
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2013 m.  lapkričio 28 d.– gruodžio 4 d., Nr. 47 (1166) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.  Kaina 2,28 Lt 

Likimo iššūkiai 
nepalaužė 

Vos 23-ejų Justina Jankovskaja – jau dvi inksto persodi-
nimo operacijas patyrusi mergina. Likimo iššūkius drąsiai 
priimanti Justina džiaugiasi, kad liga nepakeitė jos gyve-
nimo, neapipynė jo ypatingais draudimais, o tik užgrū-
dino, išmokė daugybės naujų dalykų, padėjo susirasti 
draugų. 

Donorystė – gyvybės kelias

durti tų žmonių vietoje. 
Justinai tebuvo 17 metų, kai 

jai buvo atlikta pirmoji diali-
zė. Nuo vaikystės šioms proce-
dūroms rengta mergina tai pri-
ėmė labai natūraliai. Jau bene 
prieš metus jai buvo suformuota 
kraujo valymo procedūroms at-
likti reikalinga fistulė, taigi diali-
zei buvo pasiruošta ne tik mora-
liškai, bet ir fiziškai. 

Dializės procedūrų Justinai 
teprireikė vos porą mėnesių. La-
bai greitai atsiradus tinkamam 
donorui mergina sulaukė kvieti-
mo į recipientų atranką. Pirmajai 
sąraše buvusiai 17-metei sėkmin-
gai transplantuotas donoro inks-
tas tarnavo 5-erius metus. 

Artimųjų netektys palaužė 
ir emociškai, ir fiziškai
Šiandien sunku pasakyti, 

kas lėmė, kad praėjus 4-eriems  

Psichologiškai rengėsi nuo 
vaikystės

Įtarimus dėl galimo dukros 
inkstų nepakankamumo Justi-
nos mama išgirdo, kai mergaitei 
tebuvo 8-eri. Atlikta biopsija dve-
jonių neišsklaidė, atvirkščiai – jas 
tik patvirtino. Gydytojai negąsdi-
no, jokių baisių ateities vizijų ne-
piešė, bet patarė pamažu ir nuo-
sekliai rengtis neišvengiamoms 
gyvenimo permainoms, kad vie-
ną dieną jos neužgriūtų tarsi per-
kūnas iš giedro dangaus. 

Justina prisimena, kaip su 
mama lankydavosi Santariškė-
se, vis praverdavo dializių proce-
dūroms skirtų palatų duris, ste-
bėdavo, kaip viskas vyksta. Apa- 
ratai, gulintys žmonės mergai-
tės visai nebaugino. Ir, tiesą pa-
sakius, mažai terūpėjo. Vis dėlto 
atmintyje užsifiksavo atsargūs 
mamos pasakojimai apie tai, kad, 
atėjus laikui, ir jai gali tekti atsi-

„Vilties paukštė“ – Skuode

Lapkričio 15 d. respublikinė neįgaliųjų meno kolektyvų 
šventė „Vilties paukštė“ vyko Skuodo kultūros centre. Joje 
dalyvavo Skuodo, Mažeikių, Telšių, Palangos, Kretingos ir 
Plungės rajonų neįgaliųjų draugijų dainorėliai, muzikantai.

Justina Jankovskaja džiaugiasi, kad donoro inkstas jai grąžino visavertį 
gyvenimą.

Šventės dalyvius muzikiniu 
kūriniu pasveikino Skuodo meno 
mokyklos mokytojai Vilija Jaku-
tienė ir Tadas Jonaitis.

Skuodo rajono savivaldybės 
meras Stasys Vainoras teigė, kad 
susirinkta į gražiausią Lietuvos 
miestą, jis pasidžiaugė, kad meno 
kolektyvai keliauja po Lietuvą. 
Meras palinkėjo puikių emocijų, 
daug koncertų, o kolektyvų va-
dovams įteikė suvenyrų.

Skambiomis dainomis tądien 
džiugino Plungės rajono neįga-
liųjų draugijos meno kolektyvas 
„Sugrįžk, jaunyste“ (vadovė Al-
dona Smagurienė), Telšių rajo-
no – „Žemaitija“ (vadovė Daiva 
Lingienė), Mažeikių rajono – „In-
dra“ (vadovė Genovaitė Jonaitie-
nė), Kretingos rajono „Šviesulys“ 

Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 3 psl.)(nukelta į 3 psl.)

Dainuoja Telšių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Žemaitija“.
Rūtos Ronkauskienės nuotr.

(nukelta į 5 psl.)

Neįgalumas nustatomas 
labai netolygiai

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba (NDNT) at-
liko tyrimą, kuriuo vertino, kaip 
neįgalumo nustatymas pasiskirs-
to pagal atskiras savivaldybes 
(remtasi 2012 m. duomenimis). 
Buvo palyginta, kiek nustato-
ma neįgalumo atvejų skirtingo-
se savivaldybėse skaičiuojant 100 

Savivaldybėse – dideli neįgaliųjų 
skaičiaus skirtumai

Vis pasigirstant priekaištams apie korupciją nustatant ne-
įgalumo ir darbingumo lygį, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija bei Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas 
įpareigojo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą 
ištirti ir palyginti neįgalumo nustatymo pasiskirstymą pa-
gal savivaldybes ir išsiaiškinti akivaizdžių netolygumų prie-
žastis. 

tūkst. darbingo amžiaus gyven-
tojų, taip pat nagrinėta, kiek skir-
tingam neįgaliųjų pasiskirstymui 
įtakos turi vyresnio amžiaus gy-
ventojų skaičius, sergamumas ir 
užimtumas. 

Vertinant darbingo amžiaus 
asmenų, kuriems 0–55 proc. dar-
bingumo lygis buvo nustatytas 
pirmą kartą, pasiskirstymą, ma-
tyti, kad jis yra labai netolygus. 

Šalyje neįgaliojo statusas pir-
mą kartą suteikiamas vidutiniš-
kai 940 asmenų iš 100 tūkst. dar-
bingo amžiaus gyventojų. O štai 
Šilutės r. savivaldybėje stebima 
daugiausiai – 1 374 pirminio neį-
galumo atvejai. Aukšti arba aukš-
tesni negu šalies vidurkis (912–
1 112 atvejų) pirmą kartą pripa-
žintos negalios atvejai nustaty-
ti 12-oje savivaldybių (tarp jų – 
Akmenės r., Joniškio r., Pakruo-
jo r., Panevėžio r., Ukmergės r., 
Pagėgių, Neringos, Zarasų r. Šal-
čininkų r. ir kt.). Na, o 13-oje sa-
vivaldybių pirmą kartą nustato-
ma tik šiek tiek daugiau nei 500 
atvejų iš 100 tūkst. gyventojų. 
Taigi matyti, kad skirtumai yra 
didžiuliai. 

Ar tokia pat netolygumo ten-
dencija išlieka ir kalbant apie pa-
kartotinį darbingumo lygio nu-
statymą? Daugiausia asmenų, 
kuriems neįgalumas nustatytas 
pakartotinai, yra Pakruojo r. ir 
Šalčininkų r. savivaldybėse, ku-
riose nustatyta nuo 4  622 iki 6 023 
pakartotinės negalios atvejų 100 
tūkst. darbingo amžiaus gyven-
tojų. Aukštesni negu vidutiniai 
šalies rodikliai (3 739–4 622 atve-
jai, tenkantys 100 tūkst. gyven-
tojų) nustatyti 19 vidurio ir šiau-
rės rytų Lietuvos savivaldybių, 
tarp jų – ir minėtas Šilutės r. 11-
oje savivaldybių nustatyta ma-
žiausiai – 1 944–2 577 pakartoti-
nių atvejų. Taigi vėl matome, kad 
neįgaliųjų skaičius savivaldybėse 
gali skirtis net iki 3 kartų. 

Egidijaus Skipario nuotr.



 Joana Jucienė, Tel-
šių rajono neįgaliųjų drau-
gijos renginių organizatorė, 
papasakojo apie organizaci-
jos veiklą ir labiausiai prie jos 
prisidedančius žmones.

Telšių rajono neįgalių-
jų draugijoje visi nuošir-
dūs, draugiški ir vieningi. 
Tiesa, mūsų organizacijoje 
ilgai siautėjo nesantarvės 
vėjai, buvo kilę įvairių, at-
rodytų, neišsprendžiamų 
problemų. Draugija skilo – 
iš vienos didelės organiza-
cijos susidarė 3. Į visuotinį 
ataskaitinį-rinkiminį susi-
rinkimą buvo atvykęs Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas 
Jančauskis, o ankstesnia-
me posėdyje dalyvavo ir 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorė Geno-
vaitė Paliušienė. Jie padė-
jo išspręsti visas mūsų pro-
blemas. Dabar draugija ne-
gausi, bet į ją vis stoja nau-
ji nariai, priimami ir pensi-

Telšiai:

Mūsų draugija atgyja
ninkai, kurie taip pat prisi-
deda darant gerus darbus. 

Mūsų organizacijos 
„švyturiai“ – tai Lena Jur-
kevičienė, kuri įkūrė drau-
gijoje biblioteką ir pati 
jai vadovauja. Lena va-
dinama mūsų siela – pa-
deda organizuoti rengi-
nius, šventes, su entuziaz-
mu pati aktyviai dalyvau-
ja meninėse programose, 
atlieka pagrindinius vai-
dmenis, deklamuoja nuos-
tabias eiles, užveda links-
miausias dainas. 

Didelė aktyvistė yra 
Marytė Šiurkuvienė. Ji 
padovanojo draugijai bal-
dų, prisideda organizuo-
jant renginius, rūpinasi 
ekskursijomis ir kitais rei-
kalais.

O Justina Augulienė 
visada rūpinasi draugijos 
ateitimi ir gerove. Ji sten-

Į neviltį veda nelogiški 
reikalavimai 

Turiu sunkią judėjimo negalią – judu tik vežimėliu. 
Gyvenu blokiniame devynaukščiame name, trečiame 
aukšte. Prieš 12 metų savo reikmėms pritaikiau tėvų 
namus, bet taip susiklostė gyvenimas, kad kol dirbu, 
kaime gyventi negaliu, nes tektų kasdien 80 km vykti 
darban. Labai nudžiugau sužinojusi, kad sunkią judė-
jimo negalią turintys žmonės savo aplinką ir būstą gali 
pertvarkyti kartą per 10 metų. Taigi turiu viltį, kad Lie-
tuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociaci-
ja man pagelbės laiptinėje įrengti atvirą keltuvą, kuriuo 
galėčiau nusileisti į gatvę iš namo I a. 

Per 17 negalios metų savo reikmėms prisitaikiau 
butą. Suprantu, kad logiška buvo iš karto tapus neįga-
lia keisti butą į pirmą aukštą, bet tuomet buvo maži vai-
kai ir buvo pernelyg sudėtinga imtis tokių kapitalinių 
pokyčių. Dabar nesigailiu, nes beveik visi mano likimo 
draugai pirmame aukšte šąla. Net antrame aukšte gy-
venanti kaimynė kartais ateina pas mane į svečius ,,pa-
sišildyti“. Gal ir nepatikėsite, bet mano trečiame aukšte 
esančio buto temperatūra yra 3–4 laipsniais aukštesnė 
nei pirmame aukšte esančio. Sutikite, kad mažai judan-
čiam žmogui tai gyvybiškai svarbu. Dar – likimo dova-
na – visi mano buto langai ,,žiūri“ į pietus. Tokia geo-
grafinė padėtis dar prideda keletą laipsnių. Taigi butas 
pritaikytas, o atviras keltuvas išspręstų ir išvažiavimo 
į lauką problemą. Deja, sužinojau, kad man jis negali 
būti įrengtas, nes Kauno miesto Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento Statybos skyrius saugu-
mo sumetimais uždraudė tai daryti! Esą mano laiptinės 
plotis – 155 cm., (tipiškas blokinis 9 a. namas), o atvi-
rą keltuvą Kauno Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento statybos skyrius ,,leidžia“ statyti tik jei 
laiptinės plotis yra 210 cm., bet tokių plačių laiptinių 
senos statybos namuose nei Kaune, kur gyvenu, nei ki-
tur Lietuvoje nėra (tik Nepriklausomos Lietuvos laiko-
tarpio statiniuose buvo tokios prašmatnios laiptinės). 

Dar liūdniau, penkiaaukščių namų laiptinių plo-
tis – 110 cm. Taigi norisi atvirai paklausti minėtų įstai-
gų vadovų – kokie loginiai argumentai leido jiems su-
kurti tokius nelogiškus draudimus? 

Bandžiau aiškintis, bet visi jų motyvai manęs visiš-
kai neįtikino. Reikalaujama, kad nuleidus keltuvo plat-
formą laiptinėje turėtų likti 110 cm. ,,laisvo ploto“. Bet 
iš kur paimti tą plotį standartinėje laiptinėje, o tokių juk 
dauguma. Mano namo laiptinėje nuleidus platformą lie-
ka 45 cm praėjimas, bet, statybininkų nuomone, gaisro 
atveju pro šį tarpą nepratilps žmonės, norintys išbėg-
ti iš namo (jei tuo metu ir aš leisiuosi žemyn). Šis mo-
tyvas manęs neįtikina, nes ir aš esu žmogus, kuris dėl 
galbūt niekada mano gyvenamame name neįvyksian-
čio gaisro jau 17 metų negali savarankiškai išeiti į gatvę.

Mano argumentai tokie: nuleista keltuvo platfor-
ma užima 120 cm, o pakelta – tik 40 cm. Aš leidžiuosi 
10 min., bet tuo metu šalia yra pakankamas tarpas, pro 
kurį tikrai galima praeiti. 

