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Į Vilniuje, „Litexpo“ paro
dų rūmuose vykusią jau 
18ąją tarptautinę kny
gų mugę šiemet suplū
do beveik 63 tūkstan
čiai lankytojų. Naujos 
knygos, susitikimai su 
jų autoriais, diskusijos, 
kiti įvairūs renginiai vi
sas keturias mugės die
nas žmones traukė tarsi 
mag netas. Ir buvo visai 
nesvarbu – gyveni Vilniu
je, Klaipėdoje ar Telšiuo
se, jeigu savo gyvenimo 
be knygos neįsivaizduo
ji, į tuos šimtus kilomet
rų numosi ranka ir sku
bėsi į kasmetinius „kny
gų atlaidus“. Nė vienas iš 
jų neišėjo tuščiomis. Net 
jei ir nenusipirko knygos, 
tai pasisėmė minčių ir 
įspūdžių, kurie dar ilgai 
grąžins prie literatūros, 
gyvenimo prasmės ap
mąstymų...

Integracijos keliu

Integruotis į visuomenę 
nelengva 

Sergančiųjų genetinėmis ner-
vų-raumenų ligomis (jos laiko-
mos retomis) asociacijos „Srau-
nija“ vadovė Kristina Antanavi-
čienė pasakoja, kad pastaruoju 
metu, palyginti su situacija prieš 
20-30 metų, šių ligų padaugėjo 
(tai gali būti siejama ir su pato-
bulėjusia diagnostika). Vis dėlto 
pasakyti, kiek žmonių serga vie-
na ar kita reta liga, yra sudėtinga, 
nes iki šiol nėra jų registro. K. An-
tanavičienės teigimu, tai neretai 
trukdo, kai reikia gauti vienų ar 
kitų vaistų, medicinos priemo-
nių ar įteisinti gydymo metodus. 

Nervų-raumenų ligos – vie-
na iš tūkstančių retų ligų gru-

Retomis ligomis sergantieji: norime daugiau dėmesio

Pasaulyje priskaičiuo
jama apie 8 tūkst. re
tų ligų. Lietuvoje jomis 
serga apie 200 tūkst. 
žmonių. Pasak Vaikų 
retų ligų koordinacinio 
centro vadovės doc. Ri
mantės Čerkauskienės, 
iki šiol diagnozuojama 
tik apie 6080 proc. iš 
jų. Šiomis ligomis ser
gančiuosius vienijan
čios organizacijos sa
ko, kad trūksta ir rei
kiamos pagalbos.

Tolerancijos link pių. „Sraunijos“ vadovės sūnus 
Ronaldas serga spinaline rau-
menų atrofija. Galima sakyti, 
kad tokiais atvejais negalią iš-
gyvena visa šeima. Naktį šei-
mos nariai kelis kartus turi kel-
tis, kad apverstų vaiką ant šono, 
neretai mamos būna ir jų padė-
jėjos mokykloje, jau nekalbant 
apie nuolatinę slaugą ir savo 
poreikių aukojimą. 

Nervų-raumenų ligos pasi-
žymi tuo, kad ryškiai pažeidžia 
kūną ir turi polinkį progresuo-
ti, o vaikų intelektas paprastai 
būna aukštas. Šiomis ligomis 
sergantieji nori gyventi aktyvų 
socialinį gyvenimą, tačiau su-
siduria su dideliais sunkumais.  

(nukelta į 5 psl.)

Zita Gudanavičienė – nuolatinė knygų mugės lankytoja. 

Leidyklos „Alma littera“ lentynose – perkamiausios kortele pažymėtos Niko 
Vujičičiaus knygos.

Gerų emocijų užtaisas 
visiems metams

Telšiškė Vilija Jocienė kas-
met stengiasi aplankyti knygų 
mugę, nes tai, pasak jos, gerų 
emocijų užtaisas visiems me-
tams. „Pajautimas, kad knyga te-
bėra vertybė, kad yra rašančių, 
leidžiančių, skaitančių. Čia ren-
kasi bendraminčiai. Apsilanky-
mas čia mane įkvepia geriau ir 
su nauja energija dirbti mažo-
je kaimo bibliotekėlėje“, – min-

timis dalijasi 30 metų Telšių ra-
jono Kaunatavos bibliotekai ati-
davusi neįgali moteris.  

V. Jocienė neslepia, kad domė-
jimasis literatūra, knygomis neat-
siejamas nuo jos profesijos, todėl 
atvykusi į knygų mugę stengiasi 
pasisemti kuo daugiau darbui rei-
kalingų žinių ir idėjų. „Šiemet pa-
buvojau pristatymuose apie Šve-
dijos ir Latvijos bibliotekas. Įdo-
mu sužinoti, kokių naujovių yra 
sugalvoję kolegos. Dalyvavau gra-
žiausios knygos apdovanojimuo-
se. Bendravau su knygų autoriais: 
N. Normantaite, J. Leikaite, kuni-
gu A. Toliatu, K. Kasparavičiumi.“

Iš knygų mugės Vilija pa-
prastai grįžta su 5–6 knygom. 
Šiemet nusipirko 8. „Dvi iš jų – 
būsimų gimtadienių dovanos. 
Viena – A. Čekuolio – sūnui, nes 
jis didelis šio žurnalisto gerbė-

jas, naujausias romanas – pus-
seserei. Ir anūkui lauktuvių kny-
gelę nupirkau.“

Po knygų mugės naujais lei-
diniais visada pasipildo ir Kau-

natavos biblioteka. Šįkart V. Jo-
cienė parvežė porą spalvinimo 
knygučių vaikams (biblioteka 
jų negauna) bei keletą romanų 
suaugusiesiems. „Knygų mugė-

je buvo daug ir labai pigių kny-
gų (po 1 eurą ir pan.), tad kie-
kvienas galėjo ką nors išsirink-
ti. Be to, fondas „Švieskime vai-
kus“ labai gražiai pristatinėjo sa-
vo knygas ir jas dovanojo. Tačiau 
tie, kas nieko neįsigijo, daugumą 
knygų gali rasti bibliotekose. Gal 
ne tokiose mažose, kaip mūsiš-
kė, bet miestų bibliotekų fondai 
tikrai pasipildo naujausiomis 
knygomis“, – mintimis dalijosi 
V. Jocienė.

Į įvairius rankdarbius, kūry-
binius užsiėmimus linkusi, nė 
vieno Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos meno puoselėtojams skir-
to plenero nepraleidžianti mo-
teris knygų mugėje rado peno 
ir šiai savo aistrai patenkinti. 
„Be galo patiko bibliotekų er-
dvė. Čia radau knygų „receptų“, 
buvo galima susikurti autorinį 
ženkliuką, pabendrauti su kole-
gėmis, pasisemti patirties, – pa-
sakoja Vilija. – Japoniškas kny-
gas pristačiusi komanda turė-
jo savo erdvę, kurioje kaligrafas 
hieroglifais visiems norintiems 
užrašė vardus. Tokį ir aš namo 
parsivežiau.Visada įdomių idė-
jų būna vaikų erdvėje. Mokiausi 
pastebėti mažus dalykus, daryti 
antspaudus iš medžio rievių, su-
sikurti savo knygutę.“

Į knygų mugę – 
nugalėjus visas kliūtis

Didžiausiu metų įvykiu kny-
gų mugę vadina ir vilnietė Zi-
ta Gudanavičienė. Į ją mote-
ris pradėjo ruoštis dar vasario 
pradžioje. „Gyvenu nuo vienos 
knygų mugės iki kitos, – šypso-
si Zita. – Manęs nevargina di-
džiulė žmonių minia – atvirkš-
čiai, patinka jaustis jos dalimi.  

(nukelta į 3 psl.)

„Sraunija“ vienija sergančiuosius genetinėmis nervų-raumenų ligomis.
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Trakai:

Vos tik užėjus į Trakų 
neįgaliųjų užimtumo 

centrą dar vestibiulyje ne 
tik jo lankytojo, bet ir cent-
ro svečio akį patraukia čia 
meniškai pagaminti inki-
lai, dailiai imituoti medi-
niai bitučių koriai bei kiti 
buičiai reikalingi daiktai. 
Ir visa tai – šio centro neį-
galiųjų rankų darbas. 

Pasak centro direkto-
riaus Juozo Norinkevičiaus 
ir socialinės darbuotojos 
Inos Veromejienės, šiemet 
neįgaliųjų gaminiai vėl ke-
liaus į garsiąją Vilniaus Ka-
ziuko mugę, Trakų rajono 

Sparnuočių balsų belaukiant....
ir miesto šventes, dalį inki-
lų, kaip ir kasmet, jie pado-
vanos Trakų miškų urėdi-
jos miškininkams, kitiems 
gamtos gerbėjams. 

Trakų neįgaliųjų už-
imtumo centro lankytojų 
gaminti inkilai iš Kaziuko 
mugės paplis po Vilnijos 
kraštą, o gal ir po visą Lie-
tuvą, o mūsų gamtos bičiu-
liai varnėnai taps naujais 
savo būstų naujakuriais ir 
už tai pavasarį mums vi-
siems atsidėkos linksmo-
mis trelėmis. 

Vytautas Žemaitis
Senieji Trakai

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Neįgalieji gamina inkilus. Vytauto Žemaičio nuotr. 

�� Palangos neįgaliųjų 
draugijos narys Valdas 
Umbrasas „Bičiulystės“ 
skaitytojams rašo apie tai, 
kad organizacija persikėlė 
į naujas patalpas. 

Palanga: Neįgaliųjų draugija dirba naujose 
patalpose

Palangos neįgalieji 
džiaugiasi naujomis, erd-
viomis patalpomis, į ku-
rias pavyko persikelti po 

ilgų prašymų, diskusijų. 
Dabar draugija įsikūrė 
buvusioje Smilčių pra-
dinėje mokykloje Jūra-
tės g. 11. Šiose patalpo-
se vyksta dienos centro 
veikla, neretai susirenka 
daugiau nei 30 žmonių. 
Įgyvendinant Neįgalių-
jų reikalų departamento 
finansuojamą projektą 
vyksta mankštos, siuvi-
mo ir mezgimo užsiėmi-
mai, Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Atgaiva“ 
repeticijos.

Naujose 80 kv. m sa-
vivaldybės lėšomis su-
remontuotose patalpose 
neįgalieji įsikūrė šių metų 
sausio mėnesį. Patalpos 
pritaikytos ir žmonėms 
su judėjimo negalia – lau-
ke prie įėjimo yra padary-
tas įvažiavimas.

Palangos neįgaliųjų 
draugija vienija apie 100 
narių su įvairiomis nega-
liomis. Džiaugiamės, kad 
galime dirbti naujose, ne-
įgaliesiems pritaikytose 
patalpas. Palangos neįgaliųjų draugija vienija apie 100 narių. 

�� Jiezno žmonių su nega
lia sąjungos tarybos narė 
Sigutė Kimbirauskienė 
rašo apie daug įspūdžių 
suteikusią išvyką į Vilnių. 

Jiezno žmonių su ne-
galia sąjunga – nuolat ke-
liaujanti ir ieškanti naujų 
gerų emocijų organizaci-
ja. Vasario mėnesį vykome 
aplankyti Vilnių, pamatyti 
dar neregėtų ir naujų vietų. 
Viena tokių – Prezidentūro-
je įsikūręs Valstybės pažini-
mo centras, skaičiuojantis 
pirmuosius gyvavimo me-
tus. Moderniame muzieju-
je, pasitelkiant šiuolaikines 
technologijas, pristatoma, 
kaip veikia demokratiška 

Jieznas: Išvyka į Vilnių 
Jiezno žmonių su nega-

lia sąjungos pirmininkė Au-
genija Stoškuvienė organi-
zuodama ekskursijas ne-
apsiriboja vien edukacine 
programa. Sekmadienio iš-
vyka į Vilnių baigėsi Nacio-
naliniame dramos teat re, 
kur žiūrėjome vienos da-
lies spektaklį „Sapnas“ pa-
gal to paties pavadinimo 
A. Strindbergo pjesę. Jau-
nieji aktoriai taip sugebė-
jo įtraukti į spektaklį, kad 
kiekvieną akimirką įsitem-
pę laukėme, koks bus kitas 
siužeto posūkis. Iš nuos-
tabaus reginio išsinešėme 
daugybę nenusakomų įspū-
džių ir puikių emocijų. Jiezno neįgalieji aplankė Valstybės pažinimo centrą.

valstybė, kaip ją kuriant ir 
valdant dalyvauja piliečiai. 
Lankytojai kviečiami tyri-
nėti ekspoziciją savarankiš-
kai, dalyvauti pažintinėse 
ekskursijose, edukaciniuo-
se užsiėmimuose. Ekskur-
sijos metu džiaugėmės ne 
tik įdomiu muziejumi, bet 

ir mūsų žmonių gebėjimu 
naudotis išmaniosiomis 
technologijomis. Planše-
tiniai kompiuteriai, sutei-
kiantys  daug papildomos 
informacijos apie Valsty-
bės pažinimo centrą, ne-
nustebino ekskursijoje da-
lyvavusiųjų. 

Teisingumas. Sąžiningumas. Nešališkumas. Mus vi-
sus traukia tokios dorybės. Žmogus nori, kad su 

juo elgtųsi teisingai – tokia jau mūsų prigimtis. Deja, 
teisingumas dažnai iškreipiamas, naudojamas nepel-
nytai naudai gauti.

