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Dažnai kalbama, jog „tur-
tingame“ užsienyje spren-
džiant neįgaliųjų proble-
mas labai daug prisideda 
savanoriai. Nors manoma, 
kad Lietuvoje savanorystė 
toli gražu nėra taip išplė-
tota, tačiau esama gražių 
pavydžių, kai žmonės, ne-
skaičiuodami savo laiko, 
daro prasmingus darbus. 

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba praėjusiais 
metais ištyrė rekordinį 
skaičių skundų dėl diskri-
minacijos – 281. Net 33 ty-
rimuose nagrinėta diskri-
minacija dėl negalios. Tai 
sudarė apie 12 proc. visų 
praėjusiais metais tarny-
boje atliktų tyrimų. Per 9 
Lygių galimybių įstatymo, 
ginančio asmenis nuo dis-
kriminacijos negalios pa-
grindu, galiojimo metus 
tai didžiausias atliktų ty-
rimų skaičius. 16 kar-
tų neįgalieji skundėsi dėl 
valstybės, savivaldybių 
įstaigų veiklos, 8 – dėl pa-
žeidimų, susijusių su pas-
laugomis ir prekėmis, 5 – 
dėl diskriminacijos darbo 
santykiuose, 4 – dėl ne-
lygių galimybių švietimo 
srityje. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Didėja nepakantumas 
diskriminacijos apraiškoms

galite pasirinkti apskaitininko, dekoratyvinės kosmetikos, plataus profilio kirpėjo, duonos gaminių kepėjo, vi-
rėjo, konditerio, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, viešbučio kambarinės, kompiuterinės grafikos, ma-
ketavimo ir projektavimo, verslo organizatoriaus bei kitas paklausias specialybes. 

Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Profesinės 
reabilitacijos skyrius kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius 
asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti: asmuo, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje; asmens darbingumo 
lygis yra nuo 0 iki 45 proc.. bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – jus apgyvendins, kompensuos kelionės iš-
laidas, maitins.
siūlome pasinaudoti šia galimybe mokytis. 
Išsamesnė informacija tel. (85)276 09 47, mob. 8 620 490 90, www.vzdrmc.lt,
Mus rasite adresu: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Žirmūnų g., 143, Vilnius.

Diskriminacijos 
apraiškos – nuo mokyklos 

suolo
Kada išryškėja pirmosios dis-

kriminacijos dėl negalios apraiš-
kos? Kai gimusį neįgalų kūdikį 
tėvai bando apsaugoti nuo ap-
linkinių, kad šie neatsargiu žo-
džiu ar žvilgsniu neužgautų 
mažo žmogučio? Tačiau kaimy-
no ar atsitiktinio praeivio diskri-
minacija neapkaltinsi. Toleranci-
jos stoka – vis dar didelė mūsų 
visuomenės problema, gana ne-
retai įgyjanti žeminančias diskri-
minacijos apraiškas. 

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos (LGKT) atstovas 
Vytis Muliuolis atkreipia dėme-
sį, kad pastaraisiais metais žmo-
nės pradeda skųstis dėl neįgalių-
jų diskriminacijos viename pir-
mųjų jų integracijos į visuome-
nę etape – siekiant išsilavinimo. 
Pernai sulaukta net 4 tokių skun-
dų. LGKT atstovą stebina, kad jie 
susiję ne su studijomis aukštojoje 
mokykloje, o su pagrindinio išsi-

lavinimo įgijimu, pradedant nuo 
pradinių klasių iki brandos ates-
tato įteikimo. Štai, pavyzdžiui, 
Vilniuje nemažai problemų pati-
ria daugiau dėmesio reikalaujan-
tys specialiųjų ugdymo poreikių 
turintys mokyklinio amžiaus vai-
kai – jiems nesudaromos sąlygos 
mokytis bendrojo lavinimo mo-
kyklose. „Pagal mūsų Švietimo 
įstatymą jie turėti būti integruoja-
mi į bendrą švietimo sistemą kar-
tu su sveikais vaikais. Tačiau šie 
geri norai atsimuša į mokyklų fi-
nansines galimybes, esą jos nega-
li užtikrinti tokių vaikų ugdymui 
būtinų sąlygų, – pasakoja V. Mu-
liuolis. – Šią situaciją analizuoja-
me kartu su Vaiko teisių apsau-
gos tarnyba. Ketiname sudaryti 
bendrą darbo grupę, kurioje tu-
rėtų dalyvauti Švietimo ir moks-
lo ministerijos bei Vilniaus miesto 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
atstovai, privalome kartu ieškoti 
sprendimo. Gali tekti patikslinti 
Švietimo įstatymą, kuriame dek-

laruojama visapusiška neįgalių 
vaikų integracija visuose lygme-
nyse. Mūsų manymu, finansines 
problemas mokyklos per daug 
sureikšmina – neįgaliems moki-
niams numatytas gerokai dides-
nis krepšelis. Reikia tik pasiryž-
ti spręsti šią problemą – ne vien 
suteikti išsilavinimą, bet ir orga-
nizuoti užimtumą, imtis nemo-
kyklinio ugdymo reikalų, sutei-
kiančių galimybę tėvams dirbti.“ 

Negali nei dirbti, nei 
mokytis

Valstybė yra numačiusi įvai-
rių neįgaliųjų darbinio užimtu-
mo skatinimo priemonių, finan-
siškai remia pasirengimo dar-
bo rinkai programas. Tačiau ne-
įgalūs žmones vis tiek susiduria 
su kliūtimis, trukdančiomis tap-
ti savarankiškais. Kartais net sun-
ku suvokti tokių diskriminacinių 
nuostatų egzistavimą. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas Vytis Muliuolis.
Egidijaus Skipario nuotr.

Sostinėje savanorių 
netrūksta

Eurobarometro duomenimis, 
(tiesa, tyrimas atliktas prieš ke-
letą metų, bet tendencijos išlie-
ka panašios), kai kuriose Euro-
pos Sąjungos (ES) šalyse (Austri-
ja, Nyderlandai, Slovėnija, Jung-
tinė Karalystė) savanorystė siekia 
40 ir daugiau procentų  – čia sa-
vanoriauja beveik pusė vyresnių 
nei 15 metų asmenų. Tarp šalių, 
kuriose savanorystė siekia 20 –39 
proc., šalia Danijos, Suomijos, 
Vokietijos, Liuksemburgo, Pran-
cūzijos, atsiduria ir mūsų kaimy-
nės Latvija bei Estija. Na, o Lie-
tuva šalia Bulgarijos, Graikijos, 
Italijos patenka prie mažiausiai 
išplėtojusiųjų savanorystę  – pa-
sak Eurobarometro, ji šiose šaly-
se nesiekia ir 10 proc. Maltos or-
dino pagalbos tarnybos, turin-
čios jau 20-ties metų patirtį šioje 
srityje, atstovas Vytas Kim, besi-
rūpinantis paslaugomis Vilniuje, 
sako, kad pastaraisiais metais no-
rinčių be atlygio padėti kitiems 
daugėja  – sostinėje savanorių 
nestinga. Į Maltos ordiną jie krei-
piasi patys. Deja, regionuose si-
tuacija visiškai kitokia  – ten sa-
vanorių labai trūksta. 

V. Kim sako, kad savano-
riauja ne tik jaunimas ar pensi-
nio amžiaus žmonės, kaip daž-
nai manoma. Šios veiklos imasi 
paties įvairiausio amžiaus žmo-
nės. Jauniausiam Maltos ordino 
savanoriui  – 15, vyriausiam  – 
80 metų. Neretai savanoriauja ir 

Savanoriai – 
didelė jėga

nuolatinį darbą turintieji. Sau pri-
imtinų veiklų jie imasi po darbo, 
laisvalaikiu. 

Įdomu tai, kad daugumoje ES 
šalių aktyviausi savanoriai yra 
būtent dirbantys asmenys (ypač 
daug tokių Kipre, Danijoje, Suo-
mijoje). Na, o Austrijoje, Čekijoje, 
Slovėnijoje aktyviausi savanoriai 
yra studentai ir moksleiviai, Bel-
gijoje, Vengrijoje, Nyderlanduo-
se  – nedirbantys asmenys. Taip 
pat tyrimas atskleidė, jog yra la-
bai ryškai sąsaja tarp išsilavini-
mo lygio ir polinkio savanoriau-
ti: kuo aukštesnis žmonių išsila-
vinimas, tuo labiau jie yra linkę 
tapti savanoriais. 

Savanorystės veiklos  – 
pagal pomėgį

Dažnai manoma, kad sava-
noriaujama tik slaugant senelius. 
Iš tiesų prisidėti galima prie pa-
čių įvairiausių veiklų. Tarkim, ES 
valstybėse populiariausia neatly-
ginamai padirbėti sporto ir ak-
tyvaus poilsio gamtoje klubuose 
(34 proc.); švietimo, meno, mu-
zikos ar kultūros draugijose (22 
proc.), 3-ioje vietoje  – labdaros 
ir socialinės paramos organiza-
cijos (17 proc.). Taip pat savano-
riaujama religinėse ar bažnytinė-
se draugijose (16 proc.) bei profe-
sinėse sąjungose (13 proc.). 

Lietuvoje savanorystės samp-
rata taip pat labai keičiasi. Interne-
te nestinga įvairiausios informa-
cijos apie veiklas, prie kurių pra-
šoma prisidėti. Informaciniuose  

(nukelta į 3 psl.)

Savanoriai lanko senyvo amžiaus žmones. Maltos ordino archyvo nuotr.



Pakruojo r.:

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiVarėna:

Šalies praeitis, tai yra jos raida, turi daugybę subjek-
tų – itin garsių ir mažiau paplitusių. Tarp jų – neįga-

liųjų gyvenimo reiškiniai, kupini gailesčio, užuojautos, 
net pasišaipymų. Girdi, girtauja „kaip šiaučiai“, stovi 
prie bažnyčių ar per atlaidus su ištiesta ranka. Kai ku-
rie ryškiai apsimetėliai. Tokių daugybę mačiau Šilu-
vos maldų dienomis.

Istorijos šaltiniai byloja, jog gailestingumo ir pa-
ramos užuomazgos Lietuvoje aptinkamos prieš pen-
ketą amžių. Kraštą alino karai (beje, kaip ir po dauge-
lio metų), dėl to atsirado daugybė beturčių, neįgalių-
jų, vienišų žmonių. Jie bastėsi gatvėse, platino ligas. Iš-
kilo būtinybė steigti ligonines (špitoles), prieglaudas.

Keista, bet ryškiausiai į savo varganą padėtį nuta-
rė atkreipti dėmesį... elgetos. XVII a. pradžioje Vilniu-
je įsisteigė elgetų brolija. Jos nuostatus patvirtino Len-
kijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladis-
lovas Vaza. Kadangi elgetų nuolat daugėjo, Vilniaus 
vyskupas siūlė imtis priemonių, kad brolijoje nesu-
rastų sau prieglobos dykaduoniai, kurie galėjo dirbti. 
Pagal nuostatus elgetų brolijos valdyba prižiūrėdavo, 
kad jų nariai negirtautų, netriukšmautų, nedainuotų 
nepadorių dainų. Buvo draudžiama rodyti apnuogin-
tas suluošintas kūno dalis siekiant sugraudinti praei-
vius ir gauti išmaldos.

Slinko metai, bet, gaila, tarpukario Lietuvoje neat-
sirado invalidų (neįgaliųjų) draugijų, niekas jų nebūrė 
pagal luošumo ar ligos pobūdį į bendruomenes. Kiek- 
vienas sukosi savo rate. Tas pat ir tarybmečiu. Tada net 
buvo slepiama, kiek šalyje yra neįgaliųjų. Prireikus ne-
sunku buvo klastoti skaičius, jais manipuliuoti. Nepai-
sant šių akibrokštų, teisybės dėlei reikia pasakyti, jog 
neįgaliųjų reikalai nebuvo visiškai nustumti į būties 
pašalę. Buvo mokamos ir pensijos, ir socialinės išmo-
kos, atsirasdavo ir reabilitacijos galimybių...

„Lietuvių chartoje“, politiniame dokumente 
(„Charta“ priimta tremtyje 1949 m. Vyr. Lietuvos iš-
laisvinimo komiteto), kuriame paskelbti pamatiniai 
teiginiai apie tautą ir valstybę, pabrėžta, kad visi lietu-
viai – lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai. 
Ši humaniška nuostata glaudžiai siejasi su 1991 m. lap-
kritį priimtu LR neįgaliųjų socialinės integracijos įsta-
tymu. Tada intensyviai ėmė reikštis Invalidų draugi-
ja. Po kiek laiko Jungtinės Tautos priėmė Neįgaliųjų 
teisių konvenciją, Lietuvos Seimo ratifikuotą 2010 m. 

Neįgaliųjų, t.y. tos pačios tautos vaikų integracijai, 
teisių įtvirtinimui, reabilitacijai, darbo vietų subsidi-
javimui, šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, ki-
tiems dalykams reikia daug lėšų. Nemažam skaičiui 
žmonių – Lietuvoje per 8 proc. gyventojų turi neįga-
lumo statusą. Tokią naštą valstybės iždas sunkiai pa-
keltų. Ne pirmi metai pagalbos sulaukiama iš Euro-
pos Sąjungos fondų.

Mūsų šalis turi didžiulę bėdą: skurstančiais pripa-
žinti daugiau kaip trečdalis milijono žmonių, tarp jų, 
suprantama, yra ir neįgaliųjų. Europos pagalbos la-
biausiai skurstantiems asmenims fondą dabar suda-
rys 3,5 mlrd. eurų, milijardu daugiau nei buvo. Savo 
dalies sulauks ir mūsų krašto gyventojai. 

Aukštaičiai sako: „ant gero pastovėti“, kitaip – pa-
dėti, pagelbėti. Tačiau tas geras ne bedugnis. Baugu, 
kad vieni į neįgaliuosius vis dar žiūri kaip į kankinius, 
kiti juos laiko nevisaverčiais, begaliais. Svečiai iš užsie-
nio dažnai stebisi: kodėl gatvėse, skveruose, teatruose, 
kituose pramogų renginiuose tiek nedaug mato neįga-
lių žmonių. Kodėl sporto arenų aikštės vos ne iki kraš-
to apstatytos kėdėmis ir atvykusiam neįgaliajam su ve-
žimėliu beveik neįmanoma rasti tarpelio patogiau įsi-
taisyti? Čia jau „ant gero nepastovėsi“ už brangiausius 
Europos Sąjungos pinigus. Svetimas neateis kėdžių pa-
stumdyti, keltuvo sutaisyti, panduso nutiesti. Reikia 
savos išminties, o svarbiausia – supratimo, kad šalia 
gyvena ir sunkesnio likimo žmonės, geidžiantys ma-
tyti pasaulį ne tik per savo namų langą ar televizorių.

