daž-
nai vargina bloga nuotaika, ne-
miga, jie nesitvarko, nesikelia iš 
lovos, neprisiverčia nueiti į dar-
bą (ir galiausiai jo netenka), sun-
kiai palaiko socialinius santy-
kius. Kokios pagalbos jiems rei-
kia? „Psichikos negalią turinčių 
žmonių poreikių patenkinimui 
ir gyvenimo kokybės užtikrini-
mui reikalingas koordinacinis, 
tarpininkavimo ir įgalinimo už-
duotis atliekantis mechaniz-
mas, kuris padėtų kiek vienam 
žmogui gauti labiausiai tinka-
mą ir efektyvią pagalbą“, – sako 
R. Verseckaitė. 

„Manau, kad palietėme labai 
jautrią sritį, ši tema visiems ak-
tuali, todėl tikimės, kad valstybė 
dės visas pastangas, kad asme-
ninio asistento paslauga nelik-
tų tik formalus įsipareigojimas, 
o būtų teikiama reali, kokybiš-
ka pagalba, atsižvelgiant į įvai-
rių negalių poreikius“, – konfe-
renciją apibendrino Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė Je-
lena Ivančenko. 

aurelija BaBinskienė 

(atkelta iš 1 psl.)

Jolanta Beresnevičienė (kairėje) pristatė savo patirtį gyvenant su negalia.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento 
atstovai pristatė planuojamą pradėti teikti asmeninio asistento paslaugą.

Marija Olšauskienė ir Jelena Ivančenko diskutavo apie paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje kaitą.
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Daktaras
Aiskauda

Nuo lapkričio 2 dienos ap-
draustiems privalomuoju 

sveikatos draudimu Lietuvos 
gyventojams pradėjus kompen-
suoti tris inovatyvius geriamuo-
sius antitrombozinius vaistus 
Apixabanum, Dabigatranum ir 
Rivaroxabanum, sulaukiama 
daug gyventojų klausimų dėl jų 
skyrimo tvarkos. Valstybinė li-
gonių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) infor-
muoja apie šių vaistų skyrimo ir 
kompensavimo sąlygas.

Iki šiol pacientų insulto ir 
sisteminės embolizacijos pro-
filaktikai, esant prieširdžių vir-
pėjimui ar plazdėjimui, plaučių 
embolijai bei giliųjų venų trom-
bozei gydyti buvo skiriamas ir 
kompensuojamas vaistas var-
farinas. Nuo šiol, jei pacientui 
nepavyksta saugiai sumažinti 
kraujo krešėjimo varfarinu, ga-
lima skirti vieną iš trijų kompen-
suojamų naujų efektyvių anti-
trombozinių vaistų.

„Nors varfarinas yra saugus 
ir veiksmingas vaistas, tačiau jis 
tinka ne visiems pacientams dėl 
organizmo polinkio kraujuoti ar 
kitų galimų kontraindikacijų. To-
dėl tiems žmonėms, kurie negali 
būti gydomi varfarinu arba nesė-
kmingai būdavo juo gydomi, jau 
gali būti skiriami daugelio paci-
entų laukti naujieji kompensuo-
jamieji vaistai“, – sakė VLK Vaistų 
kompensavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Irma Medžiaušaitė.

Jos teigimu, vaistai Apixa-
banum, Dabigatranum ar Riva-
roxabanum gali būti kompen-
suojami, esant kelioms sąly-
goms: „Pirmiausia, jei pacientui 
vartoti varfariną negalima dėl 
kontraindikacijų. Antra, jei per 
3–6 mėn. (esant prieširdžių vir-
pėjimui/plazdėjimui) arba per 3 
mėn. (esant plaučių embolijai ar 
giliųjų venų trombozei) neužtik
rinamas reikiamas varfarino 
veiksmingumas ar saugumas 
ir tai pagrindžiama atitinkamų 
rodiklių reikšmėmis bei tai yra 
įrašyta medicinos dokumentuo-
se“, – paaiškino I. Medžiaušaitė.

Naujų veikliųjų medžiagų 
vaistai bus skiriami keliasdešim-
čiai tūkstančių pacientų. Pirmuo-
sius 3 mėnesius šiuos vaistus tu-
ri išrašyti  kardiologas arba pul-
monologas, o gydant giliųjų venų 
trombozę – ir kraujagyslių chi-
rurgas. Vėliau šiuos vaistus galės 
skirti ir šeimos gydytojas. Todėl 
pacientai, kurie jau vartoja savo 
lėšomis įsigytus Apixabanum, 
Dabigatranum arba Rivaroxaba-
num, turi kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, kad jis nusiųstų kon-
sultacijos pas minėtus gydytojus 
specialistus. Šie gydytojai įver-
tins, ar paciento būklė atitinka 
kompensuojamųjų vaistų pasky-
rimo sąlygas, ir išrašys receptus.

Kaip ir kiti kardiologiniai 
vaistai, šie vaistai Lietuvos ap-
draustiesiems kompensuojami 
80 proc. Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudže-
to lėšomis. 

VLk ir „Bičiulystės“ inf. 

Pasaulio sveikatos organizaci-
ja (PSO) prognozuoja, kad iki 

2020 metų labiausiai paplitusia 
liga taps depresija. Ši prog nozė 
ypač svarbi Lietuvai, nes mūsų 
piliečiai pagal suvartojamų anti-
depresantų kiekį Europos Sąjun-
goje užima antrąją vietą (pirmau-
ja Portugalija).

Kartais depresija pasireiškia 
nebūtinai bloga nuotaika, o to-
kiais negalavimais, kurie ligoniui 
atrodo visai nesusiję su šia liga 
(širdies, skrandžio, žarnyno su-
trikimai ir kt.). Jeigu ligonis dar 
serga diabetu, glaukoma, progre-
suojančia ateroskleroze, įvairio-
mis inkstų, kepenų, širdies, sky-
dliaukės ir kitų organų ar siste-
mų ligomis, tai savarankiško gy-
dymosi (nepasitarus su gydyto-
ju) kai kuriais antidepresantais 
pasekmės gali būti labai sunkios. 

Rudens depresija. Lietuvoje 
ir artimiausiose kaimyninėse ša-
lyse dažniausiai prasideda spa-
lio pabaigoje ir tęsiasi iki vasa-
rio pradžios ar vidurio. 

Dėl ko susergama
Kai 1993 m. rudens depresi-

ja atsidūrė JAV ligų klasifikacijos 
sąraše, buvo nurodyta, kad ją ga-
li sukelti ryškios šviesos stygius, 
atsirandantis keičiantis metų 
laikams. PSO duomenimis, ši de-
presijos rūšis vargina kas penk-
tą išsivysčiusių šalių žmogų (be-
je, moterys depresija serga 2–3 
kartus dažniau negu vyrai). 

Mokslininkams pradėjus tyri-
nėti rudens depresiją, tapo aišku, 
kad vien vaistai, maisto papildai 
ir panašios priemonės šios ligos 
kai kuriais atvejais ne tik neįvei-
kia, bet netgi pastebimai nesu-
silpnina. Buvo išbandyta papras-
ta, bet labai efektyvi priemonė – 
dirbtinės šviesos seansai. Supa-
prastintai šis gydymo (ir profilak-
tikos) būdas yra toks: ligonis sėdi 
nedideliame kabinete su šviečia 
baltos šviesos lempomis, kurių 
bendras galingumas – 2,5 tūkst. 
vatų. Seanso trukmė 2–3 val. (ga-
limi ir kitokie variantai), gydymo 
kursas – 3–5 seansai.

Eteriniai aliejai
Tiek sergant sezonine ru-

dens depresija, tiek kitomis 
dep resijos rūšimis, reiktų dary-
ti bendrą masažą (ypač pečių ir 
kaklo nugarinės dalies) naudo-
jant eterinius aliejus. Net labai 
sunkią depresiją padeda įveik-
ti muskatinių šalavijų eterinis 
aliejus. Jis puikiai tinka ir masa-
žui, ir vonioms (beje, nenaudo-
tinas sergant epilepsija, hiperto-
nija, nėštumo ir žindymo metu). 

Neblogai veikia ir tikrųjų le-
vandų eterinis aliejus (nenaudo-
tinas tik per pirmuosius 3 nėš-
tumo mėnesius ir chemoterapi-
jos metu). Šiek tiek juo įtrynus 
kaktą, sumažėja ar visai praeina 
galvos skausmas, o jo garai gydo 
nemigą, mažina nervinę įtampą, 
padeda lengviau įveikti stresą ir 
depresiją.

Eterinio aliejaus 
garinimas

Tikrųjų levandų eterinis alie-
jus garinamas taip: į keraminį ar 

panašų indą, kuriame įpilta maž-
daug stiklinė karšto vandens, įla-
šinama 5–10 lašų šio aliejaus ir 
kaitinama ant silpnos ugnies tol, 
kol vanduo su aliejumi išgaruo-
ja. Patalpa prisipildo gydomojo 
aromato ir ligonis juo kvėpuoja. 

Beje, pasitaiko žmonių, ku-
riems po kelių šio aliejaus ga-
rinimo seansų įkvepiamas aro-
matas tiesiog pasidaro nebema-
lonus arba net pradeda skaudė-
ti galvą, pykinti. Tuomet būtina 
padaryti 12–14 dienų pertrauką, 
o jeigu ir po pertraukos negaty-
vūs reiškiniai kartojasi, galima 
šiam reikalui naudoti kitus ete-
rinius aliejus, pvz., greipfruto, 
kedro, melisos, rožių, ramunėlių.

