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Išsipildė svajonė
Tiesa, Rimvydas nėra kariuo-

menės dalis – jis Šaulių sąjun-
gos narys. Cerebriniu paralyžiu-
mi sergantis vyriškis džiaugia-
si galėjęs įsilieti į jų gretas. Tai, 
kad Rimvydas sunkiai išstovi ri-
kiuotėje, kad negali bėgioti, nė-
ra kliūtis jam tapti visaverčiu są-
jungos nariu. 

Karaliaus Mindaugo šaulių 
10-osios rinktinės, vienijančios 
sostinės ir apskrities narius, va-

das majoras Mindaugas Milius 
sako, kad šauliu gali būti kiekvie-
nas. Pasak jo, nepriekaištinga re-
putacija ir pasiryžimas pavojaus 
atveju ginti Tėvynę daug svar-
biau nei fizinės savybės. 

R. Gurskas sako, kad „užsi-
tarnauti“ uniformą buvo jo se-
na svajonė. Vyriškis augo su 2 
broliais, kurie abu tarnavo ka-
riuomenėje. Jis sako visą laiką 
jautęs šiokį tokį kirminą širdy – 
o kodėl jis negali. Nors suvokė, 
kad cerebriniu paralyžiumi ser-
gančiajam tai nerealu – tuo laiku 
Rimvydas net mokyklos negalė-
jo lankyti, jau nekalbant apie ka-
riuomenę... Mintis apie galimybę 
tarnauti Tėvynei vis sugrįždavo... 
Ir vieną dieną jis pravėrė Šaulių 
sąjungos duris. Nesulaukė jokios 
nuostabos, išplėstų akių (o ko gi 
čia tam neįgaliam prireikė). Pa-
rašė prašymą ir pernai liepos 
5-ąją davė priesaiką. Diena, kai 
daugybės žmonių akivaizdoje 
prisiekė būti ištikimas Lietuvos 
valstybei, negailėdamas jėgų ir 
gyvybės ginti ir saugoti jos ne-
priklausomybę, teritorinį vienti-
sumą ir konstitucinę santvarką, 
į Rimvydo atmintį įsirėžė ilgam. 

Netrukus prasidėjo veiklos – 
įvairios paskaitos, mokymai. Iš pra-
džių išklausė bazinį šaulio kursą.  

Didvyriai – ne tik himno 
žodžiuose

„Tarp Lietuvos žmonių yra 
daugybė tokių, kuriuos galime 
vadinti herojais. Jų istorijos ir 
darbai yra skirtingi, tačiau nepa-
prasti ir keičiantys kitų gyveni-
mus. Šie žmonės įkvepia daugiau 

drąsos, atsakomybės, pasitikėji-
mo savo jėgomis ir pasididžiavi-
mo, kad mūsų didvyriai – ne tik 
himno žodžiuose ar istorijos pus-
lapiuose, bet ir šių dienų gyveni-
me“, – į susirinkusius konkurso 
dalyvius kreipėsi šalies vadovė 
D. Grybauskaitė.

Į iškilmingą apdovanojimų 
ceremoniją Prezidentūros kolo-
nų salėje susirinko nepažįstami, 
ko gero, niekada anksčiau nesu-
sitikę ir vienas apie kitą nieko 
nežinantys žmonės. Tačiau vi-
sus juos vienijo bendras bruo-
žas – šiais žmonėmis visada gali-
ma pasikliauti. Jie nedvejodami 
puola gelbėti žmogaus iš degan-
čio namo, bet likimo valiai nepa-
lieka ir paskutines jėgas prara-
dusios ant užšalusio ežero slidi-
nėjančios stirnos. Jie nuo smur-
taujančio sutuoktinio gelbsti iš 
baimės drebančią moterį, o taip 
pat įkuria namus iš gyvenimo 
klystkelių grįžti pasiryžusiems 
žmonėms. Jie saugo per anksti į 
šį pasaulį pasibeldusių kūdikių 
gyvybes, o kartais drąsiai me-
ta iššūkį likimui: manęs nega-
lia nepalauš, savo svajonės link 
aš eisiu net užgesus akių švie-
sai, nersiu į parolimpinį plauki-
mo takelį ir nejausdamas kojų, 
pakilsiu iš neįgaliojo vežimėlio, 
kai niekas tuo netikės...

Geradariams – Lietuvos 
trispalvė

25 konkurso dalyviai – 25 
skirtingos, jaudinančios, įkve-
piančios jų gyvenimo istorijos. 
Plačiajai visuomenei Delfi inter-
neto portalas papasakojo apie šių 
žmonių gyvenimus, jų svajones, 
netikėtus likimo vingius. Ir, pa-
sak šio portalo atstovų, sulaukė 
gana didelio grįžtamojo ryšio – 
pozityvių skaitytojų atsiliepimų, 
jų pagarbos ir dėkingumo šiems 
paprastiems, šalia mūsų gyve-
nantiems, dirbantiems žmonėms.  

Rimvydas Gurskas Vasa-
rio 16-ąją pasitiko iškil-
mingai. Jis kartu su kitais 
stovėjo rikiuotėje ant Ge-
dimino kalno keliant Lie-
tuvos valstybės vėliavą. 
Ši situacija jaudina dėl 
kelių dalykų: ir dėl pro-
gos iškilmingumo, ir dėl 
to, kad judėjimo negalią 
turintis vyriškis, „nurašy-
tas“ kaip netinkamas ka-
riuomenei, turi galimybę 
užsivilkti uniformą ir sto-
vėti pasiruošusiųjų ginti 
Tėvynę gretose. 

Integracijos keliu

Lietuvoje vis garsiau kalbame apie žmones, kurie, atsi-
dūrę ties sunkaus, dažnai netikėto apsisprendimo riba, 
nedvejodami ją peržengia, kad ištiestų pagalbos ranką į 
nelaimę patekusiam, nuskriaustam, kitų atstumtam, viltį 
praradusiam žmogui. Jau trečius metus didžiausias ša-
lies naujienų portalas Delfi ir draudimo bendrovė „Gjen-
sidige Baltic“ rengia Lietuvos Respublikos prezidentės 
Dalios Grybauskaitė globojamą konkursą „Herojai tarp 
mūsų“, kad padėkotų tokiems žmonėms, paskatintų jų 
pavyzdžiu pasekti mus visus. Šiemet pelnyti šį garbingą 
vardą pretendavo 25 žmogiškumo sampratos ribas ge-
rokai išplėtę konkurso dalyviai.

Tolerancijos link

Stovėti Tėvynės 
sargyboje negalia 

netrukdo 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Konkurso „Herojai tarp mūsų“ nominantai su projekto globėja šalies Prezidente Dalia Grybauskaite.

Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė sveikina Ievą Krivickaitę.

R. Gurskas priesaiką davė pernai, liepos 5-ąją, ant Juozapinės kalno.



Tauragė:
 „Bičiulystei“ laišką at-
siuntęs Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos tary-
bos narys Vladislovas Kir-
kickas pasidalijo linksmais 
Užgavėnių įspūdžiais.

Šiemet Tauragės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
nariai Užgavėnes atšventė 
kaip niekada triukšmingai 
ir smagiai. Taip jie mėgino 
išvaryti žiemą. Į nedideles 
draugijos patalpas vos til-
po visi norintys smagiai 
praleisti laiką, parodyti 
žiemai kelią namo. Nors, 
tiesą pasakius, žiema jau 
„viena koja“ išėjusi, beli-
ko tik paskatinti išsineš-
dinti visam laikui. 

O jau tų persirengėlių 
gausa ir margumas! Nuo 
jiems vadovavusio čigo-
nų barono, įvairaus plau-
ko būrėjų ir kaulytojų iki 
šių metų simbolio – rau-
donosios beždžionės, de-

Kaip tauragiškiai Morę... suvalgė
klamuojančios savo eiles. 

Renginį išradingai ve-
dė nenuilstanti Neįgalių-
jų draugijos tarybos narė, 
renginių ir meno terapi-
jos būrelio vedėja D. Nor-
gailienė. Visus šventės da-
lyvius linksma muzika ir 
daina džiugino draugijos 
ansamblis „Svaja“, vado-
vaujamas A. Šilerio.

Po šventės svečių ir 
draugijos pirmininko kal-
bų į darbus kibo persiren-
gėliai. Vieni siūlėsi išburti 
iš delno, kiti – iš piniginės 
turinio, treti į dalyvių šir-
dis beldėsi eilėmis. Nuo-
taika tikrai buvo puiki.

O dabar apie pagrindi-
nę šiemetinės šventės da-
lį – Morės deginimą, atsi-
prašau – valgymą. Taura-
giškiai šiemet nutarė ne-
teršti gamtos, o Morę tie-
siog... suvalgyti. Visa pa-
slaptis – Morę iš įvairių 

skanėstų iškepė darbščio-
sios draugijos moterys M. 
Šleiterienė ir O. Kataus-
kienė. Morės galva atiteko 
draugijos pirmininkui K. 
Petkui. Paragauti privalėjo 
visi dalyvaujantys, nes ki-
taip žiema vėl sugrįšianti.

Smagiai pasibuvę, pa-
silinksminę, pasikrovę 

daug teigiamos energijos, 
laukiame pavasario.

Ir džiaugsimės 
pavasariu visi:

Jauni, seni ir dar maži. 
Laimėjome mes mūšį 

su žiema,
Linksmai skambės 

pavasario daina.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Esama kūno ligų, esama ir gyvensenos ligų.
Demokritas, graikų filosofas

Senovės Izraelio ir Judėjos karalius Saliamonas, ste-
bėjęs gamtą, atkreipė dėmesį į paprastą skruzdėlę. Jis 
rašė: „Nueik pas skruzdėlę, dykaduoni, patyrinėk jos 
kelius ir pasimokyk išminties. Neturėdama jokio vado, 
pareigūno ar valdovo, ji pripildo savo sandėlius vasarą 
ir surenka peną per pjūtį.“

Man skruzdėlės darbštumas pasąmonėje siejasi su 
elgetos gyvensena. Elgeta, jei sveikas žmogus, visuomet 
dykaduonis. Jis vaikšto prašinėdamas išmaldos ir iš pa-
sigailėjimo ją gauna.

Elgetystė vienokiomis ar kitokiomis raidos stadi-
jomis bei pavidalais visame pasaulyje gyvuoja jau šim-
tmečius. Lietuvoje taip pat.

Viduramžiais Vilniaus elgetos turėjo savo broliją. 
Bet elgetaujančių atsirasdavo kur kas daugiau negu 
buvo brolijos narių. Nuo jų gausybės sunku buvo ei-
ti gatvėmis. 1626 m. miesto magistratas nutarė atsi-
kratyti tais, kurie elgetauja ne iš vargo, o iš pasileidi-
mo ir tinginystės. Tą nutarimą patvirtino net karalius 
Vladislovas Vaza. Burmistras pasiūlė paskirti tvirtus 
vyrus rykštininkus, kurie vaikščiojo gatvėmis ir užti-
kę apsimetėlių, atseikėdavo tiek rykščių, kad mieste 
jie nebepasirodydavo.

Šių eilučių autoriui jau pokario metais daugybę el-
getų apsimetėlių teko matyti per garsiuosius Šiluvos at-
laidus Šilines. „Ubagai“ (žodis „elgeta“ Žemaitijos krašte 
beveik nebuvo žinomas) į Šiluvą imdavo traukti prieš 
gerą savaitę pirmiausia prašydami valgio ir nakvynės.

Į atlaidus susirinkdavo šimtai neįgaliųjų: aklų, kur-
čių, berankių, bekojų, paralyžiuotų... Kiekvieno maldi-
ninko priedermė buvo sušelpti likimo nuskriaustus tau-
tiečius. Jų „terbos“ tįso nuo skaniausių rūkinių, sūrių, 
kišenės buvo pilnos pinigų. 

Po atlaidų elgetos pamiškyje, prie miestelio, su-
rengdavo puotą. Ten „aklieji“ praregėdavo, „nebyliai“ 
prašnekėdavo, bekojams ir berankiams vėl „užaugda-
vo“ galūnės, „išgydavo“ drebantieji ir susukti. Maldinin-
kų, žinoma, jau nebūdavo, o šiluviškiai į „ubagų“ orgijas 
žiūrėdavo atlaidžiai.

Beje, kaip ir dabar Vilniuje. Prieš keletą metų elge-
tos buvo išguiti iš visiems katalikams brangintinų Auš-
ros Vartų, jų prieigų, uždrausta kaulyti išmaldų, nes jie 
itin įžūliai kibdavo prie praeivių, ypač prie užsienio tu-
ristų. Dabar elgetos vėl atgavo laisvę, net buvo paskelb-
ti... tautos paveldu. Tas „paveldas“ braunasi į viešbučius, 
kur įsikuria užsienio turistai, budi jų lankytinose vieto-
se. Kad sukeltų gailestį, elgetos, įsiveržę į restoranus, ka-
vines, kartais net apnuogina amputuotas kūno galūnes.

Valdžia pataria: geriausias būdas jais atsikratyti – 
būti pasiruošus įsprausti jiems pinigėlių. Ne vyti nuo 
durų, o pamaloninti! Ir klientai pamalonina, negalėda-
mi pakęsti alkoholio išmargintų veidų, apšepusių, dvo-
kiančių žmogystų.

Vakarų valstybėse elgetų irgi būriai. Bet jie į viešas 
įstaigas nosies nekiša, prie praeivių nesikabinėja. Pa-
vyzdžiui, Londone, elgetai pažeidus tvarką tam tikroje 
teritorijoje, ten kurį laiką draudžiama pasirodyti, gali-
ma ir kalėjime atsidurti.

Beveik visuose Lietuvos miestuose veikia labdaros 
valgyklos, nakvynės namai, varguoliams, neįgaliesiems 
atviros globos namų durys. Ten šilta, švaru, sotu. Deja, 
net ne visi į tuos būstus prašosi. Elgetavimas – jų gyve-
nimo būdas, neblogos pajamos, nevaržoma laisvė gir-
tauti, miegoti kur papuola. Ir čia nei valdžia, nei visuo-
menė nepadės, nors visi gerai suvokia, kad tokia būtis 
tarsi be naudos stovintis pelkės vanduo. Tai visų mūsų 
negyjanti žaizda.

