
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2015 m. sausio 22–28 d., Nr. 3 (1242) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur (2,28 Lt)

(nukelta į 5 psl.)

Panevėžio rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Aurelija Petronienė 
džiaugėsi, kad šiemet 
gavo didesnį finansavi-
mą ir gali plėtoti teikia-
mas paslaugas, jau nuo 
sausio mėnesio įdarbinti 
darbuotojus ir pradėti 
veiklą. Jos teigimu, per 
12 darbo metų įsitikinu-
si, kad nevyriausybinių 
organizacijų paslaugos 
turėtų būti kuo arčiau 
žmogaus. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Draugijos turėtų artėti prie žmogaus Aktualijos

Didesnės galimybės 
paramai gauti

Nuo š.m. sausio 1d. numaty-
tos papildomos paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti formos: 
asmenys ir šeimos turi galimy-
bę ne tik išsinuomoti socialinį 
būstą, bet ir gauti nuomojamo 
iš privačių fizinių ar juridinių as-
menų būsto nuomos ar išperka-
mosios nuomos mokesčių dalies 
kompensaciją.

Teisę į būsto nuomos ar iš-
perkamosios būsto nuomos mo-
kesčių dalies kompensaciją turi 
asmenys ir šeimos, turintys tei-
sę į paramą būstui išsinuomoti, 
išsinuomoję fiziniams ar juridi-
niams asmenims (išskyrus savi-
valdybėms) priklausantį tinka-
mą būstą, esantį savivaldybės, 
kurioje asmuo ar šeima yra dek- 
laravę savo gyvenamąją vietą, 
teritorijoje. Sprendimą pasiūly-
ti pasinaudoti būsto nuomos ar 
išperkamosios būsto nuomos 
mokesčių dalies kompensacija  
priima savivaldybės vykdomoji 
institucija, atsižvelgdama į gau-
tą valstybės biudžeto specialią-
ją tikslinę dotaciją savivaldybės 
biudžetui, skirtą būsto nuomos 
ar išperkamosios būsto nuomos 
mokesčių dalies kompensaci-
joms mokėti.

Iš dalies keičiasi reikalavimai 
dokumentams teisei į socialinio 
būsto nuomą pagrįsti – pagei-
daujantys gauti šią paramą arba 
jau nuomojantys socialinį būstą 
asmenys ir šeimos privalės dek- 
laruoti kalendorinių metų tur-
tą (įskaitant gautas pajamas). 

Nauja ir tai, kad nustatant teisę 
į socialinį būstą Gyventojų turto 
deklaravimo įstatyme nustaty-
ta tvarka už kalendorinius me-
tus asmens ar šeimos deklaruo-
tas turtas (įskaitant gautas pa-
jamas) gali nustatytus metinius 
pajamų ir turto dydžius viršyti 
iki 20 proc. Jei viršija, asmens 
ar šeimos prašymu savivaldybės 
taryba gali priimti sprendimą šį 
savivaldybės būstą nuomoti rin-
kos kainomis, jei asmuo ar šeima 
neturi nuosavybės teise kito tin-
kamo būsto.

Kas gali pretenduoti į 
socialinį būstą?

Kreiptis dėl paramos būstui 
išsinuomoti gali asmenys ir šei-
mos, neturintys Lietuvos Respub- 
likos teritorijoje nuosavybės 
(bendrosios nuosavybės) teise 
būsto arba jų turimas būstas, 
Nekilnojamojo turto kadastro 
duomenimis, yra fiziškai nusi-
dėvėjęs daugiau kaip 60 proc.; 
arba nuosavybės (bendrosios 
nuosavybės) teise turimo būs-
to naudingasis plotas, tenkantis 
vienam asmeniui ar šeimos na-
riui, yra mažesnis kaip 10 kv. m 
arba yra mažesnis kaip 14 kv. m, 
jeigu šeimoje yra neįgalusis ar-
ba asmuo, sergantis lėtinės ligos, 
įrašytos į Vyriausybės ar jos įga-
liotos institucijos patvirtintą są-
rašą, sunkia forma.

Savivaldybės tarybos nusta-
tyta tvarka savivaldybės būs-
tas gali būti išnuomojamas ar 
išperkamosios būsto nuomos 
mokesčių dalies kompensaci-
jos gali būti mokamos ir neįra-
šytiems į asmenų ir šeimų, tu-
rinčių teisę į paramą būstui iš-
sinuomoti, sąrašus asmenims 
ir šeimoms, netekusiems turėto 
būsto dėl gaisrų, potvynių, stip- 
rių vėjų ar kitų nuo žmogaus va-
lios nepriklausančių aplinkybių; 
asmenims, kuriems yra nustaty-
tas 0–25 proc. darbingumo ly-
gis; šeimoms, auginančioms 5 
ar daugiau vaikų; šeimoms, ku-
rioms vienu kartu gimsta 3 ar 
daugiau vaikų; šeimoms, kurio-
se abiem sutuoktiniams yra nu-
statytas 0–25 proc. darbingumo 

Pasikeitė 
socialinio 

būsto 
nuomos 
sąlygos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. 
įsigaliojo Paramos būs-
tui įsigyti ar išsinuomoti 
įstatymas Nr. XII-1215, 
kuris pakeitė šiuo me-
tu galiojantį Valstybės 
paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti ir dau-
giabučiams namams at-
naujinti (modernizuoti) 
įstatymą. Kaip jau buvo 
rašyta anksčiau „Bičiu-
lystėje“, naujasis įstaty-
mas numato nemažai 
naujovių.

Veikla prasidėjo nuo 
metų pradžios

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugija dirba šiek tiek kitaip, 
nei miestuose ar rajonų cen-
truose įsikūrusios tokios orga-
nizacijos – draugijos centras, ku-
ris glaudžiasi Panevėžio rajono 
savivaldybės patalpose, yra tik 
administracinės patalpos, o vi-
sas darbas vyksta centriukuo-
se – Upytėje, Naujamiestyje, Va-
dokliuose, Raguvoje, Krekenavo-
je. Tik taip, pasak A. Petronienės, 
galima pasiekti kaime gyvenan-
tį žmogų. 

A. Petronienė džiaugiasi, kad 
savivaldybė palaiko jos iniciaty-
vas išlaikyti prieš gerą dešimtį 
metų seniūnijose įkurtus cen-

triukus. Panevėžio rajono me-
ras Povilas Žagunis susitikime 
su neįgaliaisiais pabrėžė, kad sa-
vivaldybė stengsis išsaugoti tai, 
kas yra sukurta žmonių. Drau-
gijos pirmininkė neslepia, kad 
kurį laiką turėjo didelį rūpestį, 
kaip išlaikyti seniūnijose įsikū-
rusius centriukus, buvo sunku 
išsiversti, tačiau šiemet draugi-
jai skirtas 27 500 Eur (beveik 95 
tūkst. Lt) finansavimas, pasak A. 
Petronienės, pakankamas ir atly-
ginimams sumokėti, ir veikloms 
plėtoti. Pirmininkė atkreipė dė-
mesį, kad apie draugijai skirtą 
pinigų sumą sužinojo dar gruo-
džio mėnesį, todėl jau nuo metų 

Gyvenimo dėlionėje – ir didelė 
nelaimė, ir stebuklams prilygstančios 

smulkmenos

Kazlų Rūdoje gyvenan-
čiam Henrikui Kailiui 
šiemet sukaks 36-eri. 
Jaunam vyrui – tai pats 
jėgų žydėjimas. Tačiau 
ne Henrikui. Prieš 6-erius 
metus jo gyvenimas su-
skilo į du absoliučiai skir-
tingus pasaulius: sveiko, 
aktyvaus, vyriškas sta-
liaus, vairuotojo profesi-
jas turinčio žmogaus ir 
bejėgio, savimi pasirū-
pinti negalinčio, visiškai 
nuo artimųjų globos pri-
klausomo neįgaliojo. 

Aplinka visiems

Visas Halinos Kailiuvienės gyvenimas dabar skirtas sūnaus Henriko priežiūrai.(nukelta į 3 psl.)

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos Upytės dienos centre neįgaliesiems teikiamos ir muzikos terapijos paslaugos.
Egidijaus Skipario nuotr. 

Ramutės Sarapinavičienės nuotr.



Egzotika – tai svetimai šaliai būdingų gamtos, kultū-
ros, papročių visuma, atrodanti keista ir nepapras-

ta kitų šalių žmonėms. Todėl trauka į tuos kraštus yra 
didelė. Ypač kai kelionė nukrinta kaip mana iš dangaus.

Pernai „konferencijoje“ Malaizijos sostinėje Kva-
la Lampūroje žinias kaupti nuskilo nemažam būriui 
„Lietuvos energijos“ buhalterijų darbuotojų. O ką tuo 
metu veikė energetikai vyrai? Jie irgi turėjo egzotinių 
rūpesčių: studijavo, kur pagamintas ypatingasis šam-
panas, kurio butelis kainavo 600 litų, kaip Elektrėnų 
pirtyje naudingiausia vartytis ant karšto smėlio, kurį 
kas pusmetį keisdavo už 17 tūkst. litų. Ką jau bekal-
bėti apie turtingas ir linksmas puotas, vykusias elek-
tros gamintojų bendrovėse, kaimo sodybose, skrai-
dymą parasparniais, sporto klubų nuomą, asmeninių 
trenerių samdymą ir t. t.

Visi šie malonūs sambūviai, datuoti 2010-2012 m., 
kainavo 52 mln. litų. Ką gi, ne tiek ir daug padoriai už-
dirbantiems energetikams. Deja, šios lėšos, kaip nu-
statyta vėliau, buvo įtrauktos į elektros gamybos są-
naudas ir išdalytos apie egzotiką tik svajojusiems, t. y. 
mums, „runkeliams“. Išdalytos pačiame ekonominės 
krizės įkarštyje, kai reikėjo mažinti algas, pensijas, iš-
mokas neįgaliesiems.

Tačiau puotos, nemokamas turizmas – tik daigeliai 
lyginant su žiedeliais, kuriuos tuo metu skleidė ener-
getikai. Jie pigiai supirkdavo rusišką, baltarusišką, lat- 
višką elektrą. Ji per gudrybes virsdavo lietuviška. Tik 
bėdžiams vartotojams veik trečdaliu brangesne. Tokiu 
būdu į energetikų sąskaitas įplaukė apie 400 mln. li-
tų. Tad iš viršpelnio buvo galima tikėtis didesnių algų, 
premijų, dividendų.

Kalbant apie didesnes algas, apskritai pajamas kai 
kam netinka žodis „tikėtis“. Jiems pinigai iš Lietuvos 
žmonių kišenės byra oficialiai, su valdžios palaimini-
mu. Kokioje šalyje dar girdėta, kad per 8 dienas gali-
ma uždirbti... 17 milijonų litų. Tiek buvo sumokėta lai-
kinajam „Snoro“ banko administratoriui. Kitam bank- 
roto administratoriui liko tik „trupiniai“ – 100 tūkst. 
litų per mėnesį. Dar kukliau, 45 tūkst. Lt per mėnesį, 
gauna Ūkio banko administratorius. Ir visai „vargšai“ 
Visagino atominės jėgainės griovimo ir, galimas daik-
tas, naujos parengimo vadovai – jiems valdžia skyrė 
vos po 20 tūkst. mėnesio algą. Nereikia būti itin išmin-
tingam, kad nesuprastum, jog neatitinka kirvis koto, 
kitaip sakant, darbas nevertas tokio atlygio.   

Kai vieni lobsta, pokyliauja maudyklose, ilsisi pal-
mių paunksmėje, kiti galo su galu nesuduria. Ypač 
stinga lėšų neįgaliųjų reikalams. Dėl to, matyt, iš da-
lies per ketverius metus nedaug padaryta įgyvendi-
nant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų konvencijos nuos-
tatas. Ir čia vargu ar ką benustebinsi, nes nėra kam 
užduoti išlaidautojams ir sukčiams per kepurę. Ap-
klaustas vienas buvęs energetikų vadovas pareiškė, 
girdi, tada Lietuvos elektrinėms vadovavo... kitų pa-
žiūrų ir vertybių asmenys, todėl nereikėtų istorinius 
įvykius pateikti kaip šių dienų situaciją. Kaip lengva 
apsimesti kvaileliu! 

Geisti svetimo gero, apgaudinėti tėvynainius ir 
valstybę ne vienam yra tarsi nauja pragyvenimo prie-
monė. Psichologai yra pastebėję, jog gobšuoliai daž-
niau būna dvasiškai nelaimingi.