Patarimai dėl eterinių alie-
jų naudojimo:

1) masažui skirtas muskati-
nių šalavijų eterinis aliejus (ta 
pati nuoroda taikytina ir kitiems 
eteriniams aliejams) jokiu būdu 
netepamas ant odos grynas, prieš 
tai jo nesumaišius su alyvuogių, 
kukurūzų, migdolų, vynuogių, 
avokadų ar kitais augaliniais alie-
jais (ypač tinka šalto spaudimo 
aliejai). Daroma taip: į 50 mili-
litrų (1/4 stiklinės) aliejaus įla-
šinama 15–20 eterinio aliejaus 
lašų; masažo trukmė – 20 min;

2) prieš naudojant eteri-
nį aliejų pirmą kartą, turi būti 
atliekamas odos jautrumo tes-
tas: prieš miegą masažui pa-
ruoštu aliejų mišiniu patepama 
kurios nors rankos riešo vidinė 
pusė ir jei kitą dieną toje vieto-
je nebus alergijai būdingų požy-
mių (paraudimo, niežėjimo, iš-
bėrimo), aliejų mišinys naudo-
tinas masažui;

3) kai eterinis aliejus naudo-
jamas vonioms, daroma taip: 5–7 
eterinio aliejaus lašai įlašinami į 
1/3 stiklinės pieno, išmaišoma ir 
supilama į vonią; šios procedū-
ros dėka eterinis aliejus greitai 
ir plačiai pasklinda vonioje; pir-
mųjų trijų vonių trukmė – 2–4 
min., per likusius seansus – 15 
min.; po vonių pageidautina bent 
30 min. pailsėti (tuo metu nede-
ra skaityti, turi būti išjungtas te-
lefonas, televizorius, radijas); gy-
dymo kursas – 8–10 vonių, daro-
mų kas antrą dieną.

Kartais gali pakenkti ir 
„nekaltos“ vaistažolės

Kai kurie žmonės yra apskri-
tai nusistatę prieš farmacijos pra-
monės pagamintus vaistus, nes 
tikisi pagyti vartodami vien tik 
vaistingųjų augalų preparatus. 
Mat nuo seno sklando mitas, jog 
augalai niekad negali pakenkti. O 
iš tikrųjų taip nėra. Nemokšiškai 
vartojant vaistingųjų augalų pre-
paratus, galima pakenkti širdžiai, 
kepenims, inkstams ir kitiems 
gyvybiškai svarbiems organams 
ir sistemoms. Pavyzdžiui, nuo de-
presijos daug kas gydosi valerijo-
nu. Tačiau nesilaikant saiko, ne-
sikonsultuojant su gydytoju, ga-
lima prisišaukti dar didesnę ir 
ilgiau trunkančią depresiją, pra-
rasti darbingumą. 

Daugiau dėmesio maistui
Pastebėta, kad depresiją gy-

dant vien vaistais, šviesos sean-

sais, malonia muzika, išvykomis 
į gamtą, fizinės mankštos prati-
mais ir dar kitomis priemonėmis, 
tačiau neskiriant deramo dėme-
sio maistui, su kuriuo organiz-
mas turi gauti vitaminų, minera-
lų ir kitų medžiagų, sunku tikėtis, 
jog liga greitai pasitrauks ar bent 
artimiausiu metu nepasikartos. 

Per pastaruosius 15 metų 
dažnai girdime apie triptofano 
naudą psichinei sveikatai. Mat ši 
medžiaga, patekusi į smegenis, 
gerina nuotaiką ir miegą. Žino-
tina, kad šios medžiagos aktyvu-
mas žymia dalimi priklauso nuo 
pakankamo vitamino B6 kiekio 
organizme. Triptofano šaltiniai: 
rupi duona, bananai, figos, fini-
kai (datulės), kalakutiena.

Šiandien žinomi visi vita-
minai ir kitos medžiagos, kurių 
stoka, nepriklausomai nuo kitų 
faktorių, gali sukelti depresiją. 
Tai vitaminai H (biotinas), folio 
rūgštis, B6, B2, B1, B12, C, minera-
lai – kalcis, geležis, magnis, ka-
lis bei paminėta aminorūgštis 
triptofanas. 

Beje, stresų atvejais ir profi-
laktiškai reiktų šiek tiek daugiau 
vartoti folio rūgšties, B grupės ir 
C vitaminų, cinko ir magnio tu-
rinčių produktų.

Vitaminų šaltiniai
Vitamino H yra sojoje, kvie-

tiniuose miltuose, nepoliruotuo-
se ryžiuose, žaliuosiuose žirne-
liuose, morkose, pomidoruose, 
kopūstuose, burokėliuose. Šio 
vitamino trūkumas gali atsiras-
ti vartojant termiškai neapdoro-
tą (žalią) kiaušinio baltymą ar-
ba neužplikytas (karštu pienu ar 
karštu vandeniu) mieles (kaip 
vitaminų B komplekso šaltinį). 

Folio rūgšties randama ko-
pūstuose, špinatuose, morkose, 
burokėliuose, žaliuosiuose žir-
neliuose, petražolėse, pomido-
ruose, bulvėse, arbūzuose ir kt. 

Vitamino B6  yra mėsoje, 
kviečių sėlenose, žirniuose, bul-
vėse, kopūstuose, morkose, rie-
šutuose. Kartais šio vitamino 
organizmui gali trūkti vartojant 
monoamininius antidepresan-
tus (Nardil, Marplan, Parnat).

Vitamino B2  randama piene, 
svogūnuose, špinatuose, sojoje, 
žaliuosiuose žirneliuose, žiedi-
niuose ir briuseliniuose kopūs-
tuose, petražolių lapuose, alaus 
ir kepimo mielėse, karvės kepe-
nyse, inkstuose, veršiuko širdyje. 

Vitaminas B1 randamas ža-
liuosiuose žirneliuose, špinatuo-
se, rūgštynėse, briuseliniuose ir 
žiediniuose kopūstuose, poruo-
se, pomidoruose, riešutuose, ru-
pioje ir sėlenų turinčioje duono-
je, alaus ir kepimo mielėse, sojos 
miltuose, kumpyje, karvės širdy-
je, kiaulės kepenyse; kiek ma-
žiau – kiaušiniuose, apelsinuose, 
persikuose, ryžiuose, veršienoje. 

Vitamino B12 yra gyvūninės 
kilmės produktuose – kepenyse, 
inkstuose, kasoje, širdyje; taip 
pat žuvyse. 

Vitamino C daugiausia yra 
erškėtrožėse, šermukšnių uo-
gose, rūgštynėse, spanguolėse, 
serbentuose, avietėse, šaltalan-
kio uogose, kopūstuose, citrusi-

niuose vaisiuose, svogūnų laiš-
kuose ir kt. Šio vitamino poveikis 
sustiprės, jei kartu bus vartojami 
produktai, turintys vitamino P. 
Pastarojo vitamino yra citrusi-
nėse kultūrose, arbatžolėse, vy-
nuogėse, petražolėse, salotose, 
špinatuose, morkose, kopūstuo-
se, juodavaisės aronijos uogose. 

Mineralų šaltiniai
Kalcio yra kopūstuose, špina-

tuose, apelsinuose, žemuogėse, 
rupioje juodoje duonoje, sūryje, 
pupose, žirniuose, riešutuose, 
žaliose salotose, kiaušiniuose. 
Įvairūs kiti vaisiai ir mėsa kal-
cio turi mažai. 

Magnio randama visuose 
augaluose, kietame vandenyje. 
Daugiausia jo yra rupioje juo-
doje duonoje, migdoluose, že-
mės riešutuose, neluptose vir-
tose bulvėse, piene, nesmulkin-
tų grūdų košėse, sojose, kviečių 
sėlenose, mielėse ir kt. 

Geležies yra kopūstuose, bu-
rokėliuose, žaliuosiuose žirne-
liuose, abrikosuose, vynuogėse, 
vyšniose, žemuogėse, rupioje 
juodoje duonoje, mėsoje, ypač 
gyvulių kepenyse. 

Kalio randama bulvėse, žir-
niuose, slyvose, grikių kruopo-
se, bananuose, rupioje juodo-
je duonoje, obuoliuose, kviečių 
sėlenose, morkose, piene (ta-
čiau varškė ir sūris – menki šal-
tiniai), meduje. 

Baigiamasis žodis
Kai depresijai būdingi požy-

miai išnyksta per vieną ar kele-
tą dienų, dažniausia tai nelaiko-
ma depresija. Kitas reikalas, kai 
keletas ar ir daugiau tokių po-
žymių, kaip prislėgta nuotaika, 
nerimas, apatija, prastas apeti-
tas, miego sutrikimai, kūno ma-
sės mažėjimas, nepaaiškinamas 
nuovargis, interesų bei dėmesin-
gumo sumažėjimas, malonumo 
pojūčio nebuvimas, nepaaiški-
namas nuovargis, mintys apie 
gyvenimo beprasmybę, savižu-
dybę trunka bent dvi savaites, 
tuomet galima įtarti, jog serga-
ma depresija (tai turi įvertinti ne 
pats ligonis, o gydytojas).

Labai svarbu žinoti depresi-
jos rizikos faktorius; štai jie: pik-
tnaudžiavimas alkoholiu, vais-
tais, persisotinimas informaci-
ja (ypač neigiamo pobūdžio), 
nenumaldomas noras pirmau-
ti, būti dėmesio centre, pasto-
viai su kažkuo kovoti, savo ar 
kitų valia pažeidinėti įstatymus 
ir bijoti atpildo, nenorėjimas už-
miršti nuoskaudų, praradimų, 
perdėtas reiklumas savo arti-
miesiems, aplinkiniams, neno-
ras atleisti, pavydas, kerštingu-
mas, hipochondrija. 

