
Kūrybinėje stovykloje – nuo jausminės 
lyrikos iki satyros proveržių

(nukelta į 8 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.

„Šventosios universitetą“ 
papildė nauji kūrėjai
Keturios dešimtys kurti tik 

pradedančių ir jau ne vieną kny-
gą išleidusių literatų – tokie įvai-
rūs buvo šiemetinės kūrybinės 
stovyklos dalyviai. Per 13 „Šven-
tosios universiteto“ gyvavimo 
metų daugybė neįgaliųjų čia įgi-
jo ne tik vertingų žinių, bet ir pa-
sitikėjimo savimi, išdrįso su ne-
pažįstamais žmonėmis pasidaly-
ti savo literatūriniais bandymais, 

Šventosios mokymo ir re-
abilitacijos centre vyku-
sio literatų seminaro da-
lyvių laukė gana intensyvi 
programa: kūrybinės sto-
vyklos vadovių Paulinos 
Žemgulytės ir Gintarės 
Adomaitytės paskaitos 
apie šiuolaikinę literatū-
rą, kūrybingiausius metų 
prozos ir poezijos kūri-
nius, esė žanro paslap-
tis, knygų rengimo taisyk- 
les. Įpareigojimų turėjo 
ir patys kūrėjai: jie ne tik 
rašė kūrinėlius vandens 
tema, bet ir ruošėsi drau-
go kūrinio analizei, ren-
gėsi pristatyti savo kūry-
bą, išklausyti literatūros 
kritikių nuomonę apie jų 
išleistas knygas. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Kas svarbiau – architektūra ar žmogus?
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Tarp neįgaliųjų teisių gy-
nėjų ir kultūros pavel-
do saugotojų nuolat kyla 
ginčai. Viena vertus, visi 
suprantame, kad būtina 
kultūros objektus išsau-
goti kuo autentiškesnius, 
kita vertus, norisi, kad jie 
būtų prieinami ir patogūs 
kuo didesniam ratui žmo-
nių. Kas šioje situacijoje 
teisus? Ko gero, didžiau-
sia atsakomybė tenka ar-
chitektui – jis turi tapti 
tikru menininku ir sugal-
voti, kaip restauruojant, 
atkuriant kultūros objek-
tus suderinti abiejų gru-
pių interesus. Deja, dar 
neretai kažko pritrūks-
ta – gal žinių, gal gerano-
riškumo. 

Aplinka visiems

Seimas pritarė Paramos 
būstui įsigyti ir išsinuo-
moti įstatymo projektui, 
kuriuo siūloma iš esmės 
keisti paramos būstui įsi-
gyti ar išsinuomoti tvar-
ką, kad reikalingą para-
mą žmonės gautų gerokai 
greičiau. 

Aktualijos

(nukelta į 3 psl.)

Socialinio 
būsto bus 

galima 
sulaukti 
greičiau 

Egidijaus Skipario nuotr.

Socialinio būsto laukti 30 
metų – neteisinga

Šiuo metu socialiniuose būs-
tuose gyvena apie 27,8 tūkst. šei-
mų (asmenų), o dar 32,5 tūkst. 
laukia, kol jiems toks būstas bus 
suteiktas. Kasmet ši eilė pailgėja 
maždaug 3 proc. Daugeliui šių 
šeimų pagal dabartinę situaci-
ją galimybė išsinuomoti sociali-
nį būstą ateitų tik po 20–30 metų.

„Dabartinė situacija iš tie-
sų netoleruotina. Žmonės metų 
metus nesulaukia, kol gaus jiems 
reikiamą paramą, o jos juk rei-
kia šiandien. Dėl to svarbu įtvir-
tinti galimybes savivaldybėms 
lanksčiau administruoti sociali-
nį būstą, nustatyti daugiau pa-
ramos formų nuomojantiems ar 
įsigyjantiems būstą, įtvirtinti ki-
tas priemones, kurios leis pakeis-
ti padėtį iš esmės“, – teigia socia-
linės apsaugos ir darbo ministrė 
Algimanta Pabedinskienė.

Į socialinį būstą šiuo metu 
pretenduoja žmonės, neturin-
tys būsto arba jų turimas neati-
tinka įstatyme nustatytų sąlygų. 
Tarp jų – jaunos šeimos, našlai-
čiai ir likę be tėvų globos asme-
nys, neįgalūs asmenys (šeimos), 
šeimos, turinčios tris ar daugiau 
vaikų ir pan.

Socialiai jautriausiai 
grupei – nuomos 

mokesčio kompensacija
Laukiančiųjų socialinio būs-

to eilę sutrumpinti padėtų įtvir-
tinta galimybė kompensuoti dalį 
nuomos mokesčio, jei šie žmo-
nės rinkoje išsinuomotų bet kurį 
kitą būstą.

Pasak ministrės A. Pabedins-
kienės, būsto nuomos mokes-
čio dalies kompensavimas su-
darys galimybę socialinio būs-
to laukiantiems žmonėms ar šei-
moms, kai savivaldybės negali 
jo pasiūlyti, išsinuomoti jų po-
reikius atitinkantį būstą. „Bus 
sudaromos nuomos sutartys ne 
trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui ir šie žmonės galės 
gauti nuomos mokesčio kom-
pensaciją, skaičiuojant vienam 
asmeniui 8 kvadratinius me-
trus, iki 50 proc.  vidutinės būs-
to rinkos nuomos kainos“, – tei-
gia ministrė.

Savivaldybės būstą galės 
įsigyti arba nuomoti
Postūmį teigiama linkme taip 

pat duos įtvirtinta galimybė leis-
ti įsigyti savivaldybės būstą arba 
nuomoti jį rinkos kainomis. Tai 
aktualu tais atvejais, kai sociali-
niame būste gyvenantys asme-
nys pradeda gyventi geriau ir ne-
betenka teisės į paramą būstui, 
tačiau norėtų likti toliau gyven-
ti jiems suteiktame socialiniame 
būste. Tokiu atveju savivaldybės 
galės leisti toliau nuomoti jį rin-
kos kainomis arba sudaryti gali-
mybę jį įsigyti rinkos kainomis. 
Tai sumažintų sudėtingų ir ne-
patogių iškeldinimo procedūrų 
skaičių ir nebūtų mažinamas so-
cialinio būsto fondas.

Taip pat tai padėtų išspręsti 
dar vieną problemą. Šiuo metu 
apie 14,9  tūkst. socialinių būstų 
yra išnuomoti neterminuotam 
laikui, iš jų 12,5 tūkst. būstų gy-
vena žmonės, kuriems realiai jau 
nebereikalinga parama. Jie nėra 
suinteresuoti užleisti būstą var-
gingesniems, o iškeldinti galima 
tik bendru sutarimu ar teismo ke-
liu. Įtvirtinus galimybę savival-
dybės būstą įsigyti ar nuomoti 
rinkos kaina, iš šių butų būtų ga-
lima surinkti nemažai reikalingų 

Kauno pilis nepritaikyta 
Kauno pilis – įdomus lan-

kytinas objektas. Tai – viena se-
niausių mūrinių Lietuvos pi-
lių, pastatyta labai gražioje vie-
toje prie Nemuno ir Neries san-

takos – tikras istorijos ir kultūros 
perlas. Deja, ji buvo beveik visiš-
kai sugriauta (nuplauta potvynio 
metu). Nors vienas pilies bokštas 

pajuto sielos bičiulystę su iš vi-
sos Lietuvos čionai susirenkan-
čiais kūrėjais. 

Ir šiemet Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos rengiamos kūrybinės 
stovyklos dalyvių gretas papildė 
8 nauji kūrėjai. Gausiausia – bir-
žiečių delegacija: Algirdas But-
kevičius, Vitenė Repšienė ir Rita 
Balčiūnienė. Visiškais literatūros 
naujokais jų nepavadinsi. A. But-
kevičius turi nemenką žurnalisti-
nio darbo patirtį, rašo dokumen-
tines apybraižas, domisi tauto-
daile (drožia medžio skulptūrė-
les), kraštotyra, literatūra. Į se-
minarą jis atsivežė ir gerą pluoš-
tą eilėraščių. Iš Šiaurės Lietuvos, 
Vabalninko, atvykusi V. Repšie-
nė – taip pat menininko gysle-
lę turintis žmogus. Jos margin-
ti kiaušiniai įvertinti aukščiau-

siu tautodailininkų apdovanoji-
mu – Aukso vainiku. Iš šiaude-
lių V. Repšienė dar narsto sodus,  
audžia juostas, piešia. Moteris 
juokauja: pradėjo prastai maty-
ti, ėmė drebėti rankos, tad ir nu-
sprendė tapti pradedančiąja ra-
šytoja... R. Balčiūnienė į Šventą-
ją atvyko, pasak jos pačios, iš pa-
ties kaimo vidurio. Rašo apie sa-
vuosius Smilgius, jo žmones ir ti-
kisi išmokti dar geriau tai daryti. 

Naujokų sąraše ir 2 alytiškės – 
Elvyra Jankauskienė (su pertrau-
komis kurianti literatė jėgas iš-
bando rašydama ir poeziją, ir pro-
zą) bei Marijona Šeštakauskienė 
(moteriai labiausiai sekasi kriti-
kuoti valdžią ir kurti vaikiškus 
eilėraščius, rašyti dainų tekstus).

Kūrybinės stovyklos naujokai su vadove Paulina Žemgulyte (antra iš deši-
nės).

Kauno pilis.



Kritiškai apžvelkime (jei pavyks) savo namuose 
esančių vaistų atsargas. Dar geriau, kartą me-

tuose iškraukime visas dėžutes ant stalo ir atidžiai 
peržiūrėkime galiojimo datas, įvertinkime jų vartoji-
mo intensyvumą, sudėliokime vienos rūšies vaistus 
į atskiras krūveles. Nenustebsiu, jei išsigąsite – iš jų 
vaikai pastatytų ne vieną dangoraižį. Skaudžiausia, 
kad dauguma tų visai naujų dėžučių priklauso kom-
pensuojamųjų vaistų kategorijai. 

Neseniai išsikraustė mano kaimynė. Kelias dienas 
stebėjau prie jos buto durų koridoriuje stovinčius du 
didžiulius vieno prekybos tinklo maišus, prikrautus 
vaistų pakuočių. Pasiteiravusi sužinojau: „A, tai tiek 
kompensuojamųjų susikaupė per kelis metus, vyras 
vis užmiršta išnešti į šiukšlinę!“

Pripratome imti, o vartoti – ne visuomet. Tai ge-
riau jaučiamės, tai užmiršome, tai gydytoja skyrė ki-
tus vaistus ir atsargos jau nebereikalingos. Vaistai 
tapo mūsų gyvenimo kasdienybe, todėl daugumą 
jų apsukrūs farmacininkai (saugodami svarbiausią 
savo verslo grandį – neišprususį vartotoją) pervedė į 
„maisto papildų“ kategoriją, kad mes jaustumėmės 
„sveikesni“. Taip vitaminas C (kuriuo išgydoma daug 
ligų, tarp jų – ir baisusis skorbutas), vitaminas A (taip 
svarbus regėjimui, kepenų veiklai ir odos elastingu-
mui) tapo maisto papildais. Rinkimės maistą ne tik 
pagal skonį, bet ir pagal kokybę, kvapą, spalvą ir ne-
reiks maisto papildų, nes nebus ką „papildyti“. Kar-
tais jie mums atlieka meškos paslaugą – nuo mažu-
mės pradėję vartoti papildus, leidžiame savo organiz-
mui tinginiauti, todėl vėlesniame amžiuje jis iš tikro 
iš maisto jau nesugeba pasisavinti gyvybiškai svar-
bių medžiagų. Ir vėl tenka griebtis papildų.

