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Akciją „Vienos kėdės istorija“ palaiko žinomi šalyje žmonės.

Ar įsivaizduojate, kaip jau-
čiasi tėvai, slaugantys on-
kologine liga sergantį vaiką 
ir mėnesius praleidžiantys 
prie jo lovos? Galite paban-
dyti kažką panašaus patir-
ti atėję į sostinės Katedros 
aikštėje įrengtą improvizuotą 
palatą. Praleisti valandą ant 
kėdės prie menamos sergan-
čio vaiko lovos siūlo „Mamų 
unija.“ Akcija „Vienos kėdės 
istorija“ kviečia prisidėti prie 
„Šeimos namų“ onkologi-
nius ligonius slaugančioms 
šeimoms statybos. 

Tolerancijos link Onkologine liga susirgus vaikui, 
reikia padėti visai šeimai

Palaikė prezidento  
žmona

Vėžiu sergančių vaikų para-
mos fondo „Mamų unija“ prezi-
dentės Eglės Mėlinauskienės tei-
gimu, kasmet Lietuvoje onkolo-
ginėmis ligomis suserga apie 100 
vaikų. Liga paliečia ne tik patį 
sergantįjį, bet visus šeimos na-

rius. Vėžio gydymas gali truk-
ti labai ilgai. Tuo metu šeimai 
labai svarbu kuo daugiau laiko 
praleisti kartu, turėti vietą, kur 
galėtų gauti psichologinę ir kitą 
pagalbą. Pasak E. Mėlinauskie-
nės, „Šeimos namai“ nepakeis 
ligoninės paslaugų ar gydytojų 
funkcijų, tačiau taps socialine 
alternatyva, kuri suteiks vaikui 
ir jo artimiesiems galimybę dau-
giau laiko praleisti kartu, gauti 
reabilitacijos paslaugas. 

„Šeimos namų“ pastatas jau 
stovi – tam buvo surinkta 2 
mln. eurų. Jam pabaigti reikia 
dar 500 tūkst. eurų. Prie to pri-
sidėti gali kiekvienas. 

Akcijai palaikymą išreiškė 
ir pirmoji prie įsivaizduojamos 
onkologine liga sergančio vaiko 
lovos atsisėdo prezidento Gitano 
Nausėdos žmona Diana Nausė-
dienė. „Man labai svarbi mamų 

vienybės idėja, man labai svar-
bu bendruomeniškumas, todėl 
šiandien sėdžiu čia, ant šios kė-
dės. Ir man labai svarbi yra viltis 

Trečią kartą – absoliučių 
nugalėtojų taurė 

Algimanto Kojo ir Vytauto 
Barecko ekipažas trečią kartą iš 
eilės iškovojo neįgaliųjų klasės 
lyderių titulą ir nusipelnė pa-
grindinio apdovanojimo – soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
tro įsteigtos taurės. Vyrai gavo 
ir dar po dvi taures – už pirmą 
vietą tarp neįgaliųjų ir greičiau-
sia įveiktą 17-ąjį greičio ruožą 
Akmenės rajone. 

Naujais trofėjais turimą apie 
70 taurių kolekciją papildęs 
A. Kojis neslepia visai rimtai 
svarstęs, ar šiemet dalyvauti ra-
lyje. „Automobilių sportas – 
brangus pomėgis. Ypač jeigu 
nori siekti rezultatų. Vien kiek 
kainuoja automobilio paruoši-
mas varžyboms, papildomos pa-
dangos. O čia – dar ir dalyvio iš-

laidos: starto mokestis, degalai, 
nakvynės.“ 

Vis dėlto daugybę kartų pa-
tirtas varžybų azartas, užplūs-
tantis adrenalinas, pergalės jaus-
mas neleido Algimantui vienu 
mostu visko nutraukti. Galutinai 
šių abejonių atsikratyti padėjo 
pokalbis su Širvintų rajono me-
re Živile Pinskuviene. Pernykš-
čio ralio apdovanojimų ceremo-
nijoje už rajono garsinimą ji Al-

gimantui pažadėjo naujų padan-
gų komplektą automobiliui. Ar-
tėjant šiemetiniam raliui užsu-
kęs pas merę jis pasidalijo ir savo 
dvejonėmis dėl naujo starto. Po-
kalbis buvo trumpas ir dalykiš-
kas, o į Algimanto sąskaitą per-
vestų pinigų užteko ne tik naujų 
padangų komplektui, bet ir star-
to mokesčiui, degalams. „Pirmą 
kartą gyvenime kreipiausi dėl 
paramos, – atvirauja Algiman-

tas. – Nė pats nesitikėjau, kad 
tai – toks įsipareigojimas ir dvi-
guba atsakomybė. Nors varžybo-
se ir šiaip visada stengiuosi, šįkart 
reikėjo pateisinti ne tik savo, bet 
ir kitų lūkesčius.“ 

Pateisino su kaupu – dar me-
tams apgynė geriausio neįgaliųjų 
ekipažo titulą. 

Pasak Algimanto, šiemetinis 
ralis turėjo ne vieną itin sunkų 
ruožą: beveik pusė kelio driekė-

si žvyrkeliais, be to, ralio daly-
viai buvo patekę į tokią molio ir 
šlapio žvyro pelkę, kurioje buvo 
neįmanoma suvaldyti automobi-
lio – jis klimpo, slydo. Lengviau 
atsikvėpti – tik kelios akimirkos, 
nes priekyje – naujas posūkis, 
šuolis per trasą kertančią per-
kasą ar nors ir nedidelį skardį. 
Prireikė ne tik ypatingų vaira-
vimo įgūdžių (Algimanto auto-
mobilis – su rankiniu valdymu, 
tad vairą sukioti jis tegali viena 
ranka), bet ir šaltų nervų.  

Ir taip – visas tris dienas iš 
eilės. O reikia ne tik trasą grei-
čiausiai įveikti, bet ir automobilį 
pasaugoti, nes kitądien su juo į 
darbą teks važiuoti... Laimė, vis-
kas gerai baigėsi.

Kito šturmano nebeieškojo
Antrąją vietą laimėjęs šeimy-

ninis Rolando Šukio ir antrą-
kart šturmanės pareigas atliku-
sios 14-metės Ramintos Šukytės 
ekipažas ralyje „Aplink Lietuvą“ 
taip pat ne naujokas. „Ralyje da-
lyvauju jau šeštą kartą, – pasako-
jo lenktynėms neabejingas Ro-
landas. – Buvo visko: esu laimė-
jęs ir antrą, ir trečią vietą. Buvo 
ir taip, kad dėl automobilio ge-
dimo lenktynių nebaigiau. Kiek-
vieną kartą būna kažkas naujo, 
nepatirto, nenumatyto.“ Šįkart, 

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)
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Integracijos keliu

Kauno Rotušės aikštėje star-
tavęs tradicinis ralis „Aplink 
Lietuvą“ baigėsi iškilmin-
ga apdovanojimų ceremonija 
S. Daukanto aikštėje. 1 150 
kilometrų trasą sėkmingai 
įveikė ir 4 neįgaliųjų ekipažai. 
Šiemetinis ralis jiems buvo ne 
tik ištvermės ir meistriškumo 
išbandymas, bet ir nemen-
kas finansinis iššūkis – pir-
mą kartą per daugiau kaip 
20 metų visas su dalyvavi-
mu ralyje susijusias išlaidas 
turėjo padengti patys. 

Ralio „Aplink Lietuvą“ neįgaliųjų klasės nugalėtojams įteiktos taurės.
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�� Radviliškio r. neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės pavaduotoja Ire-
na Vilniuvienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi sporto varžy-
bų įspūdžiais. 

Rugsėjo 12–13 dienomis Rad-
viliškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos sportininkai dalyvavo spor-
to žaidynėse Joniškyje ir Kuršė-
nuose. Į Joniškį vykome 7 spor-
tininkai. Į renginį susirinko apie 
150 dalyvių. Mūsų sportininkai 
į namus parsivežė 6 medalius – 
2 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos. 
Regina Gelumbauskienė pelnė 
po vieną aukso ir bronzos me-
dalį. Stasys Astrauskas pasipuošė 
auksu. Birutė Tamonienė „kopė-
čių“ rungtyje liko antra, o Vanda 
Astrauskienė ir šių eilučių autorė 
pelnė po vieną bronzos medalį. 

Dalyvavo sporto šventėse
Lietingą rugsėjo dieną mūsų 

komanda dalyvavo tradicinėje 
Šiaulių regiono sporto šventėje 
„Aš, sportas ir negalia“. Šven-
tė vyko Daugėlių pagrindinės 
mokyklos stadione. Čia, kaip ir 
kasmet, buvo surengta Olimpi-
nė diena. Per įspūdingą šventės 
atidarymą prisijungė ir neįga-
lūs sportininkai. Stadiono bė-
gimo taku mokiniai nešė 100 
metrų ilgio Lietuvos vėliavą. 
Šis akcentas skirtas Baltijos ke-
lio 30-mečiui paminėti. 

Sporto varžybose dalyva-
vome 11 sportininkų. Į namus 
parsivežėme 13 medalių – 4 
aukso, 5 sidabro ir 4 bronzos. 
Gerai sekėsi mūsų šachmati-
ninkams: Jonas Ramanauskas ir 
R. Gelumbauskienė tapo čem-

pionais, o Zenonas Pečiulionis 
pelnė sidabro medalį. R. Ge-
lumbauskienė šaškių rungtyje 
užėmė trečiąją vietą. Viačeslav 
Kostiukevič į namus parsivežė 2 
aukso ir vieną bronzos medalį. 
Stasys Astrauskas ir Petras Ru-
džianskas pelnė po bronzos ir 
sidabro medalį. V. Astrauskie-
nė naščių, o šių eilučių autorė – 
rankų lenkimo rungtyje užėmė 
antrąsias vietas. 

Susumavus visus rezultatus, 
paaiškėjo, kad mūsų koman-
da pelnė 3 medaliais mažiau už 
šeimininkus ir užėmė antrą ko-
mandinę vietą.

Varžyboms pasiruošta vyk-
dant Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos per kūno kultūrą ir 
sportą projektą.

Olimpinės dienos atidarymas Daugėlių pagrindinėje mokykloje.

Radviliškis:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Varėnos rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Laima Jezepčikaitė rašo 
apie aktyvų varėniškių laisvalaikį. 

Varėnos sporto centras kar-
tu su partneriais Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ Varėnos pada-
liniu ir Varėnos rajono neįgalių-
jų draugija nuo 2018 m. rugsėjo 
21 d. įgyvendina projektą „Mes 
esame reikalingi vieni kitiems“. 
Projekto tikslas – didinti Varėnos 
miesto neįgalių asmenų socialinę 
integraciją per fizinio aktyvumo 
veiklas. Varėnoje negalią turin-
tys senjorai prieš projektą sava-
rankiškai sportuodavo parke, o 
jaunuoliai – socialinių paslaugų 
centre. O dabar šis projektas ap-
jungė visus neįgaliuosius.

Apmokyti penki savanoriai, 
pravesti mokymai negalią turin-
tiems asmenims – tai pirmosios 

Neįgalieji gyvena aktyviai 

projekto įgyvendintos veiklos. 
Įgyvendinant projektą jau pri-
taikyta ir treniruoklių salės er-
dvė ir padedant savanoriams ba-
landžio–birželio mėnesiais vy-
ko taisyklingo fizinio aktyvumo 
mokymai treniruoklių salėje. 

Vykdant projektą gegužę 
Varėnos sporto centre vyko se-
minaras. Žiūrėjome savanorės 
V. Stankevičiūtės filmuotą me-
džiagą „Mityba, fizinis darbin-
gumas, kūno funkcinė būklė ir 
jų tarpusavio sąsajos“. Šis pro-
jektas prisideda prie veiklos, 
skirtos neįgaliųjų socialinei at-
skirčiai mažinti – psichosocia-
linės, sociokultūrinės paslaugos 
vykdymo. Rugpjūčio pabaigoje 
neįgalieji stovyklavo Šventojo-
je, kur taip pat mankštinosi su 
savanoriais prie jūros. Rugsėjį 
veiklos vyks baseine.

Varėnos neįgalieji sportavo pajūryje. 

Varėna:

Integracijos keliu Kai daliniesi, sugrįžta trigubai

Papasakokite apie savo gy-
venimą ir svajones.

Gimiau Vievyje. Tai mūsų 
tėvo gimtinė. Vėliau, kai dar 
buvome vaikai, persikėlėme į 
Kaišiadorių rajono Burbiškių 
kaimą. Gyvenome prie Kemen-
tos upelio (tai kairysis Strėvos 
upės intakas). O vandens šva-
rumas, gaivumas!.. Matėsi upe-
lio srovės nugludinti akmenė-
liai, prie kurių čiuptuvėliais 
prikibdavo tarsi gyvatėlės žu-
velės vijūnai. Mes stovėdavome 
srovėje nejudėdami, šios žuve-
lės įsisegdavo ir mums į basas 
kojas. Dažnai prieš akis iškyla 
kaimo vaizdai...

Pradinę mokyklą baigiau sa-
vo kaime, po to lankiau Mūro 
Strėvininkų aštuonmetę. Labai 
mėgau fizikos, lietuvių kalbos 
ir be galo – muzikos pamokas. 
Turėjau nuostabią mokytoją Ele-
nutę Mickienę, kuri mokė mus 
lietuvių kalbos. Ji mane pasiuntė 
ir į Kaišiadorių muzikos mokyk-
lą ir žinote – įstojau, nes turėjau 
klausą, gerą balsą. Deja, svajonės 
joje mokytis turėjau atsisakyti – 
pamokos vykdavo po pietų, ru-
dens ir žiemos dienos trumpos, 
grįždavau paskutiniu autobusu 

vakare ir dar 4 km tekdavo par-
eiti pėsčiomis, jau sutemus.