Viena Lietuvos verslininkė sakė, jog turtėjimas ne-
padaro žmogaus turtingo. Tu esi tiek turtingas, kiek 
tavo širdis pajėgi kitą priimti ir mylėti... Geras spren-
dimas – iš patirties, o patirtis – iš blogo sprendimo. 
Tačiau pastarasis dėsnis aukščiausioms instituci-
joms ar nežinomas, ar užmirštas. Kaip ir laimė. Poe-
tas Paulius Širvys rašė, jog laimė kiekvienam kitokia. 
Alkanam – duona. Trokštančiam – vanduo. Skęstan-
čiam – draugo ranka.

Egzotika – irgi laimė, pasitenkinimas, kad tolimai 
kelionei dorai uždirbai, o ne šėtoniškos laumės su-
gundė nuskriausti neįgalųjį, našlaitį ar vienišą senelį.

Egzotikos vilionės 

Apie tai,
kas

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Pasvalys: 

Vis dažniau saulelei pa-
rodant savo veidą pro 

apniukusį žiemos dangų, 
rankdarbių būrelio „Žibu-
tė“ moterys nutarė paro-
dyti dalį savo darbelių ir 
kitiems. Prieš kalėdines 
šventes rankdarbių paro-
dėlė „Žiemos darbeliai – 
belaukiant pavasario“ bu-
vo iškabinta Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
poilsio salėje. Savo dar-
bus čia pristatė Nijolė La-
pinskienė, Laima Trinkū-
nienė, Lena Brasienė, Ma-
rytė Trybienė, Ona Kaziu-
lienė, Aldona Prakopavi-
čienė, Milda Vilkienė, Ire-
na Krivickienė, Vida Kan-
drotienė, Alfutė Zaleckie-
nė, Diana Aukštuolienė ir 
Milda Drevinskienė. Mil-
da jau daugelį metų ne-
vaikšto, bet su savo dar-
beliais aktyviai dalyvauja 
rankdarbių būrelio „Žibu-
tė“ rengiamose parodose. 
Nors moterys yra sukūru-
sios daug įvairiausių gro-
žybių, šį sykį buvo nutar-

Rankdarbių parodėlė 
,,Žiemos darbeliai – pavasario 

belaukiant‘‘

ta eksponuoti tik ant sie-
nos kabinamus darbus. 
Per prieššventinius ir po 
Naujų metų vykusius ren-
ginius šią parodėlę pa-
matė Neįgaliųjų draugi-
jos lankytojai bei svečiai, 
o sausio viduryje ekspo-
natai buvo pakabinti Pas-
valio socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus fojė. 

Į parodėlės atidary-
mą susirinko didelis bū-
rys savivaldybės darbuo-
tojų. Pradėdama parodos 
atidarymą, draugijos pir-
mininkė Eglė Vegytė-Ani-
lionė papasakojo, kad bū-
relio moterys įdėjo daug 
išmonės ir pastangų, kad 
jų darbeliai galėtų išvysti 
dienos šviesą.

Rankdarbių būrelio darbštuolės. 

Pasvalio rajono savi-
valdybės meras Gintautas 
Gegužinskas pasidžiaugė, 
kad Neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių būrelis suge-
ba surengti prasmingas 
parodas, kurios įdomios 
daugeliui lankytojų. Socia-
linės paramos ir sveikatos 
skyriaus vadovė Ramutė 
Ožalinskienė apdovanojo 
parodos autorius ir ren-
ginio organizatorius origi-
naliomis dovanomis. Kal-
bėdama apie ateities pla-
nus, būrelio vadovė Nijolė 
Lapinskienė pakvietė ap-
lankyti ir Motinos dienai 
skirtą parodą, kurią pla-
nuojama surengti Pasva-
lio krašto muziejuje. 

Dalyvavusieji parodos 
atidaryme gavo po „Žibu-
tės“ būrelio sukurtą šių 
metų simbolį – žvalią ož-
kytę.

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugijos Aukštel-
kės padalinio pirmininkė 
Violeta Budreckienė pa-
sidalijo mintimis apie įdo-
mią iniciatyvą. 

Praėjusių metų pra-
džioje Šiaulių rajono neį-
galiųjų draugijos Aukštel-
kės padalinio moterims 
kilusi mintis apie bendra-
darbiavimą su Aukštelkės 
socialinės globos namais 
išaugo į gražią draugys-
tę. Visus metus, kartą per 
savaitę (ketvirtadieniais), 
susitikdavo darbščios kai-
mo moterys ir Aukštelkės 
socialinės globos namų 
gyventojai kartu su socia- 
linėmis darbuotojomis 
Audrone Janušaitiene, Vik-
torija Sidaravičiūte ir Lai-
ma Juknevičiene. Bendro-
mis jėgomis įgyvendino-
me visas kilusias kūrybi-

Šiaulių r.: Susitelkė bendrai veiklai

nes mintis ir idėjas. Vieni 
iš kitų mokėmės megzti 
kojines, nerti šlepetes, siū-
ti skiautinius. Iš klevo lapų 
darėme skrybėles, bandė-
me dekupažą, dekoravo-
me balionus, skaptavome 
moliūgus, dažėme kiauši-
nius, virėme žuvienę, pie-

šėme piešinius ir kt.
Didžiulio susidomėji-

mo ir pripažinimo sulau-
kė iš gamtinės medžiagos 
kartu kurtas kilimas, kuris 
ilgai puošė Aukštelkės bib- 
liotekos kiemelį.

Gražią draugystę ir nu-
veiktus darbus vainikavo 

renginys „Iš širdies“. Pa-
bendravome, prisiminė-
me, ką esame padarę, ap-
tarėme ateities planus.

Idėja sukurti „Metų 
medį“ kilo socialinei dar-
buotojai L. Juknevičienei, 
jos kolegė V. Sidaravičiū-
tė sukūrė medžio eski-
zą, Aukštelkės darbščios 
moterys įgyvendino: nė-
rė, siuvo, mezgė. Medyje 
galima atrasti visus metų 
laikus: žydi gėlės, čiulba 
paukščiai, yra ir senis bes-
megenis. Moterys – Dalina 
Navickienė, Liubovė Kar-
nišova, Virginija Mikštie-
nė, Irena Cibulskienė bei 
joms talkinusios Modes-
ta Alminaitė ir Zita Kviet- 
kauskienė – dirbo daugiau 
kaip 3 mėnesius, nešėsi 
darbo ir į namus. Mūsų 
sukurtą „Metų medį“ ga-
lima pamatyti užsukus į 
biblioteką.

„Metų medis“ ir jo kūrėjos.

Sausio 16 dieną Švėkš-
nos bendruomenė pa-

gerbė ir apdovanojo „Me-
tų švėkšniškių“ titulą pel-
niusias „Saulės“ gimnazi-
jos direktorę Dalią Dirgė-
lienę ir Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkę Ingritą 
Riterienę. Šios abi mote-
rys sulaukė labai didelio 
balsavusiųjų palaikymo 
už nuoširdų atsidavimą ir 
gražius darbus bendruo-
menės labui. Į 2014-ųjų 
„Metų švėkšniškio“ titulą 
pretendavo 9 seniūnijai ir 
jos gyventojams labiausiai 
nusipelnę žmonės.

Nuo 2011 metų Ši-

Šilutės r.: Metų švėkšniškė – Neįgaliųjų 
draugijos vadovė

lutės rajono neįgaliųjų 
draugijos Švėkšnos pada-
liniui vadovaujanti I. Ri-
terienė seniūnijos neįga-
liuosius sutelkė bendram 
darbui, įtraukė juos į ak-
tyvų bendruomenės gy-
venimą. Po poros metų 
Švėkšnos neįgaliųjų drau-
gija buvo pripažinta inici-
atyviausia 2013 m. Šilu-
tės rajono bendruomene. 
2014-aisiais organizacija 
taip pat pasižymėjo Švėkš-
ną garsinančiomis ir ben-
druomenę vienijančiomis 
iniciatyvomis. Apie 150 

narių turinti I. Riterienės 
vadovaujama draugija 
aktyviai dalyvavo Švėkš-
ną gražinančiose akcijo-
se (kūrė gėlių kilimus, ki-
tus floristinius akcentus), 
rengė įvairius edukaci-
nius užsiėmimus, kvietė 
į Duonos šventę, gryba-
vimo čempionatą, pynė 
Advento vainikus, įsilie-
jo į akciją „Mes už šviesą“, 
dalyvavo miestelio rengi-
niuose ir atliko daug kitų 
įdomių darbų. 

„Bičiulystės“ inf.
Šilutės ETA Žinios nuotr.

Švėkšnos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Ingrita Rite-
rienė.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr. 
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(atkelta iš 1 psl.)

Atsakymą pateikė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Valstybinių pensijų skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Inga BARAuS-
KAITė. 

Slaugos ir priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinės kompen-
sacijos yra valstybės parama 
neįgalių asmenų specialiesiems 
poreikiams tenkinti, ir ji gali bū-
ti teikiama atsižvelgiant į vals-
tybės finansines galimybes. Tai 
papildomos, kartu su senatvės, 
šalpos ar netekto darbingumo 
pensija mokamos išmokos. Be 
to, neįgaliųjų specialieji porei-
kiai tenkinami ne tik finansinė-
mis, bet ir techninės pagalbos 
priemonėmis bei socialinėmis 
paslaugomis.

Konstitucinis Teismas pa-
sisakė tik apie pareigą įstaty-
mo leidėjui numatyti sumažin-
tų senatvės ir netekto darbin-
gumo bei dideliu mastu suma-
žintų valstybinių pensijų kom-
pensavimą.

Klausėte – 
atsakome

lygis ir kurios augina vaiką (vai-
kus); neįgaliesiems, vieniems 
auginantiems vaiką (vaikus); 
šeimoms, auginančioms vaikus, 
kai ne mažiau kaip 2 vaikams 
yra nustatytas sunkus neįgalu-
mo lygis; ir šeimoms, kuriose ne 
mažiau kaip 2 šeimos nariams 
yra nustatytas 0–25 proc. dar-
bingumo lygis, jeigu šie asme-
nys ar šeimos nuosavybės tei-
se neturi kito tinkamo būsto. 
Savivaldybės tarybos nustaty-
ta tvarka informacija apie šio-
je dalyje nurodytais atvejais iš-
nuomotus būstus skelbiama sa-
vivaldybės interneto svetainėje.

Nuomininkai, kuriems bu-
tai yra nuomojami ne sociali-
nio būsto nuomos sąlygomis, 
ir kuriuose nuomininkai yra iš-
gyvenę ne trumpiau kaip 5 me-
tus nuo būsto nuomos sutarties 
sudarymo dienos, neatsižvel-
giant į taikytas būsto nuomos 
sąlygas, nuo įstatymo įsigalio-
jimo dienos turės teisę kreip-
tis į savivaldybę dėl nuomoja-
mų jiems patalpų pardavimo 
rinkos kaina.

„Bičiulystės“ inf. 

Pasikeitė 
socialinio 

būsto 
nuomos 
sąlygos

(atkelta iš 1 psl.)

Nebuvo skirta mirti...
Višakio upelyje sumanęs iš-

simaudyti Henrikas jokios nelai-
mės nenujautė. Šuolis į vande-
nį, keleto metrų nyris krūtine – 
nebuvo nieko neįprasto. Tik kai 
panoro iškilti iš vandens – nepa-
vyko. Pasirodo, vyras paniro po 
kelmu. Bandydamas iškilti tren-
kėsi į jį ir, kaip vėliau paaiškėjo, 
taip stipriai, kad susilaužė stu-
burą – pažeidė 2–5 kaklo slanks-
telius. Bičiulio pasigedę draugai 
jį išvydo jau plūduriuojantį upe-
lio paviršiuje. Ištraukę į krantą 
puolė gaivinti, iškvietė greitąją 
pagalbą. Gyventi Henrikui bebu-
vo likusios vos kelios sekundės...

Greitosios medikai vyriškį 
nuvežė į Marijampolę, iš ten – į 
Kauno klinikas, kur jam buvo at-
likta sudėtinga operacija. Po to-
kios traumos retas beišgyvena. 
Henrikas visa tai ištvėrė. „Matyt, 
jam dar nebuvo skirta mirti“, – 
baimės, nežinios ir džiaugsmo 
dėl sėkmingos operacijos baig-
ties persmelktas dienas prisi-
mena Henriko motina Halina 
Kailiuvienė. Tačiau optimizmas 
netrukus ėmė blėsti. Po dviejų 
Kauno klinikose praleistų mėne-
sių nesimatė jokio pagerėjimo. 