UAB ,,Rol-automatikas“, įmonės, kuri gamina to-
kius keltuvus, vadovas man paaiškino kai kuriuos jų 
naudojimo techninius niuansus. Pasirodo, jų valdymo 
mechanizme yra laisvos pavaros funkcija, todėl prapuo-
lus elektros srovei keltuvas gali kuo puikiausiai nusi-
leisti žemyn, netrukdydamas žmonėms. Dar daugiau – 
keltuvo maitinimą galima organizuoti iš atskiro aku-
muliatoriaus! Todėl žmogus, besileidžiantis juo, tikrai 
spės išsigelbėti. Deja, šių argumentų aš niekam nega-
liu pateikti, nes minėtas draudimas įrengti keltuvą ne-
sivadovauja jokia logika. 

Į mano laišką Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos atsakyta 
nebuvo. Kauno valdžiai bandžiau aiškinti situaciją ,,gy-
vai“ – jokio supratimo. Įdomu tai, kad Vilniuje, Panevė-
žyje tokių kvailų draudimų nėra ir keltuvai įrengiami. 

Belieka tik kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą ir paklausti, kodėl vienų miestų sunkią judėji-
mo negalią turintys neįgalieji turi galimybę pritaikyti 
savo reikmėms aplinką, o kitų – ne. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

si mūsų draugijoje. Gerą 
įspūdį paliko jų draugiš-
kumas, ir mes stengėmės 
nuoširdžiai bendrauti. 
Žemaitiškai svečiams pa-
linkėjom: „Atvažioukėt 
apėntas, nuogne išpūtin 
veizuolus, lauksem jūsa“ 
(žemaitiškai apėntas – vėl, 
nuogne – labai, veizuola – 
akys).

Vaidinimas „Mergelių pažadai“: antroji iš kairės Lena Jurke-
vičienė, „senbernis“ Adomas Karalius, nekaltos mergelės Da-
lytė ir Kazytė. 

Tauragė:

giasi, kad čia būtų gera, 
miela ir jauku kiekvienam 
nariui, galvoja, kaip įdo-
miau paminėti Tarptauti-
nę neįgalių žmonių die-
ną, kuri jau čia pat. 

Mūsų draugija palai-
ko draugiškus ryšius su 
Mažeikių, Šakių ir Pasva-
lio neįgaliųjų organizaci-
jomis, kurių nariai lankė-

 „Bičiulystei“ laišką 
atsiuntęs Vladislovas Kir-
kickas pasidalijo įspūdžiais 
iš Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos surengtos rudens 
sporto šventės.

Ruduo. Visi darbai dar-
beliai nudirbti, todėl ga-
lima ir atsipūsti. Ta pro-
ga Tauragės rajono neįga-
liųjų draugija, bendradar-
biaudama su Vaikų ir jau-
nimo sporto mokykla, su-
kvietė neįgaliuosius į tradi-
cinę rudens sporto šventę. 
O kokia šventė be svečių? 
Jie atvyko iš kaimyninių 
Pagėgių ir Jurbarko rajono. 

Susikaupę dalyviai 
sėdo prie šaškių, šachma-
tų lentų, o taikliarankiai 
varžėsi daugelio pamėgto-
je smiginio rungtyje. Kovos 
iš tikrųjų buvo atkaklios. 

Subūrė tradicinė sporto šventė
Smiginio varžybose nuga-
lėtojas išaiškėjo tik po pa-
pildomos metimų serijos. 
Laimėjo tauragiškis Sta-
sys Stumbra, antru palikęs 
jurbarkiškį Vytautą Nor-
kų, trečia vieta džiaugėsi 
tauragiškis Giedrius Ugin-
čius. Panašiai susiklostė ir 
šaškių turnyras. Siekiant 
išaiškinti nugalėtoją ir čia 
teko surengti papildomą 
finalinę kovą, kurią laimė-
jo Petras Lažauninkas, žai-
dęs už Tauragės koman-
dą. Antra ir trečia vieto-
mis pasidalijo V.Norkus ir 
S.Stumbra. O štai šachma-
tų turnyrą laimėjo Pagėgių 
komandos atstovai: pirmą-
ją vietą užėmė Radik Am-
barcumjan, antrąją – Leo-
nas Jakutis, trečiąją – Teo-
doras Urbonavičius. 

Visus nugalėtojus, pri-
zininkus pasveikino ir di-
plomais bei medaliais ap-
dovanojo Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Kęstutis Petkus bei 
Vaikų ir jaunimo sporto 
mokyklos direktorius Au-
drius Bitinas, kuris teisė-

Sėkmė lydėjo nemažai sporto šventės dalyvių, jiems įteikti me-
daliai.                                                                           Vladislovo Kirkicko nuotr.

javo ir šaškių bei šachma-
tų varžyboms. Po varžybų 
visi gerai nusiteikę dar pa-
bendravo prie kavos puo-
delio. Buvo šilta ir smagu 
pasidalyti varžybų įspū-
džiais, pasikalbėti su se-
nais pažįstamais, susiras-
ti naujų draugų. 

Šilutė: Popietė „Iš močiutės skrynios“
Šilutės rajono neįgalių-

jų draugijoje surengta neį-
prasta popietė „Iš močiu-
tės skrynios“. Iš viso rajono 
padalinių–seniūnijų suva-
žiavo „ponai“ ir „ponios“, 
pasipuošę tokiais apdarais, 
kokie buvo dėvimi prieš 
gerą šimtmetį.

Stalai buvo nukrau-
ti mieliniais pyragais, uo-
gienėmis, medumi, pieno 
ąsočiais, namine duona su 
lašiniais, mišrainėmis ir ki-
tais gardumynais, nebuvo 
čia šakočių ir kitų šiuolai-
kiškų patiekalų. Veikė se-
novinių, antikvarinių daik-
tų, nuotraukų, austų lini-
nių drobių parodėlė.

Draugijos salė vos tal-
pino popietės dalyvius. 
Pasak šventę pradėjusios 
organizacijos pirminin-
kės Laimos Dulkytės (kuri 
irgi buvo tapusi „ponia“), 
ši diena primins, kaip 

rengėsi, šoko ir dainavo 
mūsų seneliai bei prose-
neliai. „Buvo tai seniai se-
niai ir senelė lyg legenda 
liko, bet prisiminimai apie 
ją gilų pėdsaką paliko“, – 
sakė ji. 

Draugijoje svečiavo-
si Šilutės muziejaus etno-
grafė Indrė Skablauskai-
tė, kuri kartu su popie-
tės dalyviais aptarė lietu-
vininkų tarmę, prisimi-
nė, kaip kalbėjo mūsų se-
noliai. Savos kūrybos ei-
les skaitė Eugenija Kėviše-
va. Jos rašyti tekstai, lydi-
mi Antano Kmito akorde-
ono, pas mus virsta gra-
žiausiomis dainomis, gies-
mėmis. Linksmąją šven-
tės dalį papildė ansam-
blio „Kvietkelės“ mote-
rys ir kapelos „Šilo aidai“ 
muzikantai. Vertinimo 
komisija (Z.Drungilienė, 
V.Meleška, R.Kvederienė) 

išrinko originaliausius, 
šauniausius, elegantiš-
kiausius, kūrybingiau-
sius „ponus“ ir „ponias“. 
Originaliausiomis ir kū-
rybiškiausiomis poromis 
išrinkti Daiva ir Vaidas 
Austynai iš Tarvydų kai-
mo bei Eugenija ir An-
tanas Savickai iš Traksė-
džių. Elegantiškiausiomis, 
šauniausiomis „ponio-
mis“ tapo Z.Bandzinaitė, 

D.Žydanienė, R.Pužaus-
kienė,  J .Martinkienė, 
R.Būdvytytė, A.Vaičiūnie-
nė ir daug kitų kūrybingų 
moterų. Visos buvo apdo-
vanotos suvenyrais, joms 
padėkota už aktyvumą. 

Visą popietę dainavo-
me, šokome, buvo linksma 
ir malonu pabūti gražiais 
„ponais“ ir „poniom“, ma-
loniai pabendrauti. 

Aldona PETKIENĖ

Į popietę susirinko daug gražių „ponių“ ir „ponų“.
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Likimo iššūkiai nepalaužė 

metams po transplantacijos Jus-
tinos sveikata vėl ėmė blogėti, 
tačiau mergina neabejoja, kad 
reikšmingos įtakos tam turėjo ir 
skaudūs emociniai išgyvenimai. 
Netikėtai avarijoje žuvo metais 
vyresnis Justinos brolis. Jiedu 
buvo labai artimi, gerai sutarė. 
Mergina neslepia – po šios ne-
laimės tarsi žemė iš po kojų ėmė 
slysti, tarsi dalies savęs neteko. 

Dar skaudžiau dėl sūnaus žū-
ties išgyveno motina. Jau anks-
čiau širdies problemų turėjusi 
moteris neatlaikė tokios netek-
ties – praėjus vos 5 mėnesiams 
po jo laidotuvių Anapilin iške-
liavo ir ji. Ką jautė viena likusi 
Justina, nesunku numanyti. Ne 
kiekvienas net stipriausias žmo-
gus išgyventų tokius išbandy-
mus, o čia – jauna, ne pačios stip- 
riausios sveikatos mergina. Jos 
organizmas neatlaikė tokių iš-
šūkių, ėmė kristi hemoglobino 
kiekis, blogėti kiti sveikatos ro-
dikliai. Justina vėl atsidūrė me-
dikų rankose. 

Dializė parodė „nagučius“
Vilniaus paslaugų verslo dar-

buotojų profesinio rengimo cen-
tre floristės studijas bebaigiančiai 
merginai kaip tik tuo metu rei-
kėjo rūpintis mokslų baigimu – 
artėjančiais egzaminais, baigia-
muoju rašto bei praktiniu darbu. 
Neturėdama kito pasirinkimo, 
diplominį darbą Justina rašė gu-
lėdama ligoninėje, išmokusi su-
sitelkti tarp gana sudėtingų pro-
cedūrų (dėl pablogėjusios inks-
tų veiklos merginai buvo atlie-
kamos plazmafarezės). Iš ligoni-
nės išėjusiai Justinai iki egzami-
no bebuvo likusios vos keturios 
dienos. Asmeninės tragedijos iš-
mokė merginą susiimti, susitvar-
dyti, nepalūžti. Tai padėjo ir sėk- 
mingai baigti mokslus.

Deja, merginos sveikatos to-
kia sėkmė nelydėjo. Tyrimai vis 
blogėjo, kūnas tino (šlapimo be-
veik nebuvo), buvo suku kvė-
puoti. Justinai vėl teko grįžti 
prie dializių. Atliekant pirmą-
sias mergina sako nieko neįpras-
to nejausdavusi, o štai antrosios, 
užtrukusios keliskart ilgiau (9 
mėnesius) parodė savo „nagu-
čius“: jų metu krisdavo kraujo- 
spūdis, o procedūra taip išsekin-
davo, kad Justina tenorėdavo tik 
miegoti. Merginą labai troškin-
davo, ji gerokai viršydavo ga-
limo išgerti skysčio normą, tad 
kaskart priaugdavo daug svo-
rio, ėmė varginti dusulys. Prieš 
5-erius metus persodintas inks-
tas ėmė tinti (vos „nesprogo“), 
tad teko jį pašalinti. Justina vėl at-
sidūrė transplantacijos laukian-
čiųjų sąrašuose. 

„Stebuklinga lėkštutė“
Po pirmosios inksto perso-

dinimo operacijos į „Gyvasties“ 
asociacijos veiklą įsitraukusi Jus-
tina buvo užsirašiusi į keramikos 
būrelį. Viename pirmųjų užsiė-
mimų lipdė lėkštutę. Jau bebai-
giant darbą Rimvydas Vekerotas 
(žmogus, gyvenantis su donoro 
širdimi) Justiną paragino ant nu-
lipdytos lėkštutės parašyti savo 
didžiausią norą, tikindamas, kad 
jis būtinai išsipildys. Mergina iš-
raižė du žodžius – „Sulauksiu 
inkstuko“. Juos perskaitęs Rim-
vydas dar padrąsino, jog jau tą-
dien arba rytoj Justina būtinai 
sulauksianti į recipientų atranką 
kviečiančio skambučio. Ir iš tie-
sų, antradienį keraminei lėkštu-
tei patikėjusi savo norą, trečiadie-
nio naktį mergina sulaukė kvieti-
mo atvykti į Kauno klinikas, kur 
atsirado donoro inkstas. Sude-
rinamumo tyrimai buvo palan-
kūs ir šių metų liepos 25-ąją Jus-
tinai buvo antrą kartą persodin-
tas inkstas. Pooperacinis laiko-

tarpis praėjo sėkmingai ir po 18 
parų ją išleido namo. 

Du kartus inksto transplanta-
ciją patyrusi mergina tikina, kad 
pirmieji metai po operacijos – pa-
tys sunkiausi. Organizmas ne iš 
karto „susitaiko“ su svetimkū-
niu, stengiasi jam priešintis. Ypač 
aštriai Justina visa tai pajuto po 
pirmojo inksto persodinimo. Iki 
tol gana stiprų imunitetą turėju-
sios merginos organizmas šios 
natūralios apsauginės reakcijos 
slopinimą imunosupresantais 
priėmė priešiškai. Justina pasa-
kojo nuolat jautusi inksto atme-
timo pavojų: susiaurėjo inksto 
kraujagyslė, net stentuoti ją teko, 
kamavo citomegalo virusas, pra-
sidėjo šlapimo takų infekcijos, vis 
kartojosi bronchitai. 

Daugiau kaip metus prieši-
nęsis organizmas pagaliau „nu-
sileido“, bet iki galo vis tiek „ne-
pasidavė“. Po pirmosios trans-
plantacijos operacijos netikėtai 
pradėjo aiškėti sunkios angi-
nos požymiai. Nuolat vaistais 
slopinamas imunitetas, atrodo, 
net nebandė su ja kovoti, o bet 
koks gydymas gerokai užsitęs-
davo ir sveikatos pagerėjimo rei-
kėdavo ilgai laukti. Angina pū-
liavo, net sepsį (kraujo užkrėti-
mą) buvo sukėlusi. Justinai pa-
vyko įkalbėti medikus, kad kuo 
greičiau ją operuotų, nes toks in-
fekcijos židinys buvo tapęs rim-
tu kliuviniu laukiant naujo do-
noro inksto. 