Pavydėjau seserims Reginai 
ir Aušrai, kurios gražiai grojo 
akordeonu, išmokusios iš klau-
sos, tad 2014 m. įstojau į Kai-
šiadorių meno mokyklą ir 2016 
m baigiau 2-jų metų meno mė-
gėjų ugdymo programą. Patikė-
kite – išmokau groti akordeonu 
ir iš natų. 

Labai mėgstu gamtą, gyvū-
nėlius, kaimą, todėl ir pasirin-
kau žemės ūkio zootechniko 
specia lybę, išmokau ir agrono-
mijos, bitininkystės, veterina-
rijos pagrindų. Pagal šią specia-
lybę dirbau tik metus. Persikė-
lus į Kaišiadoris pradėjau dirbti 
Kaišiadorių rajono socialinio ap-
rūpinimo skyriuje vyr. sąskaiti-
ninke pensijų ir pašalpų skyriuje. 
Nuo 1980 m. iki 2004 m. dirbau 
Kaišiadorių rajono statistikos 
skyriuje, kuris priklausė Statis-
tikos departamentui prie LRV. 
Rajonuose naikinant statistikos 
skyrius netekau darbo, tad Vil-

niaus Žirmūnų rinkos mokymo-
si cent re įgijau buhalterio kvali-
fikaciją. 6 metus dirbau Vaclovo 
Giržado progimnazijoje moky-
tojo padėjėja.

Kaip tapote Neįgaliųjų 
draugijos pirmininke? 

Čia istorija labai trumpa. 
Mokykloje dirbau, nes neturė-
jau kito darbo. Kiekvieną die-
ną grįždavau į namus prislėg-
tos nuotaikos, nes negalėjau su-
sitaikyti su tuo, kaip šiuolaiki-
niai mūsų vaikai elgiasi su mo-
kytojais, su silpnesniais už sa-
ve klasės draugais. Labai sunku 
kasdien eiti į darbą, kuris tau 
nemielas. Žinojau, kad draugi-
jos pirmininkė Elena Varkalie-
nė ieško, kas ją galėtų pakeisti. 
Ilgai nesutikau, bet pirmininkė 
sugebėjo mane įtikinti. Atėjau į 
rinkiminę konferenciją ir buvau 
vienbal-siai išrinkta. Visus me-
tus sėdėjau, dėliojau, mokiausi, 
kiekvieną ataskaitą tik rinausi po 
kelis kartus, nes iš darbo kar-
tu su pirmininke išėjo ir buvusi 
buhalterė. Tačiau reikėjo ne tik 
mokytis, bet ir dirbti – prasidė-
jo projektų rašymai, ir draugijos 
nariams reikėjo pasiūlyti kaž-
ką naujo. 

Šį gruodį vyks draugijos 
ataskaitinė-rinkiminė konferen-
cija. Negali žinoti, ką neįgalieji 
išsirinks kitai kadencijai.

Ką gero nuveikėte dirbdama 
draugijoje? Kokie Jūsų ateities 
planai? 

Mano manymu, su tarybos 
nariais padirbėjome iš peties. 

Labai džiaugiuosi savo kolekty-
vu. Pirmiausiai susiremontavo-
me patalpas, kad kuo daugiau 
narių galėtų lankytis dienos už-
imtumo būreliuose. Gerokai 
daugiau sunkią negalią turinčių 
narių lankome namuose. Akty-
viau ir su gera nuotaika draugijos 
nariai dalyvauja ekskursijose po 
Lietuvą ir įvairiuose renginiuo-
se su edukacinėmis programo-
mis. Turime jau du meno kolek-
tyvus ir profesionalų meno va-
dovą. Ateičiai planų turime ne-
mažai, stengsimės kuo daugiau 
padėti savo draugijos nariams. Į 
kitų metų socialinės reabilitaci-
jos projektus įtrauksime kom-
piuterinio raštingumo moky-
mus. Turime nemažai norinčių. 
Gyvenimas skuba į priekį, kei-
čiasi technologijos, atsiranda iš-
manieji telefonai, kortelės, o mes 
senstame ir jau sunku įsisavinti 
įvairias naujoves. 

Pagrindinis mūsų organiza-
cijos tikslas yra atstovauti ir gin-
ti neįgaliųjų pilietines, socialines 
ir ekonomines teises, skatinti ly-
gias galimybes, suteikti reikalin-
gą informaciją. Dar daug neįga-
liųjų negauna kokybiškų paslau-
gų, ne visi dalyvauja visuomeni-
niame gyvenime. Ieškome bū-
dų ir naujų idėjų, kad galėtume 
įtraukti kuo daugiau negalią tu-
rinčių žmonių į vykdomas pro-
jektines veiklas draugijoje. 

Už ką esate dėkinga žmo-
nėms, draugams? 

Noriu pacituoti Churton 
Collins žodžius: ,,Kai mums se-

kasi, draugai mus pažįsta, kai 
mums nesiseka, mes pažįstame 
savo draugus“. Negaliu skųstis, 
aš turiu daug draugų, kuriuos 
gerbiu ir myliu, mėgstu su jais 
būti ir mielai bendrauju. Džiau-
giuosi, kad kaip savo draugus 
galiu įvardinti ir draugijos na-
rius. Esu dėkinga, kad pasitikė-
dami manimi jie pasidalija sa-
vo rūpesčiais, o aš ieškau būdų, 
kaip geriau tokiais atvejais pa-
dėti žmogui.

Man labai patinka šis mano 
darbas. Dabar tikrai esu dėkin-
ga E. Varkalienei. Dažnai pa-
vargstu, per daug jautriai rea-
guoju į nelaimes, bet padėti ki-
tiems man malonu.

Ar artimieji remia Jūsų su-
manymus? 

Tikrai taip. Vyras Edmundas 
dirba mūsų draugijoje vairuoto-
ju, veža žmones į hemodializes, 
į respublikines ligonines. Kartu 
su sūnumi Linu, nors šis ir labai 
užsiėmęs, padėjo suremontuoti 
visas draugijoje esančias patal-
pas, įvedė vandentiekį. Gal vi-
sų atliktų darbų ir nevardinsiu, 
bet džiaugiuosi jų parama ir pa-
laikymu.

Koks turėtų būti vadovas? 
Pasakysiu trumpai – gerbian-

tis visus esančius šalia. Pacituo-
siu Sun Tzu posakį: „Geriausias 
lyderis yra tas, kurio aplinkiniai 
net nepastebi. Kai darbas yra at-
liktas, tikslas pasiektas, pavaldi-
niams atrodo, kad jie viską nu-
veikė patys.“

Kalbėjosi Jonas KatKEvičius 

Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijai vadovaujanti 
Stanislava Globienė visada 
jaut riai reaguoja į narių rū-
pesčius, stengiasi jiems padė-
ti. Ir rutinos nemėgsta, nau-
jovių ieško. Apie tai ir susė-
dome pasišnekučiuoti. 

Stanislava Globienė.
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Vyriausybei pritarus studen-
tų su negalia akademiniai 
pasiekimai neturės įtakos 
skiriant finansinę pagalbą.

Anot Lietuvos studentų są-
jungos (LSS) prezidento Eigir-
do Sarkano, atnaujinti finansi-
nės pagalbos teikimo kriterijai 
nuo šiol labiau atlieps savo pa-
skirtį ir padės studentams siekti 
geresnių akademinių rezultatų.

„Po ilgų kalbų bei nuola-
tinių susitikimų su Vyriausy-
bės ir ministerijų atstovais, LR 
Vyriausybė pritarė LSS siūly-
mui – džiaugiuosi, kad nuo šiol 
akademiniai pasiekimai netu-
rės įtakos skiriant finansinę 
pagalbą studentams su nega-

Finansinė pagalba studentams atsieta 
nuo mokymosi rezultatų

lia ir jie galės kur kas laisviau, 
be papildomos įtampos studi-
juoti bei siekti aukštų akade-
minių rezultatų“, – sako LSS 
prezidentas.

Tačiau E. Sarkanas pabrėžė, 
kad panaši situacija vis dar yra 
ir su socialinėmis stipendijomis 
ir čia būtinas dar vienas pokytis: 
„Lietuvos studentų sąjunga de-
da visas pastangas, kad šiuo me-
tu egzistuojanti neteisybė būtų 
panaikinta ir socialinių stipen-
dijų skyrimas taip pat būtų at-
skirtas nuo akademinių pasieki-
mų. Vyriausybės sprendimas dėl 
finansinės pagalbos studentams 
su negalia nuteikia optimistiš-
kai – tikiuosi, kad greitu me-
tu bus pasiektas teigiamas po-
kytis ir čia.“

Aukštojoje mokykloje stu-
dijuojantiems studentams, 
kuriems nustatytas 45 proc. 
ar mažesnis darbingumas, 
sunkus arba vidutinis neįga-
lumo lygis, priklauso finan-
sinė pagalba: 
	 82,2 Eur/mėn. išmoka 

specialiesiems poreikiams ten-
kinti;
	 121,6 Eur/mėn. dalinė 

studijų išlaidų kompensacija kas 
semestrą (jei studijuojama vals-
tybės nefinansuojamoje vietoje);
	 152 Eur/mėn. išmoka 

studijų prieinamumui didinti. 
Finansinė pagalba teikiama, 

jei studentas su negalia aukšto-
joje mokykloje studijuoja pir-
mą kartą. 

saDM, Lss ir „Bičiulystės“ inf. 

Nuo š. m. rugsėjo 12 d. pa-
reigas pradėjo eiti naujoji 

Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos vadovė Vy-
tautė Polujanskienė, kuri kon-
kurse įveikė kitus kandidatus ir 
buvo paskirta vadovauti tarny-
bai penkerių metų kadencijai.

Prieš tai teisininkės išsila-
vinimą turinti V. Polujanskie-
nė dirbo šios tarnybos direkto-
riaus pavaduotoja, anksčiau ke-
lerius metus ėjo Teisės ir perso-
nalo skyriaus vadovės pareigas. 
Šalių sutarimu pareigas palikus 

Vytautė Polujanskienė.

Darbą pradėjo 
naujoji 

Neįgalumo ir 
darbingumo 
nustatymo 

tarnybos vadovė

Aktualijos

ankstesniam tarnybos vadovui, 
V. Polujanskienė buvo laikinoji 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos direktorė.

„Bičiulystės“ inf. 

ir žmonių pastangos veikti. Ten, 
kur nepasiekia valstybė, ten gali 
pasiekti bendruomenė. Žmonių 
iniciatyva sprendžiant tokius su-
dėtingus socialinius klausimus 
yra vienas iš dalykų, kurie yra 
tikrai remtini, skatintini“, – sa-
kė pirmoji šalies ponia. Jos tei-
gimu, kiekvienas iš mūsų tu-
rime pagalvoti, ką aš šiandien 
galiu padaryti, kad greta esan-
čiam, likimo nuskriaustam bū-
tų lengviau. „Man labai svarbi 
atjauta – ar mes jaučiame greta 
esančio žmogaus išgyvenimus, 
ar mes tiesiog pralekiame pro 
šalį vardan kažkokių globalių 
tikslų ir nepastebime nepapras-
tai svarbių dalykų, kurie vyksta 
žmoguje, kurie vyksta šeimoje, 
kurie vyksta mūsų visų viduje. 
Todėl aš šiandien esu čia“.

Idėja – iš Rumunijos 
Idėja pakviesti pasėdėti prie 

menamos sergančio vaiko lovos 
kilo Rumunijoje. Viena iš akci-
jos iniciatorių Melania Mede-
leanu pasakoja, kad 2017 metų 
lapkritį menamoje kėdėje sėdėjo 
635 rumunai. Prie jų prisijungė 
nemažai žinomų šalies žmonių. 
Iniciatyva suvienijo įvairių so-
cialinių sluoksnių, įvairių kon-
fesijų žmones. Jauniausias ak-
cijos dalyvis – kūdikis mamos 
glėbyje, vyriausias – 100 me-
tų senolis. 

Akcija tęsėsi 23 dienas, per 
ją organizatoriai sulaukė 100 
tūkst. SMS, kurios siuntėjams 
kainavo 2 eurus. Taigi, surink-
ta 200 tūkst. eurų, už kuriuos 
buvo galima atnaujinti 700 kv. 
met rų gyvenamąjį būstą šalia di-
džiausios onkologijos ligoninės 
Bukarešte. Vietoje, pavadintoje 
„Stebuklingu namu“, gali apsi-
stoti onkologine liga sergančius 
vaikus slaugančių šeimų nariai. 

M. Medeleanu pasakoja, kad 
jų veikla prasidėjo nuo stovyklų 
onkologine liga sergantiems vai-
kams. Tačiau palaipsniui pradėjo 
ryškėti, kad vaikai patiria ne tik 
sveikatos, bet ir socialinių sun-
kumų – daugelis jų šeimų labai 
skursta, kai kurie neturi pini-

gų net nuvažiuoti iki ligoninės. 
„Kai pradėjome lankytis li-

goninėje, sutikdavome tėvus 
(dažniausiai tai būdavo mamos), 
kasdien sėdinčius ant tos pa-
čios kėdės, su tais pačiais dra-
bužiais. Pradėjome klausinėti: 
„Kur jūs miegate, kur jūs val-
gote, kur skalbiate drabužius, 
kur jūs verkiate?“ Nebuvo to-
kios vietos. Nusprendėme, kad 
turime padaryti ką nors dėl šių 
tėvų. Juk vėžys nėra išgydomas 
per savaitę, per mėnesį. Tėvai 
šalia savo vaiko turi būti stiprūs, 
tačiau tos stiprybės turi iš kaž-
kur gauti“, – pasakoja Melania. 
Jos teigimu, idėja labai pasitei-
sino – namai kartais būdavo to-
kie pilni, kad reikėjo padėti ant 
žemės čiužinius. „Tada suprato-
me, kad sukūrėme tai, kas labai 
reikalinga“, – mintimis dalijasi 
M. Medeleanu. 