Romualdas OGinskas

Rudens depresija:  
kaip ją pažinti ir įveikti

Pradėta 
kompensuoti 

daugiau  
naujų vaistų 

nuo trombozės
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(atkelta iš 1 psl.) „Ypatingas grožis“ įrodė: neįgalieji gali būti  
ir fotomodeliais, ir gėrio skleidėjais

Vaikinas šypsosi: Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centre vyku-
sioje fotosesijoje tokių žvilgs-
nių nesulaukė. Jo negalia nie-
ko netrikdė. Ir fotografas, ir vi-
zažistė bei kirpėja su juo elgėsi 
labai natūraliai ir paprastai. Be-
veik iš karto užsimezgė bendru-
mo ryšys. Jaroslavui tai buvo ne 
pirma fotosesija (prieš kurį lai-
ką studentai, būsimieji fotogra-
fai kažką panašaus buvo surengę 
Nemenčinės neįgaliųjų dienos 
užimtumo centre), tačiau su tik
rais profesionalais dirbti nebuvo 
tekę. Vaikiną sužavėjo jų požiū-
ris į kūrybinį procesą, užsidegi-
mas, nuoširdus noras viską ne 
kuo greičiau, o kuo geriau atlikti. 

Dvigubu jauduliu 
apgaubta paroda

Parodos pristatymo šven-
tėje Viktorija Varfolomejeva nė 
minutei nesiskyrė su fotoapara-
tu. Mergina nepailsdama fiksavo 
įdomesnes renginio akimirkas. 
Ir tai nenuostabu, juk Viktorija – 
profesionali fotografė. Tokiam 
vaidmeniui ji „pasirašė“ ir „Ypa-
tingo grožio“ projekte. Ir, beje, ne 
tik šiam. Mergina buvo tapusi ir 
fotomodeliu. Tad parodos atida-
ryme ji jaudinosi dvigubai: buvo 
smalsu pamatyti ne tik kokią jos 
nuotrauką išrinko parodos ren-
gėjai, bet ir kaip atrodo pačios 
atvaizdas. Abi fotosesijos buvo 
skirtingos: savo fotomodelį Vik-
torija fotografavo gamtoje (tarp 
sakurų, Bernardinų sode), o jos 

nuotraukos alyvų žiedų apsup-
tyje buvo padarytos... Tatjanos 
Nikolajevos fotostudijoje. 

Mergina neslepia: abu vaid
menys jai buvo smagūs, abu su-
teikė įsimintinų emocijų ir nau-
jos patirties, nors nė vienas jų 
nebuvo naujas. Nuolat fotogra-
fuojanti mergina keletą kartų jau 
yra buvusi fotomodeliu, tačiau 
pasiryžusi dalyvauti „Ypatingo 
grožio“ projekte, savo anketo-
je parašė: „Norisi kažko naujo, 
naujų įspūdžių... Nuotraukose 
noriu papasakoti savo istoriją.“ 

Achondroplazija, mažas ūgis, 
trumpos galūnės – šiais žodžiais 
nusakomas tik fizinis Viktori-
jos apvalkalas. Tiesa, jis neretai 
kliudo kasdieniam gyvenimui. 
Mergina šypteli: kartais būna 
sunku net per aukštesnį šaligat
vio bortelį perkopti. Universalus 
dizainas – vis dar tik svajonė. 

Pasak merginos, negalia tik
rai netrukdo moters norui bū-
ti gražiai. Parodoje eksponuotas 
alyvų žieduose paskendęs mergi-
nos portretas tebuvo tik užuomi-
na, tik įžanga į jos istoriją. O tęsi-
nys – visoje šūsnyje kitų fotosesi-
ją menančių nuotraukų. „Kiekvie-
nas esame gražus, talentingas, tu-
rim savo privalumų, kuriuos daž-
nai slepiame. Šis projektas buvo 
puiki proga atskleisti savo ypatin-
gą grožį“, – sako mergina.

Žvalgydamasi po parodą Vik-
torija džiūgavo: „Projekte daly-
vavo ne vienas draugas. Kai ku-
rių net neatpažinau – taip gra-
žiai nufotografuoti, tiek vizažis-
tų, kirpėjų darbo įdėta! Dar di-
desnis grožis atsiskleidė.“ 

Nustebino išraiškingas 
portretas

Iš Rokiškio su mama į paro
dos pristatymą atvykusi Asta 
Džiugelytė, išvydusi savo nuot
rauką, šiek tiek nustebo. Ir neslė-
pė – tikėjosi kitko. Tamsia skara 
apsigobusios merginos portre-
tas neatspindėjo gamtoje, lubinų 
lauke vykusios fotosesijos. Ten 
buvo taip skaidru ir šviesu... As-
ta šypsodamasi pasakojo, kad iš 

Rokiškio į Šiaulius, kur fotosesija 
ir vyko, net 10 suknelių nusivežė, 
kad fotografės Audronės Korsak 
sumanytą viziją būtų galima įgy-
vendinti. Kartu susėdusios atsi-
rinko keturias gamtos fonui tin-
kamiausias. O tokios skaros mer-
gina apskritai neturėjo. Į fotose-
sijos pabaigą jau šiek tiek pavar-
gusį modelį fotografė savąja ap-
gobė. Ir nufotografavo...

Daugybei žydinčio pavasario 
atvaizdų, matyt, reikėjo atsvaros. 
Todėl parodos rengėjai ir pasirin-
ko ne džiugią, spalvingą, o mąs-
lią, giliu žvilgsniu žavinčią Astos 
nuotrauką. Tačiau ji – ne vieninte-
lis įsimintinos fotosesijos atspin-
dys. Visi modeliai intriguojančias 
pavasarį, vasarą patirtas emoci-
jas galės atgaivinti kompiuterio 
ekrane „vartydami“ į kompakti-
nes plokšteles įrašytas kelias de-
šimtis fotosesijos nuotraukų. Taip 
projekto organizatoriai atsidėko-
jo savo modeliams.

Asta neslepia – tokiame įdo-
miame projekte ji mielai dalyvau-
tų dar ir dar kartą. „Kadangi visa-
da visko noriu ir nieko nebijau, tai 
„Ypatingame grožyje“ sutikau da-
lyvauti nedvejodama“, – pasakoja 
ji. Nors metro ūgio nesiekianti 33 
metų coliukė „Facebook“ pasky-
roje savo nuotraukomis dalytis 
nemėgsta, tačiau profesionaliai 
fotosesijai pasiryžo nė nesvars-
čiusi. Po 10 nesimatymo metų su-
sirado vizažiste dirbančią mokyk
los draugę. Prašė tik minimaliai 
ją pagražinti, tačiau ši, sužinoju-

si, kam Asta ruošiasi, pasistengė 
iš širdies. Ryškus, tačiau kartu ir 
subtilus makiažas, ilgos tamsios 
blakstienos... Ko gero, tai ir paska-
tino fotografę padaryti tokį išraiš-
kingą Astos portretą. 

Tarp vizijos ir realybės
Kėdainių rajono paraplegikų 

asociacijos pirmininkės Almos 
Margevičienės paskatinti į „Ypa-
tingo grožio“ projektą įsitrau-
kė ir 3 šios organizacijos nariai: 
Agnė Gulbinaitė, Ieva Gaučaitė 
ir Modestas Tarasevičius. Visi 
šie jaunuoliai juda rateliais, ta-
čiau tai jiems netrukdo džiaug-
tis gyvenimu ir kasdien stoti vis 
prieš kitą iššūkį. 

Naujų potyrių „Ypatingo gro-
žio“ fotosesijos metu išgyveno ir 
Agnė. Nuo vaikystės muzikuoti 
mėgstanti mergina jau daugiau 
kaip 5erius metus dainuoja Pa-
raplegikų asociacijos vokalinia-
me ansamblyje „Almėja“. Apie 
dideles scenas svajoti nedrįs-
tančiai merginai fotografas leido 
pasijusti tūkstantines minias su-
kviečiančia žvaigžde. Sužinojęs 
apie Agnės pomėgį, fotografas 
Žilvinas Menčikovas tuoj sukū-
rė viziją: įsivaizduojama gerbėjų 
minia, dūmų užsklanda, mergina 
su mikrofonu rankoje. Agnė sako 
išties įsijautusi į šį vaidmenį – fo-
tosesijos metu iš tikrųjų daina-
vo, pasidavė emocijoms.

Nuo trejų metukų, kai me-
dikai nesėkmingai bandydami 
pašalinti stubure susiformavusį 
pūlinį pažeidė nervą, Agnė juda 
tik neįgaliojo vežimėliu. 26erių 
mergina prisitaikė prie tokio gy-
venimo ir niekada nenuleidžia 
galvos. Todėl iššūkį parodyti vi-
suomenei, kad moterys su nega-
lia taip pat gali tapti fotomode-
liais, o jų nuotraukos – atskleis-
ti ypatingą, iš vidaus spinduliuo-
jantį grožį, žadinti pozityvias 
emocijas, Agnė priėmė labai na-
tūraliai. Vis dėlto, neslepia mer-
gina, vidinio jaudulio slenkstį 
peržengti teko. Bet negalia čia 
niekuo dėta. 

