
Į Utenos kultūrą cen-
trą susirinko itin gausus 
neįgaliųjų meno mėgė-
jų kolektyvų būrys – net 
15 ansamblių. Muzikos ir 
dainos puoselėtojai su-
važiavo ne tik iš aplinki-
nių – Ignalinos, Visagino, 
Zarasų, Kupiškio, Zarasų, 
Švenčionių, bet ir iš toli-
mesnių – Ukmergės, Šal-
čininkų, Grigiškių neįga-
liųjų draugijų, Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos sky-
rių. Daugiau kaip 4 valan-
das liejosi skambi ir lyriš-
ka muzika, šypsenas kėlė 
šmaikštūs porinimai ir 
nuoširdus bendravimas. 

Prie kūrybos 
šaltinio
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Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Integracijos keliu

Iš savivaldybių 
asociacijos – 

prašymas 
liberalizuoti 

paslaugų 
teikimą 

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos darbuotojai, su-
sitikę su Savivaldybių 
asociacijos ir Neįgalių-
jų reikalų departamento 
atstovais dar kartą dis-
kutavo apie Socialinės 
reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų finansa-
vimo tvarkos aprašą. 

Ukmergės moterų kvarteto „Kartos“ pasirodymą paįvairino vaidybiniai ak-
centai.

(nukelta į 5 psl.)

Finansuojamos ne 
būtiniausios paslaugos

Savivaldybių asociacijos pa-
tarėja socialiniais klausimais  
Audronė Vareikytė pabrėžė, kad 
savivaldybių atstovai Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektų finansavimo tvarkos apra-
šui (toliau – Aprašas) turi nema-
žai priekaištų. Viena pagrindi-
nių pastabų – kad Aprašas labai 
formalus ir ribojantis organiza-
cijų veiklą. A. Vareikytės many-
mu, lėšas, skirtas neįgaliųjų soci-
alinei reabilitacijai, galima būtų 
leisti naudoti laisviau, atsižvel-
giant į tai, ko reikia žmogui kon-
krečioje savivaldybėje. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
Socialinių reikalų ir sveikatos 
departamento direktoriaus pa-
vaduotoja Rasa Laiconienė taip 
pat pritarė išsakytai minčiai: sos-
tinės savivaldybė neįgaliųjų so-
cialinės reabilitacijos projektams 
įgyvendinti gauna per 2 mln. 
Lt. Finansuojama daugiau nei 
30 projektų. „Lėšos yra didelės, 
tačiau pagal Aprašo reikalavi-
mus negalime finansuoti dauge-
lio reikalingų paslaugų“, – sako 
R. Laiconienė. Specialistės teigi-
mu, neretai pinigai atitenka ne 
tam, ko labiausiai šiandien rei-
kia. Sunkiai besitvarkanti savi-
valdybė finansuoja iš savo biu-
džeto ir brangiai kainuojančias 
paslaugas: dienos globą, nefro-
loginių ligonių vežiojimą ir pan. 

Programos lėšomis būtų galima 
iš dalies prisidėti prie šių paslau-
gų. Juo labiau kad nėra griežtos 
ribos tarp socialinės reabilitaci-
jos paslaugų ir socialinių pas-
laugų, abiejų tikslas yra tas pats. 

Ar iš tiesų paslaugos 
dubliuojamos? 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento Programų stebėsenos ir 
kontrolės skyriaus vedėja Marija 
Oleškevičienė priminė, kad pro-
gramos finansuojamų paslaugų 
turinys yra parengtas taip, kad 
kuo mažiau dubliuotųsi su savi-
valdybės teikiamomis paslaugo-
mis, aprašytomis Socialinių pa-
saugų įstatyme. Aprašas ruoš-
tas atsižvelgus į Valstybės kon-
trolės pastabas. 

A. Vareikytė sutinka, kad ne-
retai ir savivaldybė, ir NVO tei-
kia tas pačias paslaugas, tačiau 
ar iš tiesų tai yra blogai? Tą pa-
čią paslaugą gali teikti ir kelios 
organizacijos, jei yra poreikis. 
Tokia pati ir LND nuomonė: 
daugelio paslaugų, kurias turė-
tų teikti savivaldybės, neįgalie-
siems dar labai trūksta. 

A. Vareikytė atkreipė dėme-
sį, kad dauguma savivaldybių 
gyvena labai sunkiai, turi daug 
skolų, todėl socialiniams gy-
ventojų poreikiams patenkinti 
joms nepakanka lėšų. M. Oleš-
kevičienė įsitikinusi, kad Socia-
linių paslaugų kataloge numa-
tytų paslaugų teikimu turi rū-
pintis tik savivaldybės. Asme-
ninis asistentas turėtų reikalau-
ti, kad tai būtų daroma. Spe-
cialistės teigimu, kai paslau-
gos buvo finansuojamos naci-
onalinės programos lėšomis, 
savivaldybės neretai piktnau-
džiaudavo. Pasak M. Oleške-
vičienės, kai kada dubliavimas 
rodo ir neūkiškumą ar organi-
zacijų tarpusavio bendravimo  

Dosni neįgaliųjų siela
Į „Vilties paukštės“ koncertą 

besirenkančius svečius kultūros 
centro fojė pasitiko Utenos rajono 
neįgaliųjų draugijos kapelos „Vy-
turiai“ maršai. Smagiai nuteiku-
sios sutiktuvės žadėjo nuotaikin-
gą renginį. Tačiau kartu – ir ne-
menką dalyvių nerimą, juk sce-
noje pasirodys toks gausus dai-
nininkų būrys. Kupiškio, Visagi-
no, Šalčininkų, Ukmergės ansam-
bliai jautėsi tvirčiau – juos atlydė-
jo draugijų pirmininkai, kai ku-
rie iš jų saviškius drąsino ir kar-
tu su jais dainuodami, pristaty-
dami kolektyvus. 

Kazimiero Streikaus vado-
vaujamiems „Vyturiams“ iš kul-
tūros centro fojė persikėlus į sce-
ną ir sugrojus trankų pasveiki-
nimą, „Vilties paukštė“ išsklei-
dė savo sparnus penktajam kon-
certui. Visus susirinkusiuosius 
pasveikino Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Ona 
Rastenienė, į renovuotą ir neįga-
liesiems pritaikytą kultūros cen-
trą iš 9 rajonų ir miestų suvažia-
vusiais svečiais pasidžiaugė ren-
ginio globėjas rajono meras Al-
vydas Katinas. Pasak jo, posa-
kis, kad „sveikame kūne – sveika 

Po „Vilties paukštės“ sparnais – 
Rytų Lietuvos dainos puoselėtojai

siela“, seniai pasenęs ir neteisin-
gas. Žmogaus kūnas ir siela – ne-
atsiejami. „O sveika, graži, dos-
ni siela svarbesnė už kūną. Jūsų 
siekiai, pasiaukojimas ir darbai, 
atliekami įveikiant negalią, yra 
verti aukščiausios pagarbos ir to, 
kad visuomenė mokytųsi iš jūsų 

ryžto, energijos ir tikėjimo atei-
timi“, – sakė A. Katinas. Šventės 
proga O. Rastenienei meras įtei-
kė dovaną – 2000 Lt čekį, skirtą 
Utenos rajono neįgaliųjų draugi-
jos reikmėms.

Šalčininkų ansamblis „Dainuok, širdele“ žavėjo ir dainomis, ir sceniniu 
įvaizdžiu.

Uteniškių kapela „Vyturiai“ svečius ir sutiko, ir išlydėjo.



Negalią turintys asmenys skirtingais laikais ir įvai-
riose visuomenėse buvo ir yra vadinami nevieno-

dai. Neįgalumą apibūdinančios sąvokos nuolat keičiasi. 
XX amžiuje globaliai išaugęs žmogaus teisių supratimas 
leido suvokti, kaip žeminančiai ir įžeidžiančiai buvo va-
dinami negalią turintys asmenys. 

Derėtų geriau suprasti plačiai paplitusią „invalido“ 
sąvoką. Ji atsirado po Pirmojo pasaulinio karo, kai su-
luošinti kariai buvo pavadinti netinkamais karinei tar-
nybai. Žmogaus netinkamumą nurodanti „invalido“ są-
voka tvirtai įsišaknijo. 

Lietuvoje oficialiai atsisakyta invalidumo sąvokos, 
tačiau dar ir šiandien negalią turintys asmenys viešojo-
je ir privačioje erdvėje vis dar vadinami invalidais. Juo-
lab, kad įvedus neįgalumo sąvoką, žmogaus (ne)darbin-
gumo nustatymo logika iš esmės nepakito ir liko žemi-
nantys – žmogaus poreikiai vertinami pagal jo netinka-
mumą darbinei veiklai.

Daug negalią turintį žmogų apibūdinančių diskri-
minuojančių, žeminančių ir įžeidžiančių sąvokų kilo iš 
medicininio požiūrio ir vertinimo metodų. Pacientas yra 
traktuojamas kaip turintis sutrikimų, dėl to nepajėgus ir 
neišmanėlis, todėl privalo paklusti eksperto vertinimui. 

Medicininis požiūris persikėlė į ugdymą, psichologi-
nį vertinimą, socialines paslaugas. Negalių turintiesiems 
būdavo diagnozuojami sutrikimai, netinkamumas ir ne-
gebėjimai. Šių diagnozių pagrindu negalią turintys žmo-
nės nukreipiami į institucinę globą ir specializuotas įs-
taigas, taip juos pašalinant iš visuomenės ir dar labiau 
sustiprinant jų neįgalumą. 

Negalią turinčius žmones žemina ir globėjiškas po-
žiūris, užuojauta, gailestis – antai neretai labai apsidžiau-
giama ir giriama pamačius neįgaliųjų sukurtus darbus, 
lyg tai būtų kažkas stebuklingo. Globėjiškas požiūris 
reiškia, kad iš negalią turinčio asmens nesitikima sava-
rankiškumo ir gebėjimų, manoma, kad jis yra liūdnas ir 
nelaimingas dėl savo negalios. Tuomet linkstama nega-
lią turinčius žmones vadinti mažybiniais vardais, kurie 
gali būti ne mažiau žeminantys nei medicininio pobū-
džio terminai. Priešinga, bet irgi diskriminuojanti nega-
lią turinčių asmenų ženklinimo forma yra jų herojišku-
mo vaizdavimas.

Negalią turinčių asmenų atstovai pasisako, kad ne-
įgalumas yra tik antrinė jų asmens dalis, kad visų pir-
ma ir svarbiausia yra asmuo, žmogus. Taigi, netgi „neį-
galiųjų“ sąvoka yra nevartotina, labiau vartotina „žmo-
gaus / asmens, turinčio negalią“ sąvoka. Šiuo požiūriu 
„neįgaliųjų“ sąvokos vartojimas Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvencijoje yra tik ne visiškai tinkamo ver-
timo į lietuvių kalbą pasekmė. Tenka pripažinti, kad to-
kia kalbinė forma yra kiek gremėzdiška, ir, tikėtina, atei-
tyje taip pat keisis.

Pavadinant žmones, svarbu pabrėžti ne jų negalias, 
bet asmenis, taip, kaip pavadinami ir visi kiti, ne-neįga-
lūs. Deja, Lietuvoje kartais neturintieji negalios vadina-
mi sveikais, tuo pabrėžiant, kad turintieji negalią yra ne-
sveiki. Gerbdami asmenį, jį pavadinsime regos (analo-
giškai klausos, intelekto, psichikos ar judėjimo) negalią 
turinčiu žmogumi. 

Socialinis požiūris, priešingas medicininiam požiū-
riui, akcentuoja, kad žmogaus negalia yra socialinės 
aplinkos ir sąveikų su kitais žmonėmis rezultatas. Judė-
jimo sutrikimai išryškėja laiptų ir slenksčių apkrautoje 
aplinkoje. Regos sutrikimai išryškėja išimtinai regimo-
sios informacijos aplinkoje. Taigi, sutrikimus sąlygoja ne 
žmonių negalios, o riboto prieinamumo ir kliūčių kupi-
na aplinka. Socialiniu požiūriu neįgalieji yra taip pat eks-
pertai – tai reiškia, kad jie geriausiai žino savo poreikius. 

Negalią turintį žmogų apibūdinančiose sąvokose su-
siduria priešingos vertybės, todėl tinkamas negalią turin-
čių žmonių pavadinimas yra etinio visuomenės ir vals-
tybės susivokimo ženklas. Akivaizdu, kad pasenusi ter-
minologija, asmenį apibūdinanti pagal sutrikimą, nebe-
vartotina. Šiuolaikinė – grįsta žmogaus teisėmis ir lais-
vėmis – terminologija akcentuos asmenį, asmenybę, ge-
bėjimus ir numanys pagarbą žmogui, nepaisant jo vie-
nos ar kitos negalios.

Kaip (ne)vadinti negalią 
turinčius asmenis?

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kazlų Rūda:

 „Bičiulystei“ atsiųstame 
Panevėžio miesto neįgalių-
jų draugijos laiškelyje pasa-
kojama apie tai, kaip kelionės 
gali tapti originalia pramoga, 
ypač jei lydi gera nuotaika ir 
noras pažinti.

Panevėžio miesto ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
vyko sostinę, į dalykinę 
kultūros ir verslo išvy-
ką. Pirmiausia aplankėme 
Lietuvos didžiosios ku-
nigaikštystės valdovų rū-
mus. Gidas papasakojo 
apie praeitį, rūmų atsta-
tymą, apžiūrėjome ekspo-
ziciją, grožėjomės Europos 
viduramžių ir renesan-
so laikų gobelenais, Žygi-
manto Augusto gobelenų 
kolekcija.

