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Šiandien surasti laisvą nišą ir joje sukurti 
savo verslą – sudėtingas iššūkis ne tik ne-
įgaliajam. Tačiau jeigu turi širdžiai mielą 
pomėgį ir nori juo pasidalyti su visais, ke-
liai į originalų verslą atviri – tvirtina šio iš-
šūkio neišsigandę neįgalieji, pridurdami, 
jog ši sritis – dar neišsemti klodai. Juolab 
kad iki 40 proc. darbingumo išsaugoju-
siems neįgaliesiems pradėti verslą pade-
da Darbo birža, savarankiškai darbo vietai 
įkurti galinti skirti iki 40 tūkst. litų subsi-
diją. Pernai tokia parama suteikta 31 ne-
įgaliajam. Tiesa, tenka nueiti nelengvą 
kelią, kol pateiktą paraišką verslui kurti 
palydi solidi pinigų suma. 

Darbo rinkoje – neįgalieji 

(nukelta į 5 psl.)

Savarankišką verslą gali subrandinti 
širdžiai mielas pomėgis 

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

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

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

(nukelta į 3 psl.)

Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Verslo idėją padiktavo sukaupta kolekcija
Jau penkti metai Palangoje veikiantis neįgalio-

jo Vytauto Kuso įkurtas Šunų muziejus – vieninte-
lis toks visose Baltijos šalyse. Jame sukaupta per 3 
tūkst. eksponatų: 2 tūkst. jų sudėlioti ekspozicijos 
lentynose, kiti – saugomi muziejaus fonduose. Suve-
nyriniai šunys surinkti iš 37 pasaulio šalių, sukurti 
iš 22 skirtingų medžiagų. Pasak muziejaus įkūrėjo, 
16–17 kv. m muziejaus patalpose jau pasidarė ankš-
ta: ne tik eksponatų nėra kur kaupti, bet ir lankyto-
jus priimti vis sudėtingiau. Jeigu atvažiuoja 50-ies 

žmonių ekskursija, grupę tenka dalinti perpus, nes 
visi muziejuje nesutelpa. 

Unikalia suvenyrinių šunų kolekcija susido-
mėjusiems lankytojams profesionalus dailininkas 
V. Kusas turi parengęs ir malonių staigmenų – jis 
ne tik pristato pagrindinius eksponatus, papasako-
ja jų atsiradimo istorijas, bet ir aprodo paties gravi-
ruotų kiaušinių kolekciją, supažindina su savo ta-
pybos darbais. Šunų muziejuje jau lankėsi žmonės 
iš 16 pasaulio šalių. Jo įkūrėjas džiaugiasi, kad vis 
dažniau muziejumi susidomėjusieji padovanoja ir 
savo atvežtą skulptūrėlę. O svarbiausia – visi iš čia 
išeina gerai nusiteikę, pakilios nuotaikos. Ne kartą 
muziejuje lankėsi ir neįgaliųjų grupės. 

Mintis, kad nuo 1991 metų kaupiama suvenyri-
nių šunų kolekcija turėtų džiuginti ne vien jos šei-
mininkus, bet ir kitus žmones, V. Kuso galvoje kir-
bėjo jau kokius 5-erius metus. Jeigu ne valstybės pa-
rama, muziejų būtų steigęs savo jėgomis. „Žinoma, 
jis būtų buvęs gerokai kuklesnis, primityvesnis“, – 
neabejoja Vytautas. 

Vyriškis pasakoja visai atsitiktinai spaudoje už-
tikęs straipsnį apie galimybę savo verslą kurti pasi-
ryžusiems neįgaliesiems gauti valstybės subsidiją. 
Ši informacija jį sudomino. Tad susirado straipsnio 
autorių – sostinėje tuomet veikusio Neįgaliųjų vers-
lo informacijos centro direktorių Antaną Ruginį, iš-
siaiškino daugiau detalių. Jis palangiškį ir padrąsi-
no galutinai apsispręsti kurti savo verslą.

V. Kusas neslepia, jog būsimo verslo dokumen-
tacijos parengimas, juolab viešųjų pirkimų procedū-
ros nebuvo lengvas darbas. Ilgiau nei pusmetį ant  

Dailininkas, kolekcininkas Vytautas Kusas.

Fotografė Rita Vaičekauskaitė.

Geri pavyzdžiai – iš 
Skandinavijos 

Skandinavijos šalyse, pavyz-
džiui, Norvegijoje, „atokvėpio“ 
paslaugos yra gana populiarios. 
Tokia pagalba suteikia galimy-
bę paslaugas teikiantiems asme-
nims pailsėti, turėti atostogas ir 
laisvalaikį, saugo juos nuo išse-
kimo. „Atokvėpio“ paslauga or-
ganizuojama skirtingais būdais. 
Kai kada klientai apgyvendina-
mi komunoms priklausančiuo-
se „atokvėpio būstuose“, ku-
riuose dirba profesionalūs dar-
buotojai. Kitais atvejais pagal-
bininkas gali atvykti į asmens, 
kuriam reikalinga priežiūra, na-
mus, kad slaugantysis galėtų pa-
ilsėti. Ši paslauga yra nemokama. 
Asmenims, turintiems sunką ne-
galią, ir pagyvenusiesiems daž-
nai pasiūlomos „atokvėpio pa-
slaugos“ institucijose – ligonėse, 
globos namuose. 

O ar yra numatyta tokia pa-
galba Lietuvoje? Mūsų teisės ak-
tuose numatyta trumpalaikės so-
cialinės globos paslauga – tai vi-

„Atokvėpio“ paslauga – 
reikalinga, bet ar prieinama?

suma paslaugų, kuriomis asme-
niui teikiama kompleksinė, nuo-
latinės specialistų priežiūros rei-
kalaujanti pagalba šeimos na-
riams, globėjams, rūpintojams 
laikinai dėl tam tikrų priežasčių 
(ligos, komandiruotės, atostogų 
ir kt.) negalint prižiūrėti asme-
nų, kuriems reikalinga nuolati-
nė priežiūra. Teikiančios tokias 
paslaugas skelbiasi dauguma sa-
vivaldybių, kitos dar tik aiškina-
si poreikį. 

Trūksta lėšų 
Nuo praėjusių metų spalio 

Raseinių neįgaliųjų dienos užim-
tumo centre, patalpose, įrengto-
se įgyvendinant ES finansuojamą 
projektą, pradėtos teikti trumpa-
laikės globos („atokvėpio“) pas- 
laugos. T. y. negalią turintie-
ji gali būti apgyvendinti centre 
iki 6 mėnesių per metus. Jais rū-
pinamasi ir dieną, ir naktį. Čia 
priimami sunkios negalios žmo-
nės, kurie negali savimi pasirū-
pinti, kuriems reikia nuolatinės 
priežiūros ar slaugos. Slaugyto-
ja, slaugytojos padėjėja, sociali-
nis darbuotojas, kineziterapeu-
tas – visi šie specialistai stengia-
si, kad įstaigoje laikinai besiglau-
džiantis žmogus būtų prižiūrė-
tas, nupraustas, švariai apreng-
tas. Jis gauna ir kai kurias rea-
bilitacijos paslaugas (masažas, 
mankštos), yra maitinamas 4 kar-
tus per parą. Prireikus medicini-
nės pagalbos kviečiamas gydy-
tojas ar greitoji pagalba. Rasei-
nių neįgaliųjų dienos užimtumo  
centro direktorės pavaduotoja 
Jūratė Garliauskienė juokauda-
ma sako, kad tai – tarsi sanato-
rija, į kurią žmogus gali atvykti 
tada, kai artimieji nepajėgia juo 

Šeima, slauganti neįga-
lųjį, ypač jei priežiūros 
reikia nuolat, patiria iš-
ties daug sunkumų – ar-
timieji pervargsta, pati-
ria fizinį ir psichologinį 
išsekimą, jau nekalbant 
apie prarandamas gali-
mybes dirbti, realizuoti 
savo socialinius, kultū-
rinius poreikius. Skan-
dinavijos šalyse tokiais 
atvejais šeimai gelbsti 
„atokvėpio“ paslaugos. 
O kaip yra mūsų šalyje? 

Integracijos keliu



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiTrakų r. 

„Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.“
Vincas Kudirka, „Tautiška giesmė“

Neatsitiktinai pacitavau V. Kudirkos eilėraštį, tapu-
sį Lietuvos himnu. V. Kudirkos idealai – tautos 

vienybė, demokratinė tvarka, socialinis teisingumas – 
atvedė tautą į Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, kurias da-
bar taip iškilmingai minime. 

Atrodo, ko tau, žmogau, benorėti, juk viską, ko 
troškome, turim. Ir vis dėlto norime. Daugiau sociali-
nio teisingumo ir lygybės tarp visų visuomenės gru-
pių. Juk niekas taip nežeidžia žmonių, kaip neteisybė. 
Net posakis yra sukurtas: „Būkim biedni, bet teisingi.“ 

Kaip žinia, jau nesame tokie labai biedni. Krizė su-
valdyta, ekonomika atsigauna – skelbia mūsų valdžia. 
Jei jau taip, tai, matyt, atėjo laikas sugrąžinti per kri-
zę neišmokėtas pensijas ir nurėžtas algas. Apie pensi-
jų sugrąžinimą kalbama vos ne kasdien. Kalba Seimo 
nariai, verslininkai, žurnalistai. „Karšta tema“. Tik ko-
dėl ji taip „užkaito“? Kas nori iš jos susikurti politinį 
kapitalą, t.y. pasirodyti geresnis? 

Pensijų kompensavimo klausimais verda diskusijos 
aktualiose radijo ir televizijos laidose. Viešai ir triukš-
mingai ieškoma šaltinių, iš kur tą beveik pusę milijar-
do paimti. Sukurta darbo grupė tariasi, kokius mokes-
čius įvesti, kad būtų kompensuotos neišmokėtos pen-
sijos. Ir, atrodo, jau rado – automobilių mokestis ir ak-
cizas alkoholiui. „Tokie svarstymai! Tokios kalbos!“ – 
stebėjosi moteris, paskambinusi į radijo laidą iš Lietu-
vos pakraščio. „Pensininkai jaučiasi įžeisti“, – pridūrė. 
„Svarstymas kelia įtampą, pyktį, nepasitenkinimą“, – 
pripažino banko atstovas. 

Įžeisti ar neįžeisti, o procesas vyksta toliau. Pradė-
jus gilintis į šią problemą, kyla klausimas, iš kur paimti 
pinigai teisėjams jų sumažintoms algoms grąžinti? Vi-
suomenė neinformuota apie tuos šaltinius, iš kurių pa-
semta. Tik dėl pensininkų tiek daug triukšmo ir viešų 
ieškojimų. Kirba dar vienas nepatogus klausimas. Kur 
per krizę sumažinus pensijas ir kitas išmokas sutaupy-
ti pinigai buvo panaudoti? Ar visuomenė informuota, 
kiek iš pensininkų ir neįgaliųjų buvo „surinkta“? Tik 
dabar sužinojom, kokias sumas teks grąžinti. O juk de-
rėjo žmonėms paaiškinti, padėkoti už jų solidarumą. 

Kažkada, krizei prasidėjus, pats premjeras yra pa-
reiškęs, kad reikia diržus susiveržti visiems solidariai. 
Susiveržėm. Ir štai – krizė suvaldyta. Aukštieji teisėsau-
gos sluoksniai, nedelsdami ir pasiremdami įstatymais 
(kas geriau už juos tuos įstatymus žino), pirmieji pa-
noro atsiimti per krizę jiems sumažintas algas. Skur-
džiausiems visuomenės sluoksniams tai jau būtų pro-
blema, nes suėjo trejų metų senaties terminas. O juk 
žmonės buvo patikinti, kad tas diržų susiveržimas 
truks dvejus metus.

Pagaliau norisi paklausti: kaip su neįgaliesiems su-
mažintomis slaugos ir pagalbos (priežiūros) išmoko-
mis? Ar jos bus sugrąžintos? Neteko girdėti, kad būtų 
svarstomas tas klausimas. Juk ir neįgalieji prisidėjo 
prie valstybės ekonomikos gelbėjimo. Dabar skelbia-
ma, kad ji atsigauna, kad gyvenimas gerėja. O neįga-
liųjų gyvenimas ar nors kiek pagerėjo? Juolab kad kai-
nos vis kilo. Tiesa, šie žmonės už sausį jau gavo į prieš-
krizinį lygį atstatytas išmokas. O kaip bus su neišmo-
kėtom per krizę? Kodėl tyli neįgaliųjų organizacijos? 
Kodėl mes tokie baugūs? Ar kad neįgalūs, ar kad ne-
betikim teisingumu? Neįgaliųjų teisių konvencija tiek 
šviesių vilčių mums suteikė. Bet gyvenimas, pasirodo, 
turi savo konvencijas. 

Norėtųsi, kad demokratiniam sparnui atstovaujan-
čios valdžios viršūnės, svarstydamos socialinius klau-
simus, būtų jautresnės. Taip pat ir kandidatuojantieji 
į prezidento postą. Ypač dabar, kai jau išėjo į rinkimų 
finišo tiesiąją. 

Įsisvajojau. Bet juk taip norisi būti lygiam su vi-
sais. Kad mūsų valstybėje sužydėtų ta Vinco Kudir-
kos apdainuota vienybė. Ir kad visi dirbtų Tėvynės 
naudai ir žmonių gerovei, kaip jis kvietė savo „Tautiš-
koje giesmėje“. 

Esam vieninteliai, todėl reikalingi 

Vardan tos Lietuvos...

Trakų rajono neįgaliųjų 
draugija įsikūrusi Lentva-
ryje, kuriame gyvena apie 
11 tūkst. žmonių. Ji šiame 
mieste yra vienintelė orga-
nizacija, teikianti paslau-
gas neįgaliesiems. 

Draugijos pirmininkė 
Rima Kaliukevičiūtė sako, 
kad dar daug Lentvario gy-
ventojų neturi buities pa-
togumų, todėl yra didelis 
higienos paslaugų – skal-
bimo, maudymo poreikis. 
Kai kurių draugijos na-
rių butuose netgi atjung-
tas šildymas – tokia realy-
bė ir XXI a. Praėjusiais me-
tais higienos paslaugomis 
(skalbimo ir maudymosi) 
pasinaudojo 76 žmonės. 
Kad žmonės gautų šva-
rius, išdžiovintus ir išly-
gintus skalbinius rūpinasi 
skalbimo ir asmens higie-
nos paslaugų teikėja Rita 
Senutienė.