Ž. Menčikovo fotostudijoje 
nesivaržė, laisvai jautėsi ir Mo-

destas. Dėl įgimtos stuburo iš-
varžos nuo pat vaikystės be ne-
įgaliojo vežimėlio savo gyveni-
mo neįsivaizduojantis 26erių 
vaikinas pasijuto tikru fotomo-
deliu. Modestui patiko pozuoti, 
pasinerti į būseną tarp vizijos 
ir realybės. Įdomios patirties 
įgijęs vaikinas drąsina ir kitus 
dalyvauti tokiuose projektuose. 

Tai, ką darome vienas dėl 
kito – visada prasminga

J. Milevskį bei dar kelis mo-
delius fotosesijai ruošusioje fo-
tografo Manto Reimerio, vizažis-
tės Liudmilos Samuilovos koman-
doje dirbo ir kirpėja Diana Verše-
kienė. Moteris neslepia – dalyva-
vimas šiame projekte jai taip pat 
buvo ne tik įdomus, bet ir labai 
prasmingas. Keliais modeliais be-
sirūpinusi grožio specialistė sako, 
kad kiekvienas žmogus ją ko nors 
išmokė: Jaroslavas – įkvėpimo, Ja-
nina sudomino eteriniais aliejais, 
nukreipė, kur galėtų pratęsti savo 
domėjimąsi joga, Aurelija išmokė 
nepasiduoti, o prireikus drąsiai 
prašyti pagalbos.

Grožio salone dirbanti mote-
ris prisipažįsta, kad iki šio pro-
jekto neįgaliųjų savo darbe jai 
nebuvo tekę sutikti. Pažintis su 
šiais žmonėmis pakeitė Dianos 
mąstymą. Į savo gyvenimą ji ne-
jučiom pradėjo įsileisti vis dau-
giau įvairių socialinių projektų. 
Moteris pasakoja, kad dalyvavi-
mas „Ypatingame grožyje“, nuo-
širdus bendravimas su negalią 
turinčiais žmonėmis, jų atviru-
mas ir užsidegimas viskuo, ką 
moka ir žino, dalytis su kitais, 
pažadino norą ir pačiai taip elg-
tis. „Už gautą gėrį ir aš norėjau 
atsilyginti gėriu, ką nors duoti 
kitiems. Tai buvo tarsi savotiš-
kas širdies mokestis“, – atvirau-
ja Diana. Moteris ėmė lankytis 
vaikų onkologijos skyriuje, rū-
pintis mažuosius slaugančiomis 
mamytėmis, negalinčiomis skir-
ti sau laiko. Važiuoja ir į Molėtus, 
kerpa, šukuoja vaikų globos na-
mų, kuriuose įsikūrusios kelios 
šeimynos, globotinius. Diana ne-
slepia – apie tokią jos veiklą suži-
noję kolegos trauko pečiais. O kai 
atsiradus dar vienam pavėlavu-
siam „Ypatingo grožio“ projekto 
fotomodeliui pasiteiravo, ar kas 
iš bičiulių vizažistų negalėtų juo 
pasirūpinti, išgirdo tik atsainų 
atsakymą: „Neturim laiko...“

Geriems darbams nei laiko, 
nei dėmesio nereikia gailėti. Ne-
atlygintinai į „Ypatingo grožio“ 
projektą įsitraukę įvairių sričių 
specialistai įrodė – tai, ką darome 
vienas dėl kito, visada prasminga. 
Ir visada grįžta šimteriopa nauda. 

aldona miLieškienė 
Autorės nuotr.

Nacionalinio transplantacijos 
biuro prie Sveikatos apsau-

gos ministerijos (toliau – Biuras) 
budintis koordinatorius lapkri-
čio 24ąją kelių valandų inter-
valu priėmė du pranešimus apie 
donorus : pirmą skambutį iš vie-
nos Vilniaus donorinių ligoninių, 
o kitą – iš Rygos donorinės ligo-

ninės. Jis minučių tikslumu sude-
rino 4 gydytojų komandų iš Vil-
niaus ir Kauno transplantacijos 
centrų išvykimus. Dvi komandos 
vyko į donorinę ligoninę Vilniuje, 
o kitos dvi – iš Dariaus ir Girėno 
aero dromo Kaune išskrido į Rygą.

Iš Vilniaus donoriniai orga-
nai į transplantacijos centrus bu-

vo nugabenti greitosios pagalbos 
automobiliais, kuriuos lydėjo po-
licijos ekipažai. Karinių oro pajė-
gų sraigtasparnis MI8 donori-
nius organus kartu su medikų ko-
mandomis iš Rygos pirmiausia at-
skraidino į Vilnių, o tada – į Kauną.

Net 5 recipientai šeštadienio 
popietę sulaukė viltingo skam-

bučio ir buvo pakviesti į vieną iš 
transplantacijos centrų. Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros 
klinikose atliktos 2 inkstų ir šir-
dies transplantacijos, o Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikų trans-
plantacijos centre – širdies ir ke-
penų transplantacijos.

Biuras dėkoja ir reiškia gilią 
užuojautą donorų artimiesiems 
savo ir recipientų vardu. Juk ne-
gali būti nieko kilnesnio, nei nu-
galint savo skausmą daryti gerą 
darbą vardan kitų – pasakyti do-
norystei „taip“.

„Bičiulystės“ inf.

Du donorai – penkios transplantacijos

Jaroslavas Milevskis – puikus foto-
modelis.

Projekto „Ypatingas grožis“ kuratorė Vidmantė Raustytė prisiminė, kaip kilo 
sumanymas įgalinti grožį.

Kėdainiškiai Agnė Gulbinaitė ir Modestas Tarasevičius tokiame projekte su-
tiktų dalyvauti dar ne kartą.

Viktorija Varfolomejeva – ir fotogra-
fė, ir fotomodelis.



6 psl.2017 m. lapkričio 30 – gruodžio 6 d., Nr. 47 (1386), „Bičiulystė“

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, gruodžio 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 202 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3. N-7. 3/17 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 4. N-7. 4/14 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
190 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 pa-
čią dieną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai. 
4 d. Jūros vartai. 23:20 Modernus 
serialas. Medičiai, Florencijos valdo-
vai. N-7. 5 s. 00:15 Premjera. Detek-
tyvas Monkas 7. N-7. 7/16 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pa-
čią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Bea-
tos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
190 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 5 d. 
09:05 Senis. N-7. 203 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 3. N-7. 3/18 s. 10:55 Detekty-
vas Monkas 4. N-7. 4/15 s. 11:40 Be-
atos virtuvė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 191 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacio-
nalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos de-
tektyvai. (subtitruota). 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 
3. N-14. 3/15 s. 00:15 Premjera. De-
tektyvas Monkas 8. N-7. 8/1 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Istorijos perimetrai. 4 d. 
Jūros vartai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 191 s. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 204 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3. N-7. 3/19 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 4. N-7. 4/16 s. 11:40 Emigran-
tai. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 192 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 
Rezistentai. N-14. 1 s. 00:15 Premje-
ra. Detektyvas Monkas 8. N-7. 8/2 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Nacio-
nalinė ekspedicija. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyve-
nimas. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
192 s. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 7 d.
09:05 Senis. N-7. 205 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3. N-7. 3/20 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/1 s. 11:40 Gyveni-
mas. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 193 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 Spe-
cialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 

Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Legendinis Brukas. 
N-14. 00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(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 apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliavne-
šiai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 193 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 206 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 3. N-7. 3/21 s. 10:55 Detekty-
vas Monkas 5. N-7. 5/2 s. 11:40 Sti-
lius. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 194 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:48 Spor-
tas. 20:53 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos ins-
pektoriai. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Dvylika beždžionių. N-14. 
01:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų gyvū-
nai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 194 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 9 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/28, 2/29 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 41 s. 07:30 Premjera. Detek-
tyvė Miretė. 1 s. 07:45 Premjera. Dže-
ronimas 3. 3/15 s. 08:10 Karinės pa-
slaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:50 Pa-
saulio dokumentika. Neįmintos ungu-
rio paslaptys. (subtitruota). 12:45 Pa-
saulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų 
tėvai. 3 d. Į pagalbą kitiems. (subti-
truota). 13:40 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7. 10 s. Palšas žir-
gas. 15:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:20 Premjera. Vasara vasarį. N-14. 
(subtitruota). 01:05 Pasaulio doku-
mentika. Neįmintos ungurio paslap-
tys. (subtitruota, kart.). 01:55 Pasau-
lio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tė-
vai. 3 d. Į pagalbą kitiems. (subtitruo-
ta, kart.). 02:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
03:05 Teisė žinoti. (kart.). 03:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:00 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksinis 
protas. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 10 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 18 s. Prašoktos kurpaitės. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Šri Lanka. In-
dijos vandenyno perlas. (subtitruota). 
12:50 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Įstabiausios Indonezijos salos. 1 d. 
Milžinų karalystė. (subtitruota). 13:45 
Puaro. N-7. 11/1 s. Trečioji mergina. 
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
N-7. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:48 Sportas. 20:53 Orai. 21:00 
Premjera. Laisvės kaina. Partizanai. 
N-7. 11 s. 21:55 Premjera. Laiko til-
tas. N-14. 24:00 Dvylika beždžionių. 
N-14. (kart.). 02:05 Pasaulio doku-
mentika. Šri Lanka. Indijos vandeny-
no perlas. (subtitruota, kart.). 02:55 
Pasaulio dokumentika. Įstabiausios 
Indonezijos salos. 1 d. Milžinų kara-
lystė. (subtitruota, kart.). 03:45 Dai-
nuoju Lietuvą. (kart.).