„Gyvastis“ – tarsi antroji 
šeima

Po antrosios inksto persodi-
nimo operacijos dar neprabėgus 
nė pusmečiui, Justina tikina gy-
venanti visavertį gyvenimą. Ži-
noma, daugiau dėmesio skiria 
fizinio krūvio kontrolei, atidžiau 
renkasi maistą. Bet taip, pasak 
jos, elgiasi nemažai visiškai svei-
kų žmonių. O prie pakankamai 

didelių vaistų dozių jau senokai 
priprato (per dieną išgeria po 12 
tablečių).

Nuo rudens Justina vėl ėmė-
si mokslų – Vilniaus technologi-
jų mokymo ir reabilitacijos cen-
tre ji gilinasi į leidybos darbuoto-
jo specialybę. Nors augalų, gėlių 
komponavimo menas merginai 
ir labai patiko, dirbti pagal įgy-
tą profesiją ji negalėjo. Tuo įsiti-
kino vos kelis mėnesius pralei-
dusi viename gėlių salone. „Pa-
stoviai šalta aplinka, šaltas van-
duo – dalykai, nuolat keliantys 
pavojų inkstams“, – naujos vei-
klos paieškų priežastis aiškina 
Justina. 

Prieš 3-ejus metus iš Šalči-
ninkų į Vilnių gyventi persikė-
lusi mergina stengiasi tapti sa-
varankiška. Pačių artimiausių 
žmonių netekusiai Justinai ne-
lengva. Vos 15 proc. darbingu-
mo teturinti mergina gauna 700 
litų neįgalumo išmoką, iš kurios 

„Vilties paukštė“ – 
Skuode

reikia ir už nuomojamą kamba-
rį susimokėti, ir vaistų nusipirkti 
(kompensuojamų vaistų priemo-
koms kas mėnesį vidutiniškai po 
100 litų tenka atiduoti), ir mais-
tu, apranga pasirūpinti. Justina 
pasidžiaugia išmokusi taupiai 
gyventi – netgi vairavimo mo-
kymui pinigų susitaupiusi. Da-
bar šioms pamokoms mergina 
skiria visą savo laisvalaikį. Tie-
sa, ir „Gyvasties“ renginių sten-
giasi nepraleisti – dalyvauja įvai-
riuose užsiėmimuose, akcijose, 
pasakoja žmonėms apie dono-
rystės, kiekvieno iš mūsų apsis-
prendimo svarbą, bendrauja su 
likimo bičiuliais, tapusiais nau-
jais draugais, mokosi iš jų, gyve-
nimiškos patirties semiasi. „Gy-
vastis“ jai – tarsi antrieji namai, 
antroji šeima, kur visada jaučia-
si sava, suprasta, kur visada gali 
tikėtis pagalbos. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

(vadovė Danutė Tamošauskie-
nė), Akmenės rajono moterų 
vokalinis ansamblis „Akmena“ 
(vadovė Jelena Pakatilytė), Pa-
langos „Atgaiva“ (vadovas Rin-
gaudas Juozapavičius), Skuodo 
„Krantų gėlė“ (vadovė Audronė 
Meškauskienė).

Daugelis neįgaliųjų meno 
kolektyvų gyvuoja ilgus metus, 
yra įvairių konkursų laimėtojai. 
Skuodo rajono neįgaliųjų drau-
gijos moterų ansamblis „Kran-
tų gėlė“ susibūrė prieš trejus 
metus.

Šventėje dalyvavusios Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos rengi-
nių organizatorė Saulė Vėjelie-
nė bei projektų vykdytoja Kris-
tina Vainienė teigė, jog „Vilties 
paukštės“ koncertas Skuode – 
jau penktasis. „Džiugu matyti 
gausius meno kolektyvus, ku-
rie suteikė gerų emocijų. Linkiu 
paruošti naujų programų, lai-
mės ir stiprios sveikatos“, – teigė 
S.Vėjelienė. Ji kolektyvų vado-

vams bei rajonų neįgaliųjų drau-
gijų pirmininkams įteikė padė-
kos raštus už dalyvavimą res-
publikinėje neįgaliųjų meno ko-
lektyvų šventėje „Vilties paukš-
tė“. Jos kolegė dalyvius apdova-
nojo saldžiais šakočiais. Viešnios 
taip pat dėkojo Skuodo kultūros 
centro administracijai, darbuo-
tojams, Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijai, jos pirmininkei Ra-
mintai Zabitienei.

R.Zabitienė dėkojo šventės 
rėmėjams, rajono savivaldybei, 
Skuodo kultūros centrui, meno 
mokyklos mokytojams, nuolat 
talkinantiems renginiuose, ren-
ginio vedėjui Bronislovui Anu-
žiui, Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijai. Pirmininkė pakvietė visus 
pasistiprinti kareiviška koše, ku-
rią išvirė Skuodo šaulių kuopos 
vadas Robertas Šakalys. Pasistip- 
rinę šventės dalyviai neskubėjo 
į namus, o juos linksmino Skuo-
do kultūros centro kapelos „Bar-
tuva“ muzikantai.

Rūta RONKAUSKIENĖ
Autorės  nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Skamba Mažeikių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Indra“ dainos.

Pasirodo Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Krantų gėlė“.
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Daktaras
Aiskauda

Uogos su medumi: 
gydomosios savybės, 
liaudiški receptai (1)

Bruknės
Bruknės stiprina, tonizuoja 

organizmą, tinka skaudant gal-
vą, peršalus, sergant gripu, ar-
tritu, atsiradusiu dėl medžiagų 
apykaitos sutrikimų, reumatinė-
mis ligomis, gastritu (kai suma-
žėjęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas), geltlige, hipertonija, tu-
berkulioze, podagra, neurasteni-

Nuo seno žinoma, jog 
uogos gerina apeti-
tą, virškinimą, širdies ir 
kraujagyslių veiklą, imu-
nitetą, medžiagų apykai-
tą, taip pat turi kai ku-
rių gydomųjų savybių. 
Trumpai aptarsime bru-
knių, spanguolių, putino, 
šermukšnio ir šaltalankio 
uogų naudą mūsų svei-
katai bei pateiksime ne-
sudėtingų uogų su me-
dumi receptų. 

Peršalimas, gripas, hiperto-
nija. 1/4 stiklinės bruknių sulčių 
atskiedžiama 3/4 stiklinės atvė-
sinto virinto vandens, įmaišomas 
šaukštelis medaus. Geriama po 
1/2 stiklinės 3–4 kartus per die-
ną po valgio.

Sausas kosulys. Lygiomis 
dalimis sumaišomos bruknių 
sultys su atvėsintu virintu van-
deniu, įmaišoma 1/2 šaukštelio 
medaus. Geriama 3 kartus per 
dieną po valgio.

Sumažėjęs regėjimo aštru-
mas (ypač dirbant kompiute-
riu). Sutrintos bruknės sumaišo-
mos su medumi santykiu 2:1 ir 
vartojamos po šaukštą 3–4 kar-
tus per dieną po valgio.

Spanguolės
Uogos valgomos šviežios, iš 

jų spaudžiamos sultys, gamina-
mos uogienės, sirupai, kisieliai, 

mentų išsiskyrimą, pasižymi an-
timikrobinėmis (slopina daugi-
nimąsi net tų mikroorganizmų, 
kurie atsparūs antibiotikams, 
sulfanilamidams ir kitiems vais-
tams), antiuždegiminėmis, karš-
tį mažinančiomis savybėmis. Be 
to, spanguolės mažina padidėju-
sį arterinį kraujospūdį ir akispū-
dį (akies vidaus spaudimą). Pa-
sitarus su gydytoju, spanguolė-
mis galima gydytis sergant koli-
tu (storosios žarnos uždegimu), 
lėtiniu pankreatitu (kasos užde-
gimu), gastritu su sumažėjusiu 
skrandžio sulčių rūgštingumu. 
Uogos ir jų sultys apskritai to-
nizuoja organizmą, didina dar-
bingumą, padeda geriau įsisa-
vinti maistą. 

Pastaba. Spanguolės nevar-
totinos sergant skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opalige, gastri-
tu su padidėjusiu skrandžio sul-
čių rūgštingumu.

Liaudiški receptai
Nuo seno liaudies medicina 

pataria šiomis uogomis gydyti 
peršalimo ligas, kraujuojančias 
dantenas, medžiagų apykaitos 
sutrikimus, reumatą, lėtinį ton-
zilitą (ryklės tonzilių uždegimą), 
lėtinį bronchitą, ūmias infekcines 
ligas, pooperacinius pūliavimus, 
tromboflebitą (venų uždegimą, 
per kurį venose susidaro krešu-
lių), aterosklerozę, glaukomą, 
mažakraujystę. Išoriškai uogų 
išspaudomis gydomos sumuš-
tos, nudegintos vietos, ilgai ne-
gyjančios pūliuojančios žaizdos.

Imuniteto stiprinimas, me-
džiagų apykaitos normalizavi-
mas. 1 kg spanguolių, 2 nedide-
lės citrinos su odele sumalama 
mėsmale, įmaišomas šaukštas 
medaus. Mišinys vartojamas po 
2 šaukštus 2–3 kartus per dieną 
po valgio su karšta arbata.

Angina. Kas valandą (8–10 
kartų per dieną) skalaujama bur-
na mišiniu, kurį sudaro 2/3 stikli-
nės šilto virinto vandens, šaukš-
telis medaus, 10 šaukštelių span-
guolių sulčių. Be to, 3 kartus per 
dieną 20 min. prieš valgį geriami 
2 šaukštai spanguolių sulčių, pa-
skanintų trupučiu medaus.

Šlapimo pūslės uždegimas 
(veiksminga, tačiau tik papildo-
ma gydymo priemonė). Span-
guolių sultys atskiedžiamos to-
kiu pat kiekiu karšto vandens, 
įmaišoma 1,5 šaukšto medaus. 
Mišinys geriamas po stiklinę 3–4 
kartus per dieną po valgio.

Romualdas OGINSKAS

ja (neurastenija – liguista psichi-
kos būsena – žmogus greitai iš-
senka, pasidaro labai jautrus, irz-
lus; dažniausiai susergama po il-
gos psichikos traumos, protinio 
pervargimo, ypač kai nesilaiko-
ma darbo ir poilsio režimo ir dėl 
kitų faktorių), enteritu (plono-
sios žarnos uždegimu), sumažė-
jus regėjimo aštrumui (ypač dir-
bant kompiuteriu), užkietėjus vi-
duriams. 

Be to, iš šių uogų verdama 
uogienė (ją dar galima virti kar-
tu su kriaušėmis, obuoliais), si-
rupas, kompotas. Žinotina, jog 
bruknės labai pagerina uogienių 
skonį, padeda joms ilgiau išsilai-
kyti ir išsaugoti vitaminą C. Iš 
bruknių sulčių gaminamas ant-
pilas, įvairūs nealkoholiniai gė-
rimai ir vynas.

Pastabos
1. Bruknės (su medumi ir be 

jo) ir jų sultys nevartotinos padi-
dėjus skrandžio sulčių rūgštin-
gumui, sergant skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opalige. 

2. Sergantys inkstų ligomis, o 
taip pat vaikai, nėščiosios ir žin-
dyvės šias uogas gali vartoti tik 
pasitarę su gydytoju ir jo nusta-
tytomis dozėmis.

Liaudiški receptai
Įvairių šalių liaudies medi-

cinoje vis dažniau vartojamos 
šviežios bruknės su medumi. 
Mat medus ne vien tik pasaldi-
na rūgščias uogas, bet taip pat 
sustiprina jų maistines bei gy-
domąsias savybes; antra vertus, 
medus dar turi ir konservuojan-
čių medžiagų.

marmeladas, želė, kai kurių kon-
diterijos gaminių įdarai. Span-
guolės – nepakeičiamas pries-
konis tiems ligoniams, kurių die- 
toje draudžiama druska (jos pui-
kiai paskanina maistą). Be to, šių 
uogų dedama į raugiamus ko-
pūstus, agurkus. 

Lietuvoje sutinkamos dvi 
spanguolės rūšys – paprasto-
ji ir smulkiauogė. Paprastosios 
spanguolės lapeliai lygiakraš-
čiai, siauri, smailūs, blizgantys; 
viršutinė pusė šviesiai žalia, apa- 
tinė – melsvai žalia; smulkiauo-
gės – smulkesni lapeliai ir uogos. 
Gydomųjų savybių turi abi span-
guolių rūšys. 

Gydomosios savybės
Uogos slopina organizme pu-

vimo procesus, gerina kraujota-
ką, širdies, kepenų veiklą, akty-
vina žarnyno peristaltiką, šiek 
tiek varo šlapimą, slopina akme-
nų susidarymą inkstuose, mal-
šina troškulį, stimuliuoja seilių, 
skrandžio sulčių, virškinimo fer-

Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) studentai pa-
siūlė inovatyvų sprendimą, pa-
dėsiantį sveikti sunkias traumas 
patyrusiems ligoniams. Idėjos 
kūrėjai apsilankė pasaulio „star-
tuolių“ Mekoje – Silicio slėnyje 
Kalifornijoje, Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose, kur jų darbas 
inovacijų konkurse „Silicio slė-
nio inovacijų konkursas“ pateko 
tarp penkių geriausiųjų. 

Studentų pristatyta inovaci-
ja – tai egzoskeletas arba roboto 
kostiumas su virtualios tikrovės 
akiniais. Egzoskeletas – tai tarsi 
išorinis žmogaus kūno kiautas. 
Prijungtas prie energijos šalti-
nio, jis padeda paralyžiuotiems 
ir riboto judumo žmonėms len-
gviau atlikti judesius, treniruotis 
bei greičiau sveikti. 