Ir… netikėkite jokiomis reklamomis. Ta beždžio-
nė, kuri turi suvalgyti visą pūdą bananų, kad gautų 
mums reikalingą kalio kiekį, irgi yra reklaminis šou. 
Kad gautume pakankamą kiekį kalio, per dieną už-
tenka ir vieno banano!

Turbūt ne vienas sulaukėte skambučio, kai gerai 
žinomos užsienio firmos atstovė reklamuoja omega 
riebalų rūgščių turinčius maisto papildus. Į mano 
atsakymą, kad vartoju lietuviškus maisto produk-
tus, turinčius daug omega rūgščių, išprususi pašne-
kovė atsakė: ,,Bet ten yra labai mažas mums reikia-
mų omega rūgščių kiekis.“ ,,Na, ką jūs, – nusistebė-
jau, – tuomet mūsų visi protėviai, šimtmečiais val-
gydami tokį nekokybišką maistą, jau seniai būtų iš-
mirę.“ Išgirdusi tai mano pašnekovė labai pašiurpo 
nuo mano „neišprusimo“ ir pasiūlė pasiieškoti infor-
macijos internete... 

Na, bet sugrįžkime prie vaistų dėžučių ir pakuo-
čių, o atėjus kompensuojamųjų vaistų gavimo laikui, 
apskaičiuokime, kiek mums vienų ar kitų vaistų rei-
kia. Neimkime automatiškai jų tiek, „kiek priklau-
so“, nes vaistai turi galiojimo laiką, o kaimynui per-
tekliaus irgi nepasiūlysite. 

Siekdama palengvinti paprastų žmonių padėtį, 
carinė valdžia (1864 m.) leido šalia jau veikiančių vais-
tinių atidaryti krautuves, kur medikamentus žmonės 
galėjo nusipirkti be gydytojo recepto, nes jo paslaugos 
buvo tuo metu labai brangios ir neprieinamos. Šian-
dien, kai valstybė kompensuoja daug mums reikalin-
gų medikamentų, dauguma iš mūsų jau tapome to-
kiomis „vaistų krautuvėmis“. Šitaip apvagiame ir taip 
skurdų mūsų valstybės biudžetą. Gerbkime valsty-
bės norą mums padėti, nes mes ir esame ta valstybė.

Kaimynui vaistų 
pertekliaus 

nepasiūlysite... 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiAkmenė:
 Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos Akmenės padalinio 
vadovė Vida Veignorienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais pa-
sidalijo įspūdžiais iš mieste-
lio šventės.

Didelis būrys Akme-
nės rajono neįgaliųjų drau-
gijos senjorų rinkosi prie 
Akmenės miestelio turga-
vietės, kur vyko Šventa-
turgio šventė. Mūsų mo-
terys jai ruošėsi iš anksto: 
primezgė kojinių, piršti-
nių, prigamino įvairių pa-
puošalų bei kitokių dirbi-
nių. Šventei prikepė ir ska-
niausių kepinių, visus vai-
šino šiupiniu. 

Šiemetinės šventės ko-
das – „Rudeninė skrybė-
laitė“. Grožėjomės įvai-
rių formų rudens gėrybė-
mis ir žalumynais puošto-
mis skrybėlaitėmis. Mūsų 

Šventaturgio šventėje – 
draugijos narių dirbiniai ir dainos
darbščiųjų rankų būrelio 
moterys taip pat papuošė 
kelias skrybėlaites. 

Sėkmingai jau daug 
metų gyvuojantis neįgalių-
jų ansamblis „Akmena“, 
vadovaujamas Jelenos Pa-
katelytės, visiems susirin-
kusiesiems padovanojo 
keletą nuotaikingų dainų.

Laikas prabėgo greitai. 
Šventės rengėjai dėkojo vi-
siems dalyvavusiems, ap-
dovanojo kukliomis dova-
nėlėmis. Nuoširdžiai ačiū 
visiems draugijos nariams, 
kurie geranoriškai, pakiliai 
nusiteikę dalyvavo šventė-
je ir garsino Akmenės rajo-
no neįgaliųjų draugiją.

Pasvalys: 

 „Bičiulystei“ laišką atsiun-
tusi Pasvalio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Eglė 
Vegytė papasakojo apie orga-
nizacijos jaunimo veiklą.

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos Jaunimo 
veiklos grupė išskleidė 
sparnus aktyviam gyveni-
mui. Šiemet labai daug va-
žinėjome po Lietuvą, daly-
vavome neįgaliųjų drau-
gijų rengiamose sporto 
šventėse. Aplankėme Jo-
niškį, Pakruojį, Radviliš-
kį. Buvome nuvykę net 
iki pajūrio. Mūsų neįgalie-
ji turėjo progą ne tik išban-
dyti savo jėgas, bet ir pasi-
semti patirties. Kai kurias 
naujas ir įdomias sporto 
rungtis pritaikėme savo 
pačių kasmetinėje Pasva-
lio parke organizuojamo-
je sporto šventėje. Rugsėjį 
sporto šventes vainikavo 
kelionė į Kauną, kur vyko 
pačios didžiausios ir gau-
siausios neįgaliųjų sporto 
žaidynės. Jose mūsų drau-
gijos narys Algirdas Ado-
monis iškovojo net 2 me-
dalius. 

Tačiau ne tik aktyvus 
sportas vienija mūsų Jau-

Neįgalus jaunimas  
nežada sustoti

nimo veiklos grupės na-
rius. Labiausiai mes ver-
tiname draugystę, tikėji-
mą vienas kitu ir vis au-
gantį pasitikėjimą savi-
mi. Rugsėjo 3–4 dienomis 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos jaunimas rinko-
si į stovyklą Pasvalio par-
ke. Šios stovyklos tikslas – 
ne tik drauge palydėti va-
sarą, bet ir sukaupti jėgų 
rudeniui, rasti naujų būdų 
paskatinti save veikti. Ir, 
manau, mums tai pavyko. 

Kad nežadame susto-
ti ir pasiduoti rudeniškai 
nuotaikai, kuo puikiausiai 
įrodo neseniai įvykusios 
šaškių varžybos su Pasva-
lio specialiosios mokyklos 
mokiniais. Rugsėjo 25 die-
ną, susirinkę Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
patalpose, įrodėme, kad 
amžiaus skirtumas ar ne-
galia nėra stabdis. Tiek in-
telekto sutrikimų turintys 
vaikai, tiek neįgalieji ra-
teliuose įtikino, kad šaš-
kės – puikus žaidimas, lei-
džiantis juo mėgautis vi-
siems. Dalyviai buvo ap-

dovanoti medaliais, pa-
gyrimo raštais bei saldu-
mynais. Tačiau didžiau-

Šventėje dalyvavo ir Akmenės rajono neįgaliųjų draugija.

 Stasys Burba laiške „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie la-
bai naudingą paskaitą Pak- 
ruojo neįgaliesiems. 

Šiandieniniame gyve-
nime patiriame daug stre-
so. Vieni jo pakelia ma-
žiau, kiti daugiau... Apie 
tai buvo kalbama Pakruo-
jo rajono neįgaliųjų dienos 
centro salėje. Paskaitą tema 
„Stresas ir sveika gyvense-
na“ čia skaitė iš Vilniaus at-
vykusi psichologė Kristina 
Girštautaitė. 

Psichologė akcentavo, 
kad stresą patiria visi – 
tiek neįgalieji, tiek ir svei-
ki žmonės. Ypač intensy-
viai išgyvename sužadėtu-

Pakruojis: Psichologiniai patarimai 
neišvengiantiems streso

vių, vaikų gimimo, skyry-
bų, artimųjų netekties lai-
kotarpius, stresą patiria-
me ir susiginčiję su kaimy-
nais, pirkdami parduotu-
vėje, ilgai laukdami auto-
buso ir t.t.

Stresą malšinti padeda 
raminamieji vaistai. Tačiau 
pranešėja pabrėžė, kad jų 
ne visada reikia griebtis. 
Yra ir kitų būdų, kaip ga-
lima sumažinti stresą: ben-
draujant su žmonėmis, dir-
bant mėgstamą darbą, mo-
terims mezgant, neriant, 
vyrams – skaitant mėgs-
tamą knygą, meistraujant. 

Patartina trumpam išeiti į 
gamtą atsipalaiduoti. Psi-
chologė atkreipė dėmesį, 
kad kai kurie žmonės stre-
są bando palengvinti alko-
holiu, to nepatartina da-
ryti – laikinai padeda, bet 
kenkia sveikatai, kyla ki-
virčų šeimoje, be to, nepi-
giai kainuoja. Norėdama 
klausytojams padėti atsi-
palaiduoti, K. Girštautaitė 
pasiūlė atlikti stresą mal-
šinančių pratimų užmer-
kus akis.

Po paskaitos buvo išda-
lintos anketos. Atsakę į tes-
to klausimus, klausytojai 

galėjo išsiaiškinti savo pa-
tiriamo streso lygį. Psicho-
logė su neįgaliaisiais ben-
dravo ir asmeniškai. 

Norintieji paskaitos 
metu koridoriuje galėjo 
pasitikrinti cukraus kiekį 
kraujyje. Paskaitos klausė 
apie 60 įvairiaus amžiaus 
neįgaliųjų. Kai kurie iš jų 
atvyko ir iš tolimų rajono 
vietovių. Tuo pasirūpino 
ilgametė Pakruojo rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Janina Jurgaitie-
nė. Apie renginį buvo pa-
skelbta rajoniniame laik- 
raštyje. 

Prie šaškių lentų – Neįgaliųjų draugijos nariai ir specialiosios 
mokyklos mokiniai.

Stovykloje neįgalieji atsisveikino su vasara.

sias laimėjimas – nuošir-
dus bendravimas, vienas 
kito supratimas.
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 Karolina Naprienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais pasidalijo poilsio 
Šventojoje įspūdžiais. 

Tą, nors ir labai vėjuotą, šeš-
tadienį buvo kaip reta rudenį 
saulėta diena. Atvykę į Palangą 
patekome į didelį šventinį šur-
mulį. O juk tai buvo paskuti-
nė rugsėjo diena! Pasirodo, čia  
vyko kurortinio sezono užda-
rymo šventė gražiu „Tūkstan-
čio stalų arba ilgojo stalo“ pa-
vadinimu. O ji sutapo su Pa-
sauline turizmo diena. Tądien 
mūsų kurortas tapo kultūrine 
erdve, su muzikiniais susitiki-
mais, kūrybinėmis ir edukaci-
nėmis dirbtuvėmis, stalo fut-
bolo ir gatvės krepšinio turny-
rais, sveiko maisto produktų, 
papildų ir sveikatingumo pre-
kių turgeliais, Žemaitijos tauto-
dailininkų darbų muge, gatvės 
muzikantais. Mane sužavėjo fo-
tografijos paroda „Amžinas at-
vaizdas. Akimirka sustingusi 
sidabre“. Nosį kuteno kepamų 
kepsnių kvapai, akį viliojo gra-
žiausiai išdėlioti skanėstai. Atro-
dė, kad visa J. Basanavičiaus ga-
tvė tapo ištisiniu šventiniu stalu. 