Ji pasidžiaugė, kad „Vienos 
kėdės“ iniciatyva suvienijo Ru-
muniją – aukojančių žmonių at-
sirado labai daug. „Prašėme pi-
nigų atnaujinti senam pastatui, 
dabar esame gavę 1,5 mln. SMS 
žinučių ir turime 12 „Stebuklin-
gų namų“ visoje Rumunijoje, 
taip pat Vienoje, Moldovoje“, – 
sakė M. Medeleanu. Jos teigi-
mu, Rumunijoje apie 500 vaikų 
kasmet suserga onkologine liga.

Žinomi žmonės palaiko 
akciją 

Prisidėti prie akcijos „Mamų 
unija“ pakvietė ir žinomus Lie-
tuvos žmones. „Iš savo patirties 
žinau, kad žmogui susirgus on-
kologine liga suserga visa šeima 
ir kartu su ligoniu išgyvena tą 
pačią psichologinę krizę. Išran-
dama vis daugiau vaistų nuo vė-
žio – chemoterapija, radiotera-

pija, imunoterapija, tačiau išsau-
goti šeimą, harmoningus santy-
kius yra gana sudėtinga“, – sakė 
atlikėjas Stano. Jo teigimu, ma-
mos, sėdėdamos prie vaiko pa-
latoje, būna izoliuotos nuo nor-
malaus gyvenimo. Dėl to vėliau 
joms sunku adaptuotis visuome-
nėje. Turėdamos vietą, kur galės 
prisiglausti, pasirūpinti buitimi, 
gauti psichologo ir kitas reika-
lingas konsultacijas, bus išsau-
gotos sveikos šeimos. 

„Man yra tekę dalyvauti to-
kioje panašioje akcijoje realybė-
je. Tik aš buvau ne ant kėdutės, 
o lovoje“, – prisipažino žinomas 
laidų vedėjas, prodiuseris Arū-
nas Valinskas. Jis pasakoja vai-
kystėje sirgęs labai sunkia liga ir 
daug laiko praleidęs ligoninėje. 
Kai ligai paūmėjus temperatūra 
pakildavo iki 41,5, iš nebūties 
rūko trumpam grįžęs pamaty-
davo ant kėdutės šalia sėdinčią 
mamą ir vėl „išeidavo“. „Visos 
ligos turi būti pirmiausia įvei-
kiamos galvoje ir toje pačioje 
šeimoje, tada jos matomos kitom 
spalvom“, – sakė A. Valinskas. 
Pasak jo, tuo metu tėvai netu-
rėjo galimybių nuolat būti prie 
vaikų lovos, dėl to ne vienas iš jų 
psichologiškai palūždavo. 

„Ligos nežiūri nei lyties, nei 
amžiaus, nei profesijos, nei tu-
rimų pinigų kiekio, jos ateis pas 
visus. Jei mes esame sveiki, sti-
prūs, tai suvokime, kad ne visi 
tokie yra. Mūsų aukos padeda 
jiems gyventi visavertį gyveni-

mą“, – sako žinomas prodiuseris. 
Jis pažadėjo ne tik pervesti „Šei-
mos namų“ statybai tam tikrą 
sumą pinigų, bet ir vasarą atvež-
ti alpakų vaikams pasidžiaugti. 

Nuo baseino iki 
paliatyvinės palatos

Mamų unijos „Šeimos na-
mai“ jau pradėti įrenginėti. 2 
tūkst. kv. metrų pastate bus 11 
42 kv. m butukų su virtuvėle, 
bendra erdvė su didele virtuve 
ir vieta poilsiui, vaikų žaidimų 
kambarys, valgomasis, konfe-
rencijų salė, skalbykla, taip pat 
bus įrengta viena paliatyvinė 
palata vaikams, kuriems medi-
cina padėti bejėgė. Kitame kor-
puse įsikurs reabilitacijos cen-
tras. Čia bus baseinas, sensori-
nis kambarys, masažo, psicho-
logo kambariai, kineziterapijos 
salė. Šiomis paslaugomis galės 
naudotis ne tik onkologinę ligą 
išgyvenantys, bet ir kitų nega-
lių (cerebrinį paralyžių, Dauno 
sindromą, autizmą ir kt.) turin-
tys vaikai. Pasak „Mamų uni-
jos“ atstovės Justinos Mėlinaus-
kaitės, 1 ha erdvėje bus vidinis 
kiemas su įvairiais augalais, dar-
žas, sodas, šiltnamis. Planuoja-
ma turėti įvairių gyvūnų, netgi 
bičių. Šiuo metu įstaigoje pluša 
statybininkai. Tikimasi, kad su-
rinkus trūkstamą 500 tūkst. eu-
rų sumą „Šeimos namai“ neuž-
truks atverti duris. 

aurelija BaBiNsKiENė
Autorės nuotr. 

Onkologine liga susirgus vaikui, reikia padėti visai šeimai
(atkelta iš 1 psl.)

Pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė išsakė palaikymą su vėžiu kovojančiam 
atlikėjui Stano. Viešnios iš Rumunijos apžiūrėjo statomus „Šeimos namus“.

Šioje improvizuotoje palatoje gali pasėdėti kiekvienas norintis.
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Daktaras
Aiskauda

Mialgija (raumenų skaus-
mai) pažįstama kiekvie-

nam. Raumenis gali skaudė-
ti tiek esant jų įtampai, tiek ra-
mybės būsenoje. Nors mialgija 
nekelia pavojaus gyvybei, tačiau 
ji gerokai apsunkina gyvenimą. 
Pagal statistiką apie 2 % ekono-
miškai sėkmingų šalių gyven-
tojų nuolat kenčia nuo mialgi-
jos sukeliamų skausmų.

Mokslo darbuose, kuriuose 
nagrinėjamos mialgijos priežas-
tys, nurodoma, kad dažniausiai 
skausmai būna susiję su atkak-
laus raumenų spazmo susida-
rymu. Faktoriai, provokuojan-
tys spazmų vystymąsi, įvairūs.

Priežastys
 Perteklinės fizinės apkro-

vos, treniruotės.
 Vitaminų ir mineralų or-

ganizme stoka.
 Kraujotakos sutrikimas.
 Skydliaukės ligos.
 Pastovus nuovargis.
 Virusinės ligos (pvz., gri-

pas).
 Persišaldymas.
 Reumatinės ligos.
 Radikulitas.
 Skoliozė (stuburo išlinki-

mas į šoną).
 Sėdimas darbas ir kitoks 

mažai judrus gyvenimo būdas.
 Senos arba naujos minkš-

tųjų audinių arba sąnarių trau-
mos ir raumenų įtampa. Trau-
mos atveju raumenų įtampa yra 
atsakomoji organizmo reakcija.
 Netaisyklinga laikysena. 

Ilgalaikė nefiziologinė kūno pa-
dėtis sukelia raumenų nuovargį 

ir spazmus. Spazmus gali sukel-
ti nepatogus sėdėjimas prie ne-
patogaus stalo, krepšio ar kupri-
nės nešiojimas ant vieno peties 
arba darbas fiksuotoje padėtyje. 
Kūno raumenys „prisitaiko“ prie 
tokios padėties, tačiau tai sutrik-
do medžiagų apykaitą. 
 Stresas. Emocinė įtam-

pa taip pat gali sukelti raume-
nų skausmus ir spazmus. To-
kios rūšies skausmai vargina ne 
tik abiejų lyčių suaugusius žmo-
nes, bet ir mažylius.

Pastabos: 
1) trūkstamų organizmui vi-

taminų ir mineralų sąraše ypa-
tingas vaidmuo tenka minera-
lui magniui; mat magnis būtinas 
energijai ląstelėse kaupti bei tin-
kamai ją panaudoti nervų, plau-
čių, širdies ir raumenų veik lai; 
trūkstant magnio iš organizmo 
pašalinamas kalcis; beje, gali iš-
tikti širdies spazmai, kojų mėš-
lungis, varginti pykinimas, irz-
lumas; 2/3 pagyvenusių žmo-
nių su maistu magnio gauna 

75 % mažiau nei rekomenduo-
jama (suaugusiojo magnio die-
nos norma 300 miligramų); tai 
skatina osteoporozės vystymąsi. 

Magnio šaltiniai: grūdų pro-
duktai (beje, perdirbant grūdus 
netenkama 80 % viso magnio 
kiekio) – duona, kruopos, sė-
lenos, žirniai, pupelės; daug jo 
rasta petražolėse, krapuose, špi-
natuose, kituose žalialapiuose 
augaluose, juodojoje arbatoje, 
džiovintuose grybuose, kakavo-
je, krabuose, krevetėse, jūros ko-
pūstuose, moliūguose; magnio 
rasta ir geriamajame vandenyje.

2) labiausiai paplitusi mi-
algijos forma yra fibromialgi-
ja, kai skausmai atsiranda raiš-
čiuose, sausgyslėse, skaiduli-
niuose raumenyse; fibromialgi-
ja sukelia nemigą, rytais jaučia-
mas vadinamasis susikaustymas, 
taip pat gali pasireikšti astenijos 
požymiai; fibromialgija ypatin-
ga tuo, kad skausmai pasireiškia 
viso kūno raumenyse (dar gali 
skaudėti galvą, pūsti vidurius, 

būti raumenų traukulių) sime-
triškai nuo galvos iki kojų; beje, 
kaklo mialgijos atveju jaučiami 
buki skausmai kakle ir sprande; 
ligonį gali nervinti ryški šviesa, 
garsi kalba, aštrūs kvapai; gali 
sutrikti judesių koordinacija ir 
pusiausvyra.

3) kai mialgija susergama dėl 
traumos arba didelės fizinės ap-
krovos, daugeliu atvejų gydymas 
nereikalingas; jeigu ši liga atsi-
randa dėl streso arba sergat per-
šalimo ligomis kaip komplikaci-
ja, medicinoje dažniausiai ski-
riami atitinkami vaistai; be to, 
raumenų skausmo atvejais dar 
gali būti taikoma kineziterapi-
ja, fizioterapijos.

Liaudies medicinos receptai
Vaistinės piliarožės (vaisti-

nės svilarožės) kompresai 
3 šaukšteliai džiovintų su-

smulkintų šaknų užpilami stik-
line virinto kambario tempera-
tūros vandens, indas uždengia-
mas ir paliekamas 8 valandoms. 
Po to ruošinys nukošiamas ir 
naudojamas skaudamų vietų 
kompresams (kompresai keičia-
mi 3 kartus per dieną).

Dirvinio asiūklio kompresai
Šaukštelis sausos susmulkin-

tos vaistažolės sumaišomas su 2 
šaukštais nesūdyto sviesto. Gau-
ta mase prieš miegą patepama 
nesveika kūno vieta, uždengia-
ma polietileno plėvele ir apriša-
ma kokiu nors šiltu audiniu. Mi-
algija paprastai praeina po kelių 
tokių procedūrų.

Dilgėlių lapų užpilas
Neblogai malšina raumenų 

skausmus jauni dilgėlės lapai. 

Neretai į lūžinėjančius na-
gus ar pakitusią odos spal-
vą numojame ranka ir ma-
nome, kad tai nuovargio ar 
sezonų kaitos pasekmė. Nors 
dažnu atveju tiek besikeičian-
čios oro sąlygos, tiek stresas 
ir nuovargis gali daryti įtaką 
tokiems išvaizdos pokyčiams, 
reikėtų atminti, kad jie neretai 
rodo ir daug rimtesnę ligą – 
mažakraujystę, arba geležies 
stokos anemiją. BENU vais-
tininkė Inga Norkienė sako, 
kad anemija išsivystyti ga-
li kiekvienam, nors dažniau 
pasitaiko merginoms ir mo-
terims, o pagrindinė ją su-
kelianti priežastis – geležies 
trūkumas organizme.

Geležies stokos anemija yra 
kraujo liga, kuriai būdingas rau-
donųjų kraujo kūnelių (eritroci-
tų) ir/ar hemoglobino sumažė-
jimas, dėl to sutrinka deguonies 
apykaita organizme.

„Geležis padeda išnešioti de-
guonį po organizmą, bet jei ge-
ležies yra per mažai, deguonies 
pradeda trūkti. Audiniams ne-
gaunant pakankamai deguo-
nies, gali sutrikti įvairių organų 
veikla. Anemija, geriau žinoma 
kaip mažakraujystė, gali išsivys-

tyti bet kokio amžiaus ar lyties 
žmogui, tačiau dažniau paliečia 
moteris, kurios dėl mėnesinių 
ar gimdymo praranda daugiau 
kraujo“, – pasakoja vaistininkė.

Geležies stokos anemija – 
kaip atpažinti?