R. Kaliukevičiūtė sako, 
kad labai paklausios ir pa-
galbos buityje paslaugos – 
padedama žmogui atlik-
ti smulkaus remonto dar-
bus, pašalinti santechni-
kos ar kitokius gedimus, 
taisomi draugijos narių ba-
tai. Neretai jo prašoma su-
rinkti funkcines lovas. Pa-
galbos buityje paslaugų 
teikėjas Andžejus Butkevi-
čius, kuriam ir pačiam nu-
statyta 50 proc. darbingu-
mo, netgi padeda užneš-
ti negalią turintįjį laiptais. 
Pasak draugijos pirminin-
kės, kad pagalbos buity-
je paslauga itin reikalinga, 
rodo tai, jog į meistrą su 
įvairiausiom bėdom žmo-
nės kreipiasi itin dažnai. 

R.Kaliukevičiūtė sako, 
kad minėtos paslaugos 
yra teikiamos visus me-

tus, netgi sausio mėne-
sį, kai negautas finansavi-
mas. Taip pat be pertraukų 
dirba ir vairuotojas. Nu-
veža žmones į gydymo, 
ugdymo ar kitas įstaigas. 
„Esame Lentvaryje vie-
ninteliai, teikiantys tokias 
paslaugas, todėl tikrai rei-
kalingi“, – sako Trakų ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė, pabrėždama, 
kad žmonėms reikia pas-
laugų ten, kur jie gyve-
na. Iš viso draugija vienija 
apie 400 žmonių – tiek jų 
moka nario mokestį. Tai 
ne tik Lentvario, bet ir ap-
linkinių vietovių gyvento-
jai. Pasak R. Kaliukevičiū-
tės, į draugiją stoja žmo-
nės, kuriems jos teikiamos 
paslaugos reikalingos: 
čia dar dalijami ir mais-
to lauknešėliai, aprūpina-
ma drabužiais, vyksta už-
imtumas būreliuose, svei-
kata stiprinama baseine, 
taip pat rengiamos šven-

mokėti 10 tūkst. Lt per se-
zoną. 8 tūkst. Lt skiriama 
iš Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje progra-
mos, likusi suma paden-
giama iš uždirbtų pinigų 
(žmonės moka už skalbi-
mą, prausimąsi, už pavė-
žėjimą (60 ct/km).  

R.Kaliukevičiūtė sako, 
kad liko tik tos veiklos, ku-
rios yra žmonėms reika-
lingiausios. Draugija ban-
dė teikti kirpimo paslau-
gas, pasirodė, kad tokio 
poreikio nėra, nes Lentva-
ryje veikia daug kirpyklų, 
kai kurios kirpėjos netgi 
ateina pas neįgaliuosius ir 
į namus. Taip pat atsisaky-
ta ir psichologo paslaugos. 

Nuo kovo prasidės už-
imtumo būrelis, moterys 
vėl rinksis porą kartų per 
savaitę, prisiūs spalvingų 
žaislų, kurie noriai per-
kami mugėse, neįgaliųjų 
rankdarbių parduotuvėje. 

Emilija Stonkutė

„Maisto banką“ bei per 
jo organizuojamas akci-
jas gaunamus maisto pro-
duktų paketus gerai žino 
nepasiturimai gyvenantys 
Lietuvos žmonės. 110 neį-
galiųjų ši parama pasiekia 
vien Biržų rajono neįga-
liųjų draugijos savanorių, 
du kartus per metus daly-
vaujančių maisto produk-
tų rinkimo akcijose, rūpes-
čiu. Į šią labdaringą misiją 
yra įsitraukę 12 Neįgalių-
jų draugijos savanorių. Or-
ganizacijos vadovė Lidi-
ja Dainiuvienė džiaugiasi, 

Su TIKĖJIMU ir VILTIMI

Biržai: Padėka už pagalbą labdaros akcijose
kad „Maisto banko“ inici-
atyvoms nelieka abejingi 
ne tik pavieniai draugijos 
nariai, bet ir visos šeimos. 
Pavyzdžiui, Nijolei Vaiče-
kauskienei dalintis geru-
mu, pagelbėti silpnesniam 
padeda jos dukra bei anū-
kė. Šios šeimos pavyzdžiu 
seka ir kitos. 

Jau 4-erius metus 
„Maisto banko“ akcijose 
dalyvaujanti Biržų rajono 
neįgaliųjų draugija šiomis 
dienomis gavo šios lab-
daros organizacijos vado-
vo Vaidoto Ilgio padėką. 

„Džiaugiamės, kad Biržų 
rajono neįgaliųjų draugija 
sėkmingai dalyvavo 10-oje 
„Maisto banko“ akcijoje. 
Širdingai dėkojame Jums 
už neįkainojamą bendra-
darbiavimą. Jūsų darbo 
dėka nepasiturinčiųjų da-
lia tapo lengvesnė“, – ra-
šoma padėkoje už ilgame-
tį dalyvavimą humanitari-
nėje akcijoje.  

L. Dainiuvienė nesle-
pia, kad ši padėka malo-
niai nuteikė akcijose da-
lyvaujančius, savo laiko 
ir jėgų negailinčius neįga-

 Lina Cvirkienė papa-
sakojo apie Vasario 16-osios 
proga Marijampolėje sureng-
tą šventę.  

Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešojoje bib- 
liotekoje vyko renginys 
„Dainuoju Lietuvai Tė-
vynei“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo die-

liuosius. Su visais prie šio 
kilnaus darbo prisidedan-
čiais žmonėmis yra suda-
rytos savanoriško darbo 
sutartys, buhalterė Aušra 
Skuolienė paskirta atsa-
kinga už šią veiklą. Pasku-
tinės „Maisto banko“ akci-
jos metu Biržų neįgalieji il-
gai negendančių produktų 
surinko už 1 799 litų. Pir-
mininkė džiaugiasi, kad 
žmonės vis geranoriškiau 
įsitraukia į labdarą, aukoja 
brangesnius, vertingesnius 
maisto produktus. 

Skirmantė SkARuLYtė

Paminėta Valstybės atkūrimo diena 
nai. Šią šventę surengė 
LASS Marijampolės sa-
vivaldybės filialas. Apie 
Lietuvos valstybės atkū-
rimo dieną, brangią kie-
kvienam lietuviui, kal-
bėjo vyr. bibliotekininkė 
Reda Dubosienė. Pačius 
gražiausius žodžius ir dai-
nas apie Lietuvą, jos gožį, 

žmonių darbštumą, mer-
gelių gražumą, susirinku-
siems skyrė LASS Mari-
jampolės savivaldybės an-
samblis „Šviesa“ (vadovė 
Rasa Slabadienė) ir Mari-
jampolės savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blis „Gija“ (vadovė Danė 
Jančienė). LASS Marijam-

polės savivaldybės filialo 
pirmininkė Angelė Šimči-
kienė perskaitė politinių 
kalinių, kurie kartu su jos 
mama 1950 m. kalėjo Ma-
rijampolės kalėjime, su-
kurtą eilėraštį. 

Po renginio susirinku-
sieji dar neskubėjo skirsty-
tis, dalijosi prisiminimais.

Pagalbos buityje paslaugų teikėjas Andžejus Butkevičius re-
montuoja ir batus. 

Skalbimo ir asmens higienos paslaugų teikėja Rita Senutienė.

tės ir ekskursijos, vyksta-
ma prie jūros, pagaliau jos 
nariai gali lengvatinėm są-
lygom užsiprenumeruoti 
„Bičiulystę“. 

Tiesa, draugija neiš-
vengia ir rūpesčių – ne-
lengva išlaikyti patalpas 
(80 kv. m). Iš viso už įvai-
rias paslaugas tenka su-
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Socialinės globos įstaigose gy-
vena apie 6 tūkst. suaugusių as-
menų su negalia, iš jų daugiau 
nei pusė galėtų tvarkytis sava-
rankiškai, tačiau nėra tokių ga-
limybių. Dažnai žmonės netu-
ri savo būsto ir artimųjų, kurie 
galėtų jais rūpintis, o savaran-
kiško gyvenimo namų Lietuvo-
je tėra 14. Savarankiško gyveni-
mo namuose, statistikos depar-
tamento duomenimis, 2011 m. 
gyveno tik 262 asmenys, o vie-
noje globos įstaigoje prižiūrima 
nuo šimto iki kelių šimtų gy-
ventojų, trijose (iš 25) valstybi-
nėse socialinės globos įstaigo-
se, skirtose suaugusiems asme-
nims su negalia, planinis vietų 
skaičius yra didesnis negu 300. 
Be to, dar yra likę globos įstai-
gų, kuriose viename kambary-
je gyvena 5 ir daugiau asmenų, 
taip pažeidžiama žmogaus tei-
sė į privatumą, užkertamas ke-
lias savarankiškai tvarkytis as-
meninį gyvenimą, o dažnai pa-
sitaikanti diskriminacija, griežta, 
privaloma tvarka įstaigoje nepa-
lengvina ten gyvenančiųjų gyve-
nimo. Žinant, kad tokiai įstaigai 
prižiūrėti reikia daug persona-
lo: gydytojų, slaugytojų, socia-
linių darbuotojų, o kur dar vi-
sos maitinimo, valymo paslau-
gos, nieko keisto, kad valstybi-
nių socialinės globos įstaigų iš-
laikymui per metus iš valstybės 
biudžeto yra skiriama 134 mln. 
litų. Kai savarankiško gyveni-
mo namuose žmogus minėtus 
darbus atlieka pats, yra sutau-
poma ne tik valstybės lėšų, bet 
svarbiausia – skatinamas žmo-
gaus sąmoningumas.

Apie savarankiško gyveni-
mo namų svarbą pradėjo kalbė-
ti jau 1964 metais „Arkos“ ben-
druomenės įkūrėjas Žanas Vanjė. 
Jo teigimu, žmonėms, turintiems 
psichikos, proto ar kūno nega-
lių, būtina sukurti bendruome-
nę, kurioje jie jaustųsi saugūs ir 
reikalingi, būtų gerbiami ir verti-
nami. Pagrindinė „Arkos“ namų 
koncepcija: bendruomenės na-
mai yra maži gyvenamieji na-
mai, integruoti į gyvenvietės ar 
miesto struktūrą, neišsiskirian-
tys iš kitų. Tai namai, kuriuose 
stengiamasi sukurti jaukią aplin-
ką, primenančią tikrą šeimą. Iki 
šių dienų pasaulyje gyvuoja 135 
„Arkos“ bendruomenės. Jos vie-
nija žmones, turinčius proto ne-
galią ir su jais gyvenančius pa-
sauliečius, kurie pasirinko dalin-
tis gyvenimu tikėjimu pagrįsto-
se bendruomenėse. 

Praeityje, statant staciona-
rias globos institucijas, buvo 
manoma, kad geriausia specia-

Tolerancijos link Savarankiško 
gyvenimo 
namai – 

tarpusavio 
supratimas ir 

pagalba

Savarankiško gyveni-
mo namų modelis dar tik 
bando įsitvirtinti Lietu-
voje, nors apie tokio tipo 
namus ir jų teigiamą pa-
tirtį užsienyje kalbama 
jau seniai. Lietuvoje pa-
plitęs požiūris, kad keis-
ti stacionarią globą nėra 
reikalo, kad ji per daug 
kainuoja, kad visuome-
nei tai nepriimtina, ta-
čiau ar taip yra iš tikrųjų? 

liuosius poreikius tenkinti su-
būrus žmones į vieną vietą, taip 
galima juos valdyti ir keisti jų 
elgesį į visuomenei palankų. Il-
gainiui šis požiūris kito, pradė-
ta labiau kreipti dėmesį į žmo-
gaus individualumą ir jo porei-
kį būti visaverčiu visuomenės 
nariu. Tai įrodo ir Didžiosios 
Britanijos patirtis. D. Britani-
joje veikiančios bendruomenės 
paramos agentūros žmogų, ku-
ris turi negalią ir neturi kur gy-
venti ar nori pradėti gyventi sa-
varankiškai, aprūpina būstu. Jie 
nuperka arba išnuomoja niekuo 
neišsiskiriančius namus ar bu-
tus, į kuriuos įsikelia neįgalieji. 
Priklausomai nuo žmogaus po-
reikių, yra susitariama, ar reika-
linga nuolatinė bendruomenės, 
socialinio darbuotojo priežiūra, 
ar užtenka lankymo tik nusta-
tytomis valandomis, padedant 
jam atlikti buities darbus, su-
teikiant reikalingą pagalbą. To-
kio tipo namai išsiskiria tuo, jog 
juose gyvena tik keli žmonės, jie 
nevirsta institucija. Patys žmo-
nės gali rinktis, kur, kaip ir su 
kuo nori gyventi, jie tampa savo 
namų šeimininkais, patys kuria 
jų taisykles.

Lietuvoje savarankiško gyve-
nimo namų žmonėms, kuriems 
nereikalinga intensyvi priežiū-
ra, yra tik 14, savivaldybėms 
priklauso 12, o 2 įsteigti visuo-
meninių organizacijų. Daugu-
ma šių namų yra skirti pagyve-
nusio amžiaus žmonėms ir žmo-
nėms su proto ir fizine negalia, 
keli – turintiems psichikos sutri-
kimų. Pirmieji savarankiško gy-
venimo namai pastariesiems as-
menims psichikos negalios ben-
drijos „Giedra“ iniciatyva buvo 
įkurti 2005 metais, renovavus 
mažą apleistą kaimo mokyklą. 
Šiuo metu ten gyvena 9 žmo-
nės. Nors šie namai yra nutolę 
nuo miesto, tačiau tai netrukdo 
žmonėms rūpintis vieniem ki-
tais, dirbti pagal savo galimy-
bes, tvarkytis namus bei aplin-
ką. Žmonės džiaugiasi galėdami 
patys tvarkytis savo buitį ir gy-
venti pagal susikurtas taisykles.

Pagrindinis savarankiško gy-
venimo namų principas – maža 
bendruomenė, kuri puikiai prisi-
taiko ją supančioje aplinkoje. Su-
kurti tokias bendruomenes nėra 
taip brangu, kaip išlaikyti didelę 
stacionarią įstaigą, turinčią daug 
darbuotojų. Beje, tokios insti-
tucijos pabrėžia, kad čia gyve-
na asmenys, atskirti nuo visuo-
menės, yra atimamas iš žmonių 
gebėjimas gyventi savarankiš-
kai. Savarankiško gyvenimo na-
mai remiasi tarpusavio suprati-
mu, bendruomenės ir savitarpio 
pagalba, suteikia žmonėms ga-
limybę realizuoti save, užsiim-
ti mėgstama veikla, dirbti pagal 
galimybes, tiesiog būti visuome-
nės dalimi.