Viena šios naudos apraiškų yra nihilizmas (lot. „nie-
kas“). Ne, mūsų laikais žodis „niekas“ jau netinka. Nihi-
lizmas – neigiamas visuomeninio gyvenimo ar jo dalies 
reiškinių vertinimas. Pavojingiausias iš šių apraiškų – 
teisinis nihilizmas. Nors Lietuvos Konstitucija skelbia 
apie visų piliečių lygybę prieš įstatymą, tikrovėje taip 
nėra. Net mūsų Seimas piktnaudžiauja savo galiomis, 
nustatydamas sau palankų teisinį reguliavimą. 

Tarp rudens ir pavasario sesijų, maždaug penkis 
mėnesius, tautos išrinktieji mažai ką veikia. Kai kurie 
komitetai net posėdžių neplanuoja. Sako, Seimo nariai 
lankosi pas rinkėjus, su jais bendrauja, gauna pastabų 
dėl įstatymų rengimo bei jų priėmimo. Bet tokių ma-
žuma. Faktiškai dauguma atostogauja. Pasak vieno iš 
Konstitucijos rengėjų ir jos žinovų prof. Vytauto Sin-
kevičiaus, Seimo statute iš tiesų numatyta, kad tarp 
sesijų komitetai gali daryti vieno mėnesio pertrauką. 
Profesoriaus manymu, tokį sprendimą priėmęs Seimas 
ignoravo Konstitucinį Teismą, kuris ne kartą pareiškė, 
kad laikotarpis tarp sesijų negali būti laikomas politikų 
atostogomis. Seimo vadovybė sutinka su oponentais 
ir žada šią situaciją iš naujo nagrinėti vienoje iš sesijų.

Per daugelį metų Seimai taip ir nepradėjo svars-
tyti klausimo, kaip jų turto reikalų valdymą padaryti 
skaidresnį. Dabar gi vieni, turėję akcijų įmonėse, net 
jas valdę, kad nebūtų interesų konfliktų, tas akcijas 
perleidžia arba parduoda. Kiti laikosi įsikibę, nes tai 
nedraudžiama. Spręsti politikų turto valdymo klausi-
mą Seimas raginamas dar nuo 2004 m. Tačiau kol kas, 
anot V. Sinkevičiaus, čia tvyro chaosas, nes yra intere-
sas šio dalyko teisiškai nesutvarkyti.

Ženkime dar viena pakopėle. Vasario viduryje įvy-
kusioje Seimo sesijoje balsuota už vaiko teises ir prieš 
bet kokį smurtą prieš vaikus, buvo išplėstos vaikų tei-
sių apsaugos pagrindų normos. Bet, kaip teigia Nepri-
klausomybės Atkūrimo Akto signataras, žinomas tei-
sininkas Egidijus Bičkauskas, jau seniai Baudžiamasis 
kodeksas numato bausmes už smurtą, ar asmuo būtų 
vaikas, nepilnametis ar suaugęs. Dabar, matyt, svar-
biausia pertvarkant globos namus rasti vaikus mylin-
čių globėjų, sukurti darnias šeimynas, apibrėžti ir vie-
nų, ir kitų ne tik teises, bet ir pareigas.

Įskiepyti pareigas, kaip sakoma, į lankas jau išėju-
siam paaugliui nėra lengva. Bet negalime taikstytis su 
piktavališkais paauglių išsišokimais bei piktybiškomis 
išdaigomis, net chuliganizmu tiek mokykloje, tiek na-
muose. Kur matyta, kad mokinys apipiltų fekalijomis 
pedagogą, kaip jaustis motinai, bjauriausiais žodžiais 
draugių akivaizdoje iškonveiktai trylikametės dukters. 
O kaip vertinti tokius atvejus, kai bendraklasiai tyčio-
jasi iš neįgalaus draugo, o mokytojas ramiai stebi ir 
laukia atomazgos... 

Nėra abejonės – teisinis nihilizmas sunoksta ne 
Seime, ne ministerijose, ne vaikų teisių apsaugos įs-
taigose. Jis bręsta mūsų namuose, kiemuose, gatvė-
se, atsiranda kaip tiršta dūminė migla, krentanti ant 
žmonių. Savivaldybių vadovai, kuriuos patys renkame, 
kasmet priima daugybę sprendimų, numatančių dide-
les baudas, pavyzdžiui, už rūkymą laiptinėse, šiukšli-
nimą, už naktinį ramybės drumstimą ir t.t. Tačiau nie-
kas negali pasakyti, kiek tokių pažeidėjų sulaukė nors 
kokios bausmės. Negali, nes sprendimų vykdymas be-
veik nekontroliuojamas, patys sprendimai dūla valdi-
ninkų stalčiuose.

Anot E. Bičkausko, derėtų dažniau prisiminti Bau-
džiamojo kodekso nuostatą, kurioje kalbama apie at-
sakomybę už tarnybinių pareigų neatlikimą arba blo-
gą atlikimą. Bausmė būtų ne tik atpildas asmeniui už 
nusižengimą, bet kaip pamokos aidas plačiai ir toli 
nuskambėtų. 

Nihilizmo migla

Apie tai,
kas

jaudina

�� Regina Matulienė pa
sakoja apie Vilkaviškio 
krašto neįgalių žmonių 
draugijos Gražiškių pada
linio vadovę Onutę Liuki
nevičienę.

Vilkaviškio krašto ne-
įgalių žmonių draugijoje 
yra daug darbščių ir gera-
noriškų žmonių. Nesvarbu, 
ar žmonės gyvena Vilka-
viškio mieste, ar provinci-
joje. Viena iš jų – Gražiškių 
padalinio vadovė O. Liu-
kinevičienė. Ji savo veiklą 
pradėjo neseniai, tačiau 
atokiame rajono kampely-
je jau spėjo paskleisti savo 
širdies šilumą. 

Onutė dirba Gražiškių 
savipagalbos ir užimtumo 
grupės vadove. Jos rank-
darbiai yra žinomi ne tik 
Vilkaviškio rajone, bet ir už 
jo. Labai gražių mezginių 
moteris buvo pristačiusi į 
Vilkaviškio miesto kultū-
ros centre vykusią kalėdi-
nę mugę. Dar jos dirbiniai 
puikavosi Vilkaviškio tu-
rizmo centro surengtoje 
mugėje. O. Liukinevičienė 
yra labai reikli, kūrybinga, 
draugiška ir sumani. Per 
gana trumpą laiką ji suspė-
jo pamokyti visą būrį savo 
padalinio narių. Jeigu pri-
reikia transporto, Onutė  

Vilkaviškis: Mūsų darbštuolė

Vilkaviškio krašto neįgalių žmonių draugijos Gražiškių padali-
nio vadovė Onutė Liukinevičienė noriai dalijasi savo patirtimi.

su malonumu pavėžėja. 
O. Liukinevičienė labai 

glaudžiai bendradarbiau-
ja su Gražiškių seniūnijos 

seniūne Romute Didvalie-
ne, kuri visada nuoširdžiai 
padeda. Už tai jai norime 
padėkoti. 



2017 m. kovo 2–8 d., Nr. 9 (1348), „Bičiulystė“3 psl.

Tauragė: 

Išvarė žiemą
�� Tauragės rajono neįgalių

jų draugijos tarybos narys Vla-
dislovas Kirkickas „Bičiulys
tei“ rašo apie tai, kaip švęstos 
Užgavėnės. 

Atrodo, kad ši žiema tyčioja-
si iš žmonių. Tai ruošiasi išeiti, 
tai apsigalvojusi suka atgal. To-
dėl Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai nutarė galuti-

nai atsikratyti įkyrėjusia vieš-
nia. Draugijos buveinėje vyku-
sioje žiemos išvarymo ceremo-
nijoje dalyvavo visas būrys neį-
galiųjų. O ko žiema labiausiai bi-
jo ir privengia? Ogi įvairių persi-
rengėlių ir jų keliamo triukšmo.

Tai žinodami šventės daly-
viai, pasitelkę visą fantaziją ir iš-
monę, „pasivertė“ įvairiais Užga-
vėnių personažais. Čia pirmuo-
ju smuiku griežė saviraiškos ir 
meninio ugdymo būrelio nariai. 
Štai Algirdas Bruklys tapo pulko 

vadu, kvietusiu į kovą su dar be-
sispardančia žiema.  Irena Taro-
zienė pavirto atvykėle iš už jūrų 
marių ir dalijo patarimus, kaip 
laimėti mūšį. O linksmieji vel-
niukai Aldona Girčienė ir Danu-
tė Tribičienė neleido niekam dy-
kinėti.  Ratukais judanti Kristina 
Liolaitė buvo nepriekaištinga či-
gonėlė, kuri ne tik būrė iš delno, 
bet ir stengėsi ką nors nugvelbti. 
Labiausiai žiemai į atlapus kibo 
giltinė su dalgiu, kurią  įkūnijo 
Natalija Galminienė.

Na, o kokia Užgavėnių šven-
tė be Lašininio ir Kanapinio 
amžinos kovos už būvį. Storu-
lį Lašininį smagiai suvaidino 
Edvardas Gasinskas, o sudžiū-
vėlį Kanapinį – Birutė Vaivadie-
nė. Visiems labai patiko Onos 
Kurlinkienės skaitomos šven-
tinės oracijos.

Kaukėtus ir kitus šventės da-
lyvius labai išjudino šokiai ir ra-
teliai. Ypač daug smagių emoci-
jų sukėlė šokis „Degutas“, rate-
lis „Kepė, kepė boba blynus“ ir 

kiti patrepsėjimai. O kad šokti 
būtų dar smagiau, mums gro-
jo ir dainavo draugijos ansam-
blis „Svaja“. 

Žinoma, neapsieita be tra-
dicinio Užgavėnių stalo, skanių 
blynų. Tuo pasirūpino Užgavė-
nių gaspadinės Zita Eskirtie-
nė, Onutė Katauskienė ir kitos 
draugijos moterys.

Linksmai ir išradingai išva-
rėme žiemą, o Užgavėnių dvasią 
kiekvienas išsinešėme į namus, 
gatves ir aikštes.

Patinka matyti tiek daug žmo-
nių vienoje vietoje. O kiek gra-
žaus jaunimo! Lietuva tikrai 
dar neišsivaikšto.“ Smagu čia 
sutikti ir garsenybių – rašytojų, 
politikų, kitų žinomų žmonių. 
Mėgsta Z. Gudanavičienė su 
jais šnektelėti, nusifotografuo-
ti. Pasižiūri į tas nuotraukas ir 
iš naujo užplūsta prisiminimai, 
patirtas susitikimų jaudulys. 

Deja, šiemetinė mugė tokių 
nuotraukų kolekcijos nepapil-
dė. Fotoaparatą namuose pa-
miršo. Ir į pačią mugę vos ne 
vos pateko. 

Z. Gudanavičienė juda elek-
triniu vežimėliu. Nuo Fabijoniš-
kių socialinių paslaugų namų, 
kuriuose gyvena, iki „Litexpo“ 
parodų rūmų – geras kelio ga-
balas. Visuomeniniu transpor-
tu šį atstumą įveikti labai sun-
ku. Paprastai moteriai tokiose 
situacijoje padėdavo socialinis 
taksi. Tad ir šį kartą ji iš anksto 
internetu užsisakė būsimą ke-
lionę. Likus trims dienoms iki 
numatytos išvykos gavo patvir-
tinimą, kad viskas vyks kaip su-
planuota. Tačiau kelionės į kny-
gų mugę išvakarėse, jau visai į 
darbo dienos pabaigą, moteriai 
paskambino socialinio taksi vai-
ruotojas ir pasakė, kad atsirado 
svarbesnių užsakymų (esą kaž-
ką reikia nuvežti į polikliniką, 
dializės centrą), todėl Z. Guda-
navičienės kelionė į knygų mugę 
atšaukiama. Moteris dar bandė 
aiškintis, juk socialinio taksi pa-
skirtis kitokia – neįgaliojo veži-
mėlyje sėdintiems, kitiems sun-
kią judėjimo negalią turintiems 
žmonėms suteikti galimybę lan-
kytis kultūros renginiuose, plės-
ti akiratį, susitikti su bičiuliais. 
Į gydymo įstaigas neįgalieji pa-
prastai vežami kitų organizaci-
jų transportu. Tačiau jos prie-
kaištai nebuvo išgirsti. „Visa 

laimė, kad yra Lietuvos žmonių 
su stuburo pažeidimais asocia-
cija (LŽSPA). Ji taip pat turi ne-
įgaliesiems vežti pritaikytą au-
tobusiuką. Ir neįgaliųjų prašy-
mus išklauso, – guodėsi Z. Guda-
navičienė. – Nedelsdama jiems 
paskambinau ir susitariau, kad 
mane į mugę nuvežtų.“

Nors šiemetinė knygų mugė 
lankytojus pasitiko sunkiai iš-
brendamais keliais, neįgaliuo-
sius „Litexpo“ priėmė draugiš-
kai: leido autobusiukui priva-
žiuoti prie pat knygų mugės du-
rų. Toje pačioje vietoje 6 valan-
das knygų šventėje praleidusią 
moterį ir vėl paėmė LŽSPA au-
tomobilis. 