Orumo deficitas

 Angelė Liukpetrie-
nė „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje papasakojo apie 
Pakruojo rajono neįgaliųjų 
draugijos Lygumų padali-
nio surengtą popietę „Pabū-
kime kartu“.

Kai po Šv. Mišių į Ly-
gumų žemės ūkio bendro-
vės salę rinkosi Pakruojo 
rajono Lygumų padalinio 
neįgalieji, miestelio sen-
jorai ir jiems „prijaučian-
tieji“, jaudinomės, kiek 
sulauksime žmonių. Mat 
popietei „Pabūkime kar-
tu“ ruoštasi labai kruopš-
čiai, viską apgalvojant. Šį 
renginį užsibrėžė sureng-
ti padalinio „aktyvas“ ir 
moterų ansamblio „Vaka-
rė“ dainininkės. Jų tiks-
las buvo prisistatyti vie-
tiniams gyventojams, kad 
kuo daugiau žmonių žino-

Pabuvome kartu jaukioje popietėje 
tų apie naujai išrinktą pa-
dalinio tarybą ir apie mo-
terų ansamblį, kuris, anot 
vietinių, „neišlipa iš lai-
kraščių“ ir visus žavi savo 
dainomis, negęstančiu en-
tuziazmu, programų įvai-
rove. Ansambliui teko dai-
nuoti Pakruojyje per „Vil-
ties paukštės“ šventę, po 
to – romansų vakare Klo-
vainiuose (Pakruojo r.), 
Naisiuose (Šiaulių r.). Šie 
pasirodymai įkvėpė.

Organizuojant popie-
tę savanoriškai dirbo Re-
gina Miškūnienė ir Alek-
sandra Audy, kurios išne-
šiojo kvietimus Lygumų 
gyventojams. Žmonės atė-
jo su savo lauknešėliais, o 
saviveiklininkės paaukojo 
pinigų, kad būtų iš ko nu-
pirkti suvenyrų ar priruoš-
ti daug skanaus naminio 

maisto (pasistengė Emilija 
Miniotienė su marčia Dai-
va, sūnumi ir vyru).

Popietę vedusi E. Mi-
niotienė mūsų padaliny-
je yra atsakinga už kultū-
rinius renginius. Šventės 
pradžioje ji pristatė Pa-
kruojo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę Ja-
niną Jurgaitienę, nors ir 
šiaip visi ją pažįsta, nes 
gyvena Lygumuose. Ji pa-
minėjo aktyviausias mote-
ris ir pagerbė jas už bend-
ruomeniškumo ugdymą, 
gražių iniciatyvų įgyven-
dinimą. Šventėje dalyva-
vusi bendruomenės atsto-
vė Loreta Brainskienė dė-
kojo Lygumų ŽŪB pirmi-
ninkui, kad nupirko rūbus 
ansamblio dainininkėms, 
suteikė patalpas šiai po-
pietei. 

Ne vieną popietės da-
lyvę sugraudino, kai buvo 
prisiminta jų gimimo die-
na ir padovanoti suveny-
rai – neįgaliųjų iš šiaudų 
pinti varpeliai. Už įmin-
tas mįsles ar papasakotą 
linksmą atsitikimą iš gy-
venimo patirties apdova-
notos A. Baltarmiejūnienė, 
A. Jurienė, J. Stočkuvienė, 
B. Laucienė, o už gražiau-
sią šokį – E. Dumlienė ir 
P. Giedraitis. Prisimintos 
jaunystės dainos, kurias 
dainavo visi susirinkusie-
ji, vėliau jas pakeitė mo-
terų ansamblio „Vakarė“ 
atliekamos melodijos.

I š  rengin io  vedė -
jos E. Miniotienės esta-
fetę perėmė muzikantas 
D. Skrudupis, kuris nelei-
do nuobodžiauti nė vie-
nam šios šventės dalyviui. 

Laikas, kai trumpam ap-
miršta neįgaliųjų drau-
gijų veikla, daugelyje 
miestų bei rajonų jau ar-
tėja į pabaigą. Nors sa-
vivaldybių skirstomas 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje progra-
mos finansavimas šioje 
srityje dirbančių orga-
nizacijų dar nepasiekė, 
tačiau jos jau žino, kiek 
lėšų kuri gaus, patiks-
lino teiktus projektus ir 
pradeda veiklą. 

Nuo vasario savo veiklą 
atgaivino ir Varėnos ra-
jono neįgaliųjų draugija. 
Tiesa, savivaldybės skir-
tas finansavimas organi-
zacijos pirmininką Algį 
Ulbiną gerokai nuliūdi-
no – palyginti su praėju-
sias metais, jis sumažėjo 
10 tūkst. litų. Varėnos ra-
jonas šiems metams aps-
kritai gavo mažiau lėšų, 
„pasidalinti“ teko ir dėl 
to, kad socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgalie-
siems tiekėjų konkursui 
paraišką pateikė dar vie-
na organizacija – Varėnos 
trečiojo amžiaus universi-
tetas. Be naujojo pareiškė-
jo, socialinės reabilitacijos 
paslaugas neįgaliesiems 
šiemet Varėnoje teiks dar 
3 organizacijos: Neįgaliųjų 
draugija, „Vilties“ bendri-
jos Varėnos padalinys bei 
Vilniaus ir Alytaus regio-
nų aklųjų centras. 

A. Ulbinas neslepia, 
kad Neįgaliųjų draugijai 
gavus tik 39,8 tūkst. litų fi-
nansavimą, teko peržiūrė-
ti numatytas veiklas. Nors 
ir labai apmaudu, į vieną 
paklausiausių – neįgalių-
jų užimtumo būrelį, kuria-
me mokomasi megzti, siu-
vinėti, karpyti, piešti, kur-
ti papuošalus ir pan., žmo-
nės šiemet bus sukviesti 
tik vieną mėnesį (pernai ši 
veikla buvo organizuoja-

Veiklų sumažėjo, bet darbas tęsis

ma 8 mėnesius). Sportinių 
gebėjimų lavinimo teko iš 
viso atsisakyti. 

Pirmininkas džiaugia-
si, kad pasisekė išsaugo-
ti meno kolektyvą. Etno-
grafines tradicijas puose-
lėjantis Vidutės Stadalny-
kienės vadovaujamas an-
samblis „Atgaiva“ jau spė-
jo užsirekomenduoti, ge-
rai pasirodė Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos organi-
zuotame koncerte „Vilties 
paukštė“. Nuo vasario į 
repeticijas Matuizose du-
kart per savaitę besiren-
kančios moterys jau pra-
deda ruoštis naujiems pa-
sirodymams. 

Tarp išlikusių – ir ne-
įgaliųjų įgūdžių palaiky-
mo bei atkūrimo veikla, 
draugija toliau rūpinsis 
transporto paslaugomis, 
padės neįgaliesiems nu-
vykti į gydymo bei kitas 
įstaigas. 

Varėnos rajono neįga-
liųjų draugija, kaip ir dar 
kelios nevyriausybinės so-
cialiniu darbu užsiiman-
čios organizacijos, įsikū-
rusi Socialinių paslaugų 
centre, draugijos nariai 
gali naudotis čia teikia-
momis paslaugomis – iš 
dalies tai sušvelnina dėl 
sumažėjusio finansavi-
mo susiklosčiusią situaci-

ją. Ieškoma ir kitų būdų, 
kaip padėti neįgaliesiems. 
A. Ulbinas pasakoja, kad 
draugijos iniciatyva kar-
tą per mėnesį į centrą at-
vykstantis ortopedas pri-
ima žmones, kuriems rei-
kalingos šios paslaugos. 

Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas tikisi, kad 
rajono savivaldybė ir šie-
met skirs papildomų lėšų 
iš savo biudžeto. Pernai iš 
Sveikatos tarybos fondo 
gautus 4 tūkst. litų Neį-
galiųjų draugija panau-
dojo dalinei kompensaci-
jai sveikatingumo kelio-
nėms prie jūros. 

Skirmantė SKARULYTĖ

Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis pasirodo įvairiose apžiūrose, konkursuose.

Varėniškės noriai mokosi naujų amatų.

2 psl.2014 m. vasario 6–12 d., Nr. 5 (1174), „Bičiulystė“



(atkelta iš 1 psl.)

tinklalapiuose ieškoma sava-
norių mokytojų, fotografų, biu-
ro vadovų, žurnalistų. Nemažai 
veiklos siūloma ir kultūros bei 
sporto srityse. Be abejo, daug pa-
galbos reikia ir seniems vargs-
tantiems, socialinę atskirtį pati-
riantiems žmonėms. 

Itin daug savanorių suburia 
asociacija Maltos ordino pagal-
bos tarnyba. Šiuo metu ji kvie-
čia prisidėti padedant sutriku-
sio intelekto asmenims, vaikščio-
jimo negalią turinčiam vyrui ra-
tukuose (pasiekti reikiamas vie-
tas mieste), neregiams (palydėti, 
pasivaikščioti lauke, organizuoti 
renginius), taip pat pagalbinin-
kų reikia socialinės priežiūros 
srityje (lankyti vienišus, sunkiai 
gyvenančius senelius, bendrau-
ti su jais, padėti namuose, paly-
dėti į įstaigas, nupirkti maisto, 
nuvežti labdaros). 

Žodžiu, kiekvienas gali rasti 
mielą, netgi įdomią ar save rea-
lizuoti padedančią veiklą. Kita 
vertus, neretai žmogus jaučia-
si vienišas, dienos bėga be pras-
mės (o taip dažnai atsitinka išti-
kus negaliai). Tokiu atveju sava-
norystė taip pat  – puikus savęs 
įprasminimo būdas. Ir nesvarbu, 
kad negalia šiek tiek riboja. Beje, 
tai ne naujiena  – neįgaliųjų or-
ganizacijų nariai be jokio atlygio 
daugelį metų padeda savo bičiu-
liams, prisideda prie organizaci-
jos veiklų ir atlieka daugelį kitų 
prasmingų darbų.

Veikla tikrai reikalinga
Kasdien apie 50 senelių Vil-

niuje maltiečių dėka savo na-
muose sulaukia šiltos sriubos. 
Dar antra tiek padedama buity-
je, palydima į bažnyčią, parduo-
tuvę, nuperkama reikalingiausių 
produktų. Tačiau neretai, pasak 
V. Kim, šiems žmonėms užtenka 
tik bendravimo. Seneliams daž-
nai namuose padeda savival-
dybės skirti darbuotojai, tačiau 
jie dirba pagal įtemptą grafiką, 
vienu metu prižiūri daug žmo-
nių, todėl neturi galimybių skirti 
jiems dėmesio. Tada pasitelkia-
mi savanoriai. Vilniaus maltie-
čių vadovas sako, kad organiza-
ciją susiranda patys žmonės, re-
komenduoja giminės, artimieji, 
kaimynai, savivaldybės atstovai. 

V. Kim pasakoja, kad nese-
niai maltiečiai pradėjo bendrau-
ti su neregiais  – dažniausiai rei-
kia juos palydėti mieste. Taip pat 
bendradarbiaujama su Aklųjų ir 
silpnaregių centru. Savanoriai 
rūpinasi čia besimokančių vai-
kų laisvalaikiu  – padeda mažai 
matantiems ar visiškai neregin-
tiems moksleiviams paįvairinti 
veiklas, laiką praleisti prasmin-
giau ir įdomiau. Panašiai ben-
dradarbiaujama ir su Verkių spe-
cialiąja mokykla. 

V. Kim pasakoja, kad sava-
noriai yra apmokomi, kaip ben-
drauti su senyvo amžiaus žmo-
nėmis, kaip teisingai pasiūlyti 
pagalbą, kaip išvengti piktnau-
džiavimo pagalba, supažindi-
nama su dažniausiai pasitai-
kančiomis sveikatos problemo-
mis. Būna, kad lankomi žmo-
nės gyvena su girtaujančiu as-
meniu, tada reikia mokėti apsi-

ginti ir išvengti konfliktinių si-
tuacijų. Pasak Vilniaus maltie-
čių vadovo, savanoriškas darbas 
trunka tiek, kad nebūtų sunku  – 
2 –3 val., porą kartų per savaitę. 
Kai kurie žmonės į savanorišką 
veiklą įsitraukia labai trumpam, 
tačiau yra ir tokių, kurie savano-
riauja keliolika metų. 

Padėti reikia norėti
Irma Mickevičiūtė augina 

cerebriniu paralyžiumi sergan-
tį sūnų. Moteris stengiasi vai-
kui duoti viską, kas geriausia. 
6 metų Jokūbas 2 kartus per sa-
vaitę lanko logopedo, ergotera-
peuto užsiėmimus, už kuriuos, 
deja, šeima susimoka pati. Irma 
sako besitikinti, kad sūnus vaikš-
čios, todėl stengiasi kuo labiau 
jį mankštinti. Prieš keletą metų 
moteris susidomėjo amerikiečių 
gydytojo Gleno Domano meto-
dika, kuri taikoma cerebriniu 
paralyžiumi sergantiems vai-
kams kaip efektyvi gydymo for-
ma. Moteris sužinojo, kad Kau-
ne viena šeima, mankštindama 
vaiką pagal šią metodiką, pasie-
kia gerų rezultatų, todėl ir ji pra-
dėjo taikyti šį gydymą. Bėda ta, 
kad tokiai mankštai atlikti reikia 
3 žmonių  – vienu metu sukioja-
ma vaiko galva, rankos ir kojos. 
Irma sako bandžiusi ieškoti pa-
galbininkų tarp kaimynų, pažįs-
tamų, bet buvo labai sunku, nes 
mankštinti vaiką reikia 2 kartus 
per dieną, todėl retas gali prisi-
taikyti. „Be to, padėti reikia no-
rėti“,  – sako moteris. Būdama 
seminare Maskvoje I. Mickevi-
čiūtė išgirdo kalbant apie sava-
norius ir pagalvojo, kad Lietuvo-
je jų taip pat turėtų būti. Grįžusi 
pasidomėjo ir sužinojo apie Mal-
tos ordiną. Pagalbos iš šios orga-
nizacijos sulaukė labai greitai. Ir 
dabar jau beveik metus, pade-
dant savanoriams, Jokūbas sėk- 
mingai mankštinamas. „Neįsi-
vaizduojame, ką darytume be 
jų“,  – sako Irma. Moteris pasa-
koja, kad savanoriai labai gera-
noriški, tarp jų užsimezgė glau-
dus ryšys. Tiesa, jie nuolat kei-
čiasi (ne visiems pavyksta su-
derinti pagalba su atsiradusiom 
naujom aplinkybėm), tačiau nie-
kad netrūksta norinčių padė-
ti žmonių.