Apsilankę Pinigų mu-
ziejuje susipažinome su 
turininga pinigų istori-
ja, muziejaus ekspozicija, 
stenduose pateikta infor-
macija, nusikalėme po su-
venyrinę plokštelę. Pasi-
svėrę ant specialių svars-
tyklių sužinojome, kokia 
būtų mūsų svorio vertė 
pavertus tauriais metalais. 

Paskui aplankėme Šv. 
Arkangelo Mykolo bažny-
čioje įsikūrusį Bažnytinio 
paveldo muziejų. Ten mus 

Panevėžys: 

Turininga kelionė – nuo kultūros 
iki verslo

supažindino su seniausio-
mis Lietuvos sakralinėmis 
vertybėmis, papasakojo jų 
istoriją. 

Po kultūrinės progra-
mos susitikome su preky-
bos centro „Ikea“ adminis-
tracijos verslo skyriaus va-
dybininke. Buvome šiltai 
sutikti prie arbatos puo-
delio. Vadybininkė papa-
sakojo apie įmonės steigi-

mą, vystymąsi, koncepci-
ją ir atsakinėjo į užduotus 
klausimus. Mums buvo 
įdomu sužinoti, kaip išlik-
ti konkurencinėje aplinko-
je, kokius sunkumus pati-
ria nauji Lietuvos rinkos 
dalyviai. Tai buvo padrą-
sinimas ir impulsas imtis 
verslo ar įsitraukti į darbo 
rinką, susiformuoti kitokį 
požiūrį į klientą. Neįgalių-

jų draugijos nariai kartu su 
savo pirmininke Stanisla-
va Arbutavičiene ir Neįga-
liųjų verslo plėtros konsul-
tante Lina Vilkončiūte sie-
kė paprasto, tačiau svar-
baus tikslo – kad kiekvie-
nas verslo pasaulyje jaus-
tųsi drąsiai. Todėl ir buvo 
sumanyta netradicinė ke-
lionė – apimanti ir kultūrą, 
ir šiuolaikinį verslą.

Panevėžio miesto neįgalieji apžiūri Valdovų rūmus.

  Kazlų Rūdos neįgalių-
jų draugijos žinutėje rašoma 
apie šiltą draugijos ansamblio 
pasirodymą globos namuose. 

Marijampolės apskri-
tis pirmoji palydėjo „Vil-
ties paukštę“ į skrydį po 
Lietuvą. Šį koncertą stebė-
jo ir Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos narys, šio 
miesto garbės pilietis, bu-
vęs Kazlų Rūdos parapi-
jos kunigas Ignas Plioraitis. 
Jam kilo mintis pakviesti 
ansamblį „Sidabrinė gija“ 
koncertuoti Marijampolės 
Šv. Arkangelo Mykolo glo-
bos namuose (jis šiuo metu 
ten gyvena). 

Į kvepiančius švara, al-
suojančius gėriu bei ramy-
be, šviesius ir jaukius na-
mus atvykome gerai nu-
siteikę ir įpareigoti, nes 
koncertuoti turėjome ko-
plytėlėje. Pagiedojome 
giesmių, padainavome ir 
linksmesnių, ir liūdnesnių 
dainų, nes toks yra gyve-
nimas – jame persipina il-

Koncertas globos namuose

gesys ir džiaugsmas, lai-
mė ir skausmas. Kazlų Rū-
dos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Ramutė Sara-
pinavičienė prie kiekvie-
nos dainos pritaikė po ei-
lėraščio posmą, taip pat ei-
lių paskaitė ir ansamblie-
tė Zita. Buvome labai šil-
tai priimti, labai džiaugė-
mės sutikę ilgametę an-

samblio narę sopranu dai-
nuojančią Genovaitę Ma-
tusevičienę. Ji kartu su an-
samblio nariais pagiedojo. 
Prisijungė ir kunigas Ignas 
Plioraitis. Jis dėkojo vi-
siems, o draugijos pirmi-
ninkė palinkėjo sveikatos 
ir padovanojo po mažą at-
minimo dovanėlę bei savo 
keptų pyragų.

Kartu su socialiniais 
darbuotojais pabuvome 
prie puikiai papuošto ir 
gausaus stalo, padainavo-
me, pasikalbėjome. Lap-
kričio 14 dieną vėl tęsime 
„turnė“ po Lietuvą – vyk-
sime į Lekėčius pas savo 
draugus, kuriuos pakvie-
sime koncertuoti Neįga-
liųjų dienos minėjime.

Garliavos neįgaliųjų drau-
gijoje surengtame susirin-
kime dalyvavo ir pedago-
gė Greta Balandytė su jau-
nimo komanda – Lina Spu-
daite, Gediminu Dušano-
vu, Sintaute Bumbulyte. 
Jaunimas su draugijos na-
riais bendrauja jau ne pir-
mąjį kartą.  Pedagogė su 
bendraminčių komanda 
draugijos nariams yra su-

Garliava: Draugija laukia norinčių 
dalyvauti konkurse

organizavusi išvyką į LR 
Seimą, kalėdinį-naujame-
tinį karnavalą, velykinę ir 
poezijos popietes. 

Susirinkime G. Balan-
dytė paskelbė apie nau-
ją iniciatyvą – rengiamą 
pirštinių ir kojinių mezgi-
mo konkursą, kuris tęsis 
iki gruodžio pradžios. Nu-
megztos pirštinės ir kojinės 

bus padovanotos Kauno 
rajono neįgaliesiems vai-
kams. Taip pat buvo pa-
skelbtas ir antrasis kon-
kursas „Mano lesyklėlė“. 
Gražiausios, įdomiausios 
lesyklėlės savininkas bus 
apdovanotas prizu. 

Draugijos nariai džiau-
gėsi tokia iniciatyva, prita-
rė idėjoms ir noriai sutiko 

dalyvauti šiuose konkur-
suose. Nugalėtojai bus ap-
dovanojami gruodžio mė-
nesį vyksiančiame Garlia-
vos neįgaliųjų draugijos 
renginyje, kurį jaunimas 
taip pat padės organizuo-
ti kartu su Garliavos spor-
to ir kultūros centro admi-
nistracija.

Garliava.lt inf.

Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Sidabrinė gija“ koncertuoja Marijampolės  
Šv. Arkangelo Mykolo globos namuose.

Jonas RUŠKUS
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Komentuojame–
konsultuojame

Fizinio asmens įgaliojimas

Įgaliojimas – tai rašytinis doku-
mentas, suteikiantis teisę atsto-
vauti tam žmogui, kuris įgalio-
ja, santykiuose su trečiaisiais as-
menimis. Įgaliojimas turi būti iš-
duodamas tam tikram terminui, 
o jei terminas nenurodytas, lai-
koma, kad jis galioja vienerius 
metus nuo sudarymo dienos. 
Jei įgaliojimas išduodamas tam  
tikriems veiksmams atlikti užsie-
nyje, jis galioja tol, kol nėra įga-
liotojo panaikinamas. Jei įgalioji-
me nėra jo sudarymo datos, toks 
dokumentas negalioja. 

Teisę sudaryti įgaliojimą turi 
veiksnus asmuo. Asmeniui, kuris 
yra neveiksnus, nustatoma glo-
ba ir jo globėjas turi teisę už savo 
globotinį atlikti visus reikiamus 
veiksmus ir be įgaliojimo, išsky-
rus tuos atvejus, kai reikia teismo 
sprendimo. Notarai kol kas vie-

ninteliai turi neveiksnių asmenų 
registrą ir prieš tvirtinant įgalio-
jimą būtinai patikrins, ar asmuo 
nėra įtrauktas į neveiksnių asme-
nų sąrašą. Įgalioti taip pat galima 
tik veiksnų asmenį.

Gali kilti klausimas – o jei as-
muo yra veiksnus, gali bendrauti, 
kalbėti, suprasti savo veiksmus, 
tačiau fiziškai dėl savo ligos ar ne-
galios nepajėgia pasirašyti: nega-
li pakelti, valdyti rankų ir pana-
šiai. Šiuo atveju paprastai notaras 
yra kviečiamas į namus arba gy-
dymo įstaigą, kur yra įgaliotojas, 
ir jam prašant pasirašo kitas žmo-
gus. Kai kurie notarai reikalauja, 
kad panašiais atvejais pasirašant 
įgaliojimą dalyvautų kiti asme-
nys – liudytojai. 

Įgaliojime turi būti konkrečiai 
įvardinti veiksmai, kuriuos įga-
liojama atlikti (pavyzdžiui, par-
duoti, pirkti, dovanoti konkretų 
nekilnojamąjį turtą, paveldėti tur-
tą, sudaryti interneto sutartį, ati-
daryti banko sąskaitą, atstovau-
ti mokesčių inspekcijoje ir pan.). 
Įgaliojimo, kuris yra nekonkre-
tus, neaiškus, netikslus, atitinka-
ma institucija ar įstaiga gali ir ne-
priimti. Pavyzdžiui, negaliotų to-
kio turinio dokumentas: „Įgalioju 
Vardenį Pavardenį atlikti bet ko-
kius veiksmus, susijusius su visu 
mano turtu, taip pat atstovauti vi-
sose įstaigose ir institucijose.“ At-
kreiptinas dėmesys, kad gali būti 
išvardinta keletas veiksmų, ku-
riuos įgaliojama atlikti. 

Svarbu tai, kad įgaliotojas įga-
liojimą gali bet kada panaikinti, 
atitinkamai įgaliotinis jo gali at-
sisakyti. Įgaliotojui panaikinus 
įgaliojimą, jis turi pareigą apie tai 
pranešti tretiesiems asmenims, 
pavyzdžiui, jei asmuo buvo su-
daręs įgaliojimą nekilnojamajam 
turtui dovanoti, įgaliotojas apie 
nutraukimą privalėtų praneš-
ti dovanos gavėjui. Atkreiptinas 
dėmesys, kad visi įgaliojimai yra 
registruojami įgaliojimų registre, 
todėl kai kurie asmenys (visų pir-
ma – notarai) turi galimybę pati-
krinti, ar dokumentas yra galio-
jantis ir nepanaikintas. 

Įgaliojimas taip pat baigiasi 
ir kitais pagrindais, pavyzdžiui, 
kai sueina įgaliojime nurodytas 
terminas arba kai miršta įgalio-
tojas arba įgaliotinis, taip pat kai 
vienam iš jų nustatomas neveiks-
numas ar jie pripažįstami ribotai 
veiksniais.

Įgaliojimo tvirtinimas 
notarine tvarka

Galioja bendra taisyklė, kad 
įgaliojimus tvirtina notaras. Už 
įgaliojimo patvirtinimą sutuok-
tiniui, tėvams, vaikams imamas 
10 Lt atlygis, o kitais atvejais pa-
slaugos kaina svyruoti nuo 20 Lt 
iki 50 Lt. Notarai taip pat gali imti 
rinkliavas už patikrą registruose, 
sandorių, įskaitant ir įgaliojimų, 
įregistravimą. Atkreiptinas dė-
mesys, jog anksčiau minėtu atve-
ju, kai notarinis veiksmas atlieka-

mas ne notaro biure, užmokestis 
notarui gali būti dvigubinamas, 
taip pat kviečiantieji turėtų atly-
ginti ir notaro kelionės išlaidas.

Notaro patvirtintas įgalioji-
mas yra būtinas, kai įgaliotojas 
planuoja atlikti sandorius, ku-
riems privaloma notarinė forma. 
Pirmiausia tai visi sandoriai, su-
siję su nekilnojamuoju turtu – jo 
dovanojimas, pardavimas, pir-
kimas, įkeitimas, nekilnojamo-
jo turto valdymas ar naudojima-
sis juo, taip pat paveldėjimo do-
kumentų tvarkymas arba pasko-
los sutarties pasirašymas, kai 
suma viršija 3 tūkst. eurų ir san-
doris yra vykdomas grynaisiais 
pinigais (bus taikoma nuo 2015-
01-01).

Pensijai gauti – 
supaprastintas įgaliojimas 

Notaras nėra vienintelis, ga-
lintis tvirtinti įgaliojimus. LR Ci-
vilinis kodeksas numato galimy-
bę sudaryti supaprastintą įgalio-
jimą. Jį fizinis asmuo gali suteik-
ti korespondencijai (konkrečiai – 
siunčiamiems pinigams ir pašto 
siuntiniams), taip pat darbo už-
mokesčiui ir kitoms su darbo san-
tykiais susijusioms išmokoms, 
pensijoms, pašalpoms, stipendi-
joms ar viešosioms ir administra-
cinėms paslaugoms gauti. Tokį 
įgaliojimą gali patvirtinti gyve-
namosios vietos seniūnas, dau-
giabučių namų savininkų ben-
drijos, kurios name gyvena fi-

zinis asmuo, pirmininkas. Taip 
pat asmuo turi galimybę įgalio-
jimą sudaryti naudodamasis in-
formacinių technologijų priemo-
nėmis adresu https://igaliojimai.
lt. Įregistravimo mokestis – 6 Lt. 
Tais atvejais, kai įgaliojimą gauti 
pensiją, pašalpą ar alimentus tvir-
tina notaras, jo atlyginimas už šią 
paslaugą neimamas.