Situacija nepasikeitė ir grąži-
nus Henriką į Marijampolę. Pus-
metis reanimacijoje – vos kartą 
per dieną nenoromis nurytas 
maistas, krentantis svoris, dienų 
dienas besilaikanti aukšta tem-
peratūra... Visa laimė, Henrikas 
buvo išsiųstas į reabilitaciją, į 
Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų Reabilitaci-
jos, fizinės ir sporto medicinos 
centrą. Ten praleistas 100 die-
nų Halina prisimena kaip gai-
vaus oro gurkšnį – sūnus pra-
dėjo taisytis: po kelių dienų nu-
krito temperatūra, jis pradėjo 
normaliai valgyti, priaugo svo-
rio, buvo pradėtas mankštinti. 
Tik jėgų neatgavo – paralyžiuo-
tas vyriškis visiškai negalėjo pa-
judinti kūno, galūnių, tik vos vos 
pajėgė pasukti galvą. 

Aukštyn kojomis apvirto 
ir motinos gyvenimas

Augindami vaikus tikimės, 

kad jiems tapus savarankiš-
kiems, didieji tėvų rūpesčiai 
baigsis. Tačiau gyvenimo vingių 
niekas negalime nuspėti. H. Kai-
liuvienė irgi nemanė, kad sulau-
kusi garbaus amžiaus turės vi-
siškai atsidėti suaugusio sūnaus 
priežiūrai. 

Ilgą laiką Henrikas galė-
jo kvėpuoti tik per tracheosto-
minį vamzdelį, kuriam pakeis-
ti reikėdavo medikų pagalbos.  
Paskutinės reabilitacijos Santa-
riškėse metu vietoj jo įdėjo sten-
tą. Šiuo motina jau gali pati pasi-
rūpinti. Ji prižiūri ir plaučių ven-
tiliavimo aparatą šalia Henriko 
lovos, kurį išsinuomoti padeda 
Ligonių kasos. Deguonies pri-
reikia miegant ar norint atsiko-
sėti. Halina džiaugiasi, kad dabar 
Henrikas jau ir pats pakvėpuoja.

„Ir atsiurbimus daryti dabar 
rečiau bereikia. Jau galiu kokiai 
valandėlei išbėgti į parduotuvę. 
Žinoma, ne kiekvieną dieną ir ne 
kokiu nori laiku, – pasakoja H. 
Kailiuvienė. – Ir pamiegu jau tru-
putį. Dar visai neseniai jei naktį 
nusnūsdavau kokias 2-3 valan-
das, ir tas, žinoma, su pertrau-
komis, nuolat keldamasi, tai bū-
davo gerai.“ Slaugant sūnų labai 
pagelbsti ir mobilus keltuvas. Be 
jo Halina nei į vežimėlį sūnaus 
pasodintų, nei apipraustų, nei 
lovą perklotų. 

Moteris neslepia, kad po sū-
nų ištikusios nelaimės iš esmės 
pasikeitė ne tik Henriko, bet ir 
jos gyvenimas. Mokykloje sekre-
tore dirbusi Halina darbo turė-
jo atsisakyti. Visa laimė, jau bu-
vo sulaukusi pensinio amžiaus, 
tad po reabilitacijos iš Vilniaus 
grįžtančio sūnaus slaugos ėmė-
si ramia širdimi – bent jau tu-
rės šiokį tokį pragyvenimo šal-
tinį. Šeimos pajamas dar papil-
do Henriko neįgalumo išmoka, 
tikslinė slaugos išlaidų kompen-
sacija. Halina nesiskundžia – pi-
nigų pakanka. Kad tik užtektų 
sveikatos...

Palaikomoji reabilitacija – 
nepasiekiama svajonė

Džiaugdamasi bent šiokio-
mis tokiomis sūnaus sveikatos 
permainomis į gera (anksčiau 
Henrikas tik galvą pakrutinda-
vo, dabar pajudina ir pečius – o 

tai, pasak motinos, tikras stebuk- 
las), Halina guodžiasi, jog medi-
kų jos nedomina. Jeigu gyventų 
Vilniuje ar Kaune, kur yra šios 
srities specialistų, gal sulauktų 
kitokios reakcijos, gal atsirastų 
daugiau vilties, kad kuris nors 
medikas tai įvertins kaip svar-
bų postūmį į priekį, bandys dar 
ką nors daryti. „Mokslas juk ne-
stovi vietoje“, – vilties nepraran-
da Halina. Stengiasi nepasiduoti 
ir Henrikas. „Jis – tikras kovoto-
jas“, – sako motina. 

Netrukus bus 6-eri metai, 
kai Henrikas patyrė traumą. 3 
kartus reabilitacija pasinaudo-
jęs vyriškis į palaikomąją rea-
bilitaciją nebesiunčiamas. Pasak 
Halinos, jokia kita reabilitacijos 
įstaiga, išskyrus Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikų Reabilitacijos, fizinės ir 
sporto medicinos centrą, tokiam 
sunkiam ligoniui kaip Henrikas 
netinka. Tačiau siuntimo į šį cen-
trą jam neskiria, nes, pasak mo-
ters, esą nėra pasirašytos sutar-
ties su Ligonių kasomis. Nejau-
gi iš tikrųjų medicina jau pada-
rė viską, ką galėjo?.. Belieka pa-
tiems nenuleisti rankų.

Pusantrų metų praleidęs 
vien tik žiūrėdamas į lubas, vy-
riškis ima atsigauti bent psicho-
logiškai. Paskutinės reabilita-
cijos Santariškėse metu vienas 
gydytojas parodė Henrikui, kaip 
galima žvilgsniu valdyti kom-
piuterį, išmokė jį naršyti inter-
nete. Kompiuterių specialistas, 
įdiegęs šią programą į Halinos 
sesers gimtadienio proga Hen-
rikui padovanotą kompiuterį, 
dar šį bei tą patobulino, ir da-
bar vyriškis pasinėrė į virtualią 
erdvę. Jis turi savo paskyrą so-
cialiniame tinkle Facebook, do-
misi gamta, gyvūnijos pasau-
liu. Radiją, televizorių pakeitęs 
kompiuteris užpildo didžiąją jo 
laisvo laiką dalį, gerokai paįvai-
rina gyvenimą.

Keltuvas sugrąžino į 
gyvenimą 

Kartu su sūnumi H. Kailiu-
vienė džiaugiasi ir dar viena 
svarbia permaina jų gyvenime – 
pagaliau Henriką galima išvežti 
į lauką. Prireikus vykti į ligoni-
nę jau nereikės kviesti kaimy-

Gyvenimo dėlionėje – ir didelė nelaimė, ir 
stebuklams prilygstančios smulkmenos

Priežiūros 
(pagalbos) 
išmokos 

kompensuojamos 
nebus

Perskaičiau „Bičiulystėje“ 
straipsnį „Vieniems pensi-
jas kompensavo, kitiems – 
pamiršo“. Noriu paklausti, 
kodėl nesulaukiu priežiūros 
(pagalbos) išmokos kom-
pensacijos?“, – klausia vil-
nietė I.F. 

nų į pagalbą. 
Parašę prašymą Kazlų Rū-

dos savivaldybei būsto pritai-
kymo jiedu laukė apie trejus 
metus. Halina pasakoja, kad iš 
pradžių jiems norėta skirti laip-
tų kopiklį. Tačiau ši priemonė 
jų namui netiko – laiptai aukšti, 
siauri. Moteris prisipažįsta, kad 
kopiklį net vieną, be vežimėlyje 
sėdinčio sūnaus, jai buvo sunku 
išlaikyti. O ir paties vežimėlio 
prie kopiklio pritvirtinti nebu-
vo įmanoma. Rankų nejudinan-
tis Henrikas naudojasi ne kom-
paktišku aktyvaus tipo, o plačiu, 
dideliu universaliu vežimėliu, į 
kurį perkeltas gali ne tik sėdėti, 
bet ir gulėti. Dėl laiptų kopiklio 
būtų tekę iš esmės pertvarkyti 
dalį namo – griauti sienas, pla-
tinti laiptus. Tai būtų pareikala-
vę didelių išlaidų. 

Henriko būsto pritaikymui 
reikalinga pinigų suma rimta 
kliūtimi išliko ir vėliau. Nedidu-
kė Kazlų Rūdos savivaldybė iš 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to (NRD) būsto pritaikymo prog- 
ramai gauna gana menką pini-
gų sumą. Jos užtenka tik vieno 
kito būsto nežymiems pritaiky-
mams – durims paplatinti, du-
šui ar įvažiavimui įrengti. Net 
visas NRD skirtas lėšas ir priva-
lomą savivaldybės indėlį atida-
vus vien Henriko būstui pritai-
kyti, tų pinigų nepakako. 

Praėjusiais metais, žinoda-
mas susiklosčiusią situaciją, 
NRD skyrė daugiau lėšų. Prisi-
dėjus ir savivaldybei, pagaliau 
keltuvas buvo įrengtas. Po be-
veik 2 metų H. Kailiuvienė sūnų 
išvežė į lauką, jiedu aplankė kai-
mynus, pasivaikščiojo gatve. Ir 
į namų kiemą, pasėdėti medžių 
paunksnėje, neretai vasarą nu-
sileisdavo. Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Ra-
mutė Sarapinavičienė prisime-
na, kaip Henrikas švytėjo, kaip 
degė jo akys...

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Visi dideli laimėjimai – mažu-
čių sėkmių ir pergalių dėlionė. 
Halina ir Henrikas tikisi, kad ir 
jų gyvenime pamažu vis dau-
gės šių sėkmę žyminčių dėlio-
nės elementų.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Ramutės Sarapinavičienės nuotr.Keltuvas Henrikui atvėrė galimybę bendrauti su išoriniu pasauliu.

Henrikas Kailius nepraranda vilties ir tiki mokslo pažanga. 
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Daktaras
Aiskauda Tremoras – daugelio ligų simptomas

apykaitai, jo perteklius žalo-
ja galvos smegenis ir kepenis);

• skydliaukės hormonų per-
teklius (Bazedovo liga, dar vadi-
nama difuziniu toksiniu gūžiu, 
tirotoksikoze);

• isterija (žr. pastraipą Pa-
aiškinimas); 

• piktnaudžiavimas alkoho-
liu ir kava;

• galvos smegenų traumos;
• ūminis galvos smegenų 

Psichologo 
patarimai Miego psichologija

Miegodami praleidžiame didelę savo gyvenimo dalį. Be 
miego negalėtume egzistuoti. Ir vis dėlto labai nedaug 
žinome apie miegą, o dažniausiai apie jį susimąstome 
tik tuomet, kai susiduriame su sunkumais – negalime 
užmigti, kamuoja nuolatiniai košmarai, naktį dažnai 
budinėjame. Mokslininkai dar nėra tiksliai išsiaiškinę, 
kodėl žmogui rekomenduotina miegoti būtent 8 va-
landas per parą ir kas konkrečiai vyksta organizme 
jam miegant. Šiame straipsnyje plačiau aptarsime tai, 
kas jau yra moksliškai pagrįsta: kokios miego fazės 
egzistuoja, kam miegas reikalingas ir kaip pagerinti jo 
kokybę. 

budote ir supratote, kad iš tiesų 
kažką išmokote ir patobulinote 
savo naująjį įgūdį? Taip nutinka 
todėl, kad mums miegant infor-
macija iš trumpalaikės atmin-
ties yra perkeliama į ilgalaikę ir 
miegodami tarsi dar kartą atlie-
kame dalykus, kuriuos mokė-
mės per dieną, pvz., miego me-
tu dar kartą kartojamės naujus 
užsienio kalbos žodžius. Sme-
genų neuronai miego metu yra 
aktyvinami ir mes toliau moko-
mės nieko aktyviai nedarydami, 

kaip savo miegą pagerinti. Visų 
pirma, svarbu turėti miego ruti-
ną. Gydytojai rekomenduoja kie-
kvieną dieną eiti miegoti ir kel-
tis tuo pačiu metu. Naudinga bū-
tų įsivesti ir tam tikrus ritualus 
miego ritmui, pvz., prieš miegą 
paskaityti knygą, pamedituoti. 