Mes, vieviškiai, į šią šventę 
patekome beveik atsitiktinai. O 
už šią galimybę esame dėkingi 
Vievio neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei Marijonai Pacevičie-
nei. Būtent jos paraginti vykome 
į kasmetinę poilsio savaitę prie 
jūros. Neslėpsiu, ne vienas abe-
jojome, ar šiemet verta važiuoti į 
Šventąją. Juk taip vėlai prie jūros 
dar neteko būti. Dabar ruduo... 
Greit temsta. Šalta. Nei jūroje 
maudytis, nei kopose degintis. 
O ir namuose rudens darbai lau-
kia.Tačiau nuostabiai pailsėjo-

me, geriau nei sezono įkarštyje. 
Tai kas, kad Šventosios mieste-
lis ištuštėjęs. Tai kas, kad liko tik 
viena veikianti kavinė ir vienin-
telis prekybos centras. Tai kas, 
kad neliko pramogų. Užtat ko-
kia ramybė! Užtat kokia didin-
ga, rūsti ir graži jūra! Koks skar-
dus žuvėdrų klyksmas tuščia-
me paplūdimyje! Ir kokie įspū-
dingi parasparnių bei jėgos ai-
tvarų sklandymai virš grėsmin-
gos jūros! O oras toks gaivus ir 
grynas, kad nuo ozono ir deguo-
nies pertekliaus net galva svai-
go! Tas dienas prie jūros (o jos 
buvo ypač saulėtos ir gražios) 
visi jautėmės sveiki ir be vaistų. 
Vaikščiojom po pušyną, gryba-
vom, virėm, kepėm ar net prisi-
džiovinom grybų žiemai.

Visas mūsų poilsio prie jū-
ros sėkmes vainikavo dar vie-
nas nuostabus sutapimas. Tą-
dien, kai aplankėm Švento-
sios Švč. Mergelės Marijos Jūrų 
žvaigždės bažnyčią, čia buvo 
aukojamos šv. Mišios, skirtos 
šios bažnyčios konsekravimo 

Vievis: Atsisveikinom su 
šėlstančia jūra 

 Biržų rajono neįgaliųjų draugi-
jos literatų klubo „Svajokliai“ va-
dovas Egidijus Saldys „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiške pasidali-
jo klubo surengtoje popietėje patir-
tais įspūdžiais. 

Gausiai susirinkusius Biržų 
rajono neįgaliųjų draugijos lite-
ratų klubo „Svajokliai“ narius 
pasitiko rudeniškos šalnos dar 
nepakąsti jurginų žiedai, skirti 
gimtadienius šventusiems klu-
bo nariams.

Kad rudens šalnos nepalies-
tų mūsų širdžių, ketvirtadie-
niais renkamės būrin pasidaly-
ti savo džiaugsmais, rūpesčiais, 
mintimis, sudėtomis į eilėraš-
čio posmus ar prozos kūrinė-
lių eilutes.

Gelstantys lapai, šiugždantys 

Biržai: Gerumu alsuojanti 
„Svajoklių“ popietė

po kojomis, kviečia gėrėtis įvai-
riausiomis gamtos spalvomis. 
Tačiau, pasak klubo narės Vita-
lijos Kairienės, kai kurie žmo-
nės nepastebi rudens grožio. Net 
nukritę įvairiaspalviai klevo la-
pai nesužavi. Ir paukščiai, kurių 
pavadinimų kai kurie nežinom, 
svetimi. Jonas Baltušis pastebėjo, 
kad nors paukščiai išskrido, kai 
kurie vis dar čia. Varnos juk pa-
likusios... Nuotaikingais ir drau-
giškais pastebėjimais dalijosi visi 
klubo nariai. 

Kasdien pastebime daug 
įvairiausių reiškinių, patiria-
me daug įspūdžių. Todėl daž-
nai, vienatvės apgaubti, savo 
pastebėjimus sudedame į eilė-

raščio posmą ar prozos eilutes. 
Susitikimo metu sutarėme, kad 
įdėmiai išklausę draugo kūry-
bą, pastebėsime joje kažką gra-
žaus, malonaus, virpinančio šir-
dį. Juk į kiekvieną reiškinį gali-
ma žvelgti dvejopai: su meile, 
ieškant grožio, gerumo, ir su ne-
apykanta, visur pastebint pyktį 
ir nesantaiką.

Šis susitikimas mūsų širdy-
se pasėjo tikro nuoširdumo ir 
draugiškumo sėklas. Kad gražūs 
jausmai, siautėjant rudeniškoms 
šalnoms ir žiemos speigams, ne-
išblėstų, kūrensime savo širdy-
se meilės ir gerumo židinį, ku-
riuo ir vėl dalysimės kitų susiti-
kimų metu.

iškilmėms. Mišioms vadovavo 
du Telšių vyskupai – J. Boruta 
ir L. Vodopjanovas bei dar 10 
kunigų ir diakonų. Išgirdome, 
kad dar 1994 m. Telšių  vysku-
pas A. Vaičius pašventino kerti-
nį bažnyčios akmenį, o 2003 m. 
vyskupas J. Boruta pašventino 
naują bažnyčią ir pakvietė pa-
rapijiečius bei kurorto svečius 
bendrai maldai. Tačiau tik da-
bar, kai Žemaitija atšventė 600 
metų žemaičių krikšto jubilie-
jų, bažnyčią konsekravo. Šven-
tės ritualas be galo iškilmingas 
ir jautrus. Pamatėm, kaip į baž-
nyčios altorių įmontuojama kap-
sulė su relikvija. Pamatėm, kaip 
iškilmingai šventais aliejais pa-
tepami bažnyčios kryžiai ir įtri-
namas altoriaus stalas. Buvo at-
likta dar daug apeigų, kurių mes 
nebuvome matę ir kai kurių net 
nesupratome. Bet visa tai labai 
jaudinančiai mus veikė ir pri-
vertė susimąstyti apie gyveni-
mo laikinumą ir laimę gyventi. 

Į Vievį grįžome pailsėję ne 
tik fiziškai, bet ir dvasiškai.

Grupė Vievio neįgaliųjų draugijos narių prie jūros.

2010 m. buvo atkurtas, apie tai, 
kad į ją galėtų patekti neįgalie-
ji, galima tik pasvajoti. Net ir 
kieme pravažiuoti vežimėliu 
trukdo griozdiški (autentiški) 
akmenys. Prie durų – vėl kliū-
tis: atsiremiame į nedidelį pa-
kylėjimą (laiptelį), o viena dvi-
gubų durų pusė užverta, prieš 
jas pastatytas muziejaus infor-
macinis stendas, tad ir pro jas 
neįvažiuosi. 

Kauno miesto muziejaus, 
kuris valdo Kauno pilį, direk-
torė Rita Garbaravičienė apgai-
lestavo, kad pilis visiškai nepri-
taikyta neįgaliųjų vežimėliuose 
poreikiams – ekspozicijos įreng-
tos antrame ir trečiame bokš-
to aukšte bei rūsyje. Direkto-
rės teigimu, laiptai į bokštą taip 
pat nepatogūs (kaip tikroje vi-
duramžių pilyje – siauri, statūs 
ir sukti), dėl jų muziejus nuolat 
sulaukia senjorų ar kitų sunkiau 
judančiųjų skundų. Taigi norin-
tys susipažinti su Kauno pili-
mi, pasidomėti istorija neįgalieji 
gali nebent šiaip ne taip įvažia-
vę į pirmąjį aukštą pažiūrėti in-
formacinį filmą, paklausyti mu-
ziejininkų pasakojimo. 

Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacijos 
atstovas Kauno regione Artūras 
Zumaras sakė, kad iš tiesų da-
rosi liūdna susidūrus su pavyz-
džiu, kai nesusišnekama su kul-
tūros paveldo specialistais. „At-
statant pilį neleido nė akmens 
pajudinti“, – sako A. Zumaras, 
nors šiais laikais, atrodo, netu-
rėtų kilti diskusijų, ar naujai sta-
tomi ir rekonstruojami objektai 
turi būti pritaikomi visų visuo-
menės narių poreikiams. Reikė-
jo pakovoti, pasak jo, ir dėl pri-
važiavimų į pilies teritoriją pri-
taikymo. 

Vis dėlto, svarsto R. Garba- 
ravičienė, gal ir buvo galima 
rasti kokį nors sprendimą nesu-
gadinus autentikos. Juk nėra iš-
likusių dokumentų, kaip Kauno 
pilis iš tikrųjų atrodė, jos atkūri-
mas sulaukė daug visuomenės 
kritikos. Štai, pavyzdžiui, iš pi-
lies bokšto šono įrengti laiptai 
nė iš tolo nepanašūs į autentiš-
kus, šalia jų galbūt galima buvo 
įrengti keltuvą ar liftą. Muzie-
jaus direktorė sako besitikinti, 
kad gavus ES finansavimą ne-
trukus bus sutvarkyta Kauno 
pilies bastėja, atstatytas dar vie-
nas bokštas, juos žadama pritai-
kyti ir neįgaliųjų poreikiams.

Estetika neturėtų užgožti 
žmogaus poreikių

Natūralu, kad kultūros pa-
veldo specialistai priešinasi 
bet kokiems pokyčiams, kurie 
prieštarauja kultūros vertybių 
išsaugojimo principams. Ta-
čiau, pasak A. Zumaro, juk vi-
sada galima rasti bendrų sąly-
čio taškų. 

Pavyzdžiui, ne vienus me-
tus vyksta ginčai dėl Kauno 

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos), 
dar žinomos kaip Kauno sobo-
ras, bažnyčios – neįgalieji rei-
kalauja įrengti keltuvą prie įė-
jimo laiptų. Tiesa, buvo padary-
tas porankis, tačiau jis nepato-
gus – pasak A. Zumaro, žmogui 
viena ranka, ypač dar silpnes-
ne, jo apimti neįmanoma. Ar-
chitekto paklausus, kodėl pa-
sirinktas būtent toks sprendi-
mas, buvo atsakyta, kad paiso-
ma estetikos kriterijų – prie di-
delio pastato esą netiktų smul-
kus porankis. 

Paveldosaugininkai nelei-
džia judinti ir autentiškų durų, 
kurios yra labai sunkios ir jų ne-
pajėgia atverti ne tik neįgalusis, 
bet ir dažnas kitas bažnyčios 
lankytojas. O juk galima jas pa-
daryti kur kas patogesnes įren-
gus atidarymą palengvinančius 
priedus – tai nereiškia, kad bū-
tina gadinti pačias duris. 