Pirmadienis, gruodžio 4 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (58) (kart.). N-7. 06:55 
Simpsonai (2) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (3) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 2 (21). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 (22). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2727). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Legendi-
nės legendos. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (59). N-7. 13:30 Simpso-
nai (4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2167). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (2168). N-7. 15:30 Pažadėtoji 
(2169). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2170). 
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 (52). N-7. 
20:00 Legendinės legendos. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (52). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (12). 
N-7. 23:35 Gaudynės (2). N-7. 00:35 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 
(1). N-14. 01:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (4). N-14.

Antradienis, gruodžio 5 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (59) (kart.). N-7. 06:55 
Simpsonai (4) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (5) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 2 (23). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 (24). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2728). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir 
Neto (52). N-7. 12:30 Moterys meluo-
ja geriau (52). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (1). N-7. 13:30 Simpso-
nai (6). N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2171). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (2172). N-7. 15:30 Pažadėtoji 
(2173). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2174). 
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 (53). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys 
meluoja geriau (53). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Penktoji valdžia. N-14. 
01:05 CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius (2). N-14. 01:55 Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę (5). N-14.

trečiadienis, gruodžio 6 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (1). N-7. 06:55 Simpso-
nai (6) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (7) 
(kart.). N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (25). N-7. 
08:25 Pasmerkti 2 (26). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2729). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Bruto ir Neto (53). N-7. 
12:30 Moterys meluoja geriau (53). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). N-7. 
13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simp-
sonai (9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2175). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2176). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2177). N-7. 16:00 Pažadė-
toji (2178). 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 (54). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (54). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
Širdžių ėdikas. N-7. 00:35 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (3). N-14. 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę (6). N-14.

ketvirtadienis, gruodžio 7 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (2). N-7. 06:55 Simpso-
nai (8) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (9) 
(kart.). N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (27). N-7. 
08:25 Pasmerkti 2 (28). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2730). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Bruto ir Neto (54). N-7. 
12:30 Moterys meluoja geriau (54). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (3). N-7. 
13:30 Simpsonai (10). N-7. 14:00 Simp-
sonai (11). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2179). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2180). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2181). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2182). 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 
(55). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (55). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Pasienio miestas. N-14. 
00:50 CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius (4). N-14. 01:40 Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę (7). N-14.

Penktadienis, gruodžio 8 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (3). N-7. 06:55 Simpso-
nai (10) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(11) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (29). 
N-7. 08:25 Pasmerkti 2 (30). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2731). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir Neto (55). 
N-7. 12:30 Moterys meluoja geriau (55). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
N-7. 13:30 Simpsonai (12). N-7. 14:00 
Simpsonai (13). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2183). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2184). 
N-7. 15:30 Pažadėtoji (2185). N-7. 
16:00 Pažadėtoji (2186). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Le-

Pirmadienis, gruodžio 4 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (99). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (11). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (59). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (155). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (156). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:30 Bus visko (kart.). 
13:25 „Rožių karas“ (43). 14:25 „Dvi 
širdys“ (357). 14:55 „Dvi širdys“ (358). 
15:25 „Dvi širdys“ (359). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (360). 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. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (39). 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Piktas vairuotojas. N14. 00:35 „Sekso 
magistrai“ (4). N14. 01:40 „Vampyro 
dienoraščiai“ (15). N14. 02:25 Žaibiš-
kas kerštas (kart.). N14.

Antradienis, gruodžio 5 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (1). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (12). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (60). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (157). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (158). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:30 Nuo... Iki... (kart.) 
13:25 „Rožių karas“ (44). 14:25 „Dvi 
širdys“ (361). 15:25 „Dvi širdys“ (362). 
15:55 „Dvi širdys“ (363). 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“ (40). 20:30 Kitu kampu. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Skolos kaina. N14. 
00:35 „Sekso magistrai“ (5). N14. 01:40 
„Vampyro dienoraščiai“ (16). N14. 02:25 
Piktas vairuotojas (kart.). N14.

trečiadienis, gruodžio 6 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (2). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (13). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (61). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(159). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (160). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 Anapus 
nežinomybės. N-7. 13:25 „Rožių karas“ 
(45). 14:25 „Dvi širdys“ (364). 14:55 „Dvi 
širdys“ (365). 15:25 „Dvi širdys“ (366). 
15:55 „Dvi širdys“ (367). 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 „Meilė gydo“ (41). 
20:30 Moterys prieš vyrus. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Ledo 
kariai. N14. 00:25 „Sekso magistrai“ (6). 
N14. 01:30 „Vampyro dienoraščiai“ (17). 
N14. 02:15 Skolos kaina (kart.). N14.

ketvirtadienis, gruodžio 7 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (3). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (14). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (62). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (161). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (162). 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 KK2 (kart.). 

N-7. 12:55 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (46). 14:25 „Dvi širdys“ (368). 
14:55 „Dvi širdys“ (369). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (370). 15:55 „Dvi širdys“ (371). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Keršto valanda. N14. 
00:05 „Sekso magistrai“ (7). N14. 01:10 
„Vampyro dienoraščiai“ (18). N14. 02:00 
Alchemija. 02:30 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 8 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (4). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (15). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (63). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (163). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (164). 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 KK2 (kart.). N-7. 
12:55 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (47). 14:25 „Dvi širdys“ (372). 14:55 
„Dvi širdys“ (373). 15:25 „Dvi širdys“ 
(374). 15:55 „Dvi širdys“ (375). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Druska. 
N-7. 23:05 Pragaro vaikis. N-7. 01:20 
Keršto valanda (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (14) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“ (62) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ 
(11). 07:45 „Kung Fu Panda“ (6). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (7). 08:35 „Tomo ir 
Džerio pasakos“ (13). 09:00 „Peliu-
kas Stiuartas Litlis“ (4). 09:30 „Tingi-
nių miestelis“ (51). 09:55 KINO PUS-
RYČIAI Anapus tvoros. 11:35 Meškiu-
kas Jogis. 13:15 Jau baigėm?. 15:05 
Kelionė į Ameriką. N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Alvinas ir 
burundukai 3. 21:15 Paskutinis tėvų iš-
bandymas. Mažieji Fokeriai. N-7. 23:10 
PREMJERA Sekso abėcėlė. S. 01:10 
Druska (kart.). N-7.

Sekmadienis, gruodžio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (15) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“ (63) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ 
(12). 07:45 „Kung Fu Panda“ (7). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (8). 08:35 „Tomo ir 
Džerio pasakos“ (1). 09:05 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“ (5). 09:35 „Tinginių 
miestelis“ (52). 10:05 KINO PUSRY-
ČIAI Lukas Skruzdėliukas. 11:50 Ei-
sas Ventura. Naminių gyvūnėlių de-
tektyvas. N-7. 13:35 „Vaikai šėlsta“ (6). 
14:05 Mirtinas ginklas 4. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Lietuvos balsas. Finalinės kovos. 22:30 
2 ginklai. N14. 00:40 Patikimas pie-
muo. N14. 03:30 Paskutinis tėvų iš-
bandymas. Mažieji Fokeriai (kart.). N-7.

Pirmadienis, gruodžio 4 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(23). N-7. 07:35 „Farų karai“ (10) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (681) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (1) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (11) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (10) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (22) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (11). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (682). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(2). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (12). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 
Inovacijos mano mieste. 18:30 „Stoties 
policija“ (23). N-7. 19:30 „Asmens sargy-
binis“ (11). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Didvyrių būrys. N14. 23:05 Šikšnos-
parniai. Sunaikinimo operacija (kart.). 
N14. 00:55 „Sostų karai“ (7) (kart.). N14. 
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (17). N-7. 
03:00 Farai (kart.). N-7. 03:25 „Žemė - 
dykumų planeta“ (3) (kart.). 04:15 „Re-
ali mistika“ (3) (kart.). N-7.

Antradienis, gruodžio 5 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(24). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (11) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (682) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (2) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (12) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (11) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (23) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (12). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (683). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(3). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (13). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 
Inovacijos mano mieste. 18:30 „Sto-
ties policija“ (24). N-7. 19:30 „Asmens 

TV3

LNK

BTV

dynmetis 2. Eros pabaiga. N-7. 21:15 
Bėgantis labirintu. N-14. 23:35 Ekstra-
ordinarių džentelmenų lyga. N-7. 01:40 
Širdžių ėdikas. N-7.

Šeštadienis, gruodžio 9 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (22). 07:00 Legenda apie Korą 
(11). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (6). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (23). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 
Barbė ir rokenrolas. 12:10 Niko. Kelias į 
žvaigždes. 13:50 Flinstounai. N-7. 15:25 
Princesė. 17:20 Ekstrasensai detektyvai 
(12). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Vienas namuose. N-7. 
21:35 Atkirtis. N-14. 23:50 Juodabarzdis 
(1). N-7. 01:30 Juodabarzdis (2). N-7.

Sekmadienis, gruodžio 10 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (23) (kart.). 07:00 Legenda 
apie Korą (12). N-7. 07:30 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (7). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (24). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas (8). 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajonių 
sodai (59). 11:30 Tarzanas. 13:15 De-
vintam danguj. N-7. 15:05 Lizės Magvair 
filmas. N-7. 16:55 Ekstrasensai detekty-
vai (14). N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. N-7. 
22:00 Kelnėse dar ne senelis. N-14. 
00:05  Tu esi čia. N-14.