Kitas svarbus aspektas – ne-
sinaudoti elektronika. Nors nar-
šymas internete ar telefone ga-
li atrodyti kaip atpalaiduojantis 
užsiėmimas, tačiau tiesa yra ki-
tokia – šviečiantys ekranai (te-
levizoriaus, kompiuterio, telefo-
no) veikia stimuliuojančiai, ma-
žina norą miegoti. 

Jeigu jums sunku užmigti, 
kartais daug laiko praleidžiate 
vartydamiesi lovoje. Geriau to 
nedaryti. Jeigu apie 15 minučių 
nepavyksta užmigti, rekomen-
duojama atsikelti ir paskaityti 
knygą ar tiesiog ramiai pasėdėti. 
Svarbu, kad jūsų lova jums sietų-
si su miegojimu, o ne su tuo, kad 
negalite užmigti. 

Dar vienas svarbus aspektas 
gerai miego kokybei – tvarka. 
Prieš eidami miegoti pasirūpin-
kite, kad miegojimo aplinka bū-
tų tvarkinga, išsivėdinkite kam-
barį. Yra nustatyta, kad žmonės, 
kurie miega tvarkingoje aplin-
koje, rečiau susiduria su sunku-
mais užmiegant.

Verta atkreipti dėmesį ir į tai, 
kad mūsų organizmas reaguoja 
į šviesos pokyčius. Kadangi da-
bar visi naudojamės dirbtinio 
apšvietimo priemonėmis ir ne-
begyvename pagal saulės kilimą 
ir leidimąsi, svarbu prieš einant 
miegoti bent valandai visur pri-
temdyti šviesas. Taip paruoštu-
mėte savo organizmą iš anksto 
ir palengvintumėte užmigimą.

Tikrai nevertėtų praleisti 
pro piršus su miegu susijusių 
problemų – juk gerai išsimiego-
jus ir visa diena šviesesnė.

Parengė   

Milda VICKUTĖ

vartojimas;
• apsinuodijimas toksinais, 

chemikalais;
• kvėpavimo nepakankamu-

mas (dujų apykaitos sutrikimas 
plaučiuose, kai atsiranda deguo-
nies stygius, o anglies dioksidas 
pasišalina nepakankamai; šią 
negalę dažniausia sukelia lėti-
nės plaučių ligos);

• inkstų nepakankamumas 
(išskiriamosios inkstų veiklos 
sutrikimas);

• kepenų nepakankamumas 
(galutinė kepenų ligų stadija; 
kepenys nebevalo kraujo, todėl 
nuodingos medžiagos nuodi-
ja organizmą, ypač smegenis);

• geležies stygius (pasireiš-
kia spazminiais ritmingais kojų 
traukuliais; dažniausiai tai nu-
tinka ilsintis ar miegant; gele-
žies turi: jautiena, žuvis, kiau-
šinio trynys, ankštiniai augalai, 
avižiniai dribsniai, riešutai, grū-
dų produktai, vyšnios, obuoliai, 
slyvos, lapinės daržovės; orga-
nizmas geležį geriau įsisavina 
iš gyvūninių maisto produk-
tų; geležies atsargos gali suma-
žėti vartojant kavą, antibioti-
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(atkelta iš 1 psl.) kitokia veikla. Čia negalią turin-
tiesiems teikiamos sveikatinimo 
paslaugos: masažas, mankštos, 
muzikos terapija ir, be abejo, jie 
kviečiami dalyvauti užimtumo 
veikloje – floristikos būrelyje. 
Didelio populiarumo sulaukia 
ir skalbimas. 

Aušra Račienė sako ateinan-
ti į centriuką kai tik gali. Paben-
drauti, pasidalyti naujienomis, 
pasimokyti rankdarbių, pieši-
mo, papuošalų gamybos. „Štai 
darėme medelius iš karoliukų. 
Tai – geriausia ergoterapija“, – 
sako nuo išsėtinės sklerozės 
kenčianti moteris. Žinoma, jai 
svarbios ir mankštos. Beje, ma-
sažuotoja Ieva Jakaitienė pas-
laugas sunkią negalią turintie-
siems teikia ir jų namuose. 

Tiesa, A. Petronienė nesle-
pia, kad surasti kvalifikuotą 
žmogų darbui su neįgaliaisiais 
nėra lengva. Pati turinti medi-
ko išsilavinimą draugijos vado-
vė sako siekianti, kad žmogus 
būtų tinkamai pasirengęs teik-
ti vienokias ar kitokias paslau-
gas. Moteris atviravo, jog reikia 
griežtai žiūrėti ir higienos, kai 
kada – dezinfekuoti atneštus 
skalbinius, nes tenka skalbti ir 
utėlėm, niežais užkrėstų žmo-
nių patalynę. Yra buvę, kad ir 
darbuotojai užsikrečia. Tačiau 
to neišvengsi – juk neretai pa-
sitaiko, kad žmonės neturi pa-
prasčiausių patogumų, todėl 
jiems patiems išspręsti kai ku-
riuos buitinius klausimus būna 
sunku. A. Petronienė baiminasi, 
kad ši labai reikalinga paslau-
ga – higienos palaikymas ga-
li būti uždrausta. Jos manymu, 
dar negreitai bus taip, kad šios 
paslaugos žmonėms nereikės. 
„Dabar esame verčiami moky-
ti skalbti, bet realiai žmogui ne-
reikia mokymų, reikia paslau-
gos, kuri labai pagerina jo bui-
tį, – svarsto draugijos vadovė. – 
Tai – viena reikalingiausių iš tų 
paslaugų, kurias draugija gali 
suteikti, juk švara prisideda ir 
prie geresnės sveikatos.“ Vien 
tik užimtumo, vieno ar kito bū-
relio, neužtenka, be to, ir ne vi-
siems reikia. 

Atsisakė asmeninio 
asistento

A. Petronienė papasakojo ir 
apie tai, kaip rengė socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektą. 

Ji šiemet atsisakė, pasak jos, že-
minančių asmeninio asistento 
pareigų. Draugijos vadovės tei-
gimu, realiai jų suteikti tiek, kiek 
numatyta projekte, nepavyksta. 
Jei žmogus pats važiuoja į mies-
tą, tai jam ir asistento nereikia, o 
jei jis yra kur nors vežamas spe-

ras jų gyvenimo sąlygas... 

Daug darbų gali nuveikti 
ir bendruomenės 

Aktyvi Upytėje ir bendruo-
menės veikla, beje, didele da-
limi palaikoma pačių neįgalių-
jų iniciatyva. Draugijos narė Bi-
rutė Jasnauskienė buvo viena 
iš iniciatorių, kad Upytėje prie 
bažnyčios atsirastų salė, kurio-
je vyksta ir įvairūs renginiai, su-
sibūrimai, šarvojami mirusieji 
bendruomenės nariai. 

B. Jasnauskienė pasakoja tu-
rėjusi rimtų sveikatos proble-
mų, 2 metus beveik nevaikščio-
jo, ištvėrė ne vieną operaciją, ir 
dabar kaklas suvaržytas meta-
liniais strypais. Be to, moteris 
slaugo savo garbaus amžiaus 
tėvus – 90-metė mama visai 
nesikelia iš patalo, insultą išgy-
venusiam tėvui taip pat reika-
linga nuolatinė priežiūra. Ne-
paisant viso to, B. Jasnauskienė 
viską suspėja: aktyviai dalyvau-
ja bendruomenės veikloje, orga-
nizuoja renginius, kviečia žmo-
nes į visus susibūrimus. Atbėga 
ir į draugijos centriuką. 

B. Jasnauskienė atkreipia dė-
mesį, kad kaimo žmones labai 
sunku išvilioti iš namų į rengi-
nius ar kokius mokymus, tačiau 
kai prireikia pagalbos, pasireiš-
kia labai stipri jų bendruome-
ninė dvasia. Štai įrenginėjant 
bendruomenės namus visi darė 
viską, ką galėjo – griovė sienas, 
įrenginėjo elektros instaliaciją, 
valė, nes ne viskam užteko Vie-
tos veiklos grupės finansuoto 
projekto lėšų. Kaimynai, pažįs-
tami neatsisako padėti ir neįga-
liam žmogui, kai reikia kur nors 
nuvykti ar padaryti kokį darbą. 

Tam pritaria ir A. Petronie-
nė – pasak jos, tokio bendruo-
meniškumo dėka sužinoma ir 
apie šalia gyvenančius neįga-
liuosius, apie tai, kad vienas ar 
kitas pasiligojo, atgulė į patalą. 
Žiūrėk, kaimynas bus beatnešąs 
ir jo patalus skalbti. Žinoma, to-
kiam žmogui draugijos tik tiek 
ir tegali pagelbėti. Dar retkar-
čiais aplankyti, nunešti pačių 
numegztas kojines, pabendrau-
ti. Prireikus rimtesnės pagalbos 
turi įsijungti kitos tarnybos. De-
ja, ne visur kaimuose jų teikia-
mos paslaugos žmones pasiekia, 
įvairių paslaugų labai trūksta. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Draugijos turėtų artėti prie žmogaus

Dėl šios išmokos reikia 
kreiptis į savo aukštąją moky-
klą. Daugelyje šalies aukštųjų 
mokyklų jau prasidėjo prašymų 
registracija. 

* * *
Valstybinis studijų fondas 

taip pat kviečia studentus teikti 
paraiškas socialinei stipendi-
jai gauti. Paraiškos priimamos 
sausio 20 – vasario 20 dienomis.

Nustačius naują bazinės so-
cialinės išmokos dydį padidėjo 
išmokama suma. Dabar ji sie-
kia 114 eurų (393,62 Lt). Šiais 
metais keitėsi ir paramos skyri-

mo tvarka. Esant lėšų, studentų 
prašymai bus priimami kiekvie-
ną mėnesį.

Kriterijai socialinei stipen-
dijai gauti nesikeitė. Ji skiriama 
studentams, gaunantiems socia-
linę pašalpą, turintiems 45 proc. 
ar mažesnį darbingumo lygį ar-
ba tiems, kuriems dar nesukako 
26 metai ir jų abu tėvai yra mirę 
arba studentui iki pilnametystės 
buvo nustatyta globa (rūpyba).

Siekiantys gauti paramą 
studentai iki nustatyto termi-
no pabaigos Fondo tinklalapyje  
www.vsf.lt privalo užpildyti 
elektroninę paraišką. Apie do-
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kumentus, kuriuos reikia pa-
teikti, studentai bus informuoja-
mi paraiškos pildymo metu, to-
dėl turėtų atidžiai skaityti siste-
mos pranešimus. Daugeliu atve-
ju pakaks tik pateikti prašymą, 
nes kitą informaciją fondas gau-
na tiesiogiai iš atsakingų institu-
cijų duomenų bazių.

Socialinė stipendija skiriama 
vienam semestrui, todėl kiek- 
vieno semestro pradžioje stu-
dentas turi iš naujo teikti pa-
raišką elektroniniu būdu. Papil-
domo paraiškų priėmimo metu 
socialinės stipendijos skiriamos 
ne nuo semestro pradžios, o li-
kusiai semestro daliai.

„Bičiulystės“ inf. 

yra labai sunku, be to, nemažai 
kainuoja. O ir autobusas važiuo-
ja tik 2 kartus, ryte ir vakare. To-
dėl ir pasirinkta paskaitas reng-
ti kuo arčiau žmogaus. 

Reikalingiausios – 
sveikatinimo ir higienos 

paslaugos
Upytės centriukas nedide-

lis, vos pora kambariukų, todėl 
kiekvieną dieną jame vyksta vis 

cialiuoju transportu, dažniau-
siai vyksta su lydinčiu asmeniu 
ar socialiniu darbuotoju, todėl 
dar vienas palydovas nereika-
lingas. O sugaištama labai daug 
laiko. Nuvažiuoti į kaimą pas 
kiekvieną, kuriam panašios pa-
slaugos reikia, taip pat nerealu. 

Pirmininkė pasakoja, kad 
norėdama užsitikrinti aiškumą 
ir skaidrumą, parengė anketą, 
kurią turės užpildyti kiekvie-
nas, kuris naudosis centriuko 
paslaugomis. Taip ir žmogus ži-
nos, kokioje programoje daly-
vauja, kokiomis paslaugomis ga-
li naudotis, ir tikrinantiems bus 
aišku, kad į paslaugas gavusiųjų 
sąrašus įtraukiami žmonės tik- 
rai realūs. 