A. Zumaras kritikuoja trum-
paregišką architektų požiūrį į 
kultūros paveldo išsaugojimą. 
Jis įsitikinęs, kad architektūra 
yra aukščiau žmogaus: „Archi-
tektūra turi tarnauti žmogui, 
o ne žmogus architektūrai“, – 
sako jis. Juk ir Kaune yra ne vie-
nas pavyzdys, kaip ir labai ver-
tingus pastatus galima pritai-
kyti visų žmonių poreikiams – 
visi norintys gali patekti į Kau-
no Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčią, po ilgų derybų, pasak 
A. Zumaro, pritaikytas vienas 
Pažaislio kamaldulių vienuo-
lyno pastatas – reikia tik gera-
noriškumo ir dialogo. Jis pasa-
koja, kad besilankant Europoje 
teko matyti įvairiausių aplinkos 
pritaikymo pavyzdžių. Vienuo-
lyne Antverpene (Belgija) įreng-
ti keltuvai, pilyje Heidelberge 
(Vokietija) visur padaryti nuo-
lydžiai ir pan. 

Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociaci-
jos atstovo nuomone, deja, dar 
ne visi architektai turi pakanka-
mai žinių apie šiuolaikinės ar-
chitektūros pritaikymą visuo-
menės poreikiams, apie univer-
salaus dizaino principus. Jo ma-
nymu, tam daugiau dėmesio tu-
rėtų būti skiriama rengiant ar-
chitektus. 

Aurelija BABinskienė

Kas svarbiau – 
architektūra ar žmogus?

 Aldona Veikalienė laiške redak-
cijai papasakojo apie gražią šventę 
Gruzdžių neįgaliesiems. 

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos Gruzdžių padalinio 
nariai Pagyvenusių žmonių die-
ną nutarė surengti šventę. 

Spalio 1-ąją kas važiuoti, kas 
pėsti rinkosi į S. Nainio kavinę 
(verslininkas maloniai leido pa-
sinaudoti patalpomis). Susirin-
ko daug neįgaliųjų ir kitų Gruz-
džių bendruomenės narių, sve-

Šiaulių r.: Neįgaliųjų ir bendruomenės 
susibūrimas

čių. Šventėje dalyvavo Gruzdžių 
seniūnė Nijolė Bagdonavičienė, 
Jonas Dundulis.

Susirinkusiuosius pasveikino 
Neįgaliųjų draugijos padalinio 
pirmininkė Stasė Dijokienė. Ji pa-
linkėjo susirinkusiesiems daug 
sveikatos, jėgų, stiprybės gyve-
nime. Pirmininkės pavaduotoja 
Angelė Vaičiulienė organizavo 
įvairius žaidimus, minė mįsles, 

o laimėjusieji buvo apdovanoti 
neįgaliųjų sukurtais suvenyrais. 
Užgrojus muzikantui, kas galėjo, 
stojo į ratelį šokti. Buvo dainuoja-
mos liaudies dainos, kurias vedė 
ansamblyje dainuojančios mote-
rys. Šių eilučių autorė paskaitė 3 
savo kūrybos eilėraščius.

Esame dėkingi visiems, or-
ganizavusiems šventę. Žmonės į 
namus išsiskirstė gerai nusiteikę.

www.biciulyste.lt

Kauno soboras.
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49 metų Arminas yra dia-
betikas su stažu. Dėl šios 

klastingos ligos jis neteko inks-
tų, dalies pėdos ir beveik pra-
rado regėjimą. Dėl inkstų vei-
klos sutrikimo vyrui metus 
buvo reguliariai atliekama dia-
lizė, galiausiai jam buvo trans-
plantuotas inkstas, kurį pado-
vanojo tėvas. Sutrikus kraujo-
takai pėdoje dėl komplikacijų 
iš pradžių Arminas neteko vie-
no piršto, paskui kito, galiau-
siai buvo amputuota trečdalis 
pėdos. Dėl pažeistos akių tin-
klainės susigrąžinti regėjimo 
nepadeda nė stipriausi akiniai. 
„Bendrą vaizdą dar matau, bet 
smulkius daiktus kuo toliau, 
tuo sunkiau įžiūrėti. Jau nega-
liu jų išskirti“, – guodžiasi vy-
ras. Kada pasireikš kitų orga-
nų sutrikimai, gali būti tik lai-
ko klausimas. Mat diabetas la-
bai stipriai pažeidžia smulkią-

Diabetas gresia 
kiekvienam iš mūsų! 

sias kraujagysles, o būtent jos 
maitina mūsų vidinius organus. 

Šio paciento patirtis – geriau-
sias įrodymas, kad diabeto grės-
mė mūsų visuomenėje nuverti-
nama. Prastai kontroliuojamas 
diabetas pažeidžia vidaus or-
ganų smulkiąsias kraujagys-
les, sutrikdo šių organų funkci-
jas, vystosi vadinamoji diabeti-
nė pėda. Dėl atsiradusios neu-
ropatijos sutrinka žmogaus ju-
timai. Jis gali susižeisti, bet nie-
ko nejaučia. Organizmo atspa-
rumas būna sumažėjęs, todėl 
labai greitai per žaizdą patenka 
infekcija. Iš pradžių supūliuo-
ja minkštieji audiniai, po to in-
fekcija persimeta į kaulinį audi-
nį ir kaulas tiesiog sutrupa. To-
kiu atveju belieka tik amputaci-
ja – tenka nupjauti pirštą, pėdą 
ar net visą galūnę. Kita galūnės 
netekimo priežastis – gangrena, 
kai dėl sutrikusios kraujotakos 

atsiranda trofinės opos, pradeda 
juoduoti pirštai. Taip pat sergan-
tiesiems diabetu greičiau vystosi 
aterosklerozė, didėja insulto ar 
infarkto rizika. Diabetas – viena 
dažniausių aklumo ir dažniau-
sia galutinio inkstų nepakanka-
mumo priežastis.

Lietuvos endokrinologų 
draugijos pirmininko prof. An-
tano Norkaus teigimu, cukrinis 
diabetas yra klastinga liga, kuri 
pasaulyje jau pasiekė pandemi-
jos lygį. Lietuvoje registruota 
daugiau kaip 115 tūkst. sergan-
čiųjų cukriniu diabetu, tai reiš-
kia, kad ši klastinga liga kamuo-
ja kas 20-tą mūsų šalies gyven-
toją. Kasmet nuo diabeto ir jo 
komplikacijų mūsų šalyje mirš-
ta per 3 200 žmonių, t. y. apie 10 
per dieną. Tačiau šie skaičiai ne-
atspindi realios situacijos ir grės-
mės – antra tiek diabeto atvejų 
yra nediagnozuota, nes sergan-
tieji dažnai niekuo nesiskun-
džia, todėl diagnozė nustatoma 
pavėluotai, jau išryškėjus diabe-
tinėms komplikacijoms.

Pasak Santariškių klinikų gy-
dytojos endokrinologės Žydrū-

nės Visockienės, jei anksčiau vi-
dutinis rizikos susirgti diabetu 
amžius buvo įvardijamas apie 
30 metų, dabar amžiaus ribos 
gerokai nusitrynusios ir II tipo 
diabetas diagnozuojamas net-
gi vaikams. Deja, Lietuvoje di-
abetas gydomas pagal tokį al-
goritmą, kuris yra finansiškai 
„pavežamas“ mūsų šalies biu-
džetui, bet neatitinka šiuolai-
kinių medicininių rekomenda-
cijų. Šiuolaikiškas individuali-
zuotas gydymas neprieinamas. 
Be to, nustatytas griežtas eilišku-
mas, nuo kurio kompensuojamo 
vaisto gydymą galima pradėti, 
ir tik šiam nepadėjus leidžiama 
skirti kitą.

Tiksinti diabeto bomba rei-
kalauja griežtos ligos priežiū-
ros, kurią reikia pertvarkyti iš 
esmės. Tam reikalinga politinė 
valia ir aktyvus judėjimas, ska-
tinantis visuomenę keisti gyve-
nimo būdą. Mat naujausio, 2014 
m. rugsėjo mėn. paskelbto Eu-
ropos diabeto tyrimų asociaci-
jos diabeto indekso duomeni-
mis, Lietuva užima 29-ąją vietą 
iš 30 Europos šalių. „Pagal esa-

mus klinikinius duomenis nė 
vienas medikamentas neturi ge-
resnio efekto, kalbant apie dia-
beto prevenciją rizikos grupėje, 
kaip gyvenimo koregavimas. 
Šiuo atžvilgiu svarbiausi profi-
laktikos veiksniai – mityba ir ju-
dėjimas“, – teigia Ž. Visockienė.

Kad šie veiksniai – ne tik 
puiki prevencijos, bet ir ligos 
kontrolės priemonė, rodo jau 17 
metų su diabetu gyvenančio 81 
metų Arturo Flikaičio patirtis. 
Vyras vis dar sugeba gliukozės 
kiekį kraujyje kontroliuoti gyve-
nimo būdu, pirmiausiai – mity-
ba, ir iki šiol išvengia leidžiamo 
insulino. „Jei ryte atsikėlęs jau-
čiuosi nelabai gerai, jau žinau, 
kad vakarykštė mityba nebuvo 
gera. Deja, šios ligos jau nieka-
da neįmanoma pamiršti. Prak-
tiškai tai tapo gyvenimo būdu – 
jau automatiškai kiekvieną pa-
tiekalą vertinu pagal tai, ar ga-
liu jį valgyti“, – atvirauja vyras, 
Anapilin dėl komplikacijų pa-
lydėjęs ne vieną pažįstamą di-
abetiką, bandžiusį pergudrau-
ti savo ligą.

Jūratė sAveikienė

Daktaras
Aiskauda

Vienas iš labiausiai paplitu-
sių rudens laikotarpio ne-

malonumų – ūmios kvėpavimo 
takų ligos, apibendrintai vadi-
namos peršalimo ligomis. Šios 
ligos dažniausiai atsiranda tuo-
met, kai staigiai atšalus orams, 
neužsigrūdinusio (grūdintis ir 
mankštintis patartina ištisus me-
tus; beje, susirgus grūdinimasis 
ir mankšta nebepadės, o greičiau 
pakenks), o neretai dar ir apskri-
tai nusilpusio (dėl ligos, žalin-
gų įpročių, sunkaus darbo, pa-
tiriamų stresų, nuolatinės įtam-
pos) žmogaus organizmas (tiks-
liau – bendroji imuninė sistema) 
per trumpą laiką nespėja prisitai-
kyti prie nepalankių oro sąlygų 
ir apsiginti nuo infekcijos. Tiesa, 
šiomis ligomis mus susargdina 
ne šaltis, drėgmė ir skersvėjis, o 
įvairūs virusai.

Medicinoje peršalimo ligos 
dažniausiai klasifikuojamos kaip 
viršutinių ar apatinių kvėpavimo 
takų pažeidimai; pirmuoju atve-
ju – sloga, faringitas (ryklės už-
degimas), antruoju – laringitas 
(gerklų uždegimas), tracheitas 
(trachėjos gleivinės uždegimas), 
bronchitas (bronchų uždegimas). 
Taigi peršalimas ir dar kitokie or-
ganizmui nepalankūs faktoriai 
(pvz., pervargimas, stresai, ner-
vinė įtampa, žalingi įpročiai, įvai-

Peršalimo ligų sezonas jau prasidėjo
rios traumos, ligos) susilpnina 
imuninę sistemą ir sudaro palan-
kias sąlygas virusinei infekcijai. 