Turbūt kiekvienas nors kartą 
dalyvavome aplinkos švarinimo 
akcijoje, padėjome kaimynams 
atlikti kokį nors jiems neįveikia-
mą darbą nesitikėdami už tai jo-
kio atlygio. Užtrukome nedaug, 
o pasitenkinimas liko ilgam. Vie-
nu atveju džiugina pagražėjusi 
aplinka, kitu  – nuoširdi kaimy-
no šypsena. O jei taip visi nors 
kartkartėm padėtumėm nuo pa-
saulio atskirtam senoliui, šeimai, 
auginančiai sunkią negalią tu-
rintį vaiką, mieste pasiklystan-
čiam neregiui... Nesvarbu, kokia 
tai būtų pagalba  – pavėžėjimas, 
dubenėlis sriubos, o gal tik nuo-
širdus pokalbis... 

Kai kuriose ES šalyse sava-
noriai sukuria net 3 –5 proc. na-
cionalinio BVP. Argi tai ne ga-
linga jėga? Ir ne visada savano-
rystei reikia fizinių pastangų. 
Kai kada užtenka dvasios sti-
prybės... 

Aurelija BABinSKienĖ

Į LGKT kreipėsi neįgalus jau-
nuolis. Specialiųjų ugdymo po-
reikių turintis vaikinas, baigda-
mas vidurinę mokyklą, nelaikė 
brandos egzaminų. Pažymiais 
įvertinti dalykai buvo surašyti į 
pažymėjimą, bet ne į atestatą. Vė-
liau jis sėkmingai baigė profesi-
nius kursus, jam buvo suteikta 
banko operacijų specialisto kva-
lifikacija. Panoręs įsidarbinti kre-
dito įstaigoje, vaikinas sulaukė 
ne tik pritarimo, bet ir pasiūly-
mo pagalvoti apie aukštąjį išsi-
lavinimą. Būsimasis darbdavys 
netgi sutiko, kad neįgalusis ga-
lėtų mokytis ir dirbdamas. Vaiki-
nas pasirinko studijas kolegijoje. 
Tačiau į šią aukštąją mokyklą jo 
nepriėmė, mat jaunuolis neturėjo 
atestato. Supratęs, kad be vidu-
rinės mokyklos atestato jam už-
siveria visi keliai į prasmingesnę 
ateitį, neįgalus vaikinas kreipėsi 
į tarnybą prie Švietimo ir moks-
lo ministerijos, nustatančią porei-
kius ir galimybes laikyti brandos 
egzaminus ir išsakė norą tuos eg-
zaminus išlaikyti. Tačiau sužino-
ję, kad vaikinui jau 22-eji, šios tar-
nybos darbuotojai tokio porei-
kio nenustatė, mat palankios iš-
vados gali tikėtis tik asmenys iki 
21-erių metų. 

Gavę šį skundą, LGKT spe- 
cialistai pradėjo tyrimą. Paaiš-
kėjo, kad tokia nuostata iš tikrų-
jų egzistuoja. LGKT Švietimo ir 
mokslo ministerijai pateikė reko-
mendaciją, kad teisės aktai, ku-
riuose apribojamas amžius mo-
kytis, būtų pakeisti. Juolab kad 
Neįgaliųjų teisių konvencija įpa-
reigoja valstybes užtikrinti, kad 
neįgalieji turėtų galimybę įgyti 
pradinį ir vidurinį, aukštąjį išsi-
lavinimą, dalyvauti profesinia-
me, suaugusiųjų mokyme, mo-
kytis visą gyvenimą nepatirda-
mi diskriminacijos.

Negalia – ne priežastis 
atleisti iš darbo 

Dar viena tendencija, kurią 
pastebėjo LGKT specialistai – į 
tarnybą kreipiasi diskriminaci-
ją darbo rinkoje patiriantys neį-
galieji. Problema paprastai kyla, 
kai darbdavys sužino apie dar-
buotojo negalią. Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
bos (NDNT) išduota išvada dėl 
darbo pobūdžio ir sąlygų nere-
tai tampa pagrindu atleisti neį-
galųjį iš darbo. V. Muliuolis pri-
siminė akivaizdų diskriminaci-
jos dėl negalios atvejį valstybi-
nėje koncertinėje įstaigoje „Lie-
tuva“. Jos vadovas nušalino, o po 
poros savaičių apskritai iš darbo 
atleido ansamblio choristą tik to-
dėl, kad NDNT išduotoje išva-
doje dėl darbo pobūdžio ir są-
lygų jam buvo nerekomenduo-
jama dirbti su nuolatiniu stovė-
jimu susijusio darbo ir nurodo-
ma nekelti didesnio nei 15 kg 
svorio. Neįgaliojo argumentai, 
kad jo sveikatos būklei neken-
kia kelios repeticijose, koncer-
tuose stovint praleidžiamos va-
landos, o svorių kilnoti choris-
tams iš viso nereikia, darbdavio 
neįtikino. Nereikšminga pasiro-

dė ir neįgaliajam dirbti leidžian-
ti medicinos pažyma. Remdama-
sis Darbo kodekso 136 straips-
niu (kai darbuotojas pagal me-
dicinos ar neįgalumą nustatan-
čios tarnybos išvadą negali eiti 
pareigų ar dirbti tokio darbo), 
darbdavys savo iniciatyva neį-
galų choristą atleido. 

Tyrimą atlikę LGKT specia-
listai konstatavo, jog neįgaliajam 
nesudarius būtinų darbo sąlygų, 
buvo pažeista ir Neįgaliųjų teisių 
konvencija, ir Lygių galimybių 
įstatymas. Dėl galimai neteisėto 
atleidimo neįgaliajam buvo pa-
siūlyta kreiptis į teismą. Jis taip 
ir padarė.

Pirmos instancijos teismas 
trečiuoju asmeniu į procesą įtrau-
kė ir LGKT – tiriant bylą jos spe-
cialistų atliktas tyrimas buvo 
svarbus argumentas. Teismas 
patenkino visus ieškinio reika-
lavimus: pripažino neteisėtą at-
leidimą, nustatė tiesioginę dis-
kriminaciją dėl negalios, pritei-
sė išmokėti prarastą darbo už-
mokestį už laikotarpį iki teismo 
sprendimo ir atlyginti neturtinę 
moralinę žalą. 

vyriausybinės organizacijos, de-
klaruojančios, jog gina neįgalių-
jų interesus, dažnai įvairiuose 
renginiuose kalba apie jiems ky-
lančias problemas, kuriose gali-
ma įžvelgti ne atskiro asmens, o 
jų grupės patiriamą diskrimina-
ciją. Tačiau tuo viskas ir baigia-
si. Galimybės kreiptis į LGKT jos 
neišnaudoja. 

V. Muliuolis drąsina neįga-
liuosius: jeigu žmogus jaučiasi 
diskriminuojamas, nereikia ty-
lėti. Kreiptis į LGKT galima įvai-
riais būdais: paskambinti, atsiųs-
ti elektroninį ar paprastą laišką. 

Vis dėlto daugiausia infor-
macijos LGKT specialistai su-
žino tiesiogiai bendraudami su 
neįgaliaisiais. V. Muliuolis pri-
simena pavyzdį – į LGKT krei-
pėsi elektriniu vežimėliu judan-
tis vyriškis, kuris jautėsi diskri-
minuojamas dėl savo negalios, 
mat negalėjo naudotis viešuo-
ju transportu. Autobusai sustoja 
per toli nuo šaligatvio, nenulei-
džia rampos, vairuotojai nepade-
da neįgaliam keleiviui. Besikal-
bant su žmogumi išaiškėjo, kad 
tai ne vienintelė problema, ku-

Didėja nepakantumas 
diskriminacijos apraiškoms
(atkelta iš 1 psl.)

Savanoriai – didelė jėga

Šį teismo sprendimą darbda-
vys apskundė aukštesnės ins-
tancijos teismui. Choristas buvo 
formaliai grąžintas į darbą. Ta-
čiau savo teises ginti išdrįsu-
siam neįgaliajam vos vieną kar-
tą buvo leista išvykti į gastroles, 
ir tai tik todėl, kad reikėjo pa-
keisti susirgusį kolegą. Neapsi-
kentęs vyriškis paliko šią įstai-
gą, tačiau dėl akivaizdaus per-
sekiojimo parašė dar vieną skun-
dą – ryžtingai nusiteikęs neįga-
lusis nenuleidžia rankų ir sieks, 
kad kultūros ministras įvertin-
tų tokio vadovo kompetenciją. 
Sprendimas dar nėra priimtas, 
tačiau, pasak V. Muliuolio, aki-
vaizdu, kad valstybinėje, Lietu-
vos kultūrą turinčioje reprezen-
tuoti įstaigoje susidorota su neį-
galiu darbuotoju. LGKT atstovo 
nuomone, reikėtų daugiau dė-
mesio skirti Darbo kodekso aiš-
kinimui. Yra daug būdų bei ga-
limybių darbdaviui įsitikinti, ar 
gali konkretus asmuo dirbti, o 
ne vienašališkai priimti abejoti-
nus sprendimus. 

Pagrindinis tikslas – 
apginti žmogaus teises

Beveik visi LGKT tirti skun-
dai – asmeniniai kreipimaisi. Ne-

rią patiria neįgalusis. Jis užsimi-
nė, jog netrukus turės dalyvau-
ti teismo byloje, tačiau iš anksto 
buvo neoficialiai perspėtas, kad 
posėdis vyks antrame aukšte, o 
pastate lifto nėra... LGKT spe-
cialistas šioje situacijoje įžvelgė 
ne tik diskriminaciją dėl nega-
lios, bet ir tiesioginį Neįgaliųjų 
teisių konvencijos, reikalaujan-
čios, kad būtų užtikrinta teisė ne-
įgaliajam dalyvauti teisminiame 
procese, pažeidimą. 

„Problemos, su kuriomis su-
siduria neįgalieji – ne jų, o visuo-
menės, valdžios įstaigų prob- 
lemos. Mūsų pagrindinis tiks-
las – apginti žmogaus teises ir 
užtikrinti, kad ta situacija nepa-
sikartotų, – sako V. Muliuolis. – 
Jei blogas teisės aktas – jis turi 
būt pakeistas, kad kiti žmonės 
nenukentėtų.“ Nors LGKT turi 
teisę skirti administracines bau-
das, tokios sankcijos retai taiko-
mos, nes, pasak V. Muliuolio, jos 
situacijos neišsprendžia. Reikia 
siekti bendro supratimo, keis-
ti visuomenės požiūrį. Tik šiuo 
keliu eidami ugdysime toleran-
ciją, kursime diskriminacijai ne-
pakančią aplinką. 

Aldona MiLiešKienĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

Diskriminaciją neįgalieji pataria daugelyje gyvenimo sričių.
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Daktaras
Aiskauda

Pacientai, kurie ilgą laiką gy-
domi nekompensuojamais re-
ceptiniais vaistais, nuo šiol ga-
lės rečiau lankytis pas savo gy-
dytoją. Jeigu nebūtina daž-
nai tikrinti paciento sveikatos  
būklę, gydytojas galės išrašyti 
receptą ilgalaikiam gydymui, 
galiojantį net iki 360 d.

Tai numatyta sveikatos ap-
saugos ministro Vytenio Povi-
lo Andriukaičio įsakymu pa-
tvirtintuose Receptų rašymo 
ir vaistų bei kompensuojamų-
jų medicinos pagalbos prie-
monių išdavimo (pardavimo) 
gyventojams taisyklių pakei-
timuose. Pagal juos, gydytojas 
lėtinėmis ligomis sergantiems 
pacientams, kuriems nebūti-
na dažnesnė sveikatos būklės 
kontrolė, galės skirti recepti-
nius nekompensuojamuosius 
vaistus ilgesniam gydymo kur-
sui, o pacientui nereikės lanky-
tis pas gydytoją vien tik dėl re-
cepto. Pakeitimu nustatytas 
ilgesnis 1 formos recepto su 
žyma „Ilgalaikiam gydymui“ 
galiojimo terminas iki 360 d. 
(anksčiau recepto su žyma „Il-
galaikiam gydymui“ galiojimo 
terminas buvo iki 180 d.).

Gydytojas turės 1 formos 
recepte nurodyti vaistų parda-
vimo periodiškumą (parduo-
ti kas savaitę, kas mėnesį, kas 
tris mėnesius ir t. t.), pažymė-
ti „Ilgalaikiam gydymui“ ir pa-
tvirtinti parašu bei asmeniniu 
spaudu. Pacientas turės galimy-
bę pakartotinai gydytojo nuro-
dytu dažnumu įsigyti recepti-
nius nekompensuojamuosius 
vaistus pagal tą patį receptą, 
kuris galios net iki 360 dienų, 
t. y. įsigyti juos ne vienu kar-
tu, bet gydytojo nustatytu pe-
riodiškumu. Vaistų pardavimo  
periodiškumą gydytojas sude-
rins su pacientu.

Vaistinėje farmacijos spe-
cialistas pardavęs vaistų pagal 
receptą su žyma „Ilgalaikiam 
gydymui“, receptą grąžins as-
meniui, pažymėdamas būtinus  
rekvizitus apie vaisto išdavimą.

Receptuose su žyma „Ilga-
laikiam gydymui“ draudžiama 
išrašyti receptinius nekompen-
suojamuosius receptinius vais-
tus, kurių receptai vaistinėje 
turi būti paliekami ir saugomi 
pagal šiuo metu galiojančią 
tvarką, t. y. vaistus, kurių var-
tojimas ir pardavimas yra pa-
pildomai kontroliuojamas, sie-
kiant išvengti galimo piktnau-
džiavimo vaistais bei skatinant 
jų racionalų vartojimą (pvz., an-
tiinfekciniai vaistai, psichotro-
piniai vaistai ir t.t.).

Pacientas, vartodamas 
vaistus, pastebėjęs atsiradu-
sius naujus simptomus ar gali-
mai atsiradusias nepageidau-
jamas reakcijas (pvz., susirgus 
gretutinėmis ligomis, papil-
domai pradėjus vartoti vais-
tus nuo pvz., ūmios ligos, iš-
kilus vaistų suderinamumo 
klausimui), turėtų nedelsiant 
kreiptis į gydantį gydytoją, ku-
ris įvertintų paciento būklę bei, 
esant reikalui, skirtų papildo-
mą paciento būklės ištyrimą, 
pakoreguotų gydymą.