Rūpyba
Kaip jau buvo minėta, įga-

liojimas gali būti sudaromas tik 
konkretiems veiksmams atlikti 
ir turi būti terminuotas. Taigi gali 
kilti klausimas – o jei asmuo yra 
veiksnus, nėra pagrindo nustaty-
ti jam neveiksnumą, bet dėl savo 
ligos ar neįgalumo negali atlikti 
jokių veiksmų, ar reikia kiekvie-
name žingsnyje sudarinėti atski-
rą įgaliojimą ir kiekvieną kartą 
kviestis notarą į namus su liudy-
tojais? Atsakymas – tikrai ne. LR 
Civilinis kodeksas numato gali-
mybę veiksniam asmeniui, kuris 
dėl savo sveikatos būklės negali 
savarankiškai įgyvendinti savo 
teisių ar atlikti pareigų, jo paties 
prašymu nustatyti rūpybą. Tokiu 
atveju veiksnus asmuo ir rūpin-
tojas sudaro pavedimo arba tur-
to perdavimo valdyti patikėjimo 
teise sutartį, kurioje nustatomos 
rūpintojo teisės ir pareigos, susi-
jusios su veiksnaus asmens tur-
to valdymu, naudojimu ir dis-
ponavimu juo. Rūpintojas veikia 
veiksnaus asmens vardu jau ne 
pagal įgaliojimą, o pagal sutartį.

Audronė BAlSiUKienė
LND teisininkė

stoką: pavyzdžiui, viename cent- 
re (kuris yra viešoji įstaiga) įsi-
kūrusios kelios skirtingos orga-
nizacijos savo teikiamuose pro-
jektuose prašo finansavimo skal-
bimo paslaugoms teikti, jos taip 
pat visos turi skirtingus buhalte-
rius, vadovus ir pan. Kyla klau-
simas, ar tai tikrai logiška? Yra 
ir kitokių pavyzdžių – neįgalių-
jų organizacijas vienijantis cen-
tras teikia bendrą projektą, tada 
ir paslaugos nedubliuojamos, ir 
centrui lengviau išsilaikyti. 

Ar teikti paslaugas – 
blogai? 

M. Oleškevičienės teigimu, 
teikiant paprasčiausias paslau-
gas pasirenkamas lengviausias 
kelias, tačiau nesprendžiamos 
esminės problemos, žmonės ne-
integruojami. 

LND atstovai šiai minčiai 
nepritarė: daug diskusijų ke-
liančios socialinės paslaugos 
(asmens higiena, biosocialinių 
funkcijų atkūrimas), kurios pro-
gramos lėšomis šiuo metu nega-
li būti teikiamos, yra labai reika-
lingos. Z. Jančauskio manymu, 
važinėjant po savivaldybes ma-
tyti, kad dar daug žmonių ne-
turi paprasčiausių patogumų, o 
savivaldybės tokių paslaugų ne-
teikia. LND teisininkė Audronė 
Balsiukienė pabrėžė: „Integraci-
ja prasideda tada, kai žmogų nu-
maudai, iškalbi jo drabužius. Jei 

nepatenkinti svarbiausi porei-
kiai, jam nepasiūlysi jokio už-
imtumo.“ Socialinių darbuotojų 
savivaldybėse dar labai trūksta, 
o NVO čia padaro didelį darbą. 

„Blogai yra tada, kai nieko 
nedaroma, o jei teikiamos rei-
kalingos paslaugos, nederėtų 
statyti dirbtinių barjerų“, – pa-
brėžė A. Vareikytė. Juk tie pa-
tys žmonės yra ne tik savival-
dybės gyventojai, bet ir valsty-
bės piliečiai. 

Programa – sudėtingai 
administruojama 

A. Vareikytė sako, kad sa-
vivaldybių atstovai pasigenda 
Socialinės reabilitacijos paslau-

gų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų finansavimo tvar-
kos aprašo lankstumo, papras-
tumo. Labai daug laiko sugaiš-
tama pildant įvairius dokumen-
tus. Tai, pasak Lietuvos savival-
dybių asociacijos patarėjos, labai 
nešiuolaikiška. Tam pritarė ir 
LND atstovai: apsilankius drau-
gijose matyti, kad ne visiems va-
dovams pavyksta tinkamai pa-
rengti paraiškas, nors su žmonė-
mis sėkmingai dirba jau ne pir-
mą dešimtmetį. 

R. Laiconienės manymu, 
projektų finansavimą perdavus 
savivaldybėms, atsirado teigia-
mų pokyčių: labiau kontroliuo-
jamas paslaugų teikimas, len-

Iš savivaldybių asociacijos – prašymas 
liberalizuoti paslaugų teikimą 

gviau patikrinti paslaugų ga-
vėjų sąrašus. Vis dėlto susitiki-
mo dalyviai sutarė, kad jei pro-
grama visiškai pereitų savival-
dybių žinion, yra tikimybė, kad 
lėšos būtų paskirstytos ne visai 
pagal paskirtį. 

M. Oleškevičienė susitikimo 
dalyvius ir nudžiugino – kitų 
metų biudžeto plane numaty-
ta daugiau lėšų skirti neįgaliųjų 
programoms, be to, jau pradėta 
diskutuoti apie Aprašo pasikei-
timus, kurie juos priėmus įsiga-
liotų nuo 2016 m. Kaip Aprašas 
keisis, priklausys ir nuo to, kiek 
bus išgirstas NVO balsas.

Aurelija BABinSKienė
Autorės nuotr. 

Klaipėdos miesto savivaldybė, 
atsižvelgdama į klausos ne-

galią turintiems asmenims kylan-
čius sunkumus, Informavimo ir e. 
paslaugų skyriaus Vieno langelio ir 
e. paslaugų poskyryje pritaikė dar-
bo vietą, skirtą tokių asmenų ap-
tarnavimui.

Gestų kalbos vertimo centrai 
sunkiai pajėgia tenkinti vertėjų po-
reikį, kai paslaugas reikia teikti kon-
taktiniu būdu. Tokiais atvejais ver-
tėjas ne tik lydi asmenį, bet ir kar-
tu laukia eilėje. Technologijų pri-
taikymas šią problemą gali padė-
ti spręsti.

Naudojantis Skype programa 
vaizdo skambučiu yra susisiekia-
ma su gestų kalbos vertėjų cen-
tru ir jiems padedant bendrauja-
ma su kurčiuoju.

„Jei tokia praktika bus sėkmin-
ga, esame pasirengę 2015 metais 
plėsti tokį aptarnavimo modelį ir 
kitose gyventojus aptarnaujan-
čiuose Klaipėdos miesto savival-
dybės administracijos padaliniuo-
se“, – sakė Informavimo ir e. paslau-
gų skyriaus vedėja Vilija Venckutė-
Palaitienė. Ji taip pat priminė, kad 
pagrindinio Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės administracijos pasta-
to (Liepų g. 11, Klaipėda) pirmaja-
me aukšte, kur aptarnaujami gy-
ventojai, veikia kokybiškas belaidis 
interneto ryšys (Wi-Fi). Todėl neį-
galieji, turintys asmeninius nešio-
jamus įrenginius, nevaržomai gali 
jais naudotis.

Asmenys, turintys  
klausos negalią, 

bus aptarnaujami 
efektyviau

„Bičiulystės“ ir  
www.klaipėda.lt inf. 

Su Savivaldybių asociacijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento atstovais diskutuota apie socialinės reabilitacijos 
paslaugas neįgaliesiems.

Kai žmogus dėl ligos, ne-
galios ar garbaus am-
žiaus nebegali pasirūpinti 
savimi, išeiti iš namų, ne-
retai gali tekti prašyti kito 
žmogaus padėti išspręs-
ti atsirandančias proble-
mas, turtinius ir kitokius 
klausimus. Tokiu atveju 
reikės sudaryti įgaliojimą. 
Šiame straipsnyje – apie 
tai, kaip tinkamai tai pa-
daryti.
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Nacionalinis Kauno dramos 
teatras, „Tiketa“ ir Nacio-

nalinis vėžio institutas inicijuoja 
bendruomeninę akciją: nuo lap-
kričio 1 d. perkant bilietą į spek-
taklį „Barbora“ galima padėti įsi-
gyti pirmąją Lietuvoje vakuumi-
nę krūties biopsijų įrangą, kuri 
būtina norint pagerinti anksty-
vąją krūties vėžio diagnostiką vi-
soms Lietuvos moterims, nepri-
klausomai nuo jų amžiaus.

Nuo kiekvieno parduoto bi-
lieto į Nacionalinio Kauno dra-
mos teatro spektaklį „Barbora“ 
Nacionaliniam vėžio institutui 
bus skiriama po vieną litą va-
kuuminei krūties biopsijų įran-
gai įsigyti.

„Įsibėgėjus „Barboros“ repe-
ticijoms kilo idėja atsigręžti į su-
sidūrusiuosius su klastinga vė-
žio liga, su kuria kovoja ir spek-
taklio herojė, – sako Nacionalinio 
Kauno dramos teatro generalinis 
direktorius Egidijus Stancikas. 

Spektaklis „Barbora“ – menininkų ir 
onkologų akcija prieš krūties vėžį

Daktaras
Aiskauda
Daktaras
Aiskauda Peršalimo ligos: praktiniai patarimai 

Kai peršti gerklę  
Vos pradėjus perštėti gerklę, 

nieko nelaukiant reiktų ruošti 
skalavimui vaistinių augalų už-
pilus. Šiam reikalui geriausiai 
tinka (pasirinktinai): kvapiojo eu-
kalipto lapai, vaistinės ramunės 
žiedai, trispalvės našlaitės žolė.

1. Daroma taip: šaukštas au-
galinės žaliavos užplikomas  
stikline verdančio vandens, po 
15–20 min. nukošiama. Per die-
ną gerklė skalaujama šiltu užpi-
lu 4–5 kartus.

2. Gerklės skalavimui taip 
pat tinka preparatai, kurių pa-
grindinė medžiaga – medus. Pa-
teikiame vieną iš populiaresnių 
receptų. Daroma šitaip: į stikli-
nę virinto kambario temperatū-
ros vandens įdedami 2 šaukšte-
liai medaus, įpilami 3 šaukšteliai 
obuolių acto, gerai išmaišoma. 
Preparatu skalaujama gerklė 3 
kartus per dieną po valgio. Prieš  
kiekvieną procedūrą turi būti 
ruošiamas naujas preparatas.  

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

4. Liaudies medicinoje gerk- 
lės skalavimui ypač vertinamos 
citrinos sultys, atskiestos (1:1) vi-
rintu vandeniu. Skiedinys var-
tojamas ta pačia tvarka, kaip ir 
kiti čia nurodyti skalavimo pre-
paratai.

Pastaba: net ir atskiestos cit- 
rinos sultys šiek tiek tirpdo dantų 
emalį, būtina po kiekvieno tokio 
skalavimo neužmiršti šiltu van-
deniu paskalauti dantis. 

Kaip įveikti slogą
Prasidėjus slogai nereiktų 

laukti, jog ji praeis savaime, nes 
ji gali sukelti įvairių nemalonių 
komplikacijų. Taip pat nereiktų 

skubėti gydytis vaistinėse par-
duodamais preparatais nuo slo-
gos, jei jų nepaskyrė gydytojas.

1. Ligos pradžioje bus kur kas 
efektyviau gydytis aliejumi. Da-
roma šitaip: 3–4 kartus per die-
ną į abi nosies landas įlašinama 
po 2–3 lašus pašildyto aliejaus 
(alyvuogių, erškėtrožių, persikų, 
saulėgrąžų, šaltalankių). Taip pat 
šiam reikalui puikiai tiks ir vita-
mino A aliejinis tirpalas.  

2. Liaudyje populiarios ir čes-
nako sultys. Daroma taip: su-
smulkinamos (sutarkuojamos, 
sugrūdamos ir pan.) 3 česnako 
skiltelės, užpilamos 1/4 stiklinės 
virinto atvėsinto vandens, palai-
koma 2 val. sandariame inde, po 
to nukošiama. Lašinama į kiek- 
vieną nosies landą po 2–3 lašus 
3 kartus per dieną.  

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

4. 3 šaukštai susmulkintų 
svogūnų užpilami 1/4 stiklinės 
šilto virinto vandens, įmaišomas 
šaukštelis medaus, po 40 min. 
nukošiama. Sergant ūmine sloga 
lašinama į kiekvieną nosies landą 
po 4–6 lašus 4–5 kartus per dieną. 

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

6. Medėjančio alavijo (alijo-
šiaus) sultys: nupjauti keli apa-
tiniai lapai nuplaunami virintu 
vandeniu, nupjaunami dygliai; 
po to lapai supjaustomi skersai 
plonais griežinėliais, per marlę 
išspaudžiamos sultys. Į kiekvie-
ną nosies landą lašinama po 5 la-
šus 4 kartus per dieną kas 2–3 val. 
(sultys lašinamos tik 2–3 d.). Ypač 
tinka sergant stipria ūmine sloga. 

Inhaliacijos
Inhaliacija vadinamas kvė-

pavimas garų, aerozolių pavida-
lo vaistais, biologiškai aktyvio-
mis medžiagomis. Nustatyta, jog 
įkvepiamos labai smulkios minė-
tų medžiagų dalelės iškart veikia 
gana didelį kvėpavimo gleivinės 
arba plaučių alveolių paviršiaus 
plotą ir į kraują patenka maž-
daug 20 kartų greičiau negu pro 
virškinamąjį traktą. Taigi šis gy-
dymo metodas yra pakankamai 
veiksmingas ir jo atsisakyti, ypač 
sergant peršalimo ligomis, nede-
rėtų. Sergant kvėpavimo orga-
nų ligomis, garo inhaliacijos da-
romos 2 kartus per dieną (ryte ir 
vakare) po 1–3 min. 

Kaip nepatartina elgtis
Pasitaiko žmonių, kurie kvė-

puoja garais tol, kol jų visai ne-
bebūna. Taip elgtis nepatartina, 
nes ilgai (per 15 min.) trunkan-
čios inhaliacijos gali dar labiau 
sudirginti nosiaryklę. Ir dar: in-
haliacijas reiktų pradėti praėjus 5 
min., kai užverda vanduo (kvė-
puoti verdančio vandens garais 
nesaugu). 