Tačiau ta žaizda negali būti visuotinai matoma. Vadi-
nasi, subrendo būtinybė taisyti elgetavimo taisykles, kad 
netikę išmaldos išoriniai požymiai neplistų, nesiskverb-
tų į žmonių dvasinį, kultūrinį, geros nuotaikos pasaulį.

Negyjanti žaizda

Apie tai,
kas

jaudina

Pagėgių savivaldybės 
viešoji biblioteka į 

renginių ciklą, skirtą Bib-
liotekų metams, įtrau-
kė ir savo bičiulius – Pa-
gėgių palaikomojo gydy-
mo, slaugos ir senelių glo-
bos namų gyventojus bei 
Dienos užimtumo centro 
lankytojus. Jie visą mėne-
sį bib lioteką puošė savo 
rankdarbių paroda „Ant 
kūrybos sparnų“.

„Džiugu, kad 2016 me-
tus Lietuvos Respublikos 
Seimas paskelbė Bibliote-
kų metais, juos Pagėgiuo-
se pasitikome krašto gy-
ventojų kūrybos įkvėpti. 
Juk kuriantys, skaitantys 
ir trokštantys prisiliesti 
prie meno žmonės kuria 
apie save gražesnį, tyres-
nį, geresnį pasaulį. Ir šios 
parodos darbeliai atspin-
di kūrėjų pasaulį – kartais 
labai nedidelį, netobulą, 
siaurą, dažnai sukaustytą 
negalios, tačiau šie žmo-
nės gyvena, dirba, kuria, 
jie ir mus moko pastebė-
ti gamtos grožį, supančią 
aplinką. Šių darbelių au-
toriai dažnai yra vedami 
už rankos, padrąsinami, 
skatinami nuolat šalia 
esančių gerųjų vadovių – 
socialinių darbuotojų, 

administracijos, direkto-
rės Reginos Narušienės. 
Taip šių kūrėjų pasaulis 
tampa didelis, skaidrus 
ir visaapimantis...“, – ren-
ginio dalyvius ir svečius 
sveikino Pagėgių savival-
dybės viešosios bibliote-
kos direktorė Elena Stan-
kevičienė. 

Pagėgių palaikomo-
jo gydymo, slaugos ir se-
nelių globos namų direk-
torė R. Narušienė pasi-
džiaugė, kad jau ne vie-
nus metus graži drau-
gystė jungia biblioteką ir 
jos vadovaujamą įstaigą, 
ne kartą čia eksponuotos 

globos įstaigos gyventojų 
rankdarbių parodos, jie 
lanko bibliotekos rengi-
nius, noriai bendrauja 
su krašto menininkais. 
Direktorė pakvietė visus 
susirinkusius įsijungti į 
Dienos užimtumo cen-
tre vykdomas kūrybines 
veiklas. Beje, jų metu ir 
gimė ši paroda. Viena iš 
ekspozicijos „Ant kūry-
bos sparnų“ kuratorių 
socialinė darbuotoja Vai-
va Mikailionytė paatvira-
vo, jog ši paroda, sudary-
ta iš daugiau negu šimto 
eksponatų, brandinta ne 
vienus metus.

Graži bendrystė Pagėgių bibliotekoje

Popietės dalyviai apžiūri rankdarbių parodą „Ant kūrybos 
sparnų“.

Rankdarbių parodos 
„Ant kūrybos sparnų“ 
pris tatymo popietėje da-
lyvavo dauguma darbų 
autorių, kiekvienas iš jų 
žiūrovams pristatė savo 
kūrinius. Pagėgių krašto 
rašytoja Stasė Valužienė 
akcentavo, kad menišku-
mas yra įgimta dovana ir 
tai matoma eksponuoja-
moje parodoje. Lietuvai 
pagražinti draugijos Pa-
gėgių skyriaus pirminin-
kė Ona Poškienė linkėjo 
visiems parodos bendra-
autoriams ir ją parengti 
padėjusiems socialiniams 
darbuotojams kūrybinės 
kloties.

Džiugiomis, pakiliomis 
emocijomis nuspalvinta 
popietė suartino ir nepa-
liko abejingo nei vieno: 
visiems dalyviams prista-
čius savo tapybos, nėrimo, 
mezgimo, dailės, aplika-
cijos, dekupažo ir kitokio 
meninio žanro kūrinius 
prie arbatos puodelio ne-
tilo autoriams užduodami 
klausimai apie kūrybinių 
idėjų gimimą, apie įkvė-
pimą, apie ateities planus. 

Sonata Vitkutė
Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vedėja 

Astos Andrulienės nuotr.

 Jonavos rajono neįga-
liųjų draugija Užgavėnes 
paminėjo linksmai: drau-
gijos kiemelyje vaišinosi 
blynais, šoko, o kitą dieną 
2 poros draugijos narių da-
lyvavo miesto surengtoje 
„jaunųjų“ ir „jaunikių“ ei-
senoje. 

Jonavos rajono neį-
galiųjų draugijos pirmi-

Jonava: Linksmai paminėjo Užgavėnes
ninkė Valerija Lopetienė 
pasakoja, kad Užgavėnių 
dieną Jonavoje buvo su-
rengtas persirengėlių jau-
navedžių paradas. Šiuo 
renginiu buvo siekta pa-
tekti į Lietuvos rekordų 
knygą. Į šventinę linksmą, 
klegančią eiseną įsijungė 
ir humoro grupės „Rykš-
tė“ nariai. Parade dalyva-

vo „jaunoji“ Juozas Ma-
caitis poroje su „jaunuo-
ju“ Irena Jankauskiene ir 
„jaunikis-velniukas“ Rima 
Steponavičienė su „raga-
na-jaunąja“ Nijole Arbo-
čiene ir svita. 

Kitą dieną Jonavos ra-
jono neįgaliųjų draugi-
jos kiemelyje šurmulia-
vo persirengėliai. Nuo-

taikingai pašokę, kartu 
su kitų greta įsikūrusių 
organizacijų nariais pa-
sivaišinę blynais, draugi-
jos nariai susirinko drau-
gijos patalpose. Čia links-
mai pabendravo, su 85 
metų jubiliejumi pasvei-
kino draugijos narį Bro-
nių Sedlecką. 

„Bičiulystės“ inf.

Tauragiškiai linksminosi Užgavėnių šventėje.
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Ne taip seniai viename te-
levizijos laidos „Bėdų tur-

gus“ siužete išvydome, kaip lai-
dos žurnalistės kalbino jona-
vietę Editą Vaitekauskaitę. Šiai, 
jau keletą dešimtmečių „priau-
gusiai“ prie vežimėlio, rūpėjo 
svarbi parama – lengvasis au-
tomobilis. Pasirodo, negalios iš-
tiktoji – patyrusi vairuotoja, net 
neįsivaizduojanti savo kasdieny-
bės be transporto priemonės, ta-
čiau senoji mašina buvo jau per 
daug sukiužusi, jos priežiūra – 
ne neįgaliojo rankoms. Svajonė, 
patekusi į „Bėdų turgų“, išsipil-
dė. Šiandien Edita su džiaugsmu 
sukinėja savo naujutėlio „Ope-
lio“ vairą.

Šiandien, prabėgus kone pus-
mečiui nuo tos atmintinos televi-
zijos laidos, Edita mano, kad jei ne 
geri žmonės, jų užuojauta ir su-
pratimas, apie kelionių roman-
tiką ji jau nesvajotų. Sėdėtų sau 
suirzusi namie ir trumpintų die-
nas socialiniuose tinkluose. Tiesa, 
teko keletą šimtų eurų atseikėti ir 
iš savo santaupų, bet tiek įvairių 
bendrovių, tiek privačių asmenų, 
taip pat „Sodros“ kompensacijos 
neįgaliesiems dėka 19 metų be 
mažiausių avarijų, be baudų vai-
ravusi moteris sėdo prie naujutė-
lio „Opel Vectra C“ stebuklo.

„Neseniai važiavau į Kau-
ną“, – pasakoja jonavietė. Jai 
smagu, kad kelių policininkai 
labai retai stabdo neįgaliųjų 
mašinas. Vadinasi, pasitiki. Tik 
kartą, prisimena, ji nestabtelėjo 
prie geležinkelio pervažos, tai 
drausmintojas sekė iki pat Žei-
mių miestelio, kur patikrino do-
kumentus. Vairuotojai tai – įsi-
mintina pamoka.

Jaunystė – paikystė. Jai kar-
tais košmaru tebesisapnuoja tas 
lemtingas Liutkūnų kaimo, esan-
čio Bukonių seniūnijoje, posūkis, 
už kurio keturi draugai, grįžda-
mi iš kaimo diskotekos, įvažiavo 
į griovį ir vertėsi. Niekas tada ne-
nukentėjo, išskyrus ją pačią. Pa-
juto nevaldanti kojų. Prasidėjo 
ilgas ir, deja, ne itin sėkmingas 
gydymas. Po kurio laiko artimie-
ji ryžosi Editą nugabenti į Mas-
kvą, parodyti profesoriams. Tie 
„nuramino“, kad gydyta, girdi ne-
teisingai: užuot tempus slanks-
telius, reikėjo ryžtis operacijai. 
Tačiau vėliau to daryti ji nesuti-
ko, tad pamažu sklaidėsi ir vil-
tis atsistoti ant kojų, žengti bent 
keletą žingsnių. Kas beliko? Kiek 
įmanydama stiprina rankas, kil-
noja svarelius, pagal specialiai 
parengtą vaizdo medžiagą lavi-
na stuburo raumenis. 

Praėjusieji metai atnešė jo-
navietei ir daugiau šviesių aki-
mirkų. Po renovacijos atgijo, 
šviesiomis spalvomis nusidažė 
daugiabutis Sodų gatvėje. Jos 
būstui pirmame aukšte pritai-
kytas keltuvas. Atsirado ir už-
siėmimų, sklaidančių pilką kas-
dienybę, atitolinančių nuo niūrių 
minčių. Vienas iš jų – veikla Neį-
galiųjų draugijos floristikos bū-
relyje, kur ji pramoko dekupažo 
technikos, šaškių lenta, leidžian-
ti šiandien pasivaržyti su bet ku-
riuo užsiėmimus lankiusiu gal-
vočiumi. „Ta kasdienybė būtų 
visai kokybiška, jei... per šalčius 
keltuve nedingtų elektra ir ma-
mai nereiktų skubėti jos įjung-
ti“, – sako moteris. Neįjungs lai-
ku – dukra negalės grįžti namo.

Dar pikčiau, kai kas nors įžū-
liai užima jos automobilio vietą. 
Kai toks „nuotykis“ patiriamas, 
tenka ilgokai palaukti arba pra-
šytis kaimynų pagalbos. Paga-
liau prieš keletą savaičių rajono 
savivaldybėje posėdžiavusi Sau-
gaus eismo komisija nurodė pa-
ženklinti vietą ties Editos keltu-
vu neįgaliojo ženklu, ir tai – dar 
vienas žingsnelis į visavertę kas-
dienybę.

„Kovą vėl pradėsiu lanky-
ti floristikos užsiėmimus, jie 
suteiks daugiau dvasinių jėgų, 
daugiau ir išmoksiu“, – puose-
lėja planus jonavietė, jau dabar 
prikėlusi naujam gyvenimui ne 
vieną indaujos atributą. Be abe-
jo, vieną kitą dirbinį išvežtų ir į 
muges. 

Editos minčių pilna ir rajo-
no Neįgaliųjų draugijoje. Mote-
ris – šios organizacijos tarybos 
narė, ne vienos idėjos įkvėpėja. 
Kai vasarą prie Jonavos tvenki-
nio pasirodė baidarės, Edita vie-
na pirmųjų, prilaikoma instruk-
torių, puolė prie irklų. Nučiuož-
tų ji tikriausiai ir nuo kalno, tik 
reiktų įsigyti specialias slides, 
vadinamas monoslidėmis. Gaila, 
bet rengiant projektus ne visada 
atsižvelgiama į neįgaliųjų svajo-
nes. Net klodami įvažiavimą į ne-
įgaliųjų būstinę, statybininkai iš-
raitė kažkokį sunkiai vežimėliu 
įveikiamą zigzagą. O pabandyk 
su ratukais pakilti, tarkime, į Kū-
no kultūros ir sporto centro sa-
lę ar stačiais laiptais nusigauti į 
trečiame aukšte „besislepiantį“ 
neįgaliųjų klubo šaškių, šachma-
tų kambarį. Šį, kiek žinoma, su-
geba šturmuoti tik atkakliausie-
ji, su ramentais.

Marius GLiNSkAS 
Nuotr. iš E. Vaitekauskaitės asmeninio 

albumo. 

Apie džiaugsmus ir 
rūpesčius iš arčiau 

„Gyvenu su negalia“ Rašinių konkursas

Kol gyvenimas nesupur-
to, kartais net nepamąsto-

me, kaip gyvena negalios ištikti 
žmonės. Lyg kažkur, kažkas ki-
taip... Jei esi sveikutėlis, keistas 
atrodo tų žmonių gyvenimas, 
lyg iš dalies beprasmis. Bet jei 
patenki į tą ratą, terminas „neį-
galus“ tampa stiprybės sąvoka, 
šių žmonių gyvenimai verti ap-
rašyti, iš jų norisi mokytis kan-
trybės, geranoriškumo. Perkra-
tai vertybes ir pamatai, kad gal 
ne viską buvai tinkamai susi-
dėliojęs...

O jei esi neįgalus nuo pat vai-
kystės, tiesiog gyveni, nes antro 
gyvenimo niekas neduos... Yra 
du keliai – gyventi tyliai, užda-
rai ir niekam nekliūti, arba gy-
venti taip, kaip norisi ir sveika-
ta leidžia. Aš pasirinkau antrąjį 
variantą. Kai suvokiau, kad svei-
kata jau niekada nebus šimta-
procentinė, permąsčiau, ką ga-
liu, ko ne. Po stuburo operacijų 
vaikystėje jau niekad nedirbsiu 
fizinio darbo, bet ir namie ne-
tūnosiu. Tad baigiau bibliote-
kininkystės specialybę ir įsisu-
kau į nuostabų gyvenimą tarp 
knygų, įdomių istorijų ir nepa-
kartojamų asmenybių (beje, tą 

Kiek išsilukštensime iš kokono, tiek 
ir pajusime gyvenimo malonumo...

specialybę galbūt būčiau ir svei-
ka išsirinkusi, nes knygos mano 
rankose būdavo lyg mažas stebu-
klas). Darbas ramus, bet galima jį 
atlikti ir kūrybingai. Mano bibli-
otekoje netrūksta parodų, susiti-
kimų renginių ir kūrybos. 