Sandra ŠIMkonYtė

pasirūpinti (atsigula į ligoninę, 
išvyksta į komandiruotę) ar kai 
vienišam žmogui per sunku gy-
venti savo namuose, bet dar ne-
nori vykti į globos įstaigą. Ypač 
tai aktualu kaime gyvenančiam 
žmogui žiemą, kai reikia prisi-
nešti malkų, vandens. Trumpa-
laikės socialinės globos paslau-
gos kaina – 2 tūkst. Lt per mėnesį. 
Žmogus moka 80 proc. savo paja-
mų, likusią dalį prideda valstybė.

J. Garliauskienė pasakoja, 
kad pernai, vos pradėjus dirb-
ti, buvo džiugu – šios paslau-
gos labai reikalingos, tačiau da-
bar sako liūdinti, nes dalis pa-
talpų stovi tuščios: yra 16 vietų, 
o finansavimas gautas tik 6 as-
menims. Be to, į centrą priima-
mi tik sunkios negalios žmonės, 
kuriems yra skiriama valstybės 
dotacija, o tie, kuriems nustaty-
tas priežiūros (pagalbos) poreikis 
(šie globos įstaigose yra išlaikomi 
savivaldybės lėšomis, kurių taip 
trūksta), lieka be pagalbos. Deja, 
tarp jų nemažai ir tokių, kurie 
išties negali savimi pasirūpinti. 
Tokios paslaugos neteikiamos ir 
vaikams, kitų socialinės atskirties 
grupių žmonėms. J. Garliauskie-
nė stebisi, kodėl ministerija, parė-
musi tokį projektą, vėliau nebe-
skiria pakankamai lėšų, kad jis 
veiktų pilnu pajėgumu. Juolab 
kad centras yra įsipareigojęs 3 
metus trumpalaikės globos pas-
laugas teikti 16 žmonių. Tikima-
si, kad savivaldybė, atsižvelgusi 
į tai, perskirstys savo biudžetą ir 
parems centrą papildomai. 

Ieškoma būdų padėti 
žmogui

Mažeikių rajono savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vyriausioji specialistė Lina 
Aliukevičienė pasakojo, kad šio-
je savivaldybėje taip pat teikia-
mos „atokvėpio“ paslaugos įs-
taigose. VšĮ „Vilties erdvė“, ku-
rios pagrindinė veikla – ilgalai-
kės ir dienos globos paslaugos, 
laikinai apgyvendina proto ne-
galios asmenis, kai jais kurį lai-
ką negali pasirūpinti artimieji. 
Tiesa, pasinaudoja šia paslauga 
vos vienas kitas. Taip pat Slau-
gos ir palaikomojo gydymo li-
goninėje yra įkurtas Socialinės 
globos skyrius, kuriame trum-
pam laikui (iki mėnesio) apgy-
vendinami žmonės, kuriems rei-

kia priežiūros ar slaugos, kai pa-
sidaro per sunku gyventi savo 
namuose. Šiame skyriuje per-
nai visus metus buvo globoja-
ma vidutiniškai 13 žmonių. Tai, 
pasak L. Aliukevičienės, dažnai 
yra tarsi stotelė prieš patenkant 
į globos namus. Kai kada čia ap-
sistoja žmonės, dar nesustip- 
rėję po gydymo slaugos ligoni-
nėje. Na, o kartais atsitinka taip, 
kad vienas negalintis gyven-
ti asmuo staiga netenka artimų-
jų. Trumpalaikė socialinė globa 
jam – taip pat išeitis, kol laukia-
ma eilėje į globos namus. Tačiau 
čia, kitaip nei Raseiniuose, prii-
mami ne tik slaugos, bet ir prie-
žiūros reikalingi žmonės. 

„Aš visada skatinu žmones 
kuo ilgiau likti namuose – niekur 
nebus taip gerai, kaip savo aplin-
koj“, – sako specialistė. Tokiems 
žmonėms teikiamos dienos so-
cialinės globos (8 val. per parą) 
arba priežiūros paslaugos. Vai-
kai ir jaunuoliai dieną yra ugdo-
mi įstaigose („Jievaro“ mokyklė-
lėje, „Bitutės“ darželyje, „Vilties 
erdvės“ centre), todėl tėvai dieną 
gali dirbti. Apie „atokvėpio“ pas-
laugas namuose dar nekalbama. 

Vis aktualesni globos 
klausimai

Paslaugos namuose, pasak 
L. Aliukevičienės, kainuoja kur 
kas brangiau, nei stacionare, nes 
žmogus moka tik 20 proc. savo 
pajamų (globos įstaigoje – 80 
proc.). Pavyzdžiui, šiuo metu so-
cialinės globos namuose paslau-
gos 1 valandos kaina yra 10,70 
Lt (85,60 Lt per dieną ir šiek tiek 
daugiau nei 1 800 Lt per mėne-
sį), globos namuose vieno žmo-
gaus išlaikymas kainuoja 1 980–
2  600 Lt, tačiau kur kas daugiau 
prisideda pacientas. Paslaugos 
namuose visą parą kaina būtų 

„Atokvėpio“ paslauga – 
reikalinga, bet ar prieinama?

apie 8 tūkst. Lt per mėnesį. Kol 
kas apie tai galime tik pasvajoti. 

L. Aliukevičienės teigimu, 
globos ir priežiūros klausimai 
darosi vis aktualesni, nes labai 
daugėja pagyvenusių žmonių. 
Pavyzdžiui, Mažeikiuose gyve-
na per 900 vyresnių nei 85 metų 
asmenų. O kur dar jaunesnio am-
žiaus senyvi žmonės, darbingo 
amžiaus neįgalieji – visais jais 
reikia pasirūpinti. Lėšos skiria-
mos ribotos, todėl savivaldybės 
turi labai skaičiuoti, kaip tinka-
mai tai padaryti. 

Taigi pažvelgus į esamą si-
tuaciją, galima susidaryti įspū-
dį, kad pas mus trumpalaikės 
neįgaliųjų priežiūros klausimai 
yra sprendžiami, bet tik iš da-
lies. Iki Skandinavijos modelio 
dar labai toli. 

2014–2020 m. ES veiksmų 
programos 8 prioritete „Sociali-
nės įtraukties didinimas ir para-
ma kovai su skurdu“ numatoma 
remti veiklas, susijusias su šiais 
klausimais: kompleksinės pa-
slaugos (pavyzdžiui, dienos cen-
trų paslaugos, laikino „atokvė-
pio“ paslaugos, integralios soci-
alinės paslaugos namuose) vai-
kams, neįgaliesiems ir kitiems as-
menims, kuriems reikalinga prie-
žiūra siekiant, kad juos prižiūrin-
tiems asmenims būtų sudarytos 
geresnės sąlygos įgyti, patobu-
linti profesinę kvalifikaciją ir da-
lyvauti darbo rinkoje. Šie tikslai 
įtraukti ir į Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos parengtą  
Socialinės įtraukties didinimo 
2014–2020 m. veiksmų planą. 

Įstaigoms per artimiausius 6 
metus belieka pasinaudoti būsi-
ma parama, kad dar vienu žings-
neliu priartėtume prie šalių, išga-
linčių geriau pasirūpinti silpnais 
savo šalies piliečiais. 

Aurelija BABInSkIEnė

Raseinių neįgaliųjų dienos centre vyksta įvairūs renginiai.

Raseinių neįgaliųjų dienos centras įrengtas šiuolaikiškai.
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Daktaras
Aiskauda

Patvirtinta vieninga šeimos 
medicinos paslaugų teikimo 

namuose tvarka
Pagal „Dabartinės lietuvių kal-

bos žodyną“ triukšmas – „la-
bai smarkūs garsai, šauksmas, 
bildesys“. Tame pat žodyne gar-
sas apibūdinamas kaip „ausimis 
sugaunamas oro virpėjimas“. 
„Medicinos enciklopedija“ (to-
liau – ME) nurodo, jog triukš-
mas – „skirtingo dažnio ir stipru-
mo garsų visuma, neigiamai vei-
kianti organizmą“. Prie šio api-
brėžimo pridursime, jog virpesių 
dažnis matuojamas hercais, stip- 
rumas – decibelais (žr. žemiau). 

Sutrumpina gyvenimą
Austrijos gydytojai, remda-

miesi statistiniais metodais, nu-
statė, jog padidėjęs triukšmo ly-
gis sutrumpina žmogaus gyveni-
mą 10–12 metų. Mat stiprūs gar-
sai ne tik traumuoja klausą, bet 
taip pat kenkia visam organiz-
mui. Sveikatą žaloja netgi nelabai 
garsus, tačiau pastovus triukšmo 
fonas. Ypač dėl to nukenčia šir-
dis, kraujagyslės ir centrinė ner-
vų sistema. 

Pastabos. Europoje beveik 
trečdalį visų profesinių ligų su-
daro dėl triukšmo prarasta klau-
sa. Dėl šios ir kitų priežasčių 1 % 
suaugusiųjų turi žymų klausos 
sutrikimą, 5 % – vidutinį, 17 % – 
silpną. Manoma, jog iki 2015 m. 
klausos sutrikimų skaičius visa-
me pasaulyje išaugs iki 1,1 mili-
jardo (dabar apie 800 milijonų). 

Triukšmo dažnis 
Vienas iš triukšmo rodiklių – 

jo dažnis, išreikštas hercais. Her-
cas (pagal vokiečių fiziko H. R. 
Herco pavardę; toliau – Hz) yra 
periodinių procesų dažnio vie-
netas, lygus vienam ciklui (vir-
pesiui) per sekundę; tūkstantis 
hercų vadinamas kilohercu (to-
liau – kHz).

Žmogaus klausos aparatas 
gali sugauti toli gražu ne visus 
garsus, o tik nuo 16–20 Hz iki 20 
kHz. Beje, geriausiai girdimi kal-
bos garsai – 0,5–2 kHz dažnio to-
nai. Garsas, kurio dažnis nuo 16 
Hz iki 20 kHz vadinamas girdi-
muoju, kai garso dažnis mažes-
nis negu 16 Hz – infragarsu, gar-
so dažniui viršijus 15–20 kHz 
ribą – ultragarsu. 

Infragarso šaltiniai 
Infragarso šaltiniai gamtoje: 

stiprus vėjas, viesulas, uraganas, 
perkūnija, ugnikalnio išsiverži-
mas, žemės drebėjimas, cunamis, 
kai kurių labai stambių gyvūnų 
(pavyzdžiui, dramblių, ragano-
sių) skleidžiami garsai, įvairių 
labai didelių variklių (ypač re-
aktyvinių ar didelių elektros ge-
neratorių) žemo dažnio vibraci-
jos, karinis ir fejerverkų triukš-
mas (sprogimai, pabūklų šūviai, 
raketų startai), dideli koncertai.

Nuo infragarso svaigsta gal-
va, atsiranda nerimas, panika, 
baimė, pasitaiko ir kitokių fizio-
loginių pokyčių.

Ultragarso šaltiniai
Ultragarsą skleidžia: lietus, 

šikšnosparniai, delfinai, kai ku-
rių rūšių banginiai, mechaniniai 
ultragarso generatoriai (švilpu-
kai, sirenos, hidrodinaminiai vib- 
ratoriai). Ultragarsas plačiai nau-

Triukšmo žala 
sveikatai

dojamas medicinoje (fizioterapi-
ja, ultragarsinė diagnostika, chi-
rurgija ir t. t.), technikoje (kaitina-
mos, valomos, suvirinamos  me-
džiagos, lituojamas aliuminis ir 
jo lydiniai, iš metalo lydinių ir 
skysčių šalinamas oras ir kt.). Be 
to, ultragarsu gali būti sterilizuo-
jami maisto produktai, gerina-
mas sėklų daigumas, augalų au-
gimas ir brendimas.

Mūsų organizme ultragarso 
akustinė energija virsta šilumi-
ne. Dėl audinių giluminio įšilimo 
gerėja medžiagų apykaita, o tam  
tikro stiprumo ultragarsas gali 
sunaikinti tuberkuliozės, šiltinės, 
poliomielito, encefalito, salmone-
liozės sukėlėjus. Tačiau ilgalaikis 
ultragarso poveikis ardo audi-
nius ir kitaip kenkia organizmui.

Decibelai 
Decibelas (santrumpa dB) – 

garso stiprumo vienetas, t. y. 1/10 
belo dalis (belas – pagal JAV išra-
dėjo A. G. Belo pavardę – nesis-
teminis logaritminis energijų ir 
galių santykių vienetas; vartoja-
mas akustikoje, elektrotechniko-
je, radiotechnikoje). Kad būtų su-
prantamiau, pateikiame triukš-
mo intensyvumo šaltinių paly-
ginimo sąrašą:
0 dB – klausos riba; peteliškės 
sparnų judesiai,
10–20 dB – tariama tyluma, kai 
sveiką klausą turintis žmogus ne-
girdi šio stiprumo garsų,
20–30 dB – laikrodžio tiksėjimas 
kambaryje,
30–40 dB – kalbėjimas pašnibž-
domis,
40–60 dB – normali kalba ben-
draujant, tyli muzika, 
55–65 dB – radijo, televizoriaus 
garsai kambaryje,
70–90 dB – automobilių triukš-
mas gatvėje,
90–110 dB – diskotekų muzika,
110–140 dB – reaktyvinio lėktu-
vo triukšmas 25 metrų atstumu,
160 dB – šautuvo šūvis,
170 dB – pabūklo šūvis.

Triukšmo pasekmės:
• klausos susilpnėjimas, 
• epizodinis ar nuolatinis ūži-
mas ausyse,
• apkurtimas,
• pusiausvyros sutrikimai, 
• imuniteto susilpnėjimas,
• nuovargis,
• miego sutrikimai,
• depresija,
• nervinis dirglumas
• agresyvumas,
• galvos svaigimas,
• migreninis galvos skausmas,
• dėmesingumo sumažėjimas,
• atminties pablogėjimas,
• regos susilpnėjimas,
• odos ir raumenų jautrumo su-
mažėjimas,
• arterinio kraujospūdžio po-
kyčiai,
• skrandžio opaligė.

Pastabos. Padidėjusio triukš-
mo fone pablogėja žmonių ben-
dravimas, kartais atsiranda ne-
pasitenkinimas savimi, vienišu-
mo pojūtis, dažniau susergama 
psichikos ligomis, atsiranda ter-
pė nelaimingiems atsitikimams. 
Ilgai besikartojantis triukšmas, 
ypač kai viršijamos leistinos nor-

mos, gali sukelti triukšmaligę. 
120–130 dB ar didesnis garsas 

žmogui sukelia skausmo pojūtį, 
150 dB ir daugiau – sunkiai pa-
keliamas, gali sukelti kurtumą. 

Tylos minutės
Grįžus į namus iš mokyklos 

ar darbo reiktų pasimėgauti nors 
20–30 minučių tyla. Tuo metu tu-
rėtų būti išjungti tokie klausos 
dirgikliai, kaip telefonas, radijas 
ir televizorius. 