Užkrato plitimo keliai
Sveiki žmonės peršalimo ligų 

virusais užsikrečia nuo šių viru-
sų nešiotojų, pvz., su jais kalbė-
damiesi, ypač kai pastarieji ko-
sėja ar čiaudėja, sveikindamiesi 
(kai paduodama ranka), taip pat 
per virusais užkrėstus daiktus 
(durų rankenos, telefonai, kom-
piuteriai, rašikliai, rankšluosčiai 
ir kiti daiktai). Beje, per rankas 
virusais užsikrečiama netgi tuo-
met, kai neplautos rankos tik pri-
artinamos prie veido (virusai pa-
tenka į burną ar nosį).

Gydytis reikia nedelsiant 
Reiktų tuoj pat pradėti gydy-

tis (ir ypač vengti persišaldyti pa-
kartotinai) vos pajutus pirmuo-
sius peršalimo požymius – čiau-
dulį, slogą, nosies užsikimšimą 
(„užgulimą“), gerklės perštėji-
mą (kutenimą) ar skausmą, ko-
sulį, balso užkimimą, akių aša-
rojimą, galvos skausmą, gauses-
nį prakaitavimą, drebulį, tempe-
ratūros padidėjimą iki 370–380 C 
(kartais temperatūra būna nor-
mali net ir sunkesniais ligos atve-
jais), bendrą silpnumą, nuovargį.

Neskubėkime gydytis 
antibiotikais

Dar vis atsiranda žmonių, 
kurie, norėdami greitai pasveik-
ti nuo peršalimo ligų, nepasita-
rę su gydytoju, vartoja antibioti-
kus ir dar labiau susargdina or-
ganizmą. Kodėl? Mat antibioti-
kai (ypač plataus veikimo spek-
tro) sunaikina ne tik ligą suke-
liančius, bet ir naudingus žar-
nyno mikrobus. Dėl to žarnyne 
pradeda daugintis antibiotikams 
atsparūs „blogiečiai“ mikrobai; 
pastarieji, susidarius tam tikroms 
sąlygoms, gali sukelti sunkius 
uždegimus. Mat sunaikinus „ge-
riečius“ mikrobus sutrikdomas 
maisto sudėtinių dalių virškini-

mas ir įsisavinimas. Kuo tai pa-
sireiškia? Dažnai viduriuojama, 
pučia vidurius (gali girdėtis gur-
guliavimas), neretai skauda pil-
vą, būna prasta nuotaika, atsi-
randa irzlumas, bendras silpnu-
mas, sumažėja darbingumas. Jei 
susargdintas žarnynas negydo-
mas, gali pradėti slinkti plaukai, 
deformuotis nagai, neretai suser-
gama mažakraujyste, burnos er-
tmės, lūpų gleivinės uždegimu.

Peršalimo požymiai
Ligos požymiai dažniausiai 

atsiranda nuo peršalimo praė-
jus vos 1–3 dienoms. Pradžio-
je gali būti nuovargis, didesnis 
prakaitavimas, sloga, čiaudulys, 
šaltkrėtis. Be to, peršti nosiaryk- 
lę, ašaroja akys, skauda galvą, 
kartais nežymiai padidėja kūno 
temperatūra (vaikams ji gali pa-
didėti labiau). Gana dažnas reiš-
kinys, kai infekcija neapsiribo-
ja nosies sritimi, bet dar paken-
kia gerklei, gerkloms ir susarg-
dina bronchus. Tokiais atvejais 
ligoniai pradeda arba sausai ko-
sėti (tai gali trukti maždaug iki  
10–14 d.), arba dėl atsiradu-
sios bakterinės infekcijos atko-
sėja gelsvų skreplių. Atsiradus 
ir ypač užsitęsus pastarajam li-
gos „posūkiui“, nereiktų sudė-
jus rankas laukti rimtesnių ligos 
komplikacijų – pūlingo prienosi-

nių ančių arba vidurinės ausies 
uždegimo – ir kaip galint grei-
čiau pasirodyti gydytojui.

Kuo peršalimo ligos 
skiriasi nuo gripo?

Nemažai nurodytų peršali-
mo simptomų yra būdingi ir gri-
pui (žr. lentelę). Peršalimo ligas 
sukelia vienas iš daugybės rūšių 
peršalimo virusų, gripą – vie-
nas iš keleto A arba B tipui pri-
klausančių gripo virusų. Kadan-
gi peršalimo virusų yra palyginti 
labai daug, todėl ligi šiol dar ne-
pavyko (kaip, pavyzdžiui, prieš 
gripą) sukurti skiepų. 

Pastabos: 
1.Vaikai peršalimo ligomis 

serga kur kas sunkiau negu su-
augusieji, o ligõs eiga gali būti 
netgi netipinė. Todėl reiktų su-
sirgusį vaiką parodyti gydytojui. 

2. Suaugusiems sirgti perša-
limo ligomis praktiškai nėra la-
bai pavojinga, jei kartu neserga-
ma lėtinėmis plaučių, širdies ir 
kt. ligomis.

Ką daryti pačią pirmąją 
ligos dieną

Pačią pirmąją ligos dieną 
prieš miegą reiktų išgerti 2 stikli-
nes karštos aviečių ar liepžiedžių 
arbatos, prie pėdų pridėti pipiri-
nį pleistrą. Dar galima įtrinti del-

nus ir pėdas česnako košele ar 
pašildyta ricina (po to užsimau-
namos vilnonės puskojinės, ran-
kos laikomos po antklode). Gy-
domasis efektas sustiprės, jei į 
pašildytą riciną (2 šaukštai) įpil-
sime valyto terpentino (šaukš-
tas ar kiek mažiau) ir šiuo miši-
niu prieš miegą lengvai įtrinsi-
me krūtinę. 

Gera priemonė ir obuolių ac-
tas. Daroma taip: plaštakos pa-
merkiamos į karštą vandenį, pa-
laikoma apie 10 min., sausai nu-
šluostoma. Po to delnai įtrinami 
obuolių actu ir einama miegoti 
(rankos – po antklode). 

Dažniausiai po tokių proce-
dūrų gerai išsimiegama ir išpra-
kaituojama. Kitos dienos rytą 
dažnas ligonis jaučiasi pastebi-
mai geriau. 

Kompleksinis gydymas
Jeigu po nurodytų gydymo-

si būdų nejaučiama greito page-
rėjimo arba jis būna vos paste-
bimas, tenka gydytis komplek-
siškai ir ilgiau. Šiam tikslui ypač 
naudingos inhaliacijos, skalavi-
mai, kitos procedūros ir net dieta. 

Per pirmąsias 2–3 ligos die-
nas reiktų vengti sunkiai virš-
kinamo ir kaloringo maisto. Jis 
turėtų būti pakeistas daržovių 
sriubomis, salotomis ir vaisiais. 
Per dieną reiktų išgerti mažiau-
siai 6–8 stiklines skysčių (ypač 
šiltų). Geriant arbatą, reiktų ne-
užmiršti į ją įdėti skiltelę citrinos 
arba išspausti jos sulčių. Naudin-
ga gerti šviežiai išspaustų įvairių 
vaisių, ypač ananasų sulčių. Pui-
kiai gali padėti ir morkų sultys. 

Reiktų daugiau gulėti. Kam-
bario temperatūra turėtų būti 
apie 200 C. Pageidautina drėkin-
ti patalpų orą (jeigu sausas) spe-
cialiu garintuvu arba iš indo su 
karštu vandeniu, mat drėgnas 
oras mažina kosėjimą, pade-
da lengviau kvėpuoti per nosį, į 
kvėpavimo takus mažiau paten-
ka dulkių.

Romualdas OGinskAs

Ligos požymiai perŠaLimas gripas

sloga, nosies užgulimas dažnai kartais

čiaudulys dažnai retai

kosulys nestiprus arba vi-
dutinis

stiprus

bendras silpnumas kartais dažnai, gali tęstis 14–21 d.

galvos skausmas kartais dažnai

raumenų skausmas retai, nestiprus beveik visada, dažnai stiprus

galimos komplikacijos sinusitas, ausų už-
degimas

sinusitas, bronchitas, ausų, 
plaučių uždegimas, menin-
gitas

karščiavimas labai retai dažnai, trunka 3–4 d.

stiprus išsekimas niekada dažnai

angina dažnai kartais
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„Negalią turiu nuo vaikys-
tės. Ji nustatyta neterminuo-
tai. Norėčiau sužinoti, kodėl 
Darbo birža į profesinę reabi-
litaciją siunčia tik tuos asme-
nis, kuriems iki neįgalumo ly-
gio termino pabaigos yra likę 
ne mažiau kaip 180 kalendo-
rinių dienų?“ – klausia „Bičiu-
lystės“ skaitytoja G. M. iš Ma-
žeikių rajono.

Atsako Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Lygių gali-
mybių skyriaus specialistai.

Profesinės reabilitacijos pas-
laugų poreikio nustatymo krite-
rijų apraše, patvirtintame socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 
2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Su Ramune Butkevičiene susi-
pažinome Kazlų Rūdos neį-

galiųjų draugijoje. Jauna moteris 
dirbo masažuotoja. Žmonės jos 
darbu buvo patenkinti. Moteris 
turėjo vyrą ir jau nemažą sūnų. 

Mūsų širdys pajuto drau-
gystę, kuri tęsiasi iki šiol. Išsi-
kalbėjome. Sužinojau, kad Ra-
munė nori dar vieno vaikelio – 
bus vyresnėliui broliukas. Tik 
vėliau supratau, kad tai jau nu-
spręsta... Tereikėjo sutvarkyti vi-
sus reikiamus dokumentus, kaip 
ir paimant į šeimą pirmąjį, tada 
4 mėnesių sūnų. Naujajam šei-
mos nariui – 2 metukai. 

Ji laiminga, nors dėl pavel-
dimos regėjimo ligos (Ramu-
nės regėjimas – vos 1 procentas) 
savo kūną sąmoningai sutvar-
kė taip, kad netaptų motina. Ta-
čiau kas gali nustelbti motinys-
tės džiaugsmą? Niekas. Ir pasi-
tarusi su vyru ji priėmė spren-
dimą. Tad jų namuose žaidė jau 
du berniukai. 

Pasiimdama į šeimą antrą-
jį sūnelį Ramunė žinojo, kad jis 
turi dar du vyresnius brolius. 
Pamažu surado ir juos. Norėjo 
pradžiuginti visus draugėn su-
sirinkusius. Broliai pradėjo lan-
kytis jos namuose. Nebuvo pa-
prasta – juk jie gyveno vaikų na-
muose. Atėjo laikas, kai jaunoji 
moteris tapo mama visiems vai-
kams. Visi penki apsigyveno po 
vienu stogu. 

Na, o vyras kitaip supra-
to gyvenimą. Jų keliai išsisky-
rė. O Ramunė su savo keturiais 
nuostabiais vaikais kūrė gyve-
nimą toliau. Tenka spręsti daug 
įvairių buities ir šeimos reikalų. 
Pirmasis įvaikintas sūnus eina 
į trečią klasę, antrasis, mažylis, 
jau sėdo į paruošiamosios klasės 

Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Kur tie neišsemiami 
jėgos ir drąsos šuliniai? 

suolą. Vidurinysis iš brolių mo-
kosi pirmoje gimnazijos klasė-
je, o vyriausias sūnus – 11-okas. 
Jis labai stengiasi būti savaran-
kiškas. Vaikų paauglystė verčia 
jauną moterį kibti į psichologi-
ją, ieškoti patarimų, sprendi-
mų. Jau kelintus metus R. But-
kevičienė kremta aukštuosius 
mokslus. Egzaminus laiko 9-tu-
kais, 10-tukais. 

