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Reikia atidžiai skaityti 
teisės aktus 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis pastebi, kad skėtinėms orga-
nizacijoms respublikinės draugi-
jos prisireikia tada, kai kyla pro-
blemų rengiant projektus, atsi-
skaitant už įgyvendintas veiklas 
ar išsiskyrus nuomonėm su savi-
valdybe. Todėl Z.Jančauskis rug-
sėjo mėnesį apsilankė ne vienoje 
savivaldybėje, su draugijų ir sa-
vivaldybių atstovais buvo aptar-
tos dažniausiai daromos klaidos, 
galimos veiklos perspektyvos. 

Pasak LND pirmininko, ruo-
šiant projektus daugiausiai klai-
dų pasitaiko dėl to, kad neati-
džiai įsiskaitoma į Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

Atidžiau 
parengti 

projektai gali 
lemti geresnį 
finansavimą 

Iki spalio 15 d. neįga-
liųjų organizacijos savi-
valdybėms turi pateik-
ti Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
tus. Parengti projekto 
paraišką – nemažas rū-
pestis. Juolab kad nese-
niai pasikeitė finansavi-
mo tvarkos aprašas, be 
to, draugijoms vadovau-
ti ateina nauji pirminin-
kai, kuriems sunku iš kar-
to suprasti visas projektų 
rengimo subtilybes.

bendruomenėje projektų finansa-
vimo tvarkos aprašą. Jame nu-
matyta, kad pagal šią programą 
finansuojamos socialinės reabili-
tacijos paslaugos. Tiesa, iki šiol 
daugeliui neaišku, kokios jos yra.

Z.Jančauskis sako, jog socia-
linės reabilitacijos paslaugos yra 
susijusios su žmogaus savaran-
kiškumo skatinimu, jas teikiant 
asmuo (ar jo šeimos narys) pats 
aktyviai dalyvauja, stengiamasi 
jį integruoti į visuomenę. Minė-
tame apraše nenumatytos, pvz., 
transporto ar asmens higienos 
paslaugos. Jos galėtų būti įtrau-
kiamos į užimtumo, asmens asis-
tento, savigalbos veiklas. 

Draugijos jau turėjo pripras-
ti, kad finansuotinos tik nuola-
tinio, periodinio pobūdžio pa-
slaugos: socialinių ir savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdy-
mas, palaikymas ar atkūrimas; 
asmeninio asistento pagalba; 
neįgaliųjų užimtumas įvairiuo-
se amatų būreliuose ir klubuo-
se; meninių, sportinių bei kitų 
gebėjimų lavinimas būreliuo-
se, kolektyvuose, klubuose. So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje  

Plenero vadovas 
atsižvelgė į dailininkų 

lūkesčius
Po poros metų klajonių į 

Šventąją vėl sugrįžęs dailininkų 
pleneras šiemet draugėn subūrė 
18 teptuko ir molberto magijai ne-
atsispiriančių žmonių. Vos vienas 
kitas jų prisipažino esąs visiškas 
šios srities naujokas arba prie dai-
lės vėl sugrįžęs po ilgesnės per-
traukos. Tačiau nepaisant turi-
mos patirties į Šventąją visus su-
kvietė noras išmokti naujų daly-
kų, patobulėti, pajusti vienijančią 
kūrybinę aplinką, ieškojimams 
nuteikiančią atmosferą. 

Jau antrą kartą neįgalių daili-
ninkų plenerui vadovavo Skuodo 
rajono Notėnų pagrindinės mo-
kyklos mokytojas ekspertas Sil-
verijus Masiulis. Daugiau kaip 
30 metų piešimui, tapybai pasky-
ręs specialistas labai nuoširdžiai 
dalijosi savo žiniomis su neįga-
liaisiais, atsargiomis pastabomis 
stengėsi padėti panirti į meno gel-
mes, profesionalėti. 

Vadovauti plenerui S.Masiu- 
lis pradėjo gerokai anksčiau nei 
susitiko su pačiais kūrėjais. Pir-
miausia dailininkas atidžiai iš-
studijavo būsimų plenero daly-
vių atsiųstas anketas, atsižvelg-

Dailininkų plenere – profesionalūs 
ir naivieji kūrybos proveržiai

Rudenėjančioje Šventojoje surengtoje dailės parodoje 
skleidėsi sodrios ir pastelinės spalvos, akį traukė realisti-
niai ir fantastiniai vaizdai, žavėjo naiviajai ir profesionaliai 
dailei atstovaujantys paveikslai. Taip įdomiai ir patraukliai 
buvo apibendrintas beveik savaitę trukęs Lietuvos neįga-
liųjų draugijos surengtas tradicinis neįgalių dailininkų ple-
neras „Peizažo ir portreto studijos“.

damas į jų pageidavimus sudėlio-
jo plenerui reikalingų priemonių 
sąrašą, pasirūpino, kad viskas lai-
ku pasiektų Šventąją, parengė jų 
lūkesčius atitinkančią kūrybinės 
stovyklos programą. Ir, žinoma, 
sukomplektavo meno leidinių 
bibliotekėlę, padedančią ir kūrė-
jams surasti atsakymus į juos do-
minančius klausimus, ir vadovui 
akivaizdžiai pailiustruoti vieną ar 
kitą pristatytą temą. Neįgaliųjų 
mokytojas nepamiršo ir interne-
to tinklalapių sąrašo – kompiute-
ris tapo puikiu pagalbininku, pa-
dedančiu pamatyti, kaip gimsta 
portretas, patrauklus gamtovaiz-
dis, išvysti kitų subtilybių. 

Profesionalumu 
alsuojantys paveikslai –  

ne naujiena 
„Kiekvienas dailininkas kuria 

tokį pasaulį, kokį jį jaučia, suvo-
kia. Svarbu atrasti savo stipriąją 
pusę ir nuolat tobulėti“, – vienoje 
iš savo paskaitų kalbėjo plenero 
vadovas. Profesionalumu alsuo-
jantys vilnietės Nadeždos Ščiuki-
nos sukurti paveikslai tik patvir-
tino šiuos žodžius. Nuo vaikystės 
tapančios moters kūriniuose atsi-
skleidžia jos vidinis pasaulis, iš-
gyvenimai. Pasak Nadeždos, kie-
kvienas paveikslas turi kalbėti – 

žadinti jausmus, emocijas, kvies-
ti susimąstyti. Jeigu žiūrovas tai 
pajunta, vadinasi, dailininkas at-
liko savo misiją. 

Jau 22 metus tapanti kėdai-
nietė Leokadija Mockienė džiau-
giasi sulaukianti tokio savo pa-
veikslų ir žiūrovų „dialogo“. Mo-
teris yra surengusi 3 personalines 
parodas, nemažai jos paveikslų  
pasklidę po Lietuvą, net iškelia-
vę į Švediją. „Kiekvienai parodai 
reikia nutapyti apie 60 naujų dro-
bių, – pasakoja L.Mockienė. – Tai 
pakankamai didelis darbo krūvis, 
tačiau kartu – ir puiki proga tobu-
lėti.“ Šį tobulėjimą teigiamai įver-
tino ir plenero vadovas. Pasak jo, 
N.Ščiukina ir L.Mockienė – dai-
lininkės, kurių kūriniai prilygs-
ta profesionalių kūrėjų darbams. 

Pirmieji bandymai 
nenuvylė

Pirmąsyk į plenerą atvykusi 
klaipėdietė Birutė Godonavičienė 
save vadino pradžiamoksle daili-
ninke, nors teptuką į rankas pa-
ėmė tikrai ne pirmą kartą. Tapy-
ti moteris pradėjo sulaukusi jau 
pakankamai garbaus amžiaus. 
„Tikriausiai tėvelio dailininko 
genai manyje pagaliau prabu-
do“, – šypsosi B.Godonavičienė. 
Nuo praeito rudens Birutė lan-
ko uostamiestyje rengiamus ta-
pybos kursus suaugusiesiems, 
kur meno paslapčių susirinku-
siuosius moko Klaipėdos uni-
versiteto Menų fakulteto docentė 
Irma Leščinskaitė. Būtent čia su-
sipažino su tapybos pagrindais,  

Šventojoje surengtas neįgalių dailininkų pleneras dalyvius sukvietė iš visos Lietuvos. Aldonos Milieškienės nuotr.

Aurelijos Babinskienės nuotr.

(nukelta į 3 psl.)

Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja J.Blinstru- 
baitė (kairėje) ir vyr. specialistas D. Stelmokas išklausė neįgaliuosius.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Socialinių paslaugų sąrašas – 
pagalba ar pasityčiojimas  

iš neįgaliojo?
Viena iš Socialinių paslaugų įstatymo sričių yra pa-

galba namuose vaikams, suaugusiems bei pensinio am-
žiaus sulaukusiems asmenims su sunkia negalia. Pagal-
ba apima ,,asmens namuose teikiamos paslaugas, pade-
dančias asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvau-
ti visuomenės gyvenime.“

Jau 18 metų man teikiamos šios paslaugos ir esu dė-
kinga Kauno savivaldybės Socialinių reikalų departamen-
to darbuotojoms, kad iki šiol esu globojama puikių socia- 
linio darbuotojo padėjėjų, kurios negailėdamos jėgų bei 
laiko lanko mane ir padeda buityje.

Tai, apie ką rašysiu toliau, nėra jokio asmeniškumo 
apraiška ar priekaištai, tiesiog būdama Lietuvos pilietė 
turiu teisę išsakyti savo nuomonę man aktualiais gyveni-
mo klausimais. Mat šioje paslaugų sferoje susidarė labai 
įdomi padėtis, apie kurią vertėtų plačiau padiskutuoti. 15 
metų mane lankė ir paslaugas teikė nuostabus žmogus 
(gaila, ji jau pensijoje). Socialinė politika, kai 1996 metais 
pradėjome bendradarbiauti, dar labai skyrėsi nuo šian-
dieninio lygio. Paslaugos tuomet man buvo nemokamos 
ir akcentas buvo valandinis darbas. Tuomet buvau nepa-
vydėtinoje situacijoje – du paaugliai berniukai ir ką tik į 
vežimėlį ,,atsisėdusi“ mama, galinti tik viena ranka dirb-
ti buities darbus (kita ranka reikdavo ir, deja, tebereikia 
laikytis už vežimėlio rato, kad neišgriūčiau). Matydama 
tokią nepavydėtiną situaciją, mano geroji Birutė atlikda-
vo visus darbus, kurie mums tuo metu buvo gyvybiškai 
svarbūs ir tikriausiai pagal pasirašytą sutartį man nepri-
klausė. Išlaisvinta nuo kai kurių buities darbų aš kabi-
nausi už gyvenimo, ieškojau galimybės papildomai už-
sidirbti (nes sumokėjus visus mokesčius mums trims lik-
davo 300 Lt) ir, manau, gana sėkmingai išsprendžiau to 
laikotarpio problemas. Aš nesigilinau, o ir neturėjau tam 
laiko (vienu metu vadovavau net 5 Lietuvos paraplegikų 
asociacijos vykdomiems socialiniams projektams), kaip 
kinta „pagalbos į namus“ socialinių paslaugų sąrašai, tik 
sumokėdavau už vėliau jau mokamomis tapusias paslau-
gas (dabar 6,49 Lt/val.). Antra vertus, niekas manęs ir ne-
klausė apie poreikius, pageidavimus, niekada prie perra-
šytų sutarčių nebuvo prisegtas (neprikauso? O kodėl, kas 
tai nusprendė?) man galimų užsisakyti paslaugų sąrašas 
su šifrais. Dabar suprantu, kad pati buvau ,,žiopla“ – rei-
kėjo viskuo domėtis, skambinti, įkyrėti... 

Kaip šiandien suprantu, daugiausia savivaldybėse 
teikiamų paslaugų į namus gavėjų sudaro pensinio am-
žiaus neįgalūs žmonės. Pasikalbėjus su keliomis sociali-
nio darbuotojo padėjėjomis Panevėžyje, Vilniuje, Kau-
ne sulaukiau patvirtinimo, kad pagrindinė paslauga – 
maisto produktų nupirkimas ir atnešimas į namus. Su-
prantu, kad sunkiau judant tai gyvybiškai svarbi paslau-
ga, bet gal ją reikėtų atlikti kvalifikuočiau – ryte surink-
ti užsakymus, nupirkti reikiamus produktus ir su auto-
mobiliu juos žmonėms išvežioti. Kiek laiko susitaupytų! 
Na, o šiandien bėgioja mūsų pagalbininkės po parduo-
tuves, stovi eilėse pirkdamos produktus atskirai kiekvie-
nam žmogui, neša pačios į namus. Labai neefektyvu... 

Mano sutartyje pirmu numeriu įrašytas būsto tvar-
kymas. Gal jums smalsu sužinoti, kuo ši mano apmoka-
ma paslauga virto šiandien? Atėjusi socialinio darbuotojo 
padėjėja gali išvalyti tik vieną kambarį, su specialia šluo-
ta (kurią turiu nupirkti) tik apeidama stovinčius daiktus. 
Dulkes gali nuvalyti tik kiek pakelia ranką – saugumo 
technikos taisyklės kitaip neleidžia... Ji negali sutvarkyti 
virtuvės, nebent gamintų maistą, bet ir tokiu atveju išva-
lytų tik tą vietą, kur pati stovėjo. Sąraše nėra paslaugos 
net už papildomą mokestį išplauti indus, nuvalyti viryklę.

Klausydama tokių instrukcijų, staiga pajutau, kad 
ne aš esu neįgali, o socialinio dabuotojo padėjėja su savo 
šifruotu paslaugų sąrašu, kuri kaip robotas privalo at-
likti tik surašytas paslaugas, o tai, ko ji negali, visgi teks 
man atlikti pačiai...

Taigi, mieli neįgalieji ir pagyvenę žmonės, jaunystėje 
taupykite pinigus ne baldams ar vaikų mokslui. Taupyki-
te juos socialinėms paslaugoms senatvėje, nes jei paslau-
gų sąrašai taip tobulės ateityje, privalėsite už viską susi-
mokėti patys privačioms firmoms, nesvarbu, kad buvote 
lojalus pilietis: dirbote, sąžiningai mokėjote mokesčius, 
išauginote vaikus...

Šilutės r.:

Kėdainiai:

Pagrybauti, pabendrauti ir 
grybienės paragauti

 Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos tarybos pir-
mininkas Rimantas Dubo-
sas „Bičiulystei“ atsiuntė in-
formaciją apie Kauno regio-
no neįgaliųjų draugijų šaš-
kių turnyrą, skirtą Kėdainių 
rajono neįgaliųjų draugijos 
25-mečiui.

Turnyre dalyvavo Kė-
dainių rajono neįgaliųjų 
draugijos, Kėdainių rajono 
paraplegikų asociacijos, 
Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos ir Kauno rajono Gar-
liavos neįgaliųjų draugi-
jos komandos, iš viso – 17 
dalyvių.