Beje, jeigu norime iš tikro pa-
dėti savo nervų sistemai, vien 
tylos bus mažai. Būtina arba at-
sigulti, arba patogiai atsisėsti, 
užsimerkti ir poilsiui skirtą lai-
ką pagalvoti apie ką nors ma-
lonaus. Jokiu būdu per poilsiui 
skirtas minutes nereikia skaity-
ti laikraščio, knygos ar dirbti ko-
kius kitokius, netgi labai malo-
nius darbus.

Pastabos. Absoliuti ilgalai-
kė šimtaprocentinė tyla taip pat 
nepageidautina. Bent savaitę nuo 
garsų izoliuotas žmogus prade-
da nervintis, pastebi mažėjantį 
protinį darbingumą.

Gamtos triukšmas, pavyz-
džiui, monotoniškas lietus, miš-
ko ošimas, paukščių giesmės 
žmogų atpalaiduoja, ramina, nu-
teikia optimistiškai. Ne veltui gy-
dytojai pataria dažniau lanky-
tis miške, parke, pabuvoti prie 
upės, jūros.

„Prie visko pripratęs“... 
Pasitaiko, kai žmonės, gyve-

nantys, pavyzdžiui, netoli auto-
magistralės pripranta prie trans-
porto keliamo triukšmo ir tvirti-
na nejaučiantys jokių nemalonių 
pojūčių, tačiau tai nereiškia, jog 
dėl to nenukenčia sveikata. 

Tik 20–30 dB triukšmo lygis 
laikomas normaliu, t. y. neža-
lingu žmogaus sveikatai, užtat  
stipresni garsai pradeda pamažu 
kenkti nervų sistemai. Kai triukš-
mo fonas pasiekia 70 dB ir dau-
giau, net ir „prie visko pripratęs“ 
žmogus anksčiau ar vėliau pra-
deda vis dažniau jausti nuovargį, 
nervinį dirglumą. Po to atsiran-
da pastovus nuovargis, arterinio 
kraujospūdžio pokyčiai, sumažė-
ja darbingumas (ypač protinis), 
gali pasireikšti neurozė (neuro-
zė – psichinės kilmės liga, kuri 
kyla dėl žmogaus vidinės grau-
žaties arba dėl labai jį žeidžiančių 
konfliktų su aplinka). Ir tai dar ne 
viskas. Dėl reguliaraus padidėju-
sio triukšmo fono žmogus anks-
čiau ar vėliau papildo neprigir-
dinčiųjų gretas.

Ar visada kalta aplinka?
Jauni žmonės mėgsta klau-

sytis garsios muzikos (100 dB ir 
daugiau) ne tik diskotekose, kon-
certų salėse, lauko estradose, bet 
ir namuose. Beje, kad namiškiai 
ir kaimynai nereikštų pretenzijų, 
garsios muzikos klausomasi su 
ausinėmis. Ir vienu, ir kitu atve-
ju tai stipriai žaloja klausą. Nu-
statyta, jog net 20 % jaunuolių, 
piktnaudžiaujančių garsia muzi-
ka, taip susigadina savo klausos 
aparatą, jog jis nieko nesiskiria 
nuo 85 metų sulaukusių senolių.

Romualdas oGInSkAS

Nuo gegužės 1 d. įsigalios nau-
ja vieninga šeimos medicinos 
paslaugų teikimo namuose tvar-
ka. Sveikatos apsaugos minis-
tro Vytenio Povilo Andriukai-
čio įsakymu patvirtintoje tvar-
koje numatyta, kad naujai prie 
Pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos (PASPĮ) prisi-
rašiusiems pacientams šeimos 
medicinos paslaugos namuo-
se bus teikiamos nepriklauso-
mai nuo jų gyvenamosios vie-
tos. Pacientams suteikta gali-
mybė paslaugas namuose gau-
ti iš arti namų esančios sveika-
tos priežiūros įstaigos, prie ku-
rios jis nėra prisirašęs.

Iki šiol galiojusioje tvarkoje 
buvo numatyta, kad PASPĮ va-
dovai patys tvirtino paslaugų 
namuose teikimo kriterijus ir 
taisykles. Skirtingos taisyklės ir 
kriterijai lėmė tai, kad pacientai 
namuose sulaukdavo nevieno-

dų šeimos medicinos paslaugų.
Naujoji tvarka numato, kad 

šeimos medicinos paslaugas na-
muose teikia šeimos, vaikų ligų, 
vidaus ligų gydytojai ir gydyto-
jai chirurgai. Paslaugos teikia-
mos naujagimiams, sergantiems 
vaikams iki vienerių metų arba 
sunkų neįgalumą turintiems 
vaikams, asmenims, kuriems 
nustatytas iki 25 proc. darbin-
gumo lygis arba specialus nuo-
latinės slaugos poreikis. Šeimos 
medicinos paslaugos namuose 
taip pat bus teikiamos ūmiai su-
trikus judėjimo funkcijai, karš-
čiavimo metu atsiradus odos 
bėrimams, esant aukštesnei nei  
38,5 °C temperatūrai, kurios ne-
veikia temperatūrą mažinan-
tys vaistai.

Pagal naująjį įsakymą pas-
laugų namuose teikimą privalo 
užtikrinti PASPĮ vadovas.

VLk ir „Bičiulystės“ inf. 

Unikali operacija
Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto (LSMU) ligoninės Kauno klinikų 
kardiologai pirmieji pasaulyje širdies 
ritmo sutrikimo priežastį pašalino pa-
naudodami lazerio spindulių pluoštą. 
Procedūra atlikta neužmigdžius paci-
ento, po jos nebuvo jokių komplikaci-
jų ir sugrįžo normalus širdies ritmas.

Kadangi tokia aritmijos pašalini-
mo operacija turėjo būti pirmoji pa-
saulyje, kompanijos VIMECON (Vokie-
tija) atstovai jai atlikti labai kruopščiai 
rinkosi ligoninę. Europos kardiologų 
draugijos padalinio – Europos širdies 
ritmo asociacijos išrinktasis preziden-
tas prof. Gerhardas Hindriksas (Leip-
cigas, Vokietija) rekomendavo Kau-
no klinikose dirbančią širdies elektro-
fiziologų komandą. Ši grupė, vado-
vaujama Kardiologijos klinikos širdies  
aritmijų sektoriaus vadovo docento 
Aro Puodžiukyno, perkateterines ari-
tmijų pašalinimo operacijas atlieka 
jau daugiau nei 20 metų.

Įprastai aritmijų židiniams šalinti 
yra naudojama radiodažninė energi-
ja (aukšta temperatūra), krioenergija 
(šalčio poveikis), retais atvejais – foku-
suotas ultragarsas arba taškinis laze-
rio spindulys. Kompanijos specialistai 
greitam ir saugiam plautinių venų izo-
liavimui pasiūlė iš esmės naują tech-
nologinį sprendimą: sukonstravo 
šviesolaidinį kateterį, kuriame specia-
lios konstrukcijos skaidulos perduoda 
energiją lazerio spindulių pluoštu. Au-
dinį veikia ne slenkantis taškinis laze-
rio spindulys, bet visa lazerinės švie-
sos linija, sklindanti iš kateterio kilpos. 
Neatveriant krūtinės ląstos, specialų 
kateterį galima įstumti į kairįjį priešir-
dį pro kraujagysles ir labai greitai izo-
liuoti aritmijos židinį.

Pirmuoju nauju būdu gydytu pa-
cientu tapo pasikartojančiu priešir-
džių virpėjimu sergantis vyras. Įpras-
tas gydymas vaistais šiam žmogui 
buvo neveiksmingas. Kardiologai, iš-
tyrę pacientą, nustatė, jog jo širdyje 
nėra ryškių struktūros pakitimų. Pri-
eita prie išvados, kad ritmo sutrikimą 
širdyje sukelia nenormalūs elektri-
niai impulsai, kuriuos galima pašalinti 
perkateterinės operacijos metu. Tam 
reikėjo elektriškai izoliuoti plautinių 
venų įtekėjimo į kairįjį prieširdį sritis. 

Pasak pacientą operavusio dr. 
Tomo Kazakevičiaus, kruopščiai su-
planuota operacija praėjo sklandžiai. 
Lazerinis kateteris buvo tiksliai nukrei-
piamas į širdies zonas, kurias reikėjo 
izoliuoti, o doc. Vytautas Zabiela intra-
kardiniu echoskopu kontroliavo vyks-
tančią procedūrą, kateterio padėtį ir 
jo prispaudimą. Šiuo metu tęsiamas 
reabilitacinis gydymas, operuoto vyro 
sveikatos būklė bus ir toliau stebima. 

Pažymėtina, jog kolegos vokiečiai 
gerai įvertino puikiai įrengtą LSMU 
Kardiologijos instituto eksperimen-
tinę operacinę, kurios personalui va-
dovauja prof. Vincentas Veikutis. Prie 
darniai dirbančios širdies elektrofi-
ziologų komandos prisijungė Širdies 
chirurgijos skyriaus vadovas dr. Povi-
las Jakuška ir aktyvūs LSMU studen-
tų mokslinės draugijos nariai.

Nors, pasak LSMU atstovės Džiul-
jetos Kulvietienės, lazerio pluošto pa-
rametrai ne kartą kruopščiai testuo-
ti laboratorijos sąlygomis, kauniečiai 
numatomos procedūros saugumu 
nusprendė įsitikinti patys. Prieš atlik-
dami pirmąją operaciją žmogui nau-
jąją technologiją jie išbandė operuo-
dami eksperimentinį gyvūną. 

Prostatos vėžio 
diagnostikai – 
nauja įranga

Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas įsigijo naujausią ultragarsi-
nės technologijos įrangą „Histoscan-
ning“, kuri leis tiksliai diagnozuoti pro-
statos vėžį. Instituto Onkourologijos 
poskyrio vyriausiojo ordinatoriaus Al-
berto Ulio teigimu, šia įranga bus ga-
lima gauti erdvinį ultragarsinį prosta-
tos žemėlapį, kuriame spalvotai ir aiš-
kiai matomos supiktybėjusių prosta-
tos audinių sritys ir jų apimtys, o toks 
tikslus įvertinimas turės didelę prak-
tinę naudą – gera prostatos vėžio vi-
zualizacija leis paimti biopsiją tyrimo 
metu tiesiai iš įtartinos vietos ir su-
mažinti klaidingai neigiamų biopsi-
jų dažnį, taip pat sudaryti prostatos 
vėžio žemėlapį prieš brachiterapiją, 
krioterapiją. Ši diagnostika leis taiky-
ti efektyvų individualizuotą gydymą, 
taikliai nukreiptą į vėžines ląsteles ir 
tausojantį sveikus audinius.

Pasaulyje „Histoscanning“ tech-
nologija jau naudojama daugiau nei 
10 metų. Baltijos šalyse pernai ją įsi-
gijo Rygos urologai.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Sveikatos  
naujovės
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Klausėte – 
atsakome: 

Priimtas sprendimas kom-
pensuoti per krizę sumažin-
tą darbo užmokestį Seimo 
nariams, teisėjams, kitiems 
valstybės tarnautojams, nu-
matytas pensijų kompensa-
vimo mechanizmas „Bičiu-
lystės“ skaitytojus paskati-
no susidomėti ir jiems skir-
tų tikslinių išmokų likimu. 
Neįgalieji klausia, ar jiems 
bus kompensuotos suma-
žintos slaugos ir priežiūros 
(pagalbos) išmokos? 

Slaugos, 
priežiūros 
(pagalbos) 

išmokų 
kompensavimas 

nesvarstomas 

Situaciją komentuoja Socia-
linės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Valstybinių pensi-
jų skyriaus vedėjo pavaduoto-
ja Inga BarauSkaItė.

Socialinių išmokų perskai-
čiavimo ir mokėjimo laikino-
jo įstatymo nuostatos dėl slau-
gos ir priežiūros (pagalbos) iš-
laidų tikslinių kompensacijų 
perskaičiavimo galiojo iki 2013 
m. gruodžio 31 d. Taigi nuo šių 
metų sausio 1 d. šių išmokų 
dydžiai jau vėl yra sugrąžinti 
į 2009 m. lygį. Šios kompensa-
cijos mokamos už praėjusį mė-
nesį, todėl atkurto dydžio išmo-
kos už sausį yra mokamos va-
sario mėnesį. 

Taip pat pažymėtina, kad 
slaugos ir priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos 
yra valstybės parama neįgalių 
asmenų specialiesiems porei-
kiams tenkinti, kuri teikiama 
atsižvelgiant į finansines gali-
mybes. Tai papildomos, kar-
tu su senatvės, netekto darbin-
gumo ar šalpos pensija moka-
mos išmokos. Šalpos pensijos 
niekada nebuvo sumažintos, 
sunkią negalią turintiems as-
menims mokamos netekto dar-
bingumo pensijos taip pat ne-
buvo perskaičiuojamos, o kitų 
valstybinių socialinio draudi-
mo pensijų dydžiai atkurti nuo 
2012 m. sausio 1 d. Jau šiais me-
tais planuojama pradėti šių pen-
sijų kompensavimą. Be to, neį-
galiųjų specialieji poreikiai ten-
kinami ne tik finansinėmis, bet 
ir techninės pagalbos priemonė-
mis bei socialinėmis paslaugo-
mis, todėl pastaraisiais metais 
neišmokėtų slaugos ir priežiū-
ros (pagalbos) išlaidų tikslinių 
kompensacijų sumų kompensa-
vimo klausimas šiuo metu nėra 
svarstomas.

Savarankišką verslą gali subrandinti 
širdžiai mielas pomėgis 

popieriaus savo viziją dėlioję 
Vida ir Vytautas Kusai stengėsi 
apgalvoti kiekvieną smulkme-
ną, daug konsultavosi su Palan-
gos darbo biržos specialistais. 
Vytautas prisimena iš jų visada 
sulaukdavęs geranoriškos pagal-
bos, patarimų. Tad ir didesnių 
klaidų pavyko išvengti. Iš skir-
tos subsidijos tik 12 ar 13 centų 
teko grąžinti... 

Svarbiausia –  
subrandinta idėja

V. Kusas pasakoja, kad šiai 
verslo idėjai buvo visiškai su-
brendę, turėjo tvirtą pagrindą. 
Beveik per porą dešimtmečių su-
venyrinius šunis kolekcionuojan-
ti pora jau buvo sukaupusi per 2 
tūkst. eksponatų, juos sunume-
ravusi, aprašiusi. 

Gavus darbo biržos subsidiją 
viskas įgijo naują išraišką: sure-
montavo muziejui skirtas nuosa-
vas patalpas, nusipirko reikalin-
gus baldus, kompiuterinę įran-
gą, susikūrė interneto svetainę, 
įsigijo vėsioms patalpoms skirtą  
drėgmės rinktuvą. Viską susi-
tvarkę ir įsirengę 2009-ųjų lapkri-
tį Kusai pakvietė palangiškius į 
Šunų muziejaus atidarymą. 