„Rajoninių organizacijų spe-
cifika yra tokia, kad turime kuo 
labiau keltis į seniūnijas, kitaip 
kaimo žmonės taip ir liks už-
miršti, – apibendrina A. Petro-
nienė ir priduria, kad draugi-
ja stengiasi aplankyti ir globos 
namų gyventojus: – juk jie yra 
iš mūsų pačių rato, tik pablogė-
jus sveikatai turėjo apsigyventi 
svetimuose namuose.“ Draugi-
jos pirmininkė sako, kad skauda 
širdį matant kartais nelabai ge-

Viena iš nuolatinių Upytėje įsikūru-
sio centriuko lankytojų Lina Vasi-
liauskaitė džiaugiasi savo sukurtais 
darbeliais.
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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 – eks-
pertas. 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, sausio 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/2) 
10.40 Pasaulio panorama (kart.). 
11.10 Savaitė (kart.). 11.40 Radiofo-
bija. Dok. f. Ispanija, 2005 m. (subti-
truota, kart.). 12.40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 13.10 Istorijos detek-
tyvai (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo 
žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Hartlando užuo-
vėja (6/16). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (3/1) N-7. 17.45 Premjera.Naisių 
vasara (13). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Muškietininkai (10) N-7. 19.30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti. 22.20 Pinigų kar-
ta. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Muš-
kietininkai (10) (kart.) N-7. 0.35 Senis 
(324) N-7. 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 4.20 Teisė žinoti (kart.). 
5.05 Pinigų karta (kart.). 

Antradienis, sausio 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (13) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/3). 
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 11.30 „Eurovizija 2015“. Na-
cionalinė atranka (kart.). 13.05 Pini-
gų karta (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Hartlando užuo-
vėja (6/17). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (3/2) N-7. 17.45 Premjera. Naisių 
vasara (14). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Premjera.
Ten, kur namai (1/1) N-7. 19.30 Emi-
grantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Speci-
alus tyrimas. 22.20 Istorijos detekty-
vai. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Ten, 
kur namai (1/1) (kart.) N-7. 0.35 Se-
nis (325) N-7. 1.35 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.30 Emigrantai (kart.). 
4.20 Specialus tyrimas (kart.). 5.05 
Istorijos detektyvai (kart.). 

Trečiadienis, sausio 28 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/4). 
10.40 Emigrantai (kart.). 11.30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
12.20 Tikri vyrai (kart.). 13.05 Spe-
cialus tyrimas (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba die-
na, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 Har-
tlando užuovėja (6/18). 17.00 Prem-
jera. Akis už akį (3/3) N-7. 17.45 
Premjera.Naisių vasara (15). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera.Ten, kur namai (1/2) 
N-7. 19.30 Gyvenimas. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Auksinis protas. 22.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Ten, kur 
namai (1/2) (kart.) N-7. 0.35 Senis 
(326) N-7. 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.30 Gyvenimas (kart.). 4.20 
Auksinis protas kart.). 5.35 Mokslo 
ekspresas (kart.). 

Ketvirtadienis, sausio 29 d. 
9.00 Komisaras Reksas (15) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/5). 
10.40 Gyvenimas (kart.). 11.30 Auk-
sinis protas (kart.). 12.45 Mokslo eks-
presas (kart.). 13.05 Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1991 m. 1 dalis. 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera.Hartlando užuo-
vėja (7/1) 17.00 Premjera. Akis už akį 
(3/4) N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara (16). 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Premjera.Ten, 
kur namai (1/3) N-7. 19.30 Tikri vyrai.
Realybės dokumentika. 20.25 Loteri-
ja „Perlas". 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Premjera. Laiškas Evai (2) 
N-7. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Ten, 
kur namai (1/3) (kart.) N-7. 0.35 Senis 
(327) N-7. 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.30 Tikri vyrai (kart.). 4.20 Sti-
lius (kart.). 5.05 Bėdų turgus (kart.). 

Penktadienis, sausio 30 d. 
9.00 Komisaras Reksas (16) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/6). 
10.40 Bėdų turgus (kart.). 11.30 Sti-
lius (kart.). 12.20 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 13.10 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi (3) (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.15 Premjera.Hartlando užuovė-
ja (7/2). 17.00 Premjera. Akis už akį 
(3/5) N-7. 17.45 Tautos balsas. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Delfinai ir žvaigždės. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Duo-
kim garo! 22.40 Avinėlių tylėjimas. 
Siaubo trileris. JAV, 1991 m. N-14. 
0.35 Senis (328) N-7. 1.35 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.30 Tautos bal-
sas (kart.). 4.00 Duokim garo! (kart.). 
5.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 

Šeštadienis, sausio 31 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 
7.45 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Mū-
sų kaimynai marsupilamiai (3/6). 
9.25 Premjera. Animalija (3). 9.50 
Džeronimas (18). 10.15 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 11.10 Du-
rys atsidaro. 11.40 Mokslo ekspre-
sas. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios migracijos. 2 d.Poreikis 
daugintis. Didžioji Britanija, 2010 m. 
13.00 Inspektorius Luisas (2/2) N-7. 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota). 15.00 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui.
Mūsų laisvės metai. 1991 m. 2 da-
lis. 16.00 Žinios. (Su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 Sveikinimų koncer-
tas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 „Eurovizija 2015“. Naci-
onalinė atranka. 22.40 Mistinė pica. 
Romantinė komedija. JAV, 1988 m. 
(Subtitruota). 0.30 Senis (329) N-7. 
1.30 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės me-
tai.1991 m. 2 dalis.(kart.). 2.25 Ins-
pektorius Luisas (2/2) (kart.) N-7. 
4.00 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė 
atranka (kart.). 5.40 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 

Sekmadienis, vasario 1 d. 
6.05 Durys atsidaro.Kultūros 

žurnalas (kart.). 6.35 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 
7.00 Šventadienio mintys. 7.30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.30 Girių horizontai. 9.00 Premjera. 
Mūsų kaimynai marsupilamiai (3/7). 
9.25 Premjera.Vakavilis (13). 9.50 
Džeronimas (19). 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/6). 10.25 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.55 Leonardas 1 
(1/1–2). 2.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Didysis Kanjonas. Ameri-
kos gamtos šedevras. Dokumentinis 
f. JAV, 2013 m. (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (12/4) N-7. 14.30 Nykstančios 
bitės. Didžioji Britanija, 2009 m. 1 
d. (Subtitruota). 15.30 Tautos bal-
sas (kart.). 16.00 Žinios (Su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Vilniaus „Lietuvos ry-
tas“ – Utenos „Juventus“. 18.00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savai-
tė. 20.30 Panorama. 21.00 Premje-
ra. Giminės. Gyvenimas tęsiasi (4). 
21.50 Sprogstanti Saulė (1, 2) N-7. 
0.50 Auksinis protas (kart.). 2.05 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (12/4) (kart.) N-7. 3.35 Pasau-
lio panorama (kart.). 4.05 Savaitė 
(kart.). 4.30 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi (4) (kart.). 5.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 

žinios. 19.30 VIRAL'as N-7. 20.30 
Farai N-7. 21.00 Rezidentai (9) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerš-
tas (20) N-14. 23.10 Privati praktika 
(2) N-7 . 0.10 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (19) N-14. 1.10 Daugiau 
nei draugai (9) N-7. 1.35 Naujokė 
(13) N-7. 2.00 Skandalas (13) N-14. 
2.50 Vilfredas (13) N-7. 

Antradienis, sausio 27 d. 
6.35 Teleparduotuvė . 6.50 

Simpsonai (5, 6) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (6) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2024). 10.00 Aistros 
spalvos (91) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (47). 13.30 Legenda apie 
Korą (11) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 14.30 Simpsonai (7, 
8) N-7. 15.30 Nemylima (102) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Prieš srovę N-7. 20.30 
VIP (20) N-7. 21.00 Rezidentai (10) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Transporteris (5) N-14. 23.15 Kri-
zė (2) N-14. 0.15 CSI kriminalistai 
(314) N-14. 1.10 Daugiau nei drau-
gai (10) N-7 1.35 Naujokė (14) N-7. 
2.00 Skandalas (14) N-14. 2.55 Ne-
pasitikėk bjaurybe iš 23 buto (1) N-7. 

Trečiadienis, sausio 28 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (7, 8) N-7. 7.50 Gydyto-
jos dienoraštis (7) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2025). 10.00 Aistros spal-
vos (92) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(48). 13.30 Legenda apie Korą (12) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 14.30 Simpsonai (9, 10) N-7. 
15.30 Nemylima (103) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Žvaigždžių dešimtukas N-7. 
21.00 Rezidentai (11) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikingų lo-
to. 22.10 Jūrų pėstininkas. Veiksmo 
f. JAV, 2006. N-14. 23.55 Elementa-
ru (19) N-7. 0.55 Daugiau nei drau-
gai (11) N-7. 1.20 Naujokė (15) N-7. 
1.45 Skandalas (15) N-14. 2.40 Ne-
pasitikėk bjaurybe iš 23 buto (2) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 29 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (9, 10) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (8) N-7 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2026). 10.00 Aistros 
spalvos (93) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (49). 13.30 Legenda apie 
Korą (13) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 14.30 Simpsonai (11, 
12) N-7 15.30 Nemylima (104). ( N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Ginčas be taisyklių N-7. 
20.30 Opiumas liaudžiai N-7. 21.00 
Rezidentai (12) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Bibliotekininkai (3, 
4) N-7. 0.10 Kaulai (17) N-14. 1.10 
Daugiau nei draugai (12) N-7. 1.35 
Naujokė (16) N-7. 2.00 Skandalas 
(16) N-14. 2.50 Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto (3) N-7. 

Penktadienis, sausio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (11, 12) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (1, 2) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2027). 10.00 Ais-
tros spalvos (94) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (50). 13.30 Legenda apie 
Korą (14) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 14.30 Simpsonai (13, 
14) N-7. 15.30 Nemylima (105) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 17.15 Laidos 
pertraukoje – Kaip ant delno. 18.15 
Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
M.A.M.A. apdovanojimai. 22.30 Pa-
siutę šunys (4) N-14. 23.50 Penkta-
dienis, 13-oji. Siaubo f. JAV, 2009 m. 
S. 1.45 Jūrų pėstininkas. Veiksmo f. 
JAV, 2006 m. N-14. 

Šeštadienis, sausio 31d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (9) N-7. 7.25 Bidamanų tur-
nyras (8) N-7. 8.00 Mažylių nuotykiai 
(2). 8.30 Būrys (9) N-7. 9.00 Svajo-
nių ūkis. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Mitybos balansas. 10.30 Kapitono 
Granto beieškant (7). 12.00 Šuniš-
kas gyvenimas. Komedija visai šei-
mai. JAV, 2005 m. 13.50 Gyvenimo 
bangos (7) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (36) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (8) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Šok su manimi N-7. 
19.30 Konkurso pertraukoje – Eu-
rojackpot. 22.30 Pirmoji nuodėmė. 
Mistinė drama. JAV, 2001 m. N-14. 
0.50 Biutiful. Drama. Meksika, Ispa-
nija, 2010 m. N-14. 

Sekmadienis, vasario 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

Pirmadienis, sausio 26 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (17). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (57) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (18) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (126) 
N-7. 8.50 Seni vilkai. Komedija šei-
mai. JAV, 2009 m. (kart.) 10.35 Užke-
rėtoji (kart.) Filmas šeimai. JAV, 2007 
m. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (58). 13.40 Keis-
ta šeimynėlė (19). 14.05 Na, palauk! 
(16). 14.20 Ugnis ir Ledas (74) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS Gel-
bėtojas. Veiksmo drama. JAV, 2006 
m. N-14. 0.50 Taikinys (12) N-7. 1.45 
Detektyvė Džonson (9) N-7. 2.40 De-
tektyvė Džonson (15) N-7. 

Antradienis, sausio 27 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (18). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (58) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (19) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (127) 
N-7. 8.50 Gyvenimas ant ratų. Nuo-
tykių komedija. Didžioji Britanija, 
JAV, Vokietija, 2006 m. (kart.) N-7. 
10.45 Princas ir aš. Karališkas me-
daus mėnuo. Nuotykių f. JAV, 2008 
m. (kart.) 12.45 Oplia! N-7. 13.15 To-
mas ir Džeris (1). 13.40 Keista šei-
mynėlė (20). 14.05 Na, palauk! (17) 
14.20 Ugnis ir Ledas (75) 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 skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Pagrobti ir perduoti. 
Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. N-14. 
0.25 Taikinys (13) N-7. 1.20 Detek-
tyvė Džonson (10) N-7. 2.15 Detek-
tyvė Džonson (16) N-7. 