Varžybos vyko Kėdai-
nių arenoje – draugiškoje 
aplinkoje, tačiau nestoko-
jant emocijų ir kovingu-
mo. Joms vadovavo ir tei-

Surengtas šaškių turnyras

Klaipėda: Kolektyvas gyvena aktyviai

sėjavo Kultūros ir sporto 
skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Gediminas Mi-
sius. Kol paaiškėjo nuga-
lėtojai, užtruko 4,5 valan-
dos. Varžybos vyko as-
meniniu principu – mote-
rys žaidė kartu su vyrais, 

tačiau buvo apdovanotos 
atskirai.

Moterų grupėje I vietą 
pelnė Danutė Bandzevi-
čienė (Kėdainių kurtieji), 
II – Aldona Rumbavičie-
nė (Kėdainių kurtieji), III 
vieta atiteko Onutei Bur-

nelienei (Garliavos neįga-
liųjų draugija). Vyrų gru-
pėje niekas neprilygo Kė-
dainių neįgaliųjų draugi-
jai, nes laimėjo visi jos na-
riai: I vieta – Romualdas 
Račinskas, II vieta – Ze-
nonas Piliukaitis, III vie-
ta – Vaclovas Valdavičius. 
Šiai komandai vadovavo 
draugijos šaškių ir šach-
matų klubo vadovė Žane-
ta Važgauskienė. Rezul-
tatai puikūs, nes nuo šių 
metų Kėdainių rajono ne-
įgaliųjų draugijos patal-
pose pradėjus veikti klu-
bui, du kartus per savaitę 
vyksta užsiėmimai, į ku-
riuos susirenka 12 šaškių 
ir šachmatų mėgėjų, o tre-
niruotėse jaučiama didelė 
sportinė aistra.

 Klaipėdos miesto neį-
galiųjų draugijos mišraus vo-
kalinio ansamblio „Pagairė“ 
solistas Algirdas Petraitis 
papasakojo apie aktyvią ko-
lektyvo veiklą.

Metų laikai greitai kei-
čia vienas kitą, štai jau va-
sarėlę nuvijo margaspalvis 
ruduo. Klaipėdos miesto 
neįgaliųjų draugijos miš-
rus vokalinis ansamblis 
„Pagairė“ (vadovė Sigutė 
Lomsargienė) aktyviai gy-

vena visais metų laikais. 
Gausus, energingas ko-
lektyvas džiugina klausy-
tojus mieste ir ne tik. Įsi-
mintini koncertai Šventojo-
je, romansų vakaras Aklų-
jų kultūros centre, Teatro 
aikštėje per Jūros šventę, 
Žvejų rūmuose per Senelių 
ir močiučių dieną. „Pagai-
rės“ duetas Aktyvaus sen-
joro dieną kolektyvui ats-
tovavo Klaipėdos Atgimi-
mo aikštėje. Ansambliečiai 

ir skaitovė Adelė Medutie-
nė buvo gerai įvertinti Pa-
gyvenusių žmonių asocia-
cijos surengtame konkur-
se jūros tematika. Ypač šil-
tai pagairiečiai sutinkami 
slaugos namuose. Koncer-
tavome Laugaliuose, Klai-
pėdos miesto globos na-
muose, bet labiausiai įsi-
mintini – Telšių vyskupijos 
„Carito“ Klaipėdos regio-
no globos namuose vykę 
Šv. Kryžiaus išaukštinimo 

atlaidai, kuriuose ansam-
bliečiai meldėsi, šiltai ben-
dravo ir dainavo kartu su 
„Carito“ globotiniais. „Pa-
gairės“ nariai noriai lanko 
repeticijas, dalijasi kasdie-
niais džiaugsmais ir neį-
galiųjų rūpesčiais. Daina 
padeda pamiršti negan-
das. Dalyvavome ir ru-
dens gėrybių šventėje, kuri 
buvo surengta Pagyvenu-
sių žmonių dieną Žvejų 
kultūros rūmuose.

Neslėpsiu, grybavimas 
yra viena iš priklausomy-
bės formų ir juo serga daž-
nas lietuvis. Tie, kurie gry-
bavo, neleis sumeluoti, kad 
grybaujant patiriamas ke-
leriopas malonumas: gry-
nas oras, rudens spalvo-
mis alsuojanti gamta, pa-
sivaikščiojimas po mišką, o 
patiekalai iš surinktų gry-
bų – gurmaniškas maistas. 
Stiprus grybavimo malo-
numas ir nenusakomas 
džiaugsmas prisirinkus 
pilną pintinę grybų, o jeigu 
dar pavyksta rasti pasislė-
pusių samanose gražuolių 
baravykų, vėl nenumaldo-
mai kviečia miškan. 

Švėkšnoje to dar nebu-
vo, bet kažkada tas pirmas 
kartas būna... Likus savai-
tei iki tikrosios Bobų vasa-
ros, švėkšniškiai, Neįgalių-
jų draugijos nariai ir jų pir-
mininkė Ingrita Riterienė 
suorganizavo grybavimo 
varžybas ir įsteigė nugalė-
tojų taurę. Sumanė ne tik 
patys dalyvauti, bet ir sve-
čių pasikviesti.

Nuo pat ryto šventės 
globėjų Danutės ir Sigi-
to Štulcų kaimo turizmo 
sodyboje, Papjaunio kai-
me, rinkosi ratuoti ir pės-
ti, krepšiais nešini grybau-
tojai. Juos svetingai pasiti-
ko butaforinė Grybų Boba 
su pilnu karučiu miško gė-
rybių. 

Varžytis panoro 6 ko-

mandos, likusieji kantriai 
sugrįžtančių laukė, o kad 
laukimas neprailgtų, vai-
šių stalą ruošė, didžiulį ka-
tilą grybienei kaitė.

Grybavimo varžybų 
dalyviai, su smagia mu-
zika palydėti į mišką, po 

dviejų grybavimo valan-
dų grįžo nešini pilnomis 
pintinėmis, surinkę 135 
kilogramus miško gėry-
bių. Grybautojams buvo 
leista rinkti tik valgomuo-
sius grybus – baravykus, 
voveraites, šilbaravykius, 
raudonviršius, kelmu-
čius ir kt. 

Daugiausiai grybų su-
rinko svečiai – Katyčių ne-
įgaliųjų komanda, tad nu-
galėtojų taurė jiems ir ati-
teko. Neliko be dovanų ir 
kiti grybautojai. Vertini-
mo komisija, pasvėrusi ir 
išmatavusi, varžybų da-
lyviams skyrė apdovano-
jimus už didžiausią ba-
ravyką, sunkiausią, ma-
žiausią grybus bei gražiau-

siai sukomponuotą grybų 
puokštę. 

Visoje sodyboje pas-
klidus gurmaniškam kva-
pui, varžybų dalyviai, spė-
ję nuo ryto praalkti, susi-
rinko prie vaišių stalo, pa-
sigardžiuodami valgė gry-
bienę, kurią išvirė šaunio-
sios gaspadinės, Švėkšnos 
neįgaliųjų draugijos narės 
– Irena Sūdienė su Gedru-
da Pakalniškiene. 

Pabendravę, pasilinks-
minę, pasidalinę gryba-
vimo ypatumais Švėkš-
nos seniūnijos miškuose, 
padėkoję sodybos šeimi-
ninkams D. ir S.Štulcams, 
šventės dalyviai su puikia 
nuotaika išskirstė.

Violeta AStRAuSKienė

Sunkiausias grybas.Tai bent laimikis.

Sportinė aistra prie šaškių lentų.
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Gyvenimo džiaugsmą 
suteikė darbas

27 metų šiaulie-
tis Erikas Jan-
kauskas gyvena 
aktyvų gyveni-
mą – bendrauja, 
sportuoja, šoka, 
tačiau visada tu-
rėjo svajonę – 
dirbti. Praėjusiais 
metais, kai apie 
jį rašėme „Bičiu-
lystėje“, vaikinas 
intensyviai sten-
gėsi ją įgyven-
dinti, tačiau ne-
sisekė. Dabar jis 
gali pasigirti – 
turi darbą ir dėl 
to jaučiasi iš tie-
sų gyvenąs.

Erikas nuo gimimo turi nega-
lią, juda vežimėliu. Dabar jis nori 
su visais pasidalinti džiaugsmu, 
jog pavyko įgyvendinti svajo-
nę – dirbti. „Visada labai norė-
jau dirbti, bet niekaip nepavyk-
davo įsidarbinti, – sako Erikas. – 
Daug skelbimų peržiūrėjau, bu-
vau ne viename susitikime dėl 
darbo, bet dažniausiai išgirsda-
vau tą patį atsakymą – mūsų pa-
talpos nėra pritaikytos žmonėms 
su rateliais.“

Erikui šviesa tunelio gale nu-
švito, kai internete rado skelbi-
mą, jog viena įmonė ieško ne-
įgaliųjų dirbti telemarketingo 
srityje. Darbo sąlygos idealios – 
nors įmonė Klaipėdoje, bet dirb-
ti reikia iš savo namų. Radęs tokį 
skelbimą bendrauti mėgstan-
tis jaunuolis sako iš karto pa-
manęs – štai čia tai, ko ieškojau. 
„Kreipiausi, praėjau atranką. Vi-
somis išgalėmis stengiausi įsi-
darbinti – važinėjau visur, kur 
tik reikėjo, kad gaučiau visus do-
kumentus“, – dalijasi įspūdžiais 
Erikas. Surinkti dokumentus ne-
buvo taip paprasta, nes vaikinas 
neturi automobilio – teko važi-
nėti viešuoju transportu. „Bet 
man tai nesutrukdė, nes labai 
norėjau gyvenime ne egzistuo-
ti, o gyventi.“ 

Įveikęs visus sunkumus vai-

kinas jau pusmetį dirba sociali-
nėje įmonėje „Eurotela“. „Šios 
įmonės dėka dabar visiems ga-
liu pasakyti – nesvarbu, kad aš 
neįgalus, bet dirbu! Aš gyvenu, 
nepaisant to, kokią dalią man 
davė Dievas!“ 

Eriko darbas – klientų paieš-
ka užsakovui. „Tarkim, jūs turi-
te kompiuterius taisančią imo-
nę, jums reikia plėsti klientų ratą, 
tuomet kreipiatės į mus ir mes už 
tam tikrą mokestį atliekame tą 
darbą.“ Vaikinas pasakoja, kad 
būna sunkumų, ne visada lengva 
įvykdyti užsakovo reikalavimus. 
Bet pasitardami vieni su kitais, 
pasidalindami patirtimi, kylan-
čias problemas išsprendžia. Eri-
kas sako, kad sunkumai darbe jo 
negąsdina, ir iššūkiai nebaisūs: 
juk labai malonu, kai juos įvei-
ki. Be abejo, dėl darbo kai ko ten-
ka atsisakyti – visa diena užimta. 
Tačiau susitikti su draugais, nu-
eiti į kiną, ar krepšinio pažiūrėti 
laiko tikrai užtenka.

Erikas sako, kad įsidarbinęs 
pasijuto esąs visavertis žmogus, 
o ne tas, kuris tik kažko prašo iš 
valstybės, bet pats nieko nevei-
kia. Jis sako galbūt galįs būti pa-
vyzdžiu net sveikiesiems, kurie 
užuot ieškoję darbo vis dejuoja. 

emilija StonKutė
E.Jankausko asmeninio archyvo nuotr.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija primena, kad 
neįgalieji, kuriems yra nusta-
tytas specialiųjų poreikių ly-
gis, neįgaliojo pažymėjimą 
gyvenamosios vietos savival-
dybėje turi pasiimti per 5 dar-
bo dienas.

Tai numato š.m. rugsėjo 
26 d. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės įsakymu pa-
tvirtintas Specialiųjų poreikių 
nustatymo ir jų tenkinimo sąly-
gų bei taisyklių pakeitimas. Mi-

nisterija atkreipia dėmesį, kad 
asmenys, kuriems nustatomas 
specialiųjų poreikių lygis, ne 
visada laiku pasiima neįgalio-
jo pažymėjimą, todėl tuo metu 
netenka galimybės pasinaudo-
ti neįgaliesiems suteikiamomis 
lengvatomis. 

Taip pat norima atkreipti 
dėmesį, kad neįgaliojo pažy-
mėjimas yra griežtos atskai-
tomybės dokumentas, todėl jį 
privalu saugoti. 

„Bičiulystės“ inf. 

nedelskite pasiimti 
neįgaliojo pažymėjimo!

Atidžiau parengti projektai gali 
lemti geresnį finansavimą 

projektų finansavimo tvarkos 
apraše detaliau aprašyta, kokios 
tai konkrečiai gali būti paslau-
gos. Jas ir reikėtų įtraukti į pro-
jektą. Be abejo, būtina atkreipti 
dėmesį, kokie yra savivaldybės 
prioritetai šioje srityje. 

Z.Jančauskis pabrėžė, kad 
minėtas aprašas rugsėjo mėne-
sį buvo pakeistas. Jo nauja re-
dakcija buvo išsiuntinėta visoms 
draugijoms elektroniniu paštu, 
todėl prieš teikiant projektą rei-
kėtų dar kartą atkreipti dėmesį į 
pakeitimus. 

Draugijai leidžiama dirbti 
ne visose patalpose 

Raseiniuose ką tik duris at-
vėrė Socialinių paslaugų centro 
priestatas. Pasidžiaugęs atnau-
jintomis patalpomis, kuriose bus 
daugiausiai prižiūrimi globos 
reikalingi asmenys, Z.Jančauskis 
atkreipė dėmesį, kad neįgalie-
siems atvežti į šį centrą savival-
dybė iš Neįgaliųjų draugijos ga-
lėtų pirkti pavėžėjimo paslaugas. 
Šiuo metu transporto priemonei 
išlaikyti yra skiriama 15 tūkst. Lt 
per metus – ši suma nėra pakan-
kama, kad automobilis būtų nuo-
lat naudojamas. 

Raseinių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Dijana 
Ušinskienė guodėsi, kad šiemet 
nebuvo leista naudotis darbinio 
užimtumo kabinetu: draugija 
turi siuvimo mašinų, tad anks-
čiau jos nariai siuvo, siuvinė-
jo, buvo taisomi drabužiai. Ne-
įgalieji buvo apmokomi, kaip 
tai padaryti, o jei kokia sunkes-
nė operacija nepavykdavo, ją at-
likdavo būrelio vadovė. Pasak 
D.Ušinskienės, šia veikla žmo-
nės buvo patenkinti, ir dabar jos 
pageidauja, tačiau šiemet į pro-
jektą darbinio užimtumo nega-
lėjo įtraukti, nes neturėjo patal-
pų. Pirmininkės teigimu, savi-
valdybės atstovai pažadėjo kitą-
met sudaryti galimybę šią veik- 
lą vykdyti. 

Apsilankęs Plungėje Z.Jan- 
čauskis išgirdo, kad čia pavėžėji-
mo paslaugos teikiamos tik savi-
valdybės socialinių paslaugų įs-
taigų klientams, todėl norint ne-
įgaliesiems nuvykti į gydymo ar 
kitas įstaigas belieka naudotis 
taksi paslaugomis. Nenuostabu, 
kad šios paslaugos labai aktua-
lios, todėl Plungės rajono neįga-
liųjų draugija jas įtraukė į projek-

tą. Tačiau Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų finansa-
vimo tvarkos apraše transporto 
paslaugos nėra numatytos kaip 
remtina veikla. 

Pastebėta ir dar viena klaida 
(beje, daroma ne vienoje draugi-
joje) – skaičiuojant paslaugų ga-
vėjus, sudedamos visos jiems su-
teiktos paslaugos. Z.Jančauskis 
dar kartą atkreipė dėmesį, kad 
nors vienam žmogui suteikta ir 
daugiau paslaugų, gavėjų skai-
čius turi atspindėti, kiek žmo-
nių jomis pasinaudojo. Tarkim, 
jei žmogus atėjo į draugijoje vei-
kiantį užimtumo būrelį, dalyva-
vo savigalbos grupės veikloje, 
dar pasinaudojo biosocialinių 
funkcijų atstatymo paslaugomis, 
jam suteiktos 3 paslaugos, bet jų 
gavėjas išliko vienas. Lengviau-
sia suskaičiuoti taip: susidaryti 
ne atskirus sąrašus, o vieną są-
rašą (lentelę), kur įrašoma žmo-
gaus pavardė, o šalia žymima, 
kiek kartų kokia paslauga jis pa-
sinaudojo. 

numatyti realiai 
įgyvendinamas veiklas

Kėdainių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Jūratė Blinstrubaitė pa-
brėžė, kad sąrašai – labai svarbi 
projekto dalis, įrodanti, kad pa-
slaugos buvo teiktos. Kėdainių 
rajono neįgaliųjų draugijos pro-
jekte numatyta, kad bus teikia-
mos asmeninio asistento paslau-
gos 5 dienas per savaitę po 8 val., 
tačiau pateiktuose sąrašuose tai 
neatsispindi. J.Blinstrubaitė at-
kreipė dėmesį, kad jau rengiant 
projektą aišku, kad taip inten-
syviai teikti asmeninio asistento 
paslaugas – nerealu, todėl reikia 
numatyti tokias veiklas, kurias 
iš tiesų bus galima įgyvendinti. 
Pernai Kėdainiuose keitėsi Ne-
įgaliųjų draugijos vadovas. Da-
bartinis jos pirmininkas Riman-
tas Dubosas sako, kad buvo pa-
teiktas jau iš anksto parengtas 
projektas. 

R.Duboso teigimu, kitais 
metais norėtųsi plėsti paslau-
gas: žmonės pageidauja bioso-
cialinių funkcijų atstatymo pas-
laugų, kurios šiemet buvo teik-
tos seniūnijose, taip pat reikėtų 
darbuotojo, kuris rūpintųsi neį-
galiųjų užimtumu sporto salėje. 
J.Blinstrubaitė atkreipė dėmesį, 
kad sumažėjo Kėdainių savival-
dybei skirtos lėšos socialinės rea-

bilitacijos projektams įgyvendin-
ti – taip atsitiko dėl ne itin dide-
lio neįgaliųjų aktyvumo. Didelė 
dalis projekto lėšų Kėdainiuose 
atitenka patalpų išlaikymui – 20 
tūkst. Lt. J.Blinstrubaitė pabrėžė, 
kad labiau vertinami jungtiniai 
projektai, taigi organizacijos ga-
lėtų kooperuotis ir taip sutaupy-
ti lėšų veikloms. Pavyzdžiui, net-
gi galėtų įdarbinti buhalterį, ku-
ris tvarkytų visų neįgaliųjų orga-
nizacijų finansus. Kol kas tokia 
praktika nėra pasinaudojama. 

neįgaliųjų reikalų taryba – 
sektinas pavyzdys

Kėdainių rajono savivaldy-
bė draugijai skiria 30 tūkst. Lt 
per metus transporto paslau-
goms teikti pagal atskirą socia-
linės paramos programą. Ši pa-
slauga labai reikalinga, tačiau 
visų poreikių ji nepatenkina, to-
dėl kyla nepasitenkinimo, ra-
šomi skundai. Z.Jančauskis pa-
siūlė, kad eilė naudotis trans-
portu būtų sudarinėjama Soci-
alinių paslaugų centre griežtai 
laikantis savivaldybėje patvir-
tintos tvarkos. Taip pat buvo at-
kreiptas dėmesys, kad prieš gau-
damas paslaugą žmogus turė-
tų parašyti prašymą – jo užten-
ka vieną kartą per metus.  Taip 
pat prašymas turėtų būti patei-
kiamas ir norint sulaukti asme-
ninio asistento paslaugų.

Telšių rajono neįgaliųjų drau-
gijoje atkreiptas dėmesys, kad 
netinkamai sudarytos darbo su-
tartys – jos pasirašytos kovo mė-
nesį, o atlyginimas išmokėtas 
nuo sausio mėn. LND pirminin-
kas pabrėžė, kad turi būti laiko-
masi Darbo kodekso reikalavi-
mo – atlyginimas mokamas nuo 
tada, kai pasirašyta darbo sutar-
tis ir tokio dydžio, koks joje nu-
matytas. Jei keičiamas atlygini-
mo dydis, tai turi atsispindėti 
sutartyje. 

Z.Jančauskis apsilankė ir 
Kauno rajono savivaldybėje – da-
lyvavo Neįgaliųjų reikalų tary-
bos posėdyje. LND vadovas pa-
sidžiaugė, kad Kauno rajone vi-
sos nevyriausybinės organizaci-
jos turi galimybę susėsti prie vie-
no stalo, aptarti veiklų prioritetus 
ar numatomus darbus. Daugely-
je šalies savivaldybių tokios tary-
bos dar nėra įkurtos, todėl nere-
tai trūksta dialogo, organizacijos 
ne visada turi galimybę apsiginti 
savo parengtus projektus. 

Aurelija BABinSKienė

 Lietuvos neįgaliųjų ir pen-
sininkų bendrijos vadovas Antanas 
Grigalis laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie besiplečiančią organiza-
ciją, jos veiklą.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrija, įsikūrusi Telšių 
rajone, pradėjo steigti savo pa-
dalinius seniūnijose. Vienas pir-
mųjų tokių padalinių įkurtas Ža-
rėnuose. Į susitikimą susirinku-
siems žarėniškiams buvo prista-
tyta bendrijos veikla, nemažai jų 
užpildė prašymus tapti šios orga-
nizacijos nariais. Padalinio pir-

Plečiasi bendrijos veikla
mininke išrinkta Sigutė Rumbu-
tienė, jos pavaduotoja – Žarėnų 
kultūros namų direktorė Dalia 
Petrauskienė.

Dar vienas bendrijos padali-
nys įkurtas Viešvėnuose. Kultū-
ros centre surengtame susitikime 
su vietos gyventojais dalyvavo ir 
Viešvėnų seniūnas Petras Varne-
lis bei Viešvėnų parapijos klebo-
nas Renatas Liuberskis. Padali-
nio pirmininku išrinktas Anta-
nas Lukošius, jo pavaduotoja – 
Birutė Praspaliauskienė. 

Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-

ninkų bendrija rūpinasi savo na-
rių švietimu, todėl kviečia juos į 
įvairias paskaitas. Poliklinikos 
salėje surengtoje paskaitoje gy-
dytoja Irina Kim susirinkusie-
siems patarė, kaip sergant įvai-
riomis ligomis išvengti gresian-
čių komplikacijų, kokius vaistus 
vartoti, kokius vitaminus rinktis.

Į dar vieną paskaitą buvo pa-
kviesti turintieji regėjimo proble-
mų. Gydytoja Irina Jonušienė 
papasakojo, kaip saugotis akių 
ligų. Medikė patarė pastebėjus 
neaiškius simptomus nedelsiant 
kreiptis į gydytoją, o ne gydytis 
patiems, supažindino, kaip iš-
vengti akių ligų komplikacijų.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda

Tiek tirpimas, tiek dilg-
čiojimas yra signalai, ku-

riuos siunčia nervas, kai jis spau-
džiamas, tempiamas ar kitaip 
traumuojamas arba laikinai nu-
trūksta jo aprūpinimas krauju.

Rankų pirštai gali tirpti įvai-
raus amžiaus žmonėms. Tačiau 
kur kas dažniau su tuo reiškiniu 
susiduria ne pensinio, kaip dar 
kai kas klaidingai mano, o dar-
bingo amžiaus asmenys. Esant 
lengvesniems atvejams (sunkes-
ni atvejai: pavyzdžiui, insultas) 
dažniausiai tai vyksta maždaug 
pagal tokią schemą: pradžioje 
jaučiamas (ką tik nubudus) ku-
rios nors rankos (rečiau abiejų) 
pirštų tirpimas (toliau – tirpimas); 
jis būna nestiprus, greit praei-
nantis, paskui kasdien jis vis sti-
prėja ir ilgėja, galiausiai vargina 
visą laiką. 

insulto „pranašai“ 
Medicinai seniai yra žinomi 

tikrieji insulto „pranašai“. Taigi 
įsidėmėtina: jei atsirado vienas 
ar keli tokie požymiai, kaip tirpi-
mas ir dilgčiojimas vienoje kūno 
pusėje (ir kartu prarasta tos pu-
sės rankų, kojų [toliau – galūnių] 
judėjimo funkcija), atsirado gal-
vos skausmas, svaigimas, sutri-
ko kalba ir/arba sąmonė, pablo-
gėjo rega (žmogus mato kaip pro 
rūką ir pan.), galima įtarti, jog li-
goniui gresia ūminis galvos sme-
genų kraujotakos sutrikimas (su-
trinka visų smegenų arba jų da-
lies veikla), vadinamas insultu. 
Ši liga būna dėl galvos smegenų 
kraujagyslių aterosklerozės, hi-
pertoninės ligos, dėl galvos sme-
genų kraujagyslių defektų, turi 
reikšmės paveldėjimas. 

Pastabos: 
1. Esant vien tik tokiems po-

žymiams, kaip galvos skaus-
mas, svaigimas ir išraudęs vei-
das (ypač jei tai pasitaiko gana 

Kodėl tirpsta rankų pirštai (1)
dažnai), galima įtarti, jog ligo-
niui yra tik padidėjęs arterinis 
kraujospūdis. 

2. Kai svaigsta galva, jaučia-
mas bendras nuovargis, silpnu-
mas, – galbūt yra per mažas ar-
terinis kraujospūdis ar sergama 
mažakraujyste.

3. Tuo atveju, kai kartu su 
galvos svaigimu pablogėja klau-
sa (dar gali ūžti ausyse) ir atsi-
randa pykinimas, vėmimas, ga-
lima įtarti Menjero ligą (vidinės 
ausies liga, linkusi kartotis; daž-
niausiai pažeidžiama viena au-
sis; gydoma vaistais; ligos atsi-
radimo priežastys nežinomos). 
Jeigu ligos priepuoliai yra sun-
kūs, būtina iškviesti greitąją me-
dicinos pagalbą.

4. Ilgai nepraeinantys stip- 
rūs galvos skausmai ir svaigi-
mas (kartais su paralyžiaus po-
žymiais) leidžia įtarti, jog galvos 
smegenyse yra auglys.

trumpalaikis tirpimas
Kai tirpimas ar dilgčiojimas 

(arba abu pojūčiai kartu) atsiran-
da po miego nepatogioje lovoje 
ar nepatogioje padėtyje (pavyz-
džiui, miegant ant šono prispau-
džiama ranka), ilgai sėdint (dir-
bant ar ilsintis) vienodoje ar ne-
patogioje padėtyje, nešiojant ant 
vieno peties sunkų krepšį, atšal-
džius rankas šaltame ore ar šal-
tame vandenyje (šaltis susiauri-
na kraujagysles), tai laikoma nor-
maliu reiškiniu. 

Žinoma, yra ir daugiau prie-
žasčių, sukeliančių trumpalaikį 
tirpimą ar dilgčiojimą. Tai namų 
ruošos darbai, kurių metu tenka 
pakelti rankas aukščiau širdies 
lygio arba rankas veržiantys dra-
bužiai (tas pats pasakytina ir apie 
į riešus įsirėžusius laikrodžių dir-
želius ir įvairias apyrankes). Be 
to, gali tirpti galūnės, pastebimai 
susilpnėti jų jautrumas bei suma-
žėti jėga dėl nervinės įtampos ir 
baimės sukeltos hiperventiliaci-

jos (kvėpuojama paviršutiniškai 
labai greitu tempu). 

Ir dar. Sulauksime trumpa-
laikio ar ilgalaikio tirpimo, jei sė-
dėsime atlošę galvą (tai sutrik-
do galvos smegenų kraujotaką). 

Pagrindinės ilgalaikio 
tirpimo priežastys:

– hipertonija;
– cholesterolio kiekio padidė-

jimas sergant ateroskleroze;
– cukrinis diabetas;
– hipotirozė (skydliaukės vei-

klos susilpnėjimas; būna įgimtas 
ir įgytas);

– lytinių hormonų sumažėji-
mas menopauzės metu;

– kalcio, kalio, magnio, vita-
minų B6 ir B12 stygius;

– riešo ir peties traumos, 
– artritas (t.y. sąnarių uždegi-

mas; sukelia mikrobai, traumos, 
medžiagų apykaitos sutrikimai);

– peties nervo neuralgija (neu-
ralgija – skausmas; atsiranda dėl 
nervo ar nervų rezginio ligos, dėl 
šalia esančių audinių ar organų 
uždegimo, o taip pat dėl persi-
šaldymo arba infekcijos); 

– stuburo kaklo srities oste-
ochondrozė (stuburo liga, kuri 
pažeidžia tarpslankstelinius dis-
kus, slankstelius, tarpslanksteli-
nius sąnarius ir stuburo raiščius; 
dažniausiai pasitaiko žmonėms 
po 40-ies metų);

– kaklo spondiliozė (liga, pa-
žeidžianti stuburo tarpslankste-
linius sąnarius);

– stuburo kaklo srities lordo-
zė (stuburo išlinkimas į priekį); 
dažniau pasitaiko jauniems žmo-
nėms, dirbantiems sėdimą darbą;

– riešo tunelinis sindromas 
(riešo kanalu vadinamas siauras 
tarpas, esantis tarp riešo kaulų ir 
juos dengiančio skersinio riešo 
raiščio; šiuo kanalu praeina vidu-
rinis nervas ir pirštus lenkiančių 
raumenų sausgyslės. Jeigu rytais 
ir naktimis sustiprėja rankų tir-
pimas ir skausmas, galima įtar-

Vilniaus teritorinė ligo-
nių kasa (Vilniaus TLK) pas-
taruoju metu sulaukia paci-
entų skundų dėl to, kad jie be 
reikalo yra siuntinėjami nuo 
vieno gydytojo pas kitą, kol 
gauna laboratoriniams ty-
rimams būtinus siuntimus. 
Kas turi išrašyti siuntimą to-
kiems tyrimams atlikti – šei-
mos gydytojas ar gydytojas 
specialistas?

Vilniaus TLK informuoja, 
kad gydytojo specialisto kon-
sultacijų išlaidos apmokamos iš 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) biudžeto lėšų. 
Todėl jei privalomuoju sveikatos 
draudimu apdraustas pacientas 
nori gauti nemokamą specialis-
to konsultaciją, privalo turėti gy-
dytojo siuntimą. Siuntimas – tai 
gydytojo kreipimasis į kitą gy-
dytoją, siekiant pasikonsultuo-
ti dėl paciento sveikatos būklės, 
diagnozės nustatymo ar patiks-

Kas turi išduoti siuntimą 
laboratoriniam tyrimui atlikti?

ti, jog sergama riešo kanalo sin-
dromu (sindromas – ligos požy-
mių visuma). Liga būdinga žmo-
nėms, dirbantiems darbą, susiju-
sį su riešo apkrova. Ligoniai daž-
niausiai nurodo, jog tirpsta trys 
viduriniai pirštai, sunku užsisek-
ti sagas, stabiliai laikyti rašiklį, su-
imti adatą bei atlikti kitus pana-
šius veiksmus;

– alkūnės nervo pakenkimo 
sindromas (pradžioje atsiranda 
alkūnės maudimas, plintantis į 
du pirštus – mažylį ir bevardį; tir-
pimas, nejautrumas, dilgčiojimas 
jaučiamas ir naktį, ir dieną; ligo-
niai nurodo, jog šie pojūčiai daž-
niausiai atsiranda po traumų, vai-
ruojant automobilį, siuvant, lai-
kant prie ausies telefono ragelį ir 
panašiais atvejais); beje, šį sindro-
mą taip pat gali sukelti netinka-
ma alkūnės padėtis dirbant rašti-
nės darbus arba vairuojant auto-
mobilį ranką pasidėjus ant atida-
ryto automobilio lango);

– Reino liga. Šiai ligai būdingi 
pasikartojantys pirštų smulkių 
kraujagyslių spazmai (prasideda 
sušalus ar po nemalonių išgyve-
nimų). Ligos požymiai: šaltos ga-
lūnės, pirštų tirpimas, tvinkčioji-
mas, dilgčiojimas, skausmas, pa-
balimas, mėlynavimas; 

– polineuropatija, t.y. grupės 
periferinių nervų pažeidimas. Ligą 
sukelia: diabetas, radiacija, skyd- 
liaukės funkcijos sutrikimas, vi-
taminų trūkumas, apsinuodiji-
mas arsenu, gyvsidabriu, alko-
holiu, švinu; vakcinos ir vaistai 
(aukso preparatai, izoniazidas), 
antibiotikai; jungiamojo audinio, 
virusų ir bakterijų sukeltos ligos, 
piktybiniai augliai; lėtinis inks-
tų funkcijos nepakankamumas. 
Polineuropatijos požymiai: galū-
nių skausmai, kvėpavimo sutri-
kimai, raumenų silpnumas, ga-
lūnių dilgčiojimas, tirpimas, ju-
desių ribotumas, odos atspalvio 
pasikeitimas.

Romualdas oGinSKAS

linimo, gydymo taktikos (pradė-
ti, pratęsti, pakeisti ar nutrauk-
ti pradėtą gydymą) ar darbin-
gumo. Svarbu žinoti ir tai, kad 
už gydytojo konsultanto skirtus 
tyrimus pacientui mokėti nerei-
kia – ligonių kasos gydymo įs-
taigoms už specialistų suteiktas 
konsultacijas apmoka patvirtin-
tomis bazinėmis kainomis. Siun-
timą ambulatorinėms paslau-
goms gauti pas specialistus iš-
duoda šeimos gydytojas, siunti-
mų tvarka reglamentuota svei-
katos apsaugos ministro įsaky-
mais. Išduodamas siuntimą šei-
mos gydytojas privalo į siunti-
mą įrašyti atliktų tyrimų rezul-
tatus, konsultavusių specialistų 
išvadas ir datas.

Laboratorinius tyrimus, nu-
matytus Šeimos gydytojo nor-
moje, esant reikalui, nemokamai 
turi atlikti šeimos gydytojas. Šei-
mos gydytojo kompetencijai pri-
skiriami: bendras kraujo, šlapi-
mo, gliukozės, cholesterolio kie-
kio kraujyje, c-reaktyviojo balty-

mo koncentracijos arba eritroci-
tų nusėdimo greičio tyrimai. Šei-
mos gydytojai taip pat nustato ir 
vertina kalio, natrio kiekį kraujo 
serume, kreatinino ir šlapalo kie-
kį (urea), atlieka gliukozės tole-
ravimo mėginį.

Be to, nuo šių metų balandžio 
1 d. šeimos gydytojo kompeten-
cijai priskiriami šie nauji labora-
toriniai tyrimai: kepenų fermen-
tų (ALAT, ASAT, GGT, šarminė 
fosfozė), bilirubino, skydliau-
kės hormonų (TTH, FT4), pro-
statos specifinio antigeno (paci-
entams po prostatektomijos), mi-
kroalbuminurijos, geležies krau-
jyje nustatymo. Šeimos gydytojo 
kompetencijai priskirtas ir spe-
cialusis ligonio ištyrimas: neuro-
loginis, oftalmologinis (įskaitant 
regėjimo aštrumo, spalvų skyri-
mo nustatymą, vokų akių gleivi-
nės, ašarų latakų, vyzdžio ir rai-
nelės apžiūrą, akispūdžio mata-
vimą, akių dugno apžiūrą tiesio-
ginės oftalmoskopijos būdu), no-
sies, ausų ir gerklės, dermatolo-

ginis, chirurginis, ortopedinis, 
akušerinis ir ginekologinis. To-
dėl šeimos gydytojas privalo iš-
duoti siuntimą konsultuoti ir gy-
dyti tik neaiškiu, jo kompetenci-
jai nepriskirtu atveju.

Tačiau kartais su šeimos gy-
dytojo siuntimu pas gydytoją 
specialistą atvykęs pacientas vėl 
yra siunčiamas pas šeimos gydy-
toją, kad gautų dar vienam labo-
ratoriniam tyrimui būtiną siun-
timą. Tokiais atvejais gydytojas 
specialistas yra neteisus: jei jis 
nusprendžia, kad toks tyrimas 
pacientui būtinas, jis pats ir pri-
valo atlikti visus gydomuosius 
ir tiriamuosius veiksmus – neat-
sižvelgiant į tai, kad kai kurie la-
boratoriniai tyrimai yra priskirti 
šeimos gydytojo kompetencijai. 
Pacientas negali būti siunčiamas 
atgal pas šeimos gydytoją vien tik 
tyrimui atlikti. Tokiu atveju ty-
rimas turi būti atliktas gydytojo 
specialisto konsultacijos metu ir 
už tyrimą iš paciento negali būti 
imamas mokestis.

Moderni 
sąnario 

operacija
Ne vieną mėnesį eilėje ne-

mokamo endoprotezo laukęs 
65-erių kaunietis tapo pirmuo-
ju šalyje pacientu, kurį operuo-
jant (pakeičiant pusę kelio sąna-
rio) panaudoti individualūs nu-
kreipikliai, iš anksto užsienyje 
pagaminti būtent tam asmeniui. 

Nei operacija, nei kelio są-
nario protezas pacientui ne-
kainavo, – tuo pasirūpino Vals-
tybinė ligonių kasa. Nereikėjo 
jam mokėti ir už individualios 
įrangos pagaminimą. Įranga – 
ją gaminusios amerikiečių fir-
mos dovana.

„Kadangi, kaip ligoninėje iš-
tyrėme, labiau sudilusi buvo vie-
na pusė to vyriškio kelio sąnario, 
apsispręsta tik tą jo dalį pakeisti. 
Ši vienpusė kelio sąnario endo-
protezavimo operacija ir buvo 
tuo unikali, kad jai dėl tikslumo 
operuojant panaudoti specia-
liai tam ligoniui pagaminti įran-
kiai – nukreipikliai.

Prapjovus kelio sąnarį, ant jo 
uždedamas nukreipiklis. Jis nu-
stato tikslius kaulinius pjūvius 
endoprotezui paruošti. Ir tuo-
met to įrankio vaidmuo baig-
tas – žmogaus organizme nu-
kreipiklis nepaliekamas, jis „tik 
pagalbinė priemonė“, – pasa-
kojo Kauno klinikinės ligoni-
nės Endoprotezavimo ir sporti-
nių traumų skyriaus vedėjas dr. 
Juozas Belickas.

Rengiantis operacijai, iš pra-
džių buvo atlikti paciento mag- 
netinio rezonanso tyrimai. Ty-
rimų duomenys buvo perduo-
ti protezų gamintojams – vie-
nai amerikiečių kompanijai. Pa-
gal juos Olandijos padalinyje 
ši kompanija pagamino kom-
piuterinį kelio sąnario variantą. 
Tai buvo trimatis kaulų vaizdas 
su nupiešta perspektyva – kaip 
atrodys jau su protezu. Ten pat 
buvo pagamintas tikslus dviejų 
kelio kaulų maketas bei vadina-
mieji nukreipikliai. 

Kelio sąnario pakeitimo 
operacijos, tarp jų – ir vienos jo 
pusės, Lietuvoje daromos jau 
ne vienus metus. Operuojama ir 
neturint tokių pagalbinių, apie 3 
tūkst. litų kainuojančių priemo-
nių, kurios padeda viską atlikti 
labai tiksliai. Naudojant indivi-
dualius nukreipiklius, procesas 
ne toks sudėtingas, nes viskas 
būna iš anksto pamatuota, su-
skaičiuota. Beje, kitam žmogui 
tų pačių nukreipiklių, kurie buvo 
pagaminti minėtam pacientui, 
panaudoti jau nebus galima – 
jie netiks“, – sako dr. J.Belickas.

Valstybinei ligonių kasai 
(VLK) vėl parūpinus centrali-
zuotai jos lėšomis nuperkamų 
naujų endoprotezų, protezavi-
mo laukiančiųjų eilės pamažu 
trumpėja visose tokias operaci-
jas atliekančiose šalies gydymo 
įstaigose, kurių yra daugiau nei 
20. VLK rugsėjo mėnesio duo-
menimis, ilgiausiai (32-40 mė-
nesių) nemokamo endoprote-
zo laukė žmonės, užsiregistra-
vę operuotis Šiaulių, Panevėžio, 
Raseinių bei Respublikinėje Vil-
niaus universitetinėje ligoninė-
se. Kauno klinikinėje ligoninėje 
kelio sąnario endoprotezavimo 
operacijos teko laukti apie 10 
mėnesių, o klubo sąnario – ma-
žiau nei pusantrų metų. 

„Bičiulystės“ ir eltos inf.
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Justina Dikšaitė „Šiaulių kraš-
te“ rašo apie blogas neįga-
lių sportininkų gyvenimo są-
lygas pasaulinėse žaidynėse. 

Iš Stadskanale (Olandija) vy-
kusių pasaulio IWAS neįgaliųjų 
žaidynių aukso medalius parve-
žę Lietuvos neįgaliųjų rinktinės 
nariai šiauliečiai Mindaugas Bi-
lius ir Simonas Kurutis savaitę 
maitinosi bandelėmis ir makaro-
nais. Lietuvos neįgaliųjų sporto 
federacija apmokėjo sportininkų 
ir trenerio kelionę, kuri vienam 
žmogui kainavo 900 litų, ir starto 
mokestį, kurį sudarė maitinimo 
ir nakvynės kaina. Iš viso už vie-
ną žmogų Olandijos viešbučiui 
sumokėta po 3000 litų. Už šiuos 
pinigus sportininkai Olandijos 
miestelyje ir kempingus prime-
nančiuose viešbučiuose gyve-
no aštuonias dienas. Visą tą lai-
ką viešbutyje jiems buvo patie-
kiamos bandelės ir makaronai. 

Tvirto sudėjimo rutulio stū-
mikui ir disko metikui M.Biliui 
bei kitiems sportininkams no-
rėjosi šilto maisto. „Laimė, kad 
atlaikiau iki finalo“, – pasako-
jo M.Bilius.

Auksą rutulio stūmimo ir 
disko metimo rungtyse iškovo-
jęs M.Bilius sakė normaliai mai-
tindamasis treniruotėse rutulį 
nustumiantis toliau. 

Be šiauliečių Lietuvos rink-
tinei atstovavo dar trys lengva-
atlečiai ir vienas plaukikas. Su 
sportininkais į Olandiją vyko tik 
vienas disko metikus treniruo-
jantis kaunietis Rimantas Plun-
gė. Šiauliečių treneriui Deiman-
tui Jusiui vykti į Olandiją nepa-
kako Lietuvos neįgaliųjų spor-
to federacijos skirtų lėšų. Šiau-
liečiai sakė pasigedę trenerio 
patarimų. 

Pasaulio IWAS neįgalių-
jų žaidynės, kuriose neįgalie-
ji sportininkai varžosi lengvo-
sios atletikos, plaukimo ir šau-
dymo iš lanko rungtyse, vyksta 
kas dveji metai. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

nugalėtojams – 
bandelės ir 
makaronai

LRT.lt tinklalapyje Simona 
Pukytė ir Ugnė Galadauskai-
tė aprašo aklųjų vargus dėl 
nepritaikytos aplinkos. 

Regos negalią turintys žmo-
nės skundžiasi, kad trūksta 
jiems pritaikytų erdvių – jų tei-
gimu, daugelio blogybių pavyk-
tų išvengti, jei apie juos būtų gal-
vojama prieš statant ar įrengiant 
pastatus, o ne viską pabaigus.

Klaipėdiečiui Valdui orien-
tuotis erdvėje padeda tik balto-
ji lazdelė. Tačiau, pasak nema-
tančio vyro, kelionė į parduotu-
vę ar pasivaikščiojimai – ne vi-
suomet lengvi.

„Problemų yra gana daug. 
Svarbiausia yra tai, kad atsi-
randa nenumatytos kliūtys. Tai 

Akliesiems ir 
silpnaregiams 

trūksta 
pritaikytų 

erdvių

mašina pastatyta ne vietoje, tai 
kažkas kažką išrausė, taką ne 
vietoje perkasė, nėra jokių ap-
sauginių juostų, jokių apsaugi-
nių tvorelių“, – pasakoja Valdas 
Glaveckas.

„Klaipėdos autobusų sto-
tyje silpnaregiams nėra priei-
nama informacija, kur važiuo-
ja koks autobusas, [įrengtos] sti-
klinės durys, vitrinos. Silpnare-
gis tiesiog neatskiria, kur stikli-
nės durys, o kur vitrininiai lan-
gai“, – teigia Klaipėdos ir Telšių 
regiono aklųjų centro direktorė 
Daina Vitkauskienė.

Silpnaregiams padėtų specia- 
lūs lipdukai ant parduotuvių vi-
trinų ar laiptų pakopų. Pasigen-
dama ir akliesiems pritaikytų pa-
plūdimių, poilsio zonų.

Kai ruduo čiurlioniškom 
spalvom nudažo Vilniaus gat- 
ves, po šv. Jonų bažnyčios skliau-
tais, suskamba muzika – sugrįž-
ta jubiliejinis, jau 20-tasis, Alma 
mater musicalis koncertų ciklas. 

Alma Mater Musicalis kon-
certų ciklą pradėjome spalio 
7d. koncertu, skirtu „Liepaičių“  
choro 20-mečiui. 

Su Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos kolektyvais minėsi-
me šios aukštosios mokyklos 80-
metį. Ne vieną tarptautinį apdo-
vanojimą pelnę kolektyvai džiu-
gins klausytojų širdis lapkričio 
mėnesio koncerte.  

Gruodžio mėnesį po šv. Jonų 
bažnyčios skliautais koncertuos  
berniukų ir jaunuolių choras 
„Dagilėlis“. Chorui talkins bir-
bynininkas Egidijus Ališauskas 
ir styginių kvartetas Art vio. 

Sausio mėnesį lietuvių litera-
tūros pradininko Kristijono Do-

Kviečia Alma mater musicalis
nelaičio gimimo 300-metį pami-
nėsime poetiniu žodžiu. Jo kū-
rybą skaitys teatro ir kino akto-
rė Regina Paliukaitytė, giedos – 
giedamosios lietuvių klasiki-
nės poezijos atlikėjas baritonas 
Danielius Sadauskas. Vargoni-
ninkas Gediminas Kviklys pa-
rengė įspūdingą kompozitorių, 
K.Donelaičio amžininkų, kūri-
nių programą.

Dirigentą Modestą Pitrė-
ną pagerbsime vasario mėnesio 
koncerte. Jis diriguos Lietuvos 
nacionaliniam simfoniniam or-
kestrui. Koncerte, kuris rengia-
mas drauge su Lietuvos nacio-
naline filharmonija, solo smui-
ku grieš vienas ryškiausių šian-
dienos smuikininkų – Vilhelmas 
Čepinskis. 

Gražus bendradarbiavimas 
Lietuvos muzikų rėmimo fon-
dą sieja su Vilniaus universiteto 
kameriniu orkestru, švenčian-

čiu savo veiklos 35-metį. Tad ir 
šiame cikle minėsime orkestro, 
kuris tapo kūrybinio kelio pra-
džia ne vienam žinomam atli-
kėjui, jubiliejų.

Alma Mater Musicalis ciklą 
kitų metų balandžio mėne-
sį baigsime koncertu „Giedrius 
ir bičiuliai – 70 minučių kar-
tu“. Taip koncertą, skirtą Gie-
driaus Kuprevičiaus 70-mečiui, 
pavadino pats kompozito-
rius. Kiekvienas susitikimas su 
G.Kuprevičiumi – kupinas pa-
slapties, kaip ir mūsų naujasis, 
jubiliejinis koncertų ciklas.Tad 
pasinerkime į jo magiją.

Neįgaliems aukštųjų moky-
klų ir kolegijų studentams ski-
riami nemokami abonemen-
tai į koncertus. Šiemet aukšto-
sioms mokykloms atiduoti 347 
pakvietimai, skirti neįgaliems 
studentams.

Biržų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Vy-
tautas Džėja, Panevėžio apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato viršininkas (VPK) Riman-
tas Bobinas ir UAB „Lyderio gru-
pė“ socialinės integracijos direk-
torius Gediminas Bartkus pasira-
šė viešose vietose įrengtų vaiz-
do kamerų transliuojamo vaizdo 
stebėjimo partnerystės sutartį. 

Pagal sutartį Biržuose pra-
dedamas eksperimentas, ku-
rio esmė – Biržų rajono polici-
jos komisariate esančius moni-
torius, kuriuose fiksuojami iš 
gatvėse įrengtų stebėjimo ka-
merų perduodami vaizdai, ste-
bės Biržų rajono gyventojai, tu-
rintys iki 40 procentų darbingu-
mo lygį. Su jais bus sudarytos 
darbo sutartys, jie gaus darbo 
užmokestį. Policijos pareigūnai 
apmokys neįgaliuosius  dirbti 
su vaizdo stebėjimo įranga, ins-
truktuos apie fiksuojamų įvykių 
specifiką.

Panevėžio apskrities VPK 
viršininkas Rimantas Bobinas 
sakė, kad vaizdo stebėjimo sis-
temų nauda miestuose akivaiz-
di – jos padeda užtikrinti viešą-
ją tvarką, tarnauja kaip prevenci-
nė nusikalstamų ir kitų neteisė-
tų veikų užkardymo priemonė, 
padeda užtikrinti transporto eis-
mo saugumą, atskleisti jau įvyk-
dytus nusikaltimus. Anksčiau 
stebėjimo kamerų perduodamą 
vaizdą stebėdavo policijos parei-
gūnas, kuris dar turėdavo atsi-
liepinėti į telefono skambučius, 
bendrauti racija, registruoti įvy-
kius bei dirbti kitus darbus, to-
dėl nuolatinio monitorių stebėji-
mo nebuvo įmanoma užtikrinti.

Šiuo metu Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Visa-
gine tokį darbą policijai dirbti 
padeda 44 žmonės, turintys ne-
galią. Susitikimo metu buvo iš-
reikšta viltis, kad sėkmingi pro-
jekto įgyvendinimo pavyzdžiai 
paskatins ir kitų Lietuvos mies-
tų savivaldybių administracijos 
svarstyti tokias iniciatyvas ir ieš-
koti galimybių joms įgyvendinti.

Policijoje – 
senjorai ir 
neįgalieji

Biržų rajono savivaldybės 
tinklalapyje pateikiama in-
formacija apie tai, jog polici-
jai dirbti padės ir neįgalieji. 

Maratone – pagalba neįgaliesiems
sipuošę vaikučiai bėgo vieno ki-
lometro distanciją parke.

Nuolatinio Lietuvos atstovo 
ES pavaduotojas ambasadorius 
Arūnas Vinčiūnas, bėgęs 4 km 
distanciją, po finišo sakė: „Man 
nepaprastai smagu matyti šiuos 
entuziazmo kupinus žmones, 
kurie šiandien susirinko palai-
kyti mūsų komandos. Suskai-
čiavę, kokį atstumą šiandien nu-
bėgo pirmininkavimo komanda, 
gauname daugiau nei 800 kilo-
metrų. Su tokia sportine dvasia 
stengsimės sėkmingai užbaigti 
pirmininkavimą.“

Visi Lietuvos komandos na-
riai, bėgdami maratone, turė-
jo galimybę paaukoti neįgalius 
vaikus remiančiai organizacijai 
„Algojimas“. Fondui buvo su-
rinkta daugiau nei 4 tūkst. litų.

Briuselio maratonas vyks-
ta nuo 2004 m. ir kasmet įtrau-
kia vis daugiau dalyvių. Pernai 
jame bėgo 12,5 tūkst. žmonių, 
šiemet susirinko apie 14 tūkst. 
bėgikų. 

Bėgikai už Lietuvą Briuselio maratone.

Spalio 6 d. įvyko 10-asis Briu-
selio maratonas, kuriame savo 
jėgas išbandė ir gausiai susibū-
rusi Lietuvos pirmininkavimo 
ES Tarybai bėgikų komanda. 135 
Briuselyje gyvenantys lietuviai, 
jų šeimos nariai ir už Lietuvą 
bėgę užsieniečiai nuo ankstaus 
ryto būriavosi Penkiasdešim-
tmečio parke, kur startavo skir-
tingų distancijų bėgimo trasose. 

Maratonui startą davė Eu-
ropos Komisijos narys Algirdas 
Šemeta, kuris džiaugėsi maty-
damas tiek daug tautiečių ir jų 
draugų, susirinkusių palaiky-
ti Lietuvos. Komisaras ir baltais 

pirmininkavimo marškinėliais 
pasipuošęs būrys už Lietuvą 
bėgančių maratono dalyvių įsi-
amžino ir bendroje nuotraukoje.

Už Lietuvos pirmininkavi-
mo komandą bėgo 57 vyrai ir 
78 moterys. Iš jų 22 vaikai iki 
12 metų. Jauniausiam bėgikui – 
treji su puse metų. Dalyviai ren-
gėsi bėgti visą maratoną (42,195 
km), pusę maratono (21,097 km), 
moterų bėgimą (4 km) arba mini 
maratoną (4 km). Greičiausias 
pastarojoje rungtyje buvo Min-
daugas Veromėjus, distanciją 
įveikęs per 15 minučių 54 sekun-
des. Geltonais marškinėliais pa-

eu2013.lt nuotr.

„Labai džiugu, kad jau ga-
lime įteikti pirmąsias licencijas 
socialinės globos įstaigoms, pa-
tvirtinusioms, kad gali tinkamai 
teikti paslaugas, turi tam kva-
lifikuotą personalą, patalpas ir 
įrangą. Taip pat, naudodamasi 
proga, noriu paraginti visas li-
kusias įstaigas pasekti šiandien 
čia susirinkusiųjų pavyzdžiu“, 
– sakė ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė.

Ministerija primena, kad iki 
2015 metų visos socialinės glo-
bos įstaigos turės gauti licenci-
jas, iš viso Lietuvoje jų veikia 
apie 450. Licencijos išduoda-
mos įvertinus pagrindinius kri-
terijus, susijusius su socialinės 
globos namų personalo skai-
čiumi ir struktūra, gyvenamųjų 

Pirmosios licencijos –  
25 globos įstaigoms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje iškilmingai įteik-
tos pirmosios licencijos 25 socialinės globos įstaigoms. 

kambarių plotu, tenkančiu vie-
nam gyventojui, higienos patal-
pų skaičiumi, saugumo užtikri-
nimu, personalo išsilavinimu ir 
kvalifikacija.

Licencijas teikti socialinę glo-
bą turės įgyti stacionarios socia-
linės globos įstaigos senyvo am-
žiaus, suaugusiems neįgaliems 
asmenims, likusiems be tėvų 
globos, neįgaliems vaikams, die-
nos socialinės globos įstaigos ne-
įgaliesiems, senyvo amžiaus as-
menims, socialinių paslaugų 
centrai, teikiantys socialinę glo-
bą į namus, psichosocialinės re-
abilitacijos įstaigos asmenims, 
priklausomiems nuo psichoak-
tyvių medžiagų, šeimynos, glo-
bojančios tėvų globos neteku-
sius vaikus.

Už licencijų išdavimą, ga-
liojimo sustabdymą, priežiūrą 
ir kontrolę atsakingas Sociali-
nių paslaugų priežiūros depar-
tamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos apsau-
gos ministerijos.

Licencijos įteiktos Aknys-
tos, Jotainių, Kalvarijos, Kėdai-
nių, Kupiškio, Padvarių, Maci-
kų, Stonaičių, Suvalkijos, Prū-
diškių, Utenos, Veisiejų, Zarasų 
socialinės globos namams, Mari-
jampolės specialiesiems sociali-
nės globos namams, Almos Ada-
mianecienės, Nijolės Navickie-
nės ir Onutės šeimynoms, Klai-
pėdos miesto globos namams, 
VšĮ „Meikštų dvaras“, specialie-
siems socialinės globos namams 
„Tremtinių namai“, BĮ Tauragės 
vaikų globos namams „Šaltinė-
lis“, Klaipėdos miesto globos 
namams, Gerontologijos ir re-
abilitacijos centrui, VšĮ „Sugrį-
žimas“, Viliaus Gaigalaičio glo-
bos namams ir Kauno Panemu-
nės senelių namams.

„Bičiulystės“ inf. 

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 14 d. 
9.00 Kobra 11 (44) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žingsnio. 
12.00 Namelis prerijose (157). 13.00 
Stilius (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (31) N-7. 17.00 Kobra 
11 (45) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (23). 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėme-
sio centre. 21.30 Teisė žinoti. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
Vakaro žinios. 23.00 Dokumentinio 
kino vakaras. Pilietis Havelas. Čekija, 
2008 m. (subtitruota). 0.00 Viena byla 
dviem (31) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Antradienis, spalio 15 d. 
9.00 Kobra 11 (45) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis prerijo-
se (158). 13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (32) N-7. 17.00 Kobra 
11 (46) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 18.55 Premjera. Rojus 
Lietuvoj (24). 19.50 Pasaulio futbolo 
čempionato atranka. Lietuva – Bosni-
ja/Hercegovina. Pertraukoje – Loteri-
ja „Perlas“, Panorama. 22.05 Dėmesio 
centre. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 Pri-
sikėlęs faras (13) N-7. 0.00 Viena byla 
dviem (32) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, spalio 17 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 46) (kart.). 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok“ (kart.). 12.00 Namelis 
prerijose (159). 13.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (33) N-7. 
17.00 Kobra 11 (47) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj (25). 19.30 Bėdų 
turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.30 Lietuva gali. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 
23.00 Prisikėlęs faras (14) N-7. 0.00 
Viena byla dviem (33) (kart.) N-7. 1.15 
Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 18 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 47) (kart.). 

10.00 Rojus Lietuvoj (23, 24) (kart.). 
11.00 Istorijos detektyvai (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (160). 13.00 Bėdų 
turgus (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (34) N-7. 17.00 Kobra 
11 (48) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (26). 19.30 Klaidos kaina 
N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 
23.00 Ledinukas. Trileris. JAV, 2005 
m. 1.05 Viena byla dviem (34) (kart.) 
N-7. 2.20 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, spalio 18 d. 
9.00 Kobra 11 (48) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (25, 26) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (161). 13.00 Klai-
dos kaina N-7 (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (35) N-7. 
17.00 Kobra 11 (49) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 23.00 Durys atsidaro. 
23.30 Detektyvė King (6) N-7. 0.30 Vie-
na byla dviem (35) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 19 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (46). 9.25 Keliau-
tojai – laiko valdovai (21). 9.50 Aviukas 
Šonas (2/37). 10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Attenborough 
kelionė. Didžioji Britanija, 2010 m. 
13.00 Šeštadienio detektyvas. Prem-
jera. Inspektorius Luisas (2/3). 15.00 
Istorijos detektyvai. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Sveiki-
nimų koncertas. 18.30 Lyderių turny-
ras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 Visi 
namie. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Muzikinis projektas 
„Auksinis balsas“. 23.00 Premjera. Avi-
nėlių tylėjimas. Siaubo trileris. JAV, 
1991 m. 1.25 Pasaulio dokumentika. 
Attenborough kelionė. Didžioji Britani-
ja, 2010 m. (kart.). 

Sekmadienis, spalio 20 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kai-
mo akademija. 9.00 Nuotykiai elfų šaly-
je (10). 9.25 Keliautojai – laiko valdovai 
(22). 9.50 Aviukas Šonas (3/1). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
10.30 Brolių Grimų pasakos. Sumani 
sodietė. Vokietija, 2009 m. 11.45 Klau-
simėlis.lt 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Afrika. 6 d. Ateitis. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (Subtitruota). 13.00 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. Žmogžu-
dystė klebonijoje (1/2). Didžioji Britani-
ja, 2004 m. N-7. 15.00 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Šiaulių „Šiauliai“ – Prie-
nų „Tonybet“. Pertraukoje – 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 17.00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 17.30 Stilius. 18.30 Nacio-
nalinis šokio talentų konkursas „Šok“. 
20.30 Panorama. 20.45 Savaitė. 21.15 
Premjera. Tomo Krauno afera. Ro-
mantinė kriminalinė komedija. JAV, 
1999 m. N-7 (subtitruota). 23.20 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. Žmogžudystė 
klebonijoje (1/2) N-7 (kart.). 

Pirmadienis, spalio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (15) (kart.). 7.25 
Simpsonai (20) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (104) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1752). 10.00 Vyno kelias (10, 11) 
N-7. 11.00 Persis Džeksonas ir Olim-
po dievai. Žaibo vagis. JAV, Kanada, 
nuotykių f., 2010 m. N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (17). 14.00 Mada-
gaskaro pingvinai (16). 14.30 Simpso-
nai (21) N-7. 15.00 Natalija (179) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (17) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (23) N-7. 20.00 Gyvenimas 
yra gražus N-7. 20.30 Farai N-7. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (24) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kerštas (21) N-14. 23.00 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (120) N-14. 
0.00 Las Vegasas (17) N-14. 1.00 Dak-
taras Hausas (18) N-14. 1.55 Kol mir-
tis išskirs (3, 4) N-7. 2.45 Lujis (5, 6) 
(Louie) N-7. 

Antradienis, spalio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (16) (kart.). 7.25 
Simpsonai (21) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (105) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1753). 10.00 Vyno kelias (12, 
13) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių 
draugužiai (48). 12.55 Maksas Stilas 
(20) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (18). 14.00 Madagaskaro pin-
gvinai (17). 14.30 Simpsonai (1) N-7. 
15.00 Natalija (180) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (18) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(24) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (25) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Transporteris (7) N-14. 23.05 CSI 
kriminalistai (7) N-14. 0.05 Las Vega-
sas (18) N-14. 1.05 Daktaras Hausas 
(19) N-14. 2.00 Kol mirtis išskirs (5, 6) 
N-7. 2.50 Lujis (7, 8) (Louie) N-7. 

Trečiadienis, spalio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (17). 7.25 Simpso-
nai (1) N-7. 7.55 Meilės triumfas (106) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1754). 10.00 

Vyno kelias (14, 15) N-7. 11.00 Kvieski-
te daktarą! N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 
12.25 Didvyrių draugužiai (49). 12.55 
Maksas Stilas (21) N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (19). 14.00 Mada-
gaskaro pingvinai (18). 14.30 Simpso-
nai (2) N-7. 15.00 Natalija (181) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (19) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (25) N-7. 20.00 Motina ir du 
sūnūs (6) N-7. 20.30 Opiumas liaudžiai 
N-7. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 
Pasmerkti 2 (26) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (5) N-7. 23.05 CSI Niujorkas 
(4) N-14. 0.05 Las Vegasas (19) N-14. 
1.05 Daktaras Hausas (20) N-14. 1.55 
Kol mirtis išskirs (7, 8) N-7. 2.45 Lujis 
(9, 10) (Louie) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (18). 7.25 Simpso-
nai (2) N-7. 7.55 Meilės triumfas (107) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1755). 10.00 
Vyno kelias (16, 17) N-7. 11.00 Kvieski-
te daktarą! N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 
12.25 Didvyrių draugužiai (50). 12.55 
Maksas Stilas (22) N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (20). 14.00 Mada-
gaskaro pingvinai (19). 14.30 Simpso-
nai (3) N-7. 15.00 Natalija (182) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (20) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (26) N-7. 20.00 Humoro gran-
dų šou N-7. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 
21.00 Pasmerkti 2 (27) N-7. 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 (5) N-7. 
23.05 Kaulai (5) N-14. 0.05 Las Vega-
sas (20) N-14. 1.05 Daktaras Hausas 
(21) N-14. 2.00 Kol mirtis išskirs (9, 10) 
N-7. 2.50 Lujis (11, 12) (Louie) N-7. 

Penktadienis, spalio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (19). 7.25 Simpso-
nai (3) N-7. 7.55 Meilės triumfas (108) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1756). 10.00 
Vyno kelias (18, 19) N-7. 11.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 11.30 TV Pagalba 
(73) (kart.) N-7. 12.25 Didvyrių drau-
gužiai (51). 12.55 Maksas Stilas (23) 
N-7. 13.30 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (21). 14.00 Madagaskaro pingvinai 
(20). 14.30 Simpsonai (4) N-7. 15.00 
Natalija (183) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (21) N-7. 17.00 TV Pagalba 
(15) (kart.) N-7. 17.55 Žvaigždžių de-
šimtukas (154) N-7. 18.30 TV3 žinios 
(104). 19.30 Ratai. Animacinė kome-
dija. JAV, 2006 m. 21.55 Kaubojai ir 
ateiviai. Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-7. 
0.20 Jauna pilnametė. Komedija. JAV, 
2011 m. 2.10 Elementaru (5) N-7. 3.00 
Kaulai (5) N-14. 

Šeštadienis, spalio 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (26). 7.30 Re-
dakajus (15) N-7. 8.00 Simpsonai (13) 
N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Sta-
tybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Princas ir elge-
ta. Filmas šeimai. D. Britanija, Vengri-
ja, 2000 m. 12.50 Dručkiai. Komedija. 
JAV, 1995 m. 14.55 Pabėgimas iš Lau-
kinės katės kanjono. Nuotykių f. Kana-
da, JAV, 1998 m. N-7. 16.50 Moderni 
šeima (18). Komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 17.20 Kastlas (13) N-7. 18.20 Eu-
rojackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Ro-
meo ir Džiuljeta. 21.15 Marlis ir aš. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2008 m. 23.45 
Dešimt jardų. Komiškas trileris. JAV, 
2004 m. N-7. 1.40 Teksaso mirties lau-
kai. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m. 
N-14. 3.30 Kobra 11 (5) N-7. 

Sekmadienis, spalio 20 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (27). 7.30 
Redakajus (16) N-7. 8.00 Simpsonai 
(14) N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 
9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 
10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Raudoni 
sportbačiai. Fantastinė komedija. JAV, 
Kanada, 2002 m. 13.10 Beždžionių ka-
ralius. Fantastinis nuotykių f. JAV, Vo-
kietija, 2001 m. N-7. 16.50 Moderni šei-
ma (19) N-7. 17.20 Grožio architektai 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės 
komentarai. 19.30 X Faktorius. 21.10 
Aš – ketvirtas. Drama. JAV, 2012 m. 
N-7. 23.35 Stebėtojų lyga. Veiksmo 
drama. JAV, 2009 m. N-7. 

Džeris (31) (kart.). 7.20 Brėmeno mu-
zikantų pėdsakais. Animacinis f. Ru-
sija, 1971 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (133) N-7. 8.50 Džiun-
glės (kart.) N-7. 10.35 Įsimylėjęs iki 
ausų (kart.) N-7. 12.20 Ponas By-
nas (11) (kart.) N-7. . 12.55 Tomas 
ir Džeris (32). 13.25 Nugalėtoja (12). 
13.55 Kempiniukas Plačiakelnis (16). 
14.25 Na, palauk! (1). 14.50 Kur aš jį 
mačiau? Animacinis f. Rusija. 15.00 
Uždrausta meilė (47) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (60). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki... 
21.21 Žinios. Verslas. 22.00 Judan-
tis objektas (10) N-7. 23.00 Paskuti-
nė tvirtovė (9) N-7. 0.00 Visa menan-
ti (3) N-7. 0.55 Taikinys (11) N-7. 1.50 
Išrinktieji (9) N-14. 

Antradienis, spalio 15 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (50). 6.50 Tomas ir 
Džeris (32) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(1). 7.40 Kur aš jį mačiau? Animacinis 
f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (134) N-7. 8.50 Skonis (kart.). 
10.55 Lietuvos balsas (kart.). 12.55 
Tomas ir Džeris (33). 13.25 Nugalėto-
ja (13). 13.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (17). 14.25 Na, palauk! (2). 14.50 
Kiaulė taupyklė. Animacinis f. Rusija. 
15.00 Uždrausta meilė (48) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (61). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. Komi-
sarai tiria. Ragana nužiūrėjo N-7. 21.00 
Kriminalinė Lietuva. Nelaimių TOP 10 
N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Džonas Q. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2002 m. N-7. 0.25 Visa 
menanti (4) N-7. 1.20 Taikinys (12) 
N-7. 2.15 Išrinktieji (10) N-14. 

Trečiadienis, spalio 16 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (51). 6.50 Tomas ir 
Džeris (33) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(2). 7.40 Kiaulė taupyklė. Animacinis 
f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (135) N-7. 8.50 KK2 (kart.) N-7. 
9.30 Judantis objektas (10) (kart.) N-7. 
10.25 Paskutinė tvirtovė (9) (kart.) N-7. 
11.20 KK2 penktadienis (kart.) N-7. 
12.55 Tomas ir Džeris (34). 13.25 Nu-
galėtoja (14). 13.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (18). 14.25 Na, palauk! (3). 
14.50 Bobikas svečiuose pas Barbo-
są. Animacinis f. Rusija, 1977 m. 15.00 
Uždrausta meilė (49) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (62). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. Komisa-
rai tiria. Šunų veisykla N-7. 21.00 Kri-
minalinė Lietuva. Nusikaltimų TOP 10 
N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 21.35 Ren-
kamės Europą. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Galutinis tikslas 2. Veiksmo 
trileris. JAV, Kanada, 2003 m. N-14. 
23.50 Visa menanti (5) N-7. 0.45 Taiki-
nys (13) N-7. 1.40 Išrinktieji (11) N-14. 

Ketvirtadienis, spalio 17 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (52). 6.50 Tomas ir 
Džeris (34) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(3). 7.40 Bobikas svečiuose pas Bar-
bosą. Animacinis f. Rusija, 1977 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(136) N-7. 8.50 Didingasis amžius 
(11) (kart.) N-7. Daugiaserijinis f. Tur-
kija, 2012 m. 10.55 24 valandos (kart.) 
N-7. 11.35 K11. Komisarai tiria. Raga-
na nužiūrėjo (kart.) N-7. 12.15 K11. Ko-
misarai tiria. Šunų veisykla (kart.) N-7. 
12.55 Tomas ir Džeris (35). 13.25 Nu-
galėtoja (15). 13.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (19). 14.25 Na, palauk! (4). 
14.50 Gyveno kartą šuo. Animaci-
nis f. Rusija, 1982 m. 15.00 Uždraus-
ta meilė (50) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(63). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Spąs-
tai. Veiksmo f. Didžioji Britanija, JAV, 
Vokietija, 1999 m. N-7. 0.20 Visa me-
nanti (6) N-7. 1.15 Ties riba (21) N-14. 
2.10 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, spalio 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (53). 6.50 Tomas ir 
Džeris (35) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(4). 7.40 Gyveno kartą šuo. Anima-
cinis f. Rusija, 1982 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (137) N-7. 8.50 
Didingasis amžius (12) (kart.) N-7. 
10.55 Valanda su Rūta (kart.). 12.55 
Tomas ir Džeris (36). 13.25 Nugalėto-
ja (16). 13.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (20). 14.25 Na, palauk! (5). 14.45 
Mikė Pūkuotukas. Animacinis f. Ru-
sija, 1969 m. 15.00 Uždrausta meilė 

(51) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 18.00 24 valandos N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penktadie-
nis N-7. 21.00 PENKTADIENIO BOM-
BA. PREMJERA Žaibiškas kerštas. 
Kriminalinis veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-14. 23.10 Kita miesto pusė. Veiks-
mo f. JAV, 2010 m. N-14. 0.55 Mirusių-
jų žemė. Siaubo trileris. JAV, Kanada, 
Prancūzija, 2005 m. N-14. 

Šeštadienis, spalio 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (13). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (3). 7.20 Policijos akademija 
(20). 7.45 Keista šeimynėlė (13). 8.10 
Ogis ir tarakonai (55-57). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(17). 9.00 Ponas Bynas (12) N-7. 9.30 
Padėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Šailas. Filmas šeimai. JAV, 1996 
m. 11.45 Mis Slaptoji agentė. Komedi-
ja. JAV, 2000 m. N-7. 13.50 Komisaras 
Aleksas (8) N-7. 14.50 Didingasis am-
žius (13) N-7. 17.00 Viešbutis Grand 
Hotel (28) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 
Gelbėkit vaikus. 2013 m. 22.00 SU-
PERKINAS Rizikinga erzinti diedukus. 
Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
0.20 Pats baisiausias filmas 3. Parodi-
jų komedija. JAV, 2003 m. N-14. 1.55 
Žaibiškas kerštas. Kriminalinis veiks-
mo f. JAV, 2010 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, spalio 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (14). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (4). 7.20 Policijos akademija 
(21). 7.45 Keista šeimynėlė (14). 8.10 
Ogis ir tarakonai (58-60). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(18). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie 
ūkį ir bites. 10.00 Karaliaus Saliamono 
kasyklos (1, 2). 2004 m. JAV, Vokietija, 
2004 m. 13.30 Komisaras Aleksas (9) 
N-7. 14.30 Didingasis amžius (14) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 
18.45 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 
Skonis. 21.30 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS. PREMJERA Po vienu sto-
gu. Romantinė komedija. JAV, 2010 
m. N-7. 23.55 Septynios sielos. Dra-
ma. JAV, 2008 m. N-14. 

Pirmadienis, spalio 14 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Netikra vienuolė. Romantinė drama. 
Vokietija, 2012 m. (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (3) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš 
– žvaigždė... Išleiskite mane! (6) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (19). 
15.30 Tikri pabaisos (21). 16.00 Mano 
virtuvė geriausia (1). 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Pra-
juokink mane N-7. 21.30 PREMJERA 
Viki, Kristina, Barselona. Romantinė 
drama. Ispanija, JAV, 2008 m. N-14. 
23.35 Sostų karai (5) N-14. 0.35 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 1.35 Proku-
rorų patikrinimas (3) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 15 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7.. 9.00 Žandaras pra-
mogauja. Komedija. Italija, Prancūzi-
ja, 1970 m. (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (4) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigž-
dė... Išleiskite mane! (7) N-7. 15.30 Ti-
kri pabaisos (22). 16.00 Mano virtuvė 
geriausia (2). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
PREMJERA Vendelio Beikerio istorija. 
Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 
2005 m. N-7. 23.20 Gyvi numirėliai (5) 
N-14. 0.20 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
1.20 Prokurorų patikrinimas (4) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 The Runaways. Drama. JAV, 
2010 m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų 
patikrinimas (5) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigž-

dė... Išleiskite mane! (8) N-7. 15.00 
Narutas. Viesulo kronikos (20). 15.30 
Tikri pabaisos (23). 16.00 Mano virtu-
vė geriausia (3). 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Seklys. Trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, 2007 m. N-14. 23.20 Bordžijos (3) 
N-14. 0.20 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
1.20 Prokurorų patikrinimas (5) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 17 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai. Kroko-
dilas – žmogėdra (2) (kart.) N-7. 10.00 
Mistinės istorijos (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (6) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš – 
žvaigždė... Išleiskite mane! (9) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (21). 
15.30 Tikri pabaisos (24). 16.00 Mano 
virtuvė geriausia (4). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 Ruandos viešbutis. Krimi-
nalinė drama. Didžioji Britanija, Italija, 
JAV, Pietų Afrika, 2004 m. N-14. 0.00 
Karo vilkai. Likvidatoriai 2 (5) N-14. 
1.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 2.00 
Prokurorų patikrinimas (6) (kart.) N-7. 
2.55 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 18 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (7) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigždė... Iš-
leiskite mane! (10) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (22). 15.30 Ti-
kri pabaisos (25). 16.00 Mano virtuvė 
geriausia (5). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Džu-
na. Romantinė komedija. JAV, 2007 
m. N-7. 21.55 Amerikietiškos imtynės 
(38) N-14. 22.55 Ugnies ringas III. Liū-
to smūgis. Veiksmo drama. JAV, 1994 
m. N-14. 0.45 Seklys (kart.) N-14. Tri-
leris. Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. 
2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 19 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra 

(kart.) N-7. 8.00 Galileo (29). 8.30 Cu-
krus N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(9, 10). 11.00 Galiūnai. 2013 m. Spor-
to laida. 12.00 Žmogus prieš gam-
tą. Naujoji Zelandija – pietinė sala (5) 
N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Prajuokink mane (kart.) N-7. 15.00 
Jūrų velniai (14) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Svotai (5) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Žan-
daras ir ateiviai. N-7. Komedija. Pran-
cūzija, 1979 m. 21.30 MANO HERO-
JUS. PREMJERA Žmogus šešėlis. 
Veiksmo f. Didžioji Britanija, JAV, Ru-
munija, 2006 m. N-14. 23.25 AŠTRUS 
KINAS Apleistas namas (Abandoned, 
The). S. Siaubo trileris. Bulgarija, Di-
džioji Britanija, Ispanija, 2006 m. 1.30 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 20 d. 
6.00 Joyce Mayer (34). 6.30 Te-

levitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (30). 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Pavo-
jingi susitikimai. Negailestingieji ry-
kliai (3) N-7. 13.00 Nacionalinė loterija. 
13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Daktaras Tyrsa (22) N-7. 
Drama. Rusija, 2011 m. 18.00 Misti-
nės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Rosamunde Pilcher. Gyve-
nimo pusiaukelėje. Romantinė drama. 
Austrija, Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
RUSŲ KINAS Kova su šešėliu. Trile-
ris. Rusija, 2005 m. N-14. 23.55 Ven-
delio Beikerio istorija. Romantinė ko-
medija. JAV, Vokietija, 2005 m. (kart.) 
N-7. 1.50 Bamba TV. S. 
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Pirmadienis, spalio 14 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (49). 6.50 Tomas ir 
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Įvairenybės

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas Kryžiažodis „Valstiečiai“

Vertikaliai: 2. Kompozitorius, ope-
ros „Karmen“ autorius. 3. Pasaka „... ir 
stebuklingoji lempa.“ 4. Noras valgy-
ti. 5. Gėlė. 6. Įstatų rinkinys, teisynas. 7. 
LTV informacinė laida. 10. Žmonės, be-
siverčiantys žemės darbu, žemdirbiai. 
12. Skaitiklis, rodantis priklausomą už-
mokestį už keleivių pervežimą. 15. Itali-
jos miestas, garsėjantis savo operos te-
atru. 16. Šuoliavimas, greitas jojimas, 
kai žirgas bėga šuoliais,. 17. Svetainė, 
kambarys svečiams priimti. 18. „... gė-
dos nedaro.“ 21. Katalikų bažnyčios 
aukštų dvasininkų titulas. 22. Užkauka-
zės valstybė. 24. Sala Viduržemio jūro-
je. 25. Vienas didžiausių Indijos miestų, 
uostas. 30. Graikų kalbos abėcėlės an-
troji raidė. 31. Teritorija, iš visų pusių ap-
supta vandens.

Horizontaliai: 1. Beprasmis žo-
dis, nesuprantamas žodžių kratinys. 
8.  Bedievybė. 9. Funikulierius. 11. Žy-
mus vokiečių rašytojas, dramų „Vi-
lius Telis“, „Plėšikai“, „Klasta ir mei-
lė“ ir kt. autorius. 13. Silpnas alkoholi-
nis gėrimas. 14. Styginis muzikos ins-
trumentas. 16. Paukštis. 19. Medžio-
klinis šuo. 20.  Anksčiau – Prancūzi-
jos, Belgijos, Liuksemburgo, Šveicari-
jos, Alžyro, Kongo ir kitų šalių smul-
ki moneta. 23. Vengrų šokis. 25. ... Te-
čer. 26. Rytinė Rusijos dalis. 27. Mokyk- 
lose ir aukštosiose mokyklose – susirin-
kimų ir iškilmių salė. 28. Kvapus deko-
ratyvinis, aliejingas lūpažiedžių šeimos 
augalas. 29. Krioklys Šiaurės Ameriko-
je. 32. Prancūzijos uostas. 33. Europos 
valstybė. 34. „Anykščių šilelio“ autorius. 

   Sudarė  Henrikas PuSKuniGiS 

Kryžiažodžio „Gandras“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 37)

Vertikaliai: 1. Žiliūtė 2. Kaverna 3. Išdaigos 4. Kryžius 5. Navacha 7. Savivalė 
8. Balansas 10. Argus 12. Agora 17. Ginklanešys 18. Bibliofilas 20. Taranas 21. Adre-
sas 22. Furijos 23. Haremas 29. Agituoti 30. Mažvydas 31. Kolegija 32. Šalis 33. Bana-
nas 34. Dalasas 35. Inkilas 36. Begėdis 37. Maras. 

Horizontaliai: 6. Šilas 9. Urvas 11. Gandras 13. Froilen 14. Uždanga 15. Kilimas 
16. Mustang 18. Buchara 19. Aivazovskis 24. Baidyklė 25. Saliutas 26. Diabetas 27. Do-
micelė 28. Habanera 30. Maikopas 34. Dygiaodžiai. 38. Šamanas 39. Sniegas 40. Ku-
melys 41. Titanas 42. Mikėnas 43. Stribas 44. Karas 45. Kalis. „Bičiulystės“ ir eltos inf.

Sportas – efektyvus 
gydymosi būdas
Po insulto sveikstantiems paci-

entams ar širdies kraujagyslių ligo-
mis sergantiems žmonėms sportas 
yra toks pat veiksmingas kaip medi-
kamentai ar net veiksmingesnis. Tai 
rodo britų ir amerikiečių mokslinin-
kų atliktas tyrimas. Mokslininkai api-
bendrino daugiau kaip 300 studijų, 
kuriose dalyvavo 340 tūkst. pacien-
tų, rezultatus. Jie lygino, kokią įtaką 
jų mirtingumui turi medikamentų 
naudojimas ar sportinis aktyvumas. 
Širdies kraujagyslių ligomis sergan-
tiems žmonėms sportas kaip tera-
pija buvo „lygiai toks pat efektyvus“ 
ar net efektyvesnis už cholesterolio 
lygį mažinančių statinų naudojimą. 
Sportas efektyviau už vaistų vartoji-
mą veikė ir insultą patyrusius pacien-
tus. Tiesa, esant širdies nepakanka-
mumui medikamentai buvo veiks-
mingesni už sportą. Londono eko-
nomikos universiteto, Harvardo me-
dicinos universiteto ir Stanfordo uni-
versiteto medicinos fakulteto moks-
lininkai kritikuoja, kad medicininiuo-
se tyrimuose vis didesnė reikšmė tei-
kiama medikamentams, o ne sveikai 
gyvensenai. Anot jų, sportas „poten-
cialiai yra toks pat efektyvus, kaip 
daugelis medikamentų, ir todėl tu-
rėtų būti vertinamas kaip alternaty-
va arba rekomenduojamas papildo-
mai šalia gydymo medikamentais.“

Suimti už bučinį 
nuotraukoje 

Paauglių pora Maroke buvo su-
imta už tai, kad socialiniame tinkle 
„Facebook“ paskelbė nuotrauką, 
kurioje jie bučiuojasi. 15 ir 14 metų 
besibučiuojančius jaunuolius prie 
mokyklos nufotografavo jų drau-
gas ir nuotrauką paskelbė savo „Fa-
cebook“ paskyroje. Vietos laikraš-
čiui išspausdinus nuotrauką, paau-
gliai buvo suimti už viešosios mora-
lės pažeidimą. Kitą savaitę jie turėtų 
stoti prieš nepilnamečių teismą. Dėl 
šio įvykio kilus protesto bangai, mi-
lijonai nuotraukos kopijų buvo pa-
skelbti internete.

Mokytojai labiausiai 
gerbiami Kinijoje

Mokytojai Kinijoje yra nusipel-
nę didžiausios visuomenės pagar-
bos, rodo tarptautinis tyrimas, ku-
riame lyginama mokytojų padėtis 
21 valstybėje. Pagal pasaulinį mo-
kytojų statuso indeksą, kurį suda-
rė Sasekso universiteto profeso-
rius Piteris Doltonas, Didžioji Brita-
nija yra dešimtoje vietoje. Tyrime re-
miamasi tūkstančio suaugusiųjų iš 
kiekvienos valstybės apklausomis. 
Tyrimo išvados patvirtino, jog Kini-
joje, kur švietimui skiriamas didelis 
dėmesys, mokytojai itin gerai ver-
tinami. Dauguma gyventojų šioje 
šalyje įsitikinę, kad mokiniai ger-
bia mokytojus. Tačiau daugumoje 
Europos valstybių tą patį gali pa-
sakyti tik maža žmonių dalis. Jung-
tinėje Karalystėje tik vienas iš pen-
kių suaugusiųjų teigė, kad mokiniai 
mokyklose rodo pagarbą mokyto-
jams. Kinijoje mokytojai yra lygina-
mi su gydytojais, o Didžiojoje Brita-
nijoje – su slaugėmis ir socialiniais 
darbuotojais, JAV – su bibliotekinin-
kais, Japonijoje – su vietos valdžios 
pareigūnais. Į dešimtuką šalių, ku-
riose labiausiai vertinami mokyto-
jai, taip pat patenka: Graikija, Tur-
kija, Pietų Korėja, Naujoji Zelandi-
ja, Egiptas, Singapūras, Nyderlan-
dai, JAV ir Didžioji Britanija. 

Neįgalieji pasaulyje:

neskausminga, bet labai 
klastinga

Baltmė (vitiligo) – sunki odos 
liga, tam tikras pigmentacijos su-
trikimas, dėl kurio atskiri kūno 
plotai blunka ir tampa šviesios 
pieno spalvos. Taip nutinka dėl 
to, kad nusilpusiose ar pažeisto-
se ląstelėse ima gamintis ypatin-
gas pigmentas. Kodėl taip yra, 
nežinoma. Apie šį sutrikimą ne-
buvo daug kalbama, nes iki šiol 
juo sirgdavo labai mažai žmonių. 
Pastaruoju metu baltmei skiria-
mas deramas dėmesys, mat jos 
atvejų tik daugėja ir ji pasireiš-
kia vis jaunesniems žmonėms. 
Tikėtina, kad ši liga yra pavel-
dima. Kartais ji suaktyvėja dėl 
vaistų poveikio. Žinoma atvejų, 
kai baltmė pasireiškė kenksmin-
gomis sąlygomis dirbantiems 
žmonėms ir išnyko jiems pakei-

neįgalumas, kurio nepripažįsta medicina
Esame įpratę neįgalumą suvokti kaip ko nors negalėjimą – 
matyti, girdėti, vaikščioti ir pan. Li Tomas – 46-erių ameri-
kietis, kuris išdrįso viešai kalbėti apie susirgimą, kurį iki tol 
slėpė milijonai pasaulio gyventojų. Medikų nuomone, šis 
vyras nėra neįgalus, mat fiziškai gali viską, tačiau atstovau-
ja daugybei viešumos vengiančių ir savo odos defektus po 
drabužiais ar tonomis makiažo slepiančių žmonių.

tus darbą. Liga dažniau kamuo-
ja moteris. Nors ji nesukelia jo-
kio skausmo ar fizinių kančių, 
jos nulemtos psichologinės pro-
blemos kartais sergantiesiems at-
rodo neįveikiamos. Šiandien viti-
ligo liga serga 4 proc. (tai yra 65 
mln.) pasaulio gyventojų. Medi-
kai spėja, kad dėl to kaltas kas-
dien patiriamas stresas.

nepagydoma liga ir ant 
plauko pakibusi karjera

Li Tomas – ko gero, žino-
miausias šia liga sergantis žmo-
gus. Prisilietęs prie savo svajonės 
ir tapęs televizijos žurnalistu, jis 
negalėjo leisti staiga užpuolusiai 
ligai nugalėti. Savo neviltį ir be-
sikeičiančią odos spalvą jis sėk- 
mingai maskavo net 10 metų, ne-
sukeldamas nė menkiausio įtari-
mo bendradarbiams. Apie tai ži-
nojo tik artimiausi žmonės. Pir-
mąsias ligos apraiškas Li paste-

bėjo 1994-aisiais. Grįžęs iš kirpy-
klos jis pamatė ant kaklo baltą 
ruoželį ir pamanė, kad kirpėjas 
buvo neatsargus ir įdrėskė. Įdė-
miau apžiūrėjęs savo odą, tokių 
ruoželių Li rado ir daugiau. Krei-
pęsis į gydytojus jaunas vaikinas 
išgirdo nesuprantamą ir lemtin-
gą diagnozę – vitiligo liga. Ne-
pagydoma.

Karjera, apie kurią nuo vai-
kystės svajojo Li, galėjo nutrūk-
ti, tad jis nusprendė, kad apie iš-
tikusią bėdą niekas nesužinos.

tiesos akimirka
Žiūrovai greitai pamėgo be-

sišypsantį jauną reporterį, turin-
tį puikų humoro jausmą. Niekas 
nė neįtarė, kiek laiko ir pastangų 
jis skiria tobulam grimui, pade-
dančiam nuslėpti klastingą ligą. 
Li suvokė, kad tiesos akimirka 
turės ateiti, bet stengėsi apie ją 
negalvoti. Tai nutiko visiškai ne-
tikėtai, vieno filmavimo metu. 
Kruopščiai nugrimuotas Li ran-
kas pamačiusi maža mergaitė 
išsigando ir apsiverkė. Vyriškis 
tada sakė neabejojęs, jog karje-
ra baigta. Jis nusprendė atvirai 
pasikalbėti su televizijos kana-
lo direktoriumi ir išeiti iš dar-
bo. Juk niekam nereikalingas 
dėmėtas laidų vedėjas. Apie Li 
bėdą sužinojusi Dana Chat, te-
levizijos kanalo WJBK vicepre-
zidentė, paprašė jį pasirodyti be 
grimo. Pasak Danos, Li – puikus 
kolega ir komandos narys, tad 
liga – ne priežastis atsukti jam 
nugarą, o tai, kad niekas nė ne-
įtarė apie vyriškio bėdą, tik įro-
do, koks svarbus jam šis dar-
bas. Vėliau viceprezidentė pa-
prašė Li apie savo bėdą papa-
sakoti visam pasauliui. 

Panašaus likimo žmonių 
įkvėpėjas

2005-ųjų lapkritį Li sutiko 
kalbėti viešai ir pasirodyti ete-
ryje be grimo. Iškart po to ėmė 
plaukti žiūrovų laiškai – po 40–
50 kasdien. Žmonės dėkojo Li 
už paramą ir pagalbą – ši istorija 
juos įkvėpė ir padrąsino. O pats 
Li savo patirtį aprašė knygoje, 
kurios ėmėsi vos sužinojęs apie 
ligą. Tik, pasak jo, po viešo pasi-
rodymo gerokai pasikeitė kny-
gos stilius – dabar ji buvo rašo-
ma ne sau pačiam, bet žmonėms, 
kuriems reikia pagalbos ir kurie 
išgyvena tokius pat sunkumus.

Pasak Li, baltmė – tai fizinis 
diskomfortas. Pasak Jutos der-
matologijos universiteto dak-
tarės Sansi Lichman, ši liga net 
gali tapti savižudybės priežas-
timi. Baltme sergantieji jaučia-
si nuolat įdėmiai apžiūrinėjami, 
jie yra labai pažeidžiami. Vitili-
go ligos kamuojami žmonės pri-
pranta gyventi neišeidami į vie-
šumą – vengia jiems kenksmin-
gų saulės spindulių ir varginan-
čio aplinkinių dėmesio. Šie žmo-
nės medikų nėra laikomi neįga-
liais, bet neretai taip jaučiasi pa-
tys, mat liga yra nepagydoma ir 
laikui bėgant tik progresuoja, di-
dindama diskomfortą. Li Tomas, 
prestižinės EMMI premijos lau-
reatas, daugybės interviu su Ho-
livudo žvaigždėmis autorius ir 
kassavaitinių įkvepiančių pas-
kaitų lektorius – šviesos blyks-
nis baltme sergantiems žmo-
nėms. Mat pamatę Li viešai kal-
bantį, jie ėmė tikėti, kad gali jaus-
tis esantys tokie, kaip visi, kad jų 
nesišalinama.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija noRKAitė

Kas yra vyras, praradęs 80 
proc. savo intelekto? Našlys.

* * *
Vienas senbernis kitam: 
– Klausyk, mano kojinės su-
lūžo. Gal gali man padėti?
– Žinoma, imk mano, jos sto-
vo po lova.

* * *
Skambutis prie durų: 
– Laba diena, aš derinu pia- 
ninus. 
– Bet aš jūsų juk nekviečiau!
– Jūs ne, bet jūsų kaimy-
nai – taip.

* * *
Adomas Ievai: 
– Prisiekiu, tu man esi pir-
moji moteris. 
– Neprisiekinėk, aš ir taip 
žinau.

* * *
– Pone padavėjau, ar turite 
skundų knygą?
– Mielas pone, čia restoranas, 
o ne biblioteka.

Tokį žurnalisto Li Tomo veidą 10 
metų matė televizijos žiūrovai.

Li Tomas be grimo.
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Dailininkų plenere – profesionalūs 
ir naivieji kūrybos proveržiaiįsidėmėjo pagrindines taisykles. 

Kol kas moteris tapo žvelgda-
ma į kitų dailininkų darbus. Bi-
rutė džiaugiasi, kad pats pirma-
sis jos paveikslas buvo atrinktas 
į parodą. Tuomet tapusiai pa-
gal Monė paveikslą jai pasise-
kė puikiai perteikti jo dvasią, o 
ypač – tarsi gyvos, raibuliuojan-
čios pelkės vaizdą. Plenere Šven-
tojoje B.Godonavičienė piešė tre-
čią paveikslą savo gyvenime. 
S.Masiulis pagyrė moterį už spal-
vų sąskambius, atidą kompozici-
jos reikalavimams. Moteris sako 
esanti dėkinga dėstytojui už pa-
tarimus, gausias teorines žinias, 
kurios pravers ir tapant ateityje. 

Plenero naujokė panevėžie-
tė Regina Uginčienė Šventojoje 
irgi stengėsi įtvirtinti atgaivina-
mus piešimo įgūdžius. Jaunystė-
je dailei neabejinga moteris šį už-
siėmimą kuriam laikui buvo tar-
si stumtelėjusi į šalį ir tik tapusi 
neįgalia vėl sugrįžo prie širdžiai 
mielos veikos. Pernai užsirašė 
į piešimo užsiėmimus Panevė-
žyje veikiančiame neįgaliuosius 
įvairiai veiklai buriančiame „Dai-
liajame ornamente“. Kūrybinė 
atmosfera, bendravimas moterį 
pakylėja dvasiškai, suteikia gy-
venimo džiaugsmo. 

Pirmą kartą gyvenime tapiu-
si marijampolietė Zita Antanavi-
čienė džiaugėsi įveikusi dar vie-
ną iššūkį. „Esu buvusi literatė, fo-
tografė, šiemet norėjau išbandyt 
dailę. Tapiau vaikų rašytojo An-
zelmo Matučio klėtelės fragmen-
tą – langą su atviromis langinė-
mis, prie jo žydinčius karklelius, 
tvorelę. Norėjau imtis didesnės 

apimties vaizdo, bet suabejojau, 
ar sugebėsiu“, – atviravo moteris. 
Ji prisipažino, kad tik plenero va-
dovo patarimų dėka pavyko taip 
tikroviškai perteikti rąstinių klė-
telės sienų vaizdą, išgauti įdo-
mius atspalvius. Labai kruopš-
čiai, itin tiksliai dirbančiai Zitai 
šiek tiek pritrūko laiko taip pat 
preciziškai nupiešti ir prie klėte-
lės augančias gėles, tačiau plene-
re suvokusi tapybos pagrindus, 
įsidėmėjusi paveikslo kompozi-
cijos ypatumus, susipažinusi su 
pagrindinėmis meninėmis išraiš-
kos priemonėmis, kūrybingumo 

nestokojanti moteris tai galės pa-
daryti ir kitame, galbūt jau na-
muose tapomame paveiksle. 

Menas – puiki terapija
Antrą kartą dailininkų plene-

re dalyvavusi elektrėniškė Zita 
Kapiliorienė įsitikinusi, kad ta-
pyba – puiki terapijos priemo-
nė, padedanti grįžti į visavertį 
gyvenimą. Prieš 5-erius metus 
Zita patyrė didelį išbandymą – 
jos galvoje trūko įgimta aneu-
rizma, apie kurios egzistavimą 
iki tol moteris net neįtarė. Medi-
cinos statistika negailestinga – iš-
gyvena tik apie 30 proc. tokią kri-
tinę stadiją pasiekusių ligonių. 
Zita buvo viena iš tų laimingų-
jų. Tačiau liga paliko savo pėd-
sakus – pirmuosius 3-ejus me-
tus moteris visko mokėsi iš nau-
jo, 2-ejus pastaruosius sako jau 
grįžusi į gyvenimą ir ieškanti, kas 
galėtų teikti atgaivos sielai. Dai-
lė, tapyba – vienas tokių atradi-
mų. Plenero bičiuliai, susipažinę 
su Z.Kapilioriene pernai Biršto-
ne vykusiame plenere, džiaugė-
si šiemet sutikę gerokai sustiprė-
jusią, daug lengviau bendraujan-
čią kolegę. Pasak Zitos, piešda-
ma ji atsipalaiduoja, išnyksta vi-
sos įtampos ir ji tiesiog leidžiasi 
paskui gimusią mintį. 

Dažniausiai Z.Kapiliorienė 
piešia peizažus. Susiranda jau 
patikusį vaizdą žurnale, dai-
lės kataloge ar kitur ir žvelg-
dama į jį stengiasi atkartoti pa-
tikusį motyvą, jį atnaujina sa-
vomis spalvomis ar netikėtais 
potėpiais. Ir šįkart išsiruošusi į 
Šventąją pradedančioji dailinin-
kė žadėjo panirti į peizažo gel-
mes, tačiau visus maloniai nu-
stebino pastelinėmis spalvomis 
nutapytais dviejų žmonių silue-
tais. Šią idėją Z.Kapiliorienei pa-
siūlė plenero vadovas, skatinda-
mas ją paieškoti savo spalvinės 
gamos, pajusti spalvų sąskam-
bius, jų žaismę. 

Spontaniškumas – 
naiviosios tapybos 

pranašumas 
Nemažai plenero dalyvių 

S.Masiulis priskyrė naiviesiems 
tapytojams. Bene didžiausią to-
kios kūrybos patirtį turi Tauto-
dailininkų sąjungos narė Geno-
vaitė Adiklienė. Savitu braižu iš-
siskiriančios tapytojos paveiks-
luose dažni peizažai, sakraliniai 
motyvai, gėlių kompozicijos. 

„Naivioji tapybos technika – 
neapibrėžta, be griežtų taisy-
klių, tačiau vis dėlto turi tam tik- 
rą tvarką, – pasakojo S.Masiulis. – 
Pagrindinis dalykas – daug 
jausminės išraiškos, gyvybingo 
džiaugsmo. Tai naiviosios tapy-
bos privalumas.“ 

Naiviesiems tapytojams jis 
priskyrė ir Kazlų Rūdoje gyve-
nančios Zofijos Petkevičiūtės ple-
nere nutapytus berželius. Pasak 
dailininko, iš šios drobės pulsuo-
ja emocijos, spalvos. Kėdainiškės 
Nijolės Railaitės darbai – taip pat 
vykę naiviosios tapybos pavyz-
džiai. Prisipažinusi, kad visa jos 
patirtis – LND rengiamuose ple-
neruose išmoktos pamokos, iš 
kaimo kilusi moteris savo drobė-
se dažnai įamžina gerai pažįsta-
mus vaizdus. Žavi kūrėjos nuo-

širdumas, paprastumas. Plenero 
parodoje eksponuotų Nijolės nu-
tapytų arklių kojos kiek kreivo-
kos, tačiau, pasak S.Masiulio, tai 
paveikslui tik suteikia spontaniš-
kumo pojūčio. „Svarbiausia, kad 
autorė nesistengia „užvarginti“ 
paveikslo – nebando tų netiks-
lumų ištaisyti, ištobulinti. Čia ir 
glūdi naiviosios tapybos žave-
sys“, – sako dailininkas. 

Gerai naiviesiems tapytojams 
sekėsi įveikti ir dar vieną užduo-
tį – nupiešti portretą. Nors pui-
kiai šią meno kryptį išmanančio 
S.Masiulio nupieštam portretui 
plenero dalyvių darbai neprily-
go, tačiau vadovas rado už ką pa-
girti kiekvieną bandymą. Jo įsiti-
kinimu, piešiant žmogaus veidą 
visai nebūtina jį perteikti fotogra-
fiškai tiksliai. Kur kas svarbiau 
„pagauti“ nuotaiką, emociją.

Dalydamasis savo žiniomis ir 
patirtimi, S.Masiulis nė vienam 
dailininkui nebandė „primesti“ 
savo stiliaus. Dailininkas tvirtai 
įsitikinęs, kad niekas neturi tei-
sės taisyti kito žmogaus braižo – 
jis unikalus, savaip žavus, atspin-
dintis vidinį kūrėjo pasaulį.

Akiračio plėtimas – viena 
svarbių plenero užduočių 

Neįgalių dailininkų plene-
ras – ne vien darbas prie dro-
bių. Noras kuo daugiau pamaty-
ti, sužinoti, pažinti – natūrali vi-
dinė kiekvieno kūrėjo nuostata. 
LND stengiasi patenkinti tokius 
jų lūkesčius, tad plenero metu 
paprastai surengia kokią nors jų 
akiratį plečiančią išvyką. Šiemeti-
nio plenero dalyviai lankėsi Kre-
tingos muziejuje surengtame se-
minare „Lietuvių liaudies grafi-
ka: medžio raižiniai“. 

Pasak šio seminaro vadovių – 
Lietuvos liaudies kultūros centro 
tautodailės poskyrio vyriausios 
specialistės dr. Alės Počiulpaitės 
ir dailininkės grafikės Inos Rū-
kės, medžio raižiniai – primiršta 
liaudies meno šaka, kurią nori-
si atgaivinti, prikelti naujam gy-
venimui.

Medžio raižymu ypač susi-
domėjo daugybę amatų jau iš-
bandžiusi ir kaskart naujais pa-
žinimo potyriais besidžiaugian-
ti telšiškė Vilija Jocienė ir iš Kaz-
lų Rūdos į plenerą atvykusi Genė 
Bučiūnienė. 15 metų rateliais ju-
dančią dukrą Rūtą į įvairius ple-
nerus lydėjusi G.Bučiūnienė juo-
kauja tuomet tik teptukus plovu-
si, tad dabar pati panorusi pa-
mėginti tuo teptuku per drobę 
„pakeliauti“. Tačiau besilankant 
Kretingoje jai netikėtai kilo nau-
ja mintis – daug karpymo patir-
ties turinti moteris įžvelgė nema-
žai šių dviejų meno rūšių pana-
šumų, todėl pamanė, jog neturė-
tų būti sunku įgusti ir medį rai-
žyti, panoro tai išbandyti. LND 
koordinatorė Saulė Vėjėlienė taip 
pat svarstė, jog kitąmet būtų ga-
lima surinkti grafika besidomin-
čių neįgaliųjų grupę ir surengti 
jiems medžio raižybos seminarą. 

Aldona MiLieŠKienė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Plenere gimę Zitos Kapiliorienės (kairėje) ir Leokadijos Mockienės paveikslai. 

Iš Utenos į plenerą atvyko keturi dailininkai (iš kairės): Vaidilutė Juškienė, 
Birutė Valiukienė bei Genovaitė ir Kazimieras Adikliai.

Neįgalių dailininkų plenere Birutė Godonavičienė dalyvavo pirmą kartą.

Įdomi pažintis su medžio raižyba.
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