V. Kusas neslepia – savaran-
kiškam verslui valstybės skirta 
subsidija nė vieno milijonieriu-
mi nepavers. Trejus metus su-
sikurtą darbo vietą išsaugojęs ir 
toliau verslo neatsisakantis vy-
riškis juokauja, kad pernai jau 
duonai užsidirbo. Daug investi-
cijų pareikalauja reklama. 

Apie savo verslą vis susimąs-
tantiems neįgaliesiems V. Kusas 
gali patarti: pirmiausia reikia 
turėti idėją, ją „išnešioti“, viską 
detaliai apgalvoti, susiplanuo-
ti, kaip ir kur savo „produkciją“ 
realizuosi. „Gerai viską apmąs-
čius yra galimybė pradėti gyven-
ti savo galva ir dirbti savo ranko-
mis“, – patirtimi dalijasi vyriškis. 
Tačiau ir iš karto perspėja – reikės 
daug, atkakliai ir sąžiningai dirb-
ti, netgi aukotis. Tik tada pasieksi 
rezultato. Šunų muziejaus šeimi-
ninkas sako nė nedrįstąs pagal-
voti, kad muziejaus darbo valan-
domis galėtų neatverti jo durų, 
nors neslepia, kad žiemą būna 
savaičių, kai nesulaukia nė vie-
no lankytojo. 

Vyriškis mielai dalijasi ga-
limomis verslo idėjomis: akva- 
riuminių žuvyčių auginimas, 
paveikslų rėmų darymas, kiau-
šinių graviravimas. Sako, visus 
rimtai susidomėjusius gali ir pa-
konsultuoti. 

Sunkumų yra, bet jie 
įveikiami

Ritą Vaičekauskaitę savaran-
kiško verslo lik pastūmėjo pomė-
gis fotografuoti. Jauna moteris 
prisimena, jog domėjimąsi foto-
grafija sužadino Tauragės neįga-
liųjų reabilitacijos centre veikęs 
būrelis. Pirmosios Ritos nuotrau-
kų parodėlės buvo skirtos Tarp-
tautinei neįgaliųjų dienai. Ne-
trukus ji sulaukė kvietimo daly-
vauti Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos rengiamoje fotografų mė-
gėjų kūrybinėje stovykloje, ke-
lios jos nuotraukos buvo atrink-

tos į po Lietuvą keliaujančią ple-
nero dalyvių darbų parodą, pa-
teko į Seime surengtą neįgaliųjų 
kūrybos ekspoziciją. Ritos pomė-
gis pamažu stiprėjo, ji įgavo dau-
giau pasitikėjimo savimi.

Didėlės įtakos tolesniam do-
mėjimuisi fotografija turėjo pa-
žintis su taip pat neįgaliu, tačiau 
judėjimo problemų neturinčiu 
vyriškiu, nemažai nuveikusiu 
buitinės fotografijos srityje. Jis 
„užkrėtė“ Ritą svajone kurti savo 
fotografijos studiją.

R. Vaičekauskaitė neslepia, 
kad be pagalbos rateliais judan-
tis žmogus vargiai pajėgtų su-
tvarkyti visus reikalingus doku-
mentų subsidijai gauti. Prieš pa-
teikiant paraišką Darbo biržai, 
tenka atlikti nemažai parengia-

darbo vietos įsteigimo dienos. 
Patikras atlieka teritorinių dar-
bo biržų specialistai pagal pa-
tvirtintus grafikus. Jos atlieka-
mos ne rečiau kaip kartą per me-
tus, o jeigu buvo inicijuotas bent 
vienas neplaninis patikrinimas, 
planine tvarka tikrinama ne re-
čiau kaip kartą per pusmetį. Kol 
bus įsteigta sutartyje numatyta 
darbo vieta, kas mėnesį subsidi-
jos gavėjai privalo teikti veiklos 
finansinę ataskaitą. 

Maloni avantiūra 
užmaršina negalią

Vis dėlto, kai noras kurti vers-
lą kyla iš pomėgio, hobio, tada, 
pasak R. Vaičekauskaitės, įsive-
li į malonią avantiūrą, pasimirš-
ta įvairūs biurokratiniai sunku-

iš naujo „pamatuoti“ jėgas – juk 
ji sėdi neįgaliojo vežimėlyje (ak-
tyvią veiklą pasirinkusi 35-metė 
moteris su juo nesiskiria jau dau-
giau kaip pusę savo gyvenimo) 
ir apsispręsti dėl ateities. 

Kai turi tikslą,  
gali jo siekti

Ir V. Kusas, ir R .Vaičekaus-
kaitė – tie gerieji pavyzdžiai, kai 
pasinaudoję gauta subsidija ne-
įgalieji ir toliau lieka aktyvioje 
darbo rinkoje, siekia būti sava-
rankiški, išlaikyti susikurtą dar-
bo vietą. Tokius ketinimus yra 
išsakęs ir meninio siuvimo bei 
skiautinių meistro darbo vietą 
besikuriantis druskininkietis Ro-
bertas Šimonis. Viešosios įstai-
gos „Šimėja“ įkūrėją į savaran-
kišką verslą taip pat pastūmė-
jo pomėgis – jis siuva lėles. Beje, 
kiekvienai jų Robertas sukuria ir 
originalią istoriją, patrauklų pa-
sakojimą. Mugės, šventiniai ren-
giniai – tai tik pati pradžia, kur 
galima pamatyti bei įsigyti filo-
sofo bakalauro laipsnį turinčio 
neįgalaus vaikino kūrinių. Ro-
bertas planuoja įkurti interneti-
nę parduotuvę ir taip gerokai iš-
plėsti galimybes įsigyti gerą nuo-
taiką skleidžiančių jo siūtų lėlių. 
Optimistiškai į ateitį žvelgian-
tis vaikinas tikina, jog svarbiau-
sia gyvenime – turėti tikslą ir jo 
siekti. R. Šimonio planuose – po 
trejų metų iš savarankiško vers-
lo išaugsianti socialinė įmonė, 
suteiksianti darbo dar daugiau 
neįgaliųjų. 

Lietuvos darbo biržos duo-
menimis, praėjusiais metais, pa-
sinaudojęs savarankiško užimtu-
mo rėmimo priemone, sau darbo 
vietas įsteigė 31 neįgalusis: Aly-
taus regione – 1, Kauno – 2, Klai-
pėdos – 8, Panevėžio – 3, Šiau-
lių – 1, Plungės – 4, Tauragės – 
2, Utenos – 2, Vilniaus – 8. Tam 
buvo skirta 979,2 tūkst. Lt. Daž-
niausiai neįgalieji rinkosi triušių 
augintojų, masažuotojų, fotogra-
fų, siuvėjų, pardavėjų verslą. Pa-
sibaigus 36 mėn. kontrolės laiko-
tarpiui darbo vietas išlaiko apie 
30 proc. neįgaliųjų. 

Savo verslą dar tik planuojan-
tiems kurti neįgaliesiems Lietu-
vos darbo birža turi gerų žinių. 
Įsigaliojus Aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonių įgyven-
dinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 
naujai redakcijai (2014-02-07), ne-
įgalieji gali įsigyti lengvąjį auto-
mobilį, kuris turi 8 vietas kelei-
viams ir 1 sėdimą vietą vairuo-
tojui (to anksčiau teisės aktuo-
se nebuvo numatyta). Ir dar vie-
nas palengvinimas – sau darbo 
vietą įkūrę neįgalieji neprivalo 
už kiekvieną ketvirtį Darbo bir-
žai teikti ataskaitą apie vykdomą 
veiklą (iki 2014-02-07 to buvo rei-
kalaujama). Reikiamą informaci-
ją teritorinės darbo biržos gaus iš  
„Sodros“ duomenų bazės.

Kiekvieno verslo pradžia – 
nelengva, kartais net rizikinga. 
Tačiau, kaip žmonės sako, ge-
riau pabandžius nusivilti, negu 
iš viso nebandyti.

Aldona MILIEŠkIEnė
Nuotraukos iš Vytauto Kuso ir Ritos 

Vaičekauskaitės asmeninių albumų. 

(atkelta iš 1 psl.)

Šunų muziejaus ekspozicijoje – per 2 tūkst. eksponatų iš 37 pasaulio šalių.

mai. „Tiesiog žiūri, kaip kuo ko-
kybiškiau atlikti paslaugą, mo-
kaisi bendrauti su klientu. „La-
bai apsidžiaugi, kai klientas at-
eina antrą ir trečią sykį. Tai bylo-
ja, kad tavo pastangos – ne vel-
tui, – pasakoja Rita. – Prisiimi at-
sakomybę už savo darbo stilių,  
stiprėja vadybinės savybės. Pa-
simiršta negalia, jautiesi visaver-
tiškesnis.“

Įkurtoje fotografijos studijo-
je R. Vaičekauskaitė nusprendė 
daugiausiai dėmesio skirti vai-
kams. „Vaikų fotografavimas – 
iššūkis. Vaikai – ypatinga klien-
tų grupė. Mamų džiaugsmas at-
siimant nuotraukas – didesnė 
dovana nei pinigai“, – savo pa-
sirinkimą apibendrina fotostu-
dijos įkūrėja.

Deja, nepalankiai susiklos-
čius aplinkybėms (nepajėgė iš-
laikyti labai pabrangusių patal-
pų) fotostudiją Tauragėje teko 
uždaryti. Rita su vyru persikėlė 
į Šilalę. Kol kas pora čia tik ap-
sipranta, bando suvokti Šilalės 
rinką, žmonių požiūrį ir tikina, 
jog tokia padėtis – laikina. Pra-
dėto verslo neatsisakė, tik jis įga-
vo naujas formas – fotostudija iš 
stacionarios tapo mobilia, o foto-
grafijos paslaugas teikiamos pa-
gal iškvietimus. 

Atskaitomybės Darbo bir-
žai laikotarpiui baigusis, galima  
lengviau atsipūsti. Dabar R. Vai-
čekauskaitė ketina dar kartą įver-
tinti specialybės kompetencijas, 

mųjų darbų, apsilankyti įvairio-
se įstaigose. Retos aplinka pritai-
kyta rateliais judančiam žmogui. 

Pasak Ritos, nuo idėjos kur-
ti verslą iki dienos, kai pagaliau 
gavo subsidiją, prireikė 3 metų. 
Paraišką rašė pati. Teko nema-
žai konsultuotis su Darbo biržos 
specialistais, pasikliauti jų pata-
rimais. Didžiausia problema, su 
kuria susidūrė – reikalavimas iš 
anksto sukurti individualią įmo-
nę ir sąskaitoje jau turėti apie 10 
tūkst. litų. Nors savo verslo kū-
rimo rūpesčiai jau praeityje (bai-
gėsi Darbo biržos nustatytas 36 
mėn. laikotarpis, per kurį negrą-
žinamą valstybės subsidiją gavę 
neįgalieji turi išlaikyti įkurtą dar-
bo vietą), tačiau Rita ir šiandien 
mano, kad tokie barjerai kelyje į 
savarankišką verslą neįgaliajam 
yra per aukšti. Juk, pasak mo-
ters, retas neįgalusis turi sukau-
pęs reikalaujamą pinigų sumą, o 
jeigu sąskaitoje ji „guli“, jau gali 
ir pats imtis veiklos. Pasak jos, 
iš anksto reikia nusiteikti ir itin 
griežtoms patikroms, sudėtin-
giems mokesčių sistemos niu-
ansams. „Pinigų panaudojimas 
stipriai kontroliuojamas, pirkau 
tik šiai veiklai pačią būtiniausią 
įrangą“, – prisimena Rita. 

Darbo birža atlieka subsidijų 
darbo vietoms steigti apskaitą,  
tikrina jų panaudojimą pagal  
paskirtį, kontroliuoja, kad įsteig-
tos darbo vietos būtų išlaikytos 
ne trumpiau kaip 36 mėn. nuo 

Nori susipažinti
Man 68-eri, turiu judėjimo nega-
lią, vaikštau su lazdele. Esu jaut-
rus, nuoširdus, truputį meniš-
kas. Nerūkau. Gyvenu Biržuose. 
Ieškau į save panašios moters.

Mano tel. 8 690 119 81, 
skype – vytautasliepa.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 24 d. 
9.00 Kobra 11 (133) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žings-
nio. Būstas (kart.). 12.00 Premjera. 
Miestelio ligoninė (3/14). 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 
Senis (337) N-7. 17.00 Kobra 11 
(134) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (34). 19.25 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
LRT forumas. Pertraukije – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 
23.15 Dokumentinio kino vakaras. 
Ukraina. Prancūzija, 2011 m. (Sub-
titruota). 2 d. 0.25 Senis (337) (kart.) 
N-7. 1.40 Visi namie (kart.). 

Antradienis, vasario 25 d. 
9.00 Kobra 11 (134) (kart.) N-7. 

10.00 „Eurovizijos“ dainų konkurso 
nacionalinė atranka (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/1). 
13.00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (338) N-7. 17.00 Kobra 11 (135) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (35). 19.25 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Pinigų karta. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.15 Premjera. Prisikėlęs fa-
ras (4/8) N-7. 0.15 Senis (338) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, vasario 26 d. 
9.00 Kobra 11 (135) (kart.) N-7. 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (4/2). 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 Se-
nis (339) N-7. 17.00 Kobra 11 (136) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (36). 19.25 Bėdų turgus. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Istorijos detektyvai. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro 
žinios. 23.15 Premjera. Prisikėlęs fa-
ras (4/9) N-7. 0.15 Senis (339) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario 27 d. 
9.00 Kobra 11 (136) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/3). 
13.00 Bėdų turgus (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.50 Senis (340) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (137) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (37). 
19.25 Taip. Ne. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dėme-
sio centre. 21.45 Specialus tyrimas. 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Spe-
cialus tyrimas. 22.45 Vakaro žinios. 
23.15 Dabar aš. Drama. Lenkija, 
2004 m. N-7. 1.00 Senis (340) (kart.) 
N-7. 2.15 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, vasario 28 d. 
9.00 Kobra 11 (137) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (34–37) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/4). 
13.00 Taip. Ne (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (341) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (138) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.40 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 19.00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Že-
mės stulpai (4) N-7. 1.15 Senis (341) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, kovo 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 8.00 Pagalbos ranka. 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas (15). 
9.25 Premjera. Mažasis princas (6). 
9.50 Premjera. Aviukas Šonas (4/1). 
10.00 Linksmoji knyga. 10.30 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Durys atsidaro. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Pompėja. Lai-
ke susitingusių žmonių paslaptis. Di-
džioji Britanija, 2013 m. 13.00 Lietu-
vos vaikų ir moksleivių dainų TV kon-
kursas „Dainų dainelė 2014“. 15.00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 15.30 Pasaulio panorama. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.05 Orai. 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 „Eurovizijos“ dainų 
konkurso nacionalinės atrankos fina-
las. 23.00 Premjera. Mirtinas grožis. 
Kriminalinė komedija. JAV, Japoni-
ja, 1987 m. N-14. 1.05 Pasaulio do-
kumentika. Pompėja. Laike susitin-
gusių žmonių paslaptis. Didžioji Bri-
tanija, 2013 m. (kart.). 