Trečiadienis, sausio 28 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (19). 7.00 Tomas ir 
Džeris (1) (kart.). 7.25 Keista šeimy-
nėlė (20) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (128) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.50 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 Nuo... Iki... (kart.). 
11.55 KK2 (kart.) N-7. 12.45 Oplia! 
N-7. 13.15 Tomas ir Džeris (2). 13.40 
Keista šeimynėlė (21). 14.05 Na, pa-
lauk! (18) 14.20 Ugnis ir Ledas (76) 
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 Gyve-
nimo receptai (4). N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Edisono 
policijos būrys. Veiksmo trileris. JAV, 
Vokietija, 2005 m. N-14. 0.10 Ties ri-
ba (1) N-14. 1.05 Detektyvė Džon-
son (11) N-7. 2.00 Detektyvė Džon-
son (17) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 29 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (20). 7.00 Tomas ir 
Džeris (2) (kart.). 7.25 Keista šeimy-
nėlė (21) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (129) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.50 Yra kaip yra 
(kart.). N-7. 11.00 Gyvenimo recep-
tai (4) (kart.) N-7. 11.55 KK2 (kart.). 
N-7. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Tomas 
ir Džeris (3). 13.40 Keista šeimynė-
lė (22). 14.05 Na, palauk! (1) 14.20 
Ugnis ir Ledas (77) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Mirties apsuptyje. Veiks-
mo trileris. JAV, Vokietija, 2002 m. 
N-14. 0.10 Ties riba (2) N-14. 1.05 
Detektyvė Džonson (12) N-7. 2.00 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, sausio 30 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (17). 7.00 Tomas ir 
Džeris (3) (kart.). 7.25 Keista šeimy-
nėlė (22) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (130) N-7. 8.50 Pa-
galbos skambutis (kart.) N-7. 9.50 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.50 K11. 
Komisarai tiria. Įtariamas komisaras. 
N-7. 11.20 K11. Komisarai tiria. Ru-
siška ruletė N-7. 11.55 KK2 (kart.) 
N-7. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Tomas 
ir Džeris (4). 13.40 Keista šeimynė-
lė (23). 14.05 Na, palauk! (2) 14.20 
Ugnis ir Ledas (78) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 
penktadienis N-7. 22.55 Įkalinti laike. 
Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. N-7. 
1.05 Bepročiai. Siaubo trileris. JAV, 
2010 m. S. 

Šeštadienis, sausio 31 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (18). 6.55 Superdi-
dvyrių komanda (9). 7.20 Kaukė (11). 
7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (7). 8.10 
Katinas Leopoldas sapne ir tikrovė-
je. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 8.25 
Katino Leopoldo poliklinika. Anima-
cinis f. Rusija, 1986 m. 8.35 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (16). 9.00 Ponas 
Bynas (19). 9.30 Na, palauk! (9, 10). 
10.00 KINO PUSRYČIAI Skraiduolis. 
Komedija šeimai. JAV, 1997 m. 11.40 
Džiunglių karalius. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 1997 m. 13.25 Mano puikio-
ji auklė (160–162). 14.55 Didingasis 
amžius (146) N-7. 16.55 Šventę švęs-
ti. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Keistuolis Deivas. Veiksmo komedija. 
JAV, 2008 m. 20.45 Bloga kompanija. 
Veiksmo f. Čekija, JAV, 2002 m. N-7. 
23.00 Tikras teisingumas. Gatvės ka-
rai. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2010 m. 
N-14. 0.45 Įkalinti laike. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, vasario 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (19). 6.55 Super-
didvyrių komanda (10). 7.20 Kaukė 
(12). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (8). 
8.10 Ogis ir tarakonai (16–18). 8.35 
Tomo ir Džerio nuotykiai (1). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. L 9.30 
Mes pačios. L 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Mažieji genijai. Komedija. JAV, 
1999 m. 11.45 Gatvės tango. Ro-
mantinė drama. JAV, 2006 m. N-7. 
14.00 Mano puikioji auklė (163, 164). 
15.00 Didingasis amžius (147) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 22.00 
International. Kriminalinis veiksmo f. 
Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 2009 
m. N-14. 0.15 Mėnesio darbuotojas. 
Komedija. JAV, 2006 m. N-14. 

Pirmadienis, sausio 26 d. 
6.35 Sveikatos ABC televi-

trina. 7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(11) (kart.) N-7. 9.00 Bosas (11, 12) 
(kart.) N-7. 10.00 Bosas (12) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (381) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(247) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komi-
saras Aleksas (10) N-7. 15.00 Ame-
rikos talentai (36). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (248) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Vedęs ir turi vaikų (21) N-7. 
19.00 Policija ir Ko (13) N-7. 20.00 
Visa menanti (13) N-7. 21.00 Pa-
trulis. N-7. 21.30 Profas. Veiksmo 
f. JAV, 2012 m. N-14. 23.10 Perse-
kiotojai (3) N-7. 0.00 Visa menan-
ti (13) (kart.) N-7. 0.50 Prokurorų 
patikrinimas (248) (kart.) N-7. 1.55 
Bamba TV. S. 

Antradienis, sausio 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (13) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (13, 
14) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(382) N-7. 11.55 Prokurorų patikri-
nimas (248) (kart.) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (11) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (37). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (249) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (22) 
N-7. 19.00 Policija ir Ko (14) N-7. 
20.00 Visa menanti (14) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Pavojingas gro-

žis. Komedija. JAV, Vokietija, 1999 
m. N-7. 23.15 Persekiotojai (4) N-7. 
0.05 Visa menanti (14) (kart.) N-7. 
0.55 Prokurorų patikrinimas (249) 
(kart.) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, sausio 28 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (14) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (15, 
16) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(383) N-7. 11.55 Prokurorų patikri-
nimas (249) (kart.) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (12) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (38). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (250) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (1) 
N-7. 19.00 Policija ir Ko (15) N-7. 
20.00 Visa menanti (15) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Meilė manęs ne-
išduos. Muzikinė drama. JAV, 2010 
m. N-7. 23.45 Persekiotojai (5) N-7. 
0.35 Visa menanti (15) (kart.) N-7. 
1.25 Prokurorų patikrinimas (250) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, sausio 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (15) 
(kart.) N-7. 9.00 Dainuok mano dai-
ną (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(384) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (250) (kart.) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (13) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (39). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (251) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (2) 
N-7. 19.00 Policija ir Ko (16) N-7. 
20.00 Visa menanti (16) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Vaikai Lobių salo-
je. Salos paslaptis. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. N-7. 23.05 Persekiotojai (6) 
N-7. 23.55 Visa menanti (16) (kart.) 
N-7. 0.45 Prokurorų patikrinimas 
(251) (kart.) N-7. 1.50 Bamba TV. S. 

Penktadienis, sausio 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (16) 
(kart.) N-7. 9.00 Vaikai Lobių salo-
je. Salos paslaptis. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (385) N-7. 11.55 Proku-
rorų patikrinimas (251) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Komisaras Aleksas (14) 
N-7. 15.00 Amerikos talentai (40). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (252) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (3) N-7. 19.00 Amerikietiškos im-
tynės (50) N-7. 21.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21.30 Drakono akys. 
Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 23.10 
Spartakas. Prakeiktųjų karas (3, 4) 
N-14. 1.20 Prokurorų patikrinimas 
(252) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, sausio 31 d. 
7.00 Amerikos talentai (39, 40) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Pasaulio galiūnų čempionų lygos 
etapas Lietuvoje. 12.00 Arčiau mū-
sų. 12.30 Patrulis (kart.) N-7. 13.00 
Melagių žaidimas (2) N-7. 14.00 Šei-
mynėlė (69–72) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Bosas (13) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (12) N-7. 
19.00 Dainuok mano dainą. 21.00 
MANO HEROJUS Saugykla. Veiks-
mo f. JAV, 2012 m. N-14. 22.55 AŠ-
TRUS KINAS Baimės įlanka. Siaubo 
f. JAV, 2012 m. N-14. 0.30 Mano tėtis 
kalba š... (1–4). 2.10 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 1 d. 
7.00 Mistinės istorijos (12) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepši-
nio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 
Sekmadienio rytas. 11.00 Sveika-
tos kodas. 11.52 Nacionalinė loteri-
ja. 12.00 Arčiau namų. 13.00 Mela-
gių žaidimas (3) N-7. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Bosas (14) N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (13) N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Svajonių laivas. 
Balis. Romantinė drama. Vokietija, 
2012 m. N-7. 21.00 Bordžijos (7, 8). 
23.00 Matrica. Revoliucijos. Veiksmo 
trileris. JAV, 2003 m. N-7. 1.20 Ma-
no tėtis kalba š... (5–8). 3.00 Bam-
ba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

dakajus (10) N-7. 7.25 Bidamanų 
turnyras (9) N-7. 8.00 Mažylių nuo-
tykiai (3). 8.30 Būrys (10) N-7. 9.00 
Svajonių sodai. 10.00 Virtuvės isto-
rijos. 10.30 Barbė ir deimantinė pilis. 
Animacinis f. JAV, 2008 m. 12.05 Ma-
no boso dukra. Komedija. JAV, 2003 
m. N-7. 13.45 Gyvenimo bangos (8) 
N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura (37) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(9) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Trys muš-
kietininkai. Nuotykių f. JAV, Austrija, 
Didžioji Britanija, 1993 m. N-7. 21.45 
Profas. Veiksmo trileris. JAV, 2012 m. 
N-14. 23.35 Noriu jos, nenoriu tos! 
Komedija. JAV, 2008 m. N-7. 1.20 
Pasiutę šunys (4) N-14. 

Pirmadienis, sausio 26 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (3, 4) N-7. 7.50 Gydyto-
jos dienoraštis (5) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2023). 10.00 Aistros spal-
vos (90) N-7. 11.00 Ledynmetis 3. 
Animacinė komedija. JAV, 2009 m. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (46). 13.30 Legenda apie Korą 
(10) N-7. 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. 14.30 Simpsonai (5, 6) 
N-7. 15.30 Nemylima (101) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Palangos „Baltijos“ pagrindinė-
je mokykloje ugdomi ir negalią 
turintys mokiniai, kurie specia-
liose klasėse lavinami pagal kie-
kvieno vaiko galimybes.

Mokyklos lavinamosios kla-
sės vyresnioji auklėtoja, muzi-
kos mokytoja, meninės raiškos 
būrelio vadovė Dana Danilienė 
džiaugiasi galėdama ugdyti ne-
įgalius vaikus ir teigia, jog jie 
atveria galimybę visiškai kitaip 
pažvelgti į pasaulį. D. Danilienė 
pasakojo, kaip eidama į mokyklą 
tikėjosi čia rasianti lengvą dar-
bą, kur viskas bus žinoma ir aiš-
ku. „O paaiškėjo, kad taip nėra. 
Čia dar kartą keitėsi mano po-
žiūris į gyvenimą, aplinkinius“, – 
pasakojo pedagogė.

„Klasėje mes dirbame po tris 
žmones: pagrindinė klasės mo-
kytoja, jos padėjėja ir grupės auk- 
lėtoja. Mokykloje vyksta popa-
mokinė veikla. Kadangi vaikai 
klasėje lavinami, su jais inten-
syviai dirbama, aš stengiuosi pa-
daryti ugdytiniams šventę: mes 
grojame, muzikuojame“, – pasa-
kojo pašnekovė. 

Prisimindama darbo mo-
kykloje pradžią pedagogė pri-
sipažino čia gavusi didesnį at-
lyginimą nei sanatorijoje ir tai 
buvęs akstinas padaryti kažką 
daugiau. „Aš pradėjau su vie-
nu berniuku, sėdinčiu neįgalio-
jo vežimėlyje, statyti šokį. Bu-
vo nuostabu matyti, kad vaikui 
sekasi. Šiaip muzika jiems yra 
kažkas nerealaus – jai skambant 
pasikeičia vaikų veidai, jie labai 
emocingai reaguoja, – atskleidė 
muzikos mokytoja. – Per meni-
nę veiklą, sakydami eilėraščius, 
vaikai gauna ir logopedinių pra-
timų. O grojant dūdele tvirtėja 
vaiko plaučiai, tuo pačiu metu 
dirba pirštukai, galvytė.“ 

Pasiteiravus, kaip pavyksta 
nepanirti į gailestį savo ugdyti-
niams, lavinamosios klasės au-
klėtoja sakė: „Darbas su savimi. 
Kadangi mintis galinga, aš galvo-
ju taip: šie vaikai atsiųsti į žemę 
tam, kad mes daug ko išmoktu-
me.“ Šios mokyklos specialiųjų 
klasių dėka neįgalių vaikų tė-
vai gali eiti į darbą, gyventi sa-
vo gyvenimą. 