7 narių komandą sudaro 
skirtingų specialybių studen-
tai. Kiekvienas jų pradžioje tu-
rėjo skirtingą idėją, tik vėliau 
jos tapo viena. „Pradėjome nuo 
simuliacinių šarvų kūrimo įvai-
riems žaidimams ir virtualios ti-
krovės akinių – šalmo, kuris leis-
tų pamatyti kitą tikrovę, o bai-
gėme prietaisu, skirtu ligonių 
reabilitacijai“, – pasakojo Elek-
tros ir valdymo inžinerijos fa-
kulteto studentas Tadas Spun-
dzevičius. 

Nors pasaulyje yra ir kitų eg-
zoskeleto technologija paremtų 
prietaisų, tik KTU studentų idė-

ja įtraukia virtualiosios tikrovės 
elementą. „Vilkėdamas mūsų su-
kurtu kostiumu žmogus jaustų, 
jog jis atlieka ne nuobodžius, 
monotoniškus pratimus, o, pa-
vyzdžiui, lipa į kalną, mankština-
si paplūdimyje, vaikštinėja po 
mišką. Mūsų sukurti virtualios ti-
krovės akiniai padeda persikelti į 
bet kurią pasaulio vietą, o reabi-
litacijos klinikose šis kostiumas 
galėtų būti naudojamas specia- 
liose patalpose su įvairiomis 
kliūtimis ir papildomais, pavyz-
džiui, kvapo ar garso efektais“, – 
sakė T.Spundzevičius.

Kaip skelbiama KTU prane-
šime, studentų komanda susi-
būrė kurse „Technologijų antre-
prenerystė“. Šis vienintelis Lie-
tuvoje kursas, skirtas inžinerinių 
ir technologijų specialybių stu-
dentams, interaktyviais moky-
mo metodais skatina idėjas pa-
versti išradimais ir pristatyti jas 
potencialiems investuotojams. 

Dėstytojų paskatinti stu-
dentai užpildė paraišką daly-
vauti tarptautiniame konkurse 
„Silicio slėnio inovacijų konkur-
sas“. Keturi komandos nariai – 
Laima Masalevičiutė, Rūta Me-
jerovičiūtė, Lukas Gerbenis ir 
Aurimas Brazaitis, pristatę idėją 
Silicio slėnyje, pateko tarp pen-
kių geriausiųjų pretendentų. 
Studentų kelionę parėmė Kau-
no technologijos universitetas.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Vienos kompleksinės endos-
kopinės operacijos metu atlieka-
ma raiščių, kapsulės ir kremzlės 
rekonstrukcija. Tokia nauja, pa-
saulyje dar neaprašyta peties są-
nario nestabilumo gydymo me-
todika įdiegta Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto ligoni-
nėje Kauno klinikose.

Anot medikų, peties sąna-
rio nestabilumas – būklė, kai dėl 
šio sąnario viduje esančių raiščių 
laisvumo įvairiomis kryptimis iš 
mentės sąnarinės duobės išny-
ra žastikaulis. Išnirimo padariniai 
dažnai būna drastiški – plyšta są-
narį stabilizuojantys raiščiai, lūž-
ta žastikaulio ir mentės sąnari-
nės duobės kremzlės ir kaulai, 
suspaudžiamas ar netgi pažei-
džiamas peties nervinis rezginys. 

Po tokių traumų sportininkai 
(ypač tie, kurie sportuodami at-
lieka rankos judesius virš galvos) 
nebegali tęsti sportinės karjeros, 
jų peties sąnarys laipsniškai susi-
dėvi ir tampa nebefunkcionalus. 

Pasaulyje taikoma daug įvai-
rių operacinių metodikų, kurio-
mis bandoma rekonstruoti iš-
nirimo metu plyšusius raiščius, 
pažeistą kremzlę ir kaulą. Tačiau 
po įprastų operacijų apie 20–40 
proc. sportininkų nebepasiekia 
prieš traumas buvusio fizinio ak-
tyvumo lygio ir nutraukia spor-
tinę karjerą. 

Kaip teigia Kauno klinikų 
atstovė Milda Dambrauskienė, 

naująją metodiką Ortopedijos 
ir traumatologijos klinikos prof. 
Rimtautas Gudas išbandė Aus-
trijoje, Zalcburgo Paracelso me-
dicinos universiteto Anatomi-
jos instituto laboratorijoje. Ten 
jis atliko kelias tokias bandomą-
sias peties sąnario endoskopines 
operacijas. Prieš metus ši meto-
dika pradėta taikyti Kauno kli-
nikų Sporto traumų ir artrosko-
pijos sektoriuje. Naują, pasauly-
je dar neaprašytą, metodiką bei 
gydymo rezultatus prof. R.Gudas 
jau pristatė Frankfurte, Europos 
sporto medicinos kongrese. „Pa-
brėžtina, kad operuotieji nau-
juoju metodu atgavo prieš trau-
mas buvusį fizinį aktyvumą ir sė-
kmingai tęsia savo sportinę kar-
jerą“, – pasakojo ne vieną profe-
sionaliai sportuojantį atletą gy-
dęs prof. R.Gudas. 

Lapkričio pabaigoje kartu su 
kolegomis iš Vokietijos prof. R. 
Gudas atliks kelias parodomąsias 
operacijas Miuncheno universi-
tetinėje ligoninėje, o gruodžio 
pabaigoje Rygoje vyksiančiame 
kongrese su šia metodika supa-
žindins kolegas iš Latvijos. „2014 
metais naująsias operacijas pla-
nuoju pristatyti Europos spor-
to traumatologijos ir artrosko-
pijos draugijos (ESSKA) kongre-
se Amsterdame“, – artimiausiais 
planais pasidalijo naująjį meto-
dą įdiegęs prof. R.Gudas.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Reabilitacijai skirtas 
unikalus KTU studentų 

sprendimas

Unikali peties sąnario 
gydymo metodika
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Liucija Zubrutė, LRT.lt tinklalapyje pasakoja apie kojos neturintį 
lietuvį, pasiekiantį puikių rezultatų kultūrizmo varžybose. 

Kai Albano arenoje (Londo-
no priemiestyje) kultūrizmo var-
žybų žiūrovai suprato, jog pi-
rato kostiumą pasirinkęs Jonas 
Zimnickas į sceną išėjo su kojos 
protezu, prapliupo plojimais. 
9-erius metus Jungtinėje Kara-
lystėje, Kembridže, gyvenantis 
lietuvis šiose varžybose iškovo-
jo pergalę kostiumo rungtyje ir 
užėmė 4 vietą svorio kategorijo-
je iki 75 kilogramų.

Sulaukęs didelio žiūrovų pa-
laikymo, asmeniniu treneriu dir-
bantis lietuvis sako planuojan-
tis kitais metais dalyvauti ir Eu-
ropos čempionate. Idėja pirato 
kostiumui kilo prisiminus fil-
mus apie jūrų plėšikus su medi-
nėmis kojomis. Tuomet vienas iš 
J.Zimnicko klientų pasiūlė tokį 
„protezą“ pagaminti.

J.Zimnickas gimė ir užaugo 
7 kilometrus nuo Punsko nuto-
lusiame kaimelyje, pavadinimu 
Burokai. „Gimiau su trumpesne, 
neišsivysčiusia dešine koja. Ne-
žinau kodėl – namie niekas per 
daug apie tai nekalbėjo. Sukakęs 
19 metų vaikinas sulaukė gydy-
tojų pasiūlymo trumpesnę koją 
amputuoti, nes ji ateityje galėtų 
sužaloti visą kūną. Kiek pasvars-
tęs, sutiko. 

2004-aisiais 22-ejų metų 
J.Zimnickas su 40 svarų kiše-
nėje atvyko pas savo pusbrolį 
į Jungtinę Karalystę. Pradžioje, 
dirbdamas bet kokius darbus, 

J.Zimnickas mokėsi anglų kal-
bos ir tuo pat metu nuolat spor-
tavo – su britų atletų komanda 
bėgiodavo sprintus, kilnoda-
vo svarmenis, žaisdavo krepši-
nį neįgaliojo vežimėlyje. Šian-
dien jis dirba asmeniniu trene-
riu. Taip pat su gyvenimo drau-
ge augina vienerių metų dukrą 
Oliviją.

Pašnekovas pripažįsta, kad 
jaučia didelį skirtumą tarp kraš-
tiečių ir britų požiūrio į neįga-
liuosius. Vyras tikina, kad ne-
reikia bijoti užkalbinti, padėti, 
jei reikia ir, jei įdomu, paklaus-
ti, kodėl žmogus tapo neįgalus. 

J.Zimnickas sako, kad norint 
ko nors pasiekti, svarbiausia tu-
rėti motyvacijos bei ryžto kaž-
ką veikti ir pasiekti rezultatų. 
„Buvau nusprendęs, kad būsiu 
sprinteris – užsidėsiu gerą koją 
ir galėsiu greitai bėgti. Trenira-
vausi, stengiausi, bet labai gerų 
rezultatų nepasiekiau. Taigi gera 
koja – ne viskas“, – tikina spor-
tininkas. Tačiau J.Zimnickas pri-
pažįsta, kad norint profesionaliai 
sportuoti, reikia geresnių prote-
zų. Paprasti, skirti vaikščiojimui 
nebetinka. Neseniai viena prote-
zus gaminanti įmonė jam pado-
vanojo tokį aukštos klasės ga-
minį. Tačiau norint užsidėti ko-
kybišką ir brangią dirbtinę koją, 
reikia turėti stiprius, išlavintus 
raumenis, nes kitu atveju nebus 
įmanoma pilnai jos išnaudoti.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kultūrizmo „piratas“ 

Rugilė Ereminaitė laikraštyje „Vilniaus diena“ rašo apie planus 
sukurti neįgaliesiems virtualų žemėlapį. 

Vilniaus miestui pristatytas 
naujas projektas „Disabled ena-
bled“, kurį išvertus pažodžiui 
reiškia – „neįgalus gali, turi ga-
limybę“. Virtualaus žemėlapio 
sistema ateityje turėtų pagelbė-
ti neįgaliesiems pasiekti įvairias 
miesto vietas.

Yra panašus, „Google“ su-
kurtas projektas (http://wheel-
map.org). Jis ne tik yra prieina-
mas visiems vartotojams, bet ir 
turi specialią mobiliąją aplikaci-
ją. Naudojantis šia programėle 
galima aptikti ir Vilniaus mieste 
esančias viešąsias įstaigas, lanky-
tinus objektus, prekybos centrus 
ir kitas vietas, kurios pažymėtos 
kaip prieinamos arba visiškai ne-
tinkamos lankytis neįgaliesiems.

Tačiau pats negalią turintis 
naujo projekto sumanytojas Ša-
rūnas Grigaliūnas sakė, kad įgy-
vendintas jo sumanytas projek-
tas būtų naudingesnis neįgalie-
siems. Esminis skirtumas – „Go-
ogle“ žemėlapyje pažymėtos vie-
tos nėra realiai patikrintos paties 
negalią turinčio žmogaus.

Kiekvienas neįgalusis, da-

lyvaujantis šiame projekte, taps 
savotišku ekspertu – apsilan-
kęs viename iš žemėlapio „taš-
kų“, galės įvertinti tą vietą. Pri-
klausomai nuo teigiamų įverti-
nimų kiekio, neįgalieji galės ma-
tyti, kuri vieta jiems lankytis yra 
palankesnė. Vadinamieji „taš-
kai“ bus įvairūs sostinės viešbu-
čiai, restoranai, kavinės, muzie-
jai, parodos, renginių vietos ir t.t.

Idėjos autorius Š.Grigaliūnas 
planuoja, kad į projektą inves-
tuos jame dalyvausiančios įstai-
gos ar įmonės, kurios norės būti 
pažymėtos žemėlapyje pritraukti 
daugiau neįgalių lankytojų.

Įdiegiant programą bus ben-
dradarbiaujama su Vilniaus 
miesto savivaldybės e.miesto de-
partamento specialistais. Komu-
nalinio ūkio departamentas tu-
rėtų pagelbėti mieste specialiu 
ženklu pažymint neįgaliųjų ge-
rai įvertintas ir patogias keliauti 
vietas. Sveikatos ir Kultūros sky-
riai bendradarbiaus siekiant prie 
projekto prijungti suinteresuotas 
ir norinčias neįgaliesiems aplin-
ką pritaikyti įstaigas.

Patikimesnis Vilniaus 
žemėlapis

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba (NDNT), 
siekdama užtikrinti kokybiškesnį 
ir greitesnį į NDNT besikreipian-
čių neįgaliųjų aptarnavimą ir ma-
žindama jų administracinę naštą, 
sudaro galimybę dalį viešųjų pas-
laugų gauti elektroniniu būdu.

Nuo 2013 m. lapkričio mėn. į 
NDNT besikreipiantys neįgalieji 
NDNT svetainėje gali susikurti 
savo profilį (www.ndnt.lt/Elek-
troninės paslaugos) ir elektroni-
niu būdu, nevykdami į NDNT 

Į NDNT – elektroniniu būdu
teritorinius skyrius, užsisakyti ir 
gauti vertinimo akto kopiją, pa-
tvirtintą elektroniniu parašu, pa-
sitikrinti atliekamo vertinimo bū-
klę, peržiūrėti ankstesnių vertini-
mų rezultatus.

Neįgalieji internetu taip pat 
gali užsisakyti NDNT išduoda-
mų pažymų dublikatus (darbin-
gumo lygio ir neįgalumo lygio, 
specialiųjų poreikių pažymų, ne-
įgaliojo pažymėjimo ir pan.), nu-
rodydami jiems patogų doku-
mentų gavimo būdą – registruotu 

laišku arba atsiimti asmeniškai.
Šios elektroninės paslaugos 

supaprastina minėtų dokumentų 
užsisakymą ir gavimą iš NDNT, 
sudaro galimybę neįgaliesiems 
jiems patogiu laiku ir patogioje 
vietoje peržiūrėti neįgalumo, dar-
bingumo lygio, pirminių specia-
liųjų poreikių nustatymo ir pan. 
vertinimo eigą. Elektroninio re-
gistravimosi vizito į NDNT pa-
slauga sėkmingai teikiama jau 
daugiau kaip metai.