„Bičiulystės“ ir SAM inf. 

Iš viso priskaičiuojama apie 
150 kopūstų atmainų, tačiau 

labiau išpopuliarėjo tik šios ko-
pūstų atmainos: gūžiniai, lapi-
niai, briuseliniai, brokoliai, kiniš-
ki, raudonieji, garbanotieji, žiedi-
niai (kalafiorai). Mūsų krašte la-
biausiai yra mėgstami ir augina-
mi baltagūžiai kopūstai.

Senovės Romos laikais ko-
pūstai buvo vartojami ne tik 
maistui, bet taip pat ir gydymo 
tikslams. Dažniausiai kopūs-
tais būdavo gydomos virškini-
mo, odos ligos, nemiga, klau-
sos sutrikimai, slopinamas gal-
vos skausmas. Kopūstus, kaip 
gydomuosius augalus, tyrinėjo 
daugelis senovės graikų gamti-
ninkų, gydytojų, filosofų. Vėles-
niais laikais kopūstus, kaip gy-
dymo priemonę, palengva išstū-
mė vaistažolių preparatai bei kiti 
maistiniai augalai, turintys gydo-
mųjų savybių. 

Kopūstai kopūstams 
nelygu

Kopūstų atmainų, o taip pat 
raugintų ar virtų kopūstų che-
minė sudėtis daugiau ar mažiau 
skiriasi (žr. lentelę; duomenys 
nurodyti 100 g kopūstų). Tau-
pydami vietą, pateikiame tik kai 
kurių vitaminų duomenis. San-
trumpos: miligramai – toliau 
mg, mikrogramai – mkg; [1 mg = 
1/1000 g; 1 mkg = 1/1000 mg]; vi-
taminai – toliau vit.

Kuo ypatingi kopūstai?

kopūstai vit. A 
mkg

vit. E mg
vit. B

1
 

mg
vit. B

2
 

mg
vit. B

6
 

mg
vit. C mg

rauginti 3 0,15 0,03 0,05 0,21 20
kiniški 71 0,24 0,03 0,04 0,12 26
lapiniai 862 1,70 0,10 0,25 0,25 105
raudonieji 3 1,70 0,07 0,05 0,15 50
žiediniai, virti 2 0,09 0,09 0,08 0,12 49
žiediniai, žali 2 0,09 0,11 0,10 0,20 73
garbanotieji 7 2,50 0,06 0,06 0,16 49,40

ligomis, viduriuojama. Varto-
jant daug šviežių kopūstų lapų 
paprastai pučia vidurius. Todėl 
vidiniam vartojimui geriausiai 
tinka sultys. Teigiamas šių sul-
čių poveikis organizmui ypač 
priklauso nuo jose esančio vi-
tamino U. Dažniausiai kopūstų 
lapų sultimis skatinamas skran-
džio sulčių išsiskyrimas. Todėl 
nepatariama jų vartoti, kai yra 
padidėjęs skrandžio sulčių išsis-
kyrimas ir rūgštingumas. Sultys 
iš lapų gaminamos sulčiaspau-
de arba lapai du kartus permala-
mi mėsmale, po to sultys išspau-
džiamos per marlę. Išspaustas 
sultis geriausia suvartoti tą pačią 
dieną. Sultys gali būti laikomos 
šaldytuve ne ilgiau kaip 2 paras. 

Rauginti kopūstai
Daugelis žmonių ne tik žie-

mą, bet ir vasarą mėgsta valgy-
ti raugintus kopūstus (žinotina, 
kad rauginant kopūstus, dalis 
vitaminų (C, B2, PP) ir kitų bio-
aktyvių junginių pereina į skys-
tį [rūgštimą] ir jame palyginti il-
gai išlieka). Rauginti kopūstai 
lengviau virškinami, mažai ka-
loringi (kaloringumas mažesnis 
netgi ir už ir taip jau mažai ka-
loringus šviežius kopūstus), il-
gam laikui sukelia sotumo po-
jūtį, o juose esančios organinės 
rūgštys skatina skrandžio sul-
čių ir tulžies išsiskyrimą. Tačiau 
raugintuose kopūstuose gausu 

sėlenų mišinys (po to ta vieta su-
tvarstoma).  

Hemorojus (esant užkietėju-
siems viduriams ir išangės krau-
javimui). 1–2 kartus per dieną po 
stiklinę geriamas raugintų ko-
pūstų skystis.

Ūmus viršutinių kvėpavimo 
takų kataras (gleivinės uždegi-
mas). 5–6 dienas geriama po 1/2 
stiklinės šiltų šviežių sulčių su 
cukrumi (šaukštelis cukraus stik- 
linei kopūstų sulčių) keletą kar-
tų per dieną.

Dantenų kraujavimas. Daug 
kartų per dieną kramtomi rau-
ginti kopūstai arba raugintų ko-
pūstų skysčiu skalaujama burna.

Galvos skausmas. Prie skau-
dančių galvos vietų pridedami 
švieži kopūstų lapai.

Nudegimai. Ant pakenktų 
vietų 2–3 kartus per dieną de-
dama šviežių kopūsto lapų (tin-
ka tik vidiniai kopūsto lapai; jie 
sumalami mėsmale arba smul-
kiai supjaustomi ir sugrūdami) 
ir kiaušinio baltymo mišinio (po 
to ta vieta sutvarstoma).

Nutukimas. Į mitybos racio-
ną reguliariai įtraukiamos švie-
žių kopūstų salotos.

Podagra (kojų skausmas; 
liga, kuriai būdingas šlapimo 
rūgšties druskų [uratų] kaupi-
masis sąnariuose). Ant skaudan-
čių sąnarių salotų pavidalu deda-
mi švieži kopūstų lapai. Ši pagal-
binė priemonė mažina skausmą.

Radikulitas (nugaros sme-
genų šaknelių uždegimas). Ant 
skaudamų vietų dedami švie-
ži kopūstų lapai. Po to jie už-
dengiami sviestiniu popieriumi 
(polietileno plėvele ar pan.), su-
tvarstoma ir dar kuo nors šiltai 
aprišama.

Stomatitas (burnos ertmės 
gleivinės uždegimas). Burna 
skalaujama keletą kartų per die-
ną šviežiomis kopūstų sultimis, 
atskiestomis (1:1/2–1) šiltu van-
deniu.

Galvos plaukuotosios da-
lies šašai. Procedūros pradžio-
je šašuotos vietos plonai patepa-
mos augaliniu aliejumi. Po to ant 
tų vietų dviem sluoksniais užde-
dami švieži kopūsto lapai (ypač 
tinka labai šviesūs), kurie keičia-
mi 2 kartus per dieną. Gydymo 
kursas – 2–3 savaitės.

Vidurių užkietėjimas. Ge-
riamos šiltos šviežios sultys po 
1/2 stiklinės 30 min. prieš valgį, 
laipsniškai didinant dozę iki 5–6 
stiklinių per dieną. Gydymo kur-
sas – 3–4 savaitės.

Romualdas OGinSKAS

Vaistų  
receptai galios 
iki 360 dienų

Pastaba. pagal vitamino C 
kiekį kopūstai konkuruoja su... 
apelsinais, citrinomis ir manda-
rinais, o vitamino P yra daugiau 
negu visose kitose daržovėse, iš-
skyrus petražolę!

Askorbigenas
Kopūstų sultyse esama neak-

tyvios vitamino C formos – as-
korbigeno. Jis verdant nesuyra, 
kaip, pavyzdžiui, kitos askorbo 
rūgšties formos, o pereina į bio-
logiškai aktyvią medžiagą – vi-
taminą C (perdirbant kopūstus 
įprastais būdais, askorbigeno ak-
tyvumas išlieka metus ir ilgiau). 
Beje, askorbo rūgšties (t. y. vita-
mino C) žymiai daugiau yra vi-
diniuose kopūsto gūžės lapuo-
se negu išoriniuose. Pavyzdžiui, 
bulvėse irgi esama šiek tiek as-
korbigeno, tačiau kopūstų la-
puose jo yra net 50 kartų dau-
giau! Kopūstai vertinami ne vien 
dėl pakankamo kiekio vitamino 
C ar U, bet ir dėl kitų vitaminų – 
E, K, B grupės ir mikroelementų. 

Kopūstus gali valgyti  
ne visi

Šviežių kopūstų nerekomen-
duojama valgyti: esant inkstų 
uždegiminėms ligoms, po pil-
vo ertmės ir krūtinės ląstos chi-
rurginių operacijų ir kai, sergant 
ūmiomis skrandžio bei žarnyno 

druskos. Užtat žmonėms, ser-
gantiems širdies, kraujagyslių, 
inkstų ligomis būtina raugintus 
kopūstus nuplauti vandenyje. 

Įsidėmėtina! Raugintų ko-
pūstų reiktų apskritai atsisakyti 
padidėjus skrandžio sulčių rūgš-
tingumui, sergant skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opalige, 
paūmėjus pankreatitui (pankre-
atitas – ūminis arba lėtinis kasos 
uždegimas), sergant inkstų ne-
pakankamumu, inkstų, tulžies 
pūsles akmenlige, padidėjus ar-
teriniam kraujospūdžiui, atsira-
dus pabrinkimų.

Pastaba: rauginti kopūstai – 
pakankamai efektyvi priemo-
nė, tinkanti nutukimo profilakti-
kai. Mat raugintuose kopūstuo-
se esanti tartrono rūgštis trukdo  
cukrui ir kitiems angliavande-
niams virsti riebalais.

Neįprastos gūželės
Švelnią ląstelieną turintis bro-

kolis – žiedinio kopūsto porūšis 
(šparaginis kopūstas) išoriškai 
šiek tiek panašus į neišsiskleidusį 
žiedą (beje, ant vieno stiebo gali 
būti keletas žydinčių pumpurų – 
žalsvų, melsvų, baltų, violetinių). 
Neįprastose gūželėse vitamino C 
yra 2 kartus, o karoteno 50 kar-
tų (!) daugiau negu gūžiniuose 
baltuosiuose kopūstuose. Taip 
pat yra daug B grupės vitami-

nų, rekordinis kiekis vitamino E, 
baltymų. Be to, brokolis turi kal-
cio, kalio, fosforo, ličio ir kt. me-
džiagų (šioje daržovėje yra šim-
tai medžiagų, dauguma jų mažai 
ar net visai neištirtos). 

Šviežios galvutės gali būti lai-
komos šaldytuve ne ilgiau kaip 3 
paras (laikant ilgiau, galvutes bū-
tina užšaldyti). Kad verdami bro-
koliai neprarastų savo maistinių 
ir gydomųjų savybių, jų neatšil-
džius, reiktų iš karto įdėti į ver-
dantį vandenį (pradžioje – stie-
bus, po to – gūželes); dar geriau 
juos troškinti garuose. Brokolius 
galima valgyti ir žalius (prieš tai 
stiebai apiplikomi vandeniu), su 
padažu ar be jo.

Brokoliai – vėžio 
profilaktikai

Brokoliai puikiai valo orga-
nizmą nuo sunkiųjų metalų, nau-
dingi sergant širdies, kraujagys-
lių, skrandžio ir kepenų ligomis, 
yra puiki profilaktikos priemonė 
nuo vėžio (beje, su keletu vėžio 
rūšių (pvz., plaučių) taip pat ko-
voja gūžinis baltasis kopūstas, o 
su liežuvio, stemplės, gimdos vė-
žiu – žiedinis kopūstas.

Neseniai brokoliuose atras-
ti šimtai biologiškai veiklių me-
džiagų, iš kurių ypatingą reikš-
mę turi sulforafanas (brokolių 
brendimo metu atsiranda iš gliu-
korafanino), mūsų organizme 
stimuliuojantis antivėžinių bal-
tymų gamybą, ir indolo jungi-
niai (kai, pvz., moteriškasis hor-
monas estrogenas, galintis su-
kelti krūties vėžį, tampa pavo-
jingas gyvybei, indolai medžia-
gų apykaitos procese padeda šį 
hormoną perdirbti į nepavojin-
gą produktą). Neįtikėtina, tačiau 
eksperimentais įrodyta, jog bro-
kolių ekstraktas bandomosioms 
žiurkėms dirbtinai sukelto pik-
tybinio auglio vystymąsi slopi-
na nuo 10 iki 100 kartų.

Gydymosi kopūstais 
receptai

Aterosklerozė. 3 kartus per 
dieną 20 min. prieš valgį geria-
ma nuo 1/2 iki 1 stiklinės šviežių 
ar raugintų kopūstų sulčių.

Beje, išspaustos kopūstų sul-
tys turėtų būti suvartotos tą pa-
čią dieną, nes ilgiau pastovėju-
sios jos būna nemalonaus kva-
po. Šviežias sultis reikia laikyti 
šaltai – jos skanesnės negu šiltos.

Avitaminozė (t.y. liga, kurią 
sukelia kurio nors vitamino trū-
kumas maiste). Vartojami švie-
ži ar rauginti kopūstai, jų sultys. 
Dozės nesilaikoma.

Šlapiuojanti egzema. Ant 
nesveikos vietos kartą per die-
ną dedamas susmulkintų ir pie-
ne virtų šviežių kopūsto lapų ir 
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Tolerancijos link Veiksmingiausias vaistas – 
tikėjimas gyvenimu

Vilniaus miesto savival-
dybėje pristatyta nuot-
raukų paroda „Įtampa“ – 
įtaigus meninis žvilgsnis 
į sunkia liga sergančių 
žmonių gyvenimą, jų kas-
dienybės pažinimą. Eu-
ropos išsėtinės sklero-
zės platformos inicijuota 
paroda suteikia galimy-
bę palyginti šių žmonių 
gyvenimą skirtingose ša-
lyse, pajusti didžiausią 
sergančiųjų siekį – būti 
savarankiškais žmonė-
mis, keisti visuomenės 
požiūrį į negalią.

Skirtingas požiūris  
į negalią 

Sostinės savivaldybėje pri-
statytoje parodoje – 20 išskirti-
nių meninių nuotraukų. Dar iš-
raiškingesni jas lydintys komen-
tarai – trumpi, jaudinantys pasa-
kojimai apie išsėtine skleroze (IS) 
sergančius žmones, juos lydin-
čias problemas. „Išsėtinė sklero-
zė negailestingai paveikė jos svei-
katą. Vos per 3 pirmuosius ligos 
mėnesius jos gyvenimas pasikei-
tė: nuo dalyvavimo tarptautinė-
se sinchroninio plaukimo var-
žybose iki vaikščiojimo pasire-
miant lazdele. Po dešimties metų 
ji nebegalės vaikščioti iš viso. Ta-
čiau IS nepaveikė merginos pro-
to ir šviesios dvasios. Čempio-
nės požiūris į gyvenimą jai su-
teikia stiprybės padėti kitiems, 
kuriems likimas taip pat pašykš-
tėjo sveikatos“, – taip pristato-
ma buvusi plaukimo čempionė  
graikė Vasiliki Garopoulou. 