LRT
sargybinis“ (12). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Žudikai. N-7. 23:45 Didvyrių bū-
rys (kart.). N14. 01:35 „Begėdis“ (2). S. 
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). N-7. 
03:20 Farai (kart.). N-7. 03:45 „Juodasis 
sąrašas“ (3) (kart.). N-7. 04:30 „Žemė - 
dykumų planeta“ (4) (kart.).

trečiadienis, gruodžio 6 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(25). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (12) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (683) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (3) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (13) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (12) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (24) (kart.). N-7. 13:45 „Fa-
rų karai“ (13). N-7. 14:50 „Muchtaro su-
grįžimas“ (684). N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (4). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (14). N-7. 18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 18:30 
„Stoties policija“ (1). N-7. 19:30 „Asmens 
sargybinis“ (13). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Prakeikta upė. N14. 23:05 Žudi-
kai (kart.). N-7. 01:35 „Begėdis“ (3). S. 
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (19). N-7. 
03:20 Farai (kart.). N-7. 03:45 „Pragaro 
katytė“ (16) (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 7 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(26). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (13) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (684) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (4) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (14) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (13) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (1) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (14). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (685). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(5). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (15). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 
Inovacijos mano mieste. 18:30 „Stoties 
policija“ (2). N-7. 19:30 „Asmens sargy-
binis“ (14). N-7. 20:30 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21:00 Universalus karys. Sugrį-
žimas. N14. 22:45 Prakeikta upė (kart.). 
N14. 00:45 „Begėdis“ (4). S. 01:45 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (20). N-7. 02:30 Sa-
vaitės kriminalai (kart.). N-7. 02:55 „Pra-
garo katytė“ (17) (kart.). 03:50 Riteriai. 
Vyrai geležiniais drabužiais.

Penktadienis, gruodžio 8 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(1). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (14) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (685) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (5) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (15) (kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (24) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (2) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (15). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (686). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (6). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (16). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:27 Inovacijos mano mieste. 18:30 
„Stoties policija“ (3). N-7. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (6). N-7. 22:05 Juodasis 
griaustinis. N14. 00:00 Universalus ka-
rys. Sugrįžimas (kart.). N14. 01:30 „Be-
gėdis“ (5). S. 02:25 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (21). N-7. 03:10 Juodasis griausti-
nis (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 9 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (25) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (26) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (1) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (27). 
10:30 „Pragaro katytė“ (1). 11:30 „Ke-
turios stichijos“ (1). 12:40 „Reali misti-
ka“ (4). N-7. 13:50 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (8). N-7. 14:50 „Kas žudikas?“ 
(10). N-7. 15:55 „Kas žudikas?“ (3). N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Vytautas - Liet-
kabelis. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Kartą Meksikoje. 
N14. 00:10 AŠTRUS KINAS Urvarau-
siai. S. 01:55 „Begėdis“ (4) (kart.). S. 
02:55 „Begėdis“ (5) (kart.). S. 03:50 Mu-
zikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 10 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Kiu-

rasao (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnų 
čempionų lyga. Jordanija. 10:00 „Nu-
trūkę nuo grandinės“ (28). 10:30 „Pra-
garo katytė“ (2). 11:30 „Keturios stichi-
jos“ (2). 12:40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ (48). 13:10 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu“ (49). 13:40 
Sveikinimai. 16:00 „Policijos akademija“ 
(12). N-7. 17:00 LKL čempionatas. Žalgi-
ris – Lietuvos rytas. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (48) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (48) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:30 
„Juodasis sąrašas“ (4). N-7. 22:30 „Gy-
vi numirėliai“ (1). N14. 23:30 Kartą Mek-
sikoje (kart.). N14. 01:25 „Ekstrasensų 
mūšis“ (6) (kart.). N-7. 03:30 Riteriai II. 
Už garbę ir šlovę.



2017 m. lapkričio 30 – gruodžio 6 d., Nr. 47 (1386), „Bičiulystė“7 psl.

Vaiko teisių apsaugos ir socialinės 
paramos skyriaus vedėja Asta Le-
onavičienė teigia, kad vis labiau 
senstant visuomenei, viena rei-
kalingiausių paslaugų – slaugos 
ir priežiūros, nes žmonės – vie-
niši, jų vaikai išvykę, nėra kas to-
kiems asmenims padėtų buityje.

Viena pagrindinių įstaigų, 
teikiančių socialines paslaugas 
Ukmergėje – savivaldybės 2005 
metais įsteigtas Ukmergės nesta-
cionarių socialinių paslaugų cen-
tras. Jo paslaugomis kasmet pasi-
naudoja tūkstančiai asmenų. Nuo 
šiol ši įstaiga teiks ir apgyvendini-
mo nakvynės namuose paslaugą. 
Centro direktorė Sigita Bakanaus-
kienė sako, kad vienas didžiausių 
rūpesčių – senas įstaigos trans-
portas. Kita bėda – darbuotojų 
trūkumas. Taip pat direktorė guo-
dėsi dėl per mažų patalpų – reikė-
tų gerokai didesnių. Tarybos po-
sėdžio metu užsiminta apie pla-
nus centro patalpas plėsti. 

Rajonas ne tik „senstantis“ – 
daugėja psichikos ligomis ser-
gančių gyventojų. Tarp jų – ne-
mažai jauno amžiaus žmonių. 
Tai – ir streso, įtampos, nerimo 
pasekmės. Taip pat pastebimas 
augantis poreikis apsigyventi 
globos, senelių namuose. Vadi-
namuosiuose grupinio gyveni-
mo namuose apsistoję 14 žmo-
nių iš globos namų.

Rajono neįgaliųjų draugijos 
vadovė Zita Kviklienė pasakoja, 

kad pagrindinė veikla – sociali-
nės reabilitacijos projektai. Tei-
kiamos plaukų kirpimo, siuvė-
jo paslaugos. Draugijoje organi-
zuojami užsiėmimai, skirti lavin-
ti saviraišką, kūrybiškumą, vyks-
ta mankšta naudojant techninės 
pagalbos priemones. „Asmeni-
nio asistento funkcija – pagalba 
namuose. Puse etato dirbanti 
moteris aptarnauja 13 žmonių. 
Įdarbinom ir 7 neįgalius asme-
nis. Neįgaliesiems pristatomas 
maistas į namus, darbuotojai ga-
mina, aptvarko jų namus, atveža 
žmones į draugiją nusimaudyti, 
lydi pas medikus į Vilnių, Kau-
ną“, – sakė Z. Kviklienė.

Skalbimo paslauga, anot jos, 
taip pat viena populiariausių. 
Jos teigimu, vis daugiau atsiran-
da tokių žmonių, kurie tiek ap-
leisti, kad net sunku įsivaizduo-
ti, turi blusų. Atvežus tokius as-
menis į draugiją reikia dezinfe-
kuoti ir juos, ir patalpas. Neįga-
lieji aprūpinami besibaigiančio 
galiojimo „Maisto banko“ pro-
duktais. Jų laukiančiųjų – ištisos 
eilės, sąrašas sudarytas „pusme-
čiui į priekį.

Vaikų globos namai vykdant 
institucinės globos pertvarką ir 
šeimynoms keliantis į bendruo-
meninius namus, tuštėja. Daly-
je pastato šiuo metu įrenginė-
jami socialiniai būstai. Planuo-
se – perkelti čia ir „Ryto“ specia
liosios mokyklos bendrabutį.

Didžiausios bėdos – dėl senatvės, 
vienatvės ir ligų

Vaidotė Šantarienė portale www.ukzinios.lt rašo apie Ukmergės 
rajono savivaldybės tarybos išvažiuojamąjį posėdį, kuriame kal-
bėta apie tai, kad gilios socialinės problemos – vienas didžiausių 
rajono skaudulių, „suryjančių“ bene daugiausia biudžeto lėšų.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

       Sveikiname
Sveikiname lapkričio mėnesį gimtadienį šventusią 

Biržų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Lidiją Dainiuvienę.

Yra du būdai šviesti – būti arba žvake,  
arba veidrodžiu, kuris tik atspindi šviesą.

Linkime, kad niekuomet nepritrūktų energijos skleisti šviesą.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 

Neįgalieji  
pasaulyje

Amerikiečiui RJ Mitte da-
bar – 25-eri. Jis gražus, 
atletiškas, turtingas. Ta-
po žymus, kai filme suvai-
dino beveik save – herojų 
su cerebriniu paralyžiu-
mi. Sugriovė nuskriaus-
tų bambeklių įvaizdį, 
kuris buvo įprastas vaiz-
duojant ekrane neįga-
liuosius.

Laimės kūdikis 
iš Luizianos

„Duok atgal!“
Neįgalaus berniuko vaikystė 

mažame miestelyje Luizianoje 
buvo ne itin laiminga. Kai tu ne 
toks, kaip visi, kentėsi kiekvieną 
dieną – manė, kad to neįmano-
ma išvengti. Būsimąją Holivudo 
žvaigždę klasiokai ne tik erzino, 
bet ir lupo, gan stipriai. Už ką? 
Buvo negrabus, sunkiai vaikš-
čiojo, negalėjo kontroliuoti rau-
menų, jo viena ranka vis judėjo... 
Vaikigalius piktino geri berniuko 
pažymiai, be to, jis turėjo kažkokį 
stipruolį senelį. Nėr čia ko! Pavy-
das ir pyktis veržėsi pro kraštus.