To jai dar neužtenka. Nusi-
pirko žemės – nusprendė par-
duoti senąją sodybą, pasistaty-
ti namą, kad būtų visiems vie-
tos. Be to, ir jos patėvis gyve-
na kartu, tad ir šis rūpi. Dabar 
iš miesto vis važinėja prie būsi-
mo namo. Kilnoja ne moters pe-
čiams skirtas sijas, impregnuoja 
medieną būsimam namui, kasa 
pamatus ūkiniam pastatui. Sva-
joja apie tvenkinį – nori padidin-
ti esamą...

Ir sakykite jūs man – iš kur ši 
moteris semiasi tiek jėgos ir drą-
sos?! Sėkmės tau, Ramune!

Milda kiŠkienė, Kazlų Rūda
Aldonos Deltuvaitės nuotr.

Prieš porą metų Ramunė Butkevi-
čienė dalyvavo ir Šventojoje vyku-
siame literatų seminare. 

Nori susipažinti
Esu 35 metų neįgalus vaikinas (turiu kalbos sutrikimą).  

Esu tvarkingas, kultūringas, nuoširdus. Ieškau gyvenimo 
draugės, kuri būtų paprasta ir nuoširdi.

Arnas (iš Kupiškio), tel. +370 674 98939. 

Nr. A1-302, įtvirtinta nuostata, 
kad asmenims, kuriems nusta-
tytas darbingumo lygis, profe-
sinės reabilitacijos paslaugų po-
reikis nustatomas, jei iki nusta-
tyto darbingumo lygio termino 
pabaigos yra likę ne mažiau kaip 
180 kalendorinių dienų. Tačiau 
asmenims, kuriems 0–45 pro-
centų darbingumo lygis nusta-
tytas neterminuotai, ši nuosta-
ta netaikoma. Jie bet kada gali 
kreiptis į teritorinę darbo bir-
žą dėl siuntimo į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
bą nustatyti profesinės reabili-
tacijos paslaugų poreikį.

Klausėte – 
atsakome

Profesinės 
reabilitacijos 

poreikio 
nustatymas

lėšų. Paskaičiuota, kad savival-
dybės galėtų gauti iki 856 mln. 
litų. Už šią sumą jos galėtų nu-
pirkti apie 11 tūkst. būstų ir jais 
aprūpinti apie trečdalį šiuo metu 
jo laukiančiųjų.

Daugiau  
uždirbančios šeimos 

nepraras teisės nuomoti 
socialinį būstą

Dar viena siūloma naujovė – 
pakelti pajamų ribą, nuo kurios 
asmuo nebetenka teisės nuomoti 
socialinį būstą arba gauti būsto 
nuomos ar išperkamosios nuo-
mos mokesčių dalies kompen-
sacijas. Šiuo metu asmenys teisę 
nuomoti socialinį būstą praran-
da, jei jų pajamos viršija 5 proc. 

nuo nustatytos ribos, t.y. sudaro 
daugiau nei 55 Lt vienam asme-
niui per mėnesį. Siūloma nusta-
tyti, kad teisę į paramą asmenys 
prarastų tik tuomet, kai jų turtas 
ar pajamos viršytų daugiau nei 
20 proc. (220 Lt asmeniui) nusta-
tyto dydžio.

„Siekdami paskatinti žmo-
nes dirbti ir užsidirbti nepraran-
dant teisės į socialinį būstą, iki 
20 proc. padidinam leistiną nu-
krypimą nuo nustatytos pajamų 
ar turto ribos, nuo kurios asmuo 
netenka teisės nuomoti socialinį 
būstą. Pavyzdžiui, Vilniuje gy-
venančiai trijų asmenų šeimai 
nustatytas dydis šiuo metu sie-
kia 26 400 Lt per metus, tad šiai 
ribai padidėjus 20 proc., nema-

žai šeimų išsaugos teisę gyven-
ti socialiniame būste“, – pabrė-
žė ministrė A. Pabedinskienė.

Tikimasi, kad siūlomos nau-
jovės, įskaitant ir ES struktūri-
nių fondų paramą (172 mln. Lt 
iki 2020 m.), sumažins laukian-
čiųjų socialinio būsto skaičių 
apie 40 proc.

Šiemet socialinio būsto fon-
do plėtrai numatyta skirti 18,25 
mln. litų. Lėšos savivaldybėms 
paskirstomos įvertinus sociali-
nio būsto nuomos savivaldybė-
se laukiančių asmenų (šeimų) 
skaičių.

Naujas Paramos būstui įsigy-
ti ar išsinuomoti įstatymas įsiga-
lios nuo 2015 metų sausio 1 d. 

„Bičiulystės“ ir sADM inf.

Socialinio būsto bus galima  
sulaukti greičiau (atkelta iš 1 psl.)

Vilniaus geležinkelio stoty-
je pristatyta pano-mozaika 

„Svajonės – kelionės“. Ją kūrė 
daugiau nei 250 negalią turin-
čių vaikų ir kitų projekto daly-
vių kartu su keramike Sonata 
Kazimieraitiene. Renginyje da-
lyvavo prie projekto savo dar-
bais prisidėję vaikai, Dailės aka-
demijos atstovai, AB „Lietuvos 
geležinkeliai" vadovai, kitų rė-
mėjų atstovai.

Šis projektas buvo pradėtas 
2014-ųjų pavasarį. Vaikai iš Vil-
niaus dienos centro „Šviesa“, Vil-
niaus Verkių daugiafunkcinio 
centro, vėžiu sergančiais vaikais 
besirūpinančio fondo „Mamų 
unija“, Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro, 
Vilniaus „Vilties“ specialiosios 

Vilniaus geležinkelio stotyje – vaikų 
kvietimas nepamiršti svajoti

mokyklos-daugiafunkcinio cen-
tro bei Bernardinų socialinio cen-
tro projekto metu piešė piešinius, 
vėliau lipdė keramikos darbe-
lius. Iš visų vaikų darbelių, pa-
dedant S. Kazimieraitienei ir ki-
tiems Dailės akademijos darbuo-
tojams, gimė keramikos pano–
mozaika „Svajonės – kelionės“.

Pagrindiniai lipdymo darbai 
vyko Vilniaus dailės akademi-
jos Keramikos katedros patal-
pose. Taip pat buvo vykstama į 
Santariškių vaikų onkologijos li-
goninę ar Vilniaus specialią mo-
kyklą „Viltis“. Darbui buvo nau-
dojamas specialus baltas šamo-
tas iš Vokietijos ir specialios gla-
zūros, pritaikytos neprofesiona-
lams. Vaikų grupės galėjo rink-
tis temas lipdiniams – jie darė 

namelius, žuvytes, gėles, debe-
sis, o savo darbus glazūravo pa-
tinkančiomis spalvomis. Darbe-
liai buvo išdegti ir sudėti į ben-
drą pano-mozaiką.

Pasak AB „Lietuvos geležin-
keliai“ generalinio direktoriaus 
Stasio Dailydkos, Vilniaus gele-
žinkelio stotyje atsiradęs vaikų 
kūrinys turėtų visiems priminti, 
kad viena iš svarbiausių kelionių 
mūsų gyvenimuose yra kelionė 
savo svajonių link.

„Bičiulystės“ inf. 

„Džiaugiamės, kad visi drauge, 
bendradarbiaudami su kitomis 
institucijomis,  galime prisidėti 
prie darbų ir sukurti tokią aplin-
ką, kuri padeda miesto gyven-
tojams. Norėtųsi, kad Vilnius 
būtų pirmas miestas, apie kurį 
būtų sakoma – jame nėra sveti-
mo skausmo. Kolektyvui linkiu 
ištvermės ir kantrybės tokiame 
sunkiame ir atsakingame dar-
be“, – naujiems namams įteik-
damas angelo sergėtojo skulp-
tūrėlę sakė Vilniaus meras Ar-
tūras Zuokas. 

Vilnius jau turi grupinio 
gyvenimo namus

Praėjusią savaitę Valakampiuose perkirpta simbolinė pir-
mųjų Vilniaus miesto savivaldybės grupinių gyvenimo 
namų atidarymo juostelė.

300 kv. m patalpose įrengti 
10 kambarių, pagalbinės patal-
pos, valgomasis, virtuvėlė, poil-
sio zona. Šiuose namuose neįga-
lieji gyvena vienviečiuose kam-
bariuose, aplinka  pritaikyta ju-
dėjimo negalią turintiems as-
menims. Pasak Grupinio gyve-
nimo namų direktorės Danutės 
Leščinskienės, turintieji lengvą, 
vidutinę ar sunkią proto ir kom-
pleksinę negalią čia gali gauti 
praktiškai visas socialines pas-
laugas. Visiškai nesavarankiš-
kam asmeniui teikiama kom-

pleksinė, nuolatinės specialistų 
priežiūros reikalaujanti pagalba. 

Grupiniai gyvenimo namai – 
tai jau 5-asis už Europos Sąjun-
gos, savivaldybės ir valstybės  
lėšas įgyvendintas projektas so-
cialinėje srityje. Projekto vertė – 
daugiau kaip 1 mln. Lt. Savival-
dybė projektui įgyvendinti sky-
rė beveik 150 tūkst. Lt. Ji taip pat 
skirs lėšų šiems namams išlaiky-
ti – 180 tūkst. Lt metams.

Pasak sostinės savivaldybės 
Viešųjų ryšių skyriaus išplatin-
to pranešimo, Socialinių paslau-
gų namuose, įrengtuose Vilniu-
je per 3 metus įgyvendinant ES 
projektus, gyvena, gauna pa-
galbą ir paramą  218 sostinės 
gyventojų – neįgalių vaikų, kri-
zės ištiktų moterų ir šeimų, psi-
chikos ir proto negalią turinčių 
žmonių.

„Bičiulystės“ inf.