Z. Gudanavičienė džiaugiasi 
apžiūrėjusi, pasklaidžiusi dau-
gybės leidyklų išleistas knygas. 
Nedidelę pensiją gaunanti mo-
teris priversta atidžiai planuo-
ti savo išlaidas, bet žinodama, 
kokią knygą norėtų perskaity-
ti, galės paprašyti, kad dukra ar 
anūkai bibliotekoje jos paieš-
kotų, vienos kitos bičiulės pasi-

teirauti – gal kuri turi, gali duo-
ti paskaityti.

Įkvepiančios  
neįgaliųjų gyvenimo 

istorijos 
Jau antri metai iš rankų į 

rankas keliauja Niko Vujiči-
čiaus knyga „Gyvenimas be ri-
bų“. Be rankų ir kojų gimusio 
vyriškio istorija įkvepia šimtus 
žmonių, moko į gyvenimą žvelg-
ti džiaugsmo, o ne nevilties pil-
nomis akimis. Visi tie, kurie apie 
šią knygą buvo tik girdėję, knygų 
mugėje galėjo ją įsigyti. Ji, kar-
tu su dar viena Niko gyvenimo 
istoriją tęsiančia knyga „Nesu-
stabdomas“ iš tolo traukė lei-
dyklos „Alma littera“ knygomis 
besidominčių mugės lankyto-
jų dėmesį. Beje, prie abiejų šių 
knygų puikavosi kortelė „Perka-
miausia“. O tokių šiame stende 
buvo vos keletas. 

Leidyklos komunikacijos 
vadovė Audronė Mockienė pa-
tikino, kad ir mugėje N. Vujiči-
čiaus knygos buvo vienos iš po-
puliariausių negrožinės litera-
tūros leidinių. Kai 2015-aisiais 
pasirodė pirmieji „Gyvenimo be 
ribų“ egzemplioriai, Lietuvoje 
dar nedaug kas žinojo apie šio 
misionieriaus kelią pasirinku-
sio žmogaus gyvenimą. Tačiau 
knygos populiarumas augo mil-
žinišku greičiu – jau išleisti šeši 
jos tiražai. Po metų Lietuvą ap-
lankiusį Niką „Alma littera“ pa-
sitiko su antrąja jo knyga „Ne-
sustabdomas“. Ji taip pat jau 
išleista du kartus. Literatūro-
je įkvepiančių pavyzdžių ieš-
kančius skaitytojus A. Mockie-
nė nudžiugino dar viena gera 
žinia – „Alma littera“ jau ren-
gia trečiąją N. Vujičičiaus kny-
gą „Be ribų“. 

„Puiki knyga. 
Rekomenduoju 
pasiklausyti“ 

Leidinių įvairovė – viena iš 
stipriųjų knygų mugės pusių. 
Šalia tradiciniu būdu spausdin-
tų knygų buvo galima išvysti, 
tiksliau – pasiklausyti audio-
knygų. Pasak jas pristačiusio 
Aurimo Mikalausko, šios kny-
gos vis labiau populiarėja. In-
tensyvėjant gyvenimo tempui 
ir vis mažiau laiko liekant skai-
tymui, jų patogu klausytis va-
žiuojant automobiliu. Tai pui-
kus būdas į literatūros pasaulį 
panirti ir regėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms. Ją įsigijęs 
žmogus ne tik susipažįsta su 
knygos turiniu, bet gali išgirsti 
ir ją parašiusio autoriaus balsą. 
Pavyzdžiui „Vilko valandą“ yra 
įskaitęs Andrius Tapinas, „Vie-
no žmogaus bohemą“ – Ugnė 
Barauskaitė, „Pietinia kroni-
kas“ – Rimantas Kmita. Nema-
žai knygų yra įgarsinę žinomi 
aktoriai, diktoriai. Taigi reko-
mendacija pasiklausyti pui-
kios knygos – visiškai realus 
pasiūlymas. 

Skirtingais pojūčiais „skai-
tomas“ knygas mugėje pristatė 
ir VšĮ „Verslas ar Menas“. „Bal-
tijos valdovė“, „Lietuvių liau-
dies dainos su Beatriče Gince-
vičiūte“ – naujausios šios vie-
šosios įstaigos išleistos kny-
gos, kurių turinys perteikiamas 
ne tik reginčiųjų, bet ir Brailio 
raštu bei garsiniu formatu. Jū-
ratės ir Kastyčio istoriją („Bal-
tijos valdovėje“) įgarsino gru-
pės „Skylė“ atlikėja Aistė Smil-
gevičiūtė ir Marijonas Mikuta-
vičius. „Verslo ir Meno“ direk-
torė Eglė Jokužytė patenkinta 
atsiradusia galimybe daugiau 
skaitymo, pažinimo džiaugsmo 
suteikti regėjimo negalią turin-
tiems vaikams – jiems skirtose 
knygose Brailio raštu perteikia-
mas knygos tekstas, o specialiu 
iškiliuoju spaudos būdu – ir pa-
veikslėliai. 

Knygų šventė baigėsi. Joje 
patirtų įspūdžių pakaks iki ki-
tos knygų mugės, kai ir vėl visi 
keliai ir takeliai ves į susitiki-
mą su knyga.

aldona milieškienė 
Autorės ir Vilijos Jocienės asmeninio 

archyvo nuotr.

Visi keliai ir takeliai vedė į susitikimą su knyga

Vilija Jocienė brangina susitikimus su knygų autoriais. 
Iš knygų mugės – su „Silva Rerum“ autorės Kristinos Sabaliauskaitės auto-
grafu.

Eglė Jokužytė ir Marijonas Mikutavičius pristatė naujausią reginčiųjų ir Brai-
lio raštu atspausdintą bei įgarsintą knygą „Baltijos valdovė“.Hieroglifais užrašytas vardas – puikus knygų mugės prisiminimas.

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Vaikų ligoninės, VUL Santa-
riškių klinikų filialo gydy-

tojai neurochirurgai Ramūnas 
Raugalas ir Ieva Šataitė penkio-
likos metų mergaitei atliko ope-
raciją dėl kaukolės defekto, at-
siradusio pašalinus fibrozinės 
displazijos pažeistą kaulą, pir-
mą kartą panaudodami prote-
zą, pagamintą iš hidroksiapatito.

Pasak neurochirurgo R. Rau-
galo, paauglė mergaitė serga 
reta liga – gerybine kaulo des-
trukcija, pažeidusia veido sri-
ties kaulus, dėl kurios ties smil-
kiniu ir antakių lanku buvo nuo-
lat augantis ir didėjantis gum-
bas, deformuojantis veidą, už-
kritęs ant akies.

Gydytojo R. Raugalo teigi-
mu, anksčiau kaukolės defek-
tus po lūžio ar kaulinių navikų 
neurochirurgai taisydavo nau-
dodami plastiką ir reikiamą for-
mą suformuodavo tarsi skulpto-
riai operacijos metu. Šiuo atve-
ju kaukolės defektas buvo su-
dėtingesnėje vietoje – antakių 
lanke, ties smilkiniu, kur sufor-
muoti gražiai, simetriškai būtų 
gana sudėtinga, todėl geram re-
zultatui gauti buvo panaudotas 
individua liai šiai pacientei paga-
mintas hidroksiapatito protezas.

„Hidroksiapatitas – medžia-
ga, kurios iki 71 proc. randama 
natūraliai žmogaus kauluose. Ji 
biologiškai visiškai suderinama 
su žmogaus organizmu ir yra 
specialios porėtos struktūros. 
Poros yra kelių rūšių: vienos – 
pačios paprasčiausios, kad per 
jas galėtų pasišalinti sekretas 
po operacijos, kitos – kad į pro-
tezą galėtų įaugti kraujagyslės 
ir organizme esanti kaulinė me-
džiaga. Per keletą mėnesių šitas 
protezas pakeičiamas natūraliu 
kaulu, įauga į jį ir ten ištirpsta“, – 
aiškina gydytojas neurochirur-
gas R. Raugalas.

Šios technologijos pranašu-
mas akivaizdus – naudojant to-
kią medžiagą uždengti kaukolės 
defektus galima vaikams nuo 2 
metų, t. y. tokio amžiaus, kai kau-
kolė  tebeauga (suaugusio žmo-
gaus kaukolės dydį ji pasiekia tik 
7-8 metų).

Šio modernaus protezo ga-
myba, kurią visiškai kompensa-
vo ligonių kasos, užtruko apie 
mėnesį. Jis pagamintas Italijoje 
pagal gydytojų pateiktus pacien-
to kompiuterinės tomografijos 
duomenis. Prieš operaciją gydy-
tojai galėjo pamatyti šio gaminio 
3D modelį, o vėliau iš gamintojų 
gavo du protezo egzempliorius. 
„Vienas egzempliorius skirtas 
tam atvejui, jei dar nepriaugus 
protezui pacientas patirtų trau-
mą, o kitas – jei operuojant pro-
tezas dėl didelio medžiagos tra-
pumo  būtų sugadintas“, – pasa-
koja gydytojas.

Operacija pavyko sklandžiai. 
Kaip teigia šią medžiagą tiekian-
ti kompanija, Vaikų ligoninės 
neurochirurgai pirmieji Lietu-
voje panaudojo tokį iš hidrok-
siapatito pagamintą kaukolės 
protezą.

„Bičiulystės“ inf.

Atlikta kaukolės 
defekto operacija, 

pritaikius 
ypatingą proteząSu akių nuovargiu susiduria 

kiekvienas žmogus, nes iš 
mus supančio pasaulio akys pri-
ima 80 % informacijos. Taigi ne-
sunku suprasti, kad akims ypač 
kenkia pernelyg didelė darbinė 
apkrova. Žinoma, regėjimui bei 
apskritai sveikatai daro įtaką ir 
daugybė kitų veiksnių, iš kurių 
svarbiausi yra šie: ekologija, mi-
tybos režimas, gyvenimo būdas, 
paveldimumas. 

Požymiai:
 akių paraudimas,
 perštintys akių obuoliai,
 paraudę, niežtintys vokų 

kraštai,
 paakių pabrinkimas ir pa-

tamsėjimas,
 pojūtis, tarsi į akis pate-

ko smėlio,
 perteklinis ašarojimas ar-

ba akių sausumas,
 regos susilpnėjimas,
 nemalonūs regos efektai 

(ryškios kibirkštys arba „muse-
lės“ prieš akis),
  neryškūs smulkūs daik-

tai, atskiros detalės, „padūma-
vusios“ raidės,
 galvos skausmai, susiję su 

akispūdžio ir arterinio kraujos-
pūdžio pakilimu,
 dvejinimasis akyse,
 akių įtampa,
 kaktos, akiduobių skaus-

mas,
 darbingumo sumažėjimas.
Pastabos
1. Akių paraudimas gali atsi-

rasti ir dėl šių priežasčių: dide-
lio kiekio suvartoto alkoholio, 
sauso oro, stipraus vėjo, rūka-
lų ar kitokių dūmų, karščiavi-
mo (peršalimas, gripas), slogos, 
stip rios šviesos (saulės, dirb-
tinių šviesos šaltinių, suvirini-
mo aparatų), dulkių, patekusio 
į akis svetimkūnio, akių trau-
mų, alerginių reakcijų, stipraus 
kosulio, ilgo verkimo, fizinės 
įtampos, akių ligų, kurias suke-
lia bakterijos, netinkamų kon-
taktinių lęšių (nešvarūs, blo-
gai parinkti, pasibaigęs galioji-
mo laikas), streso, hipertonijos.

2. Jei atsirado nors vienas iš 
čia nurodytų požymių – signa-
las, kad reikia pakoreguoti sa-
vo veiklą ir neatidėlioti vizito į 
polikliniką.

Rizikos grupė 
Akių nuovargis dažniau-

siai vargina protinį darbą dir-
bančius žmones, ypač tuos, ku-
riems tenka ilgai dirbti su kom-
piuteriu, bei namų šeimininkes 
ir pensininkus, jei jie per ilgai 
žiūri televizorių (akis vargina 
greita šviesos ir tamsos kaita), 
o po to dar ir neišsimiega. Vai-
ruojant automobilį naktį (kai 
be poilsio kelyje praleidžiama 
daug laiko) pasireiškia kone vi-
si akių nuovargio požymiai, tai 
gali tapti vos ne profesine vai-
ruotojų liga.

Pastabos
1. Dirbant kompiuteriu ar 

įtemptai žiūrint televizorių per 
minutę sumirksima vos 5–7 kar-
tus (reiktų apie 20), todėl akių 
nebevilgo ašaros ir jos išsausėja. 
Išsausėjusias akis niežti, peršti, 
prastėja regėjimas. Būtina kas 

45 min. daryti bent 3 min. per-
traukėles. Kitas variantas – kas 
valandą daromos 10 min. per-
traukėlės. 

2. Akys gali džiūti ir dėl kitų 
priežasčių, pvz., rūkymo, kai ku-
rių vaistų poveikio bei klimak-
teriniu laikotarpiu (dėl lytinių 
hormonų stokos).

3. Jei nepavyksta akių drė-
kinimo atstatyti natūraliomis 
priemonėmis, tenka į akis lašin-
ti vadinamąsias dirbtines aša-
ras (parduodama vaistinėse be 
recepto).

4. Neišsimiegoję žmonės ne-
sunkiai atpažįstami iš veido iš-
raiškos, paraudusių akių, pa-
tamsėjusių ir pabrinkusių paa-
kių. Žinoma, dar prisideda ne tik 
akių, bet ir bendras nuovargis. 