Ar sergate šia liga, tiksliai nu-
statys gydytojas, tačiau simpto-
mus galite pamatyti ir patys. Be 
išblyškusios odos ir susilpnėjusių 
nagų, geležies trūkumą išduoda:
 Raumenų silpnumas
 Skonio pakitimai
 Dusulys
 Galvos skausmas
 Bendras silpnumas
 Dažnesnis pulsas
 Dėmesio koncentracijos 

pablogėjimas
 Uoslės sutrikimas
 Darbingumo sumažėjimas

Prasidedančią anemiją 
parodo feritino tyrimas
BENU vaistininkė atkrei-

pia dėmesį, kad, vystantis ligai, 
bendras kraujo tyrimas jos gali 
ir neparodyti.

„Organizmas, pajutęs, kad 
trūksta geležies, jos trūkumą 
kompensuoja naudodamas su-
kauptas medžiagas. Kai tyri-
muose matoma, kad hemoglo-
bino kiekis yra mažesnis nei 
norma, organizmui jau būna 

pakenkta“, – teigia vaistininkė.
Norint nustatyti ligą anks-

čiau, dėmesį reikėtų atkreipti į 
feritino, geležies atsargų orga-
nizme, kiekį. Šis tyrimas daug 
patikimesnis ir tikslesnis, leidžia 
iš anksto įvertinti, ar žmogus 
linkęs sirgti anemija. Kai feriti-
no kiekis siekia žemiausią nor-
mos ribą, galima daryti išvadą, 
kad geležies atsargos organizme 
jau senka ir žmogui po truputi 
vystosi mažakraujystė.

Geležies trūkumą gali 
sukelti netinkama mityba

Geležis yra sunkiai pasisa-
vinamas mineralas, todėl ma-
žakraujystė yra labai dažna tarp 
visų pasaulio gyventojų. Jos ma-
žėti pradeda turint daug žalingų 
įpročių, – vartojant alkoholį, rū-
kant, laikantis dietų, – taip pat 
itin daug sportuojant, maitinant 
krūtimi. Dažniau į mažakrau-
jystę linkę kūdikiai, vaikai, ku-
riems geležies stoką sukelia ne-
tinkama mityba.

„Siekiant apsisaugoti nuo ge-
ležies stokos anemijos arba ser-
gant lengva jos forma, skatinu 
peržiūrėti savo mitybą ir ją pa-
pildyti daug geležies turinčiais 
produktais: jautiena, triušiena, 
žaliomis lapinėmis daržovėmis, 
grikiais, burokėliais, ankštinė-
mis daržovėmis, džiovintais vai-

siais, pvz., abrikosais“, – pasako-
ja I. Norkienė.

Vaistininkė atkreipia dėme-
sį, kad pasisavinti geležį trukdo 
pieno produktai, todėl nereikėtų 
daug geležies turinčių produktų 
užsigerti pienu. Pieną naudinga 
keisti rūgščiais pieno produk-
tais – kefyru, jogurtu ir pan. Šio 
mineralo įsisavinimą trikdo ir 
taninų bei fitino rūgšties turin-
tys gėrimai – kava, juodoji ir ža-
lioji arbata.  Jei trūksta didesnio 
geležies kiekio, tikslinga ne tik 
maitintis geležies turtingais pro-
duktais, bet ir papildomai varto-
ti geležies preparatus.

Geležies preparatai: kaip 
išsirinkti?

Atstatyti geležies kiekį or-
ganizme nėra taip paprasta kaip 
atrodo. Vartojant geležies prepa-
ratus reikia atminti, kad, kraujo 
rodikliams pasiekus normą, ge-
ležį papildomai dar reikia vartoti 
iki 4 mėnesių. 

„Kartu su geležimi vartokite 
vitaminą C arba valgykite daug 
šio vitamino turinčių maisto 
produktų – tai padės organizmui 
įsisavinti geležį. Geležies įsisavi-
nimą stiprina ir varis, todėl nau-
dinga papildomai vartoti ir varį. 
Svarbu žinoti ir kokie vitaminai 
ar mineralai nedera su geležimi, 
pvz., kalcis mažina geležies kie-

Mialgija: priežastys, liaudies medicinos receptai

Išblyškusi oda ir lūžinėjantys nagai gali signalizuoti rimtą ligą

Daroma taip: 2 šaukšteliai su-
smulkintos žaliavos užplikomi 
stikline verdančio vandens, in-
das uždengiamas, po 5 minučių 
ruošinys nukošiamas, geriama po 
0,5 stiklinės 3 kartus per dieną.

Baltagūžio kopūsto lapai
Pradžioje skaudama vieta 

prieš miegą patepama medumi, 
po to ant viršaus pridedamas 
karštu vandeniu nuplikytas ko-
pūsto lapas, ta vieta sutvarstoma 
ir paliekama per naktį.

Šildymas sausa šiluma
Keptuvėje ar orkaitėje (ant 

skardos) iki maksimaliai paken-
čiamos temperatūros pakaitina-
ma valgomoji druska ar smėlis, 
po to ruošinys suberiamas į au-
deklinį maišelį ir uždedamas 
ant skaudamos vietos, užden-
giama šiltu audeklu ir laikoma, 
kol visiškai ataušta. Labai svar-
bu, kad tuo metu ligonis laiky-
tųsi lovos režimo.

Laurų lapų tepalas
3 šaukštai sausų susmulkin-

tų (kavamale ar kitokiu būdu) 
laurų lapų miltelių sumaišomi 
su stikline saulėgrąžų aliejaus, 
indas uždengiamas, palaukiama 
10 dienų. Po to šia priemone ry-
tą ir vakarą patepamos skauda-
mos raumenų vietos. Gydymo 
kursas – 2–3 savaitės.

Vaistinės ramunės (ramu-
nėlės) graižų tepalas

Santykiu 1:4 sumaišomi į 
miltelius sutrinti sausi vaistinės 
ramunės graižai su sviestu. Per 
dieną skaudančios vietos įtrina-
mos šiuo tepalu 2–3 kartus. Te-
palas laikomas šaldytuve, prieš 
naudojimą šiek tiek pašildomas.

Romualdas OGiNsKas

kį organizme, geležies nederėtų 
vartoti ir kartu su cinku“, – sa-
ko BENU vaistininkė.

Vaistininkė taip pat atkrei-
pia dėmesį į skirtingas geležies 
preparatų formas. Jų yra įvairių: 
tab letės, kapsulės, sirupai, tirpa-
lai, lašeliai, milteliai ar mikro-
granulės. Pasitarus su vaisti-
ninku, galima išsirinkti tinka-
miausius.

„Tablečių ar kapsulių forma 
yra patogiausia ir saugiausia, nes 
jas lengviausia dozuoti, tačiau jei 
jūsų rijimo refleksas sutrikęs, ge-
riau rinktis skysto pavidalo pre-
paratus – tirpalus, miltelius ar 
skysčius. Juos taip pat lengviau 
duoti vaikams, kadangi paprastai 
yra skanesni ir lengviau išgeria-
mi. Reikėtų žinoti, kad miltelių 
ir granulių forma yra geriau įsi-
savinama“, – apie skirtingas ge-
ležies preparatų formas pasako-
ja vaistininkė.

Sergant pažengusia anemi-
ja arba jeigu geriamieji geležies 
preparatai yra sunkiai toleruoja-
mi, gydytojas gali skirti intrave-
ninius geležies preparatus – ge-
ležį suleisti į veną.

Geležis yra gyvybiškai svar-
bi medžiaga, todėl būtina nuolat 
stebėti jos kiekį organizme. Ilgai 
trunkanti mažakraujystė gali pa-
skatinti lėtinių ligų išsivystymą.

„Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, komentuojame
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Kas gali gauti netekto dar-
bingumo pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar 
daugiau darbingumo ir atitin-
kantys nustatytus reikalavimus 
turi teisę gauti netekto darbin-
gumo pensiją. Netekto darbin-
gumo pensija skiriama, jei:
 Neįgalumo ir darbingu-

mo nustatymo tarnyba Jus pri-
pažino nedarbingu ar iš dalies 
darbingu; 
 Turite minimalų stažą. 
Kokius dokumentus pa-

teikti?
1. Prašymą skirti senatvės 

pensiją. 
2. Pasą arba asmens tapaty-

bės kortelę (arba leidimą gyven-
ti Lietuvoje); 

3. Jei anksčiau nesate pateikę: 
 dokumentus, įrodančius 

stažą, įgytą iki 1993 m. gruo-
džio 31 d. (darbo knygelę, stažo 
pažymėjimus, išduotus buvusių 
darboviečių ar archyvų ir kt.); 
 karinį liudijimą (jei atliko-

te karinę tarnybą iki 1994-12-31); 
 santuokos ar ištuokos liu-

dijimą (jeigu buvo pakeista pa-
vardė, o stažą įrodančiuose do-
kumentuose nurodyta ankstes-
nė pavardė). 

Netekto darbingumo pen-
sijai apskaičiuoti imamos visos 
Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. 
gautos pajamos.

Kada kreiptis į „Sodrą“?
Iškart, kai esate pripažintas 

nedarbingu ar iš dalies darbin-
gu. Jei kreipsitės vėliau, Jums 
bus išmokėta pensija už laiko-
tarpį nuo darbingumo lygio nu-
statymo, bet ne daugiau nei už 
6 mėnesius, buvusius iki prašy-
mo su visais reikiamais doku-
mentais ir duomenimis gavimo 
„Sodros“ skyriuje.

Stažas, kurio reikia netekto 
darbingumo pensijai gauti

Minimalaus ir būtinojo vals-
tybinio socialinio pensijų drau-
dimo stažo reikalavimai nusta-
tomi pagal nedarbingo ar iš da-
lies darbingo asmens amžių pri-
pažinimo nedarbingu ar iš dalies 
darbingu dieną, t. y. kuo vyres-
nis toks asmuo, tuo daugiau sta-
žo yra reikalaujama.

Netekto darbingumo 
pensijos apskaičiavimas
Netekto darbingumo pen-

sijos dydis priklauso nuo Jūsų 
darbingumo lygio, įgyto stažo, 
apskaitos vienetų skaičiaus bei 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo Tarybos patvirtintų aps-
kaitos vieneto vertės ir bazinės 
pensijos dydžių.

Socialinio draudimo pensi-
ją sudaro bendroji ir individua-
lioji dalys.

„sodros“ ir „Bičiulystės“ inf.

Konsultuojame, 
komentuojame

Netekto 
darbingumo 
pensija: kas 

gali gauti, kur 
dėl jos kreiptis

pasak jo, daugiausia meistriš-
kumo jų ekipažui prireikė įvei-
kiant slalomo trasas, nes buvo 
labai daug kūgelių ir posūkių, o 
tai pareikalavo itin didelės kon-
centracijos. „Rimtesnių netikė-
tumų pavyko išvengti, bet nieka-
da negali žinoti, kas gali nutik-
ti“, – mintimis dalijosi R. Šukys. 

Pernai kartu su tėčiu pirmą 
kartą į trasą išvažiavusiai Ramin-
tai ralis buvo tikras išbandymas. 
Mergina šį iššūkį priėmė palai-
kydama tėtį, kai prieš pat lenk-
tynes paaiškėjo, kad šis nebetu-
ri šturmano. Buvo ir itin sunkių 
momentų, bet ekipažas finišą pa-
siekė sėkmingai. „Ralis „Aplink 
Lietuvą“ Ramintą labai nustebino 
ir sudomino, todėl nusprendėm, 
kad kito šturmano šiemet net ne-
ieškosim, – sako Rolandas. – Da-
bar Raminta jau šturmanauja su 
dideliu noru ir užsidegimu, grei-
tai mokosi. Kas žino, gal ateity-
je taps profesionalia šturmane.“

Specialiai raliui skirto auto-
mobilio R. Šukys taip pat netu-
ri – su tuo pačiu ir į trasą leidžia-
si, ir į darbą važiuoja. Tiesa, kie-
kviename ralyje išbando vis ki-
tą – nuolat ieško geresnio, grei-
tesnio, patvaresnio. „Svarbiausia 
prieš ralį paruošti automobilį – 
pasirūpinti dugno apsauga, pa-
dangų komplektu ir pozityviai 
nusiteikti“, – sako vilties, kad 
ateityje pavyks pelnyti ir neį-
galiųjų klasės nugalėtojo titulą, 
neprarandantis R. Šukys. Žino-
ma, jei tik sveikata ir lėšos leis...

Prizinės vietos – įprastas 
dalykas 

Trečios vietos taures bei ap-
dovanojimus už Kupiškio rajone 
greičiausiai įveiktą ruožą atsiėmė 
Alfredo Ukrino ir Lino Četkaus-
ko ekipažas. 

Linas šiemetiniame ralyje da-
lyvavo kaip patyrusio lenktyni-
ninko A. Ukrino ekipažo štur-
manas. Nuo 2000-ųjų, kai „Bi-
čiulystėje“ perskaitė kvietimą 
dalyvauti, į ralį „Aplink Lietu-
vą“ įsitraukęs vyras pasakojo pra-
leidęs tik vienas varžybas. Deja, 
progresuojanti raumenų distrofi-
ja privertė Liną objektyviai įver-
tinti besikeičiančias aplinkybes ir 
persėsti į šturmano vietą. Pasak 
jo, keičiasi ralio trasos, sudėtin-
gesni darosi greičio ruožai, atsi-
randa daugiau slalomų, kuriuos, 
silpstant rankų raumenims, vis 
sunkiau įveikti. O, pasak Lino, jis 

visada norėjęs būti tarp pirmųjų. 
Sukauptų taurių kolekcija – ge-
riausias įrodymas, kad automo-
bilių sporto entuziastui prizinės 
vietos buvo įprastas dalykas. 