„Monikai Kladko išsėtinė 
sklerozė diagnozuota tuomet, 
kai jai buvo 18. Praėjo keli de-
šimtmečiai, kol merginai galiau-
siai buvo paskirta genų terapi-
ja. Ši davė teigiamų rezultatų: 
tiek fizinei būklei, tiek pažeidi-

mų stabilizavimui. Deja, kaip nu-
mato Lenkijos sveikatos sistema, 
po trejų metų terapija buvo nu-
traukta. Tad Monikos būklė stai-
ga ir vėl pablogėjo – ji nebega-
li vaikščioti. Tačiau tėvas Antoni 
virtuvę pritaikė taip, kad jo duk- 
ra galėtų pagrindines užduotis 
atlikti pati“, – dar viena parodo-
je pristatomo IS sergančio žmo-
gaus istorija.  

Lietuvos išsėtinės sklerozės 
sąjungos pirmininkės Aldonos 
Droseikienės teigimu, šios pa- 
rodos tikslas – ne tik supažindin-
ti su liga. „Ši fotografijų paroda 
įrodo, kad daugelyje ES šalių iš-
sėtine skleroze sergančių žmo-
nių diskriminacija – vis dar aktu-
ali problema. Peržvelgę nuotrau-
kas matome, kad tokiose šalyse, 
kaip Islandija, Airija ar Ispanija 
sergantieji šia liga turi nepaly-
ginti geresnes galimybes nei kai-
myninėse Lenkijoje ir Baltarusi-
joje“, – pabrėžė sąjungos vadovė.

Vietoj nuotraukų – atviri 
pasakojimai

Lietuvos, kurioje gyvena apie 
4 tūkstančius IS sergančių žmo-
nių, situaciją A. Droseikienė va-
dina vidutiniška. „Turime tikrai 
geras diagnostikos galimybes, ta-
čiau gydymo galimybės vis dar 
ribotos“, – teigia 15 metų šia liga 
serganti moteris, vildamasi ne-
trukus sulaukti gerų žinių dėl 
gydymo prieinamumo. Sėkmin-
gam ligos gydymui labai svar-
bi ankstyva diagnostika. Anks-
tyvas diagnozavimas ir paskir-
tas tinkamas bei efektyvus gy-
dymas sulėtina ligos progresa-
vimą, smegenų nykimą. Negy-
doma arba neefektyviai gydo-
ma liga sukelia daug kančių ir 
per trumpą laiką jauną, darbin-
gą žmogų gali paversti visiškai 
neįgaliu.

Nė vienoje iš parodoje eks-
ponuojamų nuotraukų nesimatė 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedins-
kienė susitikime su sveikatos 
apsaugos ministru Vyteniu 
Andriukaičiu pristatė paskuti-
nių neįgalumo lygio ir darbin-
gumo lygio nustatymo kontro-
linių patikrinimų išvadas bei 
pakvietė skubiai kartu spręsti 
paaiškėjusias problemas.

Pasak ministrės, rezultatai 
sukrečiantys ir reikalaujantys 
skubių sprendimų. Per 2013 m. 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnyba (NDNT) pa-
teikė beveik 8000 užklausų gy-
dantiems gydytojams dėl pa-
pildomų medicininių duome-
nų ir dokumentų pateikimo. 
Taip pat aplankė beveik 1800 
asmenų namuose, siekiant pa-
tikrinti gydytojų įvertintą as-
mens savarankiškumą (Barte-
lio indeksą), ir nustatė apie 30 
proc. neatitikimų. Taip pat nu-
statyta daugiau smulkesnių, 
tačiau tolimesniems sprendi-
mams (pripažinti ar ne neįga-
lumą) svarbių aplaidumo fak-
tų, tokių kaip: diagnozės ne-
pagrįstos tyrimų rezultatais 
(laboratoriniai, instrumenti-
niai tyrimai), ne visada patei-
kiamos specialistų konsulta-
cijų išvados ir jas patvirtinan-
tys dokumentai, gydytojų pa-
teiktuose siuntimuose į NDNT 
diagnozės ir asmens savaran-
kiškumo įvertinimas (Bartelio 
metodas) pateikiami netiks-
lūs ir neatitinka realios asmens 
sveikatos būklės.

Pasak ministrės A. Pabe-
dinskienės, pirmoji grandinė, 
kuri yra dažnai ir lemiama, nu-
statant negalią, yra gydantis 
gydytojas, todėl labai svarbu, 
kad žmogus jau pirmoje gran-
dyje gautų kokybišką ir išsa-
mų rezultatą.

NDNT, siekdama geres-
nių rezultatų, įsivedė koky-
bės vadybos sistemą, padidi-
no sprendimų priėmimo skai-
drumą, padidino NDNT terito-
rinių skyrių priimamų spren-
dimų planinių ir neplaninių 
patikrinimų skaičių, pailgino 
sprendimų apskundimo laiką.

Tačiau, kaip pabrėžė minis-
trė A. Pabedinskienė, trūksta 
geranoriško bendradarbiavi-
mo iš gydančių gydytojų pu-
sės, todėl Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija siūlo 
pakeisti dalį teisės aktų, kad 
NDNT specialistai galėtų pasi-
telkti nepriklausomus eksper-
tus, taip pat siūlo sukurti gy-
dytojų, išrašančių siuntimus, 
kontrolės ir atsakomybės sis-
temą bei atsakomybės taiky-
mo tvarką.

Kaip pabrėžė socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė, svar-
bu, kad visos grandys atliktų 
savo darbą kokybiškai ir prisi-
imtų atsakomybę už sprendi-
mus, nes šiuo metu gydantys 
gydytojai atsakomybę perkelia 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybai.

„Bičiulystės“ ir SADM inf.

Pažeidimai 
nustatant 
neįgalumąpažįstamų veidų, aplinkos – Lie-

tuva šiame projekte nedalyvavo. 
Mūsų šalies situaciją savo pasa-
kojimais „iliustravo“ su šia klas-
tinga liga susidūrę žmonės

„Išsėtinė sklerozė – dažniau-
siai jaunų, darbingo amžiaus 
žmonių liga. Kuomet ji užklum-
pa, ji pradeda kėsintis į tai, kas 
tau svarbiausia – šeimą, karjerą, – 
kalbėjo žurnalistas, Lietuvos išsė-
tinės sklerozės sąjungos valdybos 
pirmininkas Tadas Jačiauskas. –  

tų visas iki šiol neaplankytas 
vietas, bet kuriame nors preky-
bos centre netgi galėtų sureng-
ti skuteriais judančių neįgaliųjų 
lenktynes: kas pirmasis suras-
tų ir nupirktų sąraše išvardy-
tas prekes. Nijolė tikra – tai ge-
rokai praskaidrintų jos bičiulių 
kasdienybę. 

N. Lukošiūtei teko atsisaky-
ti ir dar vieno pomėgio – mau-
dynių eketėje. Su šiuo prara-
dimu susitaikiusi moteris vis 
dėlto negali likti abejinga tam, 
kad sostinėje gyvenantis neįga-
lus žmogus apskritai neturi kur 
lankyti baseiną. Lazdynų ba-
seine sunkiai judančiam žmo-
gui nėra galimybių nusileisti į 
vandenį, „Impulso“ baseinuose 
tokie laipteliai yra, tačiau nėra 
turėklo pasilaikyti, tad vienam 
pasimėgauti maudynių malo-
numais ir čia neįmanoma.

Vis dėlto Vilniaus „Ryto“ 
progimnazijoje lietuvių kalbos 
mokytoja dirbanti N. Lukošiūtė 
džiaugiasi, kad jos negalią labai 
tolerantiškai sutiko ne tik kole-
gos (trečiame aukšte dirbusios 
pedagogės kabinetas buvo per-
keltas į pirmą aukštą), bet svar-
biausia – jos mokiniai. Kai prieš 
8-erius metus liga pasiekė to-
kią stadiją, kad pedagogei teko 
susidraugauti su lazdele, Nijo-
lė neslėpė gerokai baiminusis 
rugsėjį pasirodyti mokykloje. 
Tačiau, didelei mokytojos nuos-
tabai, jos mokiniai šį pokytį pri-
ėmė labai ramiai: „Jūs tas pats 
žmogus, lazda – tik įvaizdis.“ 
Ir dabar mokytoja net nespė-
ja pajusti, kaip prireikus įveik-
ti laiptus ar kitą kliūtį, ją suima 
stiprios mokinių rankos ir per-
kelia, kur reikia. „Mano moki-
niai – geriausias diplomatijos 
pavyzdys. Džiaugiuosi, kad 
auga tokia tolerantiška jauno-
ji karta“, – sako N. Lukošiū-
tė, pridurdama, jog aplinkinių 
dėmesys ir pagalba labai svar-
bi, tačiau ji neturi būti dirbtina, 
priverčianti neįgalų žmogų ne-
jaukiai jaustis. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.Parodoje „Įtampa“ eksponuojamos nuotraukos.

Mokytoja N. Lukošiūtė.

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos vadovai A. Droseikienė ir T. Jačiauskas.

Tačiau artimųjų palaikymas, tin-
kamas ne tik tavo paties, bet ir ap-
linkinių požiūris padeda neiškris-
ti iš įprasto gyvenimo ritmo.“ Iš-
sėtine skleroze Tadas susirgo prieš 
10 metų, vos pradėjęs trečiąjį savo 
gyvenimo dešimtmetį. Vieną die-
ną tiesiog pajuto, jog nevaldo pu-
sės kūno... Laimei, vyriškis serga 
neagresyvia IS forma, todėl gali 
sėkmingai ją kontroliuoti vais-
tais, aktyviai gyventi, dirbti, pasi-
rūpinti šeima. 

Mokytoja Nijolė Lukošiūtė iš-
sėtine skleroze serga jau 27-erius 
metus. Moteris ne iš karto „susi-
draugavo“ su šia diagnoze. Vis 
dėlto kurį laiką priešinusis paga-
liau susitaikė su likimu, tačiau į 
savo gyvenimą pesimizmo, niū-
rios nuotaikos neįsileido. Opti-
mizmu trykštanti pedagogė turi 
daugybę idėjų, kaip praskaidrin-
ti savo bičiulių gyvenimą, suteik-
ti jam daugiau džiaugsmo.

Geriausias diplomatijos 
pavyzdys 

„Žinau, kad išsėtinė sklerozė 
neišgydoma, bet aš ją kaip reikiant 
sutramdžiau“, – šypsosi N. Luko-
šiūtė. Besąlygiškai gydytojais pa-
sitikinti pedagogė neslepia per be-
veik 3 dešimtmečius išbandžiu-
si kone visus šios ligos gydymo 
metodus, Lietuvą pasiekiančius 
vaistus. Ištvėrė ir 12 chemotera-
pijos kursų. 

Vis dėlto liga gerokai pako-
regavo N. Lukošiūtės gyvenimą. 
Kažkada kaligrafiškai rašiusi mo-
teris juokauja dabar vos beįskai-
tanti savo užrašus. Tačiau dėl to 
pedagogė visai nesikremta – šią 
problemą labai lengvai išspren-
džia kompiuteris. Gaila, kad taip 
paprastai negalima susidoroti su 
kitais ligos padiktuotais rūpes-
čiais. Bėgioti mėgusi moteris da-
bar nė pasvajoti nedrįsta apie bu-
vusias įprastas 10 kilometrų dis-
tancijas. Net didžiuosiuose pre-
kybos centruose nesilanko – il-
gesni atstumai pareikalauja per 
daug jėgų ir ištvermės. Neatsitik-
tinai moterį pastaruoju metu už-
valdžiusi mintis įsigyti elektrinį 
skuterį. Tuomet ne tik apvažiuo-
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 10 d. 
9.00 Kobra 11 (124) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žingsnio 
(kart.). 12.00 Premjera. Miestelio ligo-
ninė (3/5). 13.00 Stilius (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem 
(104) N-7. 17.00 Kobra 11 (125) N-7. 
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (26). 19.25 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Teisė žinoti. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.45 Vakaro žinios. 23.00 Užsienio 
naujienos. 23.15 Dokumentinio kino 
vakaras. Premjera. Šaronas. Izrae-
lis, 2008 m. (Subtitruota). 0.15 Vie-
na byla dviem (104) (kart.) N-7. 1.30 
Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, vasario 11 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 125) 10.00 

„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka (kart.). 12.00 Prem-
jera. Miestelio ligoninė (3/6). 13.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (105) N-7. 17.00 Kobra 11 
(126) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių 
vasara (27). 19.25 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Užsienio naujienos. 23.15 Premjera. 
Prisikėlęs faras (4/4) N-7. 0.15 Viena 
byla dviem (105) (kart.) N-7. 1.30 Dė-
mesio centre (kart.). 

Trečiadienis, vasario 12 d. 
9.00 Kobra 11 (126) (kart.) N-7. 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (3/7). 13.00 Emigrantai 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (106) N-7. 17.00 Kobra 11 (127) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių vasara 
(28). 19.25 Bėdų turgus. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 Dė-
mesio centre. 21.45 Istorijos detekty-
vai. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 Užsie-
nio naujienos. 23.15 Premjera. Prisi-
kėlęs faras (4/5) N-7. 0.15 Viena byla 
dviem (106) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario 13 d. 
9.00 Kobra 11 (127) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (3/8). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (330) N-7. 17.00 Kobra 11 (128) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (29). 19.25 Taip. Ne. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Užsienio naujienos. 23.15 Paryžius. 
Drama. Prancūzija, 2008 m. N-7. 1.45 
Senis (330) (kart.) N-7. 3.00 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, vasario 14 d. 
9.00 Kobra 11 (128) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (26-29) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (3/9) 
13.00 Taip. Ne (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (331) N-7. 17.00 Lie-
tuvos nacionalinių kultūros ir meno 
premijų įteikimo iškilmės Lietuvos 
Respublikos Prezidento rūmuose. 
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.15 Žemės stulpai 
(2) N-7. 1.10 Senis (331) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, vasario 15 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.00 Pagalbos ranka. 
8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas 
(11). 9.25 Premjera. Mažasis princas 
(2). 9.50 Aviukas Šonas (3/17). 10.00 
Linksmoji knyga. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Durys at-
sidaro. 12.00 Premjera. Algimantas 
Šalna. Norėjau būti geriausias. Dok. 
f. 13.00 Detektyvo klasika. Šerloko 
Holmso nuotykiai (5, 6) Didžioji Bri-
tanija, 1984 m. N-7. 15.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Lyderių 
turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 
Visi namie. Artistai – Giedrius Savic-
kas ir Arūnas Sakalauskas. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 „Eurovizijos“ dainų konkurso 
nacionalinė atranka. 23.00 Premje-
ra. Operacija „Keksas“. Komedija. 
JAV, 2012 m. 0.50 Algimantas Šal-
na. Norėjau būti geriausias. Dok. f. 
2014 m. (kart.). 