Kitos akių nuovargio prie-
žastys:
 sausas oras, 
 skersvėjai, 
 stresai, 
  buvimas dulkėtose, pri-

rūkytose, dažų, lako ar kitokių 
cheminių medžiagų prisigėru-
siose patalpose (pvz., po buto 
remonto),
 skaitymas ar kitoks įtemp-

to regėjimo reikalaujantis dar-
bas esant silpnai šviesai, 
 akims nepritaikyti akiniai,
 riebaluoti, dulkėti ar su-

braižyti akinių lęšiai,
 akių senėjimas (tai būdin-

ga pusamžiams ir vyresniems 
žmonėms),
  netinkama kosmetika 

(gali sukelti ir akių nuovargį, ir 
alergiją),

Pastabos:
1. Jei įtariate, kad pasinau-

dojote netinkama kosmetika 
(pvz., makiažo priemone, turin-
čia alergizuojančių medžiagų – 
sunkiųjų metalų, dažų), nuvaly-
kite jos likučius, ant akių uždė-
kite arbatos kompresus. Po to 
savaitę susilaikykite nuo šios ir 
kitokių kosmetikos priemonių. 
Jei alergijai būdingi požymiai 
išnyks, nusipirkite kitą makia-
žo priemonę;

2. Arbatos kompresai: minu-
tę ar pusantros 2 arbatos mai-
šelius palaikome karštame van-
denyje, šiek tiek nuspaudžiame, 
atsigulame ir šiltus uždedame 
ant užmerktų akių. Procedūros 
trukmė – apie 20 min.

3. Nedidelį akių nuovargį ne-
blogai gali įveikti ant užmerktų 
akių uždėti virinto ir atvėsinto 
vandens kompresai (procedū-
ros trukmė apie 10 min.). Be-
je, naudojant ne virintą van-
denį, o tiesiai iš krano dėl pas-
tarajame esančių dezinfekuo-

jančių medžiagų, kai kada gali 
graužti akis.

Liaudies medicinos 
patarimai

Patartina dažniau vartoti 
morkas, sezono metu – mėly-
nes, atkreipti dėmesį į maisto 
produktus, turinčius pakanka-
mai vitaminų A, B1, B2, B6, B12, 
C, D, E. Akių sveikatai būtinas 
geltonas pigmentas liuteinas 
(C40H36O2), kuris sintetinasi au-
galuose ir kitur (padeda auga-
lams ir gyvūnams kvėpuoti ir 
augti). Be to, kasdien bent 2–3 
kartus reiktų atlikti nesudėtin-
gą pratimą, skirtą pavargusioms 
akims, o jeigu akys dar ir išsau-
sėjo – tiek pat kartų daryti pra-
timus, skirtus pastarajai bėdai.

Pastabos
1. Šviežios mėlynių uogos 

1,5–2 mėn. valgomos po 0,5 
stiklinės 4–5 kartus per die-
ną prieš valgį. Šios uogos susti-
prina regos aštrumą, praplečia 
regėjimo lauką, sumažina akių 
nuovargį. 

Įsidėmėtina! Mėlynių nedera 
vartoti sergantiems infekcinės 
kilmės viduriavimu, susilpnė-
jus žarnyno peristaltikai, atsi-
radus tulžies latakų diskinezijai 
(savaiminių tulžies latakų jude-
sių sutrikimui).

2. Liaudies medicinoje ypač 
mėgstamos morkos ir jų sul-
tys – puikus beta karoteno šal-
tinis, prieinamas ištisus metus, 
tačiau ne visiems tinka. Valgy-
ti morkas ir gerti jų sultis ne-
patartina žmonėms, kurių or-
ganizmas prieš šio augalo me-
džiagas „protestuoja“ įvairiais 
nemaloniais pojūčiais. Morkos 
ir jų sultys netiks ir paūmėjus 
skrandžio bei dvylikapirštės 
žarnos opaligei, plonosios žar-
nos uždegimui, viduriuojant ir 
dar kai kuriais kitais atvejais.

3. Morkose esantis beta ka-
rotenas nepasižymi patvarumu. 
Kai beta karoteną paveikia saulė 
ar kiti šviesos šaltiniai, jis suỹra. 
Todėl morkų sultys turi būti 
ruošiamos prieš pat vartojimą. 

4. Iš morkų, sutarkuotų 
smulkia trintuve, organizmas 
įsisavina 20 % beta karoteno. 
Tą patį padarius stambia trin-
tuve, šie procentai sumažės 4 
kartus. Tarkuotas morkas pa-
gardinus augaliniu aliejumi ar 
grietine, beta karoteno įsisavi-
nimas padidėja apie 2,5 karto. 

5. Mūsų organizmas geriau 
įsisavina virtų morkų beta ka-
roteną. Beje, ir paties beta ka-
roteno virtos morkos turi pas-
tebimai daugiau. 

Vitaminų (toliau – vit.) 
šaltiniai

Vit. A: žuvų taukai, sviestas, 
kiaušinio trynys, menkės kepe-
nys, pienas, grietinėlė, grietinė, 
fermentinis sūris, o beta karote-
no – abrikosuose, morkose, mo-
liūguose, avietėse, pomidoruo-
se, erškėčių, aktinidijų, serben-
tų, šaltalankių vaisiuose, kopūs-
tuose, špinatuose, brokoliuose ir 
kitose žaliose daržovėse.

Vit. B1: varpinių grūdų sė-
lenos, miltai, sumalti su sėleno-
mis, alaus mielės, kepenys, inks-
tai, mėsa, pienas, daržovės, ypač 
ankštinės kultūros, riešutai.

Vit. B2: lapinės daržovės, gri-
kių kruopos, kviečiai, alaus mie-
lės, mėsos, žuvies ir pieno pro-
duktai, kiaušiniai.

Vit. B6: nedideliais kiekiais 
randamas visose daržovėse, žu-
vies, mėsos, pieno produktuose, 
kiaušiniuose, mielėse, miltuose, 
kepenyse.

Vit. B12: nedideli kiekiai ran-
dami gyvūniniuose produktuo-
se – kepenyse, inkstuose, širdy-
je, mėsoje, žuvyje, piene, kiau-
šiniuose; augaluose šio vit. be-
veik nėra.

Vit. C: ypač daug jo yra erš-
kėtuogėse, šaltalankio uogose, 
juoduosiuose serbentuose, sal-
džiuosiuose pipiruose, kiek ma-
žiau kopūstuose, citrusiniuose 
vaisiuose, braškėse, agrastuo-
se, pomidoruose, bulvėse ir ke-
penyse.

Vit. D: žuvų taukai, ikrai, 
sviestas, sūriai, mėsa, kiaušinio 
trynys, riebi Atlanto silkė, men-
kės kepenys, lašiša, pienas; žmo-
gaus organizme šis vitaminas 
susidaro veikiant saulės spin-
duliams (pakanka kasdien pa-
būti saulėje 10 min.).

Vit. E: jo randama dauge-
lyje augalinių produktų, ypač 
aliejuose, grūduose, žirniuose, 
grikių kruopose, kukurūzuose, 
sojoje, kiaušinio trynyje, pieno 
produktuose, mėsoje.

Liuteinas: daugiausia jo yra 
špinatuose, geltonose saldžio-
siose paprikose, kukurūzuose, 
brokoliuose, žaliuose salotų la-
puose, petražolėse, pupelėse, 
žirneliuose.

Pratimai
1. Pavargusioms akims. Paž-

velkite į kairę, suskaičiuokite 
iki trijų; po to tą patį padaryki-
te žvelgdami į dešinę, aukštyn ir 
žemyn. Pratimą pakartokite at-
virkštine tvarka, t. y. pradėdami 
nuo žvilgsnio į dešinę. Pratimas 
baigiamas akis sukant ratu pagal 
laikrodžio rodyklę ir atvirkščiai 
(trukmė 1–2 min.), tartum sek-
tumėte priešais jus ratu skrai-
dantį vabzdį.

2. Išsausėjusioms akims. Ko-
kiu nors būdu sušildykite plaš-
takas (galima vieną į kitą patrin-
ti) ir ant užmerktų akių 2 minu-
tėms priglauskite pirštus ar del-
nus. Po to pamirksėkite, kol akių 
obuolius suvilgys ašaros. Vėl už-
simerkite ir pirštų pagalvėlėmis 
švelniai pamasažuokite akies 
obuolius bei akiduobes (svarbu 
neliesti blakstienų).

Romualdas OGinskas

Akių nuovargis: požymiai, priežastys, 
liaudies medicinos patarimai
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Vyriausybė nepritarė buvu-
sių Seimo narių Vytauto Gapšio, 
Valdo Skarbaliaus, Gintaro Ta-
mošiūno, Dangutės Mikutienės 
ir Sergejaus Ursul pasiūlymams. 
„Nors simpatizuojame pačiam 
prašymui, bet negalime jam pri-
tarti dėl lėšų trūkumo“, – Vyriau-
sybės posėdyje kalbėjo susisie-
kimo ministras Rokas Masiulis. 
Parlamentarai siūlė visiškai ar-
ba iš dalies neįgalių šeimos na-
rių, neatsižvelgiant į jų amžių, 
prižiūrėtojams kartą per 6 me-
tus mokėti iki 32 bazinės mė-
nesio algos (BMA) dydžio para-
mą įsigyjant lengvąjį automobilį 
arba jį pritaikant neįgaliojo rei-
kmėms. Šiuo metu į minėtą pa-
ramą gali pretenduoti tik neįga-
lius vaikus iki 18 metų auginan-
čios šeimos. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos duomeni-
mis, šiuo metu vyresnių kaip 18 
metų neįgalių asmenų, kuriems 
nustatytas specialusis nuolati-
nės slaugos poreikis, yra beveik 
40,2 tūkstančio. Skaičiuojama, 
kad pritarus parlamentarų siū-
lymui kompensacijoms per pir-
muosius 6 metus reikėtų papil-
domai apie 49 mln. eurų, o pir-
maisiais projekto įgyvendinimo 
metais reikėtų apie 16 mln. eurų 
biudžeto lėšų. SADM Lygių gali-
mybių skyriaus vedėja Eglė Čap-
likienė Vyriausybės posėdyje 
teigė, kad ministerija šiuo metu 
rengia naują tvarką dėl paramos 
neįgalų asmenį auginančioms 
šeimoms transporto priemonei 
įsigyti. „Ministerija, pritardama 
tikslui, kad reikia remti šeimas, 
kurios augina neįgalų vaiką su 
slauga, kai tas vaikas paauga ir 
tampa didesnis, taip pat ta šei-
ma turėtų gauti tokią paramą. 
Pritardami, kad ne visiems as-
menims, kurie prižiūri neįgalų 
vaiką su slauga, esame parengę 
ir pateiksime derinimui bei Vy-
riausybei Transporto lengvatų 
įstatymo projektą, kad parama 
būtų teikiama ne visiems, kurie 
tampa neįgalūs gyvenimo kely-
je, ir pensininkams, o tik tiems, 
kurie nuo vaikystės turi tą ne-
įgalumą“, – kalbėjo E. Čaplikie-
nė. Anot jos, naujas įstatymo 
pataisas ketinama parengti per 
mėnesį.

„Bičiulystės“ inf.

Vyriausybei nepritarus 
buvusių Seimo narių pa
siūlymui finansinę para
mą įsigyjant automobi
lį teikti visoms neįgalius 
asmenis prižiūrinčioms 
šeimoms, Socialinės ap
saugos ir darbo minis
terija (SADM) žada pa
rengti naują tvarką, pa
gal kurią tokia parama 
būtų teikiama tik nuo 
vaikystės neįgalumą tu
rinčius asmenis prižiū
rinčioms šeimoms.

Vyriausybė:  
visos neįgaliuosius 

prižiūrinčios 
šeimos paramos 

įsigyjant automobilį 
negaus

Aktualijos

Dažnai mamoms reikia pakovo-
ti, kad užtikrintų jiems galimybę 
mokytis kartu su visais vaikais. 
Pirmiausia problemų kyla, kai 
reikia patekti į darželį. Vaikas 
nevaikšto, todėl dažnai jo neno-
ri priimti. Vėliau neretai tenka 
pakovoti ir dėl mokyklos. 

Taip atsitiko ir K. Antanavi-
čienės sūnui Ronaldui. Mama 
aplankė ne vieną mokyklą ir ne 
kartą išgirdo neigiamą atsaky-
mą. Kristina įsitikino, kad ug-
dymo įstaigos dar vengia nega-
lią turinčių vaikų, net jei jų inte-
lektas ir aukštas. Vienas mokyk-
los vadovas atvirai pasakė ne-
norintis problemų. Tačiau toks 
požiūris, įsitikinusi Kristina, ky-
la iš nežinojimo. Kai kolektyvas 
susipažįsta, pradeda bendrauti 
su vaiku, pasikeičia ir požiūris. 

Vis dėlto K. Antanavičienė 
rado mokyklą, kurioje jos sū-
nus buvo normaliai sutiktas. 
Ronaldas mokosi Kauno Verš-
vų gimnazijos 8 klasėje, garsi-
na mokyklą įvairiose olimpia-
dose, skaitovų, rašinių konkur-
suose. Tiesa, ir čia susiduria su 
sunkumais – labai dažnai olim-
piados rengiamos nepritaikyto-
se patalpose. 