Tiesa, šiemetiniame ralyje 
Linas nesiruošė dalyvauti – pla-
navo savaitgalį su dukra praleis-
ti Vilniuje. Bet likus vos parai iki 
starto sulaukė netikėto A. Ukri-
no skambučio. Gerai pažįstamas 
lenktynininkas, su kuriuo ne vie-
nus metus ralio trasose varžė-
si dėl prizinių vietų, paprašė pa-
keisti jo sunegalavusį šturmaną. 
Linas sutiko – aistra automobi-
liams, lenktynėms, adrenalinui 
visada nugali. 

Tris dienas trukęs ralis ne-
buvo lengvas. Kartais važiavimą 
apsunkindavo priekyje lekian-
čių automobilių sukeltas dulkių 
debesis, kartais – netikėta kliū-
tis. Vienu didžiausių iššūkių ta-
po šuolis per skardį Marijam-
polės apylinkėse. „Visa laimė, 
gražiai nusileidome ir nulėkėme 
toliau“, – pasakoja L. Četkaus-
kas. Žinoma, tam įtakos turė-
jo A. Ukrino profesionalumas, 
greita orientacija, gerai pareng-
tas sportinis automobilis.

Į apdovanojimų ceremoni-
ją S. Daukanto aikštėje suvažia-
vusių ralio dalyvių laukė ne tik 
orkestras, taurės, bet ir išsirikia-
vę senoviniai automobiliai, nuo 
kurių Linas negalėjo atitraukti 
akių. „Mano garaže stovi 3 ži-
guliai, 2 moskvičiai, 5 volgos, – 
apie dar vieną su automobiliais 
susijusią aistrą prasitaria vyras. – 
Labai mėgstu senovinius auto-
mobilius, važiuoju į retro auto-
mobilių šventes.“ Be tikrų auto-
mobilių, Linas kolekcionuoja ir 
automobilių modeliukus, dau-
giau kaip 300 jų yra sukaupęs. 

Debiutas neišgąsdino
Asta Džiugelytė į 1150 ki-

lometrų besidriekiantį ralį 
„Aplink Lietuvą“ leidosi pirmą 
kartą. Mergina sako seniai apie 
jį svajojusi, bet vis atsirasdavo 
pristabdančių kliūčių. Pagrin-
dinė – senas automobilis. Paga-
liau įsigijusį tokį, su kuriuo ga-
lėtų startuoti, daugiau šių lenk-
tynių neatidėliojo. 

Savo sprendimo nepakeitė 
ir tada, kai sužinojo, jog šiemet 
neįgalių ralio dalyvių niekas ne-
remia. Asta juokauja: „Kaip tik 
gavau neįgalumo išmoką, visą 
ir aidėjau raliui. Bulvių turim – 
nenumirsiu. Mėnesį liesiau pa-
gyvensiu, bet savo svajonę įgy-
vendinsiu.“ 

Tiesa, buvo dar viena svarbi 
kliūtis – Asta neturėjo šturmano, 
be kurio į ralį neišvažiuosi. Bet, 
pasak jos, kai labai nori, išeitį visa-
da randi. Paskambino neįgaliuo-
sius ralyje globojančiai Daliai Ta-
railienei, pasiguodė nežinanti ką 
daryti, kur tokio žmogaus ieškoti. 
Ir ši surado patikimą šturmaną – 
ne vienus metus ralyje dalyvavu-
sį Igną Bilių. Asta džiaugiasi – su 
juo jautėsi labai saugi. 

Didelių lūkesčių su pirmuo-
ju raliu mergina sako nesiejusi – 

tenorėjo pajusti, koks jis, ar la-
bai sunku tuos slalomus ir žvyro 
ruožus įveikti. Svarbiausią tiks-
lą – nuvažiuoti visą trasą ir fini-
šuoti – pasiekė. „Įspūdžiai – pa-
tys geriausi. Įgijau patirties, dabar 
įsivaizduosiu, ko galiu tikėtis“, – 
sako minties ir kitąmet stoti prie 
starto linijos neatmetanti Asta. 

Laikinas nesusipratimas? 
Nuo pirmųjų neįgaliųjų star-

tų ralyje „Aplink Lietuvą“ šių 
ekipažų dalyvavimu besirū-
pinanti D. Tarailienė sako jau 
gerokai iš anksto žinojusi, kad 
keb lumų šiemetiniame ralyje iš-
vengti nepavyks. Pasak jos, kad 
neįgalieji būtų atleisti nuo star-
to mokesčio, jiems nekainuo-
tų degalai, nereikėtų rūpintis 
nak vynėmis, viena ar kita ne-
vyriausybinė neįgaliųjų orga-
nizacija parengdavo projektą ir 
iš jam skirto finansavimo bū-
davo padengiamos šios išlaidos. 
Prieš kelerius metus šiuos pro-
jektus rengė Lietuvos žmonių su 
stuburo pažeidimais asociacija, 
kelių paskutinių ralių dalyviams 
tokias lengvatines sąlygas padė-
jo sukurti Lietuvos paraplegikų 
asociacija. 

Pasak D. Tarailienės, ne vi-
si lenktynininkai net žinodavo, 
iš kur atsiranda tos lėšos. Buvo 
manančių, kad nuolaidas jiems 
daro ralį organizuojantis Lietu-
vos automobilių klubas „Iš tik-
rųjų klubas mūsų niekada nerė-
mė. Patys turėjome ieškoti bū-
dų, kaip apmokėti neįgaliųjų iš-
laidas“, – sako D. Tarailienė. Ir 
priduria, kad pati skambinusi ne 
vienai neįgaliųjų nevyriausybi-
nei organizacijai ir prašiusi pa-
dėti – parengti projektą, kad šie 
žmonės ir toliau galėtų dalyvauti 
ralyje. Deja... 

Šįkart ralyje „Aplink Lietu-
vą“ neįgalieji dalyvavo tokiomis 
pačiomis teisėmis kaip ir visi kiti 
automobilių sporto entuziastai. 
Vis dėlto D. Tarailienė džiau-
giasi – neįgalieji šį iššūkį įvei-
kė. Nors mūsiškių ekipažų buvo 
perpus mažiau – vietoje įprastų 
8 ar 10 į trasą leidosi tik 4, visi 
sėkmingai finišavo, o svarbiau-
sia – daugiau nei du dešimtme-
čius gyvuojančios tradicijos ne-
nutraukė. O kad ji būtų išlaikyta 
ir kitąmet, reikia susirūpinti jau 
dabar – juk prasideda projektų 
rengimo metas.

aldona MiLiEŠKiENė
Autorės nuotr.

Poros dešimtmečių tradicija nenutrūko – 
neįgalieji ralį įveikė nebodami kliūčių

(atkelta iš 1 psl.)

Algimanto Kojo (dešinėje) ir Vytauto Barecko ekipažas trečius metus iš eilės 
tapo neįgaliųjų klasės nugalėtojais.

Linas Četkauskas (vežimėlyje) ir Alf-
redas Ukrinas.

Astos Džiugelytės (viduryje) ir Igno Biliaus debiutu džiaugiasi socialinės apsau-
gos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė (dešinėje) ir Dalia Tarailienė (kairėje).

Raminta Šukytė antrą kartą sėdo į šturmano vietą tėčio Rolando Šukio auto-
mobilyje. Šeimyninis ekipažas laimėjo antrą vietą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
09:20 Senis. N-7. 335 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
14 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 27 
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 155 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Varto-
tojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Vokietija 86. N-14. 4 s. 23:45 
Komisaras Reksas. N-7. 27 s. (kart.). 
00:30 Klausimėlis. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:10 Vokietija 86. N-14. 4 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 155 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
09:20 Senis. N-7. 336 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
15 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 28 
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 156 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas. N-14. 
3 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 28 
s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Istori-
jos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:10 Užverbuo-
tas. N-14. 3 s. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
156 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
09:20 Senis. N-7. 337 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
16 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 29 
s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 157 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Gyvenimo spalvos. (subti-
truota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Ypatingas būrys. 
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1. 
N-14. 4 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 29 s. (kart.). 00:30 Bloga mer-
gaitė. 9 s. (su garsiniu vaizdavimu). 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Stilius. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Dingę 
be žinios 1. N-14. 4 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 157 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 26 d.
09:20 Senis. N-7. 338 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
17 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 30 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 158 

s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daik-
tų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Bankas. N-14. 4 s. 24:00 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 
10 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyve-
nimo spalvos. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Bankas. N-14. 
4 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 158 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
09:20 Senis. N-7. 339 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
18 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 31 
s. 12:00 Gyvenimo spalvos. (subti-
truota, kart.). 13:00 Ypatingas bū-
rys. (subtitruota, kart.). 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 159 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. 22:55 Juros 
periodo pasaulis. N-14. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Visi kalba. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 159 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Klausimėlis. 07:10 Premjera. 
Bebė ir Tina. Visiška suirutė. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. 
Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Vilties van-
denynas. Amerikos povandeniniai 
turtai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 2. (subtitruota). 13:50 
Džesika Flečer 9. N-7. 9/3, 9/4 s. 15:28 
Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Va-
karėja“ su Martynu Starkumi. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Gražiausios po-
etų dainos. 22:40 Kapitono Korelio 
mandolina. N-14. (subtitruota). 00:45 
Juros periodo pasaulis. N-14. (kart.). 
02:45 Pasaulio dokumentika. Vilties 
vandenynas. Amerikos povandeni-
niai turtai. (subtitruota, kart.). 03:35 
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 2. (subtitruota, 
kart.). 04:25 Džesika Flečer 9. N-7. 
9/3, 9/4 s. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 35 s. Giedantis skambantis 
medis. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 2 
s. (Patterned Planet). (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Gyvūnų dinastijos. 2 d. (subti-
truota). 13:50 Mis Marpl 6. 6/2 s. Grin-
šo užgaida. N-7. 15:28 Loterija „Keno 
Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 15:45 Premjera. Neuž-
miršti. 10 d. 16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.). 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim ga-
ro! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga mer-
gaitė. 11, 12 s. (su garsiniu vaizdavi-
mu). 22:30 Denis Kolinsas. 00:15 De-
nis Rouzas iš Brodvėjaus. N-14. (sub-
titruota). 01:40 Pasaulio dokumen-
tika. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 2 
s. (Patterned Planet). (subtitruota, 
kart.). 02:35 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų dinastijos. 2 d. (subtitruo-
ta, kart.). 03:30 Šventadienio mintys. 
(kart.). 04:00 Tėčio reikalai. (kart.). 
04:25 Mis Marpl 6. 6/2 s. Grinšo už-
gaida. N-7. (kart.).

tV3
Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
00:10. Mergvakaris. 01:55. Uni-

versalioji korta (kart.). 03:35. Didžio-
sios vestuvės (kart.). 05:05. Naujaku-
riai 4, 12. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 2, 
4. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 116. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
10, 208. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 1. 
08:55. Meilės sūkuryje 3150. 10:00. Mei-
lės simfonija 1, 18. 11:00. Meilės simfo-
nija 1, 19. 12:00. Svotai 2. 13:00. Paža-
dėtoji 7, 2067. 13:30. Pažadėtoji 7, 2068. 
14:00. Pažadėtoji 7, 2069. 14:30. Paža-
dėtoji 7, 2070. 15:00. Simpsonai 25, 15. 
15:30. Simpsonai 25, 16. 16:00. TV3 ži-
nios 189. 16:25. TV3 orai 189. 16:30. TV 
Pagalba 14, 16. 18:30. TV3 žinios 266. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
266. 19:30. Namas 2, 4. 20:30. Moterys 
meluoja geriau 12, 7. 21:00. TV3 va-
karo žinios 151. 21:52. TV3 sportas 1. 
21:57. TV3 orai 151. 22:00. Kobra 11 23, 
4. 23:00. Tobulas ginklas.

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
00:50. X mutantai 1, 5. 01:40. 

Rouzvudas 1, 18. 02:30. Imperija 2, 13. 
03:20. Kobra 11 (kart.) 23, 4. 04:10. Nau-
jakuriai 4, 13. 04:35. Naujakuriai 4, 14. 
05:00. Svotai (kart.) 2. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2, 5. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 117. 07:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 10, 209. 07:55. Namas 
(kart.) 2, 4. 08:55. Meilės sūkuryje 3151. 
10:00. Meilės simfonija 1, 20. 11:00. Mei-
lės simfonija 1, 21. 12:00. Svotai 3. 13:00. 
Pažadėtoji 7, 2071. 13:30. Pažadėtoji 7, 
2072. 14:00. Pažadėtoji 7, 2073. 14:30. 
Pažadėtoji 7, 2074. 15:00. Simpsonai 25, 
17. 15:30. Simpsonai 25, 18. 16:00. TV3 
žinios 190. 16:25. TV3 orai 190. 16:30. 
TV Pagalba 14, 17. 18:30. TV3 žinios 267. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
267. 19:30. Prieš srovę 19, 4. 20:30. Mo-
terys meluoja geriau 12, 8. 21:00. TV3 
vakaro žinios 152. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 152. 22:00. Barbaras. 
Kario iškilimas. 23:45. Rezidentas 1, 2.

trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
00:40. X mutantai 1, 6. 01:35. 