„Šie vaikai atsiųsti į žemę tam, 
kad mes daug ko išmoktume“

Neįgalieji  
pasaulyje

Palangostiltas.lt galime perskaityti Vaidilės Gedminaitės 
straipsnį apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą. 

Kare kairės kojos netekęs Ukrai-
nos karys Sergejus Šapošnikas 
iš Lietuvos išvažiuos be ramen-
tų. Tokią galimybę jam suteikė 
apie 2,3 tūkst. eurų kainuojan-
tis modernus blauzdos ir pėdos 
protezas.

Dėl žemiau kelio amputuo-
tos kojos į „Palangos lino“ rea-
bilitacijos centrą atvežtas ir ke-
letą savaičių su ramentais nesi-
skyręs 40-metis S. Šapošnikas 
dabar vaikšto beveik neraišuo-
damas. „Jį jau reikia stabdyti, 
kad nepradėtų bėgioti, nes į am-
putuotą galūnę stipriau besire-
miantis protezas gali pritrinti 
žaizdų“, – sakė ukrainiečiui pro-
tezą pagaminęs ir jį pritaikęs or-
topedas protezuotojas Mindau-
gas Mickevičius.

Ukrainiečiui protezą do-
vanojusios Kauno ortopedijos 
priemonių gamybos įmonės 
„Pirmas žingsnis“ vadovas Al-
gimantas Astrauskas pasako-
jo, kad protezas pagamintas iš 
itin kokybiškų medžiagų. Ne-
seniai iš Vokietijos buvo atsiųs-
ta kariui užsakyta apie tūks-
tantį eurų kainuojanti moderni 
blauzdos protezo dinaminė pė-
da. Iš anglies pluošto pagamin-
tas jos karkasas spyruokliuoja, 
gali krypti į šonus, o einant ma-
žina krūvį, tenkantį amputuo-
tai galūnei.

S. Šapošnikas menkai nu-
tuokė apie šiuolaikinių protezų 
teikiamas galimybes ir manė, 
kad prie kojos pritaisius prote-
zą bus tik lengviau vaikščioti su 
ramentais. „Dabar su tokia dina-

mine pėda jam ramentų net ne-
prireiks. Jis galės bėgioti ir net 
važinėti dviračiu“, – kalbėjo M. 
Mickevičius.

Dalies kojos ukrainietis ne-
teko praėjusios vasaros pabai-
goje mūšiuose Ukrainos rytuo-
se, prie Ilovaisko. Jų batalionui 
teko trauktis iš apsupties. Vie-
nas artilerijos sviedinys patai-
kė į jį. „Žuvo visi trys ekipažo 
nariai ir du ant šarvuočio vir-
šaus sėdintys kariai. Gyvi likome 
tiktai dviese. Man sviedinio ske-
veldros suvarpė kairę blauzdą ir 
visiškai sutrupino pėdą“, – prisi-
mena ukrainiečių karys. 

S. Šapošnikas pateko į pir-
mąją Ukrainos karių grupę, ku-
riai pagalbos ranką ištiesė Lie-
tuva. Krašto apsaugos ministeri-
jos lėšomis rugsėjį ukrainiečiai 
buvo atvežti ir gydomi Lietuvo-
je. Kelias operacijas patyrusiam 
S. Šapošnikui žemiau kelio buvo 
amputuota koja, po to karys at-
gabentas į reabilitaciją Palango-
je. Pusmetį žmonos ir dviejų pa-
auglių vaikų nematęs ukrainie-
tis nusiteikęs grįžti į savo dalinį: 
„Gal mūšyje vaikinams ir men-
kai galėsiu pagelbėti, bet šar-
vuotį vairuoti galėčiau.“

Sunkų sužeidimą patyręs ir 
be dalies kojos likęs Sergejus ga-
lėtų būti paleistas iš armijos ir 
grįžęs į Lucką toliau dirbtų bat-
siuviu. Tačiau ukrainietis apie 
tai nenorėjo net girdėti: „Karas 
dar nesibaigė.“

Lietuva kojų protezų do-
vanos ir kitiems sužeistiems 
Ukrainos kariams. 

Alvydas Ziabkus „Lietuvos ryte“ pasakoja apie ukrainiečiui 
kariui dovanotą protezą. 

Ukrainietis ir su dirbtine koja iš 
Lietuvos veržiasi į mūšį 

Be tabu: neįgaliųjų 
intymios svajonės ir 

realybė
Krokuvoje vykusioje mokslinėje konferencijoje svarsty-
ta ir diskutuota, koks iš tikrųjų turėtų būti neįgaliųjų, 
ypač su proto negalia, seksualinis gyvenimas, kaip 
jam pasiruošti. Lenkijoje neįgaliųjų tėvai gali sulauk-
ti profesionalios pagalbos ir patarimų – Pedagoginio 
universiteto Specialiosios pedagogikos instituto spe-
cialistai padeda jiems suprasti, kad bręstantys vaikai 
turi savų poreikių, nereikia jų bijoti ar slopinti.

Palygino su fizikos 
pamoka

Tradicinėje konferencijo-
je dalyvavo žymūs Lenkijos pe-
dagogai, seksologai, populiarių 
knygų apie neįgaliųjų seksualu-
mą autoriai. Nors pripažinta, kad 
kai kurios temos ir šiandien ka-
talikiškoje šalyje nutylimos (pa-
vyzdžiui, neįgaliųjų homoseksu-
alumas, AIDS grėsmė ir kt.), vis 
dėlto daugelis pasisakiusių dis-
kusijose kalbėjo labai atvirai, 
pasakojo apie asmeninę patirtį, 
daugiamečius stebėjimus inter-
natinėse įstaigose ar namuose, 
komentavo neįgaliųjų apklausų 
rezultatus.

„Turiu 29 metų neįgalią duk- 
rą, labai gražią ir moterišką, kuri 
neturi jokių galimybių realizuo-
ti savo moteriškų svajonių, – kal-
bėjo seksologas profesorius Zbi-
gnevas Izdebskis. – Nes pavėla-
vome. Seksualinį švietimą rei-
kia pradėti prieš mūsų vaikams 
tampant seksualiai aktyviems ir 
tai nebus jų skatinimas ar provo-
kavimas. Seksualinio švietimo 
pamokos turi vykti greta che-
mijos ar fizikos pamokų. Ir spe-
cialiosiose mokyklose reikia tai 
daryti. Susitinkame su pedago-
gais, tėvais, aiškiname, apie ką 
norime pakalbėti su jų vaikais.“

Anot profesoriaus, 12–16 
metų paaugliai yra labai atviri, 
su jais išties galima apie viską 
kalbėti ir taip užtikrinti jų lai-
mingesnį gyvenimą. Juo labiau 
stebina apklausos faktas: treč-
dalis neįgalių paauglių į organi-
zuojamas stovyklas atvažiuoja 
nenutuokdami, kaip atsiranda 
vaikai, kas tai yra seksas.

Ir neįgaliesiems rūpi 
dietos

Jaunimas su negalia, kaip ro-
do apklausos, labai greitai pa-
tiria, kokia svarbi yra išvaizda. 
Atėjus laikui meilei – pakanka 
žvilgterėti į veidrodį ir užpuola 
liūdesys, neviltis bei kitos kan-
čios. Vaikinukai siekia numesti 
svorio, tapti stipresniais, mer-
gaitėms irgi tampa aktuali svo-
rio problema, jos svajoja apie 
tiesesnę nugarą ir ilgesnes kojas.

Proto negalią turintieji daž-
niausiai tik svajoja apie meilę, o 
atsiradę ryšiai paprastai palai-

komi tik emocijomis. Tačiau jie 
labai mėgsta kalbėti apie vyrus, 
žmonas, vestuves, vaikus. Ana-
lizuojant apklausų duomenis, 
šiurpino tokie atsakymai: neno-
riu sekso ir vaikų, nes dar gims 
tokie kaip aš... Iš 47 apklaustų-
jų (19–36 metų) dvi moterys 
atsisakė seksualinio gyvenimo 
po to, kai buvo išžagintos. Šios 
žiaurios patirties jos nebeįsten-
gė pamiršti.

Įvairūs keliai – visi 
pozityvūs

Konferencijoje dalyvavo ir 
vienas jos organizatorių, knygos 
„Žmonių su protine negalia sek-
sualumas ir šeima“ autorius dr. 
Remigijus Kijakas. Savo kalboje 
jis priminė, kad reikia aiškinti 
ir aiškinti tėvams, kaip svarbu, 
kad jie diegtų savo neįgaliems 
vaikams seksualumo, intymu-
mo pradus, padėtų pažinti sa-
vo kūną. Vis dėlto daugeliui tė-
vų jų vaikų seksualiniai porei-

kiai kelia tik siaubą, tėvai dar 
nėra pasiruošę delikačiai daly-
vauti vaikams emociškai ir sek-
sualiai bręstant. Todėl situacija 
tokia: Lenkijoje jau normaliai re-
aguojama į kalbas apie judėjimo 
negalią turinčių vyrų seksualinį 
gyvenimą, tačiau stojama piestu 
prieš intelekto negalią turinčių 
žmonių seksą, norima juos trak-
tuoti kaip didelius vaikus, kurių 
ir žaidimai – tik vaikiški.

Prof. Stanislavas Kovalikas 
tokią visuomenės nuostatą įver-
tino griežtai: „Svarbu, kad neįga-
lieji suvoktų savo simpatingumą, 
kad moterys būtų moteriškos, o 
vyrai – vyriški. Jei neleidžiame 
jiems pabrėžti savo lyties, dvi-
gubai diskriminuojame neįga-
liuosius.“

Beje, tyrėjus nustebino, kad 
intelekto negalią turinčių žmo-
nių intymus gyvenimas yra labai 
spalvingas ir įvairus. Klaidingai 
įsivaizduota, kad jis – schemiš-
kas, nesunkiai nuspėjamas. O 
iš tikrųjų fantazijos sparnai čia 
kliudo toli ir didžiulius jausmus 
gali sukelti vos vienas švelnus 
prisilietimas.

Konferencijoje Krokuvoje la-
bai aiškiai nuskambėjo mintis, 
kad atimdami iš neįgaliųjų tei-
sę gyventi seksualinį gyvenimą 
tarsi atimame iš jų ir šiek tiek 
žmoniškumo, nes jie netenka 
galimybės bręsti kaip visavertės 
asmenybės, komunikuoti su vi-
su pasauliu ir jį mylėti. Specialiai 
paruošti jauni pedagogai padės 
ir tėvams, ir mokyklų, specia- 
liųjų įstaigų darbuotojams at-
rasti kelius, kuriais galima vesti 
jaunąją kartą. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Brigita BALIKIENĖ
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Kauno klinikų neurochirurgai pirmą 
kartą atliko operaciją, kurios metu į 
blyškiuosius smegenų branduolius 
implantavo elektrodus ir neurosti-
muliatorių reta ir sunkia liga – disto-
nija – sergančiam vaikui. Iki tol neju-
dėjęs ligonis vaikšto ir pamažu grįžta 
į normalų gyvenimo ritmą. 

Distonija sergančio šešiolikme-
čio iš pajūrio ligos istorija prasidė-
jo ankstyvoje vaikystėje. Iš pradžių 
pakenčiama liga vaikinui visa jėga 
smogė paauglystėje. Nevalingi rau-
menų susitraukimai, susukantys kū-
ną ir trukdantys judėti vis dažnėjo ir 
kėlė skausmus.

„2013 metais gruodžio mėnesį 
pradėjo labai stipriai skaudėti koją, 
vaistai nepadėjo. Vieną dieną grįžęs 
jis atsigulė ir sako: man labai skau-
da, negaliu nei atsisėsti, nei atsisto-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Unikali operacija padėjo 
atsistoti ant kojų

ti“, – pasakoja ligonio mama Jurgita.
Vaikinas tapo visiškai neįgalus, 

prikaustytas prie lovos. Neurologai su 
neurochirurgais nusprendė pritaiky-
ti giliąją galvos smegenų stimuliaciją. 
Iki tol ji buvo taikoma sergantiesiems 
Parkinsono liga. Pernai spalį vaikinui 
atlikta operacija.