Judėjimo priemonės 
palengvintų gyvenimą 

Sergantiesiems nervų-rau-
menų ligomis labai opi proble-
ma – jiems reikalingos judėjimo 
ir slaugos priemonės. Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centras 
nieko negali pasiūlyti mažiems 
vaikams. Vyresniems, paaug-
liams, gali būti skiriamas suau-
gusiųjų aktyvaus tipo vežimėlis. 
Tiesa, silpnesnes rankas turin-
tiesiems nelengva patiems sukti 
ratus. Labai padėtų prie jų mon-
tuojami varytuvai, tačiau jie iki 

šiol nebuvo kompensuojam (ne-
įgalusis turi pasirinkti, kuri prie-
monė – aktyvaus tipo vežimėlis 
ar varytuvas – bus kompensuo-
jamas). Nervų-raumenų ligomis 
sergantiesiesiems siūlomas elek-
trinis vežimėlis, tačiau su juo, pa-
sak mamos, labai nepatogu judė-
ti patalpoje, namuose nėra kur 
laikyti, labai sunku transportuo-
ti. „Yra sukurtos taisyklės, tačiau 
nepatenkame nė į vieną grupę“, – 
sako K. Antanavičienė. 

Kristinos sūnus Ronaldas 
yra iš smulkaus sudėjimo vai-
kų. 15-metis vaikinas sveria šiek 
tiek per 30 kg. Vis dėlto mama, 
kurios svoris – apie 50 kg, sako 
jau turinti didelių nugaros prob-
lemų, nes nuolat tenka kilnoti 
sūnų. Tai – daugelio mamų bėda. 
„Kas sako, kad 30 kg nedaug, te-
gu pamėgina pakelti visiškai at-
sipalaidavusį kūną“, – sako Kris-
tina. Gydytojai neleidžia jai nie-
ko kilnoti, tačiau kas tai darys. 
Sūnų reikia iškelti lovos, paso-
dinti į vežimėlį, įkelti į mašiną, į 
vonią ir pan. O juk ir namai daž-
nai būna nepritaikyti. Visai ki-

taip pasijunta nuvykę į sanato-
riją. Ten ir patekimas į baseiną 
pritaikytas, ir pro duris laisvai 
pravažiuoja. Deja, namuose to-
kias sąlygas turi retas.

Tinkama priežiūra lemtų 
ilgesnį gyvenimą 

Dar viena problema – reabi-
litacija. Nervų-raumenų ligomis 
sergantiesiems dažnai pažeidžia-
mas ne tik judėjimo apa ratas bet 
ir kiti organai: širdis, plaučiai, en-
dokrininė sistema, kaulai. Labai 
svarbu jiems padėti susitvarkyti 
su kvėpavimo problemomis. Ne-
retai pagelbėtų atsikosėti pade-
dantis ar dirbtinės plaučių venti-
liacijos aparatas. Deja, juos gau-
ti labai sunku. Plaučių ventiliaci-
jos aparatas skiriamas tik išimti-
niais atvejais – kai vaikas atsidu-
ria komoje. Juos galima gauti tik 
per fondus. Jei vaikai laiku gautų 
kvėpuoti padedančių priemo-
nių, pailgėtų jų gyvenimo truk-
mė ir kokybė. 

Paprastai nervų-raumenų li-
gomis sergančiųjų imuninė sis-
tema yra nusilpusi. Jiems plaučių 

uždegimas gali būti labai rimta li-
ga, kurią ne visi išgyvena. „Niekas 
neabejoja, kad vėžį ar diabetą rei-
kia gydyti, – stebisi K. Antanavi-
čienė, – o sergantieji nervų-rau-
menų ligomis tinkamos pagalbos 
nesulaukia. Gal kitiems tai ir ne-
atrodo reikšminga, tačiau mums 
labai svarbu, kad vaikas, tarkim, 
diplomą gautų ne lovoje gulė-
damas, o pasiimtų pats.“ Pasak 
„Sraunijos“ vadovės, nors nuo šių 
ligų nėra vaistų, tačiau pritaikius 
tinkamas priemones, kompleksi-
nę priežiūrą, ligą galima sustab-
dyti. K. Antanavičienės teigimu, 
Diušeno raumenų distrofija ser-
gantieji Didžiojoje Britanijoje iš-
gyvena 40-50 metų, pas mus vy-
riausias, kurį jai teko matyti, bu-
vo vos daugiau nei 20-ties. 

Retų ligų diagnostika – 
vis dar iššūkis 

Kristina sako, jog labai svar-
bu, kad Lietuvoje tinkamai funk-
cionuotų retų ligų koordinavimo 
centrai. Tokie yra įkurti Vilniu-
je ir Kaune. Čia vaikams teikia-
ma kompleksinė pagalba. Deja, 
ta pagalba neretai baigiasi už-
darius centro duris. „Esame pa-
vargę nuolat įrodinėti savo tei-
ses. Jau daug metų šnekame, kad 
būtinas tarpinstitucinis bendra-
darbiavimas“, – sako K. Antanavi-
čienė. Moters manymu, turi bū-
ti atsižvelgta į vaiką ir teikiama 
visa jam reikalinga pagalba nuo 
diagnozės iki integ racijos į mo-
kyklas ar bendruomenę. „Srau-
nijos“ vadovės nuomone, turėtų 
būti kaip pažengusiose šalyse: ne 
žmogus vaikšto su popieriais ir 
maldauja vienokios ar kitokios 
pagalbos, o popieriai keliauja, ir 
pagalba ateina pas žmogų. 

Vaikų retų ligų koordina-
vimo centro vadovė Rimantė 
Čerkauskienė sako, kad dauge-
lį retų ligų diagnozuoti ir padėti 
sergantiesiems – vis dar didelis 
iššūkis. Kai kurios ligos yra la-
bai klastingos, išryškėja jau vai-
kui gerokai paaugus. 

Kuriamos multidisciplini-
nės komandos, bendraujama 
su analogiškais centrais visoje 
Europoje, didžiulį darbą daro 
Medicininės genetikos centras. 
Kiekvienam vaikui sudaromas 
individualus stebėjimo planas. 
Retų ligų diagnostika ir prie-
žiūra kainuoja labai brangiai, o 
valstybės numatyti įkainiai la-
bai nedideli. R. Čerkauskienės 
teigimu, norėtųsi, kad būtų ki-
taip pažvelgta į šias ligas. Būti-
na sudaryti jų registrą, kad būtų 
galima kuo efektyviau planuoti 
diagnostikos ir gydymo kainą. 

aurelija BaBinskienė 
„Sraunijos“ nuotr.

Į klausimą atsako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Valstybinių pensijų skyriaus ve
dėja Inga Barauskaitė. 

Vadovaujantis Tikslinių 
kompensacijų įstatymu senat-
vės pensijos amžių sukakusiems 

„Kodėl skiriasi pensinio 
amžiaus asmenims moka-
mos priežiūros (pagalbos) 
išmokos dydis? Mano išmo-
ka nesiekia 60 eurų, o kaimy-
no ji yra dvigubai didesnė?“ – 
klausia „Bičiulystės“ skaity-
toja P. L.

Klausėte–atsakome Pensinio amžiaus asmenims mokamų 
išmokų dydžiai skiriasi

asmenims skiriamos 0,5 tiksli-
nių kompensacijų bazės dydžio 
(šiuo metu – 56 Eur) priežiū-
ros (pagalbos) išlaidų tikslinės 
kompensacijos. Šiame įstatyme 
taip pat nustatyta, kad asme-
nims, kurie iki senatvės pensi-
jos amžiaus sukakties dienos 

gavo 1 tikslinių kompensacijų 
bazės dydžio tikslinę kompen-
saciją, sukakus senatvės pensi-
jos amžių mokama tokio paties 
dydžio tikslinė kompensacija, 
jeigu jiems ir toliau nustatomas 
specialusis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis.

Sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacija „Sraunija“ savo bėdas pristatė sveikatos apsaugos mi-
nistrui Aurelijui Verygai. 

Retomis ligomis sergantieji: norime 
daugiau dėmesio

(atkelta iš 1 psl.)

„Sraunijos“ asociacija susitiko su Seimo nariu Justu Džiugeliu.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 6 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/2 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/9, 10 
s. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Premjera. Ten, 
kur namai 4. N-7. 4/11 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Dėmesio centre. 22:05 Trum-
posios žinios. 22:10 Čečėnija. Karas be 
pėdsakų. (subtitruota). 23:40 Trumpo-
sios žinios. 23:45 Premjera. Valdžios 
tvirtovė. N-7. 26 s. 00:45 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 9/2 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Ka-
rinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, kovo 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/3 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/11 s. 
(kart.). 10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:10 
Čečėnija. Karas be pėdsakų. (subtitruota, 
kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4. N-7. 
4/12 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pa-
sitinkant. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Premjera. Drakula. N-14. 
2 s. 00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 9/3 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, kovo 8 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/4 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/12 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Seserys. N-7. Įvadas. 17:40 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Premjera. De-
zertyrai. N-14. 00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas. N-7. 9/4 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. 
(tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 9 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/5 

s. 10:00 Seserys. N-7. Įvadas. (kart.). 
11:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:45 Gyve-
nimas. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 1 s. 
17:25 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lietuvos pa-
triotai. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Ieškojimai. N-14. 01:05 Trumposios ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/5 

s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 02:40 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos patrio-
tai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Lietuvos patriotai. (tęsinys, kart.). 05:25 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

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

9/6 s. 10:00 Seserys. N-7. 1 s. (kart.). 
11:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 13:40 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 2 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 
Muškietininkai 2. N-7. 2/6 s. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Premjera. Bankų plėši-
kė. N-14. 00:40 Trumposios žinios. 00:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/6 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 6 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 „Eurovizija 2017“. Nacio-
nalinė atranka. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 „Eurovizija 2017“. Naciona-
linė atranka. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, kovo 11 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 12 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 17 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 13 s. 
07:55 Džiunglių knyga 1. 50 s. 08:10 Ka-
rinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:00 Transliacija iš LR Seimo. 
Iškilmingas Kovo 11-osios – Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo dienos – minė-
jimas LR Seimo rūmuose, Kovo 11-osios 
Akto salėje. Tiesioginė transliacija (su 
vertimu į gestų k.). 11:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Kovo 
11-oji – Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo diena. Trijų Baltijos valstybių vė-
liavų pakėlimo ceremonija Nepriklauso-
mybės aikštėje. Tiesioginė transliacija. 
12:30 Žinios. Orai. 12:35 Labas rytas, 
Lietuva. 13:00 Šv. Mišios, skirtos Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo dienai. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros. 14:00 Premjera. Misija Sibiras’16: 
dvi savaitės, trukusios vieną poliarinę die-
ną. 14:50 Premjera. Lūžis prie Baltijos. 
Psichologinis karas. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-metį pasi-
tinkant. Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 16:30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona. 
17:20 Sveikinimų koncertas. 18:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 19:00 Sportas. 
19:03 Orai. 19:10 Premjera. Vladas Ga-
rastas. Komandos Tėvas. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Euro-
vizija 2017“. Nacionalinė atranka. Fina-
las. 23:30 Premjera. Neliečiamieji. N-7. 
(subtitruota). 01:20 Misija Sibiras’16: dvi 
savaitės, trukusios vieną poliarinę dieną. 
(kart.). 02:10 Lūžis prie Baltijos. Psicholo-
ginis karas. (kart.). 03:05 Vladas Garas-
tas. Komandos Tėvas. (kart.). 04:20 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 04:45 Lietuvos patriotai. (kart.).

Sekmadienis, kovo 12 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Tobotai 1. 13 s. 09:25 
Džiunglių knyga 1. 51 s. 09:35 Premjera. 
Auklė Mun. 21 s. 09:45 Premjera. Šikš-
nosparnis Patas. 16 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvū-
nai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Nepažinti Indokinijos kampeliai. 5 d. 
Vietnamas. Feniksas, pakilęs iš pelenų. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Neaprėpiama gamta. (sub-
titruota). 14:00 Puaro. N-7. 11/1 s. Trečio-
ji mergina. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės 
vėliavnešiai. 16:25 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Premje-
ra. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas 
Vailokaitis. 17:15 Auksinis protas. (kart.). 
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi 3. 7 s. 21:50 
Trumposios žinios. 21:55 Premjera. My-
li, nemyli. N-7. 23:30 Trumposios žinios. 
23:35 Kino žvaigždžių alėja. Hadsakerio 
patikėtinis. N-14. (kart.). 01:25 Pasaulio 

Pirmadienis, kovo 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (19). N-7. 06:55 Simpsonai 
(19) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (20) (R). 
N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (8). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2546). N-7. 10:00 
Ekstrasensai detektyvai (2). N-7. 11:05 
Hortonas. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (15). N-7. 13:30 Simpsonai (21). N-7. 
14:00 Simpsonai (1). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (1095). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1096). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (132). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (51). N-7. 20:00 Apie mus ir Kaz-
lauskus. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (32). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Nemirtin-
gieji. N-14. 00:40 Skandalas (14). N-7. 
01:35 Kerštas (19). N-7. 02:25 Vikingai 
(9). N-14. 03:20 Paskutinis žmogus Že-
mėje (3). N-7.