Kartą Rėjui vos nelūžo ran-
ka. Klibikščiavo namo verkda-
mas, tikėjosi sulaukti paguo-
dos. O senelis, buvęs jūrų pėsti-
ninkas, tepasakė: „Duok atgal!“

Rėjus nesiginčijo su seneliu, 
tačiau niekaip negalėjo savęs 
įsivaizduoti muštynių dalyviu. 
Juk jis vos paeina, raumenys – 
silpni, ranka nevalingai trūkčio-
ja. Kažkaip pasiruošė savo pir-
mam ir labai rizikingam vaid
meniui. Kai kitą kartą chuliga-
nai prie jo priėjo ir įprastai ėmė 
svaidytis pirmiausia piktais žo-
džiais, Rėjus rėžė: „Nori muštis? 
Gerai! Tik vienas prieš vieną“.

Šiandien Rėjus nesupran-
ta, kas tąkart įvyko. Gal pavyko 
nutaisyti labai įtaigų balsą? Bet 
faktas, kad po to „pokalbio“ mu-
šeikos daugiau prie jo nelindo. 
„Jie siekia iš kito pasišaipyti, ta-
čiau nepagalvoja, kad patys gali 
gauti į akį. Juos gąsdina net min-
tis apie tokią galimybę. Jie bai-
liai. Paprasčiausi bailiai“, – sako 
aktorius, šiandien dalyvaujantis 
įvairiose kovos prieš patyčias 
programose.

Kai negalia tapo 
privalumu

Vaikiną išgarsino amerikie-
čių TV serialas „Bręstantis blo-

gis“ (Breaking Bad), tapęs topi-
niu visame pasaulyje. Filmo re-
žisierius pakvietė jį suvaidinti 
pagrindinio herojaus sūnų, ser-
gantį cerebriniu paralyžiumi. 
Be abejo, tokią rolę puikiai su-
vaidintų ir sveikas aktorius, ta-
čiau filmo kūrėjai siekė kuo di-
desnio tikrumo.

Kelias nuo Luizianos iki Ho-
livudo buvo kupinas netikėtu-
mų ir siurprizų. Šeima į Los 
Andželą persikėlė dėl Rėjaus 
sesutės – šešiametės raudon-
plaukės, gavusios vaidmenį po-
puliariame šou. 16metis Rėjus 
kartu su ja ėmė lankyti aktori-
nio meistriškumo kursus. Dar 
svarstė, kur toliau mokysis, 
ką veiks, daug sportavo. Kar-
tą pastebėjo skelbimą: naujam 
seria lui ieškomas berniukas, 
sergantis cerebriniu paralyžiu-
mi. Tokio šanso žmonės laukia 
visą gyvenimą, o Rėjus jį gavo 
vos prieš keliolika mėnesių at-
sikraustęs gyventi į Los Andže-
lą. Jį iškart priėmė į filmavimo 
komandą.

Svarbiausia –  
nelaužyti kaulų

Vaikystėje Rėjus tikrai ne-
galvojo apie aktoriaus profesi-
ją. Pagrindinis tikslas buvo pa-
prastesnis: išmokti tiesiai stovė-
ti ir vaikščioti be ramentų. To-
dėl jis kasdien treniravosi, darė 
specia lius pratimus smulkiajai 
motorikai ir dikcijai gerinti. Me-
tų metus alino save įnirtingomis 
treniruotėmis. Ir pasiekė savo. 
Išmoko ne tik vaikščioti, bet ir 
bėgioti, žaisti futbolą, važinėti 
keturračiu. Atsidūsta: „Jei ne fil-
mavimas, galėjau daug pasiekti 

sporte. Kontraktas buvo griež-
tas: jokio sporto, jokių traumų. 
Juk seriale nepakeisi vieno ak-
toriaus kitu“.

Uždirbo per 2 milijonus 
dolerių

„Bręstantį blogį“ pradėjo 
filmuoti 2008 metais. Jis atlai-
kė 5 sezonus, tapo labai popu-
liarus. Filmas – apie chemijos 
mokytoją, kuriam diagnozuo-
jamas plaučių vėžys. Per liku-
sius gyventi mėnesius jis nu-
taria pasirūpinti savo šeimos 
gerove...

Filmuojantis Rėjui teko grįž-
ti į praeitį, juk jo herojus vaikš-
to su ramentais, sunkiai kalba. 
Nežiūrint visko vaikinas labai 
džiaugėsi gavęs šį darbą. Tikėjo-
si pakeisti žiūrovų požiūrį į ne-
įgalumą. Jam tai pasisekė. Gavo 
daugybę laiškų iš merginų, ku-
rioms visai nerūpėjo jo nega-
lia. O likimo broliai dėkojo už 
tai, kad visuomenė ėmė mažiau 
dėmesio kreipti į jų trūkumus.

Už šį vaidmenį Rėjus uždirbo 
2, 5 milijono dolerių. Pelnė daug 
apdovanojimų, premijų. Svar-
biausia: jis tapo aktyviu kovoto-
ju už neįgaliųjų teises šou versle.

„20 procentų žmonių turi 
vieną ar kitą negalią, – sako ak-
torius. – O ką matome TV ekra-
ne? Tik 1 procentas visų perso-
nažų yra neįgalūs, bet ir tuos 
dažniausiai vaidina aktoriai, 
neturintys jokių problemų dėl 
sveikatos.“ Rėjus įsitikinęs, kad 
tik neįgalusis gali vaidinti neįga-
lųjį, nes tik jis sugebės parodyti 
sudėtingą vidinį pasaulį, visas 
viltis ir nesėkmes. 

Turi jis ir kitokios veiklos. 
Daug laiko skiria labdaros ren-
giniams. Be abejo, jis gauna ir 
kitų vaidmenų, bet jau ne to-
kių įspūdingų, kaip „Bręstan-
čiame blogyje“. Nepamiršta 
Rėjus ir vaikystės skaudulių. 
Jis dalyvauja programose, ku-
riose kovojama su patyčiomis, 
susitinka su vaikais specialio-
siose mokyklose.

Gražus vaikinas slepia savo 
asmeninį gyvenimą. Vis tik pa-
paraciai jau užfiksavo: Rėjus ju-
velyrinėje parduotuvėje pirko 
sužadėtuvių žiedą su įspūdin-
gu briliantu...

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLikienė

Pasakų vaidmuo neabejotinai 
svarbus vaiko vystymuisi: jos 
pasiūlo naujus mąstymo ir veik
los pavyzdžius, padeda pažinti 
bei suprasti kitų ir savo poelgių 
motyvus, išmoko savikontrolės, 
išreikšti norus bei siekti tikslų.

Deja, devyni iš dešimties 
vaikų su klausos negalia gims-
ta ir auga girdinčiųjų tėvų šei-
moje, tačiau girdintys tėvai re-
tai ima mokytis lietuvių gestų 
kalbos apsiribodami tik buiti-
nėmis sąvokomis, todėl klausos 
negalią turintiems vaikams jie 
negali sekti pasakų. Iniciatyvos 
„Pasakos gestų kalba“ tikslas – 
vaizdo įrašų sukūrimas klausos 
negalią turintiems vaikams ges-
tų kalba pagal užsienio autorių 
pasakas.

Biblioteka jau sukūrė 10 lie-
tuvių liaudies pasakų gestų kal-
ba įrašų, tačiau tai yra kuklus 
skaičius. Naujų pasakų poreikį 
ne kartą išreiškė ir klausos ne-
galią turinčių asmenų bendruo-
menės atstovai.

Šia iniciatyva siekiama su-
kurti prieinamą pasakų gestų 
kalba archyvą klausos negalią 
turintiems vaikams bei jų tė-
vams. Įrašai gali būti naudoja-
mi ir kaip metodinė priemonė 
tėvams, auginantiems vaikus su 
šia negalia, ir norintiems moky-
tis ar gilinti gestų kalbos žinias, 
bei visiems kitiems, besimokan-
tiems gestų kalbos.

Kauno apskrities viešoji bib
lioteka kviečia kartu palaikyti šią 
iniciatyvą. 

Iniciatyva „Pasakos gestų kalba“
Kauno viešosios bibliotekos tinklalapyje www.kvb.lt rašoma 
apie iniciatyvą sudaryti galimybes pasakų klausytis ir klausos 
negalią turintiesiems. 

Lietuvos sportininkai krau-
nasi lagaminus kelionei 

į Meksiką, kur jau gruodžio 
2–7 d. dalyvaus pasaulio ne-
įgaliųjų plaukimo čempiona-
te. Mūsų šaliai atstovausiantys 
Edgaras Matakas ir Mindaugas 
Dvylaitis startų laukia skirtin-
gomis nuotaikomis. E. Matakas 
pasaulio čempionato išvakarė-
se vykusiame Lietuvos čempio-
nate pademonstravo nuostabią 
formą ir plaukdamas 50 metrų 
laisvu stiliumi net pasiekė neo-
ficialų pasaulio rekordą (27.40 
sek.). Na, o M. Dvylaičio planus 
kiek sujaukė kojos piršto lūžis, 

dar spalį patirtas varžybose Ny-
derlanduose.

Planetos plaukimo pirme-
nybės turėjo įvykti rugsėjo 
30 d. – spalio 6 d., tačiau Tarp-
tautinio parolimpinio komite-
to varžybų kalendorių sujaukė 
Meksiką supurtęs galingas že-
mės drebėjimas. Vis dėlto čem-
pionatą Meksikoje nutarta su-
rengti, tik varžybos nukeltos 
dviem mėnesiams – į gruodžio 
pradžią.

Ir E. Matakas, ir M. Dvylaitis 
neslepia nerimo dėl aklimatiza-
cijos, prisitaikymo prie didelio 
laiko skirtumo ir smarkiai paki-

siančio aukščio. Varžybos Mek-
sikoje vyks 2 km virš jūros lygio 
aukštyje.