Rouzvudas 1, 19. 02:25. Imperija 2, 14. 
03:15. Rezidentas (kart.) 1, 2. 04:05. 
Naujakuriai 4, 15. 04:35. Naujakuriai 4, 
16. 05:00. Svotai (kart.) 3. 06:10. Televi-
trina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2, 6. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 118. 07:25. Kempi-
niukas Plačiakelnis 10, 210. 07:55. Prieš 
srovę (kart.) 19, 4. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3152. 10:00. Meilės simfonija 1, 22. 
11:00. Meilės simfonija 1, 23. 12:00. Svo-
tai 4. 13:00. Pažadėtoji 7, 2075. 13:30. 
Pažadėtoji 7, 2076. 14:00. Pažadėtoji 7, 
2077. 14:30. Pažadėtoji 7, 2078. 15:00. 
Simpsonai 25, 19. 15:30. Simpsonai 25, 
20. 16:00. TV3 žinios 191. 16:25. TV3 orai 
191. 16:30. TV Pagalba 14, 18. 18:30. TV3 
žinios 268. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 268. 19:30. Gero vakaro šou 6, 
4. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 9. 
21:00. TV3 vakaro žinios 153. 21:52. TV3 
sportas 1. 21:57. TV3 orai 153. 22:00. Ro-
mo dienoraštis. 22:25. Vikinglotto 39.

ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
00:30. Rezidentas 1, 3. 01:25. X 

mutantai 1, 7. 02:15. Rouzvudas 1, 20. 
03:05. Imperija 2, 15. 03:55. Rezidentas 
(kart.) 1, 3. 04:50. Svotai (kart.) 4. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 2, 7. 06:55. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 119. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 10, 211. 07:55. 
Gero vakaro šou (kart.) 6, 4. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3153. 10:00. Meilės sim-
fonija 1, 24. 11:00. Meilės simfonija 1, 
25. 12:00. Svotai 5. 13:00. Pažadėtoji 7, 
2079. 13:30. Pažadėtoji 7, 2080. 14:00. 
Pažadėtoji 7, 2081. 14:30. Pažadėtoji 7, 
2082. 15:00. Simpsonai 25, 21. 15:30. 
Simpsonai 25, 22. 16:00. TV3 žinios 192. 
16:25. TV3 orai 192. 16:30. TV Pagalba 
14, 19. 18:30. TV3 žinios 269. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 269. 19:30. Fa-
rai 13, 4. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 10. 21:00. TV3 vakaro žinios 154. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
154. 22:00. Anapus horizonto.

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
00:10. Rezidentas 1, 4. 01:10. X 

mutantai 1, 8. 02:00. Rouzvudas 1, 21. 
02:50. Imperija 2, 16. 03:40. Reziden-
tas (kart.) 1, 4. 04:30. Naujakuriai 4, 17. 
04:55. Svotai (kart.) 5. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2, 8. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 120. 07:25. Kempi-
niukas Plačiakelnis 10, 212. 07:55. Fa-
rai (kart.) 13, 4. 08:55. Legendinės le-
gendos 1, 3. 10:00. Meilės simfonija 1, 
26. 11:00. Meilės simfonija 1, 27. 12:00. 
Svotai 6. 13:00. Pažadėtoji 7, 2083. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2084. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2085. 14:30. Pažadėtoji 7, 2086. 
15:00. Simpsonai 26, 1. 15:30. Simpso-
nai 26, 2. 16:00. TV3 žinios 193. 16:25. 
TV3 orai 193. 16:30. TV Pagalba 14, 20. 

Lnk
Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1081). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1082). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1083). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (157). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (158). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (159). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(194). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (195). N-7. 09:55 „Rozenheimo 
policija“ (2). N-7. 10:55 „Supermamos“ 
(7). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (7). 
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke“ (40). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ 
(47). 14:00 „Našlaitės“ (79). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (79). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (16). 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 2“ (13). N-7. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 
Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno. N-14. 00:50 „Okupuoti“ (1). N-14. 
01:45 Hju Glaso legenda (kart.). N-14.

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1084). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1085). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1086). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (160). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (161). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (162). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(196). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (197). N-7. 09:55 „Rozenheimo 
policija“ (3). N-7. 10:55 „Supermamos“ 
(8). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (8). N-7. 
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ 
(41). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (48). 
14:00 „Našlaitės“ (80). N-7. 15:00 „Svajo-
klė“ (80). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“ (17). N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Galiu rytoj“ (7). N-7. 
20:30 „Galiu rytoj“ (8). N-7. 21:00 „Rim-
ti reikalai 2“ (14). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Šarvuotis. N-14. 00:20 „Oku-
puoti“ (2). N-14. 01:15 Vienuolis nusi-
leidžia nuo kalno (kart.). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1087). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1088). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1089). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (163). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (164). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(165). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (198). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (199). N-7. 09:55 „Ro-
zenheimo policija“ (4). N-7. 10:55 „Su-
permamos“ (9). N-7. 11:30 „Rimti reika-
lai 2“ (9). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (42). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (49). 14:00 „Našlaitės“ (81). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (81). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ 
(18). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Šian-
dien. Po metų. 21:00 „Rimti reikalai 
2“ (15). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA Nuodinga rožė. N-14. 
00:25 „Okupuoti“ (3). N-14. 01:20 Šar-
vuotis (kart.). N-14.

ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1090). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1091). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1092). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (166). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (167). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(168). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (1). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (2). N-7. 09:55 „Rozen-
heimo policija“ (5). N-7. 10:55 „Super-
mamos“ (10). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 
2“ (10). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (43). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (50). 14:00 „Našlaitės“ (82). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (82). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ 
(19). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Va-
landa su Rūta. 21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(16). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Snaiperis. Vaiduoklis. N-14. 
00:30 „Okupuoti“ (4). N-14. 01:25 Nuo-
dinga rožė (kart.). N-14. 03:05 Alchemi-
ja. VDU karta. 03:35 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1093). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1094). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1095). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (169). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (170). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(171). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (3). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (4). N-7. 09:55 „Rozen-
heimo policija“ (6). N-7. 10:55 „Super-
mamos“ (11). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 
2“ (11). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (44). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (51). 14:00 „Našlaitės“ (83). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (83). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ 
(20). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-
RA Vagių irštva. N-14. 23:45 PREMJE-
RA Noras. N-14. 01:30 Pats baisiausias 
filmas 3. N-14. 02:50 Snaiperis. Vaiduo-
klis (kart.). N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
06:35 „Tomas ir Džeris“ (166) 

(kart.). 06:45 „Tomas ir Džeris“ (167) 
(kart.). 06:55 „Tomas ir Džeris“ (168) 
(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (25). 07:20 „Broliai 
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (26). 
07:35 „“Nickelodeon“ valanda. Mons-
trai prieš ateivius“ (21). 08:00 „Rite-
rių princesė Nela“ (27). 08:30 Pažini-
mo klubas. 09:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(23). 09:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Dvi uodegos. 10:45 Nuotykių ieš-
kotojas Tedas. 12:15 PREMJERA Pašėlęs 
kruizas. 13:55 Eisas Ventura. Kai gam-
ta šaukia. N-7. 15:45 PREMJERA Dama 
furgone. N-7. 17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečia-
sis. 21:15 PREMJERA Persėdimas. N-14. 
23:00 PREMJERA Kaimynai. S. 00:50 
Vagių irštva (kart.). N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
06:45 „Tomas ir Džeris“ (169) 

(kart.). 06:55 „Tomas ir Džeris“ (170) 
(kart.). 07:05 „Tomas ir Džeris“ (171) 
(kart.). 07:15 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (27). 07:30 „Broliai meš-
kinai. Nuotykių ieškotojai“ (28). 07:45 
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai 
prieš ateivius“ (22). 08:10 „Berniukas 
Blogiukas“ (1). 08:40 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (3). 09:05 KINO PUSRYČIAI 
Mano mama dinozaurė. 10:50 Šnipų 
vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga. 12:30 
Šarlotės voratinklis. 14:20 Netikra vie-
nuolė. N-7. 16:20 Sveikatos namai. 
N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Šokio revo-
liucija. Projektas. 21:40 PREMJERA Ty-
los zona. N-14. 23:30 Akis. N-14. 01:20 
Persėdimas (kart.). N-14.

btV
Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
06:10 „Mentalistas“ (18) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(4) (kart.). 08:20 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (17) (kart.). N-7. 09:25 „Teisin-
gumo agentai“ (20) (kart.). N-7. 10:25 
„Kobra 11“ (16) (kart.). N-7. 11:25 „Rivje-
ra“ (3) (kart.). N-7. 12:30 „Visa menanti“ 
(3). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ 
(5). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(18). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(21). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 
11“ (1). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (19). 
N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (9). N-7. 
20:30 „Kvailiai šėlsta“ (15). N-7. 21:00 
Didysis meistras. N-14. 23:25 Taikda-
rys (kart.). N-7. 01:40 „Juodasis sąra-
šas“ (15) (kart.). N-7. 02:20 „Sostų ka-
rai“ (4) (kart.). N-14.

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
06:05 „Mentalistas“ (19) (kart.). 

N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“ (5) 

17:55. Namų idėja su IKEA 2, 4. 18:30. 
TV3 žinios 270. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 270. 19:30. Galingasis 
6. 21:45. Mirties įrankiai: Kaulų miestas.

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
00:15. Gimtadienis. 02:00. Anapus 

horizonto (kart.). 03:55. Mergvakaris 
(kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ele-
na iš Avaloro (kart.) 1, 19. 07:00. Baku-
ganas. Kovos planeta 1, 11. 07:30. Ala-
dinas 1, 124. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 
20. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 4. 09:00. 
Gardu Gardu 8, 4. 10:00. Būk sveikas! 2, 
4. 10:30. Penkių žvaigždučių būstas 7, 
4. 11:00. Misija: dirbame sau 3, 2. 11:30. 
Svajonių ūkis 6, 2. 12:00. Veiverlio pilies 
burtininkai. 13:55. Mamos pasimaty-
mas su vampyru. 15:45. Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 2. 17:25. Aplink Lietu-
vą. Žmonės 1, 4. 18:30. TV3 žinios 271. 
19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 271. 
19:25. Eurojackpot 39. 19:30. Turtuolis 
vargšas 2, 4. 21:00. Drugelis. 23:45. Pa-
mokslininkas su kulkosvaidžiu.

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
02:10. Barbaras. Kario iškilimas 

(kart.). 03:40. Tobulas ginklas (kart.). 
05:45. Televitrina 3. 06:00. Sveikatos 
medis 6, 3. 07:00. Bakuganas. Kovos 
planeta 1, 12. 07:30. Aladinas 1, 125. 
08:00. Elena iš Avaloro 1, 21. 08:30. 
Kempiniukas Plačiakelnis 10, 212. 
09:00. La Maistas 1, 4. 10:00. Pasaulis 
pagal moteris 8, 4. 11:00. Svajonių so-
dai 2. 12:00. Gerasis dinozauras. 13:50. 
Princesė. 15:40. „Michelin“ žvaigždu-
tės. Virtuvės istorijos. 17:30. Visi mes 
žmonės 3, 4. 18:30. TV3 žinios 272. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
272. 19:30. X Faktorius 7, 4. 22:00. 22-
oji mylia. 23:55. Drugelis (kart.).

Lrt
(kart.). 08:15 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (18) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo 
agentai“ (21) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 
11“ (1) (kart.). N-7. 11:20 „Rivjera“ (4) 
(kart.). N-7. 12:25 „Visa menanti“ (4). 
N-7. 13:25 „Mano virtuvė geriausia“ (6). 
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (19). 
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (22). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(2). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (20). N-7. 
19:30 „Mirtinas ginklas“ (10). N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (16). N-7. 21:00 Los An-
dželas. Ugnikalnio išsiveržimas. N-14. 
22:50 Didysis meistras (kart.). N-14. 
01:10 „Visa menanti“ (3) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
06:00 „Mentalistas“ (20) (kart.). 

N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“ 
(6) (kart.). 08:15 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (19) (kart.). N-7. 09:20 „Teisin-
gumo agentai“ (22) (kart.). N-7. 10:20 
„Kobra 11“ (2) (kart.). N-7. 11:20 „Mirti-
nas ginklas“ (9) (kart.). N-7. 12:20 „Visa 
menanti“ (5). N-7. 13:20 „Mano virtuvė 
geriausia“ (7). 14:50 „Kijevo operaty-
vinė grupė“ (20). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (23). N-7. 17:00 Info die-
na. 17:30 „Kobra 11“ (3). N-7. 18:30 Bet-
safe–LKL čempionatas. Žalgiris - Pie-
no žvaigždės. 21:00 Beverli Hilso po-
licininkas 3. N-7. 23:00 Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiveržimas (kart.). N-14. 
00:50 „Visa menanti“ (4) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
06:05 „Bero Grilso kelionės po 

Britaniją“ (3) (kart.). 07:00 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (7) (kart.). 08:25 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (20) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (23) 
(kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (3) (kart.). 
N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (10) 
(kart.). N-7. 12:30 „Visa menanti“ (6). 
N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ 
(8). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(21). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(24). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 
11“ (4). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (21). 
N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (11). N-7. 
20:30 „Kvailiai šėlsta“ (17). N-7. 21:00 
Dvigubas smūgis. N-7. 23:15 Beverli 
Hilso policininkas 3 (kart.). N-7. 01:15 
„Visa menanti“ (5) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
06:15 „Mentalistas“ (21) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ 
(8) (kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (21) (kart.). N-7. 09:30 „Teisin-
gumo agentai“ (24) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (4) (kart.). N-7. 11:30 „Mirti-
nas ginklas“ (11) (kart.). N-7. 12:30 „Visa 
menanti“ (7). N-7. 13:30 „Mano virtuvė 
geriausia“ (9). 14:50 „Kijevo operaty-
vinė grupė“ (22). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (25). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 18:30 „Menta-
listas“ (22). N-7. 19:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (37) (Wrestling - RAW). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (37) 
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 
Snaiperis. Atgimimas. N-14. 23:20 Dvi-
gubas smūgis (kart.). N-7. 01:25 „Visa 
menanti“ (6) (kart.). N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
06:30 „Kvailiai šėlsta“ (15) (kart.). 