„Jam į blyškiuosius smegenų 
branduolius yra implantuoti gilumi-
niai elektrodai bei neurostimuliato-
rius, kuris yra pakraunamas. Tai tuo 
ir unikali šita operacija“, – sako Kau-
no klinikų Funkcinės neurochirurgi-
jos sektoriaus vadovas Andrius Ra-
džiūnas.

Tai pirmasis pacientas Lietuvoje, 
kuriam dėl distonijos taikytas toks 
gydymas. Implantavus elektrodus ir 
prijungus neurostimuliatorių iš kar-
to dingo skausmai, o po reabilitacijos 

vaikinas pradėjo vaikščioti. Neurosti-
muliatorių jis nešios 10 metų.

Medikai sako, kad ši operacija ati-
tinka geriausių Europos ir pasaulio 
klinikų standartus. Tiesa, tam reikalin-
ga labai brangi aparatūra ir aukščiau-
sios kvalifikacijos gydytojai ekspertai. 
Todėl, pasak Kauno klinikų Neurochi-
rurgijos klinikos vadovo prof. habil. dr. 
Arimanto Tamašausko, visoje Europo-
je bandoma retų ligų gydymą sutelkti 
specializuotuose centruose.

Neuromoduliacija – viena iš spar-
čiausiai žengiančių medicinos sričių 
pasaulyje. Šios terapijos rezultatai – 
labai veiksmingi, tačiau itin bran-
gūs. Klinikų pacientui implantuotas 
neurostimuliatorius kainavo beveik 
25  tūkst. eurų. Didžiąją dalį pinigų 
už aparatą sumokėjo Ligonių kasa.

„Bičiulystės“ ir KMUK inf.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Būna gyvenime taip – kuria 
žmogus sau, gal artimie-

siems, bičiuliams parodo, vieną 
kitą eilėraštį į spaudą nusiunčia, 
šiais, interneto laikais, feisbuke 
pasidalija... Ir ima visi klausinė-
ti: „O knygelė kur? Jau lyg ir lai-
kas būtų...“ Taip bręsta, bręsta 
ir pribręsta mintis išleisti... dvi 
beveik iš karto, tais pat metais! 
Ir tarsi seseris panašiai apreng-
tas – skoningai apipavidalintas. 
Turiu omeny Danutės Katkaus-
kaitės-Ruseckajos knygeles 
„Įmintos pėdos“ ir „Po ange-
lo sparnu“. Pastarajame rinki-
nyje, kaip teigia autorė, sudėti 
vėlyvesni eilėraščiai. Tačiau tiek 
temomis, tiek stilistika knygelės 
nelabai skiriasi. Abiejose ryškė-
ja pagrindinė – įmintų pėdų ar-
ba gyvenimo kelio – tema, abie-
jose galima pajusti angelo globą 
(Tenai aukštai / Labai aukštai / 
Gyvena mūsų / Angelai), kreipi-
mąsi Dievo link (Lengva lyg pū-
kas ir balta / Aš – lyg mergaitė 
nekalta – / Žvilgsniu ieškojau ten 
prasmės / Ir Dievo meilės dide-

Po angelo sparnu 
įmintos pėdos

lės). Jeigu spaustuvėje būtų ne-
tyčia sukeitę vietomis knygų vir-
šelius, tikriausiai tik pati autorė 
ir būtų pastebėjusi. Skaitytojui 
šiedu rinkiniai vargu ar skirsis. 
Akivaizdu, kad autorė nenorėjo 
daryti jokios atrankos, nepamąs-
tė, kad galbūt jei kuria panašio-
mis temomis, reikėtų padaryti 
griežtesnę tekstų atranką, net 
jeigu mato, jog ir tas eilėraštis 
gražiai skamba, ir anas nepras-
tas... Galiausiai turbūt nusveria 
argumentas – poezijoje svar-
biausia jausmai, o apie juos kal-
bėti niekad nenusibosta. Tad kas 
gi skatina tiek kurti? 

„Įmintų pėdų“ pratarmėje 
D. Katkauskaitė-Ruseckaja ra-
šo: „Eilės į mano mintis ateina 
netikėtai, ne visad tinkamu lai-
ku ar tinkamoje vietoje. Jeigu 
galiu – užrašau, o jei ne – min-
tys nuskrenda kaip išbaidyti 
paukščiai... Kartais jos sugrįž-
ta, bet jau kitokia forma ir kitais 
žodžiais“, o „Po angelo sparnu“ 
pratęsia: „Eilių kūrimas man – 
ne darbas, o natūrali būsena. Ri-
muotos mintys nuolat klaidžioja 
mano galvoje, dažniausiai – jau 
posmais ar išbaigtomis eilėmis, 
dažnokai – lydimos melodijų...“

O ir iš tiesų įdomu, iš kur tos 
eilės ateina. Danutė spėja – „gal 
Tėvuko genai įtakojo“, kuris, vos 
baigęs keturias klases, visą gyve-
nimą kūrė eiles, rinko tautosaką, 
dainavo senovines lietuvių liau-
dies dainas, kolekcionavo akme-
nis (titnagus), kurie dabar sau-
gomi Vievio geologijos muzieju-
je. Sunku pasakyti, kokios buvo 
jo eilės, bet skaitant abu dukters 
Danutės rinkinius susidarė įspū-
dis, kad jos polinkis eiliuoti vei-
kiau liejasi kaip upelis, čiurlena 
tuos Tėvuko rinktus akmenėlius 
gludindamas, apglėbdamas pos-
mų bangomis, nuvilnijančiomis 
iš vienos širdies į kitą... 

Eilėraščių temos įvairios 
kaip gyvenimas. Nemažai posmų 
skirta gimtiesiems namams, ar-
timiems žmonėms. Ir tiems, ku-
rių jau nebėra – išėjusiems į am-
žinybę, ir saviems – augantiems, 
užaugusiems vaikams, anūkams:

Man gera, dukryte, žinoti,
Kad vyras – užuovėja tau,
Kad tavo vaikučiai galvoti,
Kad rūpesčių, vargo mažiau.

Žinau, kad ir man yra vietos
Tarp vyro, vaikų ir namų.
Bambagyslėm esam susietos,
Sunertos tvirčiausių saitų.       

Skaitydamas tokius posmus 
supranti – kad ir kiek vargų te-
ko išvargti nelengvame gyveni-
mo kelyje, ši autorė turi kuo di-
džiuotis: gausia, ją mylinčia ir vi-
sur palaikančia šeima. Todėl jos 
eilės dažnai kupinos optimizmo: 

Na tai kas, kad kelias 
                                erškėčiuotas?
Bet kokie vaizdingi pakraščiai!
Net jei kartais būna ir vingiuotas,
Mes pasieksim tikslą būtinai!!!

Kartais klystkeliais keliauti noris,
Išbandyti iššūkius visus,
Bet vis viena grįžtame namolio,
Ten, kur mūsų laukia ir saugu.

Autorės širdis atvira sveti-
mam vargui ir neteisybėms. Ji 
negali būti abejinga kenčian-
čiam ne tik fizinį, bet ir dvasi-
nį skausmą. Jautriai atskleis-
tas motinos ir vaiko santykis: 
Gyvenau aš dėl vaikų – / Mano 
sielos atspindžių. Ne visada jis 
džiaugsmingas, ne visada – abi-
pusis. Tačiau tikima vaiko širde-
lės gerumu, sugebėjimu užjausti 
seną ir nelaimingą:

Patikėki, žinau, ką tai reiškia
Kada draugas paliko... nuėjo...
Tavo ašaros rodo man aiškiai,
Kad, močiute, tavęs nemylėjo...

Ir abudu giliai atsiduso.
Senas ąžuolas linko be vėjo.
Mažas delnas prie skruosto 
                                       prigludo,
O senajam širdis suspurdėjo...

Tad D. Katkauskaitės-Rusec-
kajos knygelės patiks dainiško-
sios lyrikos mėgėjams. O kad la-
bai graudu nepasidarytų, autorė 
skuba ir šiek tiek ironijos įpinti: 
Kas taip sakė, kad viskas blogai? 
/ Pažiūrėk, pilnutėlė stiklinė. / 
Gausim pašalpą – vėl bus gerai. / 
Dėkavojam, šalele gimtine. 

O apibendrinant abu eilė-
raščių rinkinius galima pasakyti 
tiek: nieko naujo nei po šia sau-
le, nei po angelo sparnu. Tradi-
ciniai rimai kai kur, tiesa, sušlu-
buoja, bet – pėdos įmintos. 

Nijolė KVIETKAUSKĖ

Žiemos šviesa
Kai upes ir ežerus užklosto
Ledo marška ir sniegų drobulė,
Ateinu prie balto žiemos uosto,
Prie kurio užmigus upė guli.

Ir žinau, kad jos širdis nemiega,
Kad Vandenis toj verdenėj sukas.
Pasigaunu baltą snaigės žiedą
Ir jį švelniai priglaudžiu prie lūpų.

Ir aplink žiemos šviesa nušvinta,
Ir jaučiu, kad niekas dar nemiega.
Stovi medžiai, lyg balti žibintai, 
Ant šakų iškėlę purų sniegą.

Ir einu į šitą žiemos šviesą,
Lyg į savo išsvajotą laimę...
Ir žinau, jau amžinai ilgėsiuos 
Žiemos grožio savo gimtam kaime.

Gal primins
Paprašysiu žiemos,
Kad lange 
Tau nupieštų leliją.
Paprašysiu žiemos,
Kad atneštų 
Tau pasaką baltą. 
Kad nubertų takus
Nuostabiom šerkšno gijom,
Kad nebūtų širdy 
Taip kankinančiai šalta.

Paprašysiu žiemos,
Kad atsiųstų zylutę,
Kuri tyliai į stiklą 
Pabels snapeliu.

Gal primins ji mane 
Tau nors trumpą minutę, 
Nes per tolius ateit
Aš tikrai negaliu...

Aš nežinojau, 
Kad tu ateisi, 
Snaige pavirsi 
Mano delnuos.
Dangus nutolo,
Paliko žvaigždės
Ir plazda posmas
Nakties dainos.

Kažkas pastatė 
Užburtą pilį
Ant balto kalno
Vidur laukų.
Kažkas pasakė – 
Myli – nemyli...
Nesuprantu tik, 
Ar tuo tikiu.

Aš nežinojau, 
Kad tu ateisi, 
Nors ir nelaukiant 
Buvai laukta.
Geso, užgeso
Vakaro gaisas,
Delne ištirpo 
Snaigė šilta.

Aldona SABoNyTĖ-KAzLAUSKIENĖ
Alytaus r.

Aš nežinojau

Skambutis. Pokalbio dryžė.
Ne, nenutiko nieko,
Tiktai iškrito šįryt 
kelios kruopelės sniego.

Rasa STANKEVIčIENĖ
Kėdainių r.

Skambutis apie sniegą
Tiktai pakilo vėjas
ir įsiūbavo liepas,
ir nuo šakų nubiro
tas rytmetinis sniegas.

Egidijaus Skipario nuotr.

Penkiaspalve Fenikso paukšte, numesk iš ten, iš aukščio, 
po baltą plunksną stebuklingą kiekvienam, ką lemties 

pirštas žiaurus palytėjo, suteik jėgų oriai pakelti išbandy-
mus ir kentėjimus.

Po žalią – mylintiems tėviškės gamtą: miškus, klonius, pa-
jūrio kopas ar mažą upelį.

Po mėlyną – optimistams, tikintiems, kad susikibus ran-
komis didžią sunkumų naštą pakelti galima.

Po raudoną – aistringiems, mylintiems kiekvieną gyveni-
mo padovanotą dieną, kiekvieną akimirką.

Po geltoną – tiems, kas atsibunda ir keliasi su saule, kas 
visokiais būdais stengiasi pažinti supantį pasaulį.

Paukšte, suteik visiems jėgų, kad įveiktų visas kliūtis, kad 
kiekvieną šildytų geras bičiulio žodis, viltingas patarimas. Juk 
tu esi pati stebuklinga, net ir sudegus iš pelenų sugebi atgimti.

ona Gražina MALERAVIčIENĖ
Elektrėnai

Palinkėjimai
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