Sekmadienis, vasario 16 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Dže-
ronimas (12). 9.25 Premjera. Maža-
sis princas (3). 9.50 Aviukas Šonas 
(3/18). 10.00 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 10.30 Premjera. Le-
onardas (3, 4). 11.30 Išsaugota per 
amžius. 12.00 Valstybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija Vilniuje, Simono 
Daukanto aikštėje. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės kalba. 12.30 Valstybės atkūrimo 
diena. Šv. Mišių tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus arkikatedros. 13.30 Išsau-
gota per amžius. Koncertas. 14.00 
Valstybės atkūrimo diena. Vasario 
16-osios minėjimas prie Lietuvos ne-
priklausomybės signatarų namų Vil-
niuje. 14.30 Išsaugota per amžius. 
Koncertas. 15.00 Vasario 16-osios 
šventinis koncertas „Laisvės pava-
saris“. 17.00 Tėvų klasė. 17.30 Lašas 
po lašo. 17.35 Stilius. 18.30 Lietuvos 
balsai. Chorų „Eurovizija“. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Rygos 
kariai. Istorinis filmas. Latvija, 2007 
m. (subtitruota). N-7. 23.45 Detekty-
vo klasika. Šerloko Holmso nuotykiai 
(5, 6) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, vasario 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). 7.25 Simp-
sonai (14) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (1) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1830). 10.00 Kaip gyventi su tė-
vais visą likusį gyvenimą (9, 10) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 12.25 Bū-
rys (12) N-7. 12.55 Ant bangos (39). 
13.30 Pilotas Balu (33). 14.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (6). 14.30 Simp-
sonai (15) N-7. 15.00 Rosarija (74) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (96) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane N-7. 20.00 Ma-
fijos kronikos N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (17)N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (14) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (135) N-14. 0.00 Žmogžudystė 
(11) N-14. 1.00 Kaulai (8) N-14. 1.55 
Choras (17) N-7. 2.45 Eureka (2) N-7. 
3.35 Mažylė Houp (9, 10) N-7. 

Antradienis, vasario 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Žalio-

ji akademija. 7.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6) (kart.). 7.25 Simpsonai 
(15) (kart.) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (2) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1831). 10.00 Kaip gyventi su tė-
vais visą likusį gyvenimą (11, 12) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 Kvieski-
te daktarą! N-7. 12.25 Būrys (13) N-7. 
12.55 Ant bangos (40). 13.30 Pilotas 
Balu (34). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (7). 14.30 Simpsonai (16) 
N-7. 15.00 Rosarija (75) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (97) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane N-7. 20.00 Pusvalandis 
su RAIL BALTICA. 20.30 Prieš sro-
vę N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(18) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Tėvynė (10) N-14. 23.05 CSI 
kriminalistai (22) N-14. 0.05 Žmogžu-
dystė (12) N-14. 1.05 Kaulai (9) N-14. 

1.55 Choras (18) N-7. 3.00 Eureka (3) 
N-7. 3.50 Mažylė Houp (11, 12) N-7. 

Trečiadienis, vasario 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 7.25 
Simpsonai (16) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (3) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1832). N-7. 10.00 Kaip 
gyventi su tėvais visą likusį gyveni-
mą (13) N-7. 10.30 Keistuoliai iš Bal-
tųjų rūmų (1). Komedija. JAV, 2012 
m. N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Bū-
rys (14) N-7. 12.55 Ant bangos (41). 
13.30 Pilotas Balu (35). 14.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (8). 14.30 Simp-
sonai (17) N-7. 15.00 Rosarija (76) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (98) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane N-7. 20.00 Obe-
lis nuo obels (5) N-7. 20.30 Laikykis! 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(19) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
2.00 Vikingų loto. 22.05 Elementaru 
(20) N-7. 23.05 Pelkė (2) N-7. 0.05 
Amerikiečiai (1) Drama. JAV, 2012 
m. N-14. 1.25 Kaulai (10) N-14. 2.15 
Choras (19) N-7. 3.05 Eureka (4)N-7. 
3.55 Mažylė Houp (13, 14) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 7.25 
Simpsonai (17) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (4) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1833). 10.00 Keistuoliai 
iš Baltųjų rūmų (2, 3) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Būrys (15) N-7. 12.55 Ant 
bangos (42). 13.30 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (1). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (9). 14.30 Simpsonai (18) 
N-7. 15.00 Rosarija (77) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (99) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane N-7. 20.00 Kelionė pas 
šamaną N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (20)N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Porininkai (4) N-7. 23.05 Kaulai 
(19) N-14. 0.05 Amerikiečiai (2) N-14. 
1.05 Kaulai (11) N-14. 2.00 Choras 
(20) N-7. 2.50 Eureka (5) N-7. 3.40 
Mažylė Houp (15, 16) N-7. 

Penktadienis, vasario 14 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.25 
Simpsonai (18) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (5) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1834). 10.00 Keistuoliai 
iš Baltųjų rūmų (4, 5) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Būrys (16) N-7. 12.55 
Ant bangos (43). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (2). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). 14.30 Simpsonai 
(20) N-7. 15.00 Rosarija (78) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (100) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 18.10 Didžio-
sios piršlybos. Lietuva, piršlybų šou, 
2014. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Dama 
ir valkata. Animacinis f. JAV, 1955 
m. 21.05 Valentinas vienas. Kome-
dija. Lietuva, 2013 m. N-14. 23.10 
Graži moteris. Romantinė komedija. 
JAV, 1990 m. N-7. 1.35 Puikus pla-
nas. Nuotykių komedija. Prancūzija, 
2012 m. N-7. 

Šeštadienis, vasario 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (9) N-7. 7.30 
LEGO Čima legendos (25). 8.00 
Smurfai (13). 8.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (3). 9.00 Skunk Fu (19, 
20). 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Sva-
jonių sodai. 11.00 Loch Nesas. Dra-
ma. Didžioji Britanija, JAV, 1996 m. 
13.10 Šėlionės už kadro. Komedija. 
JAV, 2008 m. N-7. 5.00 Porininkai 
(4) (kart.) N-7. 16.10 Motina ir sū-
nus (3). N-7. 16.40 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.10 Ekstrasensai tiria (40) 
N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas. Nuotykių f. JAV, D. Brita-
nija, 2008 m. N-7. 21.55 Markas Po-
las. Nuotykių drama. JAV, 2007 m. 
N-7. 1.30 Raudonasis erelis. Nuoty-
kių f. Ispanija, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, vasario 16 d. 
7.30 Teleparduotuvė (2). 7.45 

Užburtoji fleita. Animacinis f. JAV, 
1994 m. 8.45 Nuostabusis Zoro. Ani-
macinis f. JAV, 2002 m. 10.10 Smal-
sutis Džordžas. Animacinis f. JAV, 
2006 m. N-7. 11.55 Mapetai. Kome-
dija. JAV, muzikinis, 2011 m. 14.00 
Naktis „Roksberio“ klube. Komedi-
ja. JAV, 1998 m. N-7. 15.40 Audros 
karys. Nuotykių f. JAV, 2006 m. N-7. 
17.30 Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos koncertas iš Vilniaus Kate-

Pirmadienis, vasario 10 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.20 
Smalsutė Dora (19). 6.50 Tomas 
ir Džeris (42). 7.20 Na, palauk! (2) 
(kart.). 7.35 Kiaulė taupyklė. Anima-
cinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (82) N-7. 8.50 Nuotakos tė-
vas 2 (kart.) N-7. 11.00 Boltas. Anima-
cinis f. JAV, 2008 m. (kart.) 12.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (12). 13.25 Na, 
palauk! (3). 13.40 Bobikas svečiuo-
se pas Barbos. Animacinis f. Rusija, 
1977 m. 13.55 Audra (66) N-7. 15.00 
Atpildas (47) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 Juodasis sąrašas (2) 
N-7. 23.00 Judantis objektas (2) N-7. 
0.00 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (36) N-7. 0.55 Ka-
rališkos kančios (14) N-7. 1.50 Skai-
čiai (13) N-7.

Antradienis, vasario 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (20). 6.50 Tomas 
ir Džeris (43). 7.20 Na, palauk! (3) 
(kart.). 7.35 Bobikas svečiuose pas 
Barbosą. Animacinis f. Rusija, 1977 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(83) N-7. 8.50 Dėdė Bakas. Komedi-
ja. JAV, 1989 m. (kart.) 10.55 Herbis. 
Lenktynių asas. Nuotykių komedija. 
JAV, 2005 m. (kart.). 12.55 Mada-
gaskaro pingvinai (13). 13.25 Na, pa-
lauk! (4). 13.40 Gyveno kartą šuo. Ani-
macinis f. Rusija, 1982 m. 13.55 Au-
dra (67) N-7. 15.00 Atpildas (48) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pašėlu-
sios močiutės N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Abso-
liuti valdžia. Veiksmo f. JAV, 1997 m. 
N-14. 0.25 Karališkos kančios (15) 
N-7. 1.20 Skaičiai (14) N-7.

Trečiadienis, vasario 12 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (21). 6.50 Tomas 
ir Džeris (44). 7.20 Na, palauk! (4) 
(kart.). 7.35 Gyveno kartą šuo. Ani-
macinis f. Rusija, 1982 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (84) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
KK2 (kart.) N-7. 11.00 KK2 penkta-
dienis (kart.) N-7. 12.25 Ponas By-
nas (24). 12.55 Madagaskaro pingvi-
nai (14). 13.25 Na, palauk! (5). 13.40 
Mikė Pūkuotukas. Animacinis f. Ru-
sija, 1969 m. 13.55 Audra (68) N-7. 
15.00 Atpildas (49) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 24 valandos 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Baisiausia mano gy-
venimo savaitė (9). N-7. 21.05 Ponas 
Bynas (4) N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
21.45 Renkamės Europą. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Šarvuotis. Veiks-
mo f. JAV, 2009 m. N-14. 23.45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius (37) N-7. 0.40 Karališkos kančios 
(16) N-7. 1.35 Skaičiai (15) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 13 d.
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (22). 6.50 Tomas 
ir Džeris (45). 7.20 Na, palauk! (5) 
(kart.). 7.35 Mikė Pūkuotukas. Ani-
macinis f. Rusija, 1969 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (85) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.10 KK2 
(kart.). N-7. 11.45 Baisiausia mano gy-
venimo savaitė (9) (kart.). N-7. 12.25 
Ponas Bynas (25). 12.55 Madagas-
karo pingvinai (15). 13.25 Na, palauk! 
(6). 13.40 Mikė Pūkuotukas eina į sve-
čius. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
13.55 Audra (69) N-7. 15.00 Atpildas 
(50) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 
Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.00 VAKARO SEAN-
SAS Porininkai. Veiksmo trileris. JAV, 
1997 m. N-14. 23.50 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (38) N-7. 
0.45 Ties riba (15) N-14. 1.40 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, vasario 14 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (23). 6.50 Tomas 
ir Džeris (46). 7.20 Na, palauk! (6) 
(kart.). 7.35 Mikė Pūkuotukas eina į 

svečius. Animacinis f. Rusija, 1971 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (86) N-7. 8.50 Sochi 2014 Olim-
pinės žiemos žaidynės. Atidarymo 
ceremonija (kart.). 12.25 Ponas By-
nas (26). 12.55 Madagaskaro pingvi-
nai (16). 13.25 Na, palauk! (7). 13.35 
Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių diena. 
Animacinis f. Rusija, 1972 m. 13.55 
Audra (70) N-7. 15.00 Atpildas (51) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.50 24 valandos N-7. 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2 penktadienis 
N-7. 21.00 PREMJERA Su meile, 
Merūnas. 22.45 PREMJERA Valenti-
no diena. Romantinė komedija. JAV, 
2010 m. N-7. 1.15 Beverli Hilso po-
licininkas. Veiksmo komedija. JAV, 
1984 m. N-7. 

Šeštadienis, vasario 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (8). 6.55 Burtininkai (13). 
7.20 Policijos akademija (54). 7.45 
Krepšininkai (21). 8.10 Mano draugė 
beždžionėlė (7). 8.35 Benas Tenas 
prieš ateivius. Lemiama kova (51). 
9.00 Receptų užkalbėtoja. 9.30 Pa-
dėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Susipažinkite su Robinsonais. 
Animacinis f. JAV, 2007 m. 11.50 
Auklės dienoraštis. Komedija. JAV, 
2007 m. N-7. 14.00 Mano puikioji au-
klė (32). 14.35 Didingasis amžius (46) 
N-7. 16.45 Aeroplanas 2. Tęsinys. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1982 m. N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS. 
PREMJERA Katės ir šunys. Kačių 
kerštas. Komedija šeimai. Australija, 
JAV. N-7. 20.40 Supermenas. Sugrį-
žimas. Veiksmo f. JAV, 2006 m. N-7. 
23.45 Aš tave irgi myliu. Romantinė 
komedija. Australija, 2011 m. N-14. 
1.55 Dienos šviesa. Veiksmo trileris. 
JAV, 1996 m. N-7. 