„Bičiulystės“ inf.

Gerbiamas treneri Romai Bičkauskai,
telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią  

netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus mirus 
brangiausiam žmogui Mamai.

Neįgalieji „Santakos“ baseino lankytojai

Amžius – svarbus 
kriterijus 

Kodėl taip atsitinka? Galbūt 
tose vietovėse, kur nustatoma 
daugiau negalios atvejų, gyve-
na daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių arba ten didesnis ser-
gamumas? 

Pasak NDNT direktoriaus 
Z.Skvarcianio, statistika rodo, 
kad amžius iš tiesų turi dide-
lės įtakos neįgalumui: pvz., 20-
24 metų amžiaus grupėje pir-
mą kartą neįgalumas nustato-
mas vos 300 žmonių. Na, o tarp 
40-mečių per metus atsiranda 
1,5 tūkst. neįgaliųjų, tarp vyres-
nių nei 55 metų neįgalumas pir-
mą kartą nustatomas jau apie 4 
tūkst. žmonių. Taigi akivaizdu, 
kad kuo vyresni gyventojai, tuo 
dažniau nustatomas pirminis 
neįgalumas.

Todėl atliekant tyrimą nutar-
ta pasiaiškinti, kiek darbingumo 
lygio nustatymui įtakos turi di-
desnis vyresnio amžiaus gy-
ventojų skaičius viename ar ki-
tame rajone. Pabandyta įvertin-
ti, kiek vienoje ar kitoje savival-
dybėje būtų nustatyta negalios 
atvejų, jei visur gyventojai būtų 
vienodo amžiaus. Pasirodė, kad 
įtraukus į tyrimą šį faktorių, sa-
vivaldybių, kuriose būtų nusta-
tytas didžiausias asmenų su ne-
galia skaičius, padaugėjo. Prie 
minėtos Šilutės r. dar prisijung-
tų ir Akmenės r., Šiaulių r., Pa-
kruojo r. ir Šalčininkų r. savival-
dybės. Čia nustatyta nuo 4 622 
iki 6 023 pakartotinės negalios 
atvejų 100 tūkst. darbingo am-
žiaus gyventojų. Na, 11-oje sa-
vivaldybių pakartotinai negalia 
nustatyta tik 1 944–2 577 kartų. 
Taigi įvedus amžiaus kriterijų, 
skirtumai tarp savivaldybių iš-
lieka didžiuliai. 

Sergamumas ne visada 
lemia neįgaliųjų skaičių

Nuo ko priklauso tokie neto-
lygumai? Pasak Z.Skvarcianio, 
galima daryti prielaidą, kad juos 
gali lemti keletas faktorių: ser-
gamumas, siuntimų skaičius ir 
NDNT teritorinių skyrių darbas. 

Z.Skvarcianio teigimu, 
NDNT teritorinių skyrių dar-
bas yra griežtai reglamentuo-
tas, priimant sprendimus dėl as-
menų darbingumo lygio remia-
masi informacija, kurią asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų gy-

dytojai nurodo išduotame siun-
time į NDNT. Vertinamas tik so-
cialinis faktorius. Kompiuteris 
taip pat automatiškai paskirsto, 
į kokį skyrių žmogui eiti neįga-
lumo lygiui nustatyti, taip pat 
kasmet kontroliuojamas NDNT 
skyrių darbas. Be to, tyrimas pa-
rodė, kad neįgalumo nustaty-
mo atvejų skaičius tame pačia-
me teritoriniame padalinyje ski-
riasi. Pavyzdžiui, Vilniaus sky-
rius aptarnauja 7 savivaldybes. 
Kiekvienoje iš jų – skirtingi ro-
dikliai. Pasak Z.Skvarcianio, tai 

mano, kad to priežastis galė-
tų būti ta, jog, pavyzdžiui, na-
vikų diagnostika yra sudėtin-
gesnė, jai reikia rimtų tyrimų, 
todėl yra objektyvesnė, o tar-
kim, kraujotakos ligas nustato 
visi gydytojai, todėl gali atsiras-
ti įvairių neatitikimų. Be to, skir-
tinga ir gydytojų kompetencija. 
Z.Skvarcianio nuomone, spren-
džiant šią problemą reikėtų di-
dinti gydytojų darbo kontrolę ir 
griežtinti jų atsakomybę. Beje, 
jau yra rengiami tai numatan-
tys teisės aktai. 

Mažesnis užimtumas – 
daugiau neįgaliųjų

Taip pat tyrime pabandyta 
išsiaiškinti, kokia yra neįgalumo 
nustatymo skaičiaus priklauso-
mybė nuo užimtumo savivaldy-
bėje. Pasak NDNT direktoriaus, 
tyrimas parodė, kad tiesioginės 
priklausomybės nėra, tačiau iš 
dalies patvirtino, kad ten, kur 
mažas užimtumas, žmonės la-
biau siekia neįgaliojo statuso. 
Daug neįgalumo atvejų nusta-
toma 10-yje savivaldybių, kurio-
se yra žemas užimtumo lygis, ir 
tik 2-ose savivaldybėse, kuriose 
yra didelis užimtumas. 

Z.Skvarcianio teigimu, no-
rint išvengti neįgalumo lygio 
nustatymo netolygumų, NDNT 
turėtų būti suteikta teisė kontro-
liuoti ir vertinti siuntimus, taip 
pat turėti galimybę siųsti pa- 
cientą pakartotiniam ištyrimui. 

Kita vertus, tarkim, Šalčinin-
kų rajone yra nustatomas daug 
neįgalumo atvejų, tačiau čia di-
delis ir sergamumas bei mirš-
tamumas. Tokiu atveju, pasak 
NDNT direktoriaus, reikia dau-
giau kalbėti apie prevenciją. Bū-
tina išnaudoti visas įmanomas 
galimybes, kad žmogus atsta-
tytų prarastą sveikatą dar prieš 
nustatant neįgalumą. Siųsti į re-
abilitaciją reikėtų ne vieną kar-
tą, o tol, kol atsistatys sveikata. 
Taip pat reikėtų išmokas pama-
žu keisti paslaugom, kad dėl ne-
įgaliojo statuso kreiptųsi tik tie, 
kuriems to iš tikrųjų reikia. 

„Neįgalumo nustatymas 
nėra tik mūsų vienų darbas. Tai 
yra tarpinstitucinis bendradar-
biavimas“, – sako Z.Skvarcianis. 
Jo manymu, tik visų grandžių 
vieningas darbas padėtų mažin-
ti nesusipratimus ir nesąžinin-
gus atvejus, pasitaikančius nu-
statant darbingumo lygį. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Savivaldybėse – dideli 
neįgaliųjų skaičiaus skirtumai

(atkelta iš 1 psl.)

rodo, kad neįgalumo vertinimas 
priklauso ne tiek nuo NDNT 
skyriaus darbo, bet nuo siunti-
mų skaičiaus (ar sergamumo). 

Bandyta išsiaiškinti, kiek 
sergamumas turi įtakos neto-
lygiam neįgalumo pasiskirsty-
mui, t.y ar iš tiesų didesnis ser-
gamumas lemia tai, kad savival-
dybėje yra daugiau neįgaliųjų. 
Buvo pabandyta tai įvertinti pa-
gal 5 susirgimų grupes, dėl ku-
rių dažniausiai nustatomas ne-
įgalumas: kraujotakos sistemos 
ligos, navikai, jungiamojo audi-
nio ir raumenų bei skeleto ligos, 
nervų sistemos ligos ir psichikos 
bei elgesio sutrikimai. 

Vertinant sergančiųjų navi-
kais skaičių, matoma beveik tie-
sioginė koreliacija tarp sergamu-
mo ir neįgalumo nustatymo, iš-
skyrus vieną – Kalvarijos savi-
valdybę, kurioje yra palygin-
ti mažas sergamumas šiom li-
gom, bet didelis neįgalumo nu-
statymo procentas. Palyginti ge-
rai su nustatomu neįgalumo ly-
giu sutampa ir sergančiųjų ner-
vų, psichikos ligomis skaičius. 

Tačiau gana didelis atotrū-
kis tarp sergamumo ir neįgalu-
mo atsiranda vertinant kraujota-
kos, jungiamojo audinio ligomis 
sergančiuosius. Z.Skvarcianis 
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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, gruodžio 2 d. 
9.00 Kobra 11 (79) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 
11.45 Žingsnis po žingsnio. 12.00 
Namelis prerijose (189). 13.00 Sti-
lius (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (64) N-7. 17.00 Kobra 
11 (80) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. Ved. Valdas Vilūnas. 
18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj (50). 
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
Ved. Palmira Galkontaitė. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Teisė žinoti. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio 
naujienos. 23.10 Dokumentinio kino 
vakaras. Premjera. Keisčiausi pasau-
lio ginklai. 4 d. Nacių karo mašinos. 
Didžioji Britanija, 2013 m. (Subtitruo-
ta). 0.10 Viena byla dviem (64) (kart.) 
N-7. 1.25 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, gruodžio 3 d. 
9.00 Kobra 11 (80) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis preri-
jose (190). 13.00 Nacionalinė paieš-
kų 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 (65) N-7. 
17.00 Kobra 11 (81) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 
Premjera. Rojus Lietuvoj (51). 19.30 
Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Pinigų karta. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 
Vakaro žinios. 22.55 Užsienio naujie-
nos. 23.10 Prisikėlęs faras (27) N-7. 
0.10 Viena byla dviem (65) (kart.) N-7. 
1.25 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 4 d. 
9.00 Kobra 11 (81) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (191). 13.00 Emigran-
tai (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (66) N-7. 17.00 Kobra 
11 (82) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19.00 Labdaros ak-
cija „Maltiečių sriuba“. Pertrauko-
se – 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“; 
20.30 Panorama. 22.40 Vakaro ži-
nios. 22.55 Užsienio naujienos. 23.10 
Prisikėlęs faras (28) N-7. 0.10 Viena 
byla dviem (66) (kart.) N-7. 1.25 Visi 
namie (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 5 d.
9.00 Kobra 11 (82) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (49, 50) (kart.). 
11.00 Pinigų karta (kart.). 12.00 Na-
melis prerijose (192). 13.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (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 (67) N-7. 17.00 Kobra 11 
(83) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.55 Premjera. Rojus Lie-
tuvoj (52). 19.30 Klaidos kaina N-7. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vaka-
ro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 
23.10 Neatsigręžk. Trileris. Prancū-
zija, 2009 m. N-14. 1.20 Viena byla 
dviem (67) (kart.) N-7. 2.35 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
9.00 Kobra 11 (83) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (51, 52) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (193). 13.00 Klai-
dos kaina N-7 (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 Viena byla dviem (68) N-7. 
17.00 Kobra 11 (84) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 23.00 Durys atsidaro. 

23.30 Detektyvė King (14) N-7. 0.30 
Viena byla dviem (68) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (52). 9.30 Odisė-
jo klajonės (8). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Pasaulio panorama. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Audrų 
pasauliai (2) Didžioji Britanija, 2010 
m. 13.00 Šeštadienio detektyvas. 
Premjera. Inspektorius Luisas (4/2) 
Didžioji Britanija, 2009 m. N-7. 15.00 
Istorijos detektyvai. 15.30 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruo-
ta). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Lyderių turnyras „Žinių riteriai 
ir damos“. 19.50 Visi namie. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“. 0.00 Pasaulio dokumentika. 
Audrų pasauliai (2) (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 8 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 horizontai. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuoty-
kiai elfų šalyje (17). 9.30 Odisėjo kla-
jonės (9). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų 
pasakos. Pelenė. Vokietija, 2011 m. 
11.45 Klausimėlis.lt 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Senovės pasauliai. 6 
d. Žmonių ir Dievo miestas. Didžioji 
Britanija, 2010 m. (Subtitruota). 13.00 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. Neme-
zidė (3/1) Didžioji Britanija, 2007 m. 
N-7. 15.00 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Panevėžio „Lietkabelis“ – Pas-
valio „Pieno žvaigždės“. Pertrauko-
je – 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 17.00 Tėvų klasė. 17.30 Sti-
lius. 18.30 Nacionalinis šokio talentų 
konkursas „Šok!“. 20.30 Panorama. 
20.45 Savaitė. 21.15 Premjera. Už-
sispyrusi blondinė 2. Komedija. JAV, 
2003 m. N-7 (subtitruota). 23.15 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Nemezi-
dė (3/1) Didžioji Britanija, 2007 m. 
(kart.). N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 7.25 
Simpsonai (12) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (138) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1786). 10.00 Vyno kelias 
(25, 26) N-7. 11.00 Simpsonų filmas. 
Animacinė komedija. JAV, 2007 m. 
N-7. 12.55 Monsunas (25). 13.30 An-
tinas Narsuolis (24). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (9). 14.30 Simpsonai 
(13). 15.00 Rosarija (29) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (51) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (51) N-7. 20.00 Gyveni-
mas yra gražus N-7. 20.30 Žvaigž-
džių dešimtukas N-7. 20.57 Misija 'Li-
tuanica 80'. 21.00 Pasmerkti 2 (52) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Kerštas (6) N-14. 23.00 Specialio-
ji jūrų policijos tarnyba (127) N-14. 
0.00 Terra Nova (4) N-14. 1.00 Či-
kagos kodeksas (1) N-14. 2.00 Cho-
ras (18) (Glee) JAV, muzikinis seri-
alas, 2012. N-7. 2.50 Mažylė Houp 
(21, 22) N-7. 