Sekmadienis, kovo 2 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(kart., subtitruota). 6.30 Šventadie-
nio mintys. 7.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akade-
mija. 9.00 Džeronimas (16). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (7). 9.50 
Aviukas Šonas (4/2). 10.00 Gusta-
vo enciklopedija (subtitruota). 10.30 
Premjera. Leonardas (7, 8). 11.30 
Klausimėlis.lt 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Neregėtoji Arabija. 3 
d. Slenkančios kopos. Didžioji Bri-
tanija, 2013 m. (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (1/7, 8) N-7. 15.00 Surikatos. Dok. 
f. 2008 m. 16.45 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 
Stilius. 18.30 Lietuvos balsai. Chorų 
„Eurovizija“. 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Šerlokas. Skandalas 
Belgravijoje (2/1) N-7. (Subtitruota). 
23.15 Kelias į 2014 pasaulio futbolo 
čempionatą. 2 dalis. 23.45 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (1/7, 
8) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, vasario 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (15) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (315) (kart.) 
N-7. 7.55 Gydytojos dienoraš-
tis (3) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1840). 10.00 Benas ir Keitė (3, 4) 
N-7. 11.05 Drakonų kova. Evoliu-
cija. Fantastinis trileris. JAV, Hon-
kongas, 2009 m. 12.55 Ant bangos 
(48). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(8). 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(16). 14.30 Simpsonai (316) N-7. 
15.00 Rosarija (84) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (106) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (13) N-7. 20.00 Mafijos 
kronikos N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (25) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Kerštas (16) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (137) N-14. 0.00 Amerikiečiai 
(7) N-14. 1.00 Kaulai (16) N-14. 1.50 
Choras (3) N-7. 2.40 Eureka (10) 
N-7. 3.30 Anarchijos vaikai (2) N-14. 

Antradienis, vasario 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (16) (kart.). 7.25 Simp-
sonai (316) (kart.) N-7. 7.55 Gydy-
tojos dienoraštis (4) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1841). 10.00 Benas ir 
Keitė (5, 6) N-7. 11.00 TV Pagalba 
N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Būrys (20). 12.55 Ant bangos 
(49). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(9). 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(17). 14.30 Simpsonai (317) N-7. 
15.00 Rosarija (85) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (107) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (14) 20.00 Prieš srovę 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(26) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Tėvynė (12) N-14. 23.20 Pel-
kė (5) N-14. 0.20 Amerikiečiai (8) 
N-14. 1.20 Kaulai (17) N-14. 2.10 
Choras (4) N-7. 3.00 Eureka (11) 
N-7. 3.50 Anarchijos vaikai (3) N-14. 

Trečiadienis, vasario 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (17). 7.25 

Simpsonai (317) N-7. 7.55 Gydyto-
jos dienoraštis (5) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1842). 10.00 Benas ir 
Keitė (7, 8) N-7. 11.00 TV Pagalba 
N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Būrys (21). 12.55 Ant bangos 
(50). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(10). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (18). 14.30 Simpsonai (318) N-7. 
15.00 Rosarija (86) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (108) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (15) N-7. 20.00 Obelis 
nuo obels (7) N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (27) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Elementaru (22) N-14. 23.05 Pelkė 
(6) N-14. 0.05 Amerikiečiai (9) N-14. 
1.10 Kaulai (18) N-14. 2.00 Choras 
(5) N-7. 2.50 Eureka (12) N-7. 3.40 
Anarchijos vaikai (4) N-14. 

Ketvirtadienis, vasario 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (18) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (318) (kart.) 
N-7. 7.55 Gydytojos dienoraštis (6) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1843). 
10.00 Benas ir Keitė (9, 10) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Būrys (22). 
12.55 Ant bangos (51). 13.30 Gufis 
ir jo sūnus Maksas (11). 14.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (19). 14.30 
Simpsonai (319) N-7. 15.00 Rosa-
rija (87) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (109) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (16) N-7. 20.00 Kelionė pas 
šamaną N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (28) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Porininkai (6) N-7. 23.05 Kau-
lai (21) N-14. 0.05 Amerikiečiai (10) 
N-14. 1.05 Kaulai (19) N-14. 2.00 
Choras (6) N-7. 2.45 Eureka (13) 
N-7. 3.35 Anarchijos vaikai (5) N-14. 

Penktadienis, vasario 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (19). 7.25 
Simpsonai (319) N-7. 7.55 Gydyto-
jos dienoraštis (7) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1844). 10.00 Benas ir Kei-
tė (11, 12) N-7. 11.00 TV Pagalba 
N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Būrys (23). 12.55 Ant bangos 
(52). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(12). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (20). 14.30 Simpsonai (320) N-7. 
15.00 Rosarija (88) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (110). 17.00 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Rango. Animacinis f. JAV, 2011 
m. 21.45 Drilbitas. Komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 23.50 Nužudyti Bilą. 
Trileris. JAV, 2003 m. N-14. 1.55 
Kapitonas Griaustinis. Nuotykių f. 
Ispanija, 2011 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (12). 7.30 
Bidamanų turnyras (2). 8.00 Smur-
fai (16). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (6). 9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Nepaprasti Šarpė-
jos nuotykiai. Komedija. JAV, 2011 
m. 12.55 Amžini draugai. Drama. 
JAV, 2008 m. 14.55 Kamelotas (1) 
N-7. 16.00 Virtuvė (1). 16.40 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.10 Ekstrasen-
sai tiria (43) N-7. 18.20 Eurojackpot. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Šunų vieš-
butis. Filmas šeimai. JAV, Vokieti-
ja, 2009 m. 21.00 20 000 mylių po 
vandeniu. Nuotykių f. JAV, Australi-
ja, 1997 m. N-7. 0.45 Kelionė į Ame-
riką. Komedija. JAV, 1988 m. N-7. 
2.50 Sergėtojas. Trileris. Kanada, 
D. Britanija, 2004 m. N-14. 

Sekmadienis, kovo 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (13). 
7.30 Bidamanų turnyras (3). 8.00 
Smurfai (17). 8.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (7). 9.00 Sportuok su 
mumis. 9.30 Statybų TV. 10.00 Lai-
kas keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 
11.00 Daktaras Dolitlis. Komedi-
ja. JAV, 1998 m. 12.45 Išleistuvės. 
Komedija. JAV, 2011 m. N-7. 14.55 
Kamelotas (2) N-7. 16.00 Virtuvė (2) 
N-7. 16.40 Kvieskite daktarą! N-7. 
17.10 Ekstrasensai tiria (44) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės ko-
mentarai. 19.30 Šuolis! 22.30 Didy-
sis apiplėšimas. Trileris. JAV, 2013 
m. N-14. 0.20 Rikošetas. Kriminali-
nė drama. JAV, 2011 m. N-14. 2.00 
Porininkai (6) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, vasario 24 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.20 
Smalsutė Dora (29). 6.50 Tomas ir 
Džeris (52). 7.20 Na, palauk! (12) 
(kart.). 7.30 Žiema Rūpgienių kai-
me. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(93) N-7. 8.50 Mėnulijos paslaptis. 
Nuotykių f. šeimai. Didžioji Britanija, 
Prancūzija, Vengrija, 2008 m. (kart.) 
10.45 Žaislų istorija. Animacinis f. 
JAV, 1995 m. (kart.) 12.25 Ponas 
Bynas (6). 12.55 Madagaskaro pin-
gvinai (22). 13.25 Na, palauk! (13). 
13.35 Atsargiai, beždžionėlės! Ani-
macinis f. Rusija. 13.55 Audra (76) 
N-7. 15.00 Atpildas (57) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.50 24 
valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 KK2 N-7. 20.25 Nuo...
Iki.... 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
Juodasis sąrašas (4) N-7. 23.10 Ju-
dantis objektas (4) N-7. 0.10 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius (49) N-7. 1.05 Karališkos kan-
čios (4) N-7. 2.00 Žmogus juodu ap-
siaustu (3) N-7. 

Antradienis, vasario 25 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (30). 6.50 Tomas ir 
Džeris (53). 7.20 Na, palauk! (13) 
(kart.). 7.30 Atsargiai, beždžionė-
lės! Animacinis f. Rusija. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (94) N-7. 
8.50 Chotabyčius. Veiksmo ir nuoty-
kių komedija. Rusija, 2006 m. (kart.) 
N-7. 10.45 Ponas Bynas. Komedi-
ja. Didžioji Britanija, JAV, 1997 m. 
(kart.) N-7. 12.25 Ponas Bynas (7). 
12.55 Madagaskaro pingvinai (23). 
13.25 Na, palauk! (14). 13.35 Bež-
džionėlės, pirmyn! Animacinis f. Ru-
sija. 13.55 Audra (77) N-7. 15.00 At-
pildas (58) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Pašėlusios močiutės N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Pagrobti ir perduoti. 
Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. N-14. 
0.30 Įstatymas ir tvarka (50) N-7. 1.25 
Karališkos kančios (5) N-7. 2.20 Žmo-
gus juodu apsiaustu (4) N-7. 

Trečiadienis, vasario 26 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (31). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (1). 7.20 Na, palauk! 
(14) (kart.). 7.30 Beždžionėlės, pir-
myn! Animacinis f. Rusija. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (95) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.10 KK2 
(kart.) N-7. 11.00 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 12.25 Ponas Bynas (8). 
12.55 Madagaskaro pingvinai (24). 
13.25 Na, palauk! (15). 13.35 Bež-
džionėlės ir plėšikai. Animacinis f. 
Rusija. 13.55 Audra (78) N-7. 15.00 
Atpildas (59) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Baisiausia mano gyveni-
mo savaitė (11) N-7. 21.05 Ponas By-
nas. Humoro ser. Didžioji Britanija, 
1990 m. N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
21.45 Renkamės Europą. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Nuotaka iš Rusijos. 
Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, 2001 m. N-14. 0.00 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (51) 
N-7. 0.55 Karališkos kančios (6) N-7. 
1.50 Žmogus juodu apsiaustu (5) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 27 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (32). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (2). 7.20 Na, palauk! 
(15) (kart.). 7.30 Beždžionėlės ir plė-
šikai. Animacinis f. Rusija. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (96) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
KK2 (kart.) N-7. 11.45 Baisiausia 
mano gyvenimo savaitė (11) (kart.) 
N-7. 12.25 Ponas Bynas (9). 12.55 
Madagaskaro pingvinai (25). 13.25 
Na, palauk! (16). 13.35 Beždžionėlės 
operoje. Animacinis f. Rusija. 13.55 
Audra (79) N-7. 15.00 Atpildas (60) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.50 24 valandos N-7. 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Maksimali bausmė. 
Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 0.10 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (52) N-7. 1.05 Ties riba (17) 
N-14. 2.00 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, vasario 28 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (33). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (3). 7.20 Na, palauk! 
(16) (kart.). 7.30 Beždžionėlės opero-
je. Animacinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (97) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.30 Sochi 2014 
Olimpinės žiemos žaidynės. Uždary-
mo ceremonija (kart.). 12.25 Ponas 
Bynas (10). 12.55 Madagaskaro pin-
gvinai (26). 13.25 Na, palauk! (17). 
13.35 Pelenė. Animacinis f. Rusija, 
1979 m. 13.55 Audra (80) N-7. 15.00 
Atpildas (61) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
penktadienis N-7. 21.00 Mano vyras 
gali N-7. 22.10 Aukštyn kojom. Kome-
dija. JAV, 2003 m. N-7. 0.20 Begali-
nis Niko ir Noros grojaraštis. Roman-
tinė komedija. JAV, 2008 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (12). 6.55 Burtininkai (17). 
7.20 Įspūdingasis Žmogus-voras (1). 
7.45 Krepšininkai (25). 8.10 Mano 
draugė beždžionėlė (11). 8.35 Benas 
Tenas. Supervisata (3). 9.00 Recep-
tų užkalbėtoja. 9.30 Padėkime aug-
ti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Padangių 
gimnazija. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2005 m. 11.55 Pirmas sekmadienis. 
Kriminalinė komedija. JAV, 2008 m. 
N-7. 13.50 Mano puikioji auklė (36). 
14.25 Didingasis amžius (50) N-7. 
16.45 Ponas Magu. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 1997 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Žaislų is-
torija 2. Animacinis f. JAV, 1999 m. 
20.50 Kodas. L.O.B.I.A.I. Nuotykių 
f. JAV, 2004 m. N-7. 23.25 Pats bai-
siausias filmas 2. Parodijų komedija. 
JAV, 2001 m. N-14. 1.00 Vaiduokliai 
mokykloje. Siaubo f. JAV, 2012 m. S. 