Darbas darbu, o antra gy-
venimo pusė... Ištekėjau. Pabi-
ro vaikučiai... vienas sūnelis, an-
tras, dukrytė. Ir tai – didžiausia 
man gyvenimo dovana... Kai vai-
kai užaugo ir liko daugiau laisvo 
laiko, pasinėriau į rankdarbius. 
Mano sveikata leidžia bandyti vi-
sas technologijas, o smalsumas 
neduoda ramybės, tad išmokau 
piešti ant vandens (ebru), gamin-
ti papuošalus, lipdyti iš molio, ta-
pyti ant šilko, velti. Ir mano vaka-
rai tapo spalvoti. 

Nerimstantis charakteris vis 
veržėsi keliauti, tad pagal gali-
mybes savo gimtadienio proga 
aplankau kokią šalį. Mėgstu ste-
bėti žmones, kai pasirodau auto-
buse (mano negalia matoma iš-
oriškai): nuostabą jų akyse, kad 
ir tokia, kaip aš, noriu važiuoti, 
nerimą, gal net gailestį. Leidžiu 
jiems apsiprasti, bet kelionės pa-
baigoje bendrakeleiviai retai ka-
da bemato, kad esu kitokia – kei-

čiamės kontaktais ir dažnai ben-
draujam toliau. 

Visą gyvenimą norėjau šokti. 
Nedaug progų tam pasitaikyda-
vo, nebent artimųjų rate, bet kai 
sužinojau, kad netoliese galima 
lankyti linijinius šokius – užsi-
rašiau. Manau, ilgokai pratinosi 
kolektyvas, gal net vadovė... bet 
palaikė, padėjo. Sekasi, žinoma, 
sunkiau nei sveikosioms, bet šo-
kio malonumą, manau, patiriu 
tokį patį, kaip ir jos. Nuostabą 
matau ir praeivių veiduose, kai 
su visais nuvykstu į kasmetinį 
festivalį Palangoje ir šoku kartu 
su tūkstančiu kitų linijinių šokių 
kolektyvų. Bet jie pažiūrėjo ir 
užmiršo, o man tai šventė – būti 
kartu su visais šokių sūkuryje .

Negalia mus susuka į kokoną, 
ir kiek mes sugebėsime išsilukš-
tenti, tiek ir pajausime gyveni-
mo malonumo. Tik kartais norisi 
šūktelėti sveikiesiems: ar verti-
nate sveikatą, ar išmatuojate gy-
venimą centimetrais, kaip žmo-
nės, besimokantys pakilti iš ne-
įgaliojo vežimėlio, ar išragaujate 
tai, kas taip lengvai jums duota, 
kai neįgalieji kiekvieną atkovotą 
dieną geria kaip nektarą?

Vilija JocieNė, Telšių r.

Už herojiškiausias istorijas bal-
savo per 5 tūkst. žmonių. Prezi-
dentė šiems didvyriams įteikė po 
Lietuvos trispalvę.

Konkurso „Herojai tarp mū-
sų“ laureatais šiemet tapo 5 
daugiausiai palaikymo sulau-
kę žmonės. Tai 18-metė Ieva 
Krivickaitė, socialiniuose tin-
kluose suorganizavusi akciją ir 
surinkusi 30 tūkst. eurų vėžiu 
sergantiems vaikams. Tai Kris-
tina Stankutė-Matė, visą savo 
širdį atiduodanti specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams 
pedagogė, kurios darbas per-
nai buvo įvertintas Meilės Luk-
šienės premija. Tai neįgaliųjų 
Naujojo teatro įkūrėja Laima 
Zemleckienė, kuri, nepaisant 
prarasto regėjimo, ne tik pa-

ti pajuto teatro scenos jaudu-
lį, bet šį kelią parodė ir dar ne-
mažam būriui neįgalių žmonių. 
Tai 19-metis Aleksas Augaitis – 
vaikinas, kuris dėl kalbos sutri-
kimo (mikčiojimo) nesusigūžė, 
neužsisklendė, o drąsiai siekė 
savo svajonės – dalyvavo popu-
liariame muzikos projekte ir vi-
siems įrodė, kad gali tapti dai-
nininku. Tai Vilniaus patrulių 
rinktinėje dirbantis policinin-
kas Vitalijus Vaitkevič, ėmęsis 
iniciatyvos ir drauge su kole-
gomis pasirūpinęs mažamečiu 
berniuku, pusantros paros na-
muose laukusiu taip ir nesugrį-
žusios mamos. 

Gerumui priežasčių 
nereikia

Iškilmingoje apdovanojimų 

Atraskime savo herojus, 
herojais tapkime patys

ceremonijoje dalyvavęs drau-
dimo „Gjensidige Baltic“ direk-
torius Marius Jundulas neslėpė 
apėmusio jaudulio, kad gali pa-
bendrauti su žmonėmis, kurių 
poelgiai jį privertė susimąs-
tyti: „O ką aš padariau dėl ki-
tų?“ Vardan kitų – visuomenei 
neįdomių, sergančių, neįgalių, 
nelaimės ištiktų žmonių jie at-
sisakė dalies savęs. Gerumui, 
ištiestai pagalbos rankai prie-
žasčių nereikia. Pasak M. Jun-
dulo, visi esame žmonės, visi 
nelaimėje turime padėti vieni 
kitiems. O į Prezidentūrą susi-
rinkusieji patvirtino, kad tai – 
ne skambūs žodžiai, kad tokių 
žmonių daug esama. O kad jie 
patys jaustųsi saugiai, konkur-
so partnerė „Gjensidige Baltic“ 
laureatams įteikė 50 000 eu-
rų vertės draudimo nuo nelai-
mingų atsitikimų sertifikatus. 

Visų apdovanotųjų vardu 
kalbėjusi I. Krivickaitė, daug 
laiko ir jėgų skirianti onkolo-
ginėmis ligomis sergantiems 
vaikams, pildanti jų svajones, 
visiems linkėjo atrasti savo he-
rojus ir herojais būti patiems. 
Nes, pasak jos, gerumas – tai 
savybė, kuri leidžia mums va-
dintis žmonėmis. 

Šiltas ir gerą energiją sklei-
džiantis renginys baigėsi vilti-
mi, kad ištiesta pagalbos ranka 
taps mūsų gyvenimo kasdieny-
be, kad tokių žmonių vis dau-
giau atrasime savo aplinkoje, 
kad tokiais tapsime patys. 

Aldona DeLtuVAitė
LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė džiaugėsi kitiems savęs negailinčiais žmo-
nėmis.
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Daktaras
Aiskauda

Aterosklerozės požymiai
Kai ši liga pažeidžia galvos 

smegenų kraujagysles, pablogė-
ja atmintis ir dėmesio koncen-
tracija, atsiranda galvos svaigi-
mas, skausmas, blogėja klausa 
ir rega, sumažėja darbingumas, 
prastėja nuotaika.

Atsiradus pažeidimų širdies 
kraujagyslėse, būna stenokardi-
jos (krūtinės anginos) priepuo-
lių, atsiranda dusulys.

Aterosklerozei pažeidus ko-
jų kraujagysles, atsiranda kojų 
traukuliai, sąnarių nepaslanku-
mas, raumenų skausmai vaikš-
tant, pabąla kojų oda.

Aterosklerozė – ilgalaikis 
procesas 

Aterosklerozė – ilgalaikis 
procesas, kurio metu riebalų, 
cholesterolio, kalcio nuosėdų ir 
audinių atplaišų plokštelės su-
siaurina ir net užkemša širdies, 
galvos smegenų bei kitų organų 
kraujagysles. Dėl to susergama 
išemine širdies liga, ištinka mio-
kardo infarktas, insultas.

Lietuvoje mirtingumas nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų – apie 
50 %; 30 % ligonių nustatomas 
neįgalumas. Europos Sąjungos 
šalyse šie rodikliai yra dukart 
mažesni.

Nors aterosklerozės priežas-
tys ir mechanizmai galutinai ne-
išaiškinti, tačiau neabejojama, 
kad pagrindinis ligos vystymosi 
vaidmuo tenka arterijų vidinės 
sienelės ir jų plastinių elementų 
pakenkimui bei lipidų apykaitos 
sutrikimui. 

Lipidų sintezė iš esmės vyks-
ta kepenyse, žarnyne, riebali-
niame audinyje. Lipidų, esančių 
kraujo plazmoje šaltinis – rieba-
lai, gaunami su maistu, bei rie-

balai, susidarę iš angliavande-
nių ir baltymų. Lipidų kiekio su-
mažinimas plazmoje įmanomas 
tuo atveju, jei racione bus ribo-
jami gyvūniniai riebalai ir ma-
žiau vartojama kaloringo maisto. 

Ligos priežasčių – keletas 
Neretai aterosklerozė būna 

paveldėta, tačiau ir šiuo atve-
ju galima susilpninti paveldėtų 
faktorių poveikį, jei griežtai lai-
komasi gydytojo nurodymų. Be-
je, šia liga žymiai daugiau žmo-
nių suserga ne dėl genų kaltės, 
o dėl piktnaudžiavimo alkoho-
liu, nepasotinamo apetito, ma-
žo judrumo, cukrinio diabeto, 
skydliaukės veiklos sumažėjimo, 
nepagrįstai didelėmis dozėmis 
vartojamų steroidinių hormonų 
ir kai kurių kitokių vaistų.

Omega-3
Pasaulyje yra dvi tautos 

(Grenlandijos eskimai ir pajū-
rio japonai), kuriose kur kas re-
čiau vystosi aterosklerozė. Ko-
dėl? Mat šių kraštų gyventojai 
daugiausia valgo žuvies ir kt. 
jūros produktų ir beveik nevar-
toja gyvūninių produktų. Moks-
lininkai ištyrė aukščiau minėtų 
dviejų tautų maistą ir nustatė, 
kad jame yra didelis kiekis ome-
ga-3 polinesočiųjų riebalų rūgš-
čių. Šios medžiagos žymiai su-
mažina cholesterolio ir triglice-
ridų (trigliceridai dar vadinami 
triacilgliceroliais) koncentraciją 
kraujyje. Žinotina, jog trigliceri-
dai – trečioji lipidų rūšis, kuri 
skatina aterosklerozės procesus 
(ypač sergant cukriniu diabetu).

Taigi omega-3 padeda išveng-
ti aterosklerozės progresavimo ir 
širdies ligų, normalizuoja krau-
jospūdį, mažina netirpaus cho-

lesterolio koncentraciją kraujyje, 
didina atsparumą vėžiui, mažina 
uždegiminį procesą artrito metu 
ir astmos progresavimą. Išvada: 
reikia pratintis vartoti šaltųjų jū-
rų žuvų taukus arba dažniau val-
gyti šios rūšies žuvies. 

Pagrindinis lipidas 
„blogiukas“

Pagrindinis lipidas, kuris ga-
li sukelti aterosklerozę – choles-
terolis, tačiau ši medžiaga – ne-
pakeičiamas ląstelių membra-
nų (lotyniškai membrana – plė-
vė, plokštelė; membrana vadina-
mas ląstelės [ar jos vidaus dalių] 
apvalkalas) komponentas. 

Dėl cholesterolio pertekliaus 
susergama ne vien aterosklero-
ze, bet ir tulžies pūslės akmen-
lige. Tulžies pūslės akmenligę 
dažniausiai sukelia ne vien cho-
lesterolis, bet dar ir tulžies sąs-
tovis, medžiagų apykaitos su-
trikimai, tulžies pūslės ir jos la-
takų uždegimas, dažnas vidurių 
užkietėjimas, menkas ligonio ju-
drumas, nereguliari mityba ir kt.

Kai žmogaus organizme yra 
labai mažai gerojo cholestero-
lio, padidėja rizika susirgti ate-
roskleroze, vėžiu, senatvine sil-
pnaprotyste bei kitomis lėtinė-
mis ligomis.

Išvada: blogojo cholesterolio 
organizme turi būti kuo mažiau 
(jis nusėda kraujagyslių siene-
lėse ir dėl to susidaro vadina-
mų aterosklerotinių plokštelių), 
o gerojo – daugiau (pastarasis 
saugo nuo aterosklerozės).

Paaiškinimai:
1. Lipoproteinai (graikiškai 

lipos – riebalai + proteinas [bal-
tymas, kurio molekulė susideda 
tik iš aminorūgščių; paprasta-
sis baltymas]) – sudėtiniai bal-
tymai, kurių molekulės sudary-
tos iš baltyminės dalies ir lipidų. 

2. Lipoproteinų yra kraujy-
je, ląstelių ir organoidų mem-
branose.

3. Organoidai – pastõvios, gy-
vybiškai būtinos ląstelės struk-
tūros, atliekančios kokias nors 
gyvybines funkcijas.

Lipidograma
Norint sužinoti cholestero-

lio kiekį kraujyje kiekvienam 
žmogui, vyresniam kaip 20 me-
tų, naudinga atlikti vadinamąją 
lipidogramą.  Ji padeda nusta-
tyti kraujyje bendrojo choleste-
rolio, DTL (didelio tankio lipo-
proteinų), MTL (mažo tankio li-
poproteinų) ir trigliceridų (TG) 
koncentraciją. Mat jeigu būtų 
tiriamas kraujyje tik bendrasis 
cholesterolio kiekis, nesužino-
tume, kurio tankio lipoproteinų 
yra daugiau. 

Antioksidatoriai
Antioksidatoriais vadinamos 

medžiagos, lėtinančios organi-
nių medžiagų oksidaciją (oksi-
dacija – deguonies jungimosi su 
kita medžiaga reakcija). Ateros-
klerozės profilaktikai ir gydymui 
svarbiausi antioksidatoriai – vi-
taminai [toliau – vit.] E ir C.

Vit. E randama daugelyje au-
galinių produktų, ypač aliejuose 
(daugiau – nerafinuotuose), grū-
duose, žirniuose, grikių kruopo-
se, kukurūzuose, sojoje, pieno 
produktuose ir kt.