Pastaba: esant padidėjusiam 
arteriniam kraujospūdžiui, šios 
procedūros reiktų visai atsisa-
kyti.

Kada daromos  
inhaliacijos

Inhaliacijos daromos po val-
gio ar fizinio darbo praėjus bent 
30 min. Šios procedūros metu pa-
geidautina nekalbėti, neskaity-
ti, nežiūrėti televizoriaus ir pan. 
Jei liga pažeidė nosiaryklę, garai 
įkvepiami per nosį, o iškvepiami 
per nosį ir burną. Kai pakenkti 
bronchai, įkvepiama per burną, 
iškvepiama per burną ir nosį. Bet 
kokiu atveju įkvėpus reikia ke-
lias sekundes sulaikyti kvėpavi-
mą, o po to lėtai iškvėpti. Per in-
haliacijas reikia kvėpuoti ramiai, 
neskubant ir nesistengiant labai 
giliai įkvėpti, nes tai gali sukelti 
stipraus kosulio priepuolį. 

Speciali įranga 
nereikalinga

Namų sąlygomis inhaliaci-
joms nereikalinga speciali įran-
ga. Pakanka turėti nedidelį puo-
dą, platų rankšluostį ir iš stan-
daus popieriaus susuktą tūtą 
(platesniuoju jos galu uždengia-
mas puodo viršus, pro siauresnį-
jį kvėpuojama). Jei nesinaudoja-
ma tūta, ligonis pasilenkia (sau-
giu atstumu) virš puodo ir užsi-
dengia galvą rankšluosčiu.  

Inhaliacijos liaudies 
medicinoje

Liaudies medicinoje dažniau-
siai rekomenduojama įkvėpti be-
baigiančių virti ar išvirusių bul-
vių garų. Tačiau nereiktų atmesti 
ir kitų, netgi efektyvesnių vaisti-
nių medžiagų inhaliacijų.

1. Užvirinamos 4 stiklinės 
vandens, įpilamas šaukštelis svo-
gūnų sulčių ir 5–10 lašų jodo. Į 
puslitrį verdančio vandens įbe-
riami 3 šaukštai pušų pumpurų 
(renkami anksti pavasarį vos pra-
dėję brinkti) ir dar pavirinama 5 
min. ant silpnos ugnies.    

2. Užvirinama stiklinė van-
dens ir įlašinami 3–5 lašai euka-
lipto arba sibirinio kėnio aliejaus, 
arba įdedamas nedidelis kiekis 
(pvz., degtuko galvutės dydžio) 
vietnamietiško balzamo „Auksi-
nė žvaigždė“.

3. Sutarkuotų smulkia tarka 
(ar kitaip susmulkintų) 5–8 čes-
nakų skiltelių košelė įdedama į 
tuščią stiklinę. Inhaliacijos da-
romos taip: stiklinė uždengia-
ma popierine tūta, kurios siau-
rasis galas apžiojamas. Pirštais 
užspaudžiama nosis, per burną 
lėtai įkvepiamas česnakų aroma-
tas, o iškvepiamas (atleidus pirš-
tus) per nosį. Vienos procedū-
ros trukmė – 8–10 min. Per die-
ną atliekamos 5–6 tokios proce-
dūros. Neretai ligos pradžioje at-
likus česnakų inhaliacijas, išven-
giama anginos, bronchito ar net 
plaučių uždegimo.

Pastaba: po inhaliacijų būti-

na 1–2 val. nevalgyti, negerti, ne-
šnekėti, nerūkyti, neiti į lauką.

Vaistinių augalų vonios
Peršalus galima gydytis vo-

nios su vaistiniais augalais ar be jų 
procedūromis, bet tik tuo atveju, 
jei apskritai nėra bloga savijauta 
ir nepadidėjusi kūno temperatū-
ra. Vonios vandens temperatūra 
turėtų būti 350–370 C, trukmė – ne 
daugiau kaip 15 min. Pageidauti-
na vonioje maudytis prieš miegą 
arba valandą prieš valgį.

Vonioms naudojama šių vais-
tinių augalų žaliava: vaistinės ra-
munės žiedai, paprastosios pušies 
ūgliai (arba spygliai), paprastojo 
ąžuolo lapai, karpotojo beržo la-
pai, pipirmėtės lapai, paprasto-
jo raudonėlio žolė, vaistinio šala-
vijo lapai, paprastosios kraujažo-
lės žolė. Daroma taip: 300–400 g 
pasirinktos vaistinės žaliavos už-
plikoma kibiru karšto vandens, 
po valandos perkošiama ir supi-
lama į vonią. 

Nuo seno įprasta vonioms 
naudoti vieno ar dviejų augalų 
žaliavą. Tačiau, kaip rodo tyri-
mai, kur kas efektyviau naudo-
ti 4–5 augalų užpilus. Pastaruo-
ju atveju kiekvieno augalo žalia-
vos imama atitinkamai mažiau ir 
tik bendras mišinio svoris suda-
ro 300–400 g.  

Vonios su česnaku
Kai kurių šalių liaudies me-

dicinoje gydomosioms vonioms 
naudojamas česnakas. Daroma 
šitaip: susmulkinama 30 česnako 
skiltelių, užplikoma 10 litrų ver-
dančio vandens, uždengtas indas 
laikomas 8 val. Po to užpilas pa-
kaitinamas ant ugnies kol prade-
da virti (toliau nevirinama), nuko-
šiamas ir supilamas į vonią. Vo-
nios trukmė – 5–6 min. (jei gydy-
tojas nenurodo kitaip). 

Pastaba: tokios vonios nere-
komenduojamos prieš miegą, nes 
dėl česnako stimuliuojančio po-
veikio galima sulaukti nemigos.

Romualdas OGinSKAS

„Onkologinės ligos motyvą 
spektakliui pasirinkau dėl to, kad 
teko artimai susidurti su dauge-
liu šia liga sergančių moterų, – 
sako dramaturgė Aušra Marija 
Sluckaitė. – Bendraudama su jo-
mis supratau, kaip svarbu atvirai 
kalbėti apie šią ligą, dažnai va-
dinamą „visų ligų imperatore“, 

laužyti užgniaužtos baimės, nu-
tylėjimo, gėdijimosi tabu. 

„Šiandien žmogus net eida-
mas į teatrą gali padaryti gerą 
darbą. Ši mintis mus žavi ir įkve-
pia, todėl vos sužinoję apie šią 
gražią iniciatyvą, iškart pano-
rome prie jos prisidėti ir kvies-
ti žmones nebūti abejingus“, – 

sako „Tiketa“ generalinis direk-
torius Andrius Žiauberis.

„Krūties vėžys – dažniau-
sia onkologinė Lietuvos mote-
rų liga, – sako Nacionalinio vė-
žio instituto Krūties ligų chirur-
gijos ir onkologijos skyriaus ve-
dėjas prof. Valerijus Ostapen-
ko. – NVI Krūties ligų chirurgijos 
ir onkologijos skyrius, vieninte-
lis sertifikuotas Krūties ligų cen-
tras Baltijos šalyse, naudoja daug 
šiuolaikinių  technologijų krūties 
vėžiui diagnozuoti ir gydyti. Įsi-
giję vakuuminę krūties biopsijų 
sistemą galėsime  nustatyti ma-
žiausius pakitimus krūtyse, tiks-
liau diagnozuoti ligą ir efektyviai 
taikyti gydymą.“

Pasak profesoriaus, jaunoms 
moterims, kurioms nustatytos 
BRCA1 ir BRCA2 genų mutaci-
jos, ir pacientėms, kurios stebi-
mos dėl krūties vėžio progresa-
vimo, dažnai tai vienintelė gali-
mybė patvirtinti ar paneigti di-
agnozę yra vakuuminė krūties 
biopsija kontroliuojant magne-
tiniu rezonansu. „Noriu pabrėž-
ti, kad vakuuminė krūties biop-

sijų sistema užtikrina patologinių 
būklių diagnozę atlikus tik vieną 
procedūrą, – sako prof. V. Osta-
penko. – Vakuuminė krūties biop-
sijų sistema leidžia tiksliai paimti 
pakankamą kiekį krūties audinio 
iš įtartinos vietos.“

Tam tikrais atvejais  sergant 
gerybinėmis krūties ligomis va-
kuuminė biopsija  leidžia nepik-
tybinį krūties darinį visiškai paša-
linti be chirurginės intervencijos.

Spektaklis „Barbora“ sukur-
tas pagal J. Grušo dramą „Barbora 
Radvilaitė“,  režisierius Jonas Ju-
rašas. Premjera įvyko 2014 m. rug-
sėjo 25 d.  Spektaklyje nesiekia-
ma atkurti romantiškos Barboros 
Radvilaitės legendos, jame vaiz-
duojama aktorė, kuri, nepaisy-
dama neįveikiamų kliūčių, dega 
noru suvaidinti Barborą, suprasti 
ją kaip moterį, patekusią į meilės, 
ligos ir politikos žaidimų spąstus. 
Aktorė – pati serganti kaip Barbo-
ra, įveikia savo negalią ir čia pat 
scenoje kuria Barboros Radvilai-
tės vaidmenį – savo viziją.

„Bičiulystės“ ir nacionalinio 
vėžio instituto inf.  
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Lietuvos edukologijos universi-
tete (LEU) studijuoja vis dau-

giau specialiųjų poreikių turin-
čių studentų, todėl prie centrinių 
rūmų įrengta patogi nuovaža ir lif-
tas. Gerų naujienų sulaukė ir regė-
jimo negalią turintys studentai – 
LEU biblioteka įsigijo Brailio rašto 
spausdintuvą Everest-D V4, kuris 
spausdina Microsoft Office Word 
ir Adobe Acrobat formato failus.

Regėjimo negalią turintiems 
studentams nuo 2013 m. pabai-
gos įdiegta programinė ir kitokia 
speciali įranga, kuri padeda skai-
tyti: analizuoja informaciją ekrane 
ir perduoda ją kalbos sintezatoriui, 
kuris paverčia tekstą garsu; taip pat 
visą kompiuterio ekrane esančią 
informaciją vartotojui perduoda 
garsu lietuvių kalba; kita programi-
nė įranga išdidina visą kompiute-
rio ekrane pateikiamą informaciją 
arba pasirinktas jos dalis. Padidina-
ma viskas, kas patenka į didinamą 
plotą: šriftas, meniu juosta, myg-
tukai, piktogramos ir t. t. Taip pat 
yra ir stacionari elektroninė vaizdo 
didinimo priemonė Topaz XL HD.

Programinė įranga ir vaizdo 
didinimo priemonė perduoti LEU 
iš Valstybinio studijų fondo pagal 
Europos socialinio fondo remiamą 
projektą „Studijų prieinamumo už-
tikrinimas specialiųjų poreikių tu-
rintiems studentams.“ „Projektu, 
kuris bus įgyvendinamas iki 2015 
metų balandžio mėnesio, siekia-
ma paskatinti negalią turinčius 
studentus įgyti aukštąjį išsilavini-
mą. Studijoms daug reikšmės turi 
ir aukštosios mokyklos aplinka, ku-
rią siekiama pritaikyti prie studen-
to poreikių, palengvinti ir sukur-
ti  palankias sąlygas studijuoti“, – 
pasakoja LEU bibliotekos direkto-
rės padėjėja Andromeda Žanda-
ravičienė. 

Kompiuteriais su instaliuo-
tomis programomis ir staciona-
ria elektronine vaizdo didinimo 
priemone galima naudotis ir LEU 
centrinių rūmų, ir II-ųjų rūmų bi-
bliotekose.

2014 m. rudenį biblioteka 
gavo du skaitmeninės koduotos 
vidinio ryšio sistemos Bellman 
Audio Domino Pro komplektus. 
Yra galimybė transliuoti garsą ke-
liems klausytojams iš karto (imtu-
vas ir siųstuvas). Vienas komplek-
tas yra LEU centrinių rūmų bibli-
otekos bendrojoje skaitykloje, o 
antras – II rūmų bibliotekoje. „Tai 
technika, kuri aktuali klausos ne-
galią turintiems studentams. Bi-
blioteka skolins šiuos aparatus stu-
dentams, kad pastarieji galėtų jais 
naudotis paskaitų metu“, –  sako A. 
Žandaravičienė.

Bibliotekos Mokymosi resur-
sų centre jau stovi naujausias uni-
versiteto įrenginys – Brailio rašto 
spausdintuvas, kuris įtaisytas akus-
tinėje spintoje. „Kviečiame nega-
lią turinčius bibliotekos skaityto-
jus naudotis programine ir kita 
įranga“, – sako A. Žandaravičienė. 
Pasak jos, šiuo aparatu gali spaus-
dinti ir regos negalią turintys stu-
dentai, ir dėstytojai (užduotis savo 
studentams).

„Bičiulystės“ ir leU inf. 

Edukologijos  
universitete – 

palankios 
sąlygos 

neįgaliesiems

Po „Vilties paukštės“ sparnais –  
Rytų Lietuvos dainos puoselėtojai

Seimo narės Mildos Petraus-
kienės padėjėja Marija Ilčinskie-
nė šventės dalyviams perdavė 
nuoširdžiausius sveikinimus, pa-
linkėjimus eiti per gyvenimą išdi-
džiai iškelta galva ir pilną krepšį 
saldžių dovanų. 