N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (16) (kart.). 
N-7. 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (30) (kart.) . N-7. 08:30 
„Kvailiai šėlsta“ (17) (kart.). N-7. 09:00 
Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos ko-
das televitrina . 10:00 „Apvalioji pla-
neta“ (4). 10:35 Kuprotieji banginiai. 
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“ (19). 
N-7. 12:15 „Būk ekstremalas“ (27). N-7. 
12:45 „Džeimio Oliverio daržovių pa-
tiekalai“ (1). 13:50 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (6). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (31) . N-7. 15:55 „Nusikalti-
mų miestas“ (22). N-7. 16:30 Raudona 
linija. N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Rytas - Neptūnas. 19:30 Muziki-
nė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Skry-
džio planas. N-7. 00:00 AŠTRUS KINAS 
Laukinės aistros 2. N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
06:30 Galiūnai. Mačas Lietu-

va-Latvija (kart.). 07:30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (31) 
(kart.) . N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Europos dvejetų tau-
rė. 10:00 „Apvalioji planeta“ (5). 10:35 
Didžiausi gamtos žvėrys. 11:50 „Eks-
tremalūs išbandymai“ (1). N-7. 12:20 
„Būk ekstremalas“ (28). N-7. 12:50 
„Džeimio Oliverio daržovių patieka-
lai“ (2). 13:55 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ (7). N-7. 14:55 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (32) . N-7. 15:55 „Nusikaltimų 
miestas“ (23). N-7. 16:30 Raudona li-
nija. N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. CBet - Dzūkija. 19:30 „Rivjera“ 
(5). N-7. 20:35 „Rivjera“ (6). N-7. 21:35 
„Juodasis sąrašas“ (16). N-7. 22:35 
„Sostų karai“ (5). N-14. 00:10 Snaipe-
ris. Atgimimas (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Gargžduose gyvenanti Agnė 
niekuo neišsiskiria iš kitų jau-
nų žmonių – sportuoja, dirba ir 
augina du vaikus. Tačiau išsėti-
ne skleroze serganti moteris pri-
sipažįsta, kad tam reikėjo nema-
žai pastangų.

Prieš kelerius metus ligos į 
lovą paguldytai Agnei atsities-
ti padėjo ne tik gydymas, bet 
ir suvokimas, koks svarbus yra 
jos pačios indėlis į gerą sveika-
tos būklę.

Išsėtinė sklerozė dažniau-
siai diagnozuojama 20–40 me-
tų žmonėms. Visą gyvenimą 
trunkanti centrinės nervų siste-
mos liga gali pasireikšti įvairiais 
simptomais, priklausomai nuo 
pažeistos neurologinės srities.

Dažniausiai ligos simptomai 
būna susiję su regėjimo arba mo-
torinės funkcijos sutrikimu, ju-
timų funkcijos pakitimais, pu-
siausvyros ir koordinacijos, ma-
žojo dubens (šlapinimosi, tuš-
tinimosi) sutrikimais. Tačiau 
yra keletas bendrinių požymių, 
dėl kurių sunku atpažinti ligą – 
skausmas, nuovargis, nedidelis 
karščiavimas ar silpnumas.

Pirmuosius išsėtinės skle-
rozės požymius Agnė pastebė-
jo prieš beveik ketverius metus, 
kai jai pradėjo tirpti dešinė koja. 
Iš pradžių ji nekreipė dėmesio, 
tačiau ilgainiui tirpimas išplito 
iki kelių, vėliau – iki šlaunų, kol 
galiausiai nutirpo liemuo. Būda-
ma 39 metų moteris išgirdo ligos 
diag nozę – recidyvuojanti išsė-
tinė sklerozė.

„Buvau šokiruota, kai suži-
nojau, kad sergu šia liga. Reikėjo 
laiko, kad galėčiau išsiverkti, iš-
sigailėti savęs ir atrasti jėgų gy-
venti toliau. Pirmieji metai bu-
vo labai sunkūs – aplankydavo 
baimė, kad esu kitokia, kad ma-
nęs nepriims aplinka. Bet vėliau 
supranti, kad ne pats pasirinkai 
šią ligą, tiesiog turi išmokti su 
ja gyventi“, – prisimena Agnė.

Visuomet aktyvų gyvenimo 
būdą propagavusi moteris sako, 
kad dabar užsiima tomis pačio-
mis veiklomis, kaip ir anksčiau. 
Liga netrukdo jai sportuoti, va-
žinėti dviračiu ir plaukioti prie 
namų esančiame tvenkinyje.

„Tinkamas gydymas padarė 
didelę įtaką mano gyvenimui. 
Pati neeksperimentuoju, pasi-
tikiu medikais ir žinau, kad be 
vaistų liga progresuos. Džiau-
giuosi, kad gydymas padeda ją 
pristabdyti, sulėtinti ligos pro-
gresavimo tempą ir leidžia man 
gyventi normalų gyvenimą. 
Žinau, kad dabar turiu pailsė-
ti dažniau, tačiau tai netrukdo 
man užsiimti mėgstamomis vei-
klomis“, – sako moteris.

Klaipėdos universitetinės li-
goninės išsėtinės sklerozės cen-
tro gydytojos neurologės Linos 
Malcienės teigimu, net ir esant 
inovatyviems gydymo meto-
dams, šiandien viena iš proble-
mų, trukdančių padėti išsėti-
ne skleroze sergantiems paci-
entams, yra jų nepakankamas 
bendradarbiavimas su medikais.

Recidyvuojančios išsėtinės 
sklerozės pacientams gydymas 
trunka visą gyvenimą, todėl dau-
geliui jų sunkumų kelia sudėtingi 
gydymo metodai, kai reikia kas-
dien gerti vaistus arba juos susi-
leisti kas keletą dienų. Tačiau Lie-
tuvos pacientams, kuriems ne-
tinka pirmos eilės gydymas, yra 
prieinami naujausi vaistai, iš es-
mės pakeitę jų kasdienybę.

„Naujos terapijos yra pato-
gios tuo, kad jų lašinimas apsi-
riboja retais intervalais. Užuot 
pacientui atlikus procedūrą kas 
keletą dienų arba kartą per mė-
nesį, nauji gydymo metodai lei-
džia tai atlikti vos du kartus per 
metus. Toks gydymas nevargi-
na paciento, nekelia kliūčių jo 
darbinei veiklai, nepririša prie 
nuolatinio vaisto vartojimo“, – 
teigia medikė.

Išsėtine skleroze serganti Agnė: 
sunkiausi – pirmieji metai

Naujienų portale www.ve.lt pasakojama išsėtine skleroze ser-
gančios Agnės istorija. 

„Elektroninė muzika yra 
mano gyvenimas“

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ciuriche gyvenantis Amiras 
Gaši (25) – didžėjus, pro-
diuseris, aktyvus vakarėlių 
lankytojas. Ir dar: vaikinas 
kenčia nuo paveldimos li-
gos – Diušeno raumenų dis-
trofijos. Jo raumenys po tru-
putėlį nyksta. Šveicaras žino, 
kad liga vieną kartą jį įveiks, 
tačiau, kol gyvas, mėgauja-
si muzika ir bendravimu su 
žmonėmis.

Gimė su geno klaida
„Mano dėdė sirgo šia liga, 

todėl ir mane, vos atsiradusį šia-
me pasaulyje, ištyrė, – neslepia 
Amiras. – Taigi šeimoje iškart 
visiems buvo aišku, koks liki-
mas manęs laukia. Viskas vyko 
tarsi sulėtintame filme. Būda-
mas šešerių nustojau vaikščioti. 
Tai nebuvo katastrofa, nes kojos 
atsisakinėjo po truputį. Laimė, 
atradau pomėgį, kuris visai ma-
ne užvaldė.“

Amiras prisimena, kad sun-
kiausia buvo paauglystėje, bren-
dimo laikotarpiu. Buvo liūdnas 
ir piktas dėl savo likimo. Bet 
ir pyktis praėjo. Susitaikė su 
tuo, kad jo gyvenimas yra toks, 
koks yra.

Gyvena labai patogiame 
pensionate

Amiras gyvena Ciuriche, 
pensionate, kuris yra pritaiky-
tas berniukams ir vaikinams, 
sergantiems Diušeno raumenų 
distrofija (DRD). Viena iš klasi-
kinių raumenų distrofijos formų 
pavadinta ją aprašiusio Prancū-
zijos neuropatologo G. Diuše-
no vardu.

Šis gydymo ir reabilitaci-
jos centras – istorinė vieta. Čia 
1864 metais buvo apgyvendin-
tos ir prižiūrimos fizinę negalią 
turinčios mergaitės. Po II pa-
saulinio karo čia gelbėjo polio-
mielitu sirgusius vaikus. Vėliau 
ėmė specializuotis raumenų li-
gomis sergančių berniukų prie-
žiūros srityje.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
čia priimami sergantieji DRD. 
Pensionatas sutrumpintai vadi-
namas MEH (Mathilde Escher 
Heim). Kadangi ligonių gyveni-

mo trukmė pailgėjo (nuo 20-25  
metų iki 35 metų), neseniai 
čia pastatytas priestatas, kuria-
me įrengtos 22 gyvenamosios 
vietos ir kelios dešimtys dar-
bo vietų.

Pašauktas muzikos
Amiras turi tik vieną norą – 

išsikovoti atskirą kambarį, mat 
tik taip galėtų kurti muziką ir 
dieną, ir naktį. Vaikinas neį-
sivaizduoja, ką darytų, jei iš jo 
gyvenimo dingtų muzika. Tie-
siog sėdėtų.

„Tikiu, kad technologijos vis 
tobulės ir padės man net ir tada, 
kai visai nebegalėsiu pakrutė-
ti, – sako Amiras. – Kuriu mu-
ziką su pele, specialia lazdele pa-
liesdamas planšetę. Ne be reika-
lo dar vaikystėje gerai išmokau 
dirbti kompiuteriu. Mano bū-
klė vis prastėja, tačiau technika 
tobulėja, tad kartu judame pir-
myn. Elektroninė muzika yra 
mano gyvenimas. Kiekviena 
naktis, kurią praleidžiu klube, 
dovanoja absoliučiai unikalią 
patirtį. Labai džiaugiuosi paste-
bėjęs, kad mano parinkta mu-
zika suteikia žmonėms teigia-
mų emocijų. Mėgstu ir vakarė-
lius klube, ir festivalius aikštėse 
ar gatvėse.“

Muzika tarsi vairuoja Ami-
ro gyvenimą. Reikia labai atsa-
kingai parinkti būsimo vakarė-
lio programą, bet tuo pačiu ben-
drauji su įvairiais žmonėmis, o 
jei nori apsilankyti kokiame to-
limesniame festivalyje, tai kartu 
su draugais imi ieškoti rėmėjų, 
rūpiniesi bilietais, transportu. 
Amirui malonūs tie rūpesčiai, 
kurie padaro jį lygų su sveikais 
žmonėmis. 

Pasaulis jam geras
Neseniai Šveicarijoje kilo 

skandalas, kai paralyžiuotas vai-
kinas su asistentu atvyko į res-
toraną. Staliuką buvo užsakęs 
asistentas, kuris telefonu tik pa-
siteiravo, ar neįgaliojo vežimėliu 
įmanoma įvažiuoti į salę. Resto-
rano darbuotojai sutriko pamatę 
žmogų vežimėlyje sutrauktomis 
rankomis, užversta galva, su de-
guonies vamzdeliu burnoje... Jie 
atsisakė aptarnauti.

Kaip jaučiasi Amiras, kai iš 
saugios pensionato aplinkos, kur 
gali rasti įdomių užsiėmimų, 
žaidimų kiekvieno skoniui, pa-
tenka į viešąsias erdves? „Su sa-
vo vežimėliu jaučiuosi gana sa-
varankiškas, – pasakoja Ami-
ras. – Užsuku ir į kavines. Ten 
dirba malonūs žmonės. Padeda 
man atsigerti, nes pats nesuge-
bu apsitarnauti. Iki šiol neturė-
jau jokių problemų. Na, kartais 
skaudina tai, kad žmonės mano 
negalią palaiko psichikos liga ir 
bijo bendrauti. Bet aš išmokau 
būti ramus ir nesijaudinti dėl 
dalykų, kurių negaliu pakeisti.“

Anot Amiro, jam iki šiol ke-
lia nerimą tik du dalykai. Vienas 
iš jų – kodėl sveiki žmonės ne-
nori dirbti, nors ir galėtų? Negi 
jie nesuvokia, koks tai džiaugs-
mas – dirbti ir gėrėtis savo dar-
bo vaisiais?

Dar Amiras nerimauja dėl 
karų, kurie vis įsižiebia pasau-
lyje. „Nesuprantu, kodėl žmo-
nės taip elgiasi vieni su kitais – 
žudo, žaloja, kelia skausmą, ty-
čiojasi. Kokia prasmė kariauti, 
kai gali tiesiog džiaugtis gyve-
nimu?“ – klausia Amiras.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLiKiENė

Šią vasarą negalią turintys jau-
nuoliai, profesionalūs teatralai 
ir Klaipėdos jaunimas susitiko 
teat ro dirbtuvėse „Dialogas“. 
Būtent čia ir buvo filmuojamos 
jų mintys ir istorijos. Apeirono 
teatre vyko įvairūs užsiėmimai: 
jaunuoliai mokėsi pažinti save, 
dainavo, šoko, atliko pratimus.