Sekmadienis, kovo 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (13). 6.55 Burtininkai 
(18). 7.20 Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras (2). 7.45 Krepšininkai (26). 8.10 
Mano draugė beždžionėlė (12). 8.35 
Benas Tenas. Supervisata (4). 9.00 
Sveikatos ABC. 10.00 Atvykėliai. 
Nuotykių komedija. JAV, Prancūzi-
ja, 2001 m. N-7. 11.45 Prielipa. Ko-
medija. JAV, 1996 m. N-7. 13.45 
Mano puikioji auklė (37). 14.20 Di-
dingasis amžius (51) N-7. 16.45 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Šo-
kiai ant ledo. 23.10 Kerštas. Veiksmo 
f. JAV, 2002 m. N-14. 1.25 Pats bai-
siausias filmas 2. Parodijų komedija. 
JAV, 2001 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, vasario 24 d. 
6.50 Gamta iš arti (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 
Povestuvinė kelionė į Bermudus. 
Romantinė drama. Vokietija, 2010 
m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (94) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Nuotakos siaubūnės (8) N-7. 15.00 
Didžioji sėkmė (8). 15.30 Avataras 
(56). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(95) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (1) N-7. 19.30 PREMJERA Du 
su puse vyro (1) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
Tiesiai į širdį. Drama. Didžioji Brita-
nija, JAV, 2002 m. N-7. 23.15 Sparta-
kas. Prakeiktųjų karas (8) N-14. 0.20 
Mentalistas (1) (kart.) N-7. 1.15 Pro-
kurorų patikrinimas (95) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Šv.Triniano mokykla 2. 
Direktorės aukso legenda. Nuoty-
kių komedija. Didžioji Britanija, 2009 
m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (95) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Nuotakos siaubūnės (9) N-7. 15.00 
Didžioji sėkmė (9). 15.30 Avataras 
(57). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(96) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (2) N-7. 19.30 PREMJERA 
Du su puse vyro (2) N-7. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Kietakaktis. Komedija. JAV, 
2010 m. N-7. 23.30 Spartakas. Pra-
keiktųjų karas (9) N-14. 0.35 Menta-

listas (2) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (96) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, vasario 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Jūrų velniai (31, 32) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (96) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (10) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(10). 15.30 Avataras (58). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (97) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (3) N-7. 19.30 
PREMJERA Du su puse vyro (3) 
N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 Mes valdome 
naktį. Kriminalinis trileris. JAV, 2007 
m. N-14. 23.45 Spartakas. Prakeik-
tųjų karas (10) N-14. 0.50 Prokuro-
rų patikrinimas (97) (kart.) N-7. 1.50 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, vasario 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (97) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (11) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(11). 15.30 Avataras (59). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (98) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (4) N-7. 19.30 
PREMJERA Du su puse vyro (4) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuo-
kink mane N-7. 21.30 Babelis. Dra-
ma. JAV, Meksika, Prancūzija, 2006 
m. N-14. 0.20 Mentalistas (4) (kart.) 
N-7. 1.15 Prokurorų patikrinimas (98) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Penktadienis, vasario 28 d.
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Naujakuriai (1) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (98) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (12) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(12). 15.30 Avataras (60). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (99) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Jaunavedžiai (15, 16) 
N-7. 2 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (4) N-7. 21.30 Ugnies ringas III. 
Liūto smūgis. Veiksmo drama. JAV, 
1994 m. N-14. 23.20 Mes valdome 
naktį. Kriminalinis trileris. JAV, 2007 
m. (kart.) N-14. 1.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 1 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (62) N-7. 8.30 Atsar-
giai – moterys! (15) N-7. 9.00 Nere-
alu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Še-
fas rekomenduoja. 10.30 Kviečiu va-
karienės. 11.00 Naujakuriai (2) N-7. 
12.00 Žmogus prieš gamtą. Vietna-
mo džiunglėse (2) N-7. 13.00 Dvi-
račio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(15, 16) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (1) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Seni 
liūtai. Komedija. JAV, 2003 m. 21.35 
MANO HEROJUS Chaosas. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, JAV, Kana-
da, 2006 m. N-14. 23.40 AŠTRUS 
KINAS Rykliai puola. Siaubo f. Iz-
raelis, JAV, Pietų Afrika, 1999 m. S. 
1.30 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 2 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (63) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Pavojingi susitiki-
mai. Pelkių siaubūnai (1) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Mentai (2) N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Kedrų įlanka I. Drama. Kanada, 
2013 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS 
1812. Ulonų baladė. Istorinė drama. 
Rusija, 2012 m. N-14. 23.00 Babe-
lis. Drama. JAV, Meksika, Prancūzi-
ja, 2006 m. (kart.) N-14. 1.45 Bam-
ba TV. S. 
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Įkurti su onkologinėmis ligomis kovojantiems Lietuvos vaikams 
„Sergančio vaiko šeimos namučius“ („Šeimos namučiai“) – 
tokį tikslą užsibrėžė paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“.  
Apie tai pasakojama tinklalapyje www.zmones.lt

Ypač didelio palaikymo „Šei-
mos namučių“ kūrimui sulauk-
ta iš lietuvių, gyvenančių užsie-
nyje. Jau kovo 15 dieną Čikago-
je vyks bendras labdaros rengi-
nys „Vilties aitvarai“. O 12-metė 
Milda, gyvenanti Didžiojoje Bri-
tanijoje ir netekusi vėžiu sirgu-
sio broliuko, palaikydama „Šei-
mos namučių“ idėją, nusikirps... 
plaukus.

Viena „Mamų unijos“ steigė-
jų Rūta Mikelkevičiūtė pasakojo, 
kad susirgus vaikui onkologine 
liga, šeimos gyvenimas pasikei-
čia iš esmės. Sergančiųjų kasdie-
nybė – persmelkta rūpesčio, neri-
mo, skausmo. Susirgus vaikui – 
suserga ir visa šeima. Būtent tai 
ir paskatino „Šeimos namučių“ 
kūrimą – padėti suburti šeimą ir 
ją išlaikyti drauge, susidūrus su 
sunkia vaiko liga. Nes buvimas 
su artimaisiais namų aplinkoje 
tikrai padeda sveikti.

„Šeimos namučiai“ įsikurs 
maždaug 2 km spinduliu nuo 
Vaikų ligoninės onkohematolo-
gijos skyriaus Vilniuje (Santa-
riškėse). Juose bus 8 kambariai, 
iš kurių vienas bus skirtas palia-

tyviai slaugai (kai medicina ser-
gančiam vaikui padėti jau be-
jėgė). Kiekviena apsistojusi šei-
ma turės po atskirą kambarį su 
visa būtiniausia įranga. Pasta-
tas bus vieno aukšto, kad sun-
kiau judantys vaikai galėtų lais-
vai judėti patalpose, išeitų į lau-
ką. Prie kiekvieno kambario nu-
matomos terasos. Kieme žada-
ma įrengti vaikų žaidimų aikš-
telę, sodą.

„Šeimos namučiai“ kuriami 
tam, kad visa onkologinio ligo-
niuko šeima galėtų būti kartu: 
apsistotų juose tyrimų ar lanky-
mo metu, kad prie ligonio nuolat 
esantis šeimos narys galėtų pa-
ilsėti, pakeisti ligoninės palatą į 
namų aplinką. Taip pat juose bus 
įsteigtas Vaikų onkologijos infor-
macinis centras, suteiksiantis bet 
kokią informaciją apie ligą, gy-
dymąsi, pagalbą, reabilitaciją. 
„Šeimos namučiuose“ bus su-
teikiama nuolatinė onkopsicho-
logų, pediatrų, skausmo specia-
listų, dvasininkų pagalba. Vyks 
įvairios meno, muzikos, judesio 
ir kt. terapijos. Projektą planuo-
jama užbaigti 2018 m. 

Bus kuriami namučiai 
sergančiųjų šeimoms

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Susirgusių Alzheimerio liga žmonių slauga užkraunama ant ar-
timųjų pečių. Jie turi atsisakyti įprasto gyvenimo, mesti darbą. 
Šie žmonės ima gyventi iš pašalpų, galiausiai suserga ir jiems 
patiems prireikia globos. Ligoniams, kurie neturi artimųjų, pa-
galba dažnai neprieinama, neretai jie miršta vieniši ir apleisti – 
tokias išvadas daro Aušrinė Šėmienė „Valstietyje“ išspausdin-
tame straipsnyje.

Vienišų ligonių likimas – liūdnas

Vilnietė Juventa Sartatavičienė 
perėjo visą Alzheimerio liga su-
sirgusios 89-erių mamos slau-
gos pragarą. „Liga praside-
da tarsi iš pasalų – jos požy-
mius daug metų galima laikyti 
seno žmogaus charakterio po-
kyčiais. Pavyzdžiui, pavalgė ir 
paliko nešvarius indus ant sta-
lo, nusispjovė ant grindų, ėmė 
„dingti“ jos daiktai. Mama vi-
sada buvo valdinga ir kaprizin-
ga, tad mums net į galvą nešovė, 
jog tai – liga“, – pasakojo J. Sar-
tatavičienė.

Per pastaruosius dvejus me-
tus ne kartą J. Sartatavičienės 
mamą namo palydėjo nepažįsta-
mi žmonės, teko jos ieškoti pasi-
klydusios mieste, o pernai ji pra-
dėjo kliedėti: bendravo su miru-
siais žmonėmis, bėgdavo į gatvę 
gelbėti nuogo vaikelio. Moteriai 
buvo nustatyta Alzheimerio liga, 
skirtas gydymas. Tačiau jos nė 
minutei nebuvo galima palik-
ti vienos. Viena išeitis – moterį 
prižiūrėti namie ir samdyti tris 
slauges – dvi – dienai ir vieną – 
nakčiai, mat šie ligoniai pras-
tai miega, klejoja, bando išeiti į 
gatvę, tad šeima negali miego-
ti. Kita išeitis – pasirūpinti, kad 
mama patektų į globos namus.

J. Sartatavičienė suprato, kad 
slauga namie – prastas sprendi-
mas. Šeima pasirinko Vilniuje 
esantį Gerontologijos ir reabilita-

cijos centrą. Už minėtos įstaigos 
paslaugas šeimai tenka mokėti 
apie 2 tūkst. litų. Specializuotose 
įstaigose paslaugos gali kainuoti 
ir 3,5 tūkst. litų per mėnesį. „Li-
kimo ironija – mama buvo gy-
dytoja psichiatrė, daugelį metų 
dirbo garsiojoje ligoninėje Vasa-
ros gatvėje, vėliau – Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarny-
boje. Toje pačioje, kuri jai skyrė 
specialiąją priežiūrą, tad gauna-
me 154 Lt pašalpą“, – sakė J. Sar-
tatavičienė. 

Moteris kreipėsi į socialinės 
rūpybos institucijas, įvykdė vi-
sus nustatytus reikalavimus ir 
užpildė reikalingus dokumen-
tus. „Tikiuosi, kad pagal galio-
jančią tvarką už mamos prie-
žiūrą globos įstaigoje mokėsi-
me 80 proc. jos gaunamų paja-
mų, o likusią kainos už priežiū-
rą dalį sumokės valstybė“, – tei-
gė J. Sartatavičienė.

Vilniaus Centro poliklinikos 
Slaugos, paliatyviosios medici-
nos ir socialinių paslaugų kli-
nikos vedėja Renata Kudukytė-
Gasperė sakė, kad šios klinikos 
slaugytojos guodžiasi randan-
čios labai sunkios būklės vieni-
šų sergančių žmonių. Juos sten-
giamasi apgyvendinti globos 
namuose. Tačiau tai padaryti 
nelengva – valstybiniuose glo-
bos namuose vietų katastrofiš-
kai trūksta. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Pirmą kartą implantuota 
dirbtinė širdis

Galūnės netekimas yra 
neabejotinai traumuo-
janti patirtis. Nesvarbu, 
ar tai yra ilgai planuotos 
operacijos padarinys, ar 
kokios nors staiga nuti-
kusios nelaimės pasek-
mė. Seržantas Džesis Ko-
tlas neteko abejų kojų, 
dalyvaudamas karo mi-
sijoje Afganistane 2009 
metais. 

Dž. Kotlas sako žinojęs, kad jo 
darbas Jungtinių Amerikos vals-
tijų kariuomenėje yra pavojingas. 
Juo labiau kad nemaža dalis kari-
ninkų iš misijų Afganistane grįž-
davo sužeisti. Džesis abejų kojų 
neteko panašiai kaip ir kiti jo liki-
mo draugai – užlipęs ant sprog- 
mens karo zonoje. Tačiau vie-
nas dalykas iš tiesų stebina – vy-
ras sako nesigailintis to, kas įvy-
ko, ir net jeigu galėtų atsukti lai-
ką atgal, nieko nekeistų. Sakysi-
te, kaip tai įmanoma? Tiesiog ši 
nelaimė į Dž. Kotlo gyvenimą at-
vedė moterį, kurią jis laiko savo 
gyvenimo meile. 

Pavojingas karininko 
darbas

Džesis, kaip ir daugelis Jung-
tinių Amerikos valstijų karinin-
kų, buvo išsiųstas į karo misiją į 
Afganistaną. 2009 metų sausį jo 
būrys gavo užduotį pavojingame 
buvusiame karo ruože išminuo-
ti galimai ten esančius sprogme-
nis. Nelaimei, jis užlipo ant ma-
žytės minos, kurios minų detek-
torius neaptiko. Pasigirdo baisus 
sprogimas ir Džesis pajuto, kaip 
skrieja oru. Tuo metu sako pasi-
džiaugęs, kad neteko tik vienos 
kojos. Išsisklaidžius dūmams, 
gulėdamas purvo baloje, jau-
nas vyras pamatė, kad vis dėlto 
mina nuplėšė abi. Laikas sulėtė-
jo, Džesis nebesuprato, kas vyks-
ta. Laimei, jo būrio draugai sku-
biai ėmėsi iniciatyvos ir pasirū-
pino sužeistuoju. 

Ilgas gijimo procesas
Džesis metus praleido rea-

bilitacijos klinikoje, kuri specia-
lizuojasi gydyti žmones po ga-
lūnių amputacijos. Čia Dž. Kot-
las gydėsi ir mokėsi vaikščioti 
su protezais. Karininkas sunkiai 
dirbo, kad sutvirtintų savo rau-

Meilė, kuri gydo
menis. Džesį palaikė jo šeima ir 
draugai – jie padėjo jam išlikti  
stipriam tiek fiziškai, tiek ir dva-
siškai. Vyras stengėsi koncen-
truotis ne į tai, ko neteko, bet į 
tai, ką turi. Naujai atrado užmirš-
tas veiklas – prisiminė džiaugs-
mą groti pianinu.

Meilė, nugalinti visas 
abejones

Dž. Kotlas su savo būsima 
žmona Kele susitiko mamos 
dėka. Džesiui išsyk patiko mer-
gina, tačiau jis net nedrįso sva-
joti, kad dėl savo negalios galė-
tų būti kartu su ja. Kelė nuo pat 
pažinties pradžios pajautė, jog 
šiam vaikinui nori padėti. Dže-
siui ne iš karto pavyko įveikti 
savo kompleksus, turėjo praei-
ti šiek tiek laiko, kol jis suprato, 
kad liko toks pats, kaip ir anks-
čiau, ir kojų netektis nepakeitė jo.

Poros santykiai klostėsi pui-
kiai. Džesio mamos žodžiais ta-
riant, jie sutapo tarsi dėlionės 
detalės. Nors Kelė prisipažino iš 
pradžių nerimavusi dėl Džesio 
negalios, tačiau jos baimės grei-
tai išsisklaidė pamačius, kaip 
puikiai jie sutaria ir koks nuos-

tabus žmogus yra Džesis. Pora 
nusprendė susituokti.

Santykiams svarbi parama
Kelė yra labai jautri moteris 

ir visuomet geba pastebėti vyro 
poreikius. Pavyzdžiui, anksčiau 
jiems einant į paplūdimį Dž. Kot-
las į vandenį patekdavo remda-
masis rankomis. Toks judėjimo 
būdas buvo labai varginantis. 
Galiausiai Kelė išdrįso ir švelniai 
pasiūlė nunešti Džesį iki van-
dens ant savo nugaros. Iš pra-
džių Džesiui ši mintis nepatiko, 
kadangi tai, jo nuomone, žemi-
no vyriškumą, tačiau galiausiai 
sutiko su pasiūlymu, nes būtent 
visapusė parama santykiuose ir 
yra svarbiausias laimingos san-
tuokos veiksnys. 