Neįgalių vaikų sukurta pano-mozaika Vilniaus geležinkelio stotyje.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – 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 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/5) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (71). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Magiški 
fėjų Vinksių nuotykiai (5/5) . 13.30 
Mažasis princas (18) . 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (10/6) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(1/9) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 19.50 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (25). 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 LRT forumas. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 23.10 
Vakaro žinios. 23.30 Dabar pasau-
lyje. 24.00 Dokumentinio kino vaka-
ras. Premjera. Merkel portretas. Di-
džioji Britanija, 2013 m. (Subtitruota). 
1.00 Senis (241) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 4.35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 5.25 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 

Antradienis, spalio 21 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/6) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (72). 11.00 Merkel portretas. Di-
džioji Britanija, 2013 m. (Subtitruota, 
kart.). 12.00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 13.00 Magiški fėjų Vink-
sių nuotykiai (5/6) . 13.30 Aivenhas 
(34). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (10/7) N-7. 17.10 Prem-
jera. Didysis Gregas (1/10) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Emigrantai. 19.50 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (26) . 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Specialus ty-
rimas. 21.55 Lietuva gali. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Du-
rys atsidaro. Kultūros žurnalas. Ved. 
Lolita Bytautaitė. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Pa-
saulio dokumentika. Indijos laukinės 
gamtos paslaptys. JAV, 2011 m. 1 d. 
Dramblių karalystė (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (242) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Stilius (kart.). 
4.35 Emigrantai (kart.). 5.20 Specia-
lus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, spalio 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/7) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(73). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/7) . 13.30 
Mažasis princas (19). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (10/8) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(1/11) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(27) . 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Auksinis protas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Karo šešėly-
je. Danija, 2008 m. 2 d. 1.00 Senis 
(243) N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Mėnulio fazė (kart.). 4.35 
Gyvenimas (kart.). 5.25 Durys atsi-
daro (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/8) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(74). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Durys atsidaro (kart.). 13.00 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (5/8) 
. 13.30 Aivenhas (35). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (10/9) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(1/12) N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Tikri vyrai. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (28) . 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Svajonę turiu. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Pasau-
lio dokumentika. Uždraustasis Čingis-
chano kapas. Didžioji Britanija, 2011 
m. 1.00 Senis (244) N-7. 2.00 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai (kart.). 4.35 Tikri 
vyrai (kart.). 5.25 Lietuva gali (kart.). 

Penktadienis, spalio 24 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/9) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(75). 11.00 Meilė kaip mėnulis (25–
28) (kart.). 13.00 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai (5/9) . 13.30 Mažasis princas 
(20). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (10/10) N-7. 17.10 Prem-
jera. Didysis Gregas (1/13) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
18.50 Premjera. Kelias į laimę 2 (2/3) 
N-7. 19.50 Duokit šansą. Ved. Skir-
mantė Palčinskaitė. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 22.50 Specialus tyrimas 
(kart.). 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Premjera. Sprogimo banga. Veiksmo 
trileris. JAV, 1994 m. N-14. 2.05 Se-
nis (245) N-7. 3.05 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.50 Duokit šansą (kart.). 
5.25 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, spalio 25 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 7.55 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimto-
ji žemė. 9.00 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas (9, 10). 9.25 Ai-
venhas (36). 9.50 Premjera. Čaplinas 
(40). 10.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.00 Durys atsidaro kart.). 
11.30 Lietuva gali (kart.). 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Uždraustasis 
Čingischano kapas. Didžioji Britanija, 
2011 m. (kart.). 13.00 Istorijos detek-
tyvai N-7. 14.00 Duokit šansą (kart.). 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota). 15.00 Emigrantai (kart.). 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Sveikinimų koncertas. 18.30 
Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Auksinis balsas. 23.30 Ketverios ves-
tuvės ir vienerios laidotuvės. Roman-
tinė komedija. Didžioji Britanija, 1994 
m. (Subtitruota) N-7. 1.35 Senis (246) 
N-7. 2.35 Istorijos detektyvai (kart.) 
N-7. 3.20 Auksinis balsas (kart.). 5.25 
Gimtoji žemė (kart.). 

Sekmadienis, spalio 26 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (kart.). 7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota, kart.). 8.00 Girių ho-
rizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Premjera. Šervudo padauža Robinas 
Hudas (11, 12). 9.25 Aivenhas (37). 
9.50 Premjera. Čaplinas (41). 10.00 
Gustavo enciklopedija (Subtitruota). 
10.30 Brolių Grimų pasakos. Baltuo-
lė ir Rožytė. Vokietija, 2012 m. 11.45 
Mokslo ekspresas. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Indijos laukinės gamtos 
paslaptys. JAV, 2011 m. 2 d. (Sub-
titruota). 13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Premjera. Puaro (13/3) Nu-
mirėlio kvailystė. N-7. 15.00 Premjera. 
Dujos – Rusijos ginklas. Dok. f. Šve-
dija, 2014 m. (Subtitruota). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Krepšinis. LKL čempionatas. Klaipė-
dos „Neptūnas“ – Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Pertraukoje – Lašas po lašo. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama. 19.55 Sa-
vaitė. 20.30 Panorama. 21.00 Mėnu-
lio fazė. 22.00 Premjera. Imperija (4– 
6) N-7. 0.25 Auksinis protas (kart.). 
1.45 Senis (247) N-7. 2.45 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (13/3) 
Numirėlio kvailystė (kart.) N-7. 4.15 
Pasaulio panorama (kart.). 4.40 Sa-
vaitė (kart.). 5.05 Bėdų turgus (kart.). 

Pirmadienis, spalio 20 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (15) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (17) (kart.) N-7. 7.50 Brazi-
lijos aveniu (151) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1973). 10.00 Paskutinis iš Ma-
gikianų (13, 14) N-7. 11.05 Kapitonas 
Amerika. Pirmasis keršytojas. Veiks-
mo f. JAV, 2011 m. N-7. 13.30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (21). 14.00 
Slibinų dresuotojai (16) N-7. 14.30 
Simpsonai (18, 19) N-7. 15.30 Nemy-
lima (36) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as N-7. 
20.30 Pasmerkti 3 (29) N-7. 21.00 Fa-
rai. Policijos darbo realybės drama 
N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Kerštas (8) N-14. 23.10 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (7) N-14. 0.10 Raite-
lis be galvos (11) N-14. 1.10 Skanda-

las (7) N-14. 2.00 Daktaras Hausas (2) 
N-14. 2.50 Choras (3) N-7. 

Antradienis, spalio 21 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Slibi-

nų dresuotojai (16) (kart.) N-7. 6.55 
Serialo pertraukoje – Žalioji enciklope-
dija. 7.20 Simpsonai (19) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (152) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1974). 10.00 Pasku-
tinis iš Magikianų (15, 16) N-7. 11.00 
Aistros spalvos (32) N-7. 12.00 Ponas 
Jangas (16). 12.30 Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys (8) N-7. 13.00 Mažylių nuo-
tykiai (19). 13.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (22). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (17) N-7. 14.30 Simpsonai (20, 
21) N-7. 15.30 Nemylima (37) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Prieš srovę N-7. 20.30 Pa-
smerkti 3 (30) N-7. 21.00 VIP (6) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Nema-
toma riba (1) N-14. 23.25 CSI krimi-
nalistai (302) N-14. 0.25 Raitelis be 
galvos (12) N-14. 1.20 Skandalas (1) 
N-14. 2.10 Daktaras Hausas (3) N-14. 
3.00 Choras (4) N-7. 

Trečiadienis, spalio 22 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (17) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (21) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (153) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1975). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (17, 18) N-7. 11.00 Ais-
tros spalvos (33) N-7. 12.00 Ponas 
Jangas (17). 12.30 Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys (9) N-7. 13.00 Mažylių nuo-
tykiai (20). 13.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (23). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (18) N-7. 14.30 Simpsonai (22, 24) 
N-7. 15.30 Nemylima (38) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Kvieskite daktarą! N-7. 20.30 
Pasmerkti 3 (31) N-7. 21.00 Aš – kino 
žvaigždė (6) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.05 Vikingų loto. 22.10 Ele-
mentaru (7) N-7. 23.10 Pelkė (6) N-14. 
0.10 Raitelis be galvos (13) N-14. 1.10 
Skandalas (2) N-14. 2.00 Daktaras 
Hausas (4) N-14. 2.50 Choras (5) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 23 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (18) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (23) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (154) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1976). 10.00 Paskutinis iš Ma-
gikianų (19, 20) N-7. 11.00 Aistros 
spalvos (34) N-7. 12.00 Ponas Jan-
gas (18). 12.30 Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys (10) N-7. 13.00 Mažylių nuoty-
kiai (21). 13.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (24). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (19) N-7. 14.30 Simpsonai (1, 2) 
N-7. 15.30 Nemylima (39) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ginčas be taisyklių N-7. 20.30 
Pasmerkti 3 (32) N-7. 21.00 Opiumas 
liaudžiai (6) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.10 Kobra 11 (6) N-7. 23.10 Kaulai 
(6) N-14. 0.10 Greislendas (1) N-14. 
1.50 Daktaras Hausas (5) N-14. 2.40 
Choras (6) N-7. 

Penktadienis, spalio 24 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (19) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (2) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (155) N-7. 9.00 Daktarė 
Emilė Ouvens (4) N-7. 10.00 Pasku-
tinis iš Magikianų (21, 22) N-7. 11.00 
Aistros spalvos (35) N-7. 12.00 Ponas 
Jangas (19). 12.30 Hantikas. Sekliai 
ir paslaptys (11) N-7. 13.00 Mažylių 
nuotykiai (22). 13.30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (25). 14.00 Slibinų 
dresuotojai (20) N-7. 14.30 Simpsonai 
(3, 4) N-7. 15.30 Nemylima (40) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.15 Euras 
2015. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Ratai 
2. Animacinė komedija. JAV, 2011 m. 
21.35 Brėkštanti aušra. 2 dalis. Fan-
tastinė romantinė drama. JAV, 2012 
m. N-14. 23.50 Vėtrų kalnas. Roman-
tinė drama. JAV, D.Britanija, 1992 m. 

Šeštadienis, spalio 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (17). 7.25 Smurfai (7). 
8.00 Didvyrių draugužiai (28). 8.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (26). 
9.00 Statybų. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Tobula moteris. 10.30 Beatos 
virtuvė. 11.30 Visa tiesa apie ryklį. 
Animacinė komedija. JAV, 2004 m. 
13.10 Šuo policininkas. Nuotykių ko-
medija. JAV, 1995 m. 15.00 Daunto-
no abatija (7) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (13) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (45) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Šrekas Trečiasis. Animacinė nuotykių 
komedija. JAV, 2007 m. Pertrauko-
je – 19.30 Eurojackpot. 20.55 Toras. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-7. 23.05 
Šefas ant ratų. komedija, JAV, 2014 
m. N-14. 1.30 Banditai. Kriminalinė 
komedija. JAV, 2001 m. N-7. 

Pirmadienis, spalio 20 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (25). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (10). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (22) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (61) 
N-7. 8.50 Ponas ir ponia gangste-
riai. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. 
(kart.) N-7. 10.45 Alvinas ir burundu-
kai 2. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2009 
m. (kart.). 12.30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai (14) (kart.). 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (23). 13.25 Ogis ir tara-
konai (53). 13.35 Monstrai prieš atei-
vius (7). 14.10 Ugnis ir Ledas (9) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
Mentalistas (14) N-7. 23.10 Judantis 
objektas (14) N-7. 0.10 Gyvenimas 
pagal Harietą (12) N-7. 1.05 Farų šei-
ma (2) N-7. 2.00 Slapti reikalai (1) N-7. 

Antradienis, spalio 21 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (26). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (11). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (23) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (62) N-7. 
8.50 Čarlis 2 (kart.) Nuotykių f. šeimai. 
Vokietija, 2010 m. 10.45 Lietuvos bal-
sas (kart.). 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (24). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (55). 13.35 Monstrai prieš atei-
vius (8). 14.10 Ugnis ir Ledas (10) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Ikaras. Veiksmo f. Kanada, 2010 m. 
N-14. 23.55 Gyvenimas pagal Harie-
tą (13) N-7. 0.50 Farų šeima (3) N-7. 
1.45 Slapti reikalai (2) N-7. 