Vit. C ypač daug yra erškė-
tuogėse, šaltalankio uogose, 
juoduosiuose serbentuose, sal-
džiuosiuose pipiruose, kopūs-
tuose, citrusiniuose vaisiuose, 
braškėse, agrastuose, pomido-
ruose, bulvėse ir kt.

Profilaktikai – 
mikroelementai ir 

ląsteliena
Aterosklerozės profilaktikai 

ir gydymui būtini mikroelemen-
tai: kalis (šaltiniai: džiovinti vai-
siai – persikai, abrikosai, slyvos, 
razinos, kriaušės, obuoliai; rie-
šutai, soja, jūros kopūstai, pu-

Cholesterolis – aterosklerozės priežastis
pelės, žirniai, špinatai, bulvės, 
sėlenos, kviečiai, bananai, mo-
liūgai, menkė), magnis (duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupe-
lės, petražolės, krapai, špinatai, 
juodoji arbata, kakava, krabai, 
krevetės, jūros kopūstai, moliū-
gai, džiovinti grybai; taip pat ma-
gnio esama geriamajame vande-
nyje), selenas (grūdų produktai, 
mėsa, tunas, riešutai, kiaušiniai, 
vištiena), jodas (jūrų žuvys, jū-
ros kopūstai, salotos, svogūnai, 
porai, joduota valgomoji druska) 
ir ląsteliena (jos esama rupioje 
duonoje, sėlenose, daržovėse ir 
vaisiuose. Kartu būtinos ir kitos 
biologiškai aktyvios medžiagos, 
esančios česnakuose, svogūnuo-
se. Ypač atkreiptinas dėmesys į 
baltagūžius kopūstus, nes jie la-
biau, negu kitos daržovės pade-
da organizmui nusikratyti cho-
lesterolio. Per dieną reiktų su-
valgyti ne mažiau kaip 100 g 
šviežių ar raugintų kopūstų, pa-
gardintų saulėgrąžų aliejumi.

Žinotina!
Cholesterolio neturi šie pro-

duktai: daržovės, vaisiai, auga-
liniai aliejai, kruopos, miltai ir 
makaronai, kurių sudėtyje nė-
ra kiaušinių. 

Daugiausia cholesterolio turi 
kiaušinio trynys, fermentinis sū-
ris, galvijų kepenys, inkstai, sme-
genys, majonezas, žuvies ikrai, 
ungurys, žuvų konservai su rie-
biu padažu ir t. t.

Mažiau cholesterolio rasta 
žuvyse, liesoje mėsoje, vištie-
noje (be odos), liesuose pieno 
produktuose, tamsioje duonoje.

Rekomenduojama vartoti:
– mažiau gyvūninės kilmės 

riebalų (vietoje jų geriau varto-
ti augalinius aliejus [pavyzdžiui, 
saulėgrąžų]),

– juodą duoną (ypač neskal-
dytų grūdų ir su sėlenomis),

– daugiau vaisių ir žalių dar-
žovių,

– daugiau žuvies produktų 
(ypač tinka šaltųjų jūrų žuvys: 
skumbrė, tunas, lašiša, menkė; 
troškinimui ar kepimui tiks aly-
vų ir sėmenų aliejus),

– liesą mėsą (liesą veršieną, 
jautieną, triušieną; pageidautina 
mėsą troškinti arba virti),

– vištieną ir kalakutieną val-
gyti be odos,

– rečiau valgyti patiekalus iš 
inkstų ir kepenų,

– liesesnius pieno produk-
tus,

– visai atsisakyti cukraus ar-
ba jo vartoti kur kas mažiau.

Romualdas oGiNSkAS

Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
ragina žmonės aktyviau da-

lyvauti Lietuvoje vykdomose 
vėžio prevencijos programose. 
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, 
joms įgyvendinti skirta užtekti-
nai Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) lėšų – iš viso 
net 8,5 mln. eurų.

Dabar Lietuvoje įgyvendi-
namos keturios vėžio preven-
cijos programos: gimdos kakle-
lio, krūties, prostatos ir storo-
sios žarnos. VLK Paslaugų eks-
pertizės ir kontrolės skyriaus 

vedėjos Daivos Berūkštienės tei-
gimu, nustatyto amžiaus žmo-
nėms, apdraustiems privalo-
muoju sveikatos draudimu, nė 
cento nereikia mokėti už pas-
laugas, kurios suteikiamos pa-
gal šiuo metu vykdomas preven-
cines programas.

„Šios paslaugos yra kompen-
suojamos Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšo-
mis, todėl gydymo įstaigoms, 
sudariusioms sutartis su ligo-
nių kasomis, apmokama už pa-
cientams pagal šias programas 

suteiktas paslaugas. Nors žmo-
nės kasmet vis aktyviau daly-
vauja minėtose programose, ta-
čiau to nepakanka, jie turėtų bū-
ti dar aktyvesni", – teigė D. Be-
rūkštienė.

Daugelyje Europos valsty-
bių prevencinės programos, pa-
dedančios dar ankstyvoje stadi-
joje diagnozuoti vėžį bei užbėg-
ti jam už akių, pradėtos vykdy-
ti jau prieš keletą dešimtmečių 
ir buvo pasiekta gerų rezultatų. 
Užsienio patirtis ir moksliniai 
tyrimai rodo, kad įgyvendinant 

gimdos kaklelio, krūties, storo-
sios žarnos vėžio atrankinės pa-
tikros programas Europos Są-
jungos specialistų rekomenduo-
jamose amžiaus grupėse, galima 
gerokai sumažinti mirtingumą 
nuo šių ligų.

„Laiku atlikta profilaktinė 
apžiūra gelbsti gyvybes. Aišku 
viena: mirties nuosprendis yra 
ne vėžys, o žmogaus nesirūpi-
nimas savimi. Kuo anksčiau liga 
išaiškinama, tuo gydymas pa-
prastesnis ir gydymo rezulta-
tai geresni. Juk anksti nustatyta 

onkologinė liga gali būti išgydo-
ma“, – sakė D. Berūkštienė.

VLK primena, kad norintieji 
savo sveikatą pasitikrinti pagal 
minėtas prevencines programas, 
turėtų kreiptis į savo šeimos gy-
dytoją toje pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigoje (poliklini-
koje ar šeimos sveikatos centre), 
kurioje yra prisirašę. Gydytojas 
paaiškins, kokie tyrimai gali būti 
atliekami pagal mūsų šalyje vyk-
domas prevencines programas 
ir skirs jose numatytus tyrimus.

„Bičiulystės“ inf. 

Vėžio prevencijai – milijonai

Žiniasklaidoje pilna patarimų apie kraujagyslių valy-
mą nuo cholesterolio. Patarimų autoriai dažniausiai 
nurodo vieną ar keletą paprastų augalinių „valiklių“, 
kurie per trumpesnį ar ilgesnį laiką neva visiškai išva-
lo kraujagysles. 
Tokiuose rašiniuose dažniausiai kalbama tik apie cho-
lesterolio pertekliaus sukeliamas ligas ir net neužsime-
nama apie lėtinę kraujagyslių ligą – aterosklerozę, dėl 
kurios, sumažėjus arterijų sienelių elastingumui ir su-
siaurėjus jų spindžiui, sutrinka vietinė ir bendroji krau-
jotaka. Ši liga labiausiai pažeidžia didžiausią organiz-
mo arteriją (lotyniškai aorta), širdies, galvos smegenų, 
inkstų ir kojų arterijas. Dėl to atsiranda įvairių ligų, su-
mažėja darbingumas, nereti infarkto ir insulto atvejai, 
neįgalumas.

Sveika kraujagyslė Aterosklerozės pažeista kraujagyslė
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Valstybės lėšomis privalo-
muoju sveikatos draudimu 

apdraustų asmenų grupės nu-
statytos Sveikatos draudimo 
įstatyme. Didžioji dalis duome-
nų apie asmenis, kurie drau-
džiami valstybės lėšomis į Drau-
džiamųjų privalomuoju sveika-
tos draudimu registrą perduo-
dami iš kitų registrų, tačiau šių 
duomenų perdavimas dėl tech-
ninių kliūčių ar kitų objekty-
vių priežasčių gali sutrikti, tuo-
met asmenims gali tekti kreip-
tis į teritorinę ligonių kasą dėl 
įrašo, patvirtinančio asmens 
draudimą privalomuoju svei-
katos draudimu valstybės lėšo-
mis Draudžiamųjų privalomuo-
ju sveikatos draudimu registre 
(toliau – DPSDR).

Draudžiamieji, kurie turi 
kreiptis į teritorines ligonių ka-
sas dėl privalomojo sveikatos 
draudimo patvirtinimo, nes duo-
menys iš kitų registrų neperduo-
dami:

•	 nedirbančios moterys jų nėštu-
mo laikotarpiu 70 dienų	 (suė-
jus	28	nėštumo	savaitėms	ir	dau-
giau)	 iki gimdymo ir 56 dienos 

po gimdymo	–	reikia	pateikti	as-
mens	sveikatos	priežiūros	įstaigos	
išduotą	pažymą,	patvirtinančią	28	
savaičių	nėštumą	arba	gimdymo/
numatomo	gimdymo	datą;

•	 vienas iš tėvų (įtėvių),	auginantis	
vaiką	iki	8	metų,	vienas iš globė-
jų,	šeimoje	globojantis	vaiką	iki	8	
metų,	taip	pat	vienas	iš	tėvų	(įtė-
vių),	auginantis	du	ir	daugiau	ne-
pilnamečių	vaikų,	vienas	iš	globė-
jų	(rūpintojų),	šeimoje	globojantis	
(besirūpinantis)	du	(dviem)	ir	dau-
giau	nepilnamečių	vaikų	–	 tėvai	
(įtėviai)	 teritorinei	 ligonių	 kasai	
turi	pateikti	vaiko/vaikų	gimimo	
liudijimus,	globėjai	 (rūpintojai)	–	
teismo/savivaldybės	administra-
cijos	 sprendimą/nutarimą	 skirti	
nepilnamečių	asmenų	globėjais/
rūpintojais;

•	 Lietuvos	Respublikos	piliečiai	ir	ki-
tų	valstybių	piliečiai	bei	asmenys	
be	pilietybės,	nuolat	gyvenantys	
Lietuvos	Respublikoje,	studijuo-
jantys europos sąjungos vals-
tybių aukštųjų mokyklų	pagal	
nuolatinės	arba	dieninės	studijų	
formų	studijų	programas	–	 stu-
dento	pažymėjimą	 ir/ar	 aukšto-
sios	mokyklos	 pažymą,	 patvir-
tinančią,	 kad	 asmuo	 studijuoja	
aukštojoje	mokykloje	pagal	nuo-
latinės	arba	dieninės	studijų	for-

mų	studijų	programas,	nurodant	
studijų	laikotarpį,	jeigu	studento	
pažymėjime	nėra	šių	duomenų;

•	 vienas iš tėvų (įtėvių), globė-
jas ar rūpintojas, slaugantis	na-
muose	asmenį,	kuriam	nustatytas	
neįgalumo	 lygis	 (vaiką	 invalidą),	
arba	asmenį,	pripažintą	nedarbin-
gu	(iki	2005	m.	liepos	1	d.	–	I	gru-
pės	invalidu)	iki	24	metų,	arba	as-
menį,	pripažintą	nedarbingu	 (iki	
2005	m.	liepos	1	d.	–	I	grupės	in-
validu)	iki	26	metų	dėl	ligų,	atsira-
dusių	iki	24	metų,	arba	asmenį,	ku-
riam	nustatytas	specialusis	nuola-
tinės	slaugos	poreikis	(iki	2005	m.	
liepos	1	d.	–	visiška	negalia):
1.	vienas	 iš	 tėvų,	 slaugantis	na-
muose	neįgalų	vaiką	–	vaiko	gi-
mimo	liudijimą	 ir	neįgaliojo	pa-
žymėjimą;
2.		vienas	iš	tėvų,	slaugantis	asme-
nį	pripažintą	nedarbingu	iki	24	me-
tų,	arba	asmenį,	pripažintą	nedar-
bingu	iki	26	metų	dėl	ligų,	atsira-
dusių	iki	24	metų	–	slaugomo	as-
mens	gimimo	liudijimą	ir	pažymą,	
patvirtinančią,	kad	asmuo	pripa-
žintas	nedarbingu	iki	24	metų	ar-
ba	iki	26	metų	dėl	ligų,	atsiradusių	
iki	24	metų;
3.	 vienas	 iš	 tėvų,	 slaugantis	 as-
menį,	 kuriam	nustatytas	 speci-
alusis	nuolatinės	 slaugos	porei-

kis	–	slaugomo	asmens	gimimo	
liudijimą	ir	dokumentą,	patvirti-
nantį	nuolatinės	slaugos	poreikį;
4.	globėjai	(rūpintojai),	slaugan-
tys	neįgalų	vaiką	–	slaugomo	vai-
ko	neįgaliojo	pažymėjimą,	rajono	
(miesto)	 savivaldybės	valdybos	
(mero)	sprendimą	dėl	vaiko	glo-
bėjo	(rūpintojo)	skyrimo;
5.	globėjas,	slaugantis	namuose	
asmenį,	pripažintą	nedarbingu	iki	
24	metų,	arba	asmenį,	pripažintą	
nedarbingu	iki	26	metų	dėl	ligų,	
atsiradusių	iki	24	metų	–	teismo	
sprendimą	skirti	globą	ir	pažymą,	
patvirtinančią,	 kad	globojamas	
asmuo	pripažintas	nedarbingu	iki	
24	metų	arba	iki	26	metų	dėl	ligų,	
atsiradusių	iki	24	metų;
6.	globėjas,	slaugantis	asmenį,	ku-
riam	nustatytas	specialusis	nuo-
latinės	slaugos	poreikis	–	teismo	
sprendimą	skirti	globą	 ir	doku-
mentą,	patvirtinantį	globojamo	
asmens	nuolatinės	slaugos	poreikį;
7.	rūpintojas,	slaugantis	namuose	
asmenį,	pripažintą	nedarbingu	iki	
24	metų,	arba	asmenį,	pripažintą	
nedarbingu	iki	26	metų	dėl	ligų,	
atsiradusių	iki	24	metų	–	teismo	
sprendimą	skirti	rūpybą	ir	pažy-
mą,	patvirtinančią,	 kad	asmuo,	
kuriam	paskirtas	rūpintojas,	pri-
pažintas	nedarbingu	iki	24	metų	

Apdraustieji PSD valstybės lėšomis,  
kuriems reikia pateikti papildomus dokumentus

Konsultuojame, 
komentuojame

Sužinojo apie sąjungos veiklą, 
apie valstybės gynimo būdus, 
apie ginklus, sprogmenis, topo-
grafiją, kaip suteikti pirmąją pa-
galbą ir pan. Vyko ir praktinės 
pratybos – Rūdninkų poligone 
naujai prisiekę šauliai mokėsi tak-
tikos, judėjimo būdų, kaip įsireng-
ti lauko stovyklą, treniravosi šau-
dyti. Rimvydą nuo pratybų vado-
vybė atleido, tačiau jis norėjo pa-
matyti, kaip tai vyksta, pabandyti 
pagal galimybes dalyvauti jose, to-
dėl nuvyko kartu su visais į Rūd-
ninkų poligoną. Vyriškis pasako-
ja, kad pratybos jam labai patiko – 
linksmai prisimena, kaip teko iš-
sitepti maskuojamaisiais dažais – 
juos tepti reikia taip, kad net au-
sų galiukai nesimatytų... „Manau, 
kad kada nors išdrįsiu nueiti ir į 
šaudyklą, – svajoja Rimvydas. – 
Girdėjau, kad norint pataikyti ne 
tiek svarbu, ar kojos laiko, svar-
biausia – susikaupti.“ 

Pasak vyriškio, įstojus į Šau-
lių sąjungą labai svarbu laikytis 
jos etikos kodekso, ypač būnant 
su uniforma. Turi gerbti kitus 
žmones, būti pasirengęs jiems 
padėti. Pradedant nuo papras-
tų dalykų – pavyzdžiui, užleisti 
vietą troleibuse. 

Nejautė atskirties 
Rimvydas pasakoja niekada 

nejautęs atskirties tarp savęs ir 
negalios neturinčių draugų. Šie jo 
neišskyrė, buvo toks kaip visi: ir 
pasikumščiuodavo, ir kartu į šo-
kius eidavo. Vyresni broliai visur 
su savim vesdavosi – ir į sporto 
salę, ir krepšinį žiūrėti. Taip su-
sidomėjo kultūrizmu. Pasak Rim-
vydo, vyriausio brolio požiūris 
labiau tėviškas, o vidurinysis – 
griežtesnis: ragino sportuoti, ju-
dėti, ką nors veikti. Dar jaunuolį 
įvairiai veiklai įkvėpdavo a.a. Al-
fonsas Jakštas. Buvęs alpinistas į 

ratukus pasodinusią traumą pa-
tyrė kalnuose, tačiau tai nesu-
gniuždė jo dvasios.

Rimvydas sako niekada ne-
buvo užsidaręs. O priežasčių tam 
būta – vidurinę jis baigė ne su 
visais, o namuose. Vyriškis pri-
simena, kad kai pirmoje klasėje 
nuėjo į mokyklą, mokytojai iš-
sigando, jog jam bus sunku, kas 
nors gali pastumti, pargriauti... 
Pasiūlė mokytis namuose. Tai 
buvo 1985 metai... Vis dėlto Rim-
vydas mano, kad jam pasisekė – 
turėjo gerų pedagogų, o svar-
biausia – galėjo gyventi šeimo-
je. Nemažai tokią kaip jis diagno-
zę turinčiųjų buvo apgyvendinti 
internatuose. Ir dabar dar tenka 
išgirsti jų pasakojimų, kad ne-
saldus ten gyvenimas būdavęs... 

Baigęs vidurinę gyveno su 

mama jos tėviškėje Žasliuose. 
„Man kartais sakydavo: ką čia 
tu veiki, vaikštinėji paežerėm... 
Atsakydavau: ne, nestovi mano 
gyvenimas!..“ – prisimena Rim-
vydas. Buvo draugai, knygos, 
gamta... Paskui atsirado neįga-
liųjų centras... Įsitraukė į kelio-
nes, sporto renginius. „Man ma-
no gyvenimas niekada neatrodė 
blogas. Kai pasiklausai aplinkui, 
visiems viskas blogai, visi mažai 
uždirba, o aš neatsimenu, kad 
man kas nors blogai būtų...“

Pastaruoju metu Rimvydo 
gyvenime labai daug permainų – 
sukūrė šeimą, po 17 metų per-
traukos pradėjo mokytis – Lie-
tuvos edukologijos universitete 
studijuoja taikomąją istoriją. Dar 
lanko Trečiojo amžiaus universi-
tetą. Ir į Šaulių sąjungą įstojo... 

Paklaustas, kodėl taip ilgai 
nesiryžo mokytis, Rimvydas ne-
tvirtai svarsto: „Gal ryžto trūko, 
gal tai, kad nuo abitūros egzami-
nų buvau atleistas, o gal po mo-
kyklos šiokį tokį kompleksą jau-
čiau...“ Daug kas pasikeitė persi-
kėlus su žmona į Vilnių. „Dabar 
atsirado kitas požiūris. Jau nie-
kas netrukdo... Yra ryžtas, noras, 
ir to užtenka...“, – sako Rimvydas. 
Tiesa, ir laikai pasikeitė. Dabar 
daug neįgalių studentų. Jau nie-
kam ne naujiena neįgalusis gat-
vėje. „Vaikštau, kad ir su unifor-
ma, niekas nesistebi“, – svarsto 
R. Gurskas. 

Vis dėlto Rimvydas mano, 
kad dar šalyje nepakankama 
neįgaliųjų darbinė integracija. 
„Reikia skatinti pačių neįgaliųjų 
iniciatyvą, ne tik kad sveiki pri-
imtų neįgalų, bet kad ir jie pa-
tys darytų verslą, – sako Rim-
vydas. – Juk yra daug protin-
gų žmonių, baigusių aukštąsias 
mokyklas.“ Ir jis pats kartą ban-
dė įsilieti į darbo rinką – praėjo 
motyvacinį kursą prieš profesi-
nės reabilitacijos programą. Ki-
to žingsnio nežengė – išsigando, 
kad gali sumažėti darbingumo 
lygis, o darbo taip ir nesuras... 

Tėvynę reikia mylėti 
kiekvieną dieną 

Vasario 16-oji Rimvydui 
daug svarbesnė nei Vasario 14. 
Pasak jo, pastarosios dienos ne-
reikia švęsti – žmogų reikia my-
lėti kiekvieną dieną, kaip ir vals-
tybę gerbti reikia ne tik Vasario 
16-ąją ar Kovo 11-ąją. „Ją rei-
kia mylėti tokią, kokia ji yra – 
su visais pliusais ir minusais, 
su visais kluptelėjimais, atsikė-
limais... Ji yra mūsų, ir neduok 
Dieve, kas nors norės ją atim-
ti... Jei taip atsitiktų, nedvejo-
čiau – eičiau ginti Tėvynės“, – sa-
ko R. Gurskas. 

„Mane piktina, kad žinias-
klaidoje labai daug negatyvo. 
Lietuva tikrai ne tokia, kaip ten 
vaizduojama. Mažai rodom tuos 
žmones, kurie ką nors pasiekė“, – 
sako Rimvydas ir teigia, kad bū-
tent dėl pilietiškumo dvasios ir 
patraukę šauliai. 

Šią mintį patvirtina ir M. Mi-
lius – Šaulių sąjungoje laukiami 
visi. „Kiekvienam piliečiui tu-
ri būti sudaryta galimybė prisi-
jungti prie sąjungos, turime su-
rasti būdų, kuriais jie galėtų pri-
sidėti prie mūsų veiklos“, – tei-
gia Karaliaus Mindaugo šaulių 
10-osios rinktinės vadas. Kad 
tai – ne tušti žodžiai, parodė ir 
faktas, kad Vasario 16-osios iš-
vakarėse M. Milius ir Baltijos 
ugdymo centrui atstovaujantis 
Justas Džiugelis susitarė ben-
dradarbiauti siekiant, kad kuo 
daugiau neįgalių žmonių įsto-
tų į Šaulių sąjungą. „Siekiame 
keisti vyraujantį stereotipą, kad 
uniformą vilkėti gali tik fiziškai 
stip rūs jaunuoliai“, – sako jau pa-
rašęs prašymą į Šaulių sąjungą 
J. Džiugelis, turintis sunkią nega-
lią. Jis sako jau įkalbinęs dar ke-
letą neįgalių bičiulių prisijungti. 
Jis bus ir neįgaliųjų veiklos Šau-
lių sąjungoje koordinatorius. 
Justas sako dabar analizuojan-
tis Šaulių sąjungos veiklas, kad 
kiek vienam neįgaliajam – ar jis 
judėtų vežimėliu, ar būtų aklas, 
galėtų pasiūlyti veiklą. „XXI a. 
ginti Tėvynę nereiškia gulėti ap-
kase“, – sako J. Džiugelis. Jo ma-
nymu, neįgalieji puikiai galėtų 
prisidėti prie Šaulių sąjungos in-
formacinių technologijų plėtros, 
informacijos surinkimo, kaupi-
mo, sisteminimo ir pan. 

Netrukus informacija apie 
tokią galimybę pasklis ir po ki-
tus Šaulių sąjungos skyrius. O 
vilniečiai jau ruošiasi priesaikai. 

Aurelija BABiNSkieNė

arba	iki	26	metų	dėl	ligų,	atsira-
dusių	iki	24	metų;
8.	 rūpintojas,	 slaugantis	 asme-
nį,	kuriam	nustatytas	specialusis	
nuolatinės	slaugos	poreikis	–	teis-
mo	sprendimą	skirti	rūpybą	ir	do-
kumentą,	patvirtinantį	 asmens,	
kuriam	paskirtas	rūpintojas,	nuo-
latinės	slaugos	poreikį;

•	 asmenys,	sergantys visuomenei 
pavojingomis užkrečiamosiomis 
ligomis,	kurios	yra	įtrauktos	į	Svei-
katos	apsaugos	ministerijos	nusta-
tytą	sąrašą	–	asmens	sveikatos	prie-
žiūros	įstaigos	išduotą	pažymą,	kad	
asmuo	serga	tokia	liga/ligomis;

•	 asmenys,	nukentėję 1991 m. sau-
sio 13-osios ar kituose įvykiuo-
se gindami Lietuvos nepriklau-
somybę ir valstybingumą	–	 sa-
vivaldybės	 išduotą	nukentėjusio	
1991	m.	sausio	13-osios	ar	kituose	
įvykiuose	gindami	Lietuvos	nepri-
klausomybę	ir	valstybingumą;

•	 nelydimi nepilnamečiai užsie-
niečiai	 –	nepilnamečiams	atsto-
vaujantys	 asmenys	 turi	pateikti	
atstovavimą	patvirtinančius	do-
kumentus	 ir	atstovaujamųjų	pri-
pažinimo	nelydimais	nepilname-
čiais	užsieniečiais	dokumentus;

 „Bičiulystės“ ir kauno 
teritorinės ligonių kasos inf.

Stovėti Tėvynės sargyboje negalia netrukdo
(atkelta iš 1 psl.)

Rimvydas Gurskas.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 22 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

113 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3/5 s. (19 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/8 s. 
11:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 3/6 s. (20 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba.. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. „Naktiniai vil-
kai“ – Putino baikeriai. 23:15 Trumpo-
sios žinios. 23:20 Durys atsidaro. 23:50 
Istorijos detektyvai. (kart.). 00:35 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 113 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, vasario 23 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7.114 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
3/6 s. (20 s.) (kart.). 11:05 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 8. 8/9 s. 11:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:25 „Naktiniai vilkai“ – Putino baike-
riai. (subtitruota, kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 3/7 s. (21 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Muzikinis žaidi-
mas „Atspėk dainą“. 23:15 Trumposios 
žinios. 23:20 Premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 2. N-7. 2/5 s. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7.114 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Muzikinis 
žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Muzikinis žai-
dimas „Atspėk dainą“. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, vasario 24 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

115 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 3/7 s. (21 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/10 s. 
11:30 Emigrantai. (kart.). 12:25 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 3/8 s. (22 s.). 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 
19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. Gyveni-
mo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žič-
kus. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Auksinis pro-
tas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arū-
nas Valinskas ir Andrius Tapinas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Pinigų karta. 
Ved. Andrius Tapinas. 23:20 Premjera. 
Veisenzė. Berlyno meilės istorija 2. N-7. 
2/6 s. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 
Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. 
Violeta Baublienė. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 115 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gyve-
nimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. 
Edvardas Žičkus. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:10 Auksinis protas. Inte-
lektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Va-
linskas ir Andrius Tapinas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. 
Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas 
Valinskas ir Andrius Tapinas. (tęsinys, 
kart.). 05:30 Pinigų karta. Ved. Andrius 
Tapinas. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 25 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 116 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 3/8 
s. (22 s.) (kart.). 11:05 Premjera. Kaip 

atsiranda daiktai 8. 8/11 s. 11:30 Gy-
venimas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/1 s. (23 s.). 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 LRT forumas. 
21:55 Trumposios žinios. 22:00 Premje-
ra. Ieškojimai. N-14. 00:30 Trumposios 
žinios. 00:35 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 116 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, vasario 26 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 117 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
4/1 s. (23 s.) (kart.). 11:05 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 8. 8/12 s. 11:30 
Specialus tyrimas. (kart.). 12:25 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 4/2 s. (24 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:40 Spor-
tas. 18:43 Orai. 18:50 Brolių Grimų pa-
sakos. 7 s. Snieguolė. 19:55 Klausimė-
lis.lt. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Oliveris ir vaiduoklis. N-7. 
00:10 Trumposios žinios. 00:15 Pinigų 
karta. (kart.). 00:40 Klausimėlis.lt. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 117 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Pavojingi 
jausmai. 37, 38 s. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, vasario 27 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Gėlių 
odisėjos. 1 d. Vilkdalgiai ir tulpės. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Akistatos. 1 s. Džobsas 
prieš Geitsą: hipis ir moksliukas. (sub-
titruota). 14:00 Premjera. Daktaro Blei-
ko paslaptys. N-7. 3, 4 s. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu.  (Sub-
titruota). 16:45 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 Sti-
lius. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Eurovizija 2016. 22:50 Trumpo-
sios žinios. 22:55 Dvigubos vestuvės. 
N-7. (Subtitruota). 00:25 Trumposios 
žinios. 00:30 Pasaulio dokumentika. 
Gėlių odisėjos. 1 d. Vilkdalgiai ir tulpės. 
(subtitruota, kart.). 01:25 Pasaulio doku-
mentika. Akistatos. 1 s. Džobsas prieš 
Geitsą: hipis ir moksliukas. (subtitruota, 
kart.). 02:20 Daktaro Bleiko paslaptys. 
N-7. 3, 4 s. (kart.). 04:15 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 04:30 Emigrantai. (kart.). 05:25 
Durys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, vasario 28 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu.  (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba.. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 26 s. 09:15 Prem-
jera. Pasakininkas. Hanso Kristiano An-
derseno šiuolaikinė klasika. 17 s. 09:45 
Premjera. Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 43 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvū-
nai. 11:00 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2016“. 12:40 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Nuos-
tabieji Japonijos gamtos kampeliai. 1 
d. Honšiū. (subtitruota). 13:40 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 6. 6/3 
s. Nesibaigianti naktis. N-7. 15:15 Sti-
lius. (kart.). 16:00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:15 Istorijos de-
tektyvai. 17:00 Tėvų susirinkimas. 17:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Karaliaus kalba. 

Pirmadienis, vasario 22 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai 
(9). N-7. 07:55 Kempiniukas (50). 08:25 
Ponas Jangas (21). 08:55 Meilės sūku-
ryje (2284). 10:00 Du tėvai ir du sūnūs 
(7). N-7. 10:30 Du tėvai ir du sūnūs (8). 
N-7. 11:00 Zoologijos sodo prižiūrėtojas. 
13:00 Kempiniukas (51). 13:30 Simpso-
nai (10). N-7. 14:00 Simpsonai (11). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (326). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (327). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (8). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(46). N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlaus-
kus (6). N-7. 21:00 Nuovada (12). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kerštas 
(22). N-7. 23:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (12). N-14. 00:30 Detekty-
vas Bekstriomas (9). N-14. 01:25 Aferis-
tas (14). N-7. 02:15 Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto (15). N-7. 02:40 Lujis (13). 
N-7. 03:30 Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 23 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (10). N-7. 07:25 Simpso-
nai (11). N-7. 07:55 Kempiniukas (51). 
08:25 Nuovada (12). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2285). 10:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (9). N-7. 10:30 Du tėvai ir du 
sūnūs (10). N-7. 11:00 Nauja norma 
(21). N-7. 11:25 Nauja norma (22). N-7. 
12:00 Apie mus ir Kazlauskus (6). N-7. 
13:00 Kempiniukas (52). 13:30 Simp-
sonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (328). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (329). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (9). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (47). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Nuovada (13). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Bibliotekininkai (7). N-7. 
23:30 Legendos (8). N-14. 00:30 Gra-
žuolė ir pabaisa (2). N-7. 01:20 Aferistas 
(15). N-7. 02:10 Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto (16). N-7. 02:35 Vilfredas (10). 
N-7. 03:00 Programos pabaiga.

trečiadienis, vasario 24 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (12). N-7. 07:25 Simpso-
nai (13). N-7. 07:55 Kempiniukas (52). 
08:25 Nuovada (13). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2286). 10:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (11). N-7. 10:30 Du tėvai ir 
du sūnūs (12). N-7. 11:00 Paskutinis iš 
vyrų (1). N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų 
(2). N-7. 12:00 Prieš srovę. N-7. 13:00 
Kempiniukas (53). 13:30 Simpsonai 
(14). N-7. 14:00 Simpsonai (15). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (330). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (331). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (10). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(48). N-7. 20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 
21:00 Nuovada (14). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pa-
sižadėjęs kitai. N-14. 00:55 Elementa-
ru (20). N-7. 01:40 Aferistas (16). N-7. 
02:30 Vilfredas (11). N-7. 03:00 Progra-
mos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 25 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (14). N-7. 07:25 Simpso-
nai (15). N-7. 07:55 Kempiniukas (53). 
08:25 Nuovada (14). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2287). 10:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (13). N-7. 10:30 Du tėvai ir 
du sūnūs (14). N-7. 11:00 Paskutinis iš 
vyrų (3). N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų 
(4). N-7. 12:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 
13:00 Kempiniukas (54). 13:30 Simp-
sonai (16). N-7. 14:00 Simpsonai (17). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (332). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (333). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (11). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (49). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Nuovada (15). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Ramūs tarp vilkų. N-14. 
00:15 Kaulai (21). N-14. 01:15 Nau-
jokė (7). N-7. 01:40 Naujokė (8). N-7. 
02:05 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 bu-
to (17). N-7. 02:30 Vilfredas (12). N-7. 
03:00 Vilfredas (13). N-7. 03:25 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, vasario 26 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (16). N-7. 07:25 Simpso-

Pirmadienis, vasario 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (22). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (12) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (13) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (47). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (48). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (11). N-7. 10:50 Sugalvok no-
rą (kart.). N-7. 12:30 Srovės nublokšti 
(kart.). 14:00 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (14). 14:25 "Eskimų mergaitė" (2). 
14:30 "Ištark sudie" (41). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Mirties apsuptyje 2. N14. 
00:00 "Kultas" (5). N14. 00:50 "Juoda-
sis sąrašas" (15). N-7. 01:40 "Strėlė" (5). 
N-7. 02:25 Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (23). 06:55 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (8) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (14) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (49). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (50). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (12). N-7. 10:50 Gatvės tan-
go (kart.). N-7. 13:05 Pričiupom!. N-7. 
13:30 "Denis Vaiduokliukas" (13). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (15). 14:25 
"Eskimų mergaitė" (3). 14:30 "Ištark 
sudie" (42). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Vertikali riba. N-7. 00:30 
"Kultas" (6). N14. 01:20 "Juodasis sąra-
šas" (16). N-7. 02:05 "Strėlė" (6). N-7. 
02:50 Programos pabaiga.

trečiadienis, vasario 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (24). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (13) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (15) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (51). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (52). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (13). N-7. 10:50 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom!. N-7. 13:30 "De-
nis Vaiduokliukas" (14). 14:00 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (16). 14:25 "Eski-
mų mergaitė" (4). 14:30 "Ištark sudie" 
(43). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-

va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su cinke-
liu. N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Baudėjas. N14. 00:30 "Kul-
tas" (7). N14. 01:20 "Juodasis sąrašas" 
(17). N-7. 02:05 "Strėlė" (7). N-7. 02:50 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (25). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (14) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (16) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (53). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (54). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (14). N-7. 10:50 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom!. N-7. 13:30 "De-
nis Vaiduokliukas" (15). 14:00 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (17). 14:25 "Eski-
mų mergaitė" (5). 14:30 "Ištark sudie" 
(44). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Kerš-
tas . N14. 00:15 "Kultas" (8). N14. 01:05 
"Juodasis sąrašas" (18). N-7. 01:55 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:20 
Programos pabaiga.

Penktadienis, vasario 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (26). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (15) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (17) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (55). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(56). N-7. 09:50 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (15). N-7. 10:50 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 11:40 Lietuvos super-
šefas. Žvaigždžių iššūkis (kart.). 13:00 
Pričiupom!. N-7. 13:30 "Denis Vaiduo-
kliukas" (16). 14:00 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (18). 14:25 "Eskimų mergai-
tė" (6). 14:30 "Ištark sudie" (45). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Didysis pasi-
vaikščiojimas. 23:20 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14. 01:15 Kerštas 
(kart.) . N14.  03:05 Programos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (25) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (47). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės" (25). 07:45 "San-
džėjus ir Kreigas" (12). 08:10 "Harvis 
Biksas" (16). 08:35 "Tomo ir Džerio pa-
sakos" (9). 09:00 "Ponas Bynas" (9). 
09:30 Nauji papūgos Kešos nuotykiai. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Beprotiškiau-
sios melodijos. Nuotykiai tęsiasi. 11:45 
Peliuko Perio nuotykiai 2. 13:30 Pričiu-
pom! N-7. 14:00 "Gyvenimo šukės" (57). 
N-7. 15:00 "Gyvenimo šukės" (58). N-7. 
16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Lietuvos su-
peršefas. Žvaigždžių iššūkis. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Viena diena Niujorke. 
21:10 Nuotakų karai. N-7. 22:55 Išba-
dėjusių žaidynės. N14. 00:25 Didysis 
pasivaikščiojimas (kart.). 02:35 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (26) (kart.). 06:55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris III" (48). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės" (26). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (13). 08:10 "Harvis Biksas" 
(17). 08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" 
(10). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Lydekai paliepus, man panorėjus. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Šuo vampyras. 
11:55 Kam atiteks namai?. N-7. 14:00 
"Gyvenimo šukės" (59). N-7. 15:00 "Gy-
venimo šukės" (60). N-7. 16:00 Bus vis-
ko. 16:50 Ne vienas kelyje. 17:20 Tele-
loto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Žvaigždžių duetai. 22:10 
Priešprieša. N14. 00:05 Palata. S. 01:40 
Universalus karys. Atsiskaitymo diena 
(kart.). N14. 03:35 Programos pabaiga.

Pirmadienis, vasario 22 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (374). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (188) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (26). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (189). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 19:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (12). N-7. 20:00 Ant liežuvio 
galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (90). 
N-7. 21:30 Saulės ašaros. N14. 23:40 
"Judantis objektas" (5). N-7. 00:30 "Sun-

kių nusikaltimų skyrius" (12) (kart.). N-7. 
01:15 "Liežuvautoja" (11). N-7.

Antradienis, vasario 23 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (8). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (13). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (25) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (26) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (375). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (189) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (27). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (190). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 19:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (13). N-7. 20:00 Ant liežuvio 
galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (91). 
N-7. 21:30 Bėgimas džiunglėse. N-7. 
23:25 "Judantis objektas" (6). N-7. 00:15 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (13) (kart.). 
N-7. 01:00 "Liežuvautoja" (12). N-7.

trečiadienis, vasario 24 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (9). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (14). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (27) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (28) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (376). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (190) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (28). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (191). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Labai juokinga 
laida. 19:00 "Sunkių nusikaltimų sky-
rius" (14). N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 
21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (92). N-7. 
21:30 Alfis. N-7. 23:25 "Judantis objek-
tas" (7). N-7. 00:15 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (14) (kart.). N-7. 01:00 "Liežu-
vautoja" (13). N-7.

ketvirtadienis, vasario 25 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (10). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (15). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (7) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (377). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(191) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (29). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(192). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Labai juo-
kinga laida. 19:00 Dainuok mano dai-
ną 2. 21:00 Farai. N14. 21:30 Kitos 48 
valandos. N-7. 23:20 Alfis (kart.). N-7. 
01:10 "Liežuvautoja" (14). N-7.

Penktadienis, vasario 26 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (16). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (8) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (378). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(192) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (30). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (193). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Pri-
čiupom! N-7. 19:00 "Amerikietiškos im-
tynės" (7). N-7. 20:00 "Amerikietiškos 
imtynės" (7). N-7. 21:00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 21:30 Tiksintis laikrodis. N14. 
23:20 "Tikras kraujas" (9). N14. 00:20 
"Tikras kraujas" (10). N14. 01:15 "Lie-
žuvautoja" (15). N-7.

Šeštadienis, vasario 27 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (29) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (30) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Penktoji pavara" (3). 11:00 Lietu-
vos galiūnų čempionato I etapas. 12:00 
"Viena už visus" (29). N-7. 12:30 "Vie-
na už visus" (30). N-7. 13:00 "Viena už 
visus" (31). N-7. 13:30 "Viena už visus" 
(32). N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (20). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (21). N-7. 
16:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
16:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"Kvapų detektyvas" (1). N-7. 19:00 La-
bai juokinga laida (kart.). 19:30 Dainuok 
mano dainą 3. 21:30 MANO HEROJUS 
Drakono bučinys. N14. 23:20 AŠTRUS 
KINAS Bebaimis vairuotojas Dekeris. 
N-7. 01:10 "Melagių žaidimas" (5). N-7.

Sekmadienis, vasario 28 d. 
07:00 Statyk! (kart.) 07:30 Lietu-

vos galiūnų čempionato I etapas (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 11:00 
"FAILAI X. Kriminalistikos istorija" (2). 
12:00 "BBC dokumentika. Australijos 
kaubojus" (1). 13:00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 13:30 Sveikinimai. 16:00 
Išgyvenk, jei gali (kart.). 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 "Kvapų detekty-
vas" (2). N-7. 19:05 Sniego diena. 21:00 
"Įkaitai" (9). N14. 22:00 "Įkaitai" (10). 
N14. 23:00 Velnio ašara. N14. 00:40 
"Melagių žaidimas" (6). N-7.

LRT

TV3

LNK

BTV

nai (17). N-7. 07:55 Kempiniukas (54). 
08:25 Nuovada (15). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2288). 10:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (15). N-7. 10:30 Du tėvai ir 
du sūnūs (16). N-7. 11:00 Paskutinis iš 
vyrų (5). N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų 
(6). N-7. 12:00 Farai. N-7. 13:00 Kempi-
niukas (55). 13:30 Simpsonai (18). N-7. 
14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (334). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (335). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (12). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Šrekas Trečiasis. 
21:15 Pompėja. N-14. 23:25 Išleistuvės. 
N-7. 01:25 Kelionė į Ameriką. N-7. 03:45 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 27 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (34). N-7. 07:25 
Vėžliukai nindzės (75). 07:55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (44). 08:30 Legen-
da apie Korą (23). N-7. 09:00 Ančiu-
kų istorijos (8). 09:30 Mamyčių klubas. 
10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenk-
tynės. 11:00 Daktaras Dolitlis 4. Prezi-
dento šuo. 12:45 101 dalmatinas. 14:20 
Meilė ir šokiai. N-7. 16:15 Ekstrasensai 
detektyvai (19). N-7. 17:20 Ekstrasen-
sai detektyvai (20). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 
Sunkus vaikas. N-7. 21:05 Džekas Ry-
čeris. N-14. 23:45 Hanibalas. Pradžia . 
N-14. 02:00 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto (18). N-7. 02:25 Lyga (11). N-7. 
02:50 Lyga (12). N-7. 03:15 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 28 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (35). N-7. 07:25 
Vėžliukai nindzės (76). 07:55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (45). 08:30 Legen-
da apie Korą (24). N-7. 09:00 Padėki-
me augti. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Ilgakojis Džekas 
atvyksta į Ameriką. 12:30 Jaunosios 
verslininkės dienoraštis. N-7. 14:20 Šė-
lionės už kadro. N-7. 16:10 Ekstrasen-
sai detektyvai (301). N-7. 17:15 Eks-
trasensai detektyvai (302). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Kadagys. 22:30 
Vaizduotės žaidimas. N-14. 00:45 Prie-
saika. N-7. 02:20 Lyga (13). N-7. 03:00 
Programos pabaiga.

N-7. 23:00 Trumposios žinios. 23:05 
Premjera. Pavojingi jausmai. 39, 40 s. 
23:55 Trumposios žinios. 24:00 Pasau-
lio dokumentika. Nuostabieji Japonijos 
gamtos kampeliai. 1 d. Honšiū. (kart.). 
00:50 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl 6. 6/3 s. Nesibaigianti naktis. 
N-7. (kart.). 02:20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. (kart.). 03:15 Savaitė. (kart.). 
04:10 Eurovizija 2016. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Penkiametis Elias iš 
Teutschenthalo (Vokie-
tija) beveik nuo gimimo 
kenčia dėl smegenų aug-
lio. Jį medikai diagnoza-
vo, kai Elias buvo vos aš-
tuonių mėnesių. Mirtina 
liga – visąlaik šalia. Ber-
niukas gyvena, auga, ste-
bi pasaulį iš neįgaliojo 
vežimėlio ar lovos. Kaip ir 
visi vaikai, nuolat svajo-
ja dar kažką daugiau pa-
matyti, paliesti, suprasti. 
Neseniai pribloškė ma-
mą keistu prašymu: „No-
rėčiau pabūti mokiniu.“

Gyvenimo džiaugsmu ir ener-
gija trykštanti neregė spėja vi-
sur: vadovauja Kauno aklųjų ir 
silpnaregių bei Prienų aklųjų 
ir silpnaregių vokaliniams an-
sambliams „Credo“ bei „Purie-
na“, lankosi „Žalgirio“ rungtynė-
se, pati įveikia buities rūpesčius 
ir dar rūpinasi mama. „Turiu ir 
šunį, kuriam taip pat reikia dė-
mesio“, – vardijo moteris.

Vis dėlto ji kuklinasi ir save 
vadina pilka pele. Energijos sa-
ko pasisemianti iš savo darbo 
– muzika įkvepia ir suteikia jė-
gų. „Su muzika, su daina dirbu, 
nuolat būnu tarp žmonių“, – sa-
ko O. Matusevičiūtė.

Aktyvumas yra ir jos genuo-
se. Mama, jaunesnė būdama, 
taip pat nesėdėdavo be veiklos.

O. Matusevičiūtė savęs nie-
kada nekankino klausimu „Už 
ką?“ Ji įsitikinusi, kad Dievas 
duoda tiek, kiek žmogus gali pa-
kelti. Net ir gerai matantieji ne 
visada yra laimingi.

„Reikia mokėti džiaugtis tuo, 
ką turi. Kas iš to, jeigu verksi at-
sisėdusi? Ir pačiai liūdniau bus, 
o ir kitam į tave žiūrėti nesma-
gu“, – dėstė kaunietė.

Paklausta, ar nevargina nuo-
latinės kelionės iki Prienų į re-
peticijas su ansambliu ir kaip 
ji apskritai viena iki ten nuva-
žiuoja, Ona juokdamasi suri-
muoja: „Jeigu noro yra, nusi-
gausi visada“.

Itin mėgstamas O. Matuse-
vičiūtės laisvalaikio užsiėmi-
mas – krepšinio rungtynės. Ji 
neretai lankosi ir „Žalgirio“ are-
noje, kur klausosi, kaip vyksta 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
ar „Eurolygos“ varžybos. Mote-
ris aiškino, kad labai gerai jaučia 
ir girdi kiekvieną žiūrovų emo-
ciją, garsą.

„Esu užkietėjusi Kauno „Žal-
girio“ sirgalė. Stengiuosi nepra-
leisti nė vienų jų ir Lietuvos rink-
tinės rungtynių. Mėgstu ir teat-
rą“, – pasakojo O.Matusevičiūtė.

Kūrybiniam polėkiui – ir negalia  
ne kliūtis

www.kaunodiena.lt pristato moteris, nominuotas „Metų kau-
nietės“ apdovanojimui. Viena iš nominančių – regėjimo negalią 
turinti Ona Matusevičiūtė. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sausio pabaigoje Klaipėdos 
miesto tarybos nariai įver-
tino atnaujintą savivaldybės 
salę, kurioje vyksta posėdžiai. 
Dauguma sutiko, kad patalpa 
tapo gražesnė, patogesnė, ta-
čiau pažerta ir priekaištų. Po-
sėdyje dalyvavusiems klaipė-
diečiams užkliuvo pakylos. 
Pasak jų, dėl tokio sprendimo 
į salę negalės patekti judėjimo 
negalią turintis ir vežimėlyje 
sėdintis neįgalusis. Be to, ne-
apsižiūrėjus galima nuo paky-
los ir nukristi.

Praėjusią savaitę pasiro-
džiusiame straipsnyje rašoma, 
kad uostamiesčio savivaldybės 
administracija įvertino pasta-
bas, susijusias su atnaujinta sa-

le. Kai kuriuos trūkumus ruošia-
masi ištaisyti. 

Klaipėdos miesto savival-
dybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas Aleksan-
dras Michailovas tvirtino, kad 
apie salės pritaikymą negalią 
turintiesiems buvo pagalvota 
dar prieš atidarant atnaujintas 
patalpas. Jau vyksta konkursas, 
kurio metu bus nupirktas nešio-
jamasis pandusas.

„Įrenginys bus prie įėjimo ir 
prireikus bus padėtas, kad neį-
galus žmogus galėtų patekti į sa-
lę. Tikrai tokio dalyko nepamir-
šome. Paprasčiausiai pandusas 
dar nenupirktas, o įrengti nuo-
žulnaus įėjimo nepavyko“, – ko-
mentavo pavaduotojas.

Miesto tarybos salę dar tobulins
Milda Skiriutė tinklalapyje diena.lt rašo, kad atnaujinta Klai-
pėdos miesto savivaldybės salė nepritaikyta negalią turinčių-
jų poreikiams. 

Nuo įspūdžių gausos 
apsiverkė

Eliaso sesuo Amelia pora 
metų vyresnė už brolį. Ji svei-
ka, lanko antrą klasę. Grįžusi po 
pamokų namo, daug pasakoja, 
ką sužinojo, kur lankėsi, kokių 
nuotykių patyrė su klasės drau-
gais. Kovą berniukui sukaks še-
šeri, rugsėjį jis irgi galėtų keliau-
ti į mokyklą. Bet gydytojai nega-
rantuoja, kad jis sulauks rudens. 
Mažasis jau daug ištvėrė. Dvi 
operacijos, švitinimas, chemo-
terapijos. Šeima gyvena tarp vil-
ties ir nevilties. Du kartus įveikė 
auglį, abu kartus jis grįžo.

Paskutinėmis praėjusių metų 
dienomis gydytojai pasakė, kad 
jie daugiau nieko negali pada-
ryti. Vėžys įrodė esąs stipresnis.

Be abejo, kiekvienas Eliaso 
prašymas tėvams – įstatymas. 
Kai jis paprašė, kad norėtų pabū-
ti mokiniu, šeima ėmė svarstyti, 
kaip įgyvendinti šią svajonę. Jie 
net nenujautė, kad kuklus prašy-
mas įsileisti į mokyklą sujaudins 
pedagogus ir virs didžiule švente.

...Po pamokų Elias nuo įspū-
džių vos kvėpavo. Svetimi žmo-
nės, tiek daug vaikų, fotografai, 
kameros, žurnalistai. Tėvas Kris-
tianas Teučeris nustūmė sūnelio 
vežimėlį link balto limuzino (!), 
privažiavusio prie mokyklos. 
Žvelgdamas į nuo įspūdžių ap-
siašarojusį sūnų, jis sakė: „Tokį 
stresą išgyveno. Grįšime namo, 
atsipūs, tada jau nesustodamas 
pasakos įspūdžius.“ Ne tik ber-

Išsipildžiusi svajonė: 
viena diena mokyklos suole

niukui, bet ir jo tėvams ši diena 
suteikė jėgų toliau gyventi.

Netikėta pramoga 
viduržiemį

Priimti ligoniuką sutiko Ha-
lės pagrindinė mokykla. Peda-
gogai sukūrė tikrą šventę ne tik 
Eliasui, bet ir visam mokyklos 
kolektyvui.

Salė trečiame mokyklos 
aukšte buvo išpuošta balionais, 
girliandomis, visur kabėjo mai-
šeliai su saldainiais. Rodės, į mo-
kyklą vėl grįžo Kalėdų smagu-
mai. Moksleiviai parodė spekta-
klį. Jį kaip dovaną skyrė Eliasui, 
kuris buvo tarp žiūrovų kartu su 
trimis dešimtimis savo giminai-
čių ir draugų.

Elias įsitikino, kad mokykla – 
tai šventė. Apsilankė ir klasėje, 
kur sėdėjo šalia savo sesers Ame-
lios. Apžiūrėjo ir kitas klases, pa-
togias ir spalvingas, kur mažiausi 
mokinukai jaučiasi lyg pasakoje. 
Iš tikrųjų Amelia eina į kitą mo-
kyklą, o Elias, jei susiruoš mo-
kytis, lankys ne tą pačią ugdymo 
įstaigą. Tėveliai žino, kaip svar-
bu jų dukrelei turėti savo erdvę, 
kur ji lygi su visais, kur nereikia 
nusileisti sergančiam broliukui.

Socialiniai tinklai 
padeda nuversti kalnus

Svetinga mokykla, sutikusi 
priimti Eliasą, buvo rasta pa-

skelbus apie berniuko svajonę 
socialiniame tinkle Facebook. 
Ten yra sukurtas jam skirtas 
puslapis. Pakako parašyti apie 
norą, tuoj atsiliepė geradariai.

Eliaso mama Beatričė labai 
vertina žmonių paramą ir dė-
mesį. Ji yra profesionali medi-
cinos sesuo. Jau metus moteris 
dirba namuose, prižiūri Eliasą. 
Po stiprios radioterapijos jis 
nebegali lankyti jokios ugdy-
mo įstaigos. Reikia būti šalia, 
padėti, bendrauti.

Ekskursija į mokyklą, žmo-
nių dėmesys, dovanos, šypse-
nos tarsi nubraukė visus rū-
pesčius, padėjo pailsėti, susi-
kaupti ir vėl kilti į kovą su vė-
žiu. Jaudinanti svajonė pabū-
ti mokykloje, pažiūrėti, kaip 
vaikai mokosi, padarė sergantį 
berniuką vietos žvaigžde. Buvo 
surengta ir kitų renginių, kurie 
skirti ligoniukui palaikyti. Da-
bar jį kažkur vis kviečia – tai 
į karnavalą, tai į sporto var-
žybas. Kiek turi jėgų, stengia-
si dalyvauti. Paramos akcijos 
vyksta ir žaidžiant interneti-
nius žaidimus. 

Asmeninio tinklapio skai-
tytojų, sekančių Eliaso pasie-
kimus, šilti atsiliepimai ir lin-
kėjimai neleidžia abejoti tokio 
viešumo nauda.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikieNė

Perpildyti vaikų namai – opi 
problema daugelyje pasau-

lio šalių, dar skaudžiau, kai kal-
bama apie neįgaliuosius. Proto 
ir fizinę negalią turinčių vaikų ti-
kimybė būti įvaikintiems – mini-
mali, jie ne visuomet gauna pa-
kankamą ir jų būklę atitinkančią 
priežiūrą, dėl personalo stokos 
šie vaikai nepakankamai lavina-
mi, ne visuomet atsižvelgiama į 
konkretaus vaiko individualius 
poreikius. Nenuostabu, kad pa-
saulyje kuriasi vis daugiau orga-
nizacijų, kurių tikslas – pakeis-
ti šią, atrodytų, beviltišką padė-
tį, ir padėti neįgaliems vaikams 
gyventi kuo visavertiškesnį gy-
venimą nepriklausomai nuo jų 
psichinės ar fizinės būklės.

Viena tokių organizacijų – 
„Lumos“. Ją įkūrė legendinių 
knygų apie Harį Poterį autorė 
J. K. Rouling. Pagrindinis šios 
organizacijos siekis – kad iki 
2050 m. nebeliktų vaikų glo-
bos namų, o visi tėvų palikti 
vaikai gyventų saugioje šei-
mos aplinkoje arba speciali-
zuotose įstaigose, atitinkan-
čiose visus jų poreikius. Šiuo 
metu organizacijos koman-
dos dirba Moldovoje, Čekijoje, 
Haityje ir Bulgarijoje. Būtent 
pastarojoje šalyje per praėju-
sius metus įvyko nemažai tei-
giamų permainų.

Krušario miestelyje įsikū-
rusių didžiausių šalyje neįga-
lių vaikų namų duris šiemet už-

vėrė paskutinis auklėtinis. Šių 
globos namų uždarymas verti-
namas kaip labai didelis visos 
šalies žingsnis. 

Krušaryje esančių globos 
namų reputacija nebuvo pati 
geriausia. Dar 2010 metais ši 
institucija buvo smarkiai kri-
tikuojama dėl didelio jos gy-
ventojų mirtingumo. Tuo me-
tu įstaigoje gyveno 93 proto 
bei fizinę negalią turintys vai-
kai. Dauguma jų dienas leido 
lovose, beveik nebendraudavo 
su aplinkiniais, neturėjo kon-
taktų su išoriniu pasauliu. Blo-
gos sąlygos lemdavo itin smar-
kius vystymosi sutrikimus. Šio-
je įstaigoje tiesiog buvo per 
mažai personalo ir patyrusių 

specialistų, galinčių pasirū-
pinti visais gyventojais ir už-
tikrinti jiems palankias sąly-
gas vystytis.