Antradienis, kovo 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (20). N-7. 06:55 Simpsonai 
(21) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (1) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (51). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (32). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2547). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (3). N-7. 11:00 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7. 12:00 Aš - superhitas 
(17). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (16). N-7. 13:30 Simpsonai (2). N-7. 
14:00 Simpsonai (3). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (1097). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1098). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (133). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (52). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Bruto ir Neto (33). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Dėl mūsų likimo ir žvaigž-
dės kaltos. N-7. 01:00 Skandalas (15). 
N-7. 01:55 Kerštas (20). N-7. 02:40 Vi-
kingai (10). N-14. 03:35 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (4). N-7.

trečiadienis, kovo 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (21). N-7. 06:55 Simpsonai 
(2) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (3) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (52). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (33). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2548). N-7. 10:00 Ekstrasen-
sai detektyvai (4). N-7. 11:00 Prieš sro-
vę. N-7. 12:00 Aš - superhitas (18). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (17). 
N-7. 13:30 Simpsonai (4). N-7. 14:00 
Simpsonai (5). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (1099). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1100). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (134). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (53). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Bruto ir Neto (34). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Dar kartą, iš naujo. N-14. 00:45 Skanda-
las (16). N-7. 01:35 Kerštas (21). N-7. 
02:25 Vikingai (11). N-14. 03:20 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (5). N-7.

ketvirtadienis, kovo 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (22). N-7. 06:55 Simpsonai 
(4) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (5) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (53). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (34). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2549). N-7. 10:00 Ekstrasen-
sai detektyvai (5). N-7. 11:00 Gero va-
karo šou. N-7. 12:00 Aš - superhitas 
(19). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (18). N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (1101). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1102). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (135). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (54). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (35). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Šiandien tu mirsi. 00:15 Skan-
dalas (17). N-7. 01:15 Kerštas (22). N-7. 
02:05 Vikingai (12). N-14. 03:00 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (6). N-7.

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

tykių metas (23). N-7. 06:55 Simpsonai 
(6) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (7) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (54). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (35). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2550). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (6). N-7. 11:00 Farai. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (20). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). N-7. 
13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simp-
sonai (9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1103). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1104). N-7. 15:30 
Itališka meilė (136). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 

Pirmadienis, kovo 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (78). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (45). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(46). 07:30 „Džiumandži“ (16). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (173). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (174). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 „Am-
žina meilė“ (23). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (24). N-7. 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. Infošou. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Baimės kai-
na. N14. 00:40 „Mentalistas“ (12). N-7. 
01:35 „Strėlė“ (5). N-7. 02:25 „Kortų na-
melis“ (10). N14.

Antradienis, kovo 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (79). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (47). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(48). 07:30 „Džiumandži“ (17). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (175). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (176). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 va-
landos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (25). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (26). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Anapus nežinomybės. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Išrinktų-
jų medžioklė. N-7. 00:30 „Mentalistas“ 
(13). N-7. 01:25 „Strėlė“ (6). N-7. 02:15 
„Kortų namelis“ (11). N14.

trečiadienis, kovo 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (80). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (49). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(50). 07:30 „Džiumandži“ (18). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (177). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (178). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (27). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (28). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Blogiausias Lie-
tuvos vairuotojas 2. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Babilonas. N14. 00:15 
„Kultas“ (1). N14. 01:10 „Strėlė“ (7). N-7. 
02:00 „Kortų namelis“ (12). N14.

ketvirtadienis, kovo 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (81). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (51). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(52). 07:30 „Džiumandži“ (19). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (179). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (180). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (29). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (30). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 

22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Gimęs sukelti praga-
rą. N14. 00:15 „Kultas“ (2). N14. 01:10 
„Strėlė“ (8). N-7. 02:00 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.).

Penktadienis, kovo 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (82). 07:05 „Džiumandži“ 
(20). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(1). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (181). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (182). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... (kart.) 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (31). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (32). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Tik nesijuok. N-7. 22:00 Ka-
pų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys. 
N14. 00:15 PREMJERA Išvarymas. S. 
02:20 Gimęs sukelti pragarą (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 11 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Stebuklingi vaikai“ (17). 06:55 „Džiu-
mandži“ (18) (kart.). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(14). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 08:10 
„Linksmieji detektyvai“ (10). 08:35 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris I“ (1) (kart.). 09:05 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9). 09:35 
Stebuklingas nuotykis. 11:10 Tomas ir 
Džeris sutinka Šerloką Holmsą. 12:05 
Beverli Hilso nindzė. N-7. 13:50 Gatvės 
tango. N-7. 16:15 Fantomas. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Smokingas. N-7. 21:35 
Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda. 
N-7. 23:40 Kitoks parodijų filmas. N14. 
01:20 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės 
lopšys (kart.). N14.

Sekmadienis, kovo 12 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Stebuklingi vaikai“ (18). 06:55 „Džiu-
mandži“ (19) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ (15). 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (16). 08:10 
„Linksmieji detektyvai“ (11). 08:35 „To-
mo ir Džerio nuotykiai“ (10). 09:00 Svei-
katos ABC televitrina. 09:30 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“ (9). 09:55 KINO PUS-
RYČIAI Artūras ir minimukai. 11:55 Jau-
navedžiai. N-7. 13:45 Pričiupom! N-7. 
14:10 Ko nori moterys. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. 
22:10 PREMJERA Pabėgimas. N14. 
23:55 Paskutinis skautas. N14. 01:55 
Smokingas (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 6 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Ponas Bynas“ (11) (kart.). N-7. 
07:10 „Tokia tarnyba“ (50) (kart.). N-7. 
08:05 „Farų karai“ (20) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:05 Gyvenimiškos istorijos 
(kart.). 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(374) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (10). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (25). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (51). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (375). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Voratinklis. Kruvini sukčiai. I dalis. N-7. 
19:30 Farų karai. Maistas rykliui. I dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (63). N-7. 21:30 Superaudra 
Sietle. N-7. 23:20 Ne anyta, o monstras 
(kart.). N-7. 01:15 „Sekso magistrai“ (1) 
(kart.). N14. 02:15 „Sekso magistrai“ (2) 
(kart.). N14. 03:15 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (63) (kart.). N-7. 03:40 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (29) (kart.). 04:00 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (30) (kart.). 
04:20 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(31) (kart.). 04:40 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (32) (kart.).

Antradienis, kovo 7 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (16). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (51) (kart.). 
N-7. 08:05 „Farų karai“ (21) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 „Voratinklis“ (21) (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (375) (kart.). 
N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(11). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (26). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (52). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (376). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Voratinklis. Kru-
vini sukčiai. II dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Maistas rykliui. II dalis. N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (64). 
N-7. 21:30 Einantis per ugnį. N-7. 23:40 
Superaudra Sietle (kart.). N-7. 01:25 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (16) (kart.). N-7. 
02:10 „Dalasas“ (15). N-7. 02:55 „Penk-
toji pavara“ (15). 03:40 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (64) (kart.). N-7. 04:05 „Penktoji 
pavara“ (14) (kart.).

TV3

LNK

BTV

sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Mada-
gaskaro pingvinai. N-7. 21:10 Melas var-
dan tiesos. N-7. 00:10 Metų įvykis. N-7.

Šeštadienis, kovo 11 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (30). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (19). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (55). 08:00 Ančiukų 
istorijos (1). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Kaštonas. Centrinio parko didvyris. 
12:50 Karalius Ralfas. N-7. 14:50 Palikti 
sniegynuose. N-7. 17:15 Bildukas Rum-
ciunciukas. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Lietuvos garbė 2017. 
22:00 Vanduo drambliams. N-7. 00:25 
Rubė Sparks. N-14.

Sekmadienis, kovo 12 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (1). 07:00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (20). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (56). 08:00 Ančiukų istori-
jos (2). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Ku-
linariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas 3. N-7. 
12:40 Asteriksas ir Obeliksas. Jos dide-
nybės tarnyboje. N-7. 15:00 Tavo, mano 
ir mūsų. 16:50 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:00 Raudonas kilimas. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Lietuvos talentai. N-7. 
22:30 12 galimybių. N-14. 00:50  CBGB 
klubas. N-14.

LRT
dokumentika. Nepažinti Indokinijos kam-
peliai. 5 d. Vietnamas. Feniksas, pakilęs 
iš pelenų. (subtitruota, kart.). 02:20 Pa-
saulio dokumentika. Neaprėpiama gam-
ta. (subtitruota, kart.). 03:15 Klausimė-
lis.lt. 03:30 Puaro. N-7. 11/1 s. Trečioji 
mergina. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

trečiadienis, kovo 8 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (17). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (52) (kart.). 
N-7. 08:05 „Farų karai“ (22) (kart.). N-7. 
09:05 „Paskutinis faras“ (14) (kart.). N-7. 
10:05 „Voratinklis“ (22) (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (376) (kart.). 
N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(12). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (27). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (53). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (377). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Voratinklis. Kruvi-
ni sukčiai. III dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Maistas rykliui. III dalis. N-7. 20:30 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (65). N-7. 21:30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas. N14. 23:20 Einantis per ugnį 
(kart.). N-7. 01:25 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (17) (kart.). N-7. 02:10 „Dalasas“ 
(1). N-7. 02:55 „Penktoji pavara“ (16). 
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (65) (kart.). 
N-7. 04:05 „Penktoji pavara“ (15) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 9 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (53) (kart.). N-7. 
08:05 „Farų karai“ (23) (kart.). N-7. 09:05 
„Paskutinis faras“ (15) (kart.). N-7. 10:05 
„Voratinklis“ (23) (kart.). N-7. 11:05 „Proku-
rorų patikrinimas“ (377) (kart.). N-7. 12:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (13). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (28). N-7. 14:50 „Tokia 
tarnyba“ (54). N-7. 15:45 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (378). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Voratinklis. Kruvini sukčiai. IV dalis. N-7. 
19:30 Farų karai. Maistas rykliui. IV dalis. 
N-7. 20:30 „Džuna“ (3). 21:30 Universa-
lus karys. Kita karta. N14. 23:30 Absoliu-
tus blogis. Išnykimas (kart.). N14. 01:15 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (18) (kart.). N-7. 
02:00 „Dalasas“ (2). N-7. 02:45 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (10) (kart.). N-7. 03:30 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (11) (kart.). 
N-7. 04:20 Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 10 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(19). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (54) 
(kart.). N-7. 08:05 „Nikonovas ir Ko“ 
(15). N-7. 09:05 „Nikonovas ir Ko“ (16). 
N-7. 10:05 „Voratinklis“ (24) (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (378) 
(kart.). N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (14). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(29). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (55). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (379). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (2). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (9) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (9) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:30 
Tikras teisingumas 2. Mano kerštas. 
N14. 23:20 Universalus karys. Kita kar-
ta (kart.). N14. 01:20 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (19) (kart.). N-7. 02:05 „Dalasas“ (3). 
N-7. 02:50 Tikras teisingumas 2. Mano 
kerštas (kart.). N14. 04:15 „Nikonovas ir 
Ko“ (15) (kart.). N-7. 05:00 „Nikonovas ir 
Ko“ (16) (kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 11 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(12) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (13) (kart.). N-7. 08:05 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (14) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Blo-
gas šuo!“ (3). 11:00 Galiūnų čempionų 
lyga. Pasaulio rąsto kėlimo čempiona-
tas. Lietuva. 12:00 Foilo karas. Vokietė. 
N-7. 14:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(2) (kart.). N-7. 15:00 Gyvenimiškos is-
torijos. 16:00 „Karaliaus Saliamono ka-
syklos“ (1). N-7. 17:45 „Karaliaus Salia-
mono kasyklos“ (2). N-7. 19:30 Muzikinis 
iššūkis. 21:30 MANO HEROJUS Pože-
mių ugnis. N14. 23:40 AŠTRUS KINAS 
Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis. S. 01:20 
„Dalasas“ (2) (kart.). N-7. 02:05 „Dalasas“ 
(3) (kart.). N-7. 02:50 Muzikinis iššūkis 
(kart.). 04:20 „Blogas šuo!“ (3) (kart.).

Sekmadienis, kovo 12 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Pa-

saulio rąsto kėlimo čempionatas. Lietu-
va (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena už visus“ 
(125). N-7. 09:35 „Viena už visus“ (126). 
N-7. 10:10 „Blogas šuo!“ (4). 11:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (33). 11:40 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (34). 
12:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(35). 12:45 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (36). 13:15 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas. 15:50 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (20). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 „Paskutinis fa-
ras“ (16). N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ (12). 
N-7. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 
21:30 Kaip atsikratyti vaikino per 10 die-
nų. N14. 23:50 „Sekso magistrai“ (3). 
N14. 00:50 „Sekso magistrai“ (4). N14. 
01:50 Požemių ugnis (kart.). N14. 03:30 
Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis (kart.). S. 
04:50 „Blogas šuo!“ (4) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Tu neturi teisės susirgti. 
Aišku, neturi jokio laisva
laikio. Tu – sunkioje tarny
boje. 24 valandas per pa
rą. 365 dienas per metus. 
Iki gyvenimo pabaigos. Paplūdimys, esantis tarp Antro-

sios Melnragės ir Girulių, nuo se-
no vadinamas Neįgaliųjų. Šis pa-
vadinimas vartojamas ne tik bui-
tinėje kalboje, bet ir informaci-
nėse lentelėse, dokumentuose. 
Miesto tarybos narys Neįgaliųjų 
reikalų tarybos pirmininko pava-
duotojas Saulius Liekis atkreipė 
dėmesį, kad šis pliažo vardas dis-
kriminuoja ir žeidžia neįgaliuo-
sius. „Visi paplūdimiai turi būti 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
Nereikia išskirti atskiros vietos. 
Tokio pavadinimo apskritai ne-
turėtų likti ne tik dokumentuose, 
bet ir žmonių pokalbiuose. Neį-
galieji turi būti tarp mūsų. Jiems 
tikrai nereikia atskirų paplūdi-
mių, parduotuvių ar kažkokių įs-
taigų“, – teigė S. Liekis.