Antradienis, gruodžio 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.25 
Simpsonai (13) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (139) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1787). 10.00 Vyno kelias 
(27) N-7. 10.30 Pamiršk mane (1) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (7) N-7. 12.55 Monsunas (26) 
N-7. 13.30 Antinas Narsuolis (25). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (10). 
14.30 Simpsonai (14) N-7. 15.00 Ro-
sarija (30) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (52) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (52) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 20.57 Mi-
sija 'Lituanica 80' 21.00 Pasmerkti 2 
(53) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Tėvynė (2) N-14. 23.05 CSI 
kriminalistai (14) N-14. 0.05 Terra 

Nova (5) N-14. 1.05 Čikagos kodek-
sas (2) N-14. 2.00 Choras (19) N-7. 
2.50 Mažylė Houp (1, 2) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (10) (kart.). 
7.25 Simpsonai (14) (kart.).N-7. 7.55 
Meilės triumfas (140). 8.55 Meilės sū-
kuryje (1788). 10.00 Pamiršk mane 
(2, 3) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Juodoji skylė (8) N-7. 12.55 Ant ban-
gos (1). 13.30 Antinas Narsuolis (25). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
14.30 Simpsonai (15) N-7. 15.00 
Rosarija (31) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (53) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų lai-
mė (53) N-7. 20.00 Motina ir du sū-
nūs (13) N-7. 20.30 Laikykis! 20.57 
Misija 'Lituanica 80' 21.00 Pasmerk-
ti 2 (54) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (12) N-14. 23.05 CSI Niu-
jorkas (11) N-14. 0.05 Terra Nova 
(6) N-14. 1.05 Čikagos kodeksas (3) 
N-14. 2.00 Choras (20) N-7. 2.50 Ma-
žylė Houp (3, 4) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11) (kart.). 
7.25 Simpsonai (15) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (141) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1789). 10.00 Pamiršk 
mane (4, 5) N-7. 11.00 TV Pagalba 
N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (9) N-7. 12.55 
Ant bangos (2). 13.30 Antinas Nar-
suolis (27). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (12). 14.30 Simpsonai (16) 
N-7. 15.00 Rosarija (32) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (54) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (54) N-7. 20.00 Humoro 
grandų šou N-7. 20.57 Misija 'Litua-
nica 80' 21.00 Pasmerkti 2 (55) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Ko-
bra 11 (11) N-7. 23.05 Kaulai (11) 
N-7. 0.05 Terra Nova (7) N-14. 1.05 
Čikagos kodeksas (4) N-14. 2.00 
Choras (21) N-7. 2.50 Mažylė Houp 
(5, 6) N-7. 

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 
7.25 Simpsonai (16) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (142) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1790). 10.00 Pamiršk 
mane (6, 7) N-7. 11.00 TV Pagalba 
N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (10) N-7. 12.55 
Ant bangos (3). 13.30 Antinas Nar-
suolis (29). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (13). 14.30 Simpsonai (17) 
N-7. 15.00 Rosarija (33) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (55) N-7. 17.00 TV 
Pagalba. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Kung Fu Panda. Animacinė kome-
dija. JAV, 2008 m. 21.15 Šuns kai-
lyje. Komedija. JAV, 2006 m. 23.10 
Van Helsingas. Fantastinis trileris. 
JAV, Čekija, 2004 m. N-14. 1.45 
Mūsų mylimasis. Komedija. Brazili-
ja, 2010 m. N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (40). 7.30 
LEGO Čima legendos (11). 8.00 
Simpsonai (491) N-7. 8.30 Sportuok 
su mumis. 9.00 Statybų TV Laida. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Artūras ir Maltazaro 
kerštas. Nuotykių f. Prancūzija, 2009 
m. 12.55 Pirmasis Mauglio nuotykis. 
Ieškant „Dramblio Akies“ deiman-
to. Nuotykių f. JAV, 1998 m. 14.50 
Prarastasis tamplierių lobis. Nuoty-
kių f. Danija, 2006 m. 16.45 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.20 Kastlas (19) 
N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Vienas namuose. Ko-
medija. JAV, 1990 m. 21.05 Ponas 
ir ponia Smitai. Veiksmo komedija. 
JAV, 2005 m. N-14. 23.35 Naujoji 
dukra. Siaubo trileris. JAV, 2009 m. 
S 1.40 Oneginas. Romantinė drama. 
JAV, 1999 m. N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (41). 7.30 
LEGO Čima legendos (12). 8.00 
Simpsonai (492) N-7. 8.30 Sportuok 
su mumis (2). 9.30 Laikas keistis. 
10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Artūras 
3. Dviejų pasaulių karas. Nuotykių f. 
Prancūzija, 2010 m. 13.10 Paslaptin-
goji sala. Nuotykių . JAV, Tailandas, 
Vokietija, 2005 m 16.55 Motina ir du 
sūnūs (13) (kart.) N-7. 17.25 Grožio 

Pirmadienis, gruodžio 2 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (14). 6.50 Links-
mieji Tomas ir Džeris (12). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (9). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (168) N-7. 8.50 Poli-
cijos akademija 3. Vėl apmokymuo-
se. Komedija. JAV, 1986 m. 10.35 
Namų areštas. Komedija. JAV, 1996 
m. 12.45 Na, palauk! (16). 12.55 iKar-
li (6). 13.25 Vėžliukai nindzės (10). 
13.55 Audra (21) N-7. 15.00 PREM-
JERA Atpildas (2) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.40 Namai, kur 
širdis (88). 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.00 Judan-
tis objektas (17) N-7. 23.00 Alkatra-
zas (3) N-7. 0.00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6) N-7. 
0.55 Karališkos kančios (19) N-7. 
1.50 Čarlio angelai (8) N-7. 

Antradienis, gruodžio 3 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (15). 6.50 Links-
mieji Tomas ir Džeris (13). 7.20 
Vėžliukai nindzės (10). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (169) N-7. 
8.50 Skonis. 10.45 Lietuvos balsas. 
12.55 iKarli (7). 13.25 Vėžliukai nin-
dzės (11). 13.55 Audra (22) N-7. 
15.00 PREMJERA Atpildas (3) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.40 
Namai, kur širdis (89). 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Pa-
šėlusios močiutės N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 VAKARO SEANSAS 
Po saulėlydžio. Kriminalinė komedi-
ja. JAV, 2004 m. N-7. 23.55 Įstaty-
mas ir tvarka (7) N-7. 0.50 Karališ-
kos kančios (20) N-7. 1.45 Rubiko-
nas (1) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (16). 6.50 Links-
mieji Tomas ir Džeris (14). 7.20 
Vėžliukai nindzės (11). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (170) N-7. 
8.50 KK2 N-7. 9.40 Judantis objek-
tas (17) N-7. 10.40 Jubiliejinis Iljos 
Rezniko koncertas. 12.55 iKarli (8). 
13.25 Vėžliukai nindzės (12). 13.55 
Audra (23) N-7. 15.00 PREMJERA 
Atpildas (4) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.40 Namai, kur širdis 
(90). 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 PREMJERA Baisiau-
sia mano gyvenimo savaitė (1) N-7. 
21.05 Kriminalų TOP 10 N-7. 21.30 
Žinios. Verslas. 21.45 Renkamės Eu-
ropą. 22.00 VAKARO SEANSAS Ne-
suvokiama grėsmė. Veiksmo trileris. 
JAV, 2009 m. N-14. 23.55 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(8) N-7. 0.50 Karališkos kančios (21) 
N-7. 1.45 Rubikonas (2) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 5 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (17). 6.50 Links-
mieji Tomas ir Džeris (15). 7.20 
Vėžliukai nindzės (12). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (171) N-7. 
8.50 KK2 N-7. 9.40 24 valandos N-7. 
10.25 Nuo...Iki... . 11.20 Pašėlusios 
močiutės N-7. 12.15 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (1) N-7. 12.55 iKar-
li (9). 13.25 Vėžliukai nindzės (13). 
13.55 Audra (24) N-7. 15.00 PREM-
JERA Atpildas (5) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.40 Namai, kur 
širdis (91). 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Gran Torino. N-14. Krimina-
linė drama. JAV, Vokietija, 2008 m. 
0.30 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (9) N-7. 1.25 Ties 
riba (6) N-14. 2.20 Sveikatos ABC. 

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (18). 6.50 Tomas 
ir Džeris (1). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(13). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (172) N-7. 8.50 KK2 N-7. 9.40 
KK2 penktadienis N-7. 11.05 Valan-
da su Rūta. 12.55 iKarli (10). 13.25 
Vėžliukai nindzės (14). 13.55 Audra 
(25) N-7. 15.00 PREMJERA Atpildas 
(6) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-

va. 17.40 24 valandos N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penkta-
dienis N-7. 21.00 PREMJERA Hitai 
ir žvaigždės. 23.05 Kartą Meksikoje. 
Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-14. 1.15 
Mirtini spąstai. Kriminalinis veiksmo 
f. JAV, 2008 m. N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (14). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (20). 7.20 Policijos akade-
mija (34). 7.45 PREMJERA Krepši-
ninkai (1). 8.10 Agentas Šunytis (7). 
8.35 Benas Tenas prieš ateivius. 
Lemiama kova (31). 9.00 Ponas By-
nas (10). 9.30 Padėkime augti. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Pe-
lėdų karalystės sargai. Animacinis f. 
Australija, JAV, 2010 m. 11.50 Lete-
nos. Nuotykių f. šeimai. Australija, Di-
džioji Britanija, 1997 m. 13.30 Mano 
puikioji auklė (1, 2). 14.45 Didinga-
sis amžius (27) N-7. 16.45 Viešbutis 
Grand Hotel (35) N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 Lietuvos balsas. 21.15 SU-
PERKINAS Moteris-Katė. Veiksmo f. 
Australija, JAV, 2004 m. N-7. 23.25 
Amerikietiškas pyragas. Vestuvės. 
Romantinė komedija. JAV, Vokieti-
ja, 2003 m. N-14. 1.25 Kartą Meksi-
koje. Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (15). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (21). 7.20 Policijos aka-
demija (35). 7.45 Krepšininkai (2). 
8.10 Agentas Šunytis (8). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemiama 
kova (32). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Policijos akademija 4. Ci-
viliai patruliai. Komedija. JAV, 1987 
m. N-7. 11.35 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija. Nuotykių f. JAV, Naujoji Ze-
landija, 2001 m. N-7. 14.50 Didinga-
sis amžius (28) N-7. 16.45 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lab-
daros renginys Pasidalink. 23.00 
Mergina iš Džersio. Romantinė ko-
medija. JAV, 2004 m. N-7. 1.10 Mo-
teris-Katė. Veiksmo f. Australija, JAV, 
2004 m. N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 2 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Inga Lindstrom. Mei-
lės reikalai. Romantinė drama. Vokie-
tija, 2012 m. (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (38) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Runke-
lių sala (3) N-7. 15.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (43). 15.30 Avataras (2). 
16.00 Pragaro virtuvė (21) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Spąstai (2) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Pra-
juokink mane. N-7. 21.30 PREMJE-
RA Didysis Bakas Hovardas. Kome-
dija. JAV, 2008 m. N-7. 23.20 Sau-
sas įstatymas. Atviras karas (2) N-14. 
0.30 Spąstai (2) (kart.) N-7. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (38) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 3 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Auksaspalvio retrive-
rio teismas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2000 m. (kart.) N-7. 11.00 Prokuro-
rų patikrinimas (39) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Runke-
lių sala (4) N-7. 15.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (44). 15.30 Avataras (3). 
16.00 Pragaro virtuvė (22) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Spąstai (3) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra. N-7. 21.30 Darvino apdova-
nojimai. Romantinė komedija. JAV, 
2006 m. N-7. 23.20 Gyvi numirėliai 
(12) N-14. 0.20 Spąstai (3) (kart.) 
N-7. 1.20 Prokurorų patikrinimas 
(39) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 4 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Jūrų velniai (7, 8) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (40) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-

grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Runkelių 
sala (5) N-7. 15.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (45). 15.30 Avataras (4). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (41) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Spąstai (4) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 Mi-
sija. Marsas. Trileris. JAV, 2000 m. 
N-7. 23.45 Bordžijos (9) N-14. 0.50 
Spąstai (4) (kart.) N-7. 1.50 Prokuro-
rų patikrinimas (40) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 5 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 10.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (41) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Runke-
lių sala (6) N-7. 15.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (46). 15.30 Avataras (5). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (42) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Spąstai (5) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 10-
os ir Vulfo gatvių sankryža. Krimina-
linė drama. JAV, 2006 m. N-14. 23.45 
Karo vilkai. Likvidatoriai 3 (1) N-14. 
0.45 Spąstai (5) (kart.) N-7. 1.45 Pro-
kurorų patikrinimas (42) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Svotai (11) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (42) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Runkelių sala (7) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(47). 15.30 Avataras (6). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (43) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Spąstai (6) N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Mažieji verslo genijai. 
Komedija šeimai. JAV, 2000 m. N-7. 
22.10 Amerikietiškos imtynės (45) 
N-7. 23.10 Karys kiborgas. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2008 m. N-14. 0.55 
Misija. Marsas. Trileris. JAV, 2000 
m. (kart.) N-7. 3.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (42) N-7. 
8.30 Atsargiai – moterys! (3) N-7. 
9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 PREMJERA Šefas rekomen-
duoja. 10.30 Liutauro virtuvė. 11.00 
Galiūnų čempionų lygos etapas Gi-
braltare. 12.00 Dviese prieš gamtą 
(2) N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
15.00 Svotai (12) N-7. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų vel-
niai (9) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 19.00 Savaitės kriminalai N-7. 
19.30 Vaikai Lobių saloje. Mūšis dėl 
salos. Nuotykių f. JAV, 2004 m. N-7. 
21.45 MANO HEROJUS Samdomas 
karys. Trileris. Aruba, JAV, Pietų Af-
rika, 2005 m. 23.50 AŠTRUS KINAS 
Prieblanda. Gyvenimas po mirties. 
S. Drama. Didžioji Britanija, Vokieti-
ja, 2006 m. N-14. 2.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (41). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (43) N-7. 8.30 Tauro ra-
gas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krep-
šinio pasaulyje. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Gėlavande-
nių monstrų medžiotojas. Priešisto-
rinis siaubūnas (4) N-7. 13.00 Na-
cionalinė loterija. 13.30 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (10) N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Juodoji gulbė. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2013 m. 
N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Meilė su 
antspaudu. Visiškai slaptai II. Trileris. 
Rusija, 2009 m. N-14. 22.50 Darvino 
apdovanojimai. Romantinė komedija. 
JAV, 2006 m. (kart.) N-7. 