Emocinė dainų įvairovė
Koncertą pradėjęs Ignalinos 

rajono neįgaliųjų draugijos miš-
rus vokalinis ansamblis „Pu-
tinas“, vadovaujamas Lionės 
Gruodienės, – scenoje ne naujo-
kas. Jau 16 metų dainuojantis ko-
lektyvas Utenoje pristatė prog- 
ramą „Atėjo rudenėlis“. Trimis 
dainomis parodyti, ko esi ver-
tas – nelengva užduotis, vis dėl-
to apgalvota programa žiūro-
vams leido susidaryti įspūdį, jog 
„Putinas“ geba jautriai atlikti ly-
rines melodijas („Pasakyk, kodėl 
jaunystė taip trumpa gyvenimo 
kely?“), pademonstruoti vyriš-
kosios ansamblio dalies viliokliš-
ką būdą („Sugrįžk, sugrįžk, mer-
gužėle, man be tavęs taip ilgu“), 
nuotaikinga daina išjudinti visą 
salę („Lietuvos laukai skambėjo 
šienapjūtėj nuo dainų“).

Panaši nuotaikų bei emoci-
jų kaita dominavo viso koncer-
to metu. Jau 8-erius metus drau-
ge dainuojančioms Kupiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Prie Kupos“ moterims, va-
dovaujamoms Gendrūdos Kliau-
gienės, mielesnės lyrinės me-
lodijos, atskleidžiančios prabė-
gusios jaunystės ilgesį. Gerokai 
linksmesnę, žiūrovų pritarimo 
sulaukusią programą parengė 
Utenos rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Paguoda“, pa-
garbą gimtinei lyriškai išdaina-
vo Grigiškių neįgaliųjų draugijos 
kolektyvas „Gija“, Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Ežerija“, nostalgiškai bėgančio 
laiko tėkmę priminė Švenčionių 
rajono neįgaliųjų draugijos ko-
lektyvas „Upelė“, smagesnę nuo-
taiką sugrąžino „Praeities aidai“ 
iš Pabradės.

Kultūros centro scena nušvi-
to į ją pakilus Šalčininkų rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansam-
bliui „Dainuok, širdele“. Mote-
rys stilingos, gražios, pasitem-
pusios, nuo jų neatsiliko ir pora 
vyriškių. Jau 6-erius metus an-
samblyje dainuoja ir dabartinė 
organizacijos pirmininkė Tere-
sa Zdanovič. Pasak jos, 15 metų 
gyvuojantis kolektyvas ypač atsi-
gavo pastaraisiais metais, kai jam 
ėmė vadovauti muzikos mokyto-
jas Františekas Daškevičius. Pasi-
keitė ansamblio repertuaras, kur 
kas darniau skamba 3-4 kartus 
per savaitę į repeticijas besiren-
kančio (prieš svarbesnius pasi-
rodymus – ir dar dažniau) kolek-
tyvo atliekamos dainos. Ir sceno-
je ansamblis atrodo nepriekaiš-
tingai. Praėjusiais metais Tarp-
tautinės neįgaliųjų dienos pro-
ga dainininkai pasipuošė naujais 
drabužiais, prie jų priderino ki-
tas įvaizdžio detales, pradedant 
nuo vienodų batelių, šalių, aus-
karų ir baigiant dainų tekstų ap-
lankais. Pasak T. Zdanovič, an-

samblio repertuare – lenkiškos, 
rusiškos, baltarusiškos, ukrai-
nietiškos ir, žinoma, lietuviškos 
dainos. Sudėtinga prisiminti visų 
tekstus, tad dėl visa ko pasirūpi-
nama jų žodžiais.

Koncerte – ir svečių 
pasirodymai

„Vilties paukštė“ po savo 
sparnais pakvietė ne tik neįga-
liųjų draugijų, bet ir Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Kupiškio 
bei Utenos skyrių dainos mėgė-
jus. Pasak renginio organizato-
rės O. Rastenienės, su šiais bi-
čiuliais neįgaliuosius sieja drau-
giški ryšiai, tad natūralu, kad ir 
jie buvo pakviesti į muzikos bei 
dainos šventę.

Iš Kupiškio atvykusio Aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos voka-
linio ansamblio siela – jo vado-
vas Vilius Matijosas. Jis atlieka 
ir solo partiją, ir dainuoja kartu 
su į romantinių kūrinių atlikimą 
linkusiais kolektyvo nariais, juos 
padrąsina. 

Uteniškių ansamblis „Dieme-
dis“ – Raimondo Garsono vado-
vaujamas tautiniais drabužiais 
pasipuošusių žmonių pulkelis. 
Nors koncerte skambėjo ne vien 
lietuvių liaudies dainos (tokį re-
pertuarą tarsi sufleravo kolek-
tyvo apranga), žiūrovų ploji-
mų muzikuojantis ansamblis 
sulaukė nemažai. Ypač gražiai 
nuskambėjo jo atliekama daina 
„Ten, kur Venta“.

Prie svečių kolektyvų, ko 
gero, galima priskirti ir dar vie-
ną – Utenos pagyvenusių žmo-
nių ansamblį „Radasta“. Pasak 
O. Rastenienės, šis kolektyvas – 
tarsi krikštatėvis, iš kurio pama-
žu išaugo, susiformavo Neįga-
liųjų draugijos mišrus vokalinis 
ansamblis „Paguoda“. Pagyve-
nusių žmonių kolektyvas paren-
gė gana netrumpą programą – 
su pašmaikštavimais, paporini-
mais, o savo pasirodymą sceno-
je baigė kvietimu visai salei su-
dainuoti bendrą dainą. 

Pasirodymas – vientisos 
meninės programos 

fragmentas
Vis dažniau profesionalių at-

likėjų pasirodymai scenoje tam-
pa nebe atskirų dainų pyne, o 
vientisu reginiu, apgalvota vai-
dybine programa. Tokį prisis-
tatymo būdą yra pasirinkę ir 
Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos kolektyvai. Jų pasiro-
dymo žiūrovai visada nekantriai 
laukia. Ir nenusivilia – ugningo-
sios Zitos Kviklienės vadovau-
jami ukmergiškiai sugeba nu-
stebinti neįprastomis idėjomis 
ir režisūra, įtaigiais vaidybiniais 
elementais. 

Ir šįkart moterų vokalinis 
kvartetas „Kartos“ sukūrė jaut- 
rią, ne vienam ašarą išspaudusią 
programėlę. Jos pradžioje pasi-
girdęs traukinio dundėjimas tar-
si nurodė kryptį – prisiminsime 
laikus, kai buvo išvežami žmo-
nės, reikėjo su jais atsisveikinti, 
paskęsti nežinioje. Tačiau kvar-
teto atliekama S. Nėries „Grįšiu“ 
kurstė viltingą nuotaiką – viskas 
praeis, vėl susitiksim. Ir iš tiesų – 

scenoje, už jau kur kas nuotaikin-
gesnę dainą atliekančio kvarte-
to, susitinka kareiviška unifor-
ma vilkintis vyriškis, mergaite 
vedina moteris. Tačiau gyveni-
mo kaleidoskopas nuolat keičia-
si – likimas žmones ir suveda, ir 
vėl išskiria... Griaustinio garsas, 
vieniši vakarai, rudeninis lietus...

Daug nuotaikingesnė voka-
linio ansamblio „Goda“ ir liau-
diškos kapelijos „Rudenėlis“ 
programa. Jų pasirodymo metu 
scenoje vyrauja lengvas chaosas. 
O kaipgi kitaip, kai seneliai savo 
muzika ir dainomis bando anū-
kus sudominti! Pasak Z. Kviklie-
nės, į draugiją įstojus keliems jau-
niems žmonėms, norėjosi ir juos 
įtraukti į savo programą. Tačiau 
kai amžiaus skirtumas – apie 50 
metų, žmonių interesai labai ski-
riasi. Šį „atradimą“ Z. Kviklienė 
sumanė perkelti į sceną – taip 
gimė netradicinis pasirodymas, 
atskleidęs kartų požiūrių san-
kirtą ir padėjęs suprasti paprastą 
dalyką – esame tokie, kokie esa-

me, turime tai priimti supratin-
gai ir tolerantiškai.

Tikrą šou parodė ir Olgos 
Šinkarenko vadovaujamas Visa-
gino neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Pušelės“. Internacionalinis 
miestas, internacionalinė ir an-
samblio programa. Pasirodymo 
metu ansamblietės pakeitė 3 kos-
tiumus (beje, pačių rankomis pa-
sisiūtus), padainavo rusų, ukrai-
niečių ir lietuvių liaudies dainų. 
10 moterų koncertinę programą 
papildė dar ir dueto atliekami 
romansai. 

„Vilties paukštės“ sukviestų 
neįgaliųjų draugijų meno mėgė-
jų kolektyvų patirtis labai skirtin-
ga, tačiau visus juos vienijo mei-
lė dainai, muzikai, noras gero-
mis emocijomis dalytis su kitais, 
pajusti sielos nuskaidrėjimą. Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos ren-
giami muzikuojančių žmonių 
koncertai – puiki galimybė vis 
tai patirti. 

Aldona MilieŠKienė
Autorės ir Egidijaus Skipario nuotr. 

Koncerto „Vilties paukštė“ dalyvius atėjo pasveikinti Utenos rajono meras 
Alvydas Katinas (dešinėje).

Ukrainietiškais kostiumais vilkinčios Visagino neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Pušelės“ dainininkės ir dainavo ukrainietiškai.

Švenčionių kolektyvo „Upelė“ dainos nukėlė į jaunystės prisiminimus.

2014 m. lapkričio 13–19 d., Nr. 45 (1124), „Bičiulystė“5 psl.



6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 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, lapkričio 17 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/1) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (90). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Mažasis 
princas (2/4). 13.30 Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/26). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (14/2) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(3/3) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 19.50 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (40). 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Teisė žinoti. 
21.55 Tautos balsas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pragaištingas karas. Dok. f. Didžioji 
Britanija. 2014 m. (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (267) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 4.35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 5.20 
Teisė žinoti (kart.). 

Antradienis, lapkričio 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/2) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (91). 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 12.00 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 13.00 Ai-
venhas (50). 13.30 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (6/1). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (14/3) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(3/4) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Emigrantai. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(41). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Specialus tyrimas. 21.55 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.30 Durys atsidaro. 23.10 
Vakaro žinios. 23.30 Dabar pasauly-
je. 24.00 Pasaulio dokumentika. Ui 
kalnų arbatos kultūra. Dokumentinis 
f. Kinija (kart.). 0.40 Senis (268) N-7. 
1.40 Mokslo ekspresas (kart.). 2.00 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 Sti-
lius (kart.). 4.35 Emigrantai (kart.). 
5.20 Specialus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/3) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(92). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 Ma-
žasis princas (2/5). 13.30 Premjera. 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (6/2). 
14.00 Laba diena, Lietuva. 14.05 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (14/4) N-7. 17.10 Premjera. Di-
dysis Gregas (3/5) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Gyvenimas. 19.50 Premjera. Mei-
lė kaip mėnulis (42). 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Dė-
mesio centre. 21.15 Auksinis protas. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Dabar pa-
saulyje. 24.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Kankinimai. Švedija. 2009 m. 4 d. 
0.35 Senis (269) N-7. 1.40 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 2.00 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.45 Legendos 
(kart.). 4.35 Gyvenimas (kart.). 5.25 
Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/4) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(93). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Tautos balsas. (kart.). 13.00 
Aivenhas (51). 13.30 Premjera. Ma-
giški fėjų Vinksių nuotykiai (6/3). 
14.00 Laba diena, Lietuva. 14.05 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (14/5) N-7. 17.10 Premjera. Di-
dysis Gregas (3/6) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Tikri vyrai. 19.50 Premjera. Mei-
lė kaip mėnulis (43). 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Svajonę tu-
riu. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.10 Vakaro žinios. 23.30 Da-
bar pasaulyje. 24.00 Pasaulio doku-

mentika. Žemynų raida. 2 d. Aus-
tralija (Australia). Didžioji Britanija, 
2013 m. 1.00 Senis (270) N-7. 2.00 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
4.35 Tikri vyrai (kart.). 5.25 Lietu-
va gali (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 21 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/5) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(94). 11.00 Meilė kaip mėnulis (40– 
43) (kart.). 13.00 Mažasis princas 
(2/6). 13.30 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (6/4). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (14/6) N-7. 
17.10 Premjera. Didysis Gregas (3/7) 
N-7 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.35 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 18.50 Premjera. Kelias 
į laimę (2/7) 19.50 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 
Specialus tyrimas (kart.). 23.30 Da-
bar pasaulyje. 24.00 Premjera. Bai-
dyklė. Siaubo trileris. JAV, Kana-
da, 2013 m. N-14. 1.40 Senis (271) 
N-7. 2.40 Laba diena, Lietuva (kart.). 
4.25 Duokit šansą (kart.). 4.55 Tau-
tos balsas (kart.). 5.25 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 22 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (25, 
26). 9.25 Aivenhas (52). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (48). 10.00 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 11.00 Du-
rys atsidaro (kart.). 11.30 Lietuva gali 
(kart.). 12.00 Šv. Mišios, skirtos Lie-
tuvos kariuomenės dienai. 13.00 Is-
torijos detektyvai. 14.00 Duokit šan-
są (kart.). 14.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 Tikri 
vyrai (kart.). 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 
Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Auksinis balsas. 
23.15 Premjera. 37 lemtingos dienos 
(1– 3) (subtitruota) N-7. 2.15 Senis 
(272) N-7. 3.15 Istorijos detektyvai 
(kart.). 4.00 Auksinis balsas (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 23 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo aka-
demija. 9.00 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas (27, 28). 9.25 
Premjera. Vakavilis (1). 9.50 Premje-
ra. Čaplinas (49). 10.00 Gustavo en-
ciklopedija (Subtitruota). 10.30 Brolių 
Grimų pasakos. Skiautinė. Vokietija, 
2012 m. 11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 Lietuvos kariuomenės dienai. 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro. Po laidotuvių (10/2) N-7. 15.00 
Premjera. Placebo efektas. Dok. f. 
Didžioji Britanija, 2014 m. (Subtitruo-
ta). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Alytaus „Dzūkija“ – Klaipė-
dos „Neptūnas“. 18.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 18.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 19.30 Pasau-
lio panorama. 19.55 Savaitė. 20.30 
Panorama. 21.00 Mes didžiuojamės. 
23.00 Lilehameris (3, 4) N-7. 0.45 
Auksinis protas (kart.). 2.00 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (10/2) 
Po laidotuvių (kart.) N-7. 3.35 Pa-
saulio panorama (kart.). 4.00 Savai-
tė (kart.). 4.25 Svajonę turiu (kart.). 
5.40 Lašas po lašo (kart.). 