Biudžetinės įstaigos „Klai-
pėdos paplūdimiai“ direktorius 
Virginijus Urbonas pritarė S. Lie-
kio minčiai dėl Neįgaliųjų paplū-
dimio pavadinimo. 

Pasak Klaipėdos savivaldy-
bės Miesto ūkio departamento 
direktoriaus Liudviko Dūdos, 
minėtam paplūdimiui nėra ofi-
cialiai suteiktas Neįgaliųjų var-
das. L. Dūdos nuomone, šio pa-
plūdimio pavadinimo problema 
būtų išspręsta, jei šalia atsirastų 
koks nors objektas. 

S. Liekis džiaugėsi, kad pasta-
raisiais metais skiriamas dides-
nis dėmesys pliažų pritaikymui 
neįgaliesiems. Jis pastebėjo, kad 
judėjimo negalią turintys žmo-
nės labiausiai norėtų privažiuo-

ti prie pat vandens. Takus būtų 
galima nutiesti ir iki paplūdimio 
kavinių.

V. Urbonas pabrėžė, kad vi-
sus pliažus stengiamasi pritai-
kyti neįgaliesiems. Nauji, beveik 
iki vandens takai nutiesti Smil-
tynėje ir vadinamajame Neįga-
liųjų pliaže. „Neišskiriame nė 
vieno paplūdimio. Vadinamasis 
Neįgaliųjų pliažas išsiskiria tik 
tuo, jog yra didesnė persirengi-
mo kabina, kad būtų galima įva-
žiuoti vežimėliu. Jei būtų porei-
kis, galėtume paplatinti ir kitas 
kabinas. Problemų nekiltų“, – tei-
gė vadovas. Tačiau kai kuriuose 
ruožuose įrengti takų neįgalie-
siems neįmanoma arba tai kai-
nuotų labai daug.

Anot V. Urbono, takų iki pat 
jūros padaryti negalima re-
miantis kai kuriais teisės aktais. 
Be to, jūra nuolat pakyla ir nu-
slūgsta. Rūpesčių keltų ir ban-
gos. „Po nakties medinio tako 
gali išvis neberasti“, – sampro-
tavo vadovas.

Planuojama įsigyti specialų 
vežimėlį, kad judėjimo negalią 
turintys žmonės galėtų išsimau-
dyti. Gali būti, jog ši naujovė atsi-
ras jau šį sezoną. Toks vežimėlis 
kainuoja apie 2 tūkst. eurų.

„Neįgalusis atvažiuotų prie 
tako pabaigos. Ten būtų pulte-
lis, kurį paspaudus ateitų gelbė-
tojas, padėtų pasiekti vandenį ir 
persėsti į specialų vežimėlį, kad 
galima būtų išsimaudyti“, – sakė 
V. Urbonas.

Neįgalieji – lyg raupsuotieji?
Milda Skiriutė portale klaipeda.diena.lt rašo apie tai, kad Neį
galiųjų paplūdimio uostamiestyje pavadinimą dalis klaipėdiečių 
apibūdina kaip baisų, netinkamą ir diskriminuojantį žmones su 
negalia. Raginama jį keisti.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąMamos atostogos

Auka – vien dėl vilties
Gyveni ir žinai, kad tavo vai-

kas niekada neįstengs vaikščioti, 
jo protas liks lyg trimečio, jis neį-
stengs savimi pasirūpinti, tačiau 
gyvens net kai tu jau numirsi. Iš 
namų jį perveš į valstybinį inter-
natą. Kol taip neatsitiko – auko-
ji savo atžalėlei meilę, karjerą, 
laisvalaikį, visą gyvenimą. Nuo-
lat jauti aplinkinių nesupratimą: 
kam ši auka? Nuolat bandai savo 
vaikui įdiegti nors šiek tiek įgū-
džių, praversiančių, kai tavęs ne-
bebus. Gyveni vien viltimi.

Tokia beveik kiekvieno sun-
kią negalią turinčio vaiko tėvų 
realybė Rusijoje. 

Kaip padėti šeimoms?
Atgaivą tokiai šeimai suteikia 

Sankt Peterburge įsteigti Svečių 
namai. Pavadino namais, nors 
tai – tiesiog erdvus butas mies-
to centre, Gorochovaja gatvėje, 
vadinamajame Rasputino name. 
Garsusis rusas išties kadaise čia 
gyveno, bute virš Svečių namų.

Čia vienai ar dviem savai-
tėms priima pagloboti slaugo-
mus asmenis, taip leidžia atsi-
kvėpti jų artimiesiems. Pačiam 
jauniausiam svečiui buvo dveji 
su puse, vyriausiam – 40 metų.

Butas jaukiai įrengtas, čia šil-
ta ir miela, visai nepanašu į jokią 
valstybinę įstaigą.

Trumpa ekskursija
Žurnalistams smalsu, kaip 

prižiūrimi neįgalieji. Užsukime ir 
mes. Šiandien Svečių namuose – 
trys neįgalieji. 8-metė Katia, gra-
ži taisyklingų veido bruožų mer-
gaitė. Jos visai negalima paleisti iš 
akių. Niekas nežino, kas jai šaus į 
galvą kitą sekundę. Kiti du – 32 
metų Mišania, mėgstantis saldu-
mynus, ir 30 metų linksmuolis 
Ilgizas. Suregzti šiokį tokį sakinį, 
tegu ir ne visai logišką, įstengia tik 
Ilgizas. Ką kalba Mišania, supran-
ta tik jis pats. Katia nekalba. Abu 
vyrukai sėdi vežimėliuose, Ka-
tia įstengia eiti, jei ją kas prilaiko.

Kartu su jais gyvena psicho-
logė Galina Vichreva, psicholo-
gės padėjėjas Maksimas ir sava-
norė Nataša. Štai – pietų metas. 
Maksimas maitina Katią. Ji vis iš-
spjauna košę. Iš trečio karto pa-
vyko, Katia nurijo košę. Mišania 
pats valgo, bet štai puodelio silp-

Vyriausybė posėdyje nu-
sprendė parolimpinių ir 

olimpinių kurčiųjų žaidynių pir-
mos vietos laimėtojams mokėti 
pirmojo laipsnio, užėmusiems 
antrą ir trečią vietas – antrojo 
laipsnio valstybines pensijas. 

Iki šiol sveikų ir negalią turin-
čių sportininkų pasiekimai olim-
piadose buvo vertinami nevieno-
dai, jiems buvo mokamos skirtin-

gų laipsnių valstybinės pensijos. 
Parolimpinių ir olimpinių kur-
čiųjų žaidynių pirmos vietos lai-
mėtojams buvo mokamos antro-
jo laipsnio valstybinės pensijos, 
antrą ir trečią vietas užėmusiems 
sportininkams valstybinės pen-
sijos iš viso nebuvo numatytos.

Šiuo sprendimu siekiama už-
tikrinti vienodą sportininkų re-
zultatų įvertinimą už Lietuvos 

vardo garsinimą, sporto kultū-
ros skatinimą ir populiarinimą.

Preliminariais skaičiavimais, 
šioms sportininkų pensijoms iš 
valstybės biudžeto kasmet rei-
kės skirti apie 130 tūkst. eurų.

Siūloma įstatymo nuosta-
ta įsigaliotų nuo 2018 m. sau-
sio 1 dienos. Jai dar turi pritar-
ti Seimas.

„Bičiulystės“ inf. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Rolanda Petro-
nienė sako, kad darbo vietų pa-
siūla yra pagrindinė neįgaliųjų 
problema. Nors socialinių įmo-
nių ir netrūksta, kai kurių vado-
vai tiesiog siekia lengvatų, ne-
atsižvelgdami į darbuotojų in-
teresus.

Kaip pavyzdį pašnekovė pa-
teikė valytojo darbo sąlygas. Esą 
darbdaviams užtenka popieriu-
je pamatyti tik asmens darbin-
gumo lygį, o jo fizinės galimybės 
atlikti darbą nerūpi. „Mato, kad 
40 proc. darbingumas, su ran-
komis ir kojomis, bet nežiūri, ko-
kia tai liga, ar žmogus gali šluo-
ta 1000 m² per dieną valyti. Tai 
tik 200 m² skirtumas nuo sveiko 
žmogaus darbo ploto“, – pasakoja 
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė. 

Darbuotojai, anot R. Petro-
nienės, neįveikia tokio dydžio 
valomų erdvių. Tai nėra tuščios 
zonos: mokyklose reikia kilnoti 
suolus ir stumdyti stalus, laip-
tais užnešti vandens pripildy-
tus kibirus. Žmonės, nepakelda-
mi krūvio, vėliau patys išeina iš 
darbo, o darbdavių būna apkal-
tinami nenoru dirbti, įsitikinu-
si R. Petronienė. Be to, neįgalieji 

baiminasi dėl to, kad įsidarbinus 
padidinamas darbingumo lygis.

Pasak Šiaulių teritorinės dar-
bo biržos (TDB), negalima teig-
ti, kad darbo rinka asmenims 
su negalia visiškai nepalanki. 
Nemaža dalis žmonių patys no-
ri dirbti nekvalifikuotus darbus 
dėl prastų darbo įgūdžių bei 
sveikatos ribojimų. O nesudė-
tingų nekvalifikuotų darbų pa-
siūla nedidelė. 

Sausį Šiaulių TDB skyriu-
je buvo įregistruoti 585 asme-
nys, kuriems nustatytas iki 55 
proc. darbingumo lygis. 117 iš 
jų – turintys aukštąjį išsilavini-
mą, 204 – be kvalifikacijos. Pra-
ėjusiais metais Šiauliuose už-
imtumas suteiktas 608 neįga-
liesiems. Iš jų 432 įsidarbino į 
nuolatines ar terminuotas dar-
bo vietas, 92 vykdė veiklą pagal 
verslo liudijimą, 84 suteiktas rė-
mimas pagal Aktyviosios darbo 
rinkos politikos priemones.  Vi-
dutinė nedarbo trukmė – 1 me-
tai ir 2 mėnesiai.

Darbo birža asmeniui, turin-
čiam iki 40 proc. darbingumo, 
gali suteikti paramą savo darbo 
vietai sukurti. Tačiau šia galimy-
be naudojamasi retai.

Žmonėms su negalia Šiauliuose gauti 
darbą ypač sunku

Daumantė Baranauskaitė portale manoteises.lt rašo apie sudė
tingas neįgaliųjų įsidarbinimo sąlygas Šiauliuose.

Neįgaliems sportininkams – 
didesnė valstybės parama

Neįgaliųjų  
sportas

na ranka negali paimti. Jam pa-
deda Galina. Ilgizas išdidus lyg 
karalius, nes pietauja pats. Stipri 
tik dešinė ranka, bet jos pakanka.

Po pietų darbuotojai paguldo 
Ilgizą į hamaką pasisupti. Nata-
ša bando įtraukti Katią į žaidi-
mą su kamuoliuku, bet ji ne kas-
kart pastebi žaislą. Mišania rie-
da į kitą kambarį. Popietė, gali-
ma atsipūsti.

Labai svarbi savaitė
Ką galima nuveikti per savaitę 

kitą, kai neįgalusis patenka Svečių 
namų globon? Labai daug. Katios 
mama gali būti rami, kad dukre-
le bus pasirūpinta. O ramybės la-
bai reikia – jai dabar atliekama 
chemoterapija. Mišanios mama 
irgi ligoninėje, ją ištiko antras in-
sultas. Tik Ilgizo mama jaučia-
si normaliai, užtat susitelkė ties 
buitiniais dalykais – kraustymu-
si. Pervežė į naują butą baldus, 
dabar išpakuoja įvairius daiktus. 
Jei Ilgizas būtų šalia, visą dėmesį 
tektų skirti jam. Beje, Ilgizas Sve-
čių namuose viešėjo jau kelis kar-
tus. Kai pirmą kartą jį čia atvežė, 
mamai irgi reikėjo į ligoninę. La-
bai jaudinosi dėl sūnaus, pirmą 
kartą paliko tik kelioms valan-
doms, gatvėje po langais stovėjo 
ir klausėsi, ar jis nerėkia. Tačiau 
abiem čia labai patiko. Dabar jo-
kių prob lemų nekyla, prireikus 
paprašo vėl prižiūrėti sūnų.

Psichologė G. Vichreva, ku-
ri yra ir Svečių namų koordina-
torė, sako: „Gyvenant su raidos 
sutrikimų turinčiu vaiku, tėvams 
kaupiasi nepakeliamas nuovar-
gis, prasideda savęs žlugdymas, 
užpuola įvairios ligos, o jokių pa-
galbos tokioms šeimoms prog-
ramų valstybė neturi. Vaikai su 
sunkia negalia turi teisę į rea-
bilitaciją, o juos prižiūrintys tė-
vai – nieko. Dažniausiai tai – tik 
mama, nes vyrai neišlaiko, pabė-
ga. Štai mes ir padedame, kiek 
įstengiame, mamoms.“

Ačiū geradarėms
Svečių namai – tai organiza-

cijos „Perspektyvos“ projektas. 