LRT

TV3

LNK

BTV

architektai N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 X 
Faktorius. 22.05 Jūrų pėstininkas 2. 
Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 
0.05 Priverstinis nusileidimas. Veiks-
mo f. JAV, Kanada, 2005 m. N-7. 
1.45 Kastlas (19) (kart.) N-7. 
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Neįgalieji pasaulyje

Gimęs skraidyti nesidžiaugs ropodamas
Jeigu girdėjote šią skambią frazę, turbūt bent šiek tiek ži-
note apie įdomią Helenos Keler istoriją. Ši moteris – pir-
masis aklas ir kurčias žmogus, įgijęs aukštąjį meninį išsi-
lavinimą. Helena – žinoma amerikiečių rašytoja, politikos 
aktyvistė ir dėstytoja, nuėjusi sunkų kelią tam, kad būtų 
ten, kur visada norėjo.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Kryžiažodis „Kryžeivis“

Kryžiažodžio „Ungurys“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 46)

Horizontaliai: 1. Apuolė. 4. Ten. 6. Nijolė. 10. Rūkas. 12. Lavašas. 13. Panas. 
14. Ilvesas. 16. Apuokas. 19. Seras. 21. Linas. 23. Ingolštatas. 24. Dokas. 25. Irbis. 
27. Vietnamas. 28. Roma. 29. Ėjos. 30. Kanauninkas. 32. Toska. 33. Unkas. 35. Luo-
kesa. 38. Konanas. 41. Karvė. 42. Ungurys. 43. Arena. 44. Karatė. 45. SAS. 46. Sietas.

Vertikaliai: 2. Pikai. 3. Ėglis. 4. Tęvas. 5. Našta. 6. Nasau. 7. Lėnas. 8. Grūtas. 
9. Asilas. 11. Savasis. 13. Pakelsi. 15. Aglomeratas. 17. Palaiminimo. 18. Kišeninis. 
20. Rūkymas. 22. Nebijok. 24. Dar. 26. SMS. 30. Kalotė. 31. Suknia. 32. Tanoka. 34. Si-
dras. 35. Lerva. 36. Epušė. 37. Argas. 38. Korys. 39. Nosis. 40. Siera.

1. JAV didmiestis, garsėjęs kaip au-
tomobilių pramonės centras. 2. Minkš-
tumas, suglebimas. 3. JAV skiriamos 
garsios premijos už geriausius žurnalis-
tikos, literatūros arba muzikos kūrinius 
įkūrėjas ir laikraščių leidėjas. 4. Sporti-
nės komandos atstovas ir vadovas per 
varžybas, renkamas iš jos narių. 5. In-
dėnų taikos pypkė ilgu, plunksnomis 
papuoštu kandikliu; paprastai rūko-
ma, sudarant taiką, draugiškiems san-
tykiams paliudyti. 6. Lietuvos ir Izraelio 
džiazo muzikantas, pianistas, kompo-
zitorius, pedagogas, „Velnio nuotakos“ 
autorius. 7. Antrasis šv. Brunono var-
das. 8. Drabužio apačioje pasiuvamas 
kitas audinys. „Vėjo ...“ 9. Mažiukas kie-
tas, apvalus arba apvaliai artimos for-
mos pusbrangis mineralas, gamtinės 
kilmės organinis brangakmenis, „ga-
minamas“ dvigeldžių. 10. Vokiečių or-
dino riteris. 11. Tarmiškai sirguliuot, ne-
galuot. 12. Musulmonų karvedys, 1187 
m. nugalėjęs kryžininkus ir užėmęs Je-
ruzalę. 13. Plokščias, kiaušiniškos for-
mos vabzdys, gyvena gamtoje ir bu-
tuose. 14. Lotyniškos kilmės vyriškas 
vardas, reiškiantis „auksinis“. 15. Nesi-
tuokimas, draudimas tuoktis katalikų-
dvasininkams. 16. Laikinas pastatas, 
pastogė, pašiūrė teatro, cirko vaidini-
mams ar koncertams rengti, prekiauti. 
17. Šaunus žmogus. 18. Mineralas, mė-

lynos spalvos natrio ir kalcio aliumosi-
likatas, nebrangus, bet gražus akmuo 
naudojamas apdailai, juvelyriniams 
dirbiniams. 19. Griežtos gyvensenos, 
griežtų dorovinių principų ir normų ša-
lininkas. 20. Vienas seniausių Armėni-
jos miestų prie Arakso upės. 21. Seno-
vės graikų filosofas, matematikas, mis-
tikas, jo vardu vadinama kiekvienam 
žinoma teorema (A² + B² = C²). 22. Viš-
tinis paukštis, dažniausiai auginamas 
maistui. 23. Prienosinių ančių uždegi-
mas. 24. Mažiausia pasaulio valstybė ir 
pagal gyventojų skaičių, ir pagal plotą. 
25. Senovės indų eiliuotas tekstų rinki-
nys skirtas kamos (meilės) temai. 26. 
Žmogaus ir stuburinių gyvūnų kasos 
salelių hormonas, dėl jo stokos suser-
gama cukralige. 27. Bandymų, praty-
bų vietovė. 28. Vėdryninių šeimos au-
galas, natūraliai augantis Europoje, 
Šiaurės Amerikoje. 29. Metalinių dalių 
jungimas lydmetaliu. 30. Pakabina-
mas papuošalas. 31. Jaunesniojo kari-
ninko (paprastai – leitenanto) laipsnis 
kai kurių slavų valstybių kariuomenė-
se, tokį laipsnį turėjo ir garsus anekdo-
tų herojus Rževskis. 32. Kagano (tiurkų 
šalyse, Mongolų imperijoje, Kijevo Ru-
sioje – valstybės vadovo titulas, varto-
tas ankstyvaisiais viduramžiais) valdo-
ma teritorija.

Įvairenybės

Sudarė  
Paulius MANUSADžIANAS

Sudėtinga kelionė 
namo

Sunkiasvoris prancūzas Kevi-
nas Šenė pagaliau grįžo namo po 
varginančios odisėjos. Britų ben-
drovės „P&O“ keltas 230 kg sve-
riantį 22 m. vyrą atgabeno į Šiau-
rės Prancūzijos Kalė uostą. Iš čia 
jis pasiekė savo gyvenamąją vietą 
Ferni Voltere. Prieš tai K.Šenė kelias 
savaites buvo įstrigęs Jungtinėse 
Valstijose. Vaikinas Čikagoje buvo 
gydomas dėl hormonų veiklos su-
trikimo, kuris lėmė jo nutukimą. 

Kevinas gali judėti tik elektri-
niu vežimėliu ir turi būti nuolat 
aprūpinamas deguonimi. Kadan-
gi gydymas JAV nedavė norimų 
rezultatų, šeima nusprendė grįžti 
į Prancūziją. Tačiau oro bendrovė 
„British Airways“, 2012-aisiais at-
skraidinusi vaikiną į JAV, atsisakė 
jį gabenti namo. To priežastimi ji 
nurodė Kevino antsvorį ir jo svei-
katos būklę. Tada šeima traukiniu 
atvyko į Niujorką, kad kruiziniu lai-
vu „Queen Mary 2“ pasiektų Euro-
pą. Tačiau ir laivas saugumo sume-
timais atsisakė vyrą gabenti. Ga-
liausiai oro kompanija „Virgin“ pa-
reiškė nuskraidinsianti sunkiasvo-
rį iš Niujorko į Londoną. Tačiau Di-
džiosios Britanijos sostinėje jis vėl 
susidūrė su kliūtimis. Geležinkelio 
bendrovė nesutiko vežti vyro, nes 
Lamanšo tunelyje įvykus nelaimei 
jo nebūtų įmanoma evakuoti. Ge-
ležinkelio bendrovė apmokėjo už 
vyro nakvynę viešbutyje ir greito-
sios pagalbos automobilį, kuris at-
vežė K.Šenė į Doverio uostą. Iš čia 
jis keltu nemokamai grįžo į Pran-
cūziją, o greitosios pagalbos auto-
mobilis parvežė jį į gimtąjį miestą. 

Kaip rumunai 
raugina kopūstus

Kaip įprasta, ruduo yra įvai-
rių atsargų gaminimo metas, bet 
vienoje pietų Rumunijos vietovė-
je agurkų ir kopūstų rauginimas  
tikrai neįprastas – ten viską pagar-
dina sūrus vietos šaltinių vanduo. 
Osnitos kaimas Pietų Rumunijoje 
garsus savo druskos klodais, drus-
ka čia buvo išgaunama nuo senų 
senovės ir ja prekiaudavo viso-
je pietų Europoje. Bet vietos gy-
ventojai rado ir kitokių savo gam-
tos turtų pritaikymo būdų. Pavyz-
džiui, raugindami kopūstus, obuo-
lius ir kitas daržoves bei vaisius jie 
nenaudoja druskos, tam užtenka 
pasisemti vandens iš druskingų 
šaltinių. Vietos rumunų teigimu, 
būtent dėl šio vandens raugin-
ti kopūstai ar agurkai būna ypač 
skanūs. „Tai ne tas pats, kas pa-
prasta druska. Tas vanduo atiteka 
iš druskos klodų, persifiltruoja per 
du ar tris sluoksnius. Kai ši druska 
išsiskiria, ji visiškai balta. Jei užpil-
si ant rankos, išdžiūvus liks plony-
tis druskos dulkių sluoksnis“, – aiš-
kino vietos gyventojas. Tačiau pui-
kius konservavimo rezultatus ma-
tyt užtikrina ne tik vanduo, bet ir 
kiti ingredientai. Reikia įpilti ir šva-
raus virinto vandens, pridėti įvai-
rių prieskonių, o svarbiausia – pa-
tys kopūstai turi būti aukščiau-
sios kokybės.

Tėvai nežinojo, kaip su 
tokiu vaiku elgtis

Helena gimė 1880 metais 
Alabamoje. Ji buvo visiškai svei-
ka ir guvi mergaitė, girdinti ir 
matanti, tačiau po netikėtos li-
gos, kuri, kaip įtariama, buvo 
meningitas, vos pusantrų metų 
amžiaus mergaitė apako ir ap-
kurto. Keleri metai po šios ne-
laimės buvo labai sunkūs visai 
šeimai – jie nežinojo, kaip ben-
drauti su vaiku, o pati mergaitė 
jautėsi įkalinta savo kūne.

Laimei, Helenos tėvai turėjo 
pakankamai ryžto ir galimybių, 
todėl nepasidavė. Jie ėmė ieškoti 
būdų, kaip padėti savo aklam ir 
kurčiam vaikui. Pasiturinti He-
lenos šeima susisiekė su telefo-
no išradėju Aleksandru Graha-
mu Belu, kuris dirbo su kurčiais 

vaikais. A.G.Belas patarė kreip-
tis į Perkino aklųjų institutą. Čia 
šeima sutiko moterį, pakeitu-
sią Helenos gyvenimą ir lydė-
jusią ją 49-erius metus. Ši mote-
ris – Helenos mokytoja Ana Su-
livan, pati turėdama regos su-
trikimų, padėjo mergaitei ben-
drauti su išoriniu pasauliu. At-
vykusi į Kelerių namus, ji ėmė 
mokyti tuomet 7-metę Heleną 
įvairių žodžių, pagal tam tikrą 
metodą spausdama jos ranką. Iš 
pradžių Helena jautėsi labai su-
trikusi, bet pamažu suvokė, ką 
koks ženklas reiškia.

Formalus Helenos 
mokymas

Mergaitės laukė ilgas moky-
mosi kelias. Helena, lydima savo 
mokytojos Anos, krimto moks-
lus kurtiesiems ir akliesiems pri-

taikytose mokyklose. Po kelerių 
metų ji įstojo į Redklifo universi-
tetą ir tapo pirmuoju aklu ir kur-
čiu žmogumi, baigusiu aukštojo 
mokslo studijas.

Helena buvo taip užsispyru-
si bendrauti su aplinkiniais, kad 
išmoko kalbėti. Ji tai darė dėda-
ma pirštus prie savo mokyto-
jos Anos gerklės, bandydama 
pajusti vibracijas jai sakant žo-
džius ir vėliau jas atkartodama. 
Mergina išmoko skaityti Brailio 
raštą, puikiai įvaldė gestų kalbą.

Aktyvus visuomeninis 
gyvenimas

Helena pamažu tapo pasau-
linio garso lektore ir autore. Ji 
buvo arši kovotoja už žmonių, 
turinčių negalią, teises ir apke-
liavo pusę pasaulio skaityda-
ma paskaitas apie tai. Ji ben-
dravo su didžiaisiais savo epo-
chos žmonėmis – Marku Tve-
nu, Čarliu Čaplinu, Aleksan-
dru Belu. Kad ir į kokią pasau-
lio vietą Helena nukeliaudavo, 
visuomet „papirkdavo“ žmo-
nes savo ryžtu, tikėjimu tuo, ką 
daro ir intelektualumu. Niekuo-

met neleido žmonėms jos gailė-
tis dėl negalios.