Pirmadienis, lapkričio 17 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (10, 11) (kart.) N-7. 7.50 
Virtuvė (21, 22) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1989). 10.00 Aistros spalvos 
(50) N-7. 11.00 Urmu pigiau. Kome-
dija. JAV, 2003 m. N-7. 12.55 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (2). 13.30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą (43). 
14.00 Slibinų dresuotojai (16) N-7. 
14.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 15.30 
Nemylima (56) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
VIRAL'as N-7. 20.30 Pasmerkti 3 
(45) N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerštas 

(12) N-14. 23.10 Išdavystė (1) N-14. 
0.10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(11) N-14. 1.10 Skandalas (15) N-14. 
2.00 Daktaras Hausas (18) N-14. 

Antradienis, lapkričio 18 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Simpsonai (12) (kart.) N-7. 6.55 Se-
rialo pertraukoje – Žalioji enciklope-
dija. 7.20 Simpsonai (13) (kart.) N-7. 
7.50 Virtuvė (23, 24) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1990). 10.00 Aistros spal-
vos (51) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (3). 13.30 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (44). 14.00 Slibinų dre-
suotojai (17) N-7. 14.30 Simpsonai 
(14, 15) N-7. 15.30 Nemylima (57) 
N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę N-7. 
20.30 Pasmerkti 3 (46). N-7. 21.00 
VIP (10) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Nematoma riba (5) N-14. 
23.15 Išdavystė (2) N-14. 0.15 CSI 
kriminalistai (306) N-14. 1.10 Skan-
dalas (16) N-14. 2.00 Daktaras Hau-
sas (19) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 19 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (14, 15) N-7. 7.50 Vir-
tuvė (25, 26) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1991). 10.00 Aistros spal-
vos (52) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(4). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Slibinų dresuotojai (18) N-7. 14.30 
Simpsonai (16, 17) N-7. 15.30 Ne-
mylima (58) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvies-
kite daktarą! N-7. 20.30 Pasmerkti 3 
(47) N-7. 21.00 Žvagulio klanas (3) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 
Vikingų loto. 22.10 Elementaru (11) 
N-7. 23.10 Išdavystė (3) N-14. 0.10 
Pelkė (10) N-14. 1.10 Skandalas 
(17) N-14. 2.00 Daktaras Hausas 
(20) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 20 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (16, 17) N-7. 7.50 Vir-
tuvė (27, 28) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1992). 10.00 Aistros spal-
vos (53) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(5). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Slibinų dresuotojai (19) N-7. 14.30 
Simpsonai (18, 19) N-7. 15.30 Ne-
mylima (59) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas 
be taisyklių N-7. 20.30 Pasmerkti 3 
(48) N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai 
(10) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
21.55 Žalioji enciklopedija. 22.10 
Kobra 11 (10) N-7. 23.15 Išdavystė 
(4) N-14. 0.15 Kaulai (9) N-14. 1.10 
Skandalas (18) N-14. 2.00 Daktaras 
Hausas (21) N-14. 

Penktadienis, lapkričio 21 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (18, 19) N-7. 7.50 Virtu-
vė (29, 30) N-7. 8.55 Daktarė Emilė 
Ouvens (8) N-7. 10.00 Aistros spal-
vos (54) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(6). 13.30 Kung Fu Panda. 14.00 
Slibinų dresuotojai (20) N-7. 14.30 
Simpsonai (20, 21) N-7. 15.30 Ne-
mylima (60) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba N-7. 18.15 Euras 2015. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Žuviukas Nemo. 
Animacinis f. JAV, 2003 m. 21.25 
Keršytojai. Veiksmo f. JAV, 2012 m. 
N-7. 0.25 Kaukolės. Trileris. JAV, 
2000 m. N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (24). 7.25 
Smurfai (14). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (35). 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Tobula 
moteris. 10.30 Beatos virtuvė. 11.30 
Gelbėtojai. Animacinis f. JAV, 1977 
m. 13.05 Majoras Peinas. Komedi-
ja. JAV, 1995 m. N-7. 15.05 Daun-
tono abatija (4) N-7. 16.15 Kurt Se-
jitas ir Šura (20) N-7. 17.20 Ekstra-
sensai tiria (52) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Garfildas 2. Komedija. 
JAV, 2006 m. 19.30 Filmo pertrau-
koje – Eurojackpot. 20.50 Marlis ir 
aš. Šuniukų metai. Filmas šeimai. 
JAV, 2011 m. 22.40 Paranoja. Dra-
ma. JAV, 2013 m. N-7. 0.50 Ryklys 
vaiduoklis. Siaubo f. JAV, 2013 m. S. 

Sekmadienis, lapkričio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (25). 7.25 
Smurfai (15). 8.00 Didvyrių drau-
gužiai (36). 8.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 9.00 Spor-
tuok su mumis. 9.30 Laikas keistis. 
10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 Sva-
jonių sodai. 11.30 Gelbėtojai Aus-

Pirmadienis, lapkričio 17 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (45). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (15). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (16) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (81) 
N-7. 8.50 Kelionė į Žemės centrą. 
Nuotykių f. JAV, 2008 m. (kart.) N-7. 
10.40 Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-
vinti. Nuotykių komedija. JAV, Kana-
da, 2004 m. (kart.) N-7. 12.30 Tomo 
ir Džerio pasakos (8) (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (17). 13.25 
Ogis ir tarakonai (57). 13.35 Benas 
Tenas (1). 14.10 Ugnis ir Ledas (29) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki... 21.30 Žinios. 22.10 Mentalis-
tas (18) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (18) N-7. 0.10 Mafijos daktarė (5) 
N-7. 1.05 Farų šeima (18) N-7. 2.00 
Agentai (2) N-7. 

Antradienis, lapkričio 18 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (46). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (16). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (17) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (82) 
N-7. 8.50 Troškimų akmuo. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2009 m. (kart.). 
10.35 Lietuvos balsas (kart.). 12.30 
Mažieji Tomas ir Džeris II (15) (kart.). 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (18). 
13.25 Ogis ir tarakonai (58). 13.35 
Benas Tenas (2). 14.10 Ugnis ir Le-
das (30) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS Du-
rys priešais. Veiksmo trileris. JAV, 
2009 m. N-14. 0.05 Mafijos daktarė 
(6) N-7. 1.00 Farų šeima (19) N-7. 
1.55 Agentai (3) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 19 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (47). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (17). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (83) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.55 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (19). 13.25 Ogis ir tarakonai (59). 
13.35 Benas Tenas (3). 14.10 Ugnis 
ir Ledas (31) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Gyvenimo receptai (11) N-7. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Kalinių lėktuvas. Veiksmo f. JAV, 
1997 m. N-14. 0.30 Mafijos daktarė 
(7) N-7. 1.25 Farų šeima (20) N-7. 
2.20 Agentai (4) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 20 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (48). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (18). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (19) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (84) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.55 Gyvenimo re-
ceptai (11) (kart.) N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (20). 13.25 Ogis 
ir tarakonai (60). 13.35 Benas Te-
nas (4). 14.10 Ugnis ir Ledas (32) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Profas. Veiksmo f. JAV, 2012 m. 
N-14. 0.00 Mafijos daktarė (8) N-7. 
0.55 Farų šeima (21) N-7. 1.50 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 21 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (49). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (19). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (20) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(85) N-7. 8.50 Pagalbos skambutis 

(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 11.50 
K11. Komisarai tiria. Ragana nužiū-
rėjo. N-7. 12.25 K11. Komisarai tiria. 
Šunų veisykla. N-7. 13.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (1). 13.25 Ogis ir ta-
rakonai (61). 13.35 Benas Tenas (5). 
14.10 Ugnis ir Ledas (33) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 
valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 No-
rim dar! Su Radistais. N-7. 22.45 
PREMJERA Raudonkepuraitė. Tri-
leris. JAV, Kanada, 2011 m. N-14. 
0.50 Grįžimas namo. Trileris. JAV, 
2009 m. N-14.

Šeštadienis, lapkričio 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (10). 6.55 Ne-
nugalimieji II (41). 7.20 Agentas Šu-
nytis (12). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū 
(13). 8.10 Vėžliukai nindzės (11). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (9) . 
9.00 Ponas Bynas (9). 9.30 Mes 
pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Il-
gai ir laimingai 2. Naujieji Snieguo-
lės nuotykiai. Animacinis f. JAV, Vo-
kietija, 2008 m. 11.25 Žiedų valdo-
vas. Dvi tvirtovės. Nuotykių f. JAV, 
Naujoji Zelandija, Vokietija, 2002 
m. N-7. 14.45 Didingasis amžius 
(126) N-7. 16.35 Dvidešimt minu-
čių (22, 23) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 
SUPERKINAS. PREMJERA Karate 
vaikis. Veiksmo drama. JAV, Kinija, 
2010 m. N-7. 21.50 Laukiniai šer-
nai. Nuotykių komedija. JAV, 2007 
m. N-7. 23.55 Broliai. Drama. JAV, 
2009 m. N-14. 2.00 Norim dar! Su 
Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, lapkričio 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Peliukas Stiuartas Litlis (11). 6.55 
Nenugalimieji II (42). 7.20 Agen-
tas Šunytis (13). 7.45 Šegis ir Skū-
bis Dū (14). 8.10 Vėžliukai nindzės 
(12). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(10). 9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 10.00 KINO PUSRYČIAI Prezi-
dento duktė. Nuotykių f. JAV, 2004 
m. 12.10 Pėdsekys ir auksinio rak-
to legenda. Komedija šeimai. JAV, 
2012 m. 13.45 Mano puikioji auklė 
(134, 135). 14.55 Didingasis amžius 
(127) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
Alfa savaitė. 19.30 Lietuvos balsas. 
21.45 Aš esu legenda. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2007 m. N-7. 23.40 PREM-
JERA Zombių žemė. Siaubo kome-
dija. JAV, 2009 m. N-14. 1.20 Rau-
donkepuraitė. Trileris. JAV, Kanada, 
2011 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 17 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (21) (kart.) N-7. 9.00 
Brolis už brolį (15, 16) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (356) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (201) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliūčių 
(2). 15.00 Amerikos talentai (34). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (202) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (3) N-7. 18.55 Detektyvė Džonson 
(2) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai N-7. 
21.30 Oušeno dvyliktukas. N-7. Kri-
minalinė komedija. JAV, 2004 m. 
23.55 Sostų karai (5) N-14. 0.55 De-
tektyvė Džonson (2) (kart.) N-7. 1.50 
Prokurorų patikrinimas (202) (kart.) 
N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vil-
nius (kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pil-
cher. Garbės klausimas. Romantinė 
drama. Vokietija, 2013 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (357) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (202) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliūčių 
(3). 15.00 Amerikos talentai (35). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (203) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (4) N-7. 18.55 Detektyvė Džonson 
(3) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Padė-
kit tapti tėčiu. Romantinė komedija. 
Australija, 2012 m. N-14. 23.20 WRC 
Pasaulio ralio čempionatas. 0.25 De-
tektyvė Džonson (3) (kart.) N-7. 1.20 

Prokurorų patikrinimas (203) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vil-
nius (kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos 
imtynės (40) (kart.) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (358) N-7. 11.55 Pro-
kurorų patikrinimas (203) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Jokių kliūčių (4). 15.00 
Amerikos talentai (36). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (204) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (5) 
N-7. 18.55 Detektyvė Džonson (4) 
N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vie-
nišius. Romantinė komedija. JAV, 
2009 m. N-14. 23.15 Sostų karai (6) 
N-14. 0.15 Detektyvė Džonson (4) 
(kart.) N-7. 1.10 Prokurorų patikri-
nimas (204) (kart.) N-7. 2.15 Bam-
ba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 20 d.
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vil-
nius (kart.) N-7. 9.00 Muzikinė kau-
kė (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(359) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (204) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (5). 15.00 Amerikos talen-
tai (37). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(205) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (6) N-7. 18.55 Detektyvė 
Džonson (5) N-7. 20.00 Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Vinetu. Naftos karalius. Nuo-
tykių f. Jugoslavija, Vokietija, 1965 
m. N-7. 23.20 Sostų karai (7) N-14. 
0.20 Detektyvė Džonson (5) (kart.) 
N-7. 1.15 Prokurorų patikrinimas 
(205) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vil-
nius (kart.) N-7. 9.00 Vinetu. Naf-
tos karalius. Nuotykių f. Jugosla-
vija, Vokietija, 1965 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (360) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (205) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliūčių 
(6). 15.00 Amerikos talentai (38). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (206) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.30 Mitiajaus pasa-
kėlės (9, 10) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (41) N-7. 21.30 Filadel-
fijos vaikis. Kriminalinė drama. JAV, 
2012 m. N-14. . 23.20 Farai (kart.) 
N-14. 0.50 Prokurorų patikrinimas 
(206) (kart.) N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 22 d. 
7.00 Jokių kliūčių (6) (kart.). 