Lietuvos plaukikai aklima-
tizacijai Meksikoje turės tris 
dienas.

M. Dvylaičio Meksikoje lau-
kia du startai – 100 metrų krū-
tine ir 100 metrų nugara distan-
cijose. Pats plaukikas neslepia, 
kad didžiausią dėmesį skiria 
plaukimui krūtine, kuriame ir 
tikisi geriausių rezultatų. E. Ma-
takas startuos plaukdamas 50 
metrų, 100 metrų ir 400 metrų 
laisvu stiliumi.

LPOk ir „Bičiulystės“ inf. 

Plaukikai tikisi sėkmės 
Meksikoje

Neįgaliųjų  
sportas
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Lengvai ir sklandžiai per vaikystės pievas

Vienatvė

Naktis... Tik vėjas kamine barbena,
Į langą tykšta rudenio lietus.
Ant sienos senas laikrodis tiksena,
Skaičiuodamas nueinančius metus.

O aš viena tamsiam lange parimus
Vis laukiu ir tikiu, kad jis pareis...
Kitam lange ir vėl toks pat peizažas, 
Tik pilnatis netrukus nusileis.

Žinau – tai mano ateities miražai,
Kuriuos aš savo mintyse kuriu.
Iš nebūties jau niekas nesugrįžta,
Nėra atgal nei kelio, nei takų.

Tyla... jau vėjas kamine nurimo,
Lietaus lašai nudžiūvo nuo langų.
Tik aš viena tamsiam lange parimus
Stebuklo laukiu ir tikiu...

Kol matai...

Kol matai medį – 
   Jis yra tavo.
Kol girdi paukštį – 
   Klausykis jo.
Kol matai saulę – 
   Ji tau priklauso.
Kol girdi dainą – 
   Dainuok kartu.

Kol jauti skausmą – 
   Jis yra tavo.
Kol jauti meilę –
   Ji tau skirta.
Kol turi draugą –
   Eisi ne vienas.
Kol matai šviesą – 
   Laimingas Tu.

Mano turtas

Mano turtas – pirmoji raukšlelė,
Įsirėžus nuo juoko veiduos.
Mano turtas – gija sidabrinė
Lyg šarma sužibėjus plaukuos.

Aš turtingas ir džiaugsmu, ir 
skausmu

Jų randai pasilikę širdy.
Mano turtas – troškimas gyventi. 
Ši aistra nesudegs ir ugny.

Mano turtas – svajonių pasaulis,
O jame lyg ant paukščio sparnų
Aš norėčiau pakilt iki saulės...
Bet deja! Negaliu… Jau vėlu.

Aš turtinga. Man visko pakanka,
O kai ko aš turiu net per daug.
Nesiruošiu su niekuo dalintis – 
Pasilieku šį turtą tik sau. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos
Mieli skaitytojai, tęsiame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.
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!

Retai kada tenka laikyti ran-
kose tokią šviesią, šiltą kny-

gelę ‒ Kazimiero Viliaus Laužiko 
(1935‒2007) „Mįslių abėcėlę“, 
papuoštą žaismingomis Lenos 
Zinienės iliustracijomis. Knyge-
lė išleista jo žmonos, Silvijanos 
Laužikienės, rūpesčiu. Tokios 
knygos tarsi pratęsia gyvenimą 
tų, kurie buvo mylimi, artimųjų, 
draugų ir net tų, kurie niekad gal 
nebuvo V. Laužiko sutikę gyvai, 
tik gavę jo ranka atidžiai, įsigi-
linus rašytą atsakymą į „Bičiu-
lystei“ siųstus skaitytojų laiškus. 
Pats turėdamas negalią, jis gerą 
dešimtį metų kruopščiai skaity-
davo neįgaliųjų kūrybą ir gyve-
nimo istorijas. O ir pats nebu-
vo naujokas literatūros padan-
gėje: yra išleidęs knygeles vai-

kams „Saulės zuikučiai“ (1969), 
„Linksmi rūpestėliai“ (1973), jo 
tekstams muziką rašė kompo-
zitoriai V. Juozapaitis, M. Novi-
kas, J. Gaižauskas, V. Telksnys ir 
kt. V.  Laužikas gimė Papikymlių 
kaime, Kupiškio r., ten ir augo, o 
meilė gimtajam kraštui atsispin-
dėjo jau po mirties, 2008aisiais, 
išleistoje rinktinėje „Saulės tru-
piniai“.

Vartydami knygelę „Mįslių 
abėcėlė“ neabejotinai atpažin-
sime Vilių kaip talentingą peda-
gogą, kuris supranta, kad vaikas 
lengviausiai naujų dalykų mo-
kosi ir juos įsimena žaisdamas. 
O dar jei mįslę užminsi ‒ tai vai-
kui teks gerai galvelę pasukti. Ir 
koks džiaugsmas, kai ta mįslė 
būna tarsi žirnio ankštis išgliau-
doma! Jei tekstas dar per sudė-
tingas ‒ atsakymą iliustracija 
pakuždės. Taip, žingsnelis po 
žingsnelio, lapas po lapo, žiūrėk, 
vaikas jau nuo A iki Ž bus nuke-
liavęs ir mažuoju skaitytoju ta-
pęs. Paspėliokime ir mes:

Buvo saulės ir lietaus,
Daug žalių nakties sapnų...
Tad žiūrėkit, kiek priaugo
Obuoliukų ant šaknų!  

Pasitikrinti, ar įminėt mįslę, 
teks atsivertus knygelės turinį. 
Ten pat pamatysite, kad vienai 
raidei nebūtinai skiriama tik po 
vieną eilėraštuką. B ‒ tik „Žemės 

obuoliukai“ (bulvė), bet G ‒ jau 
du: „Raiboji“ (gegutė), „Kalvis“ 
(genys), Š ‒ „Gaivintojas“ (šal-
tinis), „Švaros barzda“ (šluota), 
„Blizganti akutė“ (šulinys).

Visi eilėraščiai pasižymi eks-
presyvumu, veiksmo dinamika, 
svarbūs judėjimo veiksmažo-
džiai, dažnai siekiama priminti 
kokį nors jausmą (tai irgi vaikui 
turėtų padėti lengviau įsimin-
ti tekstą):

Vejasi 
Visus be kojų,
Daužos,
Šėlsta,
Kartais groja...
Kai sustaugia
Už langų,
Darosi vaikams
Baugu.
 „Nematomasis“

Tokios stilistikos eilėraščiai 
artimi Anzelmo Matučio kūry-
bai, sakytume, tęsia jo tradiciją: 
būti šalia vaiko, džiaugtis kar-
tu su juo, atviromis akimis, su 
nuostaba žvelgti į pasaulį, ku-
riame gyvena, kalba, žaidžia ne 
tik žmonės, bet ir gyvūnai, auga-
lai, daiktai. Štai itin ryškus per-
sonifikuoto svogūno portretas:

Sėdi apsisiautęs
Sermėgėlę rudą, ‒
Apvalus bernelis,
Lyg putli roputė...

Nuvelkant drabužį,
Jis visus pravirkdo,
Nes bernelis turi
Baisiai gailią širdį. 
 „Virkdytojas“

Reikia nepamiršti, kad į au-
toriaus kūrybą veikiausiai perė-
jo ir jo paties vaikystės patirtys. 
Gimusiam kaime 1935aisiais, 
jam yra tekę ir gyvulius ganyti, 
ir po miškus lakstyti, uogas ir 
grybus rinkti. Tad eilėraščiuo-
se dažnai skamba gamtos mo-
tyvų: prapuškuoja lapus „ant 
šimto adatų užmovęs“ ežiukas, 
medžio liemenį snapu tuksi miš-

Tėvų namai

Tėvų namai savo sparnu
Apgaubia,
Tėvų namai paguodžia
Liūdesy,
O laimėje jie šviečia 
Tarsi saulė, 
Kaip angelas priglaudžia
Nevilty. 

Baltais žiedais nuklotas
Kiemo takas,
Kuriuo maži bėgiojot
Kažkada...
Čia medumi pakvimpa 
Pievų rasos,
Kai saulė nusileidžia
Ežere.

Kaip gera dar pajust, kad
Tavęs laukia
Atvertos durys, atverti 

langai.
Tik nepamiršk, kuriuo taku
Pareiti, 
Tik nepamiršk, kad čia
TĖVŲ NAMAI.

aldona Raišienė
Kupiškio r. 

ko gydytojas genys, šakomis nu-
liuoksi voverė:

Veik be jokio parašiuto
Šokinėt lengvai įgudo:
Nuo šakelės
Ant šakos
Švyst
Galiukas uodegos.
 „Be parašiuto“

Na ir kaip nešyptelėsi, jei 
tik tą galiuką ir pasisekė pama-
tyti? Tiek pakėlus galvą į me-
džių viršūnes, tiek ‒ tekste. To-
kia yra didžioji kūrybos paslap-
tis: pasakyti taip, tiek vaikui, 

tiek suaugusia-
jam, kad užmin-
tum mįslę, kurią 
skaitytojas turi 
išlukštenti pats. 
Ir ‒ rašyti lyg vie-
nu atsikvėpimu, 
lengvai, tarsi bė-
gant per vaikys-
tės pievas, ku-
rias rytais glosto 
„švelnučiai pirš-
tai vėjo“, kurios 
vasarą pasipuo-
šia pienių pūkų 
kepurėlėm, o žie-
mą ‒ delnuose 
ištirpstančiomis 
baltomis snaigių 
plaštakėmis. 

nijolė 
kVietkaUskė

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 
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