Šiuo metu Džesis studijuo-
ja biologiją San Diego universi-
tete. Jei ko nors negali daryti, jis 
pasirenka tai, ką gali. Nuobodus 
ir neambicingas gyvenimas – ne 
šiam vyrui. Kelė ir Džesis pui-
kiai supranta, kad tik nuo jų pa-
čių požiūrio priklauso jų gyveni-
mo kokybė. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma LukoŠEVIČIŪtė

ji buvo implantuota 2013 metų 
gruodžio 18-ąją Žoržo Pompi-
du Europos ligoninėje Paryžiu-
je, rašo newscientist.com.

Šis įtaisas pakeičia tikrąją 
širdį ir palaiko paciento gyvy-
bę, kol jis laukia donoro. „Car-
mat“ tvirtina, kad dirbtinė šir-
dis gali būti naudojama iki pen-
kerių metų. Energijos jai sutei-
kia ličio jonų baterijos kūno iš-
orėje, o jutikliai stebi ir automa-
tiškai kontroliuoja kraujotaką, 
kad ji prisiderintų prie pacien-
to veiklos.

Dirbtinė širdis pagaminta iš 
biomedžiagų, kurios neleidžia 

Veikiausiai dažnas gali 
atpažinti širdies mode-
lį. Tačiau jei tai objek-
tas, panašus į popierinių 
juostelių laikiklį ir Antro-
jo pasaulinio karo laikų 
dujokaukę, vargu ar pa-
galvosime, kad tai gali 
būti širdis.

organizmui jos atmesti. Ji yra 
maždaug triskart didesnė už na-
tūralų organą, todėl tinka tik 65 
proc. pacientų. Tačiau ją galima 
implantuoti 86 proc. vyrų, nes 
jų krūtinės ląsta būna didesnė.

Pirmoji operacija buvo sėk-
minga: teigiama, kad pacientas 
yra sąmoningas ir kalbasi su 
šeimos nariais. Savo pranešime 
spaudai ligoninė nurodė, kad 
prietaisas dirba gerai.

„Dirbtinė širdis funkcionuo-
ja normaliai ir automatiškai pri-
sitaiko prie organizmo poreikių 
be jokio rankinio įsikišimo“, – 
rašė chirurgai.

Būtent minėtus daiktus prime-
na dirbtinė širdis, kurią sukūrė 
prancūzų įmonė „Carmat“. Ji 
skirta žmonėms, kurių natūrali 
širdis tokia silpna, jog nebega-
li pumpuoti kraujo ir palaikyti 
gyvybės. Pirmą kartą žmogui 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Svajūnė GRItkuVIEnė

Prie kūrybos 
šaltinio

Jadvygos Juzėnienės eilėraščių 
knygelę „Po minčių skraiste“ 

malonu paimti į rankas žiemos 
šalčiams spaudžiant – dėl va-
sariškai šilto viršelio, kurį puo-
šia didžiulis saulėgrąžos žie-
das. Yra čia ir kelios visai vy-
kusios pačios autorės iliustra-
cijos. O ar tekstai taip pat sušil-
dys skaitytoją? Pavartykime ir 
pamatysime.

Rinkinys pradedamas ei-
lėraščiu „Minčių skrynelėj – 
mano knygelė“. Metafora, liu-
dijanti, kad autorė šią knygą 
leidžia gerai apgalvojusi ir ti-
kėdamasi, kad, atvėrus skryne-
lę, joje rasis bent vienas kitas ei-
lėraštis, kuris patiks skaitytojui: 
„Džiaugsiuos, jei ir kitas mano 
mintis paskaitys / Kartu su ma-
nimi apie gyvenimą pamąstys.“ 
Todėl galima ją pagirti už tai, 
kad knygoje atsirado įvai-
raus pobūdžio tekstų: ir ly-
riškų eilėraščių (apie gamtą, 
gimtinę, artimus žmones...), 
ir ironiškų pasakėčių. Ban-
dyta netgi į skyrius juos su-
dėlioti: „Gyvenimo keliu“, 
„Minčių labirintai“, „Gam-
tos prieglobstyje“, „Mintys, 
skirtos artimiesiems, įvai-
rioms progoms, pamąsty-
mai“, „Pasakėčios ir dar kai 
kas“, nors tas skirstymas la-
bai sąlyginis.

Galbūt ir išleista ši kny-
gelė visų pirma artimie-
siems, giminėms, bičiuliams, 
kaimynams ar kolegoms 
mokytojams?.. Tai liudytų 
nuotraukų iš asmeninio al-
bumo gausa – tiek pramaišiui 
su eilėraščiais, tiek knygos gale. 
Daugelis nuotraukų vertingos 
irgi tik tiems, kurie pažįsta auto-
rę. Tačiau yra ir įdomesnių, laiko 
patikrintų, į kurias žiūrėdamas 
gali tyrinėti ne tik veidų bruo-
žus ar šypsenas, bet ir, pavyz-
džiui, praėjusio amžiaus sep-
tintojo dešimt-mečio šukuose-
nas ar drabužių stilių. Supran-
ti, kad 1954-ųjų vasarą prie upės 
sėdėjusi mergina tebegyvena ei-
lėraštyje „Prie Šventosios“, o jos 
akys ilgesingai įsmeigtos ne tik į 
tolius, kur matyti Ukmergės pi-
liakalnis, bet ir į praeitį...

Ir ką gi – skaitant šiuos neį-
mantrius eilėraščius nejučia ap-
ima jausmas, kad laikas negai-
lestingai skuba į priekį ir tokia 
gimtinė, kokią vaizduoja auto-
rė, ir lieka tik posmuose. Ne-
svarbu, kad minimi konkre-
tūs vietovardžiai ar pavadini-
mai (Dubysa, Šventosios upė,  
Vilkmergės upelis, Karališ-
kės...), susidaro įspūdis, kad 
tai galėtų būti bet kur Lietuvo-
je, toks vienodas atrodo peiza-
žas: tie patys miškai, laukai, žo-
lynais kvepiantis oras, ir visos 
sodybos skendi vyšnių ar obe-
lų žieduose:

Kas slepiasi po 
minčių skraiste? 

Iš „Bičiulystės“  
bičiulių kūrybos

o
Man rudenį žadėjot... 
(dailininkei P. Raudonikienei)

Ir vėl į kelią... Gal sustoti laikas?
Kur šitiek metų bėgu nuo savęs?
Teisybė, nieks už rankos ir nelaiko:
„Nebemaža, gyventi tau ir spręst...“

Aš palikau Jums savo meilę tylią,
Jos nemokėjau garsiai išsakyt,
Tik atminties šakelę nusiskyniau,
O nulaužta vieta labai skaudi.

Man rudenį žadėjot nutapyti,
(teptukas klauso didelės širdies).
Į traukinį tik vakaras sulytas
Tarsi bičiulis senas palydės.

Juk lauks ruduo – ryškiausias metų laikas
Ir Jūsų rankų glėbio šiluma...
Mums kartais Marse pabuvoti reikia
Idant suvoktume – kokia brangi Venta.

Bateliai
Ar turi dar su kuo pasėdėti, žmogau,
Apie orą, „bites“ pakalbėti?
Ar turi ko ilgėtis, mylėti ir laukt
Prie arbatos puodelio per lietų?

Tik iš įpročio priešais puodeliai šit du
Su paukštukais auksiniais snapeliais.
Renovuotam „narvely“ – vienatvė ir tu.
Ir žmonos smailianosiai bateliai.

Ji kas naktį parbėgs iš dangaus tekina,
Kai blaškysies ir šauksi jos vardą,
Drėgną kaktą nubrauks ne sparnu, o 
                                                              ranka,
Jei bučiuota – labai prasikaltus.

Ir kai miestą iš miego išbudins lietus
Užplikysi žiupsnelį čiobrelių.
Kiek vienatvių languos! Kiek galvelių
                                                             baltų!
Bet namuos vis sulaiko bateliai...

Mintys pabirutės:
* * *
Lėktuvais Lietuva iš Lietuvos,
Raminam vienas kitą: „Ne į karą...“
Balta senutė žinią ištransliuos:
„Girdėjau, Dievas Londone gyvena.“

* * *
Laimutei
Kur gi tu bėgi, skruzdėliuke, 
Vis dėl kitų, save užmiršus?
Asfaltu kaukšinčiais kulniukais
„Vilties“ gatve – dangaus paviršium.

* * *
O kaštonai žydės, dar žydės, –
Jei pavyks klaidžią pūgą išbristi,
Jei beglobio kačiuko – širdies 
Neužlodys „draugai“ vakarykščiai. 

* * *
Skaitėm eiles Salomėjos,
Svajojom, tikėjom, mylėjom, –
Gyvenome taip, kaip mokėjom...

* * *
Mus vadina karta prarasta, –
Ar labiau prarastų nėra?..

Tėvynė man prasideda nuo kiemo,
Sode paskendusio gimtinės namo,
Beržų alėjos, čiulbančių varnėnų,
Gandrų, parskridusių į lizdą seną.

Tėvynė man – ten, kur tėvai gyvena.
Pievoj ją pramintas takas mena.
Naminė duona, kvepiantis medus
Ir kelias, vedantis pro mišką į namus.

                                                           
Manau, kad ne vienas anų 

laikų autorius „atpažintų“ čia 
savo sodybą, o juk J. Juzėnienė 
rašo apie savąją... 

Kalbėdama apie motiną J. 
Juzėnienė lygina ją, kaip dau-
gelis, su saule, nevystančia 
gėle, vadina ramybės uostu. 
Tai jos rankos „tyliai lopšį supa“, 
„per gyvenimą veda, kad tu nesu-
kluptum“. O vaikams užaugus 
ir išvykus – laukia, žvelgia į ke-

O kiek ekskursijų po šalį suorga-
nizavo!
Senjorai žiniom praturtėjo,
Šoko ir dainavo.
Jis visad ką nors sugalvos,
Kad pokaris ir sunkmetis dabar, 
palikę dvasioje terpę,
Neužželtų kerpėmis.    

Šitame eilėraštyje per konk-
rečias veiklas atskleidžiamas 
charakteris – ir dar su humo-
ru... Prieš akis stoja gyvas žmo-
gus, kurio su niekuo nesupai-
niosi. Lygiai tokia pat išskirti-
nė, įdomi atrodo Lionė (Leo-
kadijai Staškūnienei dedikuo-
tas eilėraštis) – puiki mezgėja 
(„Mezgi suvenyrus, įvairias gro-
žybes: / Čia spokso jautis, čia rai-
ba pelėda – / Tokį suvenyrą įteikti 
negėda!“). O štai sesė Augutė ly-

ginama su „smilgele iš myli-
mos gimtinės“, kaip tūkstan-
čiai seserų... 

Atskirai reikėtų paminėti 
autorės bandymus kurti pa-
sakėčias, šiandienos Lietu-
vos gyvenimą perkeliant į 
žvėrių pasaulį. Žvėrims, se-
kant liaudies pasakų tradi-
cija, suteikiamos tam tikros 
charakterio savybės. Lapė, 
suprantama, gudruolė, lin-
kusi į apgaulę („Kaip sugal-
vojo lapė – taip padarė: / Ban-
krotan kurmį greit suvarė“), 
sudaranti suktus sandėrius 
su vilku („Nuo valkatavimo jų 
kailiai buvo jau nudryžę: / Pra-
lobt klasta jie buvo pasiryžę“). 
Nuo liaudies pasakų ir kla-
sikinių, pvz., Ezopo, pasakė-

čių J. Juzėnienės pasakėčios ski-
riasi tuo, kad tradiciškai blogieji 
veikėjai gauna ko nusipelnę – už 
blogus darbus galiausiai tenka 
sumokėti, o čia autorė dažniau-
siai (išskyrus gal „Išpuikėlį ko-
pūstą“) situaciją palieka tokią, 
kokia yra: apgavo – tai apgavo, 
sunyko giria dėl nelegaliai sta-
tomų „gražuolių dvarų“ – tai 
sunyko... Lieka tik atsidusti ir, 
kaip tai pelėdai svarstyti: „Kada 
klastūnai vogti ir apgaudinėt su-
stos – / Pelėda mąsto girioj ant ša-
kos“. Nelinksma šiandiena. Gal 
todėl ir bėgama, bent jau minti-
mis ir posmais, į tą praeitį, kur 
„pavasariais vėl sodai žydi“, ieško-
ma „prasmės ir lygiausio žvaigždė-
to kelio“, kai idealizuojamas nu-
eitas kelias ir net skaudžios gy-
venimo pamokos branginamos. 
O jei reikėtų išrinkti gražiausią 
šio rinkinio posmelį, tai neabe-
jotinai būtų pirmasis iš eilėraš-
čio „Pavasaris“ – kupinas tra-
paus skaidrumo:

Pavasario pranašas
Vyturėlis mažas
Nuo grumsto pakilo
Tarytum miražas.

Straujos upelis (Varėnos r.) Egidijaus Skipario nuotr.

lią, „ar rugiai sužėlę, ar klevai pa-
geltę“. Suprantama, čia akivaiz-
di liaudies dainų įtaka. Moks-
liškai kalbant – archetipai. Vie-
na vertus, jie padeda išsaugo-
ti ir pratęsti tradiciją, kita ver-
tus, leidžia išliūdėti, išraudo-
ti skausmą, mamos netekus 
(„Apkabinu aš klevą – lyg motulės 
būta – / Nuramint širdelę... Man 
labai jos trūko.“ Panašiai kalba-
ma ir apie tėvą – jis kaip ąžuo-
las, stiprybė ir „siela gimtinės 
namo“, „į vaiko širdį langas“. To-
kie, tėvams skirti žodžiai – tam 
tikra rašymo terapija. Tikriau-
siai be jos neapsieina nė vienas 
autorius, įtikėjęs, kad jeigu seks 
didžiaisiais klasikais (Mairo-
niu, S. Nėrim, B. Brazdžioniu, 
J. Marcinkevičium...), tai para-
šys „taip, kaip jie“ ir visiems 
bus gražu. Tačiau gražiausia – 
tik saviems...

Vis dėlto ir „tik saviems“ 
skirti posmai gali būti įdomūs 
platesnei auditorijai. Sudomino 
tekstas „Skiriu Ukmergės PŽA 
vadovui Alfonsui Bernotui“:

Jį gatvėj pamatysi ankstų rytą,
Skubantį Pagyvenusių žmonių 
asociacijos reikalų tvarkyti.
(...) nijolė kVIEtkAuSkė
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