Trečiadienis, spalio 22 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (27). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (12). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (24) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (63) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (25). 13.25 
Ogis ir tarakonai (56). 13.35 Mons-
trai prieš ateivius (9). 14.10 Ugnis ir 
Ledas (11) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Gyvenimo receptai (7) N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Tamsos pakraštys. Krimi-
nalinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 
2010 m. N-14. 0.30 Gyvenimas pa-
gal Harietą (14) N-7. 1.25 Farų šei-
ma (4) N-7. 2.20 Slapti reikalai (3) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 23 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (28). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (13). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (25) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (64) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Gyvenimo recep-
tai (7) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (26). 13.25 Ogis ir 
tarakonai (57). 13.35 Monstrai prieš 
ateivius (10). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(12) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Ugnies siena. 
Kriminalinis trileris. Australija, JAV, 
2006 m. N-7. 0.20 Gyvenimas pa-
gal Harietą (15) N-7. 1.15 Farų šei-
ma (5) N-7. 2.10 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, spalio 24 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (29). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (14). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (26) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (65) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.). N-7. 11.50 K11. Komisa-
rai tiria. Nesąžiningas lenktynininkas. 
N-7. 12.25 K11. Komisarai tiria. De-
šimt dievo įsakymų. N-7. 13.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (1). 13.25 Ogis 
ir tarakonai (58). 13.35 Monstrai prieš 
ateivius (11). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(13) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21.00 Norim dar! Su Radis-
tais. N-7. 22.45 Terminatorius 3. Ma-
šinų prisikėlimas. Veiksmo trileris. Di-
džioji Britanija, JAV, Vokietija, 2003 m. 
N-7. 0.55 Karštinė 2. Pavasario karštli-
gė. Siaubo f. JAV, 2009 m. S. 

Šeštadienis, spalio 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (2). 6.55 Nenu-
galimieji II (33). 7.20 Agentas Šunytis 
(4). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (5). 8.10 
Vėžliukai nindzės (3). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (15). 9.00 Ponas By-
nas (5). 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Peliuko Perio nuotykiai. 
Nuotykių f. šeimai. Argentina, Ispani-
ja, 2006 m. 11.50 Nuotakos tėvas 2. 
Komedija. JAV, 1995 m. N-7. 14.00 
Mano puikioji auklė (122). 14.30 Di-
dingasis amžius (118) N-7. 16.35 Dvi-
dešimt minučių (14, 15) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS. PREMJE-
RA Tintino nuotykiai. Vienaragio pa-
slaptis. Animacinis f. JAV, Naujoji Ze-
landija, 2011 m. 21.10 Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius! Komedija. JAV, 
2009 m. N-14. 23.15 Viskas bus gerai. 
Komedija. JAV, 2011 m. N-14. 1.10 
Norim dar! Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (3). 6.55 Nenu-
galimieji II (34). 7.20 Agentas Šunytis 
(5). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (6). 8.10 
Vėžliukai nindzės (4). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (16). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Tarzanas. Animacinis f. JAV, 
1999 m. 11.45 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai. Veiksmo komedija. JAV, 
2006 m. N-7. 13.55 Mano puikioji au-
klė (123, 124). 15.00 Didingasis am-
žius (119) N-7. 17.00 Ne vienas ke-
lyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lietuvos bal-
sas. 21.45 Druska. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-7. 23.50 Kloja. Melodra-
ma. JAV, Kanada, Prancūzija, 2009 
m. N-14. 1.40 Pirmieji metai. Pasiti-
kime protėvius! Komedija. JAV, 2009 
m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, spalio 20 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensų mūšis (13) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (7) (kart.) 
N-7. 10.00 Brolis už brolį (8) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (334) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(181) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (3). 15.00 Amerikos talentai (14). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (182) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė Džon-
son (44) N-7. 19.30 Afigiena mokyto-
ja (13) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vil-
nius. N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Instinktas. Trileris. JAV, 
1999 m. N-14. 23.55 Vampyro die-
noraščiai (13) (N-14. 0.50 Detektyvė 
Džonson (44) (kart.) N-7. 1.45 Pro-
kurorų patikrinimas (182) (kart.) N-7. 
2.45 Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Meilė prieš visą pasaulį (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (335) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (182) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (4). 15.00 Amerikos talentai (15). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (183) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (1) N-7. 18.55 Detektyvė Džonson 
(45) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Apgau-

lė. N-7. Komedija. JAV, 2006 m. 23.50 
Vampyro dienoraščiai (14) (N-14. 0.45 
Detektyvė Džonson (45) (kart.) N-7. 
1.40 Prokurorų patikrinimas (183) 
(kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.). N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (36) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (336) N-7. 11.55 Prokurorų 
patikrinimas (183) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (5). 15.00 Ameri-
kos talentai (16). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (184) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (2) N-7. 18.55 De-
tektyvė Džonson (46) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Tiesiog žavinga. Roman-
tinė komedija. JAV, Vokietija, 1999 
m. N-7. 23.20 Vampyro dienoraščiai 
(15) (N-14. 0.15 Detektyvė Džonson 
(46) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų pati-
krinimas (184) (kart.) N-7. 2.10 Bam-
ba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Muzikinė kaukė (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (337) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (184) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (6). 15.00 Amerikos talentai (17). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (185) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (3) N-7. 18.55 Detektyvė Džonson 
(47) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vinetu ir 
metisas. N-7. Nuotykių f. Italija, Jugos-
lavija, Vokietija, 1966 m. 23.20 Vam-
pyro dienoraščiai (16) (N-14. 0.15 De-
tektyvė Džonson (47) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (185) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart 
-7. 9.00 Vinetu ir metisas. Nuotykių f. 
Italija, Jugoslavija, Vokietija, 1966 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(338) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (185) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (540) (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (7). 15.00 Amerikos talen-
tai (18). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(186) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.30 Mitiajaus pa-
sakėlės (1, 2) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (37) N-7. 21.30 Universa-
lus karys. Atsiskaitymo diena. Veiks-
mo f. JAV, 2011 m. N-14. 23.45 Fa-
rai (kart.) N-14. 1.10 Prokurorų pati-
krinimas (186) (kart.) N-7. 2.10 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 25 d. 
7.00 Jokių kliūčių (7) (kart.). 8.00 

Amerikos talentai (18) (kart.). 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą (10) N-7. 13.00 Džiun-
glių princesė Šina (9). N-7. 14.00 Šei-
mynėlė (13–16) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (9) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(14) N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. 21.00 
MANO HEROJUS Juodasis griaus-
tinis. Veiksmo trileris. Didžioji Brita-
nija, JAV, Rumunija, 2007 m. N-14. 
23.05 AŠTRUS KINAS Kulkos grei-
čiu. Siaubo trileris. JAV, Kanada, Vo-
kietija, 2004 m. S. 1.10 Bamba TV. S.

Sekmadienis, spalio 26 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (14) 

(kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė loterija. 
8.00 Brydės (kart.). 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Pavojingi susitiki-
mai (1) N-7. 13.00 Džiunglių prince-
sė Šina (10) N-7. 14.00 Sveikinimai. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Brolis už brolį (10) N-7. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis (15) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. Šir-
dies ilgesys. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2009 m. N-7. 21.00 Grubus žai-
dimas (7, 8) N-14. 22.00 Grubus žaidi-
mas (8) N-14. 23.00 Melas ir iliuzijos. 
Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 
0.50 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, spalio 26 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (18). 7.25 Smurfai (8). 
8.00 Didvyrių draugužiai (29). 8.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (27). 
9.00 Sportuok su mumis. 9.30 Laikas 
keistis. 10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 
Svajonių sodai. 11.30 Šaunusis pe-
liukas detektyvas. Animacinis f. JAV. 
1986 m. 13.00 Išdykėlis Danstonas. 
Komedija. JAV, 1996 m. 14.50 Dau-
ntono abatija (8) N-7. 16.15 Kurt Seji-
tas ir Šura (14) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai tiria (46) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 
Lietuvos talentai 2014. 21.30 Skrydis. 
Drama. JAV, 2012 m N-14. 0.10 Prie-
šas už vartų. Karo drama. JAV, Vokie-
tija, D. Britanija, Airija, 2001 m. N-14. 

6 psl.2014 m. spalio 16–22 d., Nr. 41 (1120), „Bičiulystė“



Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tinklalapyje kalvotoji.lt skaitome Giedros Akavickienės straips-
nį apie tai, kaip duobė gatvėje gali tapti nelaimės priežastimi. 

Į „Kalvotosios Žemaitijos“ re-
dakciją kreipėsi garbaus am-
žiaus neįgalioji, po  kelionės 
Telšių Luokės gatve grįžusi su-
sižalojusi. Moteris papasakojo, 
jog sunkiai vaikšto, tačiau nori 
dalyvauti šv. Mišiose, šiaip pa-
sivažinėti neįgaliojo vežimėliu 
po Žemaitijos sostinę.  Supra-
tusi, jog vežimėliu niekaip ne-
pravažiuos pro išvirtusias trin-
keles, senjorė išlipo, nors ją pri-
laikė pagalbininkė, neišvengė 

nelaimės – nugriuvo ir skau-
džiai susižalojo. Namo  telšiš-
kė grįžo ne tik sugadinta nuo-
taika, bet ir kruvina. 

Telšių miesto seniūnas Ka-
zimieras Lečkauskas patikino, 
kad situacija Luokės gatvėje jam 
seniai žinoma, tuo esą turėjo pa-
sirūpinti Telšių rajono savival-
dybė.  Neseniai iš atostogų grį-
žęs seniūnas K.Lečkauskas pa-
žadėjo pasirūpinti, kad įgriuva 
būtų greičiau sutvarkyta.

Telšių gatvėse — kliūtys 
neįgaliesiems 

Į „Santakos“ redakciją paskam-
binusi moteris guodėsi neseniai 
palaidojusi mamą, kurios slau-
gai buvo skiriama pašalpa. Vil-
kaviškietė sakė visai nenorinti 
pasipelnyti iš pašalpų ir supran-
tanti, kad pinigų žmogaus slau-
gai reikia tol, kol jis gyvas. Tačiau 
teigė nesuprantanti pačios siste-
mos, mat senatvės pensija moka-
ma visai kitokiu principu. Net ir 
mirus žmogui, jo artimieji gau-
na dar vieno mėnesio pensiją. Tų 
pinigėlių labai prireikia nepigiai 
atsieinančioms laidotuvėms.

Vilkaviškio rajono savival-
dybės administracijos Sociali-
nės paramos ir sveikatos priežiū-
ros skyriaus vyresnioji specialis-
tė Irena Skauronienė paaiškino, 
kad šalpos išmokos yra skiria-
mos ir mokamos vadovaujantis 
Valstybiniu šalpos išmokų įsta-
tymu, kuris priimtas 1994 me-
tais, tad nesikeitė jau senokai. 
Šiuo atveju kalbama apie vieną 
iš šalpos išmokų rūšių – slaugos 
išlaidų tikslinę kompensaciją. Ji 
skiriama tam tikroms asmenų 
grupėms: vaikams, kuriems nu-
statytas sunkus neįgalumas, su-
augusiesiems, kuriems nustaty-
tas 75–100 proc. netektas darbin-
gumas, ar neįgaliems asmenims, 
sukakusiems senatvės pensijos 
amžių. Šiuo metu tokios pