
Savais gali tapti ir „valdiški“ namai 

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2014 m. balandžio 3–9 d., Nr. 13 (1182) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 2,28 Lt 

  Šiame numeryje:
 Naujienos neįgaliųjų draugijose ............................................... 2 psl.

 Pavasariniai vitaminai ir mineralai už dyką (II)............ 4 psl.

LND valdyboje

Trakų rajone, kaime, ku-
riame belikę vos pora 
šimtų gyventojų, veikia 
Socialinių paslaugų cent-
ras. 2009 metais duris 
lankytojams atvėręs cen-
tras, nors įsikūręs nuoša-
liai nuo didelių gyvenvie-
čių, nuolat gyvas, pilnas 
lankytojų ir veiksmo, kad 
ten gyvenantieji ir besi-
lankantieji nepamirštų 
gyvenimo spalvų, kad ne-
liktų pasaulio nuošalėje. 

Integracijos keliu

Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

(nukelta į 3 psl.)

Metų 
prioritetai – 
sutelktumas 
ir veiklumas 

(nukelta į 3 psl.)

Į pirmąjį posėdį susirin-
kusi Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) val-
dyba aptarė būsimą šių 
metų veiklą, diskutavo 
apie asociacijos stiprini-
mą, neįgaliųjų draugijų 
teikiamų paslaugų porei-
kį bei įvairovę, susipaži-
no su LND planuojamais 
renginiais.

Vis dar populiariausios – 
išmėgintos veiklos

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje programos įgyvendini-
mas sulaukia vis daugiau dis-
kusijų. Pasak LND pirmininko 
Zigmanto Jančauskio, skirtingo-
se savivaldybėse nevienodai su-
prantama, kokias paslaugas ga-
lima teikti, į ką atsižvelgiant pa-
skirstomas finansavimas. Siek-
damos išsiaiškinti, kokių pas-
laugų savivaldybėse trūksta, ko-
kias iš jų galėtų prisiimti neįga-
liųjų organizacijos, LND kartu 
su Lietuvos žmonių su negalia 
sąjunga parengė ir išplatino an-
ketą. Ja siekta nustatyti, kokias 
paslaugas organizacijos vykdė ir 
numato vykdyti ateityje, įvertin-
ti savivaldybėje teikiamų sociali-
nės integracijos paslaugų porei-
kį, nustatyti, kaip aktyviai ben-
dradarbiaujama su kitomis įstai-
gomis ir organizacijomis, išsiaiš-
kinti pagrindinį organizacijų fi-
nansinį šaltinį. Valdybos posėdy-
je šios apklausos rezultatus api-
bendrinusi LND projekto vyk-
dytoja Kristina Vainienė apgai-
lestavo, kad tyrime dalyvavo tik 
35 asocijuoti nariai iš 62. Iš gau-
tų užpildytų anketų nepaaiškė-
jo, kokių naujų veiklų draugijos 
norėtų imtis. Dauguma jų nuro-
dė tas pačias paslaugas, kurias 
teikia dabar, bei tas, kurios pa-
gal šiandieninį šios programos 
aprašą nefinansuotinos. 

Valdybos posėdyje nemažai 
nepasitenkinimo išsakyta dėl 
informavimo ir konsultavimo, 

atstovavimo bei tarpininkavimo 
paslaugų eliminavimo. Pasak 
Kauno miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko Igno Mačiuko, 
organizacijų vadovai daugiau-
sia laiko praleidžia konsultuo-
dami, informuodami, atstovau-
dami. Jiems tapus asmeniniais 
asistentais, šios daugeliui neįga-
liųjų reikalingos paslaugos nu-
kenčia. Alytaus miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Jūratės 
Kamičaitienės nuomone, skirsty-
damos finansavimą, savivaldy-
bės turėtų atkreipti dėmesį į or-
ganizacijos narių skaičių, turėtų 
būti išlaikomas proporcingumas.

LND pirmininko Z. Jančaus-
kio teigimu, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų 
reikalų departamento ir neįga-
liųjų asociacijų atstovai taip pat 
diskutavo šia tema. Neįgaliųjų 
nuomone, jeigu savivaldybėse 
trūksta socialinių paslaugų arba 
jų poreikis yra didesnis, nei jį gali 
patenkinti socialinių paslaugų  
centrai, turėtų būti leidžiama to-
kia veikla užsiimti ir nevyriausy-
binėms organizacijoms, ji neturė-
tų būti laikoma besidubliuojan-
čia. Tačiau Z. Jančauskis atkreipė 
dėmesį ir į tai, jog pačios draugi-
jos neišnaudoja visų galimybių. 
Pasak jo, nemažai naudingų dar-
bų galima atlikti ėmusis ligos ar 
negalios pažinimo, jos valdymo 
veiklų (burti savipalbos grupes, 
rengti susitikimus su medikais, 
kitais specialistais, organizuoti 
mokymus ir pan.).

LND pirmininko nuomone, 
visose savivaldybėse turėtų būti 
įkurtos bei aktyviai veikti Neįga-
liųjų reikalų tarybos. Yra savival-
dybių, kurios socialinei sričiai te-
skiria vos 1 proc. biudžeto lėšų. 
Neįgaliųjų reikalų tarybos turė-
tų siekti, kad šis procentas būtų 
padidintas. 

Greitai bus 20 metų, kaip 
vilnietė Jelena Urbano-
vič gyvena su persodintu 
inkstu. Atvira širdimi gy-
venimo iššūkius priiman-
ti moteris įsitikinusi, jog 
tolerancija, bandymas įsi-
jausti į kito žmogaus pa-
dėtį – būtina sąlyga sie-
kiant tapti draugiškos, 
atjaučiančios, padėti vie-
ni kitiems pasiruošusios 
visuomenės nariais.

Tolerancijos link

Komplikacijų pasėkmių 
paieškos 

Perspėjimų, kad viena ar kita 
liga gali sukelti sunkių komplika-
cijų, esame girdėję ne kartą. Ta-
čiau dažniausiai jų nesitikime ir 
neskiriame tam ypatingo dėme-
sio. Nesitikėjo ir Jelena, paaug- 
lystėje susirgusi angina. Kad si-
tuacija sudėtinga, ne iš karto įver-

Pozityvus požiūris pakeičia gyvenimą

tino ir medikai. Sutinusius, skau-
dančius, žingsnio žengti nelei-
džiančius mergaitės sąnarius jie 
susiejo su Reiterio liga (reaktyviu 
artritu arba ūmiu nepūlingu są-
nario uždegimu) ir bandė gydy-
ti antibiotikais, aspirinu. Tai ne 
tik nepadėjo, bet, kaip vėliau pa-
aiškėjo, dar labiau pablogino jos  

būklę, mat visiškai netiko tikrajai 
ligos priežasčiai gydyti. 

Kad kažkas negerai su mer-
gaitės inkstais, Jelenos teigimu, 
jau galima buvo nujausti pama-
čius tyrimams atiduodamo šlapi-
mo spalvą – kitų vaikų jis buvo 

Jelena Urbanovič visada gyvenime ieško pozityviojo prado.

Daugiafunkciškumas – 
privalumas

Čižiūnų socialinių paslau-
gų centras – daugiafunkcis, o 
tai reiškia, kad po vienu sto-
gu telpa daugelį funkcijų atlie-
kanti įstaiga: čia ir Savarankiš-
ko gyvenimo namai, ir Dienos 
centras, iš čia koordinuojamos 
ir paslaugos namuose Aukšta-
dvario, Onuškio, Grendavės se-
niūnijų gyventojams. „Toks dau-
giafunkciškumas labai pasiteisi-
na, – sako centro direktorė Ire-
na Kalkienė, – gyvenantieji čia 
neatitrūksta nuo pasaulio, suži-
no, kas vyksta, pagaliau išgirsta 
apie savo namuose gyvenančių-

jų bėdas ir labiau įvertina gyve-
nimą čia.“ Dienos centro lanky-
tojai – neįgalieji – taip pat dažnai 
yra patenkinti, kad gali pakeisti 
aplinką, pabendrauti, paįvairinti 
dažnai labai nelinksmą ir mono-
tonišką kasdienybę. Centre visa-
da švaru, jauku, čia jo lankytojai 
gauna šilto maisto, švenčia šven-
tes, išmoksta įvairių rankdarbių, 
vyksta dailės terapijos užsiėmi-
mai, taip pat ugdomas savaran-
kiškumas. Iki pietų klausoma-
si laikraščių apžvalgų, aptarinė-
jamos naujienos, diskutuojama 
įvairiom temom. Po pietų vyks-
ta įvairūs užsiėmimai: centro lan-
kytojai ir gyventojai piešia, lipdo, 
daro atvirukus, modulinius ori-
gamius ir kitus darbelius, siuva. 
Neseniai moterys pasisiuvo pri-
juosčių. 

Centro direktorės pavaduo-
toja socialinėms paslaugoms Vil-
ma Kozelienė pasakoja, kad lan-
kantis pas žmones, kuriems tei-
kiama pagalba namuose, matyti, 
jog daugelis jų gyvena labai sun-
kiomis sąlygomis – neretai namai 
yra nutolę nuo gyvenviečių, prie 
jų sunku privažiuoti, nėra jokių 
buitinių patogumų, todėl žmo-
nėms, ypač ištiktiems negalios, 
pasiligojusiems, daug sunkumų 
kelia tokie, atrodo, įprasti daly-
kai, kaip skalbimasis ar prausi-
masis. Na, o centre apsilankiu-
siesiems drabužiai gali būti iš-
skalbiami, čia pat išdžiovinami 

(nukelta į 5 psl.)

Egidijaus Skipario nuotr.

Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Vilma Kozelienė 
įsiklauso į gyventojų poreikius. Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiLazdijai:
Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Onu-
tė Černiauskienė pasakoja, 
kad draugija pavasarį pasi-
tiko energingai nusiteiku-
si. Jau gautos lėšos Socia-
linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruo-
menėje programai įgyven-
dinti, todėl ir nuotaikos 
geresnės. Nuo metų pra-
džios draugijos darbuoto-
jai dirbo pagal savanoriš-
kas sutartis.  

Šiemetinė naujiena – 
draugijoje įdarbintas spor-
to vadovas. O. Černiaus-
kienė sako, kad idėja plė-
toti sportinę veiklą kilo 
dėl to, jog nuvykus į Drus-
kininkuose kasmet orga-
nizuojamą sporto šventę, 
dažnai tekdavo pasijusti 
nejaukiai. Dabar draugi-
jos nariai 2 kartus per sa-
vaitę kviečiami treniruotis 
žaisdami šaškėmis, šach-
matais, mėtydami smigi-
nį. Nuo šiemet bus suda-
ryta galimybė draugijos 
nariams išbandyti ir teni-
są. Sportuoti į draugiją ren-
kasi žmonės vis iš kitų se-
niūnijų. Vėliau padalinių 
atstovai varžysis tarp sa-
vęs ir tie, kam geriau sek-
sis vienoje ar kitoje rungty-
je, bus išrinkti vykti į spor-
to šventę Druskininkuose. 

Aktyvios ir užimtumo 
(rankdarbių) būrelio mo-
terys. Jos noriai lanko už-
siėmimus ir pridaro gra-
žių rankdarbių. Taip pat 
veikia ir siuvimo būrelis. 
Jame draugijos nariai mo-
kosi pasisiūti, tarkim, pata-
lynę, pasitaisyti seną dra-
bužį, palenkti per ilgas kel-
nes ar sijoną ir pan. Akty-
vus ir draugijos ansamblis. 

Pirmininkė džiaugiasi 

Labdara tarytum vynuogės kekė – šakutė viena, o 
vaisių daug. Filantropines, pagal graikus –  žmonių 

meilės uogas nokino ir tebebrandina šimtai istorikų, so-
ciologų, publicistų. Tai savanoriška, nesavanaudiška as-
mens (organizacijos) veikla aukojant kokias nors verty-
bes – finansines, materialines, idėjines, technines ir kitas.

Lietuvoje labdarybės (daugiausia Vilniuje) dar XV–
XVI a. ėmėsi bažnyčių brolijos, amatininkų cechai (šel-
pė nuskurdėlius, nelaimėlius, neįgaliuosius). XVII a. 
prie parapijų bažnyčių pradėtos steigti beturčių, palie-
gėlių, vienišų senelių prieglaudos, kurios dar mūsų lai-
kais buvo vadinamos špitolėmis. Nemažai dvasininki-
jos atstovų ir dabar neabejingi vargetoms: išlaiko kelio-
lika vaikų, senelių globos namų, stengiasi ištraukti jau-
nuolius iš narkomanijos liūno.

Atrodė, jog vystantis civilizacijai sumažės ir filantro-
pijos mastas, nes didėjo darbininkų ir tarnautojų uždar-
biai, kilo daugelio šalių gerovė. O atsitiko priešingai. Pa-
kito tik jos būdai, adresai, sąlygos. Padedant informaci-
nėms technologijoms šimtais tūkstančių litų sušelpti vai-
kai, ligoniai bei gyvenantieji globos namuose, tarp jų – 
Švėkšnos padegėliai, Pietryčių Azijos cunamio, karinių 
konfliktų aukos...

Žmonių gerumas ne vien pinigais išreiškiamas. UAB 
„Rimi Lietuva“ įdarbinta 220 neįgalių žmonių. Preky-
bos centro vadovai sako, jog tokiu būdu jiems suteikia-
ma galimybė užsidirbti, bet svarbiausia – bendrauti su 
pirkėjais, integruotis į visavertį gyvenimą. Savo ruožtu 
„Rimi“ irgi džiaugiasi lojaliais, sąžiningais darbuotojais, 
kurie sulaukia klientų pagyrimo. 

Kilnios dvasios žmonės visada rūpinasi kitais. Ne-
paisydami net savo gyvenimo trukmės. Tokia pasiro-
dė esanti pernai netikėtai į amžinybę iškeliavusi versli-
ninkė ir politikė kaunietė Irena Matijošaitienė. Jos valia 
buvo po mirties savo organus paaukoti donorystei. No-
rėdami pagerbti žmonos ir motinos atminimą, tęsti jos 
pradėtus darbus, Visvaldas Matijošaitis su sūnumis Ša-
rūnu ir Dainiumi įkūrė Matijošaitienės fondą, puoselė-
jantį donorystės idėjas.

Šių metų pradžioje šalyje buvo 17,6 tūkst. asmenų, 
sutikusių po jų mirties paaukoti transplantacijai savo or-
ganus. Lietuvos transplantologų asociacijos prezidentas 
doc. Vitalijus Sokolovas ne sykį teigė, jog kartais iš val-
džios girdisi abejonės, ar iš tiesų tai sritis, kuriai reikia 
didinti finansavimą. Pasak V. Sokolovo, pasaulyje ji se-
niai laikoma viena iš efektyviausių sunkių ligų gydy-
mo būdų. Jei žmogus, laikytas neįgaliu, po organo per-
sodinimo grįžta į darbą, apie kokį nuostolį valstybei ga-
lima kalbėti.

Anglijoje labdara be pertraukų gyvuoja jau 500 metų. 
Gal tokios sukakties sulauktų ir Lietuvoje, jei šalis visą 
tą laiką būtų buvusi vientisa ir nepriklausoma. Kol kas 
plačioji filantropija, kaip tauri asmenybės savybė, tik pa-
keliui į mūsų sąmonę. Spręskite patys: kasmet Lietuvo-
je į sąvartynus išmetama 580 tūkst. tonų dar valgomo 
maisto. Žemės ūkio, maisto pramonės, prekybos įmo-
nės neskuba dalytis prekinę išvaizdą praradusiais, bet 
tinkamais vartoti produktais. Girdi, stinga pajėgų, patal-
pų, transporto ir t.t. O kiek būtų galima pamaitinti al-
kanų žmonių? Dėl tos pačios priežasties – dėmesio sto-
kos – žlugo sumanymas aukoti ligoninėms, reabilitaci-
jos centrams knygas.

Nuomonių tyrimo centro „Vilmorus“ direktorius 
V. Gaidys po apklausos apie pilietiškumą sakė, jog 
mums, lietuviams, kitaip negu pietiečiams, būdingas 
individualizmas, rečiau norime dalyvauti kolektyvinė-
se akcijose. Mums reikia raginimo, įtikinėjimo jungtis 
būrin geriems darbams atlikti.

Šiemet, kaip niekada, į mūsų uostamiestį užsuks 
daug kruizinių laivų. Beje, kaip niekada, keleiviai prieš 
kelionę iškėlė malonią sąlygą – norime ne tik Klaipėdą 
apžiūrėti, norime dalyvauti labdaros akcijose: aplankyti 
globos namų auklėtinius, susitikti su senjorais, sutvarky-
ti kokią giraitę, žodžiu, norime palikti mieste savo sve-
tingą pėdsaką.

Šitie turistai toli gražu ne pakeliui į pilietinį sąmo-
ningumą.

Pakeliui į sąmonę

Vilkaviškio r.:

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos Kybar-
tų grupės vadovė Leonar-
da Dovidaitienė pasidalijo 
įspūdžiais iš įdomios viešna-
gės Vilniuje.

Baigiantis kovui 27 Ky-
bartų neįgalieji susiruošė 

Nors parašė atskirą projektą, 
nuo draugijos neatsiskyrė

gaunama labdara: pernai 
2 kartus draugija jos gavo 
iš „Lelijos“, iš Suslavičiaus 
įmonės (jos paramos tiki-
masi ir prieš Velykas), kitos 
įmonės padovanojo siūlų 
rankdarbių būreliui bei py-
rago gaminių draugijos ju-
biliejiniam renginiui. 

Draugija, kaip ir kitos 
neįgaliųjų organizacijos, 
įsikūrusi Lazdijų sociali-
nių paslaugų centre – čia 
ji turi 3 kabinetus. O. Čer-
niauskienė sako, kad pa-
vyksta gražiai sutarti su 
Socialinių paslaugų cent- 
ro, savivaldybės darbuoto-
jais. O ir žmogui patogu – 
atėjus į draugiją kartu su-
sitariama ir dėl pavėžėji-
mo paslaugų, kurias tei-
kia centras, suderinus lai-
ką, kada savivaldybės au-
tomobilis važiuoja į Vilnių 
ar Kauną, internetu drau-

gijoje užsiregistruojama 
pas gydytojus. Socialinių 
paslaugų centre skalbiami 
neįgaliųjų skalbiniai, gali-
ma nusiprausti.

Pasak O. Černiauskie-
nės, pataruoju metu neįga-
lieji dažnai prašo pagalbos 
atliekant bankines opera-
cijas – Lazdijuose užsida-
rė dauguma bankų, todėl 
žmonės išsiėmė korteles 
ir naudojasi bankomatais. 
Vyresnio amžiaus asme-
nys nemoka elgtis su ban-
komatais, baiminasi tokių 
operacijų, todėl juos rei-
kia palydėti, padėti, pa-
aiškinti. Jaunesni žmonės 
yra pamokomi, kaip kom-
piuteriu tvarkyti savo sąs-
kaitą. Tai – asmeninio asis-
tento darbas.

Šiemet Lazdijų rajono 
neįgaliųjų draugijai iš So-
cialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems ben-
druomenėje programos 
skirta 52 tūkst. Lt. Tiesa, 
Veisiejų neįgaliųjų veikla 
šiemet iš šios programos 
buvo finansuota papildo-
mai – seniūnijos bendruo-
menės komitetas pateikė 
atskirą paraišką. Lėšų pa-
gal šią programą neįgalių-
jų veikloms gavo ir Varnė-
nų kaimo bendruomenės 
komitetas. Nepaisant ats-
kiro finansavimo, veisiejiš-
kiai ir toliau lieka draugi-
jos nariai, moka nario mo-
kestį, tačiau dalis veiklų 
organizuojama pačiuose 
Veisiejuose, todėl ten gy-
venantiems neįgaliesiems 
tai labai patogu. Veisiejuo-
se yra socialinių paslaugų 
centras, veikia rankdarbių 
studija „Kuparėlis“, vyks-
ta įvairiausi renginiai. 

Emilija Stonkutė

Šauniausios užimtumo būrelio atstovės pas Punsko lietuvius dalijasi patirtimi.

Prasminga išvyka į sostinę

aplankyti sostinę. Atvykę 
pirmiausiai nuvažiavome 
į Antakalnio kapines, nu-
silenkėme prie kritusių už 
Lietuvos Nepriklausomy-
bę kapų, uždegėme žva-
keles ant Prezidento A. M. 
Brazausko ir poeto J. Mar-
cinkevičiaus kapų. Grįžda-

mi užsukome į šv. Petro ir 
Povilo Bažnyčią, pasimel-
dėme, uždegėme žvaku-
tes už artimuosius. Seime 
mūsų laukė ekskursija, ste-
bėjome Seimo posėdį, pa-
kalbėjome su parlamenta-
re Birute Vėsaite. 

Po to nuvykome į Vy-

riausybės rūmus, juos ap-
žiūrėjome. Nors Ministras 
Pirmininkas Algirdas But-
kevičius buvo labai užsiė-
męs, jis su džiaugsmu mus 
priėmė, pabendravo, atsa-
kė į rūpimus klausimus. 
Išvyka į Vilnių visiems jos 
dalyviams padarė didžiu-
lį įspūdį. 

Viešėdami Vyriausybėje Kybartų neįgalieji įsiamžino su šalies Premjeru Algirdu Butkevičiumi. 
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Mieli mūsų bičiuliai, plunksnos broliai, 
kviečiame jus aktyviai dalyvauti „Bičiulystės“  
naujame rašinių konkurse „Negalia – mano likimas“.  
Kviečiame Jus dalintis savo mintimis apie tai, kaip gyvenate su ne-
galia. Papasakokite savo gyvenimo istoriją – skaudžią ar įkvepian-
čią, liūdną, o gal ir juokingą. Arba tegul tai būna Jūsų bičiulio nepa-
prasta istorija, o gal tik kažkada girdėta legenda. 

Jau laukiame Jūsų pasakojimų adresu Saltoniškių g.29/3, 
08105 Vilnius arba el. paštu redakcija@biciulyste.lt

Naujas rašinių               
konkursas!

(atkelta iš 1 psl.)

Metų prioritetai – 
sutelktumas ir veiklumas 

Asociacijos ir draugijų 
ryšiai turėtų būti 

stipresni
Valdybos posėdyje nemažai 

dėmesio skirta ir LND asocijuo-
tų narių vieningumo, atsako-
mybės klausimams. Z. Jančaus-
kis neslėpė, kad bendradarbia-
vimas su asocijuotais nariais yra 
susilpnėjęs. Norint atstovauti 
draugijų interesams, reikia tu-
rėti kuo išsamesnę informaci-
ją. Asocijuotų narių parengtos 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje programos paraiškos, sa-
vivaldybių rekomendacijos jų 
patikslinimui, pirmininkų atas-
kaitų kopijos, ataskaitinių-rin-
kiminių konferencijų pirminin-
kų ir revizijos komisijų ataskai-
tos, protokolai – tai informaci-
jos šaltiniai, skėtinei organiza-
cijai galintys padėti susidaryti 
objektyvų vaizdą, žinoti, kokios 
problemos kyla vienai ar kitai 
organizacijai. Draugijos jas pri-
valėtų pateikti LND. Deja, reali 
situacija kitokia. Tik apie pusė 
draugijų yra pristačiusios duo-
menis apie joms priklausan-
čius narius. 

Z. Jančauskis atkreipė dė-
mesį, kad asocijuotiems na-
riams trūksta veiklumo, ben-
dravimo su savo padaliniais. 
Aktyvesnieji pradeda atsiskir-
ti nuo draugijų, nori dirbti sa-
varankiškai. Tokia situaciją jau 
patiria Prienų rajono neįgalių-
jų draugija – ją palieka Jiezno 
seniūnijos padalinys. Nerims-
ta ir Kuršėnų neįgalieji, atsiskir-
ti nori Naujosios Akmenės pa-
dalinys. Valdybos nariai suta-
rė, kad draugijos turėtų labiau 
įtraukti padalinius į savo veiklą, 
grąžinti jiems dalį surinkto na-
rio mokesčio. Taip pat pritarta, 
jog naujas organizacijas įkūrę 
atsiskyrę padaliniai galėtų tapti 
LND asocijuotais nariais. 

Tradiciniai renginiai  
išliks

Neįgaliųjų asociacijų vei-
klos rėmimo projektams finan-
suoti iš valstybės biudžeto skir-
ta 3 mln. 720 tūkst. litų. Šios lė-
šos paskirstytos 36 neįgalių-
jų asociacijoms. Lietuvos neį-
galiųjų draugijai numatyta 373 
tūkst. litų. 

LND renginių organizatorė 
Saulė Vėjelienė valdybos narius 
supažindino su LND planuoja-
mais renginiais, į kuriuos kvie-
čiami visų asocijuotų narių at-

stovai, bei preliminariomis jų 
datomis. Jau gegužės pabaigo-
je (20–22 d.) Šventosios moky-
mo ir reabilitacijos centre ne-
įgaliųjų draugijų vadovams 
bus surengtas bendrųjų vady-
binių gebėjimų seminaras. Bir-
želio 26–liepos 2 d. Monciškėse, 
Landšafto terapijos ir rekreaci-
jos centre, organizuojama sto-
vykla fizinę negalią turintiems 
vaikams (nuo 6 iki 14 metų) ir 
jų tėveliams. Jos metu psicho-
logė ir stovyklos vadovė ves 
grupinius ir individualius už-
siėmimus, konsultuos vaikus ir 
suaugusiuosius jiems rūpimais 
klausimais. Tačiau Tarptauti-
nei vaikų gynimo dienai skirtos 
5-erius metus gyvavusios LND 
organizuotos šventės „Vienos 
žemės vaikai“ šiemet nebebus. 
Suvežti vaikus iš visos Lietu-
vos tapo gana sudėtinga, drau-
gijose jų mažėja (išauga iš šios 
amžiaus grupės). Dėl šios pa-
čios priežasties neplanuojamas 
ir kalėdinis renginys vaikams. 

LND ir toliau išsaugos tra-
diciją rengti kūrybines stovy-
klas. Pasak S. Vėjelienės, šie-
met numatoma pakeisti dai-
lininkų ir fotografų seminaro 
vietą – jis persikels į Ukmergės 
rajoną, Veprius. Tikimasis, jog 
nauja aplinka (neįgalieji čia bus 
apgyvendinti patogiose, jiems 
pritaikytose patalpose) įkvėps 
daugiau kūrybinių minčių fo-
tografijos mėgėjams. Dailinin-
kus šiemet ketinama sudominti 
nauja veikla – medžio raižiniais. 
Ši stovykla numatyta birželio 
25–30 dienomis. Literatų semi-
naras plunksnos bičiulių lauks 
tradicinėje vietoje – Šventosios 
mokymo ir reabilitacijos cen-
tre. Planuojama, kad ši kūrybi-
nė stovykla vyks rugsėjį. 

Liepos 17 d. Balsių malūne 
(Pasvalio rajone) bus surengtas 
ir tradicinis kasmetis neįgalių-
jų susitikimas. Rudenį neįgalių-
jų draugijų ansambliai susitiks 
meno mėgėjų kolektyvų kon-
certuose „Vilties paukštė“. LND 
pirmininkas Z. Jančauskis ragi-
no draugijas siūlyti, kur galėtų 
vykti koncertai. Kol kas svečius 
ketina priimti Širvintos, Šiauliai 
bei Marijampolė.

Valdybos posėdyje disku-
tuota ir apie AB „Puntukas“ bei 
UAB „Alinva“ reikalus, patvir-
tinti savarankiškumo ugdymo 
stovyklų Šventojoje ir Neringoje 
nuostatai (apgyvendinimo įkai-
niai nepakito), aptarti kiti aktu-
alūs klausimai. 

Aldona MILIEŠkIEnė

Pozityvus požiūris pakeičia 
gyvenimą

geltonas, o jos – tamsiai raudo-
nas. Nepaisant to, gydytoja tiki-
no, jog visos mergaitės bėdos – 
tikrai ne dėl inkstų ir nusiuntė 
ją pas reumatologą. 

O Jelenos būklė vis prastėjo. 
Ji labai nusilpo, tapo mieguis-
ta, laikėsi uždegiminį procesą 
rodanti 37,2–37,4 laipsnių tem-
peratūra. Po poros mėnesių ap-
silankiusi pas reumatologą, iš 
karto išgirdo, kad yra nefrolo-
gų pacientė. 

Porą mėnesių trukusių tyri-
mų rezultatai buvo labai blogi. 
Medikai jau buvo pradėję gal-
voti apie blogiausią – onkologi-
nės ligos tikimybę. Laimei, at-
likta kaulų čiulpų biopsija šiuos 
spėliojimus paneigė. Tik tada 
Jelenai buvo nustatytas glome-
rulonefritas – lėtinis inkstų ka-
muolių uždegimas, kuris ilgai-
niui tampa inkstų kamuolėlių ir 
kanalėlių žuvimo, lėtinio inksto 
funkcijos nepakankamumo išsi-
vystymo priežastimi. J. Urbano-
vič sako gyva likusi tik Vilniaus 
universiteto Antakalnio ligoni-
nėje dirbusios gydytojos Graži-
nos Žvinklienės dėka.

3 mėnesiai ligoninėje, šioks 
toks atokvėpis namuose, vėl li-
goninė, didelės steroidų dozės – 
prie tokio režimo prisitaikiu-
si mergina neišeidama iš namų 
baigė vidurinę mokyklą. Pakitęs 
gyvenimo būdas, ko gero, nulė-
mė ir Jelenos profesijos pasirin-
kimą – ji įstojo į tuometinę Vil-
niaus aukštesniąją medicinos 
mokyklą. 

Dializių neišvengė
Nors pamažu sveikata gerė-

jo, Jelena buvo įspėta, kad dia-
lizių, o galbūt net inkstų trans-
plantacijos jai vargu ar pavyks 
išvengti. Tiesa, kada tai gali 
įvykti, nė vienas gydytojas prog-
nozuoti nesiėmė, mat liga prog-
resuoja labai nevienodai – vie-
niems dializės gali prireikti po 
kelių mėnesių, kitiems – po 10 
metų. Jelenos ligos remisija tę-
sėsi 5-erius metus. Pirmajai dia-
lizei ji ryžosi būdama 24-erių, tik 
pasaulį išvydus dukrelei Aga-
tai. Dar ir vasarą „pratempė“, 
mat labai norėjosi nors trumpam 
pakeisti aplinką, nuvežti mažylę 
prie jūros, pačiai atsigauti. 

Tuometinės dializės proce-
dūros nė iš tolo neprilygsta šian-
dieninėms. Senieji kraują valan-
tys aparatai buvo griozdiški, pa-
cientus itin išsekindavusi pro-
cedūra trukdavo po 8 valandas. 
Visus šiuos šalutinius reiškinius 
patyrė ir Jelena – ne tik dializių 
metu, bet ir po jų spaudė gal-
vą, pykino, iš pradžių krisdavo, 
vėliau kildavo kraujospūdis. Ir 
taip – 2 kartus per savaitę. O po 
jų dar laukė darbas – nuo 20-ies 
metų Jelena dirbo vienos sosti-
nės poliklinikos vaikų chirurgi-
jos skyriaus slaugytoja. Visa lai-
mė, kad dializuotis moteriai te-
reikėjo vos 4 mėnesius. 

Beveik prieš porą dešimtme-
čių transplantacijos operacijas 
inkstų problemų turintys žmo-
nės dažnai tapatindavo su mir-

(atkelta iš 1 psl.) timi. Ir iš tiesų nemažai pacien-
tų po organų persodinimo neat-
sigaudavo arba jų būklė page-
rėdavo tik trumpam. Nepaisant 
tokios gana negatyvios aplin-
kos, Jelena galimą transplanta-
ciją priėmė ne kaip nuosprendį, 
o kaip galimybę gyventi. Pozity-
vus moters nusiteikimas jai pa-
dėjo sėkmingai įveikti visus lau-
kiančius išbandymus. 

Transplantacijai įkalbinėti 
nereikėjo

J. Urbanovič ir šiandien pri-
simena įdomų sutapimą. Kai-
mynė, laikraštyje aptikusi is-
toriją apie žmonai vyro pado-
vanotą persodintą inkstą, pasi-
kvietė šį straipsnį paskaityti ir 

užsivedė“. O ir pačiai palatos 
draugei trūko optimizmo, tikė-
jimo, kad viskas bus gerai. Jele-
na prisimena ne kartą drąsinu-
si „seserį“. Net 1,5 mėn. tuomet 
moterys buvo prižiūrimos ligo-
ninėje, itin saugomos. Abi namo 
išvažiavo pasiryžusios iš naujo 
pradėti savo gyvenimus.

Gyvenimo ritmas sulėtėjo 
tik metams

Po transplantacijos atgauti 
jėgų žmonės paprastai siunčia-
mi į sanatoriją. J. Urbanovič sau 
to neleido – juk namuose laukė 
mažylė dukrelė. 

Pirmieji metai nebuvo lengvi. 
Inksto atmetimo pavojus – lyg 
tiksinti bomba, neleido net trum-

Jeleną. Moteriai atmintin įstrigo 
straipsnyje paminėtas skaičius – 
300. Tiek tuomet buvo inksto do-
noro laukiančių žmonių. Trum-
pam apniko abejonės – kada at-
eis jos eilė, juolab kad I krau-
jo grupę turintiesiems (o tokia 
buvo ir jos) tikdavo ne kiekvie-
nas donoras. Ar tik nereikės ir 
jai kreiptis pagalbos į saviškius? 
Ir vyras, ir brolis jau buvo apsi-
sprendę dovanoti savo inkstą Je-
lenai, tačiau moteris šiam žings-
niui vis nesiryžo.

Ir, pasirodo, ne be reikalo. 
Praėjus vos pusvalandžiui po 
to, kai perskaitė straipsnį, ji su-
laukė skambučio iš Santariškių 
klinikų. „Yra inkstas. Ar sutin-
kate operuotis?“ – išgirdo telefo-
no ragelyje. Jelena iš karto atsa-
kė: „Taip, sutinku. Atvažiuoju.“ 
Pasak moters, recipientų parin-
kimo schema tuomet buvo pa-
prastesnė – būdavo skambina-
ma tik atrinktiems pacientams. 
Tiesa, transplantacijai pasiryž-
davo ne visi. Daugelį reikėda-
vo įkalbinėti. Jau ligoninėje Jele-
na sužinojo, kad ši laimė jai nu-
sišypsojo operacijos atsisakius 
vaikinukui iš Visagino... 

Tąkart donoro inkstai buvo 
persodinti jai ir dar vienai mote-
riai iš Marijampolės. Sudėtingas 
operacijas atliko gydytojai uro-
logai Česlovas Andreika ir Vai-
dutis Kučinskas. 

Ir pati transplantacija, ir po-
operacinis laikotarpis 25-erių 
J. Urbanovič praėjo be jokių 
rimtesnių komplikacijų. „Inks-
to sesei“ sekėsi kiek prasčiau, 
kuriam laikui jai net teko grįž-
ti prie dializių, mat persodintas 
inkstas spyriojosi, niekaip „ne-

pam užsimiršti. Po transplan-
tacijos moteris buvo praradusi 
svorio ir tiesiog ranka apčiuop-
davo naująjį inkstą, vis steng-
davosi jį apsaugoti. Tik vėl pri-
augusi keletą kilogramų pasiju-
to ramiau. „Juk ne be reikalo sa-
koma: gyvena kaip inkstas tau-
kuose“, – juokauja ji. 

Tačiau šiandien moteris pa-
sakoja, kad gyvenimo ritmas 
sulėtėjo tik metams. Ne visada 
buvo laiko rūpintis vien savimi. 
1996-aisiais operavo Agatos šir-
delę. Moteris prisimena, jog tą-
kart vaikų kardiochirurgai gel-
bėjo ne tik mergytės gyvybę, bet 
turėjo pasirūpinti ir jos motina – 
kažkur surasti gyvybiškai būti-
ną inksto atmetimo pavojų slo-
pinančią steroidų dozę. 

Šiuos išbadymus išgyvenus 
viskas tarsi vėl sugrįžo į įpras-
tą ritmą. Didesnis nei įprastai 
dėmesys sveikatai tapo kasdie-
ne rutina. Ir šiandien Jelena per 
dieną išgeria 10 imunitetą slopi-
nančių bei kraujospūdį reguliuo-
jančių tablečių, kas porą mėnesių 
lankosi pas medikus. Gana akty-
viai ji įsitraukė ir į „Gyvasties“ 
veiklą, dalyvauja organų dono-
rystę populiarinančiuose rengi-
niuose. Donoro artimųjų apsis-
prendimo dėka jau beveik du 
dešimtmečius gyvenimu besi-
džiaugianti moteris – geriausias 
įrodymas, kad mūsų altruistinis 
požiūris visuomenę daro jautres-
nę, draugiškesnę, o supratimas, 
kad net atsisveikindami su gy-
venimu galime juo apdovanoti 
kitus, įprasmina mūsų buvimą 
šioje žemėje. 

Aldona DELtuVAItė
Egidijaus Skipario nuotr.

Jelena Urbanovič visus ragina pasikalbėti su artimaisiais, išsakyti savo 
nuomonę dėl organų donorystės.
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Lietuvoje pirmą kartą paminėta Pasaulinė Dauno sindromo 
diena. Šiai dienai skirtą renginį organizavo Vilniaus univer-
siteto (VU) Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės ge-
netikos katedra, Lietuvos žmogaus genetikos draugija ir Vil-
niaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikos.

Daktaras
Aiskauda

Pasaulyje Dauno sindromo 
diena minima jau 9-ąjį kartą. Ji 
sutelkia vis gausesnį būrį Dau-
no sindromu sergančiųjų ir vi-
suomenes narių. Tikimasi, kad 
Pasaulinę Dauno sindromo die-
ną lydintis šūkis „Sveikata ir ge-
rovė – prieinama visiems“ pa-
sieks ir Lietuvą.

Dauno sindromo dažnis – 
maždaug 1 iš 800 gimusiųjų. Šiuo 
sindromu sergantieji kasdien vis 
dar susiduria su nepalankia vi-
suomenės reakcija. Dauno sind-

Dilgėlė du kartus 
maistingesnė už morką

Antai Švedijos sostinės tur-
gavietėse pavasarį pardavinėja-
mos jaunos dilgėlės (10–15 cm 
aukščio). Nuo seno švedės yra 
įpratusios dilgėles naudoti sriu-
boms, kepiniams, salotoms ir ki-
toms reikmėms. 

Kuo paaiškinamas šio augalo 
populiarumas tokioje turtingoje 
šalyje kaip Švedija? Mat dilgėlė 
maistinėmis savybėmis prilygs-
ta ankštiniams augalams, net du 
kartus maistingesnė už morką, 
kaloringumu panaši į bulves, pa-
gal vitaminų kiekį nenusileidžia 
citrinoms ir juodiesiems serben-
tams. Beje, nuo seno ir Švedijoje, 
ir Norvegijoje dilgėlė laikoma pa-
čiu naudingiausiu augalu ir net 
vadinama vaistažolių karaliene. 
Pridursime, jog senovėje dilgėlę 
labai gyrė Plinijus, Berunis, Avi-
cena bei kiti žymūs praeities gy-
dytojai ir mokslininkai. Kai ku-
rie šiuolaikiniai mokslininkai net 
siūlo dilgėlę laikyti ne piktžole, o 
daržove. Mat ji turi puikių mais-
tinių ir gydomųjų savybių (pa-
pildo vitaminų atsargas, stiprina 
imunitetą, teikia energijos, žva-
lina, gydo mažakraujystę, vidu-
rių užkietėjimą, gerina medžia-
gų apykaitą ir t. t.).

Pastabos: 
1. Dilgėlės nedilgins, jei bus 

keletą valandų apvytinamos 
(tada nuskinami jų lapai) arba 
nuplikytos karštu vandeniu 
(deja, terminis apdorojimas kaž-
kiek sumažina jų vertingumą), 
arba sumaišytos su grietine.

2. Dilgėlių vartoti negalima, 
jeigu padidėjęs kraujo krešėji-
mas arba yra joms alergija ir nėš-
čiosioms.

Dilgėlių sriuba
Kulinarinėse knygose gali-

ma rasti nemažai dilgėlių sriubų 
receptų, tačiau juose nurodoma 
labai daug įvairių priedų. O štai 
Norvegijos namų ūkio mokytojų 
mokyklos dilgėlių sriubos gami-
nimo recepte yra tik du pagrin-
diniai komponentai – dilgėlės ir 
bulvės. Pradžioje nuplautos dil-
gėlės 10 min. verdamos uždeng-
tame puode, po to išgriebiamos, 
nuvarvinamos ir smulkiai su-
pjaustomos. Paskui puodas su 

Pavasariniai vitaminai ir mineralai už dyką (II)

romo dienos misija – teigiamo vi-
suomenės požiūrio formavimas, 
sergančiojo ir jo šeimos integraci-
ja į visuomenę, socialinių paslau-
gų tobulinimas bei jų lygiavertis 
prieinamumas.

VU Medicinos fakulteto de-
kanas, VUL Santariškių klini-
kų Medicininės genetikos cen-
tro direktorius prof. Algirdas 
Utkus sako, jog šie metai – tik 
pirmas žingsnis, padėsiantis su-
telkti bendras specialistų ir vi-
suomenės jėgas. „Išmok pamil-

ti kitokį“ – tokiu šūkiu kiekvie-
nas, sergantis Dauno sindromu, 
ir jo šeima bei gydytojai geneti-
kai kreipiasi į visuomenę, prašy-
dami priimti šiuos žmones kaip 
lygiaverčius partnerius, išmokti 
juos gerbti ir mylėti, padėti jiems 
integruotis visuomenėje.

„Pirmą kartą Lietuvoje mi-
nėdami Pasaulinę Dauno sin-
dromo dieną, gydytojus neona-
tologus, bendrosios praktikos 
gydytojus, visus gydytojus spe- 
cialistus, besidominčius šiuo  
sindromu, kovo 21-ąją sukvie-
tėme į mokslinę-praktinę konfe-
renciją, kurios metu pranešimus 
apie įvairių organų sistemų sutri-
kimus, kurie dažniausiai nusta-
tomi pacientui, sergančiam Dau-
no liga, skaitė genetikai, hemato-
logai, endokrinologai, kardiolo-
gai, odontologai, raidos specia-

listai, psichologai“, – sakė prof. 
A. Utkus.

Šios konferencijos antroji da-
lis buvo skirta Dauno sindromu 
sergantiesiems bei jų tėveliams. 
Žmonių su Dauno sindromu ir 
jų globėjų asociacijos direkto-
rė, pati auginanti sergantį Dau-
no sindromu vaiką, Neringa Ša-
lugienė sakė: „Mes visi sakome, 
kad meilė stipresnė už nega-
lią. Mes labai mylime savo vai-
kus, jie mums yra ypatingi, net 
nenorime akcentuotis į jų nega-
lias. Daugelio iš mūsų nuomone, 
Dauno sindromas nėra priežas-
tis negimdyti“, – pabrėžė N. Ša-
lugienė, kuri, šiuo metu laukiasi 
trečio vaikelio ir sako, kad jiems 
su vyru nesvarbu, koks gimtų 
vaikas, priims jį ir mylės visada.

Tos pačios nuomonės laikėsi 
ir kita asociacijos narė, gydytoja, 

taip pat auginanti Dauno sind-
romu sergantį vaiką, Dagmara 
Kazlauskienė. Ji tokio vaiko atsi-
radimą šeimoje palygino su ke-
lione. „Įsivaizduokime, kad su-
planavome nuostabią kelionę, 
pavyzdžiui, į Italiją. Netikėtai, 
tenka kelionės maršrutą pakeis-
ti į kitą šalį. Juk kita šalis taip pat 
gali būti įspūdinga, graži ir ne-
pamirštama. Viskas priklauso 
nuo žmogaus požiūrio“, – sakė 
D. Kazlauskienė.

Renginio metu buvo atida-
ryta fotomenininkų Neringos ir 
Vidmanto Girdvainių paroda. 
Savo meninę programą, po ku-
rios beveik visi renginio dalyviai 
neslėpė ašarų, pristatė Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos draugijos „Viltis“ auklėtiniai.

„Bičiulystės“ ir Santariškių 
klinikų inf. 

„Išmok pamilti kitokį“

viralu vėl pastatomas ant ugnies, 
įpilama daugiau vandens (ben-
dras vandens tūris turi būti apie 
litrą), užvirinama. Tada į puodą 
įdedama dviejų nemažų sutar-
kuotų bulvių masė, ir verdama, 
kol sriuba sutirštės. Galop sube-
riamos susmulkintos dilgėlės, 
pasūdoma (dar galima įberti pi-
pirų, laiškinio česnako) ir vėl už-
virinama. Sriubą išpilsčius į lėkš-
tes, galima užberti kokių nors 
prieskoninių žalumynų, pavyz-
džiui, petražolių.

Dilgėlių salotų receptas
2–3 saujos nuplautų vande-

nyje ir smulkiai supjaustytų vir-
šutinių jaunų dilgėlės lapų su-
grūdama su 6–7 supjaustytais 
jaunais svogūnų laiškais. Pagar-
dai: 2–3 šaukštai augalinio alie-
jaus, 2 šaukštai citrinos rūgš-
ties arba šiek tiek (pagal skonį) 
obuolių acto. Salotos papuošia-
mos (neprivaloma) ridikėlio grie-
žinėliais. 

Paprastoji garšva stiprina 
imunitetą

Šis laukinis žolinis augalas 
mėgsta lapuočių ir mišrius miš-
kus, pamiškes, dykvietes, pakrū-
mes, sodus. Pradeda augti anksti 
pavasarį (beje, tuomet joje būna 
daugiausia maistinių medžiagų). 
Garšvos lapuose yra baltymų, vi-
taminų A, C, kalcio, kalio, gele-
žies, citrinos ir obuolių rūgščių, 
eterinių aliejų ir kitų medžiagų. 

Pastarasis augalas gydo po-
dagrą, mažina arterinį kraujos-
pūdį, galvos svaigimą, stiprina 
imuninę sistemą, gerina dantų, 
nagų, plaukų būklę, tulžies pūs-
lės, kepenų, žarnyno veiklą, varo 
šlapimą.

Garšvos lapai (įsidėmėtina: 
pražydusios garšvos lapai mais-
tui nevartotini) valgomi žali, vir-
ti (verdama sriuba), troškinti, jų 
dedama į kopūstų sriubą, rūgš-
tynių ir dilgėlių salotas. Beje, sa-
lotos pagamintos vien iš garšvos 
lapų ir pagardintos kokiu nors 
augaliniu aliejumi skoniu pana-
šios į lazdyno riešutus.

Pastabos: 
1. Garšvos lapai būna ska-

nesni, kol dar nepraradę blizge-
sio (taip būna jų skleidimosi pra-
džioje). Vėliau, kai lapų paviršius 

tampa matinis, skonis suprastėja. 
2. Garšva pasižymi pastoviu 

specifiniu aromatu, kuris ne vi-
siems patinka. Tokiu atveju reik-
tų į garšvos patiekalus įdėti šiek 
tiek tarkuotų krienų arba pomi-
dorų padažo.

3. Garšva pašalinio poveikio 
nesukelia.

nizuojančiomis savybėmis, geri-
nantis apetitą, didinantis darbin-
gumą, stimuliuojantis hemoglo-
bino susidarymą, gydantis kai 
kurias kvėpavimo takų, skran-
džio, žarnyno ir odos ligas. Ta-
čiau gyslotis taip pat tinka ir 
maistui. Savo maistinėmis savy-
bėmis jis panašus į kiaulpienę. Jei 
keletą sekundžių alyvų aliejuje 
pakepinsime gysločio lapus, jie 
įgaus šparagų arba riešutų skonį. 

Salotų su gysločiu 
receptai

Mūsų krašte gysločio salotos 
beveik nevartojamos. Kaimyni-
nėse šalyse žinoma ir taikoma 
praktikoje net keliolika šio vais-
tingo augalo salotų receptų. Pa-
teikiame pačius populiariausius.

1) Supjaustomos dvi saujos 
jaunų gysločių lapų. Pagardai: 
5 susmulkinti graikiniai riešu-
tai ir 2 šaukšteliai medaus arba 
2 šaukšteliai augalinio aliejaus 
ir medaus mišinio (1:1).          

2) Trys saujos supjaustytų 
jaunų gysločio lapų sumaišoma 
su maždaug perpus mažesniu 
kiekiu smulkiai supjaustytų svo-
gūnų, šiek tiek įdedama tarkuo-
tų krienų, sauja supjaustytų jau-
nų dilgėlių lapų. Pagardai: grieti-
nė su citrinos sultimis arba obuo-
lių actu. Salotos apiberiamos su-
smulkintu virtu kiaušiniu.

3) 100 g supjaustytų jaunų 
gysločio lapų, 200 g supjausty-
tų raudongūžių kopūstų lapų, 
3 kietai išvirti kiaušiniai, pagal 
skonį įpilama augalinio aliejaus 
ir įberiama druskos. Atsargiai 
nulupami kiaušiniai, perpjauna-
mi išilgai į 2 dalis ir ant jų užte-
pama salotų masė.

Pastaba: gyslotis nevarto-
jamas, kai sergama gastritu ir 
skrandžio opalige (esant padi-
dėjusiam skrandžio sulčių rūgš-
tingumui).

Kiaulpienė – vitaminingas 
augalas

Liaudies medicinoje vaistams 
renkamos šaknys ir tik retkar-
čiais – lapai. Maistui, ypač salo-
toms, dažniausiai vartojami la-
pai, nors taip pat tinka stiebai ir 
žiedpumpuriai. Beje, kiaulpienių 
lapai vertingesni net už gūžines 
salotas: turi 3 kartus daugiau vi-
tamino C, 4–5 kartus daugiau vi-

tamino B, 11 kartų daugiau ka-
roteno, 4–5 kartus daugiau ge-
ležies ir kalcio, 3 kartus daugiau 
baltymų!

Daugelis žmonių nevertina 
kiaulpienės vien dėl jos kartu-
mo. Ką daryti? Kartumas išnyks, 
jei žaliavą bent 30 min. pamerk-
sime į vėsų sūdytą vandenį. Ta-
čiau su kartumynais prarasime 
ir nemažą kiekį vitaminų bei mi-
neralinių medžiagų. Panaikin-
ti kartumą, tuo pačiu nepraran-
dant organizmui reikalingų me-
džiagų, galima ir kitu būdu (žr. 
salotų mišrainės su kiaulpienė-
mis receptą). 

Pastaba: augalas nevartoti-
nas viduriuojant, nelaikant šla-
pimo. 

Salotų mišrainė su 
kiaulpienėmis

Daroma taip: supjaustoma 
sauja kiaulpienių lapų, dukart 
tiek – dilgėlių lapų, įberiami 2 
šaukšteliai smulkiai supjausty-
to svogūno (ne laiškų) ir 2 skil-
telės susmulkinto česnako. Pa-
gardai (po šaukštą): spanguolių 
sultys, raugintų kopūstų sultys, 
augalinis aliejus. Salotų mišrainė 
pabarstoma susmulkintais grai-
kiniais riešutais.

Kiaulpienių ir morkų 
salotos

Smulkiomis juostelėmis su-
pjaustomi kiaulpienių lapai, 
morkos sutarkuojamos, viskas 
sumaišoma, užpilama padažu. 

Kiaulpienių ir bulvių 
salotos

Išverdamos neskustos bul-
vės, atšaldomos, nulupamos ir 
supjaustomos griežinėliais. Nu-
plaunami ir smulkiai supjaus-
tomi kiaulpienių lapai, trupu-
tį įpjaustoma svogūno, sudeda-
ma į salotinę, įberiama druskos,  
cukraus, pipirų ir mediniu šaukš-
tu sutrinama. Įdedama (jei turi-
ma) krienų ir pomidorų pada-
žo. Kad būtų daugiau padažo, 
įpilama rūgusio pieno arba actu 
parūgštinto vandens. Bulvės ir 
kiaulpienės sudedamos į saloti-
nę, įberiama prieskoninių žalu-
mynų: petražolių, laiškinio čes-
nako, paprastosios kraujažolės 
lapų, builio ir išmaišoma.

Romualdas oGInSkAS

Garšvos sriuba
Į verdantį kiek pasūdytą van-

denį suberiama nuplautų ir nuo 
kotelių nuplėštų 1,5 litro garš-
vos lapų, verdama, kol suminkš-
tėja. Po to išverčiama į kiaura-
samtį, nuvarvinama, supjausto-
ma arba sumalama mėsmale ir 
sumaišoma su 3 šaukštais miltų. 
Į puodą įdedamas šaukštas rie-
balų (pavyzdžiui, sviesto), su-
krečiama garšvos tyrė, truputį 
paverdama, įpilami 2 litrai ver-
dančio vandens. Pagal skonį įbe-
riama druskos, cukraus, pipirų. 
Uždengtame puode virinama10 
min., sriuba sutirštinama šaukš-
tu krakmolo.

Garšvos ir bulvių troškinys
Į troškintas bulves ir troškin-

tus svogūnus įdedama šiek tiek 
troškintų susmulkintų garšvos 
lapų, įmaišoma grietinės, 10 mi-
nučių kaitinama ant ugnies, po to 
pagardinama pomidorų padažu.

Plačialapis gyslotis – 
organizmą stimuliuojanti 

priemonė
Nuo seno plačialapis gyslo-

tis (toliau – gyslotis; dar yra siau-
ralapis gyslotis) daugiau žino-
mas kaip vaistinis augalas, pasi-
žymintis bendrai organizmą to-
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ir išlyginami, sudarytos sąlygos 
ir išsimaudyti. 

V.Kozelienė pasakoja, kad 
kai kurie centre apsilankę žmo-
nės nėra turėję televizoriaus, jau 
nekalbant apie kompiuterį, pa-
sitaiko, jog net nežino, kaip elg-
tis su tualetu. Iš pradžių šiuos 
žmones tenka prijaukinti, daug 
ko išmokyti. Tačiau pamažu jie 
apsipranta ir džiaugiasi, galėda-
mi laiką leisti malonioj aplinkoj.

Centras turi 2 transporto prie-
mones (viena iš jų pritaikyta neį-
galiesiems), kuriomis žmonės at-
vežami. Pasak direktorės, gerai, 
kad tokia įstaiga yra ne tik pa-
čiuose Trakuose, o įsikūrusi ar-
čiau žmonių. 

ta, jiems pagalbos reikia vis dau-
giau, jėgos mąžta, o savarankiš-
kesni dažniausiai stengiasi išlik-
ti namuose kuo ilgiau. 

„Turime sudaryti šiuose na-
muose žmogui geras sąlygas sen-
ti“, – sako direktorė. Beje, cen-
tras prižiūri ir atsisveikinusiųjų 
su šiuo pasauliu kapus – jau tu-
rima 15 kapaviečių. 

I. Kalkienė sako, kad dar šiais 
metais planuojama gauti licenci-
ją globos paslaugoms teikti. Tam 
reikia įsteigti slaugytojo etatą. Tai 
netrukus ir numatoma padary-
ti. Dabar slaugos paslaugas tei-
kia pirminės sveikatos priežiūros 
įstaiga, iš kurios kelis kartus per 
savaitę atvažiuoja slaugytojai. 

Jaučiasi laimingi 
Ilgalaikės socialinės globos 

paslaugų žmogui prisireikia 
tada, kai jis nebegali pasirūpinti 
savimi, kai kurie išvis nėra užgy-
venę savo namų, todėl senatvėje, 
kai nebegali dirbti, lieka be pas-
togės. Likimai – patys įvairiausi. 

Štai Aldona Račkauskienė 
pasakojo, kad Čižiūnų centre jau-
čiasi labai laiminga. Kai gyveno 
savo namuose, kur reikėjo dirb-
ti sunkius ūkio darbus, moteris 
buvo labai silpnos sveikatos – 
vargino diabetas, aukštas krau-
jospūdis, daugelis kitų ligų. Čia 
atvažiavusi moteris sako tarsi pa-
sveikusi, sustiprėjusi, nors vaikš-
to sunkiai, pasiremdama lazde-
le. A. Račkauskienė džiaugiasi, 
kad socialinės darbuotojos ja rū-
pinasi taip, kaip mama vaikystėj: 
valgyti paduota, viskas išskalbta, 
net nusiprausti padeda – ko dau-
giau žmogui reikia. Visą gyveni-
mą sunkiai dirbusiai moteriai gy-
venimas čia atrodo kaip sanato-
rijoje. Namuose neišsivaduoda-
vo iš rūpesčių, o čia – ramybė. O 
ir nuobodžiauti nėra kada – mo-
teris domisi politika, valstybės 
įvykiais. Nors nebegali skaity-
ti, nes sunkiai mato, užimtumo 
specialistės vis prašo papasako-
ti jai naujienas, po to jas aptaria, 
padiskutuoja. Nors A. Račkaus-
kienė užaugino 2 sūnus, ji ne-
nori trukdyti jų šeimoms, todėl 
mieliau renkasi gyvenimą glo-
bos namuose. 

Bendrauja su 
bendruomene

„Mūsų gyventojai labai 
mėgsta svečius“, – pasakoja di-
rektorė, vedžiodama po centrą. 
Ir iš tiesų – jie noriai bendrauja, 
pasakoja, kaip skaniai valgė, ką 
gražaus padarė... O svečių čia ne-
trūksta. Garbingiausioje vieto-
je – Prezidentės vizito nuotrau-
kos. Centras bendradarbiauja su 
vietos bendruomene, čia vyksta 
bendri renginiai, projektai, ryšiai 
palaikomi ir su maltiečiais, jau-
naisiais miško bičiuliais iš Aukš-
tadvario, su senjorais, taip pat 
kartkartėmis neįgaliųjų palinks-
minti atvažiuoja kapela iš Elek-
trėnų. Nuolat rengiamos ekskur-
sijos, išvykos. Vyksta ir šeimų 
šventės. Kartą vieno centro gy-
ventojo giminaičiai visiems su-
rengė didelę šventę. Beje, čia yra 
ir koplytėlė, kur kartą per mėne-
sį laikomos mišios.

Neseniai buvo sutvarky-
ta centro aplinka – apželdinta, 
įrengti takai, pavėsinė, nuo ku-
rios atsiveria nuostabus vaizdas 
į visai šalia esančius ežerus. At-
šilus orams šioje vietoje žadama 
rengti ne tik centro, bet ir visos 
bendruomenės šventes. 

„Gerai, kad čia yra visokių 
žmonių – ir senų, ir jaunų, taip 

Savais gali tapti ir „valdiški“ namai 

skatinamas kartų bendradarbia-
vimas, vieni kitais rūpinasi, pa-
moko, prižiūri“, – sako direktorė. 

Vienas iš ištikimiausių die-
nos centro lankytojų – Vaclovas 
Narkevičius. Direktorė pasakoja, 
kad proto negalią turintis, sun-
kiai kalbantis jaunuolis gyveno 
vienkiemyje su mama. Jis niekur 
neišeidavo, buvo pasislėpęs nuo 
pasaulio. Mirus mamai, 3 bro-
liams, Vaclovas liko vienas. Jam 
savimi pasirūpinti labai sunku, 
todėl dabar lankosi dienos cen-
tre. Čia jaučiasi kaip šeimininkas: 
vis ieško, ką patvarkyti, pašluoti, 
atnešti, visus pasitinka. 

Jurga Žiromskaitė po avarijos 
liko rateliuose, augina negalią tu-
rintį sūnų. Jaunai moteriai išvy-
ka į centrą – vienintelė galimy-
bė ištrūkti iš namų, pabendrauti. 

Šis centras – tai kaip maža 
bendruomenė, kur kartu ir dir-
bama, ir švenčiama, kur verda 
gyvenimas... Tokioje vietoje ne 
vienas norėtų pasitikti gyvenimo 
saulėlydį. Tačiau tokių įstaigų tu-
rėtų būti kur kas daugiau, norė-
tųsi, kad jos pamažu pakeistų li-
gonines primenančius ir iki šiol 
mūsų mamų ir močiučių „ubagy-
nais“ vadinamus globos namus. 

Aurelija BABInSkIEnė
Egidijaus Skipario nuotr.

Vaiko teisių apsaugos kont-
rolierė ištyrė bendrijos „Vil-
niaus Viltis“ skundą dėl su-
trikusio intelekto mokinių 
švietimo teisinio reglamen-
tavimo. Vaiko teisių apsau-
gos kontrolieriaus įstaigoje 
atliktas tyrimas parodė, jog 
praktikoje sutrikusio inte-
lekto vaikams, baigusiems 
pagrindinio ugdymo indi-
vidualizuotą programą, nėra 
užtikrinamas prieinamas ug-
dymas pagal jų gebėjimus.

Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrija „Vil-
niaus Viltis“ kreipės į kon-
trolierę, atkreipdami dėme-
sį, kad remiantis 2011-09-30 
Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministro įsa-
kymo Dėl mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo 2.4. punk-
tu, vaikai, turintys specialių-
jų ugdymosi poreikių dėl in-
telekto sutrikimo, neteko ga-
limybės būti mokomi pagal 
bendrojo ugdymo mokyklų 
viduriniojo ugdymo progra-
mą. Pasak pareiškėjų, tokia 
situacija vertintina kaip tu-
rinčių specialiųjų ugdymo-
si poreikių dėl intelekto su-
trikimo vaikų diskriminaci-
ja dėl neįgalumo. 

Vaiko teisių kontrolie-
riaus įstaigos atliktas tyri-
mas parodė, kad net 14 ša-
lies savivaldybių neturi jo-
kių tolimesnio ugdymosi 
formos pasiūlymų sutriku-
sio intelekto mokiniams, bai-
gusiems pagrindinio ugdy-
mo individualizuotas pro-
gramas – šiose savivaldybė-
se nėra nei profesinio mo-
kymo įstaigų, nei socialinių 
įgūdžių ugdymo progra-
mos organizuojamos ben-
drojo ugdymo mokyklose.  
Vaiko teisių apsaugos kon-
trolierės vertinimu, esamas 
teisinis reglamentavimas bei 
susiklosčiusi praktinė situa-
cija savivaldybėse neatitin-
ka neįgaliųjų vaikų porei-
kių bei lūkesčių, todėl vals-
tybė bei jos institucijos turi 
ieškoti būdų, kaip švietimo 
paslaugos vaikams, konkre-
čiu atveju – sutrikusio inte-
lekto mokiniams, būtų la-
biau prieinamos. 

Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai pasiūlyta peržiūrė-
ti teisės aktus, užkertančius 
kelią visiems be išimties (pa-
kartotinai nevertinant moki-
nių gebėjimų, motyvacijos) 
sutrikusio intelekto vaikams, 
baigusiems pagrindinio ug-
dymo individualizuotas pro-
gramas, mokytis pagal vidu-
rinio ugdymo programas vi-
siškos integracijos forma. 

„Bičiulystės“ inf. 

Sutrikusio 
intelekto 

mokiniams 
neužtikrinamos 

ugdymosi 
galimybės

Skatinamas 
savarankiškumas

Čižiūnų socialinių paslau-
gų centre įsikūrę ir Savarankiš-
ko gyvenimo namai. Pasak di-
rektorės, jo gyventojai yra ska-
tinami, kiek pajėgia, apsitvarky-
ti savo kambarius, jie turi šaldy-
tuvą, kuriame gali pasidėti savo 
maisto produktus. Stipresnieji 
įtraukiami į visus centre vykstan-
čius užsiėmimus. Norintys gali 
prisidėti ruošiant vaišes kokios 
nors šventės proga. Ir mums be-
silankant centre buvo švenčiami 
kovo mėnesį gimusiųjų gimta-
dieniai, visi vaišinosi pačių kep-
tu pyragu. Jį kepant prisidėjo ir 
savo namais centrą vadinanti Zu-
zana Pacevičiūtė. Jos paklausus, 
ar nenuobodu gyventi globos na-
muose, moteris atsakė, kad tikrai 
ne – juk nuolat dirba. 

Ir iš tiesų nuobodžiauti nėra 
kada: stipresni gyventojai kartu 
su centro lankytojais per vasarą 
prisirenka vaistažolių iš aplinki-
nių pievų, nuolat tvarko aplinką, 
savo darbeliais puošia patalpas, 
daro atvirukus įvairioms šven-
tėms. Direktorė sako svajojanti 
apie šiltnamį, kur centro lanky-
tojai ir gyventojai galėtų dirbti, 
užsiauginti ekologiškų daržovių. 

Savarankiško namų gyvento-
jai yra laisvesni nei kituose glo-
bos namuose gyvenantieji – gavę 
leidimą jie gali išeiti į miestelį, iš-
vykti pas artimuosius ir pan. Ta-
čiau paprastai išvažiavę ilgai ne-
užsibūna – sako norintys grįž-
ti į namus. 

Centre iš viso gyvena 30 žmo-
nių, 12 iš jų beveik nesikelia iš 
patalo. Tiesa, I. Kalkienė pra-
sitaria – gali būti, kad šie sava-
rankiško gyvenimo namai grei-
tai taps tiesiog globos namais, 
nes vis daugėja tų, kuriems rei-
kia slaugos ar priežiūros. Daugu-
ma čia atėjusių stipresniųjų sens-

Jadvyga Labanienė – se-
niausia savarankiško gyvenimo 
namų gyventoja. Jai – 94 metai. 
Moteris 23 m. tarnavo pas kuni-
gą, gal todėl yra labai tvarkinga, 
mėgsta, kad jos kambaryje vis-
kas būtų gražu. Sunkiai girdinti 
moteris taip pat sako, kad jai Či-
žiūnų socialinių paslaugų centre 
gyventi gera. 

Vaclovas Narkevičius centre jau-
čiasi šeimininkas.

Seniausia centro gyventoja Jadvy-
ga Labanienė.

Čižiūnų socialinių paslaugų centras atvėrė duris 2009 m.

Direktorė Irena Kalkienė kalbina Zuzaną Pacevičiūtę.

Centre žmonės ir bendrauja, ir dirba, ir švenčia šventes.

2014 m. balandžio 3–9 d., Nr. 13 (1182), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 7 d. 
9.00 Kobra 11 (162) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/2). 11.00 Ponas Selfridžas (7, 8) 
(kart.). 12.50 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų laida (kart.). 13.25 Pasau-
lio panorama (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (3) N-7. 
17.00 Kobra 11 (163) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Premjera. Naisių vasara (57). 19.20 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Teisė 
žinoti. Politinių debatų laida. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Užsienio naujie-
nos. 23.15 Dokumentinio kino vaka-
ras. Premjera. Vyriausiasis ginkluo-
tųjų pajėgų vadas Ovaliajame ka-
binete. 3 d. Bin Ladeno gaudynės. 
JAV, 2012-2013 m. (Subtitruota). 
0.15  Senis (83) N-7. 1.30  Dėmesio 
centre. (kart.).

 Antradienis, balandžio 8 d. 
9.00 Kobra 11 (163) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (6/3). 11.00 Naisių vasara (57) 
(kart.). 11.30 Vyriausiasis ginkluotų-
jų pajėgų vadas Ovaliajame kabine-
te. 3 d. (Subtitruota, kart.). 12.30 Tei-
sė žinoti (kart.). 13.25 Dėmesio cen-
tre (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Ko-
misaras Reksas (4) N-7. 17.00 Kobra 
11 (164) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (58). 19.20 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pi-
nigų karta. Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Šnipai (6) N-7. 0.15  Senis (84) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.).  

Trečiadienis, balandžio 9 d.
9.00 Kobra 11 (164) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/4). 11.00 Naisių vasara (58) (kart.). 
11.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 12.30 Bėdų turgus (kart.). 
13.25 Dėmesio centre (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.55 Komisaras Reksas (5) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (165) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (59). 
19.20 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dėme-
sio centre. 21.45 Istorijos detektyvai. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.45 Vakaro žinios. 23.15 Šnipai (7) 
N-7. 0.15  Senis (85) N-7. 1.15 Dėme-
sio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, balandžio 10 d. 
9.00 Kobra 11 (165) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/5). 11.00 Naisių vasara (59) (kart.). 
11.30 Emigrantai (kart.). 12.20 Stilius 
(kart.). 13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (kart.). 13.25 Dėmesio centre 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisaras 
Reksas (6) N-7. 17.00 Kobra 11 (166) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (60). 19.20 Taip. Ne. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Šnipai (8) N-70.15  Senis (86) N-7. 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, balandžio 11 d. 
9.00 Kobra 11 (166) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/6). 11.00 Naisių vasara (60) (kart.). 
11.30 Gyvenimas (kart.). 12.20 Taip. 
Ne (kart.). 13.15 Lašas po lašo (kart.). 
13.25 Dėmesio centre (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.55 Komisaras Reksas (7) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (167) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.40 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 21.15 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 23.15 Premjera. Kolekci-
onierė. Drama. Lietuva, 2008 m. N-14 
(Subtitruota). Senis (86) N-7.

Šeštadienis, balandžio 12 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). HD. 7.00 Bėdų 

turgus. Pokalbių laida (kart.). 7.55 
Pagalbos ranka. 8.25 Gimtoji žemė. 
9.00 Džeronimas (2/1). 9.25 Premje-
ra. Mažasis princas (18). 9.50 Prem-
jera. Aviukas Šonas (4/13). 10.00 
Linksmoji knyga. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Durys at-
sidaro. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. Dokumen-
tinis serialas. 4 d. 13.00 Lietuvos vai-
kų ir moksleivių dainų TV konkursas 
„Dainų dainelė 2014“. 15.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Bėdų 
turgus. 19.30 Auksinės rankos. Pra-
moginė laida. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dvi žvaigž-
dės. 23.00 Premjera. Pamergė – slap-
toji agentė. Melodrama. JAV, 2012 m. 
0.50 Pasaulio dokumentika. Didžio-
sios visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu. 4 d. (kart.). 

Sekmadienis, balandžio 13 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 7.55 Girių horizontai. 8.25 
Kaimo akademija. 9.00 Džeronimas 
(2/2). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (19). 9.50 Premjera. Aviukas Šo-
nas (4/14). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 10.30 Verbų sekma-
dienis. Šv. Mišių tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Floren-
cija. Miesto paslaptys. JAV, 2010 m. 
(Subtitruota). 13.00 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro (3/1– 3) N-7. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Gyvenimas (kart.). 17.00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.30 Lašas 
po lašo. 17.35 Stilius. 18.30 Premje-
ra. Ponas Selfridžas (9, 10) 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Premje-
ra. Šerlokas. Trijų ženklas (3/2) N-7. 
23.15 Kelias į 2014 pasaulio futbolo 
čempionatą. 8 dalis. 23.45 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (3/1– 
3) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, balandžio 7 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18) (kart.). 7.20 
Simpsonai (344) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (24) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1869). 10.00 Virtuvė (13, 14) 
N-7. 11.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Veiksmo f. JAV, D.Britanija, Vokieti-
ja, Japonija, 2001 m. N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (24). 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (20). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). 14.30 
Simpsonai (345) N-7. 15.00 Sutarties 
sąlygos (6) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (135) N-7. 17.00 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane (35) 
N-7. 20.00 Tik nesakyk mamai (2) 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(48) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kerštas (21) N-14. 23.00 Gra-
žuolė ir pabaisa (9) N-14. 0.00 24 va-
landos (16) N-14. 1.00 CSI Majamis 
(2) N-14. 1.50 Ryšys (4) N-14. 2.40 
Penktadienio vakaro žiburiai (7) N-7. 
3.30 Pabudimas (13) N-14. 

Antradienis, balandžio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (19) (kart.). 7.25 Simp-
sonai (345) (kart.) N-7. 7.55 Brazili-
jos aveniu (25) N-7. 9.00 Meilės sū-
kuryje (1870). 10.00 Virtuvė (15, 16) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Nepa-
prastas pasaulis (4) N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (25). 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (21). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (20). 14.30 
Simpsonai (346) N-7. 15.00 Sutarties 
sąlygos (7) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (136) N-7. 17.00 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane (36) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (49) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Po kupo-
lu (4) N-14. 23.00 Gražuolė ir pabai-
sa (10) N-14. 0.00 24 valandos (17) 
N-14. 1.00 CSI Majamis (3) N-14. 1.55 
Ryšys (5) N-14. 2.45 Penktadienio va-
karo žiburiai (8) N-7. 3.35 Trapučio 
parkas (1) N-14. 

Trečiadienis, balandžio 9 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (20). 7.20 Simp-
sonai (346) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu 
(26) N-7. 9.00 Meilės sūkuryje (1871). 

10.00 Virtuvė (17, 18) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Nepaprastas pasaulis (5) 
N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai (26). 
13.30 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(22). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (21). 14.30 Simpsonai (347) N-7. 
15.00 Sutarties sąlygos (8) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (137) N-7. 17.00 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pamiršk mane (37) N-7. 20.00 Obelis 
nuo obels (13) N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (50) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (4) N-14. 23.05 
Gražuolė ir pabaisa (11) N-14. 0.05 
24 valandos (18) N-14. 1.05 CSI Ma-
jamis (4) N-14. 2.00 Ryšys (6) N-14. 
2.50 Penktadienio vakaro žiburiai (9) 
N-7. 3.40 Trapučio parkas (2) N-14. 

Ketvirtadienis, balandžio 10 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21). 7.20 Simp-
sonai (347) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu 
(27) N-7. 9.00 Meilės sūkuryje (1872). 
10.00 Virtuvė (19, 20) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (6) N-7. 12.55 Drakonų medžio-
tojai (27). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (23). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (22). 14.30 Simpsonai 
(348) N-7. 15.00 Sutarties sąlygos 
(1) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (138) 
N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Pamiršk mane (38) N-7. 
20.00 Kitoks tyrimas N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (51) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 Žalioji en-
ciklopedija. 22.00 Pavojus rojuje (3) 
N-14. 23.05 Gražuolė ir pabaisa (12) 
N-14. 0.00 24 valandos (19) N-14. 
1.05 CSI Majamis (5) N-14. 1.55 Ry-
šys (7) N-14. 2.45 Penktadienio va-
karo žiburiai (10) N-7. 3.35 Trapučio 
parkas (3) N-14. 

Penktadienis, balandžio 11 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22). 7.20 Simp-
sonai (348) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu 
(28) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1873). 
10.00 Virtuvė (21, 22) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (7) N-7. 12.55 Drakonų medžioto-
jai (28). 13.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (24). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (23). 14.30 Simpsonai (349) 
N-7. 15.00 Sutarties sąlygos (2) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (139) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Bitės filmas. Animacinis 
f. JAV, 2007 m. 21.15 Karšta pupytė. 
Komedija. JAV, 2002 m. N-7. 23.25 
Mėnesio darbuotojas. Romantinė ko-
medija. JAV, 2006 m. N-7. 1.30 Karo 
menas. Trileris. JAV, Kanada, 2000 
m. N-14. 3.35 CSI Majamis (5) N-14. 

Šeštadienis, balandžio 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (24). 7.30 Bi-
damanų turnyras (14). 8.00 Bailus vo-
veriukas (2). 8.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (25). 9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Mažasis komisaras 
Reksas. Nuotykių f. Vokietija, 1997 m. 
13.00 Greitis. Veiksmo f. JAV, 1994 
m. N-7. 15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 Ekstra-
sensai detektyvai (5) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Įsivaizduok tai. Komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2009 m. N-7. 19.30 
Filmo pertraukoje – Eurojackpot. 
21.15 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvy-
bės lopšys. Veiksmo f. JAV, Vokieti-
ja, Didžioji Britanija, Japonija, 2003 
m. N-7. 23.35 Raudonojo Spalio me-
džioklė. Trileris. JAV, 1990 m. N-14. 
2.15 Universalus karys. Regeneracija. 
Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-14. 2.45 
Tylus liudininkas. Kriminalinė drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, balandžio 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (25). 7.30 
Bidamanų turnyras (15). 8.00 Bailus 
voveriukas (3). 8.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (26). 9.00 Sportuok su 
mumis. 9.30 Statybų TV. 10.00 Lai-
kas keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 
11.00 Polė. Nuotykių f. JAV, 1998 
m. 12.50 Greitis 2. Laivo užgrobi-
mas. Veiksmo f. JAV, 1997 m. N-7. 
15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (6) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Chorų karai. 22.15 Pavojinga-
sis Bankokas. Veiksmo f. JAV, 2008 
m. N-14. 0.10 Baimės gniaužtuose. 
Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 1.55 Pa-
vojus rojuje (3) N-14. 

Pirmadienis, balandžio 7 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (59). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (3). 7.25 Ragana 
prieš (1, 2). Animacinis f. Rusija, 1979 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(122) N-7. 8.50 Užkerėtoji. Filmas šei-
mai. JAV, 2007 m. (kart.) 11.00 Juo-
dasis riteris. Nuotykių komedija. JAV, 
2001 m. (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (5). 13.20 Ogis ir ta-
rakonai (10). 13.30 Ragana prieš (3). 
Animacinis f. Rusija, 1979 m. 13.40 
Zuikutis ir musė. Animacinis f. Rusi-
ja, 1977 m. 13.55 Audra (105) N-7. 
15.00 Meilė ir bausmė (15) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Juoda-
sis sąrašas (10) N-7. 23.10 Judantis 
objektas (10) (N-7. 0.10 Specialio-
ji Los Andželo policija (7) N-7. 1.05 
Klientų sąrašas (5) N-7. 2.00 Slapti 
reikalai (10) N-7. 

Antradienis, balandžio 8 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (60). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (4). 7.25 Ragana 
prieš (3). Animacinis f. Rusija, 1979 
m. 7.35 Zuikutis ir musė. Animacinis 
f. Rusija, 1977 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (123) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.30 KK2 (kart.) 
N-7. 10.25 Nuo...Iki... (kart.). 11.30 
Mano vyras gali N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (6). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (11). 13.30 Kartą gyveno... 
Animacinis f. Rusija, 1994 m. 13.40 
Be šito negalima. Animacinis f. Ru-
sija, 1971 m. 13.55 Audra (106) N-7. 
15.00 Meilė ir bausmė (16) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS Baudėjas. 
Karo zona. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
Vokietija, 2008 m. N-14. 0.15 Specia-
lioji Los Andželo policija (8) N-7. 1.10 
Klientų sąrašas (6) N-7. 2.05 Slapti 
reikalai (11) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 9 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.35 Smal-
sutė Dora (61). 7.00 Linksmieji Tomas 
ir Džeris (5). 7.25 Kartą gyveno... Ani-
macinis f. Rusija, 1994 m. 7.35 Be šito 
negalima. Animacinis f. Rusija, 1971 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(124) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 10.25 Va-
landa su Rūta (kart.). 12.15 Patrulis 
(kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7). 13.20 Ogis ir tarakonai (12). 
13.30 Grąžinkite Reksą. Animacinis 
f. Rusija, 1975 m. 13.45 Trys med-
kirčiai. Animacinis f. Rusija, 1961 m. 
13.55 Audra (107) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (17) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (17) N-7. 21.05 Patrulis N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Priešprieša. Veiksmo 
trileris. JAV, Kanada, 2007 m. N-14. 
0.15 Specialioji Los Andželo policija 
(9) N-7. 1.10 Klientų sąrašas (7) N-7. 
2.05 Čakas (1) N-7. 

Ketvirtadienis, balandžio 10 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (62). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (6). 7.25 Grąžinki-
te Reksą. Animacinis f. Rusija, 1975 
m. 7.40 Trys medkirčiai. Animacinis f. 
Rusija, 1961 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (125) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.30 KK2 (kart.) 
N-7. 10.25 Pagalbos skambutis (kart.) 
N-7. 11.25 KK2 penktadienis (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (9). 13.20 Ogis ir tarakonai (13). 
13.30 Veidrodėlis. Animacinis f. Rusi-
ja, 1967 m. 13.40 Tai bent tigras. Ani-
macinis f. Rusija, 1963 m. 13.55 Au-
dra (108) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(18) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuose. Veiksmo tri-
leris. JAV, 1997 m. N-7. 0.20 Spe-
cialioji Los Andželo policija (10) N-7. 
1.15 Ties riba (1) N-14. 2.10 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, balandžio 11 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (63). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (7). 7.25 Veidro-
dėlis. Animacinis f. Rusija, 1967 m. 

7.35 Tai bent tigras. Animacinis f. Ru-
sija, 1963 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (126) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 9.30 Šokiai ant ledo 
(kart.). 12.20 Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė (17) (kart.) N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (10). 13.20 
Ogis ir tarakonai (14). 13.30 Mergai-
tė ir dramblys. Animacinis f. Rusija, 
1969 m. 13.55 Audra (109) N-7. 15.00 
Meilė ir bausmė (19) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 Patrulis 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 penktadienis N-7. 21.00 Mano 
vyras gali N-7. 22.15 Piršlybos. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
0.30 Kraštutinės priemonės. Trileris. 
JAV, 1996 m. N-14. 2.45 PREMJE-
RA Pirmas kartas nemeluoja. Kome-
dija. JAV, 2010 m. N-14. 

Šeštadienis, balandžio 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (11). 6.55 Beprotiš-
kos linksmybės (3). 7.20 Įspūdinga-
sis Žmogus-voras (13). 7.45 Mauglis. 
Mūšis. Animacinis f. Rusija, 1970 m. 
8.10 Teisingumo lyga (10). 8.35 Be-
nas Tenas. Supervisata (14). 9.00 Po-
nas Bynas (3). 9.30 Padėkime augti. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Zatura. Nuo-
tykiai kosmose. Veiksmo ir nuotykių 
komedija. JAV, 2005 m. 12.05 Dže-
kis Čanas. Pirmasis smūgis. Veiks-
mo komedija. Honkongas, JAV, 1996 
m. N-7. 13.45 Didingasis amžius (62) 
N-7. 16.05 P.S. Myliu tave. Romanti-
nė drama. JAV, 2007 m. N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Svečiai 
palėpėje. Nuotykių komedija. JAV, 
Kanada, 2009 m. 20.40 Vagis polici-
ninkas. Veiksmo komedija. JAV, Vo-
kietija, 1999 m. N-7. 22.40 Starskis ir 
Hečas. Veiksmo komedija. JAV, 2004 
m. N-7. 0.45 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai. Siaubo trile-
ris. JAV, 1999 m. N-14. 

Sekmadienis, balandžio 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (12). 6.55 Beprotiš-
kos linksmybės (4). 7.20 Įspūdinga-
sis Žmogus-voras (14). 7.45 Mauglis. 
Sugrįžimas pas žmones. Animacinis f. 
Rusija, 1971 m. 8.10 Teisingumo lyga 
(11). 8.35 Benas Tenas. Supervisata 
(15). 10.00 KINO PUSRYČIAI Piteris 
Penas. Nuotykių f. šeimai. Australija, 
Didžioji Britanija, JAV, 2003 m. 12.10 
Pirmoji meilė. Romantinė komedija. 
JAV, 2000 m. N-7. 14.00 Didinga-
sis amžius (63) N-7. 16.45 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Šokiai ant 
ledo. 22.30 Kazino apiplėšimas. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2012 m. N-14. 
0.25 Kraštutinės priemonės. Trileris. 
JAV, 1996 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, balandžio 7 d. 
6.15 Sveikatos laikas. Laida 

apie sveikatą. Vedėja Rima Bala-
naškienė. 7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 9.00 Kedrų įlanka 6 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (124) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (15) N-7. 15.00 Di-
džioji sėkmė (37). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (24). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (125) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (1) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (1) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Metro užgrobimas 123. Veiksmo tri-
leris. Didžioji Britanija, JAV, 2009 
m. N-14. 23.30 WRC Pasaulio ralio 
čempionatas. Portugalija (4). 2014 m. 
0.30 Mentalistas (1) (kart.) N-7. 1.25 
Prokurorų patikrinimas (125) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 8 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės (9) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (125) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (16) N-7. 15.00 Di-
džioji sėkmė (38). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (25). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (126) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (2) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (2) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Superagentas Simonas. Veiksmo 
komedija. JAV, 1999 m. N-7. 23.10 
Tramdytojai (5) N-7. 0.05 Mentalis-
tas (2) (kart.) N-7. 1.00 Prokurorų 

patikrinimas (126) (kart.) N-7. 2.05 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 9 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mentai (10, 11) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (126) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (17) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(39). 15.30 Dreikas ir Džošas (26). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (127) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (3) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(3) N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Yra kaip yra. N-7. 21.30 Kai sutiksi 
aukštą tamsiaplaukį. Romantinė ko-
medija. Ispanija, JAV, 2010 m. N-14. 
23.35 Tramdytojai (6) N-7. 0.30 Men-
talistas (3) (kart.) N-7. 1.25 Prokuro-
rų patikrinimas (127) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (127) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (18) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(40). 15.30 Dreikas ir Džošas (27). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (128) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (4) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (4) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink 
mane. N-7. 21.30 Velnio advokatas. 
Drama. JAV, Vokietija, 1997 m. N-14. 
0.20 Mentalistas (4) (kart.) N-7. 1.15 
Prokurorų patikrinimas (128) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Penktadienis, balandžio 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Naujakuriai (7) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (128) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (19) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(41). 15.30 Dreikas ir Džošas (28). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (129) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Jaunavedžiai (27, 
28) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (10) N-7. 21.30 Laiko policinin-
kas. Veiksmo f. JAV, 1994 m. N-14. 
23.30 Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį. 
Romantinė komedija. Ispanija, JAV, 
2010 m. (kart.) N-14. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (129) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, balandžio 12 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (73) N-7. 8.30 Mitų grio-
vėjai (5) N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šefas rekomenduoja. 10.30 Kvie-
čiu vakarienės. 11.00 Naujakuriai 
(8) N-7. 12.00 Žmogus prieš gam-
tą. Laukinė Montana (8) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(27, 28) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (12) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai N-7. 19.30 
Gražuoliukas. Romantinė komedija. 
Vokietija, 2007 m. N-7. 21.50 MANO 
HEROJUS 13 rajonas. Veiksmo ko-
medija. Prancūzija, 2004 m. N-14. 
23.30 AŠTRUS KINAS Rykliai puo-
la. Megalodonai. Siaubo f. Izraelis, 
JAV, Pietų Afrika, 2002 m. S. 1.20 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, balandžio 13 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo 
(74) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Pavojingi susitikimai. Atosto-
gų košmaras (6) N-7. 13.00 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Mentai (13) N-7. 18.00 Mistinės isto-
rijos N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka 7. Drama. Kanada, 2013 
m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Mym-
ra. komedija. Rusija, 2008 m. N-7. 
Romantinė 22.40 Velnio advokatas. 
Drama. JAV, Vokietija, 1997 m. (kart.) 
N-14. 1.30 Bamba TV. S. 
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Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

kaunas.kasvyksta.lt tinklalapyje galima perskaityti Skirman-
tės Javaitytės straipsnį apie tai, jog praėjusią savaitę atidarytas 
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro padalinys – Sociali-
nių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius. Statybos dar-
bai čia truko dvejus metus ir kainavo beveik 4 mln. Lt.

Kauno neįgaliojo jaunimo užim-
tumo centro direktoriaus Algir-
do Šimoliūno teigimu, žvelgiant 
į paslaugų neįgaliesiems sekto-
rių, naująjį centrą galima laikyti 
vienu stipriausių Lietuvoje: čia 
išvystyta infrastruktūra, teikia-
mas platus spektras paslaugų: 
spalvų ir muzikos terapija; vei-
kia relaksacijos, dailės, tekstilės, 
keramikos užimtumo kabinetai, 
yra moderni kompiuterių klasė, 
sporto salė su įvairiausia įranga. 
Taip pat teikiamos apgyvendini-
mo paslaugos Savarankiško gy-
venimo namuose. Naujasis pa-
dalinys galės priimti 35 klientus, 
turinčius sunkesnę proto negalią, 
dieną čia veiks užimtumo grupė, 
o naktį 15 asmenų su lengvesne 
protine negalia galės apsistoti Sa-
varankiško gyvenimo namuose.

„Kai 1997 m. įkūrėme Kau-
no neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centrą, net pasvajoti negalė-
jome, kad per 17 m. bus atidary-
ti dar trys padaliniai: Socialinių 

paslaugų žmonėms su psichi-
kos negalia skyrius, Savarankiš-
ko gyvenimo namai žmonėms su 
judėjimo negalia ir šiandien du-
ris atvėręs – Socialinių paslaugų 
žmonėms su proto negalia sky-
rius. Sustoti nėra kada – tikimės 
plėstis ir toliau!“ – entuziastingai 
kalbėjo A. Šimoliūnas.

Kauno miesto savivaldybės 
socialinių, sveikatos ir šeimos 
reikalų komiteto pirmininkė Lo-
reta Kudarienė teigė, kad Kaune 
atidaroma vis daugiau socialinių 
paslaugų įstaigų: „Pernai atidarė-
me Socialinių paslaugų centro du 
dienos centrus vaikams, prieš ke-
lias savaites Socialinių paslaugų 
centras įsikėlė į naujas patalpas, 
šiandien atidarome naują Kau-
no neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centro padalinį. Maratonas 
tęsis ir toliau!“

Ką tik duris atvėrusį centrą 
papuošė fotografo Jono Daniele-
vičiaus fotografijų paroda „Tokie 
patys, tik kitokie“. 

Naujas centras neįgaliesiems 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Lina Rušėnienė tinklalapyje www.panskliautas.lt pasakoja apie 
atnaujintą pensioną neįgaliesiems. 

Vienintelis Panevėžio apskrityje 
proto negalios suaugusiesiems 
skirtas pensionas „Vilties namai“ 
po remonto primena jaukius na-
mus, o kieme jau stovi ir įsigytas 
mikroautobusas. Ką tik atsinauji-
nusi ir prasiplėtusi globos įstaiga 
Skynimų kaime akį traukia jau-
kiais, šviesiais kambariais, žais-
mingomis spalvomis dažytomis 
sienomis ir naujais baldais.

Pensiono įkūrėja ir direkto-
rė Laima Biržietienė sakė, kad 
projekto tikslas toks ir buvęs – 
pagerinti proto negalios žmo-
nių buitį, suteikti jiems daugiau 
kasdienio patogumo, o kartu – ir 
džiaugsmo. 

14-tus metus veikianti įstaiga 
atnaujinta pasinaudojus ir euro-
pine parama. Šiuo metu įstaigos 
darbuotojai rūpinasi 24 gyven-
tojais. 22 žmonės gyvena nuolat, 
dviem skirta neterminuota glo-
ba, nes šeima jau negali jų sava-
rankiškai prižiūrėti.

L. Biržietienė džiaugėsi glo-
botiniams naujai įrengtais 5 kam-
bariais. Dar 4 kambariai – sure-
montuoti. Neįgalieji juose apsi-
gyveno po vieną ar po du. Sani-
tariniai mazgai taip pat atnau-
jinti – 2 įrengti nauji ir 3 rekons-
truoti. Vonios kambariai, dušai ir  
tualetai – šiuolaikiniai ir pritai-
kyti neįgaliųjų poreikiams. Pir-
mame aukšte buvę nedideli lan-
gai pakeisti didesniais – įstaigo-
je bus kur kas šviesiau, o tai pa-
kels nuotaiką globotiniams. Žie-
mą jie nešals, nes pastato išorės 
sienos – apšiltintos. Suremon-
tuota ir terasa su dengtu stogu – 
vos pasirodžius saulei globoti-
niai išeina pasidžiaugti artėjan-

čiu pavasariu.
Nedidelėje virtuvėlėje arba-

tą geria du pensiono gyventojai. 
L. Biržietienė sako, kad virtuvė-
lė – tai buvusios pagalbinės pa-
talpos: katilinė, skalbykla, dirb-
tuvės. Nuspręsta šią erdvę re-
konstruoti, nes patalpos buvo 
palyginti labai mažai naudoja-
mos. Dabar globotiniai čia gali 
ir užkąsti, ir pabendrauti.

Dar neatsipūtusi po remonto 
rūpesčių, L. Biržietienė jau suka 
galvą dėl laukiančio licencijavi-
mo. „Viršūnėlės esą geriau mato, 
ko neįgaliesiems reikia. Tegu va-
dovams palieka spręsti, bet ne, 
patys, aukščiau sėdėdami, nu-
taria, kad socialiniai darbuoto-
jai ar jų padėjėjai negali pakeis-
ti sauskelnių. Todėl reikalauja ir 
slaugytojų etatų“, – stebėjosi di-
rektorė.

Pati besirūpinanti 35 metų ce-
rebriniu paralyžiumi sergančiu 
sūnumi panevėžietė sakė, kad 
pati kuo puikiausiai keičia saus-
kelnes, ir jau suaugęs vyras nie-
kad nėra turėjęs pragulų.

Gimus neįgaliam sūnui, 
L. Biržietienė, kaip daugelis vil-
ties neprarandančių tėvų, ban-
dė ieškoti stebuklingų daktarų 
ir vaistų. Jų neradusi, ėmė telkti 
tokio pat likimo žmones. 

„Dievas davė naštą ir pasakė: 
nešk, o jei paneši, tai dar pridė-
siu“, – taip likimo išbandymus 
apibūdina L. Biržietienė. Maža 
to, kad sūnus guli ant patalo – 
po tarnybos sovietinėje kariuo-
menėje Murmanske be sveika-
tos grįžo ir L. Biržietienės vyras. 
Prieš 7 metus jis patyrė insultą, 
išgyveno širdies operaciją.

Spalvingos sienos – 
linksmesnis gyvenimas 

Neįgalieji 
pasaulyje

Leslė Teš – australų kil-
mės neįgaliųjų krepšinio 
ir buriavimo žvaigždė. 
Jos kolekcijoje gausu me-
dalių, pelnytų parolimpi-
nėse žaidynėse tiek krep-
šinio, tiek ir buriavimo 
rungtyse. Leslė – viena 
pirmųjų moterų, pradė-
jusių žaisti profesionalų 
neįgaliųjų krepšinį. 

L. Teš gimė 1969 metais Brisbe-
no mieste Australijoje. Ji augo 
labai įdomioje, itin aktyviai gy-
venusioje šeimoje. Nuo mažens 
sportiška mergaitė išbandė dvi-
račių sportą, buriavimą, plauki-
mą, aitvaravimą. Būdama 11-os 
metų žaidė mokyklos krepšinio 
komandoje. Leslė tikrai nebuvo 
iš tų mergaičių, kurioms patin-
ka sėdėti namuose ir padėti ma-
mai atlikti buities darbus. Ji buvo 
tarsi vijurkas ir mieliau lėkdavo 
su berniukais į kiemą, kur savo 
energiją išliedavo sportuodama. 

Gyvenimo pokyčiai
Viskas pasikeitė po to, kai 19-

metė mergina, važinėdamasi po 
kalnus dviračiu, krito ir susilaužė 
stuburą. Dėl to teko atsisėsti į ne-
įgaliojo vežimėlį. Leslei, negalin-
čiai nustygti vienoje vietoje, toks 
gyvenimo posūkis pasirodė itin 
skaudus. Tačiau stipri dvasia ne-
leido pasiduoti. Reabilituojantis 
po traumos, merginai sustiprėti 
padėjęs gydytojas pastebėjo, kad 
jai puikiai sekasi mėtyti kamuolį 
ir užsiminė apie galimybę išban-
dyti neįgaliųjų krepšinį. Neilgai 

Trauma nesutrukdė 
gyventi aktyviai

trukus Leslė jau buvo pietų Vel-
so neįgaliųjų krepšinio koman-
dos narė.

Sportinė karjera
Po kiek laiko L. Teš sulaukė 

pasiūlymo prisijungti prie naci-
onalinės Australijos neįgalių mo-
terų krepšinio komandos. Dar 
po poros metų mergina debiu-
tavo parolimpinėse žaidynėse 
Barselonoje. 1994 metų „Auksi-
nės taurės“ čempionate ji pate-
ko į geriausių žaidėjų penketu-
ką, o jos komanda laimėjo bron-

mandos. Šiam žingsniui ryžusis 
L. Teš tapo pirmąja moterimi, 
žaidžiančia profesionalų neįga-
liųjų krepšinį. 

Nors Leslė kartu su savo 
krepšinio komanda pelnė gau-
sybę apdovanojimų ir dažniau-
siai būdavo viena geriausių žai-
dėjų, vis dėlto prieš kelerius me-
tus nusprendė norinti permainų 
ir pasitraukė iš krepšinio aikšte-
lės. Ją sudomino nauja aistra – 
buriavimas. 

Kas nulėmė tokį staigų 
posūkį?

L. Teš nuo mažens domėjo-
si buriavimu, o 2009 metais jai 
teko dalyvauti neįgaliųjų jach-
tų regatoje. Būtent šios varžybos 
vėliau jai atvėrė kelius į profesio-
nalų buriavimą. Kartu su Danie-
liu Fitzgibonu ji subūrė koman-
dą, kuri iš karto ėmė skinti meda-
lius „Auksinės taurės“ ir pasau-
lio čempionatuose, o 2012 metų 
parolimpinėse žaidynėse, vyku-
siose Londone, jie laimėjo auk-
so medalį. 

Leslė retai kada liūdi dėl savo 
negalios. Ji pernelyg susikoncen-
travusi į aktyvią veiklą, kad tu-
rėtų laiko sėdėti ir gailėti savęs. 
Per sportinę karjerą jai teko sutik-
ti daugybę žmonių, turinčių ne-
galią. Tačiau jų (o ir pačios Les-
lės) pasirinktas gyvenimo bū-
das įrodo, kad net ir turint ne-
galią galima gyventi daug akty-
viau už daugumą sveikųjų. Vis-
kas priklauso nuo pasirinkimo.

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma LukoŠEVIČIŪtė

zos medalį. Sidnėjaus parolim-
pinėse žaidynėse Leslė, koman-
dos vicekapitonė, buvo nuola-
tos minima kaip viena geriausių 
žaidėjų. Ji net sulaukė pasiūly-
mų prisijungti prie profesiona-
lios neįgalių vyrų krepšinio ko-

Chirurgams skirti 
akiniai rodo vėžį

Vašingtono universiteto (JAV) 
Medicinos fakulteto moks-

lininkai ir inžinieriai pagamino 
specialius operacijų metu naudo-
ti skirtus technologinius akinius, 
kurie vizualizuoja vėžines ląste-
les. Tokius akinius užsidėję chi-
rurgai jų vietoje ultravioletinėje 
šviesoje mato specifinį švytėji-
mą, praneša „ScienceDaily.com“.

Vėžines ląsteles sunku atskir-
ti nuo normalių net ir smarkiai iš-
didinus jų vaizdą. Pagal šiuolai-
kinius gydymo standartus chi-
rurgai, šalindami vėžinius aug- 
lius, turi kartu pašalinti ir kai ku-
riuos gretimus audinius, kuriuo-
se jau gali būti vėžinių ląstelių. 
Tokių audinių pavyzdžiai siun-
čiami į patologijos laboratoriją ir 
tiriami per mikroskopą.

Jei paaiškėja, kad paciento, 
kuriam buvo pašalintas piktybi-
nis auglys, audiniuose rasta vė-
žinių ląstelių, dažnai rekomen-
duojama antroji operacija, ku-
rios metu būtų šalinami papil-
domi audiniai.

Tačiau Vašingtono universi-
tete išrasti technologiniai vėžio 
ląsteles vizualizuojantys akiniai 
leis išspręsti šią problemą ir pa-
dės visiškai pašalinti vėžio pa-

žeistas audinių sritis nepaliekant 
net mažiausių jo židinių, sako-
ma pranešime. Tokie akiniai gali 
sumažinti pakartotinių operaci-
jų poreikį ir apsaugoti pacientus 
nuo papildomo streso, o taip pat, 
suprantama, sutaupyti daug lai-
ko ir lėšų.

Žurnale „Biomedical Optics“ 
paskelbtame straipsnyje JAV 
mokslininkai praneša, kad to-
kie akiniai gali aptikti iki 1 mm 
skersmens vėžinius auglius. 

Revoliucinė 
membrana: širdis 

plaks amžinai? 

Į braškių uogą panaši triušio šir-
dis plaka ir išimta iš kūno. Ji 

gyva, ir kraują varinėja pati. Visa 
tai – dėl revoliucinės elektroninės 
membranos, kuri galbūt netoli-
moje ateityje išgelbės ne vieno iš 
mūsų gyvybę. Tada širdis idea-
liai plakti galės itin ilgai.

Ploną, prie širdies prijungia-
mą membraną išrado Ilinojaus 
universiteto (Urbana-Champai-
gn, JAV) ir Vašingtono univer-
siteto (Sent Luisas, JAV) moks-
lininkai. Žmonių širdis tiesiogi-
ne prasme ji gali pasiekti jau po 
10–15 metų.

Membrana pagaminta taip, 
kad idealiai atitiktų triušio šir-
dies pavidalą. Triušiui dar gy-
vam esant tyrėjai nuskenavo šir-
dį ir suprojektavo trimatį triušio 
širdies modelį. Trimačiu spaus-

dintuvu širdies modelis buvo 
„atspausdintas“ ir tapo „kur-
paliu“ triušių širdžių membra-
noms. Po to gyvūno širdis buvo 
išimta iš kūno ir sujungta su 
membrana. Nuo tada ji plaka ide-
aliai tolygiai.

Anot Ilinojaus universiteto 
mokslininkų, ši membrana yra 
tarsi dirbtinė širdplėvė – širdį 
dengianti natūrali membrana.

„Skirtumas tas, kad dirbtinė 
membrana prijungta prie pažan-
giausių technologijų, kurios fik-
suoja širdies plakimo paramet- 
rus ir juos reikalui esant regu-
liuoja“, – pasakoja vienas iš pro-
jekto autorių Džonas Rordžersas.

Vašingtono universiteto bio-
medicinos inžinierius Igoris Efi-
movas sako, kad tai milžiniškas 
pasiekimas. Aukso spalvos gran-
dinėlės yra jutikliai, nuolat fik-
suojantys širdies audinių veik- 
lą, o elektrodai preciziškai regu-
liuoja širdies raumenų susitrau-
kimus.

„Kai jutikliai užfiksuoja šir-
dies infarktą ar aritmiją, mem-
brana gali atlikti visas būtinas 
terapines procedūras, – aiški-
na I. Efimovas. – Kitaip tariant, 
membrana gali stimuliuoti šir-
dį, generuoti elektros impulsus. 
Visa tai – iš skirtingų įrenginio 
vietų ir taip, kad būtų užtikrintas 
optimalus širdies darbas, išven-
giant aritmijos ar staigios mirties 
dėl infarkto.“

„Bičiulystės“ ir www.
technologijos.lt inf.
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

Dėdės Bronislovo mūka

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos link“, 
„ Prie kūrybos šaltinio“.

Močiutei mirus, senolis Pran-
ciškus, nenorėdamas savo 

priežiūros užkrauti ant darbais, 
vaikais aptekusios marčios Bro-
nislovienės, vedė iš to paties kai-
mo Drūktąją Kleibienę – parve-
dė pamotę. Bronislovas mokė-
jo išimtinę, valdė gražų ūkį, bet 
vis bėdojo ir bėdojo biednas esąs. 
1940-aisiais mirė senolis Pran-
ciškus. Drūktajai Kleibienei ne-
bemalonu būti svetimoj pasto-
gėj, todėl ji dabar dažniau lai-
kėsi savo namuose, nueidavo 
pas draugę, tokią pat našlę, ša-
lia mūsų, Gruzdienę Marijoną. 

1940-aisiais birželio vidury 
Lietuvą okupuoja rusai. Trūksta 
žibalo, muilo, degtukų. Vėl Bro-
nislovas bėdoja neturįs to gero. 
Mūsų mama, nors ir sesuo, prie-
šingai – niekada nesiskundė, 
nebėdojo. Nusiuntė vaikinus į 
Šventines, šie nuleidę parvežė 
pušį, suskaldė plonom skalelėm. 
Mama, duoną iškepusi, pašauna 
po pečium – spraga degdamos. 
Stasys įritino trinką, prikalė kar-
tį, pritvirtino iš skardos žnyples – 
įkiši skalą. Vienas vaikas, laisvas 
nuo pamokų, būna zakristijonu: 
ir nosį „nušnypšti“, ir skalą pa-
keisti. Prie tokios balanos mokė-
mės ir karo bei pokario metais. 
Kiaulė padvėsė – išsivirėm mui-
lo. Pelenų šarmą dirbom, visus 
drabužius virinom, skalbėm... 
Degtukus skėlėm pusiau, o jei 
pasisekė – ir į keturias dalis. Ra-
dom išeitį iš bet kokios padėties. 
Sviedinių gilzių vaikinai parne-
šė, mama pripylė avitaukių, at-
kirpo flanelės galą – knatas. Vai-
kinai žnyplėm užspaudė – ir tu-
rim lempą. 

1941-ieji. Karas. Vokiečiai, 
Rietave kiek pasidaužę, uždegė, 
o patys per mūsų ūlyčią Rietavą 
apsupo: mūsų ūlyčia jungė Rieta-
vo – Plungės, Rietavo – Medingė-
nų kelią. Miškuos šunkeliais ru-
sai mėgino prasiveržti keturiose 
vietose. Viena iš tokių vietų buvo 
takelis iš Rietavo pro mūsų kai-
mynę Gruzdienę Marijoną. Pra-

dėjus šaudyti, Gruzdienė su bro-
lio Valauskio Jūzupo šeima su-
lindo į rūsį. Tuo metu Drūktoji 
Kleibienė buvo pas Gruzdienę, 
bet niekaip neįlindo pro angą. 
Slėpėsi mūsų patvory dilgėlyne. 
Čia ir rado sušaudytą. Gruzdie-
nės troba sudegė. Kiti rusai ver-
žėsi pamiškiais. Užsidegė Plata-
kių troba. Platakiai rūsy išgirdo 
baisų sproginėjimą pas Venckų 
Bronislovą, o liepsnų fakelai iš 
trobos šovė į padanges. Nubėgo 
žiūrėti – niekur Bronislovo šei-
mynos nėra. Pažvelgė pro rūsio 
langelį – Bronislovas su šeimyna.

„Iškepsit po troba, Bronislo-
vai, lįskit lauk.“

„Bėjau, kaimynel, bombas 
spruoginie.“

„Rusams jau kaput, nėra jo-
kių lėktuvų, jokių bombų, tavo 
troba sproginėja. Kulk langą ir 
lįskit lauk.“

„Kor to kolsi long? Agė, kai-
mynel, atlopk tas vėnėkės ėr nu-
kelk long.“ 

Platakienė lengvai atlanks-
tė vinutes, išėmė langą, pastatė 
prie trobos sienos. Bronislovas 
išlindo, padėjo išlįst šeimynai ir 
dabar iš tikrųjų pamatė: gražioji, 
kleboniškoji, amerikoniškoji tro-
belė ūžė degdama. Ir paliko Bro-
nislovo šeimyna kaip Adomas su 
Ieva išvaryti iš rojaus, tik lopais 
gėdą prisidengę. Dabar suprato, 
kokioj „biednystėj“ gyveno.

„Kas ten tavo troboj taip 
sproginėjo – lyg bombos?“

„Ale, kaimynel, kuokė iška-
da: turiejau dvė bačkas žibal pri-
sipylės, moil, diež degtoku – vės-
kas sudeg. Tuokė iškada“, – vėl 
sudejavo Bronislovas.

Gerai, kad jauja nesudegė. 
Įsikūrė kaip ir Gruzdienė su Va-
lauskiu jaujos pirty. Čia didelis 
pečius linams džiovinti, langelis 
mažas be stiklo, užšaunamas iš 
vidaus. Dūmai eina į vidų. Dabar 
pamatė, koks buvo turtingas – be 
reikalo vis bėdojo.

Daug gelbėjo rietaviškis 
brolis Pranciškus – visų 

galų meistras. Padėjo Bronislo-

vui pasistatyti naują trobą. Ne 
tokią kleboniją, bet neblogą. Vai-
kai ūgtelėjo, pradėjo lankyti mo-
kyklą, bet be rezultatų. Juzytė su 
Praneliu, man rodos, nė skaityti, 
nė rašyti neišmoko. Marytė lyg 
šiek tiek gerėliau, o Petras baigė 
šešias klases. Kas, kad trobą pa-
sistatė, bet iš vargo niekaip neiš-
brido. Tuo labiau kad Bronislo-
vo akys ėmė silpti.

Bronislovienė sakydavo, kad 
nuo vargo utėlės iš kūno veržia-
si. Buvo jų ir pas mus viena kita, 
bet ką ten pamačiau! Pranelis 
nusivilko švarką – siūlės iš vi-
daus kaip spalių pripiltos utė-
lių. Nei jų išpurtysi, nei išrink-
si. Pasidėjau švarką ant akmens, 
su kitu akmeniu mušiau. Ūgtelė-
ję Marelė su Praneliu pradėjo iš 
namų bėgioti. Niekur geriau ne-
radę, vėl grįždavo. Tėvams kėlė 
rūpestį.

Vokiečiai pasitraukė be 
jokio triukšmo. Kaime 

pirma padvelkė rusiško karei-
vio tvaikas – žinojom, kad jau 
netoliese rusai. „Kaziain kušat, 
kaziain načievat, kaziain padva-
du*“. Netrukus su valsčiaus ak-
tyvu ir stribai atsilankė: rinko pi-
nigus krašto atstatymui, už pa-
skolą palikę obligacijas, uždė-
jo pyliavą. Prievartavo ją vež-
ti su gurguole: vėliava su muzi-
kantu prieky, o kinkiniai su grū-
dais paskui. Ir turim būti valsčiu-
je, rajone pirmieji – pirmas grū-
das Stalinui.

Bronislovo akys vis silpnėjo. 
Kaime daug kas galvojo, kad taip 
jis apsidraudžia nuo represijų. 
Tačiau šviežiai pasnigus, maty-
ti, kur Bronislovo į bažnyčią eita: 
pėdos mėčiotos, kaip zuikio – ne-
atsekta tako. Bronislovui viena 
bėda ne bėda – susirgo džiova. 
Tada nepagydoma liga.

Rudeniop, dar rugiams ne-
pribrendus, jau stribai su 

valsčiaus aktyvu marširuoja per 
kaimą, ragindami vežti pyliavą. 
Turim būti pirmieji. Suvaro vi-
sus seniūnijos kaimus į Alką pas 
Antaną Grauslį. Bronislovų nėra. 
Stribai atėję: „Vežk pyliavą“. 

„Sergo, karščioujo, matuot.“
„Ak, tu karščiuoji? Tuojau 

atvėsinsim“, – ištempia iš lovos, 
nuvelka prie tvenkinio, įmeta, o 
patys grįžta pas Bronislovienę.

„Kodėl nevežat pyliavos? Ko-
dėl ne susirinkime?“

„Bronislovas serga, o rugiai 
dar žali. Eikim į lauką – pažiū-
rėsim.“

Nueina su stribais į laukus – 
šie nė nežiūri į rugių varpas, o 
Bronislovienę paklupdo ant kal-
no: „Žegnokis, melskis! Tuoj su-
šaudom!“ 

Visi trys atstatė šautuvus. 
Šaudo pro šalį. Bronislovienė 
parkrinta. Stribai prikelia šautu-
vo buožėm ir nuvaro į Alką pas 
A. Grauslį. O ten jau susirinkę vi-
sos apylinkės žmonės. Čia stribai 

surengė spektaklį. Žmones su-
kinkė į ratus, kiti turėjo ranko-
mis rinkti iš kiemo vištšūdžius 
ir mesti į ratus. Kai kiemas pali-
ko švarus, suvarė į tvartą ir liepė 
rankom prikraut vežimą, vežti į 
laukus, ten vėl rankom išdrabsty-
ti po dirvą. Po kelis pasiliko tar-
dyti: „Kodėl neveži pyliavos, sa-
botuoji? Slepi grūdus?...“

O Bronislovienę išsivedė į 
kitą kambarį, vienas stribų išsi-
traukė savo „švilpį“, paklojo ant 
stalo: „Bažnyčioj balvonus bu-
čiuoji, dabar tą... Persižegnok, 
klaupkis ir bučiuok.“

Ir klaupėsi nelaimingoji, ir 
bučiavo persižegnojusi.

Alko kaime pasilinksmini-
muose grojo smuikinin-

kas Makaris Juozas. Stribai jį par-
varė ir liepė per žudynes ir paty-
čias groti. Juozui širdis, sąžinė to 
neleido daryti. Bet priverstas pa-
kluso. Sustoti neleido. Užsaki-
nėjo: tai polką, tai valsą. Pagal tą 
ritmą ir kaimynai turėjo straka-
lioti po tvartą – kabinti rankom 
ir mesti mėšlą į ratus. Kai pil-
no „arkliai“ nebepatraukė, ka-
binusieji turėjo iš visų pusių su-
stoję stumti. Kambary kankina-
mieji cypė. Tada liepė groti dar 
smarkiau. Juozas pavargo, ran-
kos skauda. Atsisakė groti. Tada 
jį patį labai primušė. Ilgai sirgo 
vaikinas. Neteisybė ir pažemini-
mas nedavė ramybės, todėl kar-
tą nutarė atkeršyti.

Kazimieras Aleksis – vienran-
kis, bet šautuvą valdė gerai. Su 
juo ir gulėjo. Makaris lindo pro 
langą, norėdamas įvykdyti su-
manytą kerštą, bet Kazimieras 
miegojo zuikio miegu. Nė nesi-
taikęs paleido šūvį, ir Makaris 
Juozas šlumštelėjo po langu. O 
ryte buvo pamestas Rietavo aikš-
tėj muselių džiaugsmui.

Grįžkim pas Grauslį. Nu-
sibodo ir stribams su ak-

tyvu, pavargo. Paleido žmones. 
Vieni po to išprotėjo, kitus už-
darė į kalėjimą, o likusieji, kaip ir 
mes, bloškėm pėdus į rulį (medi-
nį rantytą rutulį). 

O Bronislovas? Išsikepurnėjo 
į krantą vos gyvas, bet nenujau-
čia, kurioj pusėj namai. Vaikai, 
grįžę su gyvuliais, atrado gulin-
tį drėgname alksnyne. Tempė į 
namus, bet į lovą nepajėgė įkelti. 
Taip ir gulėjo šlapias, maurais ap-
kibęs šalia lovos, kol ryte Bronis-
lovienė parėjo jau ir taip iškan-
kinta, persigandusi. Bronislovas 
tirtėjo nuo šalčio, o pats lyg ugny 
degė. Ir sudegė žmogus. 

Visas kaimas plušėjo: rugius 
išbloškę, pylė į maišus žalius grū-
dus ir vežė su vėliava ir muzika 
Stalinui. Paskui važiavo vienkin-
kiam ir Bronislovo karstas, lydi-
mas pajuodusios žmonos ir ap-
driskusių keturių vaikų.

Egidijaus Skipario nuotr.Blindė vilioja vabzdžius.

o

Rožė PoŠkIEnė   Klaipėda

Prie kūrybos 
šaltinio

Pavasario akys
Danguje debesėliai papurę
Aukštyn ėmė kilti.
Kažkam dar nutraukė kepurę
Energingas pietys ir šiltas.

O pastogėj jau skamba krištolo 
                                                      žvakės
Ir, sutikdamos balandį, įsidega.
Atsimerkia pavasario akys
Žalsvos, švytinčios, didelės.

Juk kiekvieną lapą,
Gėlės taurelę gilią
Saulė pripylė spalvų ir kvapo.
Mums sielose lengviau tapo...

Pavasarinis  
svaigulys
Jau žaluma akis pagirdo
Neklystančiu kasmetiniu 
                                      pasikartojimu.
Ir šiltas džiaugsmas paširdžiuos,
Belaukiant pirmo žiedo  
                                             pasirodymo.

Saulės žėrinčią monstranciją
Pavasaris aplink žemę neša.
Ir su tokia gracinga elegancija
Paleidžia beržas žalią kasą. 

Toks šiltas džiaugsmas paširdžiuos.
Rodos, dvasia palieka kūną...
Žaluma akis pagirdo,
Išsausintas žiemos pilkumo.

Žibučių kraštas
Pavasariais, kai šaltas sniegas
Upeliais, upėmis išplaukia,
Kai žemė budinas iš miego,
Žibutės žiedo žmonės laukia.

Melsvom akelėm į dangų jos žiūri
Ir praeivį maloniai vilioja.
Žaliais lapeliais, kurių gausybę turi,
Pakalnę, mišką jos nukloja.

Vis kyla melsvi žiburėliai.
Šlaitai nušvinta melsvais raštais.
Ir skelbia žinią paukščių trelės, –
Čia Lietuva – žibučių kraštas. 

Mama
Tave vėl šiąnakt sapnavau.
Atėjai nuo kalnelio iš kapų,
Užkūrei duonkepę krosnį,
Joje iškepei duoną,
Klūpomis nuravėjai daržus
Ir, padėjusi ranką ant mano kaktos,
Pasakei gražius žodžius.
Ir išėjai...
Man pabudus, pro langą 
Šviesus rytas sužiuro.
Dar ir šiąnakt ateik.
Mano sapnas Tau, Mama,
Visada atvertas...

Ada MAknAVIČIEnė 
Kaunas

*Šeimininke valgyti, šeimininke nakvy-
nės, šeimininke kinkinio.
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