„Perspektyvas“ Peterburge prieš 
20 metų įsteigė vokietė Marga-
retė von der Borš, kuriai rūpėjo, 
kad čia nėra jokios pagalbos vai-
kams ir suaugusiems su sunkia 
negalia. Labdara ir gerumas – lyg 
užkrečiama liga. Šį butą Marga-
retei padovanojo jos teta gydyto-
ja Vera von Falkenhausen. 

Svečių namai atidaryti paly-
ginti neseniai, 2011-aisiais. Per 
tą laiką čia viešėjo daugiau nei 
500 neįgaliųjų. Tiek mamų – ir-
gi per 500 – galėjo pailsėti, o jų 
vaikai – pakeisti aplinką, pabūti 
tarp kitokių sienų, pamatyti ki-
tokį gyvenimą, kažko išmokti. 
Neapsakomas džiaugsmas ma-
moms – po savaitės pamatyti 
savo vaiką guvesnį, smalsesnį.

„Mūsų svečiai reikalauja la-
bai daug dėmesio, – sako G. Vich-
reva. – Vienas gali užsimany-
ti žengti pro langą (todėl jie la-
bai saugiai uždaryti), kitas val-
go viską iš eilės – gėles, kojines. 
Mes juos prižiūrime 24 valan-
das, kitaip negalima. Daug nau-
dingos informacijos randame tė-
vų užpildytose anketose. Juk la-
bai svarbu žinoti, ko iš šių vaikų 
laukti. Kokį maistą mėgsta, kaip 
valgo, ką mėgsta žaisti, ar moka 
pasakyti, ko nori ir kt. Malonu ži-
noti, kad tėvai protingai pasinau-
doja gautu laisvalaikiu, šias die-
nas skiria tam, ko labiausiai rei-
kia. Kas lekia prie išsiilgtos jūros, 
kas eina į koncertą, o kas tiesiog 
guli pievoje ir klausosi tylos.“

Neįgaliųjų mamoms niekas 
nedovanoja ordinų ir medalių, 
jų žygdarbis tylus ir nepastebi-
mas. Taip paprasta būtų – pasi-
rašyk ir išvežk į internatą. Būsi 
kaip visi, aktyvus visuomenės 
narys. O jei jau taip nori, tai vark 
ir piktinkis skaitydamas apie vi-
sokius garsius projektus neįga-
liesiems, miestą be barjerų ir kt. 
Pabandyk nuvesti vaiką su nega-
lia į polikliniką... Svečių namų at-
siliepimų knygoje tėvai rašo, kad 
tik čia juos supranta, rūpinasi, 
realiai padeda.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė
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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“.

Skinsiu raudoną tulpę...
Iš praeities

Gyvenu ne trumpai. Daug kas 
mano – gerai.

Nekankina manęs ir silpnybės.
Bet svajonė viena, įkyri ir kvaila
Man neduoda ramybės.

Mąstau – kodėl gi Dievas
Man nedavė sparnų?
Negi dėl to, kad neatlikau 
Gyvenimo man paskirtų darbų?!

O jei turėčiau sparnus
Tai pakilčiau aukštyn,
Kad galėčiau pažvelgt
Iš aukštybių žemyn.

Aplankyčiau draugus
 Tuos – vaikystės dienų.
Ir vėl skrisčiau aukštyn
Ligi pat debesų.

Lenktyniaučiau su paukščiais,
Skrisčiau aš į Pietus,
Nebijočiau aš aukščio,
Išsklaidyčiau žaibus.

Bet... nuo svajonės apsvaigus
Per aukštai pakilau.
Atsitrenkus į vėją,
Aš žemyn nusmigau.

Norų būta didžių. Deja…
Deja… Krisdama supratau, 
Kad besparnė esu
Ir skraidyt padangėm aš jėgų 

neturiu.

O pabudus iš sapno
Aš iš lovos krentu.
Kai atmerkiu akis
Žiū... ant grindų aš guliu.

Tik dabar supratau –
Realybė mane baudžia.
Bet juk svajonę turėti
Gi niekas nedraudžia?

Tik gal mano svajonė
Buvo per daug įžūli?!
Jei skraidyti nemoki –
Tai ropok žeme kaip gali.

karolina naPRienė, Vievis

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Kovo 8-ąją galiojo geležinė 
taisyklė: vyrų rankose pri-

valėjo sužydėti raudonos tul-
pės. Mūsų klimato bei vyriškų 
delnų sąlygomis gėlei tai būda-
vo sunkus išbandymas. Dažnas, 
pakvipęs šventės kvapais, į na-
mus parnešdavo stiebą. Kartais 
su lapais, bet su žiedlapiais – re-
tai. Pernai neapsikentusi vyrui 
papriekaištavau: 

– Kitais metais padovanok 
lapinę daržovę, bent salotų pa-
gaminsiu.

Atėjo „kiti metai“. Grįžusi na-
mo puoliau ruošti šventinį stalą: 
baltą mišrainę (gavau žirnelių 
ir majonezo), rūkyto kumpelio 
(nelauktai „išmetė“), apelsinų 
(stovėjau keturias valandas), tir-

pios kavos. Netikėtai į galvą šo-
vė mintis – stalo centre paruoš-
ti vazą puokštei. Laukiau vyro. 
Vėlavo. Pradėjau nerimauti, bet 
durų skambutis nutraukė tylą. 
Ten stovėjo kaimynė, vyro ben-
dradarbė.

– Tai savojo lauki?
– Kur jis?
– Ilsisi prie statomo preky-

bos centro.
– Kur? Kaip?
– Ant tos užšalusios kūdros. 

Kviečia tave, bet būk atsargi, la-
bai slidu.

Griebiau kailinius, batus ir 
pasileidau pirmyn, vaidenosi ki-
no scenarijus apie apiplėšimą. 
Oras buvo šaltas, vandens tel-
kiniai virtę čiuožyklomis. Sura-

dau: mano brangiausias gulėjo 
viduryje užšalusios balos, ran-
koje laikydamas puokštę raudo-
nų tulpių. Išvydęs mane, sušuko:

– Brangioji, žiūrėk, gėlės – 
tarsi tavo jaunystė, padėk man 
atsikelti.

Greit sumečiau, kad padėti 
vyrui negaliu – prarasiu puokš-
tę. Čiuožtelėjau šalia jo, išsitie-
siau ir paėmiau gėles. Vyras sėk-
mingai pakilo, pasiekė balos pa-
kraštį, o puokštė sėkmingai atsi-
dūrė maniškio delnuose. Pakilau 
ir aš. Gerai, kad viskas taip gra-
žiai baigėsi ir mes nesupurvi-
nome šviesios ateities statyto-
jo kodekso. 

Gražina ČekaViČienė 
Jonava

Auštant...
Ar matėte, kaip eglių viršūnė-

mis atkeliauja diena? Atme-
nu, prieš daugel metų sanatorijo-
je keliavau jos sutikti net ketvir-
tą valandą ryto. Vieną vakarą, su-
skaičiavusi, kad dešimt metų ne-
mačiau saulėtekio, pajutau tokią 
tuštumą širdies plote, kad... atsi-
kėliau ir ankstų rytą nuvažiavau 
į miško proskyną. Kalendama 
dantimis žvarbaus ryto stichijoje 
su viltimi žvelgiau į miško pros-
kynos perspektyvą. Ten mane ir 

užklupo dviračiu darban važiuo-
jantis dzūkelis. 

– Kū tu ca darai tep anks-
ci ryti? – klausia lipdamas nuo 
dviračio.

O aš jam iškilmingai:
– Saulėtekio laukiu! 
– Chm, – kimiai atsiduso 

žmogelis, – o tau ca tep labai 
jau raikia? 

– Raikia, – ryžtingai atsakiau.
Pakraipęs galvą į šonus, žmo-

gelis sėdo ant dviračio ir numy-
nė vingiuotu lyg žaltys miško ta-
keliu sanatorijos link.

„Ir iš tikro – kam man tas sau-
lėtekis? Dauguma žmonių visai 
prasmingai ir be jo verčiasi“, – 
mąsčiau paprotinta dzūkelio.

Gyvenimo filmą atsukusi at-
galios nesusilaikau nenusijuo-
kusi: matau save, naktį sėdinčią 
vežimėlyje miško proskynoje, ir 
tą nustebusį žmogelį, nepavojin-
gai spoksančius vienas į kitą... 
Mano širdis sušyla...

Bet aušra buvo nuostabi. Iki 
šiol jaučiu karūnuotomis eglių 
viršūnėmis atskubėjusią ir į ma-
no delnus įkritusią saulę... 

Kiek prisimenu vaikystės eiles, 
Visos jos apie bobutes,
Kaip ir kur jos ėjo,
O svarbiausia – ką turėjo.

Turėjo bobutė vištytę...
Turėjo bobutė gaidžiuką...
Turėjo bobutė ožkytę...
Turėjo ir žilą ožiuką...

Turėjo bobutė ėriuką...
Turėjo bobutė veršiuką...
Dar kai kuri tvarte
Turėjo ir deglą paršiuką...

Tai vis turėjo bobutė.
O dabar ką turi?
Pro kokį langelį 
Į gatvę žiūri?

Dabar bobutė turi lazdelę,
Vaikštynę ar ramentą,
Dar tablečių krūvelę
Ir paveikslėlį šventą.

Sako, bobutė turi katytę,
Kita turi šuniuką...
Vieni sako, kad netur,
O kiti sako: „Tur, tur, tur“.

Janina PRanaitienė, Jurbarkas

Tai kas, kad vasara
dar už kalnų,
upelio seklumoj
purienos po ledu
dar miega,
kad veltui aš
mintis – našlaites
iš namų veju
parnešt žibuoklės žiedo
iš po sniego.

Ar kas užgins
svajonių pynę pinti,
regėti, ko nėra,
ir patikėt kerais,
kai taip ilgu
gėlėtos pievų skraistės
ir drungno vėjo
iš šiltų kraštų.
Tai kas, kad vasara
dar už kalnų.

Gražina DaUGinienė, Vilnius

Salomėjai atminti 
Girdėjau suokiant aš lakštingalą 
skambiu pavasario balsu. 
Ji kvietė mus pasisvečiuoti 
Į tėviškės žalius laukus. 

Kur sukas Suvalkijos vieškeliai 
ir skamba žodžiai Salomėjos, 
kur buriasi kraštiečiai vėl, 
ten skambūs žodžiai aidi Lietuvai. 

Ir atminimų pėdsakai nedylantys, 
dangun ir vėl žodžiu pakylantys. 
Lakštingalų balsais skambės 
ant tėviškės žalios žolės. 

              ***
Išėjau pasivaikščiot. 
Kojos taškė balas. 
Skraidė sieloj drugeliai, 
vėjas vijosi juos. 

Išėjau pasivaikščiot 
rudenėlio keliu. 
Prieš akis švietė laimė. 
Ateinu, ateinu. 

Išėjau pasivaikščiot. 
Tu vijaisi mane. 
Visa tai aš regėjau 
savo ryto sapne. 

Ach, ta jaunystė! Kad supras-
tum, jog žemė sukasi, teko nu-
keliauti net už poliarinio rato. 
Sėdim ant savo kuprinių, šalia 
pasidėję slides, dairomės. Hori-
zontas – kaip nupjautas arbūzas. 
Geriam arbatą – saulė virš vieno 
kalniuko, pakuojame kuprines – 
ji „peršokusi“ jau ant kito... „Kaž-
kas ne taip“, – galvoju. Sulaikiu-
si kvapą apsidairau. O, stebukle! 
Ji sukasi...

Dabar guliu lovoje bemiegę 
naktį, žvaigždės ramiai slenka 
juodu lango kvadratu. Ranko-
mis susigriebiu už lovos šonų, 
kad neiškrisčiau. Ji sukasi... Oi, 
kaip greitai ji sukasi...

***
Kaip malonu, kad Vilniaus 

senamiesčio širdis vis labiau 
tampa pritaikyta neįgaliesiems. 
Aplankau gotikos perlą Onos 
bažnyčią, pasivažinėju Gedimino 
pilies papėdėje bei Alma Mater 
kiemeliuose. Jaunimo daug, kur 

nepasiekiu vežimėliu, gelbsti jų 
rankos. Atsinaujinusiame Gedi-
mino prospekte galantiškai ap-
tarnauta žavaus jauno padavė-
jo gurkštelėju airiškos kavos... 
Prospektu kaip skruzdėlyno ta-
kais siuva turistai, valdininkai, 
retkarčiais – gudriomis akutė-
mis besidairantys išmaldos pra-
šytojai. Vienas pristoja prie ma-
nęs. Jam nė motais mano veži-
mėlis – jis žmogaus sielos dos-
numo ekspertas. Atidavusi jam 
eurą, širdyje pasidžiaugiu – ma-
tyt, gerai atrodau, kad prašo... 

angelė RUDŽianskaitė, Kaunas

Miniatiūros

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Svajonė fix

Tai kas

Apie bobutes

Renalda maČiUlskienė, Vilkaviškio r. 