Sekmadienis, vasario 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (9). 6.55 Burtininkai (14). 
7.20 Policijos akademija (55). 7.45 
Krepšininkai (22). 8.10 Mano draugė 
beždžionėlė (8). 8.35 Benas Tenas 
prieš ateivius. Lemiama kova (52). 
9.00 Sveikatos ABC. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Operacija Dramblio per-
gabenimas. Nuotykių f. JAV, 1995 m. 
12.05 Sugrįžęs iš praeities. Komedi-
ja. JAV, 1999 m. N-7. 14.05 Mano pui-
kioji auklė (33). 14.35 Didingasis am-
žius (47) N-7. 16.45 Ne vienas kely-
je. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
PREMJERA Švęskime Laisvę. 2014 
m. Koncertas. 21.40 Perl Harboras. 
Karinė drama. JAV, 2001 m. N-7. 1.10 
Paskutinė naktis. Drama. JAV, Pran-
cūzija, 2010 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 10 d. 
6.50 Gamta iš arti (kart.). 2014 

m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 9.00 Povestuvinė kelionė į Ker-
kyr. Romantinė drama. Vokietija, 
2011 m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų 
patikrinimas (84) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome (225) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (21) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (87). 
15.30 Avataras (46). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (85) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (63) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 Psichoanalitikas. Drama. 
JAV, 2009 m. N-14. 23.35 Spartakas. 
Prakeiktųjų karas (2) N-14. 0.35 Men-
talistas (63) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (85) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (49) (kart.) 
N-7. 9.00 Nortas (kart.) Komedija šei-
mai. JAV, 1994 m. 11.00 Prokurorų 
patikrinimas (85) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome (226) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (22) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (88). 
15.30 Avataras (47). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (86) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (64) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 Milijonas metų prieš mūsų 
erą II. Komedija. Ispanija, Prancūzija, 
2007 m. N-14. 23.35 Spartakas. Pra-
keiktųjų karas (3) N-14. 0.35 Menta-
listas (64) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (86) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, vasario 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Jūrų velniai (27, 28) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (86) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me (227) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (23) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (89). 15.30 Avata-
ras (48). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (87) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (65) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Kelly gauja. Biografinė drama. 
Australija, Didžioji Britanija, Prancū-
zija, 2003 m. N-14. 23.45 Spartakas. 
Prakeiktųjų karas (4) N-14. 0.45 Men-
talistas (65) (kart.) N-7. 1.40 Prokuro-
rų patikrinimas (87) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, vasario 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (49) (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (87) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(228) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (1) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(1). Nuotykių komedija. JAV, 2013 m. 
15.30 Avataras (49). 16.00 Prokuro-
rų patikrinimas (88) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (66) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Pra-
juokink mane N-7. 21.30 Elos slėny-
je. Kriminalinė drama. JAV, 2007 m. 
N-14. 23.55 Karo vilkai. Likvidatoriai 3 
(9) N-14. 0.55 Mentalistas (66) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas (88) 
(kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Penktadienis, vasario 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Jaunavedžiai (9, 10) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (88) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(229) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (2) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(2). 15.30 Avataras (50). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (89) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Jaunavedžiai (11, 12) 
N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Amerikie-
tiškos imtynės (2) N-7. 22.00 Ugnies 
ringas. Veiksmo drama. JAV, 1991 
m. N-14. 0.05 Kelly gauja. Biografi-
nė drama. Australija, Didžioji Britani-
ja, Prancūzija, 2003 m. (kart.) N-14. 
2.15 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 15 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (58) N-7. 8.30 Atsar-
giai – moterys! (13) N-7. 9.00 Nerea-
lu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Šefas 
rekomenduoja. 10.30 Liutauro virtu-
vė. 11.00 Galiūnai (12). 12.00 Dvie-
se prieš gamtą (12) N-7. 13.00 Dvira-
čio šou (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai (11, 
12) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Jūrų velniai (29) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai N-7. 19.30 
Laikinai nėščia. Romantinė komedija. 
JAV, 2009 m. N-7. 21.20 MANO HE-
ROJUS Žiaurumas. Veiksmo trileris. 
JAV, 2003 m. N-14. 23.20 AŠTRUS 
KINAS Palikti vandenyne. Trileris. 
JAV, 2003 m. S. 1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 16 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo 
(59) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio 
rytas. Pramoginė laida. 10.50 Gamta 
iš arti. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Žuvys mons-
trai. Mekongo paslaptis (5) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Jūrų velniai (30) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (50) N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Povestuvinė kelionė 
į Zambiją. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2009 m. N-7. 21.05 RUSŲ KINAS 
Rževskis prieš Napoleoną. Komedija. 
JAV, Rusija, Ukraina, 2012 m. N-14. 
22.50 Elos slėnyje. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2007 m. (kart.) N-14. . 1.10 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

dros aikštės. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Šuolis! 
N-7. 22.30 Tadas Blinda. Pradžia. 
Nuotykių drama. Lietuva, 2011 m. 
N-7. 0.40 Slaptavietė. Trileris. JAV, 
2011 m. N-14. 
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„Pajūrio naujienose“ Irena Šeškevičienė pasakoja apie 
prasmingą amerikiečių kompanijos iniciatyvą. 

Kretingos dienos veiklos centro 
Salantų padalinio dviaukščio 
pastato rūsyje pradėtas rengti hi-
gienos kambarys – tai jau antro-
ji JAV kelionių agentūros „Over-
seas Adventures Travel“ dovana 
neįgaliems Salantų žmonėms. 

Kelionių agentūra „Overse-
as Adventures Travel“, be ke-
lionių organizavimo, vykdo ir  
socialinius labdaros projektus: 
pirkdami kelialapį turistai dalį 
lėšų skiria kilniems tikslams. 
Salantiškiai šiai kelionių agen-
tūrai buvo išsakę tris pageidavi-
mus: pakeisti langus, įrengti hi-
gienos kambarį ir medžio apdir-
bimo dirbtuves. 

Kretingos dienos veiklos cen-
tro Salantų padalinio vyriausioji 
socialinė darbuotoja Rūta Dore-
lienė džiaugėsi, kad pernai ame-
rikiečių dėka buvo pakeisti lan-
gai – tam jie skyrė 26 tūkst. Lt. 
Šiemet pildosi jau antroji svajo-
nė – salantiškiai turės higienos 
kambarį: bus įrengti 2 dušai, tu-
aletas, kriauklė, persirengimo 
spintelės už 40 tūkst. Lt. R. Do-
relienė pasakojo, kad higienos 
problemos čia yra labai aktua-
lios. Kasdien centrą lanko 20 as-
menų, o 4–5 čia ir gyvena, nes tei-
kiamos trumpalaikės socialinės 
globos paslaugos iki pusės metų. 

Per dvejus metus pas Salan-

tų neįgaliuosius apsilankė apie 
150 JAV senjorų grupių, kurio-
se – nuo 8 iki 15 asmenų. Minėta 
kelionių agentūra pareiškė norą 
bendrauti ir šiemet. Pakeliui iš 
Klaipėdos į Rygą svečiai užsu-
ka į Salantų centrą pabendrau-
ti su neįgaliais žmonėmis. Tam 
amerikiečių senjorų grupė ski-
ria po kelias valandas: kartu da-
lyvauja užsiėmimuose – velia iš 
vilnos, siuva, lipdo iš molio. Ne-
įgalieji laukia šių susitikimų, jie 
pasijaučia reikalingi, nes trum-
pam tampa svetimšalių mokyto-
jais, o per daugkartinius jų vizi-
tus jau pramoko ir keleto įprastų 
angliškų frazių, pabrėžė R. Do-
relienė. Turistams šie vizitai taip 
pat patinka, nes jie pamato savo 
aukos prasmę.

Amerikiečių kompanijos 
„Overseas Adventure Travel“ 
keliones pirkdami žmonės išsyk 
paaukoja 10 dolerių (25 Lt) į fon-
dą „Grande circle Foundation“. 
Šie pinigai yra skiriami labda-
ringiems tikslams: fondas vienu 
metu vykdo 150 projektų įvai-
riuose pasaulio regionuose ir su-
teikia paramos už 9 mln. JAV do-
lerių (23 mln. Lt): gelbsti nuken-
tėjusiems nuo stichinių nelaimių, 
padeda įkurti meno mokyklas, 
siuvyklas trečiojo pasaulio ša-
lyse, remia neįgaliųjų projektus.

Senjorų iš JAV pagalba 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Šiaulių krašte“ išspausdintas Justinos Dikšaitės straipsnis 
apie šoudauno (aklųjų teniso) čempioną. 

Šoudauno čempionas 
treniruoja ir konkurentus

Natolne (Suomija) vykusiose 
atvirose Suomijos neįgaliųjų 
žaidynėse „Pajulahti-2014“ šou-
dauno rungtyje šiaulietis Pau-
lius Kalvelis užėmė 5 vietą iš 26 
dalyvių. Sportininkas pripažįs-
ta nustebinęs pats save. Dabar 
jo laukia balandžio mėnesį vyk-
siantis Lietuvos šoudauno čem-
pionatas, kuriame kelia rimtą 
užduotį – ketvirtą kartą apgin-
ti šalies čempiono vardą. Gegu-
žės pradžioje šiauliečio laukia 
tarptautinis šoudauno turnyras 
Milane (Italija). Tai – pats stip-
riausias ir rimčiausias šoudau-
no turnyras pasaulyje. „Jei vis-
kas klostysis gerai, tada vasarą 
dalyvausiu Olandijoje vyksian-
čiame Europos šoudauno čem-
pionate“, – sakė P. Kalvelis. 2012 
metais Europos čempionate Ita-
lijoje P. Kalvelis buvo aštuntas.

Šoudaunas atsirado po An-
trojo pasaulinio karo kaip vie-
na iš reabilitacijos priemonių 
kare regėjimo netekusiems ka-
riams ir išpopuliarėjo Ameriko-
je bei Skandinavijos šalyse. Juo 
P. Kalvelis susidomėjo ir žaisti 
pradėjo 2008 metais. Šiaulių sil-
pnaregių ir aklųjų sporto klube 
„Perkūnas“ aklųjų riedulio (gol-
bolo) ir šaškių treneriu dirban-
tis P. Kalvelis pradėjo mokyti ir 
šoudauno subtilybių.

„Šoudaunas nuo įprasto sta-
lo teniso skiriasi tuo, kad žai-

dėjai dėvi apsauginius akinius 
ir rankų apsaugas. Teniso ka-
muoliukas yra plastikinis, 6 cm 
skersmens, jo viduje – geležiniai 
rutuliukai, pagal kurių sklei-
džiamą garsą tenisininkas nu-
stato, kur kamuoliukas yra. Ra-
ketės taip pat neįprastos – stačia-
kampės, ne ilgesnės nei 30 cm, iš 
kurių 10 cm užima raketės ko-
tas“, – pasakojo P. Kalvelis.

P. Kalvelis sako, kad šis 
sportas nėra brangus ir lengvai 
prieinamas regėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms. Dabar „Per-
kūne“ šoudauną žaidžia apie 10 
šiauliečių: vyrai ir moterys. Pa-
sak P. Kalvelio, žaisti šoudau-
ną yra sunkiau nei stalo teni-
są, tačiau jei turi bent vidutinę 
klausą, reakciją ir motorinius 
gebėjimus, tikrai gali išmėgin-
ti šį sportą.

Nors Lietuvos šoudauno 
čempionatas rengiamas nebe 
pirmą kartą, tačiau Kūno kul-
tūros ir sporto departamentas 
aklųjų stalo teniso dar neįtrau-
kė į kvalifikuotų sporto šakų są-
rašą, todėl šoudauno šiauliečius 
P. Kalvelis moko nemokamai. 

Maskvoje surengtoje Aklų-
jų sporto federacijos asamblė-
joje nuspręsta 2020 metų paro-
limpinėse žaidynėse šoudauną 
įtraukti į parodomąją programą, 
o 2024 metais šoudauną pripa-
žinti ir parolimpine sporto šaka.

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Talentingasis 
smuikininkas

Vienas žymiausių šių lai-
kų smuiko virtuozų Iza-
okas Perlmanas garsėja 
savo techniškumu, drą-
siomis improvizacijomis 
ir tikslumu atliekant kū-
rinius. Smuikininko re-
pertuaras neapsiriboja 
vien tik garsiaisiais kla-
sikais  – jis yra ir puikus 
šiuolaikinių kompozito-
rių kūrinių atlikėjas. Izao-
kas yra pasirodęs su dau-
geliu geriausių pasaulio 
orkestrų. Šis atlikėjas, 
be savo ypatingo talen-
to, turi ir dar vieną išskir-
tinumą – jis niekuomet 
negroja atsistojęs. Ne to-
dėl, kad norėtų išsiskirti, 
jis stovėti tiesiog negali.

Liga užklupo dar visai 
mažą

I. Perlmanas gimė Izraelyje, 
Lenkijos imigrantų šeimoje. Jau 
nuo mažens tėvai pastebėjo, kad 
vaikui ypatingai patinka muzika. 
Būdamas vos trejų metų, berniu-
kas mėgino įstoti į Šulamito mu-
zikos konservatoriją, tačiau jo ne-
priėmė dėl amžiaus. Vėliau Iza-
oką netikėtai užklupo liga – bū-
damas ketverių jis susirgo polio-
mielitu. Berniukas dėl ligos nete-
ko galimybės vaikščioti – jis galė-
jo judėti tik su ramentais. Tačiau 
liga neužgesino svajonės groti. 
Praėjus kuriam laikui, kaip ir no-
rėjo, Izaokas buvo priimtas mo-

kytis groti smuiku Šulamito kon-
servatorijoje. Būdamas vos 10-
ties metų jis jau atliko savo pir-
mąjį rečitalį. 

Staigi karjera
Nepaisant to, kad dėl nega-

lios jam sunkiau judėti, vaikinas 
net nemanė atsisakyti gyvenimo 
jam siūlomų galimybių. Būda-
mas 13 metų jis persikėlė gyven-
ti į Jungtines Amerikos valstijas, 
kur toliau tobulino savo muziki-
nius gebėjimus. Vos tik atvykęs 
į Ameriką berniukas buvo pris- 
tatytas Amerikos publikai Edo 
Salivano televizijos šou kartu 
su labai garsia muzikos grupe  
Rolling Stones. Po šio jo pasi-
rodymo sekė daugybė pasiūly-
mų dalyvauti įvairiose laidose 
bei groti koncertuose. Taip labai 
sunkiai vaikštantis 13-ametis jau-
nuolis tapo gerai žinomu smui-
ko atlikėju. Jaunuolis kartu su ki-
tais muzikantais ėmė rengti pa-
sirodymus Baltuosiuose rūmuo-
se, koncertavo didžiosiose Jung-
tinių Amerikos valstijų scenose. 
Gali pasirodyti, kad būtent ne-
galia padėjo jam išgarsėti, tačiau 
taip teigti būtų visiškai netiesa – 
Izaokas visuomet buvo vertina-
mas tik dėl savo talento. I. Perl-
manas niekuomet nesijautė ki-
toks nei visi. Jis būdavo užim-
tas – repetuodavo nuo ryto iki 
vakaro, nuolatos koncertuodavo, 
tad ir galvoti apie sunkumus ne-
likdavo laiko. 