„Lumos“ ekspertų komanda 
buvo pakviesta į Krušario glo-
bos namus tam, kad išgelbėtų 
ten gyvenančius vaikus ir padė-
tų stabilizuoti jų sveikatos būk-
lę prieš apgyvendinant kitose 
vietose. Įgyvendinant naciona-
linį projektą „Vaikystė visiems“ 
buvo sustabdytas naujų gyven-
tojų priėmimas į šiuos globos 
namus. Nuo to laiko „Lumos“ 
ekspertai dėjo daug pastangų, 
kad Krušario globos namų gy-
ventojams surastų šeimos tipo 
gyvenamąsias vietas, kur jiems 
būtų užtikrinta speciali prie-

žiūra. Visi 93 vaikai ir jaunuo-
liai, daugumai kurių dabar jau 
per dvidešimt, buvo apgyven-
dinti mažose bendruomenėse. 
Prieš tai jie buvo paruošti per-
mainoms. Kai kurie jaunuoliai 
įsikūrė arti savo šeimų, o dalis 
jų net lanko įprastas mokyklas. 
Jiems visiems padeda vietinė 
sveikatos ir socialinės priežiū-
ros tarnyba.

Džiugu, kad į tai kreipiamas 
vis didesnis dėmesys ir stengia-
masi šią padėtį pakeisti. Reikia 
tikėtis, kad „Lumos“ ir panašių 
organizacijų dėka vis daugiau 
sveikų ir neįgalių vaikų gyvens 
mylinčioje bei skatinančioje 
aplinkoje.

Parengė Miglė LeViNieNė

Krušaryje – reikšmingos permainos
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

LietuVai motinai,  
LietuVai tĖVYnei
Atsivedei	mus	čia,	
Kur	krištolinės	skambėjo	upės,
Kur	plačiaragių	elnių	bandos	

ganės,
Kur	girių	unksmės	priglaudė.
Ir	kaip	palaimintą	ugnelę	

skaisčiąją
Per	tas	klajones	amžių	

tyrlaukiais
Tu	atnešei	ir	kalbą
Ir	įsakei	ją	saugoti	kaip	šventą.
Savo	stiprybės	paslaptį
Vaikams	Tu	patikėjai,
Kad	kalboje,	tik	kalboje
Tavo	gyvybė	esanti
Ir	motinos	jėga.

Ir	taršė	vėjai,	vakariai	niūrūs
Motinos	nuometą	baltą	lininį,
O	jūros	bangos	į	kojas	plakės.
Pasaulis	sakė	–	Tu	gintarinė.
Tavo	dainom	džiaugtis	skubėjo,
Tavo	vaikus	kažkur	viliojo.
Tarytum	Eglei,	žvejo	dukrelei,
Laimės	pasaulis	tau	pavydėjo
Ir	iš	erškėčių	pintą	vainiką	

padovanojo.
–	Puoškis,	dabinkis,
Prie	gintarėlių	jis	taip	pritinka.
Ir	jį	nešiojai,	Motina	mano,
Ir	baltą	kaktą	spygliai	subadė,
O	kojas	skaudžiai,	skaudžiai	

nutrynė.
Tos	sunkios	klumpės,	tos	

geležinės,
Rankas	švelniąsias	pančiai	

palaužė.
Motina	mano,	mano	Tėvyne.

Vaikai	pavargo,	vaikai	pavargo,
O	Tu	stovėjai	kaip	obelėlė
Ir	kantriai	laukei,
Kada	sugrįš,	kada	pakils	Tavieji	

sūnūs,
Kada	žaizdas	prikepusias
Prie	Tavo	kūno
Kada	nuplaus.

Danutė ŠeRžeNtieNė 
Telšiai

LietuVa
Nors	žemėlapyje	tarp	kitų
Valstybių,	didelių,	stiprių
Lietuva	–	mažiausia	iš	visų	–
Aš	ją	myliu	ir	branginu.

Čia	pažinau	aš	gamtos	grožį
Ir	gimtą	kalbą	pamilau.
Man	Lietuva	–	didžiausias	lobis,
Kurį	šiandien	aš	suradau.

Tik	Lietuvai	čia	meilę	ošia
Šileliai,	girios	ir	miškai,
Siūbuoja	laukuose	nunokę,
Jau	duona	kvepiantys	javai.

Čia	Baltija	melsva	banguoja
Ir	puošia	gintarais	krantus.
Tik	čia	lietuviškai	dainuoja
Ir	liepos	kvepia	kaip	medus.

Kur	bekeliaučiau,	į	Tėvynę	
Iš	tolių	visad	sugrįžtu,
Nes	Lietuva	–	mano	gintinė	–
Čia	židinys	namų	jaukus.	

Julija GALBuoGieNė 
Jurbarkas

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

– Nušautas, nušautas, – spen-
gė motinos ausyse, – nušautas... 
Kūčių naktį išleisdama ketvir-
tąjį, jauniausiąjį, sūnų į mišką 
motina žinojo, kad kova nelygi 
ir visko gali būti, bet kad pirmas 
kris jauniausias, nesitikėjo. Du 
kartus per Lenkiją nusigavo iki 
Paryžiaus, o žuvo čia – gimtuo-
se laukuose. Geriausias vieninte-
lis draugas – išdavikas. Tik jis ži-
nojo slaptažodį ir galėjo išvilioti 
sūnų į pamiškę... Ramu tik prieš 
Dievą, kad ne savo ranka nutrau-
kė gyvybę. Prisiminė kaimynės, 
Žilvino motinos, veidą. Žilvinas 
susisprogdino bunkeryje... 

Išgirdus ,,nušautas“ norėjo-
si tą pačią akimirką lėkti lau-
kais, kristi ant žemės ir kaukti, 
ne verkti, o kaukti, bet... suprato, 
kad taps tik eiline auka tikriau-
siai suruoštai pasalai... Jiems jo-
kio skirtumo, į ką paleisti kulką, 
o ypač į motiną – bandito moti-
ną. Atsisėdusi ant suolo prie at-
šalusios krosnies motina žemyn 
nuleido rankomis suspaustą gal-
vą: ,,Dieve mano, Dieve mano, 

Dieve mano“, – lingavo į taktą 
nieko negalvodama. Išlingavusi 
iki ryto, vos brėkštant susiruošė. 
Sijono kišenėje susirado vąšeliu 
apmegztą nosinaitę su kampely-
je išsiuvinėtomis raidėmis ,,L.O.“ 
Dar jaunamartė būdama ne vie-
ną tokią buvo apmezgusi ir iš-
siuvinėjusi. Išleisdama sūnus į 
mišką norėjo jiems įduoti, bet 
pabijojo – raidės galėjo išduoti 
gimines. Priėjo ir ramiai atkėlė 
aptrintos kraičio skrynios viršų. 
Jos dugne dar gulėjo kelios nosi-
naitės ir pačios dvinyčiu audimu 
austi rankšluosčiai. Visas skry-
nios turtas: raštuotos kojinės 
ir pirštinės, drobių rietimai jau 
seniai tarnavo penkiems šeimos 
vyrams. Pasilenkusi drebančia 
ranka suspaudė saujon nosines.

Atsistojo. Iš rankų išsprūdęs 
skrynios dangtis bumbtelėjo lyg 
negrabiai kapo duobėn nuleis-
tas karstas. Švito greitai, ir moti-
na turėjo skubėti. Susikūprinusi 
ėjo pamiške, lanku aplenkdama 
kaimynų sodybas. Gailėjosi, kad 
paskubomis nepasiėmė žvakės 
ar liktarnos – sunku bus tam-
soje pamatyti ant juodos žemės 
sūnaus kraujo dėmes... Dešinė-
je pusėje juodavo grubiai suar-
to lauko vagos. Ėjo sunkiai vilk-
dama kojas. Pamiškės rasota žo-
lė ašarų karoliais glaudėsi prie 
sijono. Dar truputį, dar trupu-
tį... Prisėdo pievoje ir mintyse 
atkartojo kaimyno pasakojimą: 
,,Ten, tarp tų dviejų eglių, jis ir 
krito, bet pašautą dar ilgai vilko 
už pažastų. Kapo neradom. Kur 
kūnas, nežinom...“ Baisūs laikai. 
Motinos džiaugėsi, jei žuvusių 
vaikų kūnai surasdavo ramybę 
bevardėse gimtojo kaimo kapi-

naitėse, o ne šuliniuose, duobė-
se ar raistuose...

Pakilo ir kaip šešėlis nuslin-
ko pamiške. Tamsoje įžiūrėjusi 
šakotų eglių siluetus vėl pritū-
pė. Palūkėjusi atsisėdo ir pra-
rasdama jėgas atsirėmė į tą, ku-
ri arčiau miško. Lūpos pačios ne-
byliai dėliojo maldą. Rytų pusė-
je patekėjusios saulės spindulius 
gaudė medžių viršūnės. Motina 
kūkčiojo ir laukė. Nebijojo. Nie-
ko nebijojo. Nekaltino ir Dievo... 
Ir kai pirmi saulės spinduliai jau 
gulė į priešais grubiai suarto ari-
mo vagas, atsiklaupė ant kelių ir 
pradėjo glostyti delnais žemę. 
Per ašaras būtų ir nepamačiu-
si, bet pajuto, kaip delną aplipo 
kažkas šaltas ir glitus. Pakėlusi 
į saulę delną sustingo – tai bu-
vo jos jauniausio ir mylimiausio 
sūnaus kraujas. Švaria ranka iš-
sitraukė nosinę, o kruvinąja su-
pylė ant jos žemių saują. Aplink 
juodą žemę baltos nosinės audi-
me pradėjo ryškėti dėmės, juo-
dai rausvais debesimis greitai 
uždengusios virvele išsiuvinė-
tas raides ,,L.O.“ Drebančiomis 
rankomis suvyniojo ryšulėlį į li-
kusias švarias nosines ir įsikišo 
relikviją prijuostės kišenėn. 

Kaip grįžo namo, motina ne-
atsiminė. Žinojo tik viena, kad 
turi palikti savo namus (vyras ir 
dukra jau buvo mirę anksčiau). 
Atsistojusi aslos vidury peržeg-
nojo trobą į visas keturias puses. 
Žemės ryšulėlį užsikišo ten, kur 
važiuodama į turgų šventadie-
niais slėpdavo nosinaitėn suriš-
tus litus ir tyliai uždariusi sody-
bos vartelius išėjo į pasaulį.

Angelė RuDžiANSkAitė
Kaunas

Aš kaimo vaikas. Gimiau ir už-
augau nedideliame bažnyt-

kaimyje. Daugelį metų pragyve-
nusi didmiestyje nutariau nu-
važiuoti pasisvečiuoti į gimtinę. 
Sėdau į autobusą ir – į kelionę.

Tėviškę pasiekiau jau pava-
kary, kai į vakarines pamaldas 
kvietė bažnyčios varpai.

Kelyje į bažnyčią priekyje pa-
mačiau pagyvenusių žmonių po-
rą, einančią melstis. Paspartinu-
si žingsnį pavijau ir labai nudžiu-
gau – tai buvo labai mieli žmo-
nės, buvę artimiausi kaimynai Jo-
nukas ir Ievutė. Jie gyveno vos už 
tvoros, mes ir vienu šuliniu dali-
jomės, kuris buvo gale kiemo po 
plačialapiu kaštonu. 

Kadangi gyvenom bažnytkai-
myje, ten buvo ir davatkėlių, gerų-
jų močiučių, kurios neturėjo savo 
vaikų nei anūkų ir mylėjo mane, 
linksmą išdykėlę, o aš mylėjau jas. 
Gavusios obuolį ar saldainį tos 
močiutės atiduodavo man.

Mano tėvelis buvo kalvis ir 
gyvenome gana pasiturimai, o 
mama buvo geraširdė, mokė mus 
mylėti tas geras ir vienišas mo-

čiutes – iškepusi duoną vieną ke-
palą suraikydavo ir išdalindavo. 
Man sakydavo: „Nunešk Ievu-
tei – Paulinutei – Agotėlei. Jos 
biednos, o mes būkim geresni.“

Jau praėjus daugeliui metų 
aš vis prisimenu šaltas rankas ir 
šviesias geras akis tų močiučių, 
kurios vakare nunešus ąsotėlį 
pieno glostydavo mano neklus-
nias susivėlusias kasas.

Pas Ievutę anksčiausiai už-
augdavo morkos. Prirovusi vai-
šindavo, o mes net neplautas, 
nubraukę į žolę, pasigardžiuo-
dami valgydavom. Ji buvo skal-
bėja, skalbdavo bažnytinius rū-
bus altorių apdangalus. 

Paulinutė gyveno per kelią už 
kalvės, ji buvo verpėja. Žmonės 
sakydavo, kad gali suverpti siū-
lus taip, kad tiktų siūti siuvimo 
mašina. Ji mokėjo gražiausių pa-
sakų ir būdavo gera jų klausytis 
rateliui dūzgiant. Paulinutė ma-
ne mokė poterių, privedė prie 
pirmos komunijos ir mokė my-
lėti Dievulį ir žmones. 

Agotėlė į mano gyvenimą 
atėjo karo metais, kai apsigy-

veno pas Ievutę. Ji gražiai siu-
vinėjo, nėrė vąšeliu ir mezgė. 
Mus, miestelio mergaites, taip 
pat mokė. Aš išmokau mezgimo 
ir už tai esu jai dėkinga, nes tie 
įgūdžiai ir dabar dar praverčia. 
Kai augo vaikai, tai buvo gera pa-
rama, o koks buvo džiaugsmas, 
kai anūkes puošdavau gražiau-
siais raštais.

Ir dabar vis dažniau prisime-
nu prabėgusius metus. Vaikys-
tės atgarsiai sugrąžina į kaimą, 
prie sraunaus skaidraus upelio, 
apraizgyto gluosniais ir ievomis, 
prie svyruoklių beržų su lašan-
čia sula.

Jonukas manęs paklausė, 
kas esu, o Ievutė jam atsakė, 
kad aš ta maža padauža, amži-
nai dainuojanti kalvio duktė. Jie 
paklausė, kodėl taip retai atva-
žiuoju, nes dažnai mane mini... 
Buvo gera dar kartą paglostyti 
jos švelnias pavargusias rankas, 
pažiūrėti į mielas akis ir padė-
koti, kad prisimena mane – ir 
gerą, ir blogą. 

Birutė GAiLeViČieNė 
Kaunas

Vaikystės atgarsiai

Ryšulėlis

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.
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