Idėjos, verčiančios 
susimąstyti

Helena per savo gyveni-
mą parašė 12 knygų ir keletą 
straipsnių. Viena iš knygų buvo 
jos pačios autobiografija, pava-
dinta „Pasaulis, kuriame gyve-
nu“. Joje Helena aprašė savo 
tylaus ir tamsaus pasaulio pa-
tirtis. Knygose puikiai atsispin-
dėjo jos dažnai kartojama min-
tis, kad „gimęs skraidyti nesi-
džiaugs ropodamas“.

Tai ji įrodė ir savo gyveni-
mu. Pagrindinių juslių netekęs 
žmogus įkvėpė ir drąsino kitus. 
H.Keler įkūrė savo vardu pava-
dintą fondą, kuris rūpinosi pa-
našią negalią turinčiaisiais. Bet 
didžiausią įtaką pasauliui pa-
darė Helenos skleidžiamos idė-
jos, primenančios, kad žmogus 
yra gimęs dideliems dalykams, 
o negalia tikrai nėra pasiteisini-
mas gyventi nevisavertį, ribotą 
ir savigailos kupiną gyvenimą.

Pagal užsienio spaudą parengė

MILDA VICKUTĖ

Helen su savo šunimi Seru Tomu. Helen Keler ir Čarlis Čaolinas. Helen Keler ir telefono išradėjas Aleksandras Belas.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

Redakciją dažnai pasie-
kia ne vien mūsų skai-

tytojų knygos, bet ir atskiri ei-
lėraščiai, kartais jau kompiute-
rio klaviatūra surinkti, kartais – 
ir ranka rašyti, į baltą voką įdė-
ti ir švelniai palydėti kelionėn, 
tikintis, kad pasieks adresa-
tą. Štai ant stalo jau kuris lai-
kas guli Genovaitės Jakienės 
iš Kėdainių laiškelis: „Nežinau, 
kodėl panorau išsakyt savas mintis. 
Ar atsiras minioj žmonių kas nors, 
kuris sustos ir išklausys? O buvo 
taip – poetų vadė (Leokadija Moc-
kienė) pasakė man – rašyk! Kaip 
moki. Bus gerai. Nemoku aš rašyt! 
Nemoku! Šaukiau užkimusiu bal-
su. Rašyk! Primynė man uodegą ji-
nai.“ Primynė tai primynė. Ge-
novaitė kelis eilėraščius parašė 
ir atsiuntė, kaip pati teigia, pir-
muosius. Apie gražų jausmą, 
skirtą žmogui, kuris išėjo. Ne-
spausdinsime jų dar, nes ne vi-
sada pirmieji eilėraščiai būna 
tinkami spausdinti. Tačiau pa-
girti pagirsime – už gražią po-
etinę įžvalgą – eilutę: „Dienos ir 
naktys – vienatvės atspindžiai“. Ji 
liudija, kad autorė iš tiesų turi 
poetinę klausą. Juk iš tiesų – 
laikas („dienos ir naktys“) gali 
tapti veidrodžiu, į kurį pažiūrė-
ję, t.y. atsigręžę į praeitį, pama-
tome tai, ko anksčiau bėgdami, 
skubėdami nepastebėjome, neį-
vertinome... Kaip kad rašo savo 
eilėraštyje „Dabar žinau“ Juo-
zas Miglinas: „Baltų ievų šinjo-
ną blaškė vėjai, / Tarsi sakydami, 
kad savinuos likimą vogtą, / Da-
bar žinau – manęs tu nemylėjai, / 
Tik skausmą raminai, nežinomą ir 
koktų.“ Tiesa, be paskutinių žo-
džių „...nežinomą ir koktų“ ei-
lėraštis skambėtų gražiau: ne 
visada reikalingi paaiškinimai, 
geriau kai ką nutylėti, net jei 
autoriams atrodo, kad eilėraš-
čiui žūtbūt reikalingas rimas. 
Labiausiai jam reikalinga nuo-
taika, kaip, pavyzdžiui, Geno-
vaitės Skrupskienės iš Panevė-
žio, atsiuntusios eilėraštį „Va-
sariškas sekmadienio rytas“: 

„Kopos rūke paskendę, / užmigus 
jūra po banga, / tiltas nurimęs, be 
žingsnių, / aplink vilnija tik šlame-
sys pušų...“.   

Tad rudens vėjams į savo 
skaras įsupus, margaspalviam 
lapų kilimui po kojom nušiugž-
dėjus, gera šiugždenti lapus, iš-
margintus vingriomis eilėraščių 
eilutėmis: 
Vidurdienius norėčiau sugrąžint anų 
                                                   dienų,
Kada žvangėjo dalgiai laukuose rugių
Ir pėdas guldavo po pėdo pradalgy,
O veidus prausė prakaito srovė sūri,

Kai vaiskios žaros rausvino padangę,
Ilgai neleisdamos žvaigždėms mirgėti,
Laukuos pakildavo balti rūkai,
Dainos dar aidas buvo tolumoj 
                                         girdėti...

Tai tik keletas posmelių iš 
pluoštelio Genės Semenienės 
atsiųstų eilėraščių, dvelkian-
čių Dzūkijos laukais (autorė iš 
Lazdijų). Negalime spausdin-
ti visų dėl vietos stokos: teks-
tai ilgi, vingiuojantys tarsi upe-
liai arba – dainos, gaivinančios 
jaunystės atmintį: „Lyg pasa-
kų vaiduoklis – vaikystės atmin-
tis / Gražiausiais dainų posmais 
pabels man į duris“, – rašo auto-
rė. O jos eilėraščiai jau į mūsų 
duris beldžiasi. Pagrindinės te-
mos – atmintis, atogrąža į pra-
eitį, kai viskas, atrodo, taip len-
gva, gražu, šviesu... kai po me-
diniais klumpių padais girgžda 
šaltas sniegas – vargelis vargtas, 
o „vis tiek smagu“. 

Autorė sugeba perteikti pra-
eities ilgėjimosi nuotaiką taip, 
kad iš tiesų ir pats imi jausti ne-
išvengiamą pasaulio kaitą, rūs-
čią, „dygiuotą“, kaip rašoma ei-
lėse, Lietuvos istoriją – knygne-
šių, kurie nepaisydami pavojų, 
gūdžiomis naktimis nešdavo į 
trobas lietuviško žodžio švie-
są, laikus, gyvenimą dūminėse 
pirkutėse girgždant aukštoms 
šulinio svirtims, klausantis se-
nolių pasakojimų. Įdomu, kad 
Genės kūryboje nėra aiškios ri-
bos tarp to, kas realiai buvo iš-
gyventa, ir to, kas atkeliavo į at-

mintį iš pasakų, padavimų. Tai 
vadinamoji pasakinė pasaulio 
jausena, būdinga poetiškos sie-
los žmogui. Norisi tikėti, kad 
autorė ne vien „Bičiulystės“ re-
dakcijai savo kūrinėlius parodo.

Kitos autorės – Birutės Ži-
linskaitės-Papečkienės, taip 
pat atsiuntusios redakcijai 
pluoštelį ranka primargintų 
lapų, kūrybos temos panašios: 
prabėgančio gyvenimo pajauta, 
gimtojo kaimo spalvos, gamta, 
kurios dovanos skirtos ne tik 
grožėtis akimis, bet ir gydyti 
ligų nualintą kūną, kai apnin-
ka pačios niūriausios mintys: 
„Ta ligoninė nepadėj – / Beliko, ro-
dos, tik numirt“. Ir štai – stebu-
klas: miškas pasirūpina grąžinti 
jėgas: „Išgėrei skausmą iš manęs / 
Išgėrei tų vaistų nuodus...“

Bet labiausiai turbūt stipri-
na geras artimo žmogaus žo-
dis, bendra pastanga sveikti ir 
kabintis į gyvenimą. Asmeni-
nės patirtys sugula į tekstus, 
net jei to žmogaus pasaulyje 
jau nebėra. Čia pat, baigusi ei-
lėraštį, Birutė dalijasi prisimini-
mais: „Tai 1967-ieji. Vilnius. Rau-
donojo Kryžiaus ligoninė – Molė-
tų garsioji Gydytoja Marija Apei-
kytė. Kartu pragulėta beveik 4 mė-
nesiai. Ji sirgo infarktu. Jai 60 m. 
Aš sirgau širdies reumatu ir kai-
rės kojos išalgija. Man – 33-eji. Iš-
siskyrėme gegužės 20 d. Ilgai su-
sirašinėjome, tarsi geriausios gi-
minės būtume. Vieną kartą laiš-
kelio nesulaukiau. Pagaliau žur-
nale „Mokslas ir gyvenimas“ per-
skaičiau žinutę, kad geroji, rūpes-
tingoji Molėtų Daktarė mirė. La-
bai labai man buvo gaila.“ 

Visam laikui atsisveikinus 
su brangiais žmonėmis lieka ne 
tik liūdesys, kad jų šiame pa-
saulyje jau nebėra, bet ir skai-
drus patyrimas, jog gyvenime 
jie reiškė daug ir šildė tuomet, 
kai labiausiai reikėjo. O prisimi-
nimai, suguldyti į eilėraštį, su-
šildo ir tuos, su kuriais tuo eilė-
raščiu buvo pasidalyta.  

Nijolė KVIETKAUSKĖ

Šiek tiek jaukumo iš pabirusių lapų
Nevėžio senvagė. Šarūno Butėno nuotr.

Kur dingo riteriai? 
Kur dingo riteriai
šlovingi, narsūs, taurūs?
Jų atminimas dar
gyvuos ilgai ilgai.
Veltui Kūrėjas duoda
žmogui tobulą pasaulį, –
gal mes jo neverti
paklydėliai vaikai?

Žmogus sugedo – 
grobia, pyksta, plėšia.
Užmiršo, kad šalia kiti,
užmiršo tiesą.

SOS
Nepasakyčiau, kad matau vien gėrį,
kuris, nors pamažu, bet išsiskleis.
Įaugo Lietuva į mano sielą
su savo upėm, kalvomis, miškais,
su savo darbu, nešančiu palaimą, 
su ginčais, viltimi, kad būt geriau,
prisimenant senolių mielą dainą,
su siekimu: gražiau, švariau, doriau.

Pilnai tikiu, kad dirbdami pavargsime.
Nesitikėkim pergalės greitos.
O jei prieš sąžinę ir melą užsimerksime,
lauks išnykimas Lietuvos tautos. 

Rytas
Ko reikalavo mano siela,
aš jau parašiau.
Dabar kitų sielas
galėčiau aš priimti,
tačiau ar to norėtų
Jūsų sielos, aš parašau
kaip nors išreikšti 
užslėptąją mintį.

Netrokštu nieko, 
kuriantis žmogau,
tik būkim draugiški,
palinkim prie viens kito,
tik pakantumą gėriui
saugokim daugiau. –
Ateisime visi
į išsvajotą rytą. 

Vasara
Vidudienis, alsi kaitra.
Negelbėja pavėsis. 
Tik upės sraunuma žydra,
tik ji nuplaus pelėsius.

Tik vakaras garsais aidės –
žinia gera – prieš lietų! ---
Suteikim žodžiui tiek erdvės,
kad nokti, plist,
kad tūpti – skrist 
galėtų!

Laužas
Kiekvieną dieną aš nešiau 
po keletą eglišakių storokų. 
Aš kroviau laužą. Kuo sparčiau,
taupiau šakas sudėt išmokau.

Jau penkiasdešimt metų, kaip plušu.
Išaugo ilgis, plotis, tūris. 
Į statinį jau tapo panašus.
Tik nematyt langų nei durų. 

Nėra nei kamino, nei dūmų.
Manasis laužas – menamas.
Manau – sunkumas ir lengvumas,
manau, kad tai gyvenimas.

Užkurkite tamsiausią naktį,
nebokit baubų, burtų, kėslų.
Jo nepajėgsiu pats uždegti.
Manau, kad klystantiems pašviestų. 

***
Pramokau kalbos ir rašyti pramokau.
Man veriasi žodžio gražumas.
Jau turi šalis stropų mokinį,
aprašomus tvartus ir rūmus.

Aprašomą buitį aukštaičių, žemaičių,
sūduvių ir dzūkų smėlynus, pušynus
ir Mažąją Lietuvą. Didelį, aiškų
Vydūno ir Katkaus tikėjimą žinome.

Skaistyklon išėjusius – šiukštu –  
                                               nepasmerkime.
Kokie jie bebūtų – gyviesiems nekliudo.
Tai piktžoles pjaukim, dirvonus 
                                                        užarkime.
Be darbo gyventi – nykoka ir liūdna. 

Ne aš
Aš senelis. Donoru nebūsiu.
Visas jau many susidėvėjo.
Atminimuose tie vėjo gūsiai
ir jaunystė vargana praėjus.

Amalas tolumoje žaibuoja
ir perkūnijos nebegirdėti,
man nematant taip išaugo gojai,
proanūkiai mokosi kalbėti.

Pasitelkęs atminimų gausą,
ją bičiuliams, giminėms dalinsiu.
Jau ne aš tiesius kelius išausiu,
jau ne aš nuo negandų apginsiu.

Koks keistas…
Koks žmogus keistas. Dirbai, plėšeis,
vis kažko trūksta, vis negana,
Draugų turėjai, turėjai priešų.
Didžiausias „priešas“ – mano žmona.

Vaikai užaugo. Mes pasenom.
Šaunių anūkų gryčia pilna.
Mieloji mano, geroji mano!
Brangiausiais turtas – mano žmona. 

Vladas DANUSAS
Raseinių r.

Tęsiame „Bičiulystės“ 
prenumeratą

Kviečiame užsiprenumeruoti „Bičiulystės“ savaitraštį 2014 metų I pusmečiui. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsi-
sakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 
12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata draugijose bus priimama iki 
gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį 
galėsite užsisakyti iki gruodžio 22 d.
prenumeratos kainos:   6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1 mėn. – 9,50 Lt.

Nelikite be „Bičiulystės“!
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