Po daugiau nei trisdešim-
ties metų stulbinamos karjeros 

Izaokas nusprendė grįžti į gim-
tinę, kur prisijungė prie Izrae-
lio Filharmonijos orkestro, nors 
taip pat daug koncertuodavo ir 
kaip solo atlikėjas. Su Izraelio 
Filharmonijos orkestru smuiki-
ninkas apkeliavo beveik visą pa-
saulį, stebindamas savo išskirti-
niu talentu.

Edukacinė veikla
Negalėdamas nusėdėti vie-

noje vietoje, I. Perlmanas priėmė 
pasiūlymą mokyti ir taip perduo-
ti savo, kaip smuikininko, žinias 
ir kitiems. Jis ėmė dėstyti muziką 
Bruklino koledže. Izaokas nuolat 
rengia susitikimus su paprastais 
žmonėmis, besidominčiais mu-
zika. Jis atsakinėja į įvairius su 
muzika susijusius klausimus ir 
dalija patarimus. Kartu su žmo-
na I. Perlmanas įkūrė fondą, skir-
tą 11–18 metų jaunuoliams, no-
rintiems mokytis groti smuiku. 
Jiems suteikiama galimybė daly-
vauti muzikos stovyklose, kurio-
se dalis išlaidų padengiama fon-
do lėšomis.

Niekuomet nesijautė ko 
nors negalintis

Niekas net negalėtų pagal-
voti, su kokiais sunkumais susi-
dūrė vienas garsiausių šių dienų 
smuikininkų I. Perlmanas. Atli-
kėjas švytinčiu veidu niekam ne-
leistų jo gailėtis. Sunkumai, su-
kelti negalios, nesutrukdė jam 
siekti svajonės ir galbūt tik su-
teikė dar daugiau ryžto. Kalbant 
apie tokį didį talentą turintį atli-
kėją, niekam nekyla mintis pa-
brėžti jo negalios. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma LUKOŠEVIČIŪTĖIzaokas Perlmanas groja su Toronto simfoniniu orkestru.

KTU Biomedicininės inžine-
rijos instituto doktorantas An-
drius Petrėnas kartu su kole-
gomis kuria širdies monitorin-
go sistemą, kuri atpažintų ir, 
laiku paskyrus gydymą, suma-
žintų smegenų insulto pavojų. 
„Mūsų sukurtas metodas geba 
patikimai atpažinti net ir kelių 
sekundžių trukmės prieširdžių 
virpėjimo epizodus. Dėl nepil-
nai pasišalinančio kraujo gali su-
sidaryti krešuliai, kurie patekę į 
smegenis gali sukelti insultą“, – 
pasakoja A. Petrėnas. Yra nusta-

Širdies veiklą sekantys 
marškinėliai

tyta, kad prieširdžių virpėjimas 
insulto riziką padidina 5 kartus.

Jaunieji KTU mokslininkai 
šiuo metu dirba ties projektu, 
kuriuo bandoma integruoti šir-
dies veiklos stebėsenos sistemą 
į išmaniuosius marškinėlius. To-
kius marškinėlius galėtų dėvėti 
senyvi, sergantys diabetu ar ki-
tomis širdies ligomis, taip pat 
kitoms padidintos rizikos gru-
pėms priklausantys žmonės. 
Marškinėliai siųstų pranešimą 
į, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, 
kuris, pagal A. Petrėno su kole-

gomis sukurtą algoritmą, išana-
lizuotų situaciją ir praneštų, ar 
yra pavojus.

„Tokios patogios monitorin-
go sistemos kol kas nėra, o mūsų 
sukurtas metodas gerai aptin-
ka net ir trumpiausius priešir-
džio virpėjimo epizodus. Gy-
dytojams tai būtų puiki pagal-
ba atpažįstant simptomus dar 
iki tol, kol liga nepasiekė kriti-
nio lygio“, – teigia KTU biome-
dicinos inžinerijos doktorantas 
A. Petrėnas.

„Bičiulystės“ ir KTU inf.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

Nereikia man 
gyvenimų kitų...

Besmegenis
Kaip smagu būdavo lipdy-

ti tuos sniego žmogelius besme-
genius, ridenti už save dides-
nius sniego kamuolius, paskui 
lyg dailininkams piešti besmege-
nio veidą. Kartais – piktoką, su-
siraukusį, kartais – linksmą, be-
sišypsantį. Duoti į rankas šluotą 
ir pasvajoti, kad tas sniego žmo-
gus saugo ne tik kiemo ramybę, 
bet ir siunčia mums pačius gra-
žiausius spalvotus sapnus.

Sninga
Pažvelk į dangų ir pamatysi, 

kad iš didelių pilkų debesų pul-
kais skrieja snaigės. Lyg drovios, 

nelabai patyrusios baleto šokė-
jos, jos kartais supainioja žings-
nelius, nuskrieja į šoną. Nelabai 
ir tesupyksta ant jų vėjas – žino, 
kad snaigėms tai pirmas ir pa-
skutinis pasirodymas, nes pasie-
kusios žemę jos pavirs gražiais 
vandens lašeliais. Bet kol kas jos 
laimingos, šoka, sukasi vėjo sū-
kuryje. Nesinori atsitraukti nuo 
lango stiklo. Snaigių šokio grožis 
išblaško visas sunkias mintis. Šir-
dyje lieka tik džiaugsmas – toks 
šviesus ir tyras, lyg tas žemėn ke-
liaujantis baltas snaigių pulkelis. 

Žiemos pasaka
Žiemos vakarą žiūrėdama 

pro langą į baltas sniego pusnis, 
apsnigtas gatves, baltas eglių 
skaras ir vėl mintimis nuklys-

tu į nelabai tolimą praeitį, kada 
su visa šeima keliaudavome 
apsnigtomis mūsų miestuko ga-
tvėmis. Dažnai tos kelionės va-
dovu tapdavo tėtis, lyg iš apsnig-
tų gatvių sidabrinio sniego ap-
kloto ištraukdavęs vis naują, dar 
negirdėtą istoriją. Tada snieguo-
tos gatvės tapdavo alėjomis, ku-
riomis vaikšto princai ir prince-
sės, sniego pusnys – užburtomis 
pilimis. Tik sustojus prie savo 
namų durų liūdnai atsidusda-
vome, kad žiemos pasaka baigė-
si. Atsisveikindamos žiemos šokį 
šokdavo snaigės, o mes, malo-
niai sušilę, kambaryje vėl lauk-
davom kito vakaro, kitos kelio-
nės į paslaptingą žiemos pasaką.

Negalia – meilei ne kliūtis.                                                                             Rasos Skeiverienės nuotr.Nuotraukų konkursui 

Sakau, atidėsiu gyvenimą kokiam  
                                                pusdieniui,
Gal pasitaisys.
Atidėjau, o jis vis tiek eina, eina ir eina
Nepasitaisydamas.

J.Marcinkevičius
Eina gyvenimas. Taip mąsčiau 
prieš daugelį metų. Dabar ma-
tau – jis bėga. Kasdien greičiau 
ir greičiau. Džiaugiuos, kad jis 
dar turi jėgų bėgti. Bėga toks, 
kokį gyvenu. Skausmingas, tu-
rintis akimirkų gražių, ieškantis, 
viltingas tarp gerų gerų žmonių. 
Nereikia man gyvenimų kitų. Aš 
turiu savąjį ir jį myliu. Nors jo 
kelias turi daug aštrių spyglių. 
Bet aš kaip paukštis praskren-
du virš jų.

Gal ir tu, bičiuli, ne kartą sa-
kei: „Gyvenime, nelėk. Įveikti 
man nesėkmes, ligas padėk.“ O 
tada, o tada jau lėkt gali. Bet būk 
tik mano. Nepralenk kely.Visi 
mes mylime gražesnį, skaudesnį, 
bet vienintelį gyvenimą – savo.

Žmogau, dabar žiema šalta, 
kaip skausmas gili, kaip laimė 
šviesi. Bet vos pakyla rytą saulė 
virš stogų, miškų, žmogaus šir-
dis sušyla nuo tyrumo laukų. Į 

tą baltumą norisi žiūrėt ir žiūrėt. 
Bet rasoja lango stiklas, lyg ver-
kiančios akys, kol jo nenušluos-
to saulės šviesus spindulys, at-
verdamas dienai duris. 

Matai, bičiuli, už langų balti 
balti laukai. Rodos, eitum, eitum 
toliau nei žemės kraštai. Bet ži-
nai – eit negali, tau žemės vartai 
užverti. Telieka dideli langų sti-
klai, pro kuriuos gyvenimas eina, 
kol leidžia Dangus. Žiūriu – bo-
ružėlė lango kampe. Sveika, se-
noji drauge, vienatvės dienų ir 
naktų. Matai, kaip skuba laikas 
per baltumą laukų, pro mūsų lū-
kesčių, vilčių namus. Tik niekad 
neužeina į svečius prie mūsų kas-
dienybės stalo.

O dienos ilgėja. Baltos ir ge-
ros. Ilgai lauktos, be Dangaus 
melsvo lopinėlio, be saulės švie-
sos. Turėčiau joms pasakyti: 
„Sveikos, sugrįžusios gyveni-
mą švęst.“

Diena jau į vakarą eina. Su-
spindo saulėlydžio žaros. Bičiu-
li, matai, kaip sutemos greitai už-
kloja žemę. Mėnulis lyg švytintis 

paukštis, lyg vargonai po gotikos 
skliautais. Jo tylos ir šviesos mu-
zika srūva į sielą. Į tikėjimą, kad 
laimėsi tu, jei ieškoti džiaugsmo 
veršies. Ir rasi. Ir neši jį kaip pa-
laimą kartu su savimi.

Dieną išgyvenome. Nieko ne-
užgavome. Nei žvilgsniu, nei žo-
džiu. Romūs lyg ėriukai, į pievą 
paleisti. O širdyje nepasakyti žo-
džiai liko. Man atrodė, kad tai ne 
tie, kuriuos skaityti lengva. Tegul 
pabūna, te pailsi širdyje uždaryti, 
gal laikui bėgant prasmė jų pasi-
keis. Mintys nueis kitais keliais, 
jei laikas leis.

Mįslingas vakaro veidas. Ap-
mąstyki vakarais, ką gyvenimas 
tau atseikėjo. Ką tu jam davei. 
Žmogaus prigimtis... Kol plaka 
širdis, ji su viltim lauks ryto, tam, 
ką pradėjo, užbaigti. Atsidus ir iš-
tars – baigiau.

Šviesaus tau ryto, žmogau, 
ir vakaro gero. Spalvotų sapnų, 
kad pasakytum: „Gražūs sa-
pnai laimingą lemtį man išpra-
našavo.“

* * *
Prinerk man snaigių.
Iš žodžio vilnos,
Vakaro šilkinio,
Šviesos ir liūdesio melanžo,
Iš rūpesčiais trumpais mazgytos
Kasdienybės,
Iš atlaidžios minties,
Iš troškulio pažinti,
Minkštos ramybės 
Ir nežeidžiančios tiesos,
Iš nuojautos lengvos,
Iš Angelo
Baltų pasergėjimų
Snaigių man prinerk.
Paskui pustyk jomis,
Be perstojo pustyk
Ir prispustyki
Pilną priebutį širdies.
Tegul įklimpsta batai,
Kojas užgelia tegul lig skausmo,
Ligi pačios širdies
Nusmelkiantis
Purus baltumas.

* * *
Tasai žinojimas, kad dar esi...
Kad dar girdi,
Kaip aname dangaus krašte
Atlėgsta įtūžis ir karštis,
Kad dar jauti, koks šventas, 
Koks skaudus išsižadėjimas
Kaštonui savo kiauto...
Kad dar matai – į praregėjimą
Toks tolimas ėjimas...
Kad glostai širdimi ne daiktus,
Ne vardus...
Kad dar užuodi kadagio žydėjimą,
Vilties sodus...
Kad labirintuose minčių
Dar sugebi praeit.
Ir nesvarbu,
Jei kelią netiesiausią,
Neiškart randi.
Kad prasiskolinęs likimui,
Likimo turčiumi save vadint gali...
Visai ne bausmei ir ne atlygiui 
visai.
Greičiau  jau – dėl žinojimo: esi. 
Savaip.

* * *
Kai tyli,
Žemė su tavim kalba.
Upelio burbtelėjimu,
Plunksnos šnaresiu
Ar vėtrungės traškėjimu.
Kai tyli,
Žemė tau dovanoja
Džiūstančios žolės kvapą,
Sniego girgždėjimą
Ar lietaus barbenimą.
Kai tyli,
Šitoj žemėj 
Aš laukiu...

* * *
Apaugo
Vaikystės
Slėnis
Aukštom dilgėlėm.
Nebėr brydės.
Įžengsi – 
Kojas nudilgins.
Gerklę ašaros grauš.
Gailestis degins.
Sielą perštės ir kutens.
Krūtinė graudulingu
Saldumu aplips.
Akys – 
Žiedu baltu atminties žydės.

* * *
Palaiminki.
Ir kelią.
Ir akis.
Kad bėgčiau paskui spindulį
Nuo saulės patekėjimo
Ligi nusileidimo.
Per paslaptis išsaugojusį
Kurčnebylį dangų.
Per poterį, neatjunkytą
Širdimi mamos,
Per tylią nuojautą,
Prisisapnuojančią
Juodais – baltais veidais.
Per proskyną,
Per pavėluotą gruodą,
Per atdūsiu užlopytas
Darbų dienas,
Be rūpesčiu bepašaluotu
Kvepiantį arimą,
Per akylai
Besisukiojančios virš lizdo
Pempės kuodą,
Durnaropėm apžėlusiais šlaitais,
Net jei neverta dėl akimirkos, – sakys,
Per visą žemę –
Į tave, ligi tavęs.
Palaiminki.
Ir kelią. 
Ir akis.

* * *
Neliko sodo.
Šaltis numarino.
Akių neliko kiaurame
Lange.
Kaip ir pūgos,
Kadais įkibusios
Į plaukus, atlapus,
Pirkias...
Neliko balso.
Gyvo – nieko.
Tik aidas,
Persikraustęs į sapnus,
Lig ryto klaidžioja...
Lyg pėdos,
Vos vos beatpažįstamos
Nešviežiame 
Sniege...

Stefanija FeDULAiTĖ   Panevėžys

Miniatiūros

Aušra VeRBLiUDAViČiŪTĖ  Šeduva

Rita MOCKeLiŪnienĖ
Naudžiai, Šakių r.

8 psl.2014 m. vasario 6–12 d., Nr. 5 (1174), „Bičiulystė“