8.00 Amerikos talentai (38) (kart.). 
9.00 Laba diena N-7. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Padėkime augti. 10.30 
Šefas rekomenduoja. 11.00 Pasau-
lio galiūnų čempionų lygos etapas 
Portugalijoje. 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Mitiajaus pasakėlės (9) (kart.) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(17) N-7. 14.00 Šeimynėlė (29–32) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Brolis už brolį (17) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (22) N-7. 19.00 
Muzikinė kaukė. 21.00 MANO HE-
ROJUS Atsitraukimas. Fantasti-
nis veiksmo f. Italija, JAV, 2004 m. 
N-14. 23.00 AŠTRUS KINAS Kasy-
klos. Siaubo trileris. JAV, 2013 m. S. 
0.55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 23 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (22) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 11.52 Nacio-
nalinė loterija. 12.00 Nacionalinė Ge-
ografija. Pavojingi susitikimai (5) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (18) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas. Vedėja Laima Kybartie-
nė 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Brolis už brolį (18) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (23) N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde 
Pilcher. Gyvatės rojuje. Romantinė 
drama. Vokietija, 2013 m. N-7. 21.00 
Grubus žaidimas (3, 4) N-14. 23.00 
Bebras. Drama. JAV, 2011 m. N-14. 
0.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

tralijoje. Animacinis f. JAV, 1990 
m. 13.05 Nuleist periskopą! Kome-
dija. JAV, 1996 m. 15.05 Dauntono 
abatija (5) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir 
Šura (21) N-7. 17.20 Ekstrasensai ti-
ria (53) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos 
talentai 2014. 21.30 Beždžionių pla-
netos sukilimas. Mokslinės fantasti-
kos f. JAV, 2011 m. N-7. 23.35 Do-
mas Hemingvėjus. Kriminalinė ko-
medija. D. Britanija, 2013 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo problemas ra-
šoma tinklalapyje www.bernardinai.lt. 

Specialiųjų ugdymo poreikių tu-
rinčius vaikus neretai tenka la-
vinti naudojant specialius me-
todus, todėl bendrojo lavinimo 
mokyklose jie kartais nepagei-
daujami. Tačiau tėvai ir ugdymo 
specialistai teigia, kad diskusijos 
gali pakeisti požiūrį į šiuos vai-
kus ir padėti jiems integruotis.

Lapkričio 21–23 dienomis 
Lietuvos parodų ir kongresų 
centre LITEXPO vyksiančioje 
parodoje „Mokykla 2014“ pirmą 
kartą bus sukurta „Vaiko gerovės 
erdvė“, kurioje tėvai, pedagogai 
ir ugdymo strategijų kūrėjai dis-
kutuos apie specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų ugdymo proble- 
mas. Bus galima pasikonsultuo-
ti, kaip integruoti specialiųjų po-
reikių turinčius vaikus į visuo-
menę, apie jų brandą ir pasiruo-
šimą mokyklai. Vilniaus „Vil-
ties“ specialiosios mokyklos at-
stovai pasakos apie tai, kaip me-
ninis ugdymas padeda komp- 
leksinių sutrikimų turinčiam 
vaikui pažinti save ir aplinką, 
kokios priemonės padeda ugdy-
ti tokio vaiko gebėjimus. Taip pat 
vyks diskusija apie autizmu ser-
gančius vaikus, paskaita „Kaip 
suprasti akląjį ar silpnaregį?“.

Lietuvos autizmo asociacijos 
„Lietaus vaikai“ narė, autizmo 
spektro sutrikimų turintį sūnų 
auginanti Gintė Zurbaitė-But-
kuvienė teigia, kad tokios disku-
sijos yra būtinos norint supras-
ti specialiųjų poreikių turinčiųjų 
ir aplinkinių poreikius. Tik tuo-
met bus galima ieškoti visiems 

priimtinų kompromisų. Jos tei-
gimu, kol kas apie vaiko sutriki-
mus sužinojusios mokytojos ne-
retai tiesiog sutrinka. 

Vilniaus „Versmės“ katalikiš-
koje gimnazijoje kartu mokosi ir 
specialiųjų ugdymo poreikių tu-
rintys mokiniai, ir tokių porei-
kių neturintys jų bendraamžiai. 
Kiekvienoje šios mokyklos kla-
sėje bent 2–5 mokiniai turi klau-
sos, regos ar judėjimo sutrikimų.
Yra ir klasė, kurioje mokosi vai-
kai, turintys nedidelių intelek-
to sutrikimų. Vienas svarbiau-
sių mokyklos uždavinių – pa-
skatinti specialiųjų poreikių tu-
rinčių mokinių ir jų bendrakla-
sių bendradarbiavimą, ugdyti jų 
socialinius įgūdžius. 

Specialiųjų ugdymo poreikių 
turintiems vaikams nemažiau 
svarbus ir neformalusis ugdy-
mas. Į jį įsijungia ne tik mokyk- 
los, bet ir, pavyzdžiui, muziejai. 
Įgyti socialinių įgūdžių vaikams 
gali padėti delfinų terapija, kuri 
taikoma Lietuvos jūrų muziejuje.

„Delfinų terapija gali būti 
naudojama siekiant padėti 
specialiųjų poreikių žmonėms 
mokytis. Delfinariume vykdy-
ta abilitacijos programa išmo-
kė daugelį jos lankytojų daryti 
tai, ko jie anksčiau negalėjo. Kai 
kurie vaikai, turintys autizmo 
sutrikimą, pradėjo kalbėti, ki-
tiems ši terapija padėjo atsikra-
tyti baimių“, – pasakoja Lietu-
vos Jūrų muziejaus ryšių su vi-
suomene skyriaus vedėja Nika 
Puteikienė.

Kitokie vaikai vis dar 
nepageidaujami?

Klaipėdoje prabilta apie tai, kad 
mieste turėtų atsirasti vadina-
moji atokvėpio paslauga. Ji su-
teiktų galimybę šeimoms, au-
ginančioms neįgalius vaikus, ar 
žmonėms, slaugantiems ligotus 
tėvus, kuriam laikui juos palik-
ti specialistų priežiūroje, kad ga-
lėtų išvažiuoti atostogų ar kitais 
reikalais.

Atokvėpio paslauga – tai 
trumpalaikės socialinės paslau-
gos rūšis, kai neįgalus asmuo – 
vaikas ar suaugęs – apgyvendi-
namas globos įstaigoje, kai šei-
mos nariai ar artimieji neturi ga-
limybės jo prižiūrėti. Globoti-
nis turėtų būti ne jaunesnis nei 
6 mėnesių amžiaus, o atokvė-
pio paslauga gali būti teikiama 
nuo 12 valandų iki pusės metų. 
Šis sumanymas Klaipėdoje kol 
kas nėra įgyvendinamas, nes esą 
globos įstaigos yra perpildytos. 

„Beje, kai statėme „Lakštu-
tės“ patalpas, projekte buvo nu-
matyta tokią paslaugą teikti 4 as-
menims vienu metu, bet Dienos 
centras ir taip perpildytas, todėl 
šios idėjos vėliau atsisakėme“, – 

pasakojo Klaipėdos savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Audronė Liesytė.

Klaipėdos sutrikusio vysty-
mosi kūdikių namų direktorė 
Aušra Nikolajevienė teigė, kad 
jų įstaiga buvo paruošusi anke-
tą dėl atokvėpio paslaugos reika-
lingumo regione ir atliko tyrimą. 
Teigiama, kad tokios socialinės 
paslaugos poreikis yra nemažas. 

„Šiuo metu mūsų įstaiga 
tvarko visą dokumentaciją, kad 
gautume licenciją dėl trumpa-
laikės socialinės globos. Norin-
čiuosius savo įstaigoje planuo-
jame priimti jau kitais metais. 
Teko pakalbėti su tėvais, augi-
nančiais neįgalius vaikus, tad 
supratau, kad paslauga – reika-
linga“, – sakė A. Nikolajevienė.

Ši paslauga būtų iš dalies 
mokama, priklausomai nuo šei-
mos pajamų. Visa atokvėpio pa-
slaugos kaina parai siektų dau-
giau nei 80 litų. Kol kas Lietu-
voje dar nė vieni kūdikių namai 
tokia veikla neužsiima, bet arti-
miausiu metu kai kurie planuo-
ja tai pradėti daryti.

Neįgaliųjų artimiesiems  
leis atsikvėpti

Mokslininkai iš Stanfordo (Ang- 
lija) universiteto sukūrė bal-

tymų terapiją, leidžiančią sustab-
dyti vėžio dauginimosi procesą, ku-
rio metu ląstelės skyla iš naviko ži-
dinio ir kažkurioje kitoje kūno daly-
je pradeda agresyvų naują augimą. 
Šis procesas, dar žinomas kaip me-
tastazė, gali lemti vėžio plėtrą ir or-
ganizmo mirtį.

Šiandien gydytojai sulėtinti ar su-
stabdyti metastazes mėgina naudo-
dami chemoterapiją, tačiau šis gydy-
mo būdas dažnai būna neveiksmin-
gas ir turi ryškų šalutinį poveikį.

Stanfordo mokslininkų koman-

da siekia sustabdyti metastazes be 
šalutinio poveikio, sutrukdydama 
vėžio plitimą inicijuojančių baltymų 
Axl ir Gas6 nuo tarpusavio sąveiką.

Axl baltymai ant vėžinių ląstelių 
paviršiaus stovi tarsi šeriai, pasiruošę 
gauti biocheminius signalus iš Gas6 
baltymų. Kai du Gas6 baltymai susi-
jungia su dviem Axl baltymais, ge-
neruojami signalai leidžia vėžio ląs-
telėms palikti pirminį židinį, migruo-
ti į kitas kūno vietas ir sukurti naujus 
vėžio junginius.

Kad sustabdytų šį procesą bioin-
žinerijos mokslų docentė Dženifer 
Kochran sukūrė nežalingą Axl bal-
tymo versiją, kuri veikia tarsi jaukas. 

Ši netikra Axl versija prisišlieja prie 
Gas6 baltymo ir organizmą apsau-
go nuo baltymų susijungimo ir vė-
žinių ląstelių aktyvavimo.

Mokslininkė, kartu su Amatu 
Garcia iš Stanfordo universiteto vė-
žio centro, intraveniniu būdu davė 
šių bioinžinerinių baltymų pelėms 
su agresyviu krūtų ir kiaušidžių vėžiu. 
Gydytos pelės su krūtų vėžiu turėjo 
78 proc. mažiau metastazinių maz-
gelių, o su kiaušidžių – net 90 proc.

Toliau bus atliekami klinikiniai 
tyrimai ir nustatoma, ar šis metodas 
saugus ir veiksmingas žmonėms.

„Bičiulystės“ ir 
 www.technologijos.lt inf. 

Baltymų terapija stabdo vėžio 
plitimą organizme

Asta Dykovienė tinklalapyje www.klaipeda.diena.lt rašo apie 
uostamiestyje planuojamą teikti naują paslaugą neįgaliuosius 
globojančioms šeimoms. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Amerikietiška 
Antono svajonė

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Kai tėvai pamatė surogatinės 
motinos pagimdytus dvy-

nukus, juos ištiko šokas. Vienas 
berniukas buvo sveikas, kito vi-
sas kūnas – lyg apdegintas. Tik 
nosį ir skruostus dengė oda. Tė-
vai Antoną (toks jo vardas) atsi-
sakė vežtis į savo namus. Ber-
niukas 10 mėnesių gulėjo Liu-
bercų ligoninėje, Maskvos prie-
miestyje, dėl neišmanymo gy-
domas barbariškais, skausmin-
gais ir neefektyviais metodais, 
kol jį atsitiktinai pamatė labda-
ringų fondų „Padovanok gyve-
nimą“ ir „Savanoriai padeda naš-
laičiams“ aktyvistai.

Vaikai – lyg drugeliai
Būtent nevyriausybinių orga-

nizacijų savanoriai prieš kelerius 
metus Rusijoje ėmė rinkti faktus 
apie šią klastingą ligą, nėštumo 
metu niekaip apie save nesigna-
lizuojančią. Jau turintys vaikų tė-
vai negali pasiruošti likimo smū-
giui, nes jiems gali gimti ir sveiki 
mažyliai, o vieną dieną – sergan-
tis pūsline epidermolize.

Tokius vaikus vadina druge-
liais, nes prie jų negalima prisi-
liesti. Net ir švelnus motinos glė-
bys gali sukelti didžiulį skaus-
mą ir žaizdas. Liga – reta, todėl 
Rusijos gydytojai studijuoda-
mi apie ją net nesužinodavo, o 
gavę tokį pacientą sutrikdavo ir 
bandydavo tepti ligoniuko kūną 
briliantine žaluma („zelionka“), 
kuri dar labiau sužalodavo po-
pierinę vaiko odelę. Vienas vai-
kelis, aplietas „zelionka“ ir fu-
korcinu, numirė nuo nepake-
liamo skausmo. Arba paguldo 
į inkubatorių su 37 –40 laipsnių 
oro temperatūra, o jiems tinka 
ne didesnė kaip 25 laipsniai, ki-
taip vaikučiai tiesiog ima pūti. 
Net ir lauke karštą dieną jie ne-
gali būti. 

Jei gydytojai bejėgiai, ką jau 
kalbėti apie tėvus. Neturėdami 
specialios tvarsliavos, jie kiekvie-
ną rytą plėšia paklodes, tiesiog 
prisiklijavusias prie žaizdų. Pas-
taraisiais metais situacija šiek tiek 
gerėja. Maskvoje tokiais sunkiais 
ligoniais ėmė rūpintis Dermato-
logijos centras, tačiau provinci-
joje niekas nepasikeitė. Savano-
riai globoja 7 tėvų paliktus vai-
kus, kurie serga pūsline epider-
molize, be to, jie rengia ir siun-
čia į medicinos centrus informa-
ciją apie šią ligą.