„Pavyko pagauti emocijas, 
jas išryškina nespalvotas filt-
ras“, – džiaugėsi R. Bolgovas.

„Fotografijų paroda ir fil-
mas – tai dvi gyvos projekto 
laik menos. Visa tai tam, kad iš-
laikytume projekto tęstinumą ir 
parodytume žmones, kurie ver-

žiasi į visuomenę kaip visaver-
čiai jos nariai. Tai – galimybė 
apie juos sužinoti ir suprasti šį 
pasaulį“, – kalbėjo viena iš šio 
projekto organizatorių režisierė 
Greta Gudelytė.

Jos pristatytame siužete ne-
įgalieji pasakojo jaučiantys at-
skirtį, ypač darbo rinkoje. Vie-
nas vyras pasakojo, kad nuėjęs į 
darbo pokalbį sulaukė ir patyčių 
dėl savo negalios. Filme neįgalie-
ji pasakojo pasigendantys ir jiems 
skirtos veiklos – Lietuvoje trūks-
ta edukacinių projektų, užsiėmi-
mų, prieinamų visiems, o ne tik 
negalios neturintiems žmonėms.

Ypatingame projekte neįgalieji 
atvėrė skaudulius

Jonas Valaitis interneto svetainėje www.atviraklaipeda.lt rašo 
apie Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusį projekto 
„Dialogas“ pristatymą. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti fotografo 
Ruslano Bolgovo nuotraukas, kuriose užfiksuoti emocingi neįga-
lių žmonių portretai, ir filmą, kuriame pasakojamos jų istorijos.Centras „Eik“ savaitgalį vi-

sus bičiulius pakvietė į nuo-
taikingą draugų ir sporto 
šventę. 

Šventę pradėjo muzikinis 
apšilimas su „Uniq dance“, vė-
liau neįgalieji bėgo triračiais 
(RaceRunning), galėjo pasivar-
žyti diskgolfo, bočios, integruo-
to tinklinio rungtyse. Renginio 
dalyviai buvo apdovanoti.

Vėliau šventės svečius links-
mino „Labaiteatras“, minintis 5 
metų sukaktį. 

Šventėje mažieji dalyviai 
galėjo pabėgioti su balansiniais 
dviratukais, piešiniu pasigra-
žinti veiduką ir pasimankštin-

ti „Tapk čempionu“ komandos 
treniruotėje. Didesnieji turėjo 
galimybę pabėgioti su triračiais. 

Sunkiau judantys – pavaikštinė-
ti su eisenos treniruokliu. 

„Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų  
sportas Draugų ir sporto šventėje – 

varžybos ir pramogos

Renginio dalyviai galėjo išbandyti triračius. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas

Bėgu su vėju 
Įklimpau į baltą smėlį,
Nes ėjau lenkčių su vėju. 
Ach, tas vėjas, niekadėjas,
Ko taip skrieja atsidėjęs. 

Stoviu smėlyje lyg smaigas.
Kvapą gaudau lyg apsvaigus.
Vėjas juokiasi, kvatoja 
Ir tolyn smagus risnoja.

Vėjau, vėjau, niekadėjau,
Man labai sparnų reikėjo!
Štai sustosiu, pastovėsiu,
Bet tavęs jau nesivysiu.

Darbai
Skruzdėlių take gausybė,
Neša, velka, kiek netingi,
O tingėti nieks negali,
Spėriai darbas darbą veja.

Jei šiltai gyventi nori,
Namo sienas reiks pastorint.
Gatves akmenimis grįsti,
Kad kojelės nepaslystų.

Bėga kiekviena vikriai,
Skuba į šalis skėriai.
Bėga, skuba tekinai,
Nes žiema nelauks tikrai.

Voro tinklai
Voras tinklus pakabino. 
Ką jis gaudo – nieks nežino. 
Džiūsta saulėj jo tinklai, 
Snaudžia voras čia ramiai.

Ko gi musė skraido čia? 
Nenumigo gal nakčia? 
Skraido, vietos vis neranda, 
Kur nutūpti – nesupranta.

Neskraidyk, musele, – štai
Voro tinklo nematai.
Nemanyk, kad tu gudriausia –
Seno voro nepagausi.

antanina GRiGONiENė
Marijampolė 

* * *
Nemuno glėbyje
užslėpta Čiurlionio ugnelė
dailininko teptukas
prisiglaudė gamtos žvilgsniu
kregždė sučiulbo paveikslų kalba
širdį suspaudė vaikystės 

prisiminimai
vienas žingsnis ramybės link
gamtos upe 
brendu prasmės

Juodkrantė
Marios skęsta
Rūke
Ančių krykavimas 
Plėšiasi į erdvę
Šviesa liejasi
Akvarele į gatvę
Pasiklysta mintys...

Rauda
Svaiginantis vynas 
prisotino sofą
šeimininko gyvenimu

tingiai tįso gatvėje

tik varnos
nutūpusios
pliauškia niekus

* * *
Vasara pamojavo
Autobusų valytuvais
Sužvarbo liūdesys

Eglė BaRaNausKaitė 
Palanga

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų semi-
narui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba 
jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vė-
ju, tekstus. 

Už lango gegužė – amžino 
žydėjimo ir nesibaigiančio 

džiaugsmo ženklas. Šiandien ta 
diena, kai Luknė pagaliau žengs 
prie altoriaus ir taps laiminga. 

Luknės gyvenimo istorija gal 
kiek panaši į Pelenės, bet kur jau 
ten. Gal tik tiek, kad tapo našlai-
te. Ji buvo vienturtė ir lepinama, 
nors tėvai daug dėmesio skyrė ir 
jos saviugdai. Nerūpestingas gy-
venimas baigėsi kartu su Mamos 
mirtimi. Palaidojusi patį bran-
giausią žmogų, Luknė nerado 
vietos namuose. Tėvas buvo rū-
pestingas, pinigų netrūko, visus 
geriausius gydytojus aplankė, bet 
atsakymas buvo vienas – laikas 
išgydys. Merginos visiškai niekas 
nedomino: nei baigiamieji egza-
minai, nei studijos, o didžiulis 
tėvų namas tiesiog slėgė. Nemie-
la buvo ir artimiausios draugės 
draugija. Netirpstančio liūdesio 
genama, ji su ištikimiausiu drau-
gu – šunimi leisdavo dienas vilo-
je ant upės kranto. Luknė kelda-
vosi labai anksti, aušrą pasitikda-
vo terasoje gerdama kavą. Stebė-
jo, kaip ryto saulės spinduliuose 
žaidžia mėlyni laumžirgiai, kaip 
upelio veidrodiniame vandenyje 
atsispindi debesėliai. 

Tokį vieną saulėtą rytą nuos-
tabią idilę papildė arklys. Taip, 
obuolmušis arklys godžiai rupš-
nojo rasotą žolę. Mmm... kažkas 
naujo... iš kur jis čia dabar?.. Kol 
įvairios mintys sukosi merginos 
galvoje, ji pamatė jaunuolį, kuris 
atėjo to arklio. Luknė šūktelėjo:

– Kodėl leidžiate tam gyvu-
liui ganytis mano pievoje?

– Labas rytas, panele! Atleis-
kite, tai mano senelio arklys...

– Tavo ar bobutės, man jo-
kio skirtumo! Greičiau veskitės 
tą kuiną, kol nepaleidau šuns…

– Jūs tokia graži ir kartu pik-
ta. Dievas mato, aš čia niekuo 
dėtas, tik džiaugiuosi, kad pa-
vyko surasti pabėgėlį. Jums blo-

go nelinkiu… tiesiog pasikalbė-
kime. Esu studentas, dar žai-
džiu regbį Škotijos nacionalinė-
je rinktinėje…

– Radai ką pametęs, tai ir 
dink!!! – jaunuolį pertraukė 
Luk nė.

– Nesakau sudie! Iki!!! Ma-
no vardas Armandas, – tai pasa-
kęs jaunuolis nusivedė arklį miš-
ko takeliu.

Luknė sėdėjo apimta pykčio 
ir pati nežinojo, kodėl taip vis-
kas įvyko. Kas ir kodėl ją taip 
sunervino: tas arklys, o gal jau-
nuolis. Norėjo bėgti paskui tuos 
įsibrovėlius, bet pasiėmė kny-
gą – taip pabandė nusiraminti. 
Toje knygoje pasakojama, kaip 
mergina tampa turtinga pavel-
dėtoja ir gali švaistyti pinigus. 
Skaityti nesisekė – minčių srau-
tas toks intensyvus. Knygos he-
rojės istorija pasirodė tokia pri-
imtina, kad Luknė panoro leisti 
pinigus baruose, keliauti kruizi-
niais laivais po pasaulį ir sutikti 
princą, o ne tokį arklių ieškoto-
ją. Luknė net nusipurtė. „Turiu 
paprašyti tėvo pinigų ir keliauti 
po pasaulį, – nusprendė mergi-
na. – Šiandien arba blogiausiu 
atveju ryt išvykstu.“ 

Grįžusi namo Luknė papasa-
kojo tėvui savo svajones ir papra-
šė nei daug, nei mažai, tik mi-
lijardo eurų. Tėvas, matydamas 
dukters norą pažinti pasaulį, su-
tiko. Luknė jau rytoj galės išvyk-
ti. Tėvui sunku išgyventi išsis-
kyrimą, pirma – žmona, dabar 
ir dukra palieka. Jį ramino vil-
tis, kad Luknė suras savo kelią ir 
bus laiminga. Visą naktį, žiūrė-
damas į žvaigždes, vieną po ki-
to rūkė cigarus. „Kodėl jam taip 
nutiko? Kodėl jo gyvenimą Vi-
sata sudėliojo taip, o ne kitaip? 
Kas laukia ateityje? Ar teisingai 
elgiasi, leisdamas dukrai išvyk-
ti, o gal dar pasikalbėti, perkal-
bėti?“ – tokios ir panašios min-
tys neleido užmigti. 

– Tėveli, aš jau turiu važiuo-
ti, paveši iki oro uosto? Nuspren-
džiau skristi į Australiją.

– Labas rytas, tuoj... gal dar 
tik kavos išgersiu, – po apmąs-
tymų nakties ištarė tėvas.

– Būtų gerai, kad paskubė-
tum. Lėktuvas nelauks...

Važiavo tylėdami. Luknė 
svajojo apie gyvenimą ten, kur 
išsispręs visos jos problemos, kur 
bus kažkas kitaip, kur galės atsi-

skleisti. Likti namuose jai atrodė 
neįmanoma. Kiekvienas daiktas 
primena mamą. Luknė galvojo, 
kad išvykusi ras užuovėją, bet 
nežinojo, kas jos laukia čia pat, 
vos už kelių metrų...

Luknė pramerkė akis. Aplink 
buvo daug aparatų, prie jos pri-
jungta įvairių vamzdelių. Paban-
dė pasijudinti, bet kūnas neklau-
sė jos norų.

– Ačiū, Dievui, sugrįžai į gy-
venimą, – ištarė slaugytojos pa-
dėjėja. – Tuoj pakviesiu gydyto-
ją, apžiūrės. Nusiramink.

– Kur aš? Kaip čia patekau? 
Kas man? Aš nieko neprisime-
nu, – vos vos girdimai šnabždė-
jo mergina.

Laikas bėgo. Autoįvykis pa-
keitė merginos svajones. Dabar 
gyvenimo tikslas buvo sustiprė-
ti ir savarankiškai gyventi, ju-
dėti, nors ir neįgaliojo vežimė-
liu. Luk nė turėjo pinigų, galė-
jo sau leisti gydytis geriausiose 
klinikose ir sanatorijose. Dabar 
ji buvo mergina su keliais mi-
lijardais, bet be tėvų ir turinti 
judėjimo problemų. Luknė ke-
liavo ne kruiziniais laivais, bet 
iš ligoninės į ligoninę. Sanato-
rijose sutikdavo panašios nega-
lios jaunuolių.

Kartą, išėjusi pasivaikščio-
ti, ji pamatė vaikiną, kuris su-
kosi vežimėliu tarytum šoktų. 
Tas šokis Luknę užbūrė. Stebė-
jo ir gėrėjosi meistriškai valdo-
mu vežimėliu. Luknė privažiavo 
arčiau ir pasisveikinusi paklausė:

– Kur taip išmokai, ar labai 
sunku? Gali išmokyti ir mane?

– Tu pirma išmok savaran-
kiškai vairuoti, o tik tada prašyk 
išmokyti šokti. Ar tikrai pati-
ko? – paklausė jaunuolis. Drau-
giškai nusišypsojo ir vėl įsijautė 
į vežimėlio viražus.

– Taip, tu krūtai varai! Jeigu 
nepatiktų – neprašyčiau! Tai ka-
da galiu tikėtis pirmos pamokos?

Vaikinas liovėsi šokti ir pri-
artėjęs prie Luknės ištiesė ranką:

– Mano vardas – Armandas.
– Luknė, – ištiesė ranką mer-

gina. – Malonu susipažinti.
– Man irgi malonu. Kas ta-

ve, Lukne, privertė atsisėsti į ve-
žimėlį? Aš traumą patyriau per 
rungtynes. Regbis buvo mano 
gyvenimas, žaidžiau Škotijos na-
cionalinėje rinktinėje...

Nijolė ŠPEčKausKiENė 
Šiaulių r. 

Mergina su milijardu 
kišenėje

Nijolė Špečkauskienė.

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.

Antanina Grigonienė.

Eglė Baranauskaitė.