Kas lėmė amerikiečių 
sprendimą

Antonas atėjo į šį pasaulį la-
bai kentėdamas. Be meilės ir tin-
kamos priežiūros – kiek jis galė-
jo išgyventi? Laimė, savanoriai jį 
rado dar gyvą. Pasisekė, kad tuo 
laiku Rusija dar nedraudė ame-
rikiečiams įsivaikinti jos vaikų, 
tai buvo padaryta tik prieš porą 
metų. Antonas spėjo išvažiuo-
ti į Dalasą prieš įsigaliojant šiam 
draudimui. 

Naujoji Antono mama Vane-
sa Delgado pasakoja: „Kai jį at-
sivežėme, vos tegalėjo pasėdė-
ti, per porą metų išmoko sau-
giai šliaužioti. Pats išlipa iš lo-
velės, užlipa ir nulipa nuo sofos. 
Jis kalba, kartais girdime net il-

gastroenterologo, akių gydyto-
jo, pediatro, kardiologo konsul-
tacijų. Be abejo, sulaukėme įvai-
rių komentarų, daug kas stebi-
si, kodėl įsivaikinome tokį sun-
kų ligonį. Bet aš pamenu – kai 
ieškojome Rusijoje vaiko, Mas-
kvos ligoninės gydytojas mums 
pasakė: „Jei nepaimsite Antono, 
jis mirs. Mes anksčiau ar vėliau 
turėsime išvežti Antoną į glo-
bos namus, o ten jis paprasčiau-
siai mirs.“ Tai ir nulėmė mūsų 
sprendimą.“

Apie ateitį
Antono įtėviai dar nenu-

sprendė, mokys jį namuose ar 
leis į mokyklą. Įmanomi abu va-
riantai. V. Delgado jau lankėsi 
mokykloje, įsitikino, kad ten An-
tonui būtų užtikrinta gera prie-
žiūra, nes veikia speciali pagal-
bos neįgaliems vaikams progra-
ma. Antonas mokytųsi kartu su 
sveikais vaikais, bet pagalbinin-
kė stebėtų, kad jo nepastumtų, 
nepargriautų.

„Teksase žmonės labai gera-
noriški, – teigia V. Delgado. – Jei 
gatvėje klausia, kas atsitiko An-
tonui, tai ne iš smalsumo, bet no-
rėdami padėti. Mes atspausdino-
me korteles, kur aprašyta Anto-
no liga, nurodyta banko sąskai-
ta, jei kas nors norėtų paaukoti 
pinigų. Taip, pradžia buvo ne-
lengva, tiesiog bijojome prisi-
liesti prie Antono. Duodavome 
jam tik kai kuriuos žaislus, nes 
dauguma atrodė nesaugūs. Da-
bar paprasčiau. Antonas žaidžia 
kaip tik nori. “

Antono įtėviai susipažino su 
kitais tėvais, auginančiais pūsli-
ne epidermolize sergančius vai-
kus, sužinojo labai daug nau-
dingų dalykų. Suprato patį svar-
biausią: jei Antonas susižeis, 
žaizda sugis, bet jei atims iš jo 
nerūpestingą vaikystę, tai dvasi-
nė trauma neužgis niekada. To-
dėl augina jį kaip paprastą vai-
ką, tik labiau saugoja.

Šiuo metu gydytojai pro-
gnozuoja, kad Antonas gyvens 
20–30 metų. Bet ir medicina ne-
stovi vietoje. Mokslininkai tiria 
DNR perprogramavimo gali-
mybes. Juk tereikia pridėti vie-
ną trūkstamą geną – ir šie ligo-
niai pasveiktų.

Pagal užsienio spaudą parengė

Brigita BAliKienė

gus sakinius. Skiria spalvas, rai-
des. Labai protingas vaikas. Lai-
mė, esame apsidraudę, tad kom-
pensuojamos visos išlaidos. Be 
to, Teksase, kur gyvename, ga-
lioja papildomas draudimas ne-
įgaliems vaikams. Jei neturėtu-
me draudimo, tektų kas mėne-
sį išleisti porą tūkstančių dole-
rių. Antonui skiriama labai daug 
dėmesio. Du kartus per savaitę – 
kineziterapija, jį moko vaikščio-
ti. Taip pat du kartus per savai-
tę – ergoterapija, moko papras-
tų buities įgūdžių. Nuolat vyks-
ta pratybos su logopedu. Pirmai-
siais mėnesiais jam buvo sun-
ku valgyti dėl žaizdų gleivinėje, 
teko naudoti maitinimo vamz-
delį. Praėjus metams vamzde-
lio nebereikėjo, dabar berniu-
kas gali valgyti vaikišką minkš-
tą maistą. Vaikų ligoninė yra vi-
sai netoli, tad jei kyla kokių prob- 
lemų, infekcija ar kas panašaus, 
skubame ten ir gauname pagal-
bą. Nuolat lankomės pas specia-
listus, nes prireikia dermatologo, 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Kaip vanduo teka mūsų laikas...

Aldonos Milieškienės nuotr.

(Tęsinys – kitame numeryje)

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turėsiančias nau-
joves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savivaldybių, kokias užimtumo veiklas jums žada ne-
įgaliųjų organizacijos – užsiprenumeruokite „Bičiulystę“ 2015 metams.  
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, turėtų kreip-
tis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 24 litus (6,95 Eur) kainuojanti metinė (arba 12 litų (3,48 Eur) – 
pusmečio) prenumerata draugijose bus priimama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 19 d.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2015-aisiais!

Gyvybės 
vanduo
Kai gimiau, mama mane išlei-

do ieškoti gyvybės vandens. 
Aš jį suradau, tačiau jums duoti 
negaliu. Patys turite savo surasti. 

Mama mane išleido ieško-
ti gyvybės vandens, kad senai 
motinai akis grįžusi suvilgyčiau 
ryto rasa. Vėl, kaip kad jaunys-
tėje, tekėtų saulė, savo spindu-
liais nardanti kiekviename ply-
šelyje – žadintų būtį ir kiekvie-
ną gyvą gyvenimui.

Keletą metų iš eilės važiavo į 
užjūrį, o vaikams abiejų tėvų rei-
kia. Paskutiniuosius kartus dar ir 
padirbėdavo. Grįžusi namo, vi-
sada būdavo ten. Taip laukdavo 
metų pabaigos. 

Užaugo. Egzaminai. Išleis-
tuvės ir atestatų įteikimas vyko 
mokyklos kieme. Juk buvo vasa-
ra! Pasipuošę ir gražūs draugai, 
trys dukros, dvi anūkės, mama, 
išleidžianti savo mažiausią šei-
mos moterį (o ūgiu – didžiau-
sią) į pasaulį, sėdėjo viena. Buvo 
daug mamų ir tėčių, daug sūnų 
ir dukterų. Kiekvienas buvo su 
„kažkuo ar kažkur“.

Dangus praplyšo. Iš pradžių 
po truputį biro ašaros. Paskui, 
pamatęs lietsargius, jau nebesi-
gėdijo. Trumpam aprimdavo ir 
vėl verkė. Mama sėdėjo, kūnas 
virpėjo nuo vėsos. Ne tik jos. 
Abiturientų taip pat. Iškilminga 
akimirka nelepino, supažindino 
su realybe. 

Namuose – Paskutinė vaka-
rienė. Šiltas vakaras – tarp retai 
susirenkančios visos kartu šei-
mos, draugų, mylimųjų... Vos 
pradėjus švisti vieni išvažiavo į 
Kauną, taip pat ir dukra, atvyku-
si iš užjūrio. O ryte mažylė abi-
turientė su lagaminu taip pat iš-
važiavo Kaunan. Vėliau ir mama 

vyko į didmiestį. Nuvažiavu-
si turėjo pakankamai laiko. Mo-
renginis tortas su latės kava liū-
liavo kūną. Šalia iš radijo sklido 
Marijaus Mikutavičiaus dainos 
apie meilę garsai. 

Stotyje vėl susitiko trys duk-
ros ir mama. Jų bučiniai mamai 
skruostan...

Iš Rygos atvyko ryškiai gelto-
nas eurolaineris. Vairuotojai su-
krovė dviejų dukterų lagaminus. 
Viena iš jų vyko namo, pas savo 
vyrą, mažylė, abiturientė, „skri-
do“ į savo gyvenimą, ten dar lau-
kė ir jų tėvas.

Abiturientės draugas vėlavo. 
Tos kelios dar buvimo kar-

tu ir laukimo akimirkos be žado 
purtė protą, sąmonę, kūną, jaus-
mus. Visų trijų dukterų akys 
drėko. 

„O ko tu verki?“ – klausė vy-
riausioji mamos. 

Spėjo... Šilti kūnai apkabino 
vienas kitą, lingavo, nejausdami 
žemės traukos.

„Kai nuvažiuosi, pasodink 
šią tują, ji bus iš Lietuvos.“ 

Mama sėkmingai grįžo į savo 
kaimą, išleidusi dukras ieškoti 
gyvybės vandens. 

Milda KIŠKIENĖ 

Skaidrus lietus
Naują pasaką kuria vėl lietūs – 
Tartum žodžiai berbena lašai.
Širdimi jau visa prisilietus,
O atrodo mažai vis, mažai...

Delnus ištiestus atveriu dangui –
Lašelius pirštais gaudyt bandau.
Lyg šaltiniai mažyčiai, bebangiai, –
Tavo veidą jais vėlei tapau. 

Tobulai bruožai slysta... išskysta...
Praeitis jau apleidžia mane! 
Atsigavus širdis meilėn linksta,
Aš kvėpuoju laisva krūtine!

Rodos, visko jau šiandien užtenka:
Ir gaivos, ir garsų, ir spalvų...
O lašeliai – per širdį, per dangų...
Pakylėta lyg vaikas esu.

Tyliai tyliai suvirpa blakstienos –
Džiaugsmo lašas nurieda skaidrus...
Vėl priglausčiau, atrodo, kiekvieną,
Kad tik būtų laimingas žmogus.

Danutė RUSECKAJA

Jūra, atleisk
Ne pelkė tu –
Vanduo tavy 
Nestovi ir negenda,
Apsivalyt gebi,
Išstumti tai, 
Kuo vasarą 
Teršta minios 
Buvai,
Atvėsus nuo
Kaitros,
Grėsmingai
Vandenis pašiauši,
Audrų liežuviais
Krantus išlaižysi,
Pečius įtempus,
Naščiais išlinguosi – 
Pro laivus,
Pro uostus,
Pro tylinčias 
Žmonių akis,
Kol dūžtanti
Tava vilnis
Nurims, atleis
Ir vėl
Bus pasiruošus
Guosti, guosti...

Anelė Emilija MAŽEIVAITĖ

Lašas
„Lašas po lašo akmenį tašo.“ 
Šaukštas stiklinėn, lašas į šaukštą –
Matai, kad žiūri žmogus iš aukšto.
Lašas po lašo, lašas po lašo – 
Taip tas žmogelis ir nusitašo.
Gurkšnis šaltinio vandens tyriausio –
Jau ir galvelė tau nebeskausta.
Dar po lašelį, dar po lašiuką,
Po lašelytį mažą mažiuką.
Mažas lašelis, bet daug jis gali:
Gali prikalti, gali prikelti,
Gali ir ūpą tavo pakelti.

Marytė JURGAITYTĖ-ŽIŪRAITIENĖ

Širdies 
versmė
Pusę gyvenimo 
aš gėriau vandenį 
iš svetimo šulinio
mediniu rentiniu,
nulaužta svirtimi,
apleisto ir savų,
ir atėjūnų svetimų.
Apkarto tas vanduo,
Nemeile pažymėtas,
Kai troškulio kankinama, 
suskeldėjusiom lūpom 
buvimo žemėje 
kartėlį gėriau
ir kruvinomis ašaromis
tik verkiau.
Apleistas šulinys
dumblu apteko,
išseko jo versmė
iš žemės gilumos.
Reikėjo tiek nedaug:
geros širdies 
ir smėlio tako,
tyro vandens
ir šulinio gaivos.
Mes trokštam meilės, 
troškulį malšinam
širdies versme
lyg vandeniu tyru.
Laimingi tie, 
kurie jį geria gryną
be melo, pykčio priemaišų,
be ašarų karčių. 

Danutė KULIAVIENĖ 

Saulėlydis 
prie jūros
Vanduo, vanduo... 
Banga prie mano kojų...
Mažytę sausumėlę man surask,
Kad aš galėčiau smėlio seklumoje 
Išeit į Žemės Motinos lankas, 
Kad aš galėčiau pamatyti
Visas begęstančio saulėlydžio spalvas...

Regina KAJUTIENĖ

Gyva gija 
Palinkusi svirtis prie šulinio seno, 
Sukiužęs rentinys nuo metų naštos.
Dar gyva gija čia šaltinio sruvena,
Nes volungė šaukia lašelio gaivos.

Laike pasiklydo čia dienos ir naktys,
Braidydamos pievom aguonų liepsnoj.
Tik volungės šauksmas aidu atsiliepia
Nesenkančio šulinio gelmėj gilioj. 

Veronika MASIUKIENĖ 

Milda Kiškienė rašo eiles, prozą, 
mėgsta rankdarbius.

Danutė Ruseckaja turi kūrėjos dovaną.

Seminaro vadovės Paulinos Žemgulytės patarimus Anelė Mažeivaitė (kairėje) 
labai vertina.

Marytei Žiūraitienei artimos 
humoristinės eilės.

Reginą Kajutienę (kairėje) ir Danutę Kuliavienę supažindino Švento-
sios seminarai.

Veroniką Masiukienę literatų 
seminarai daug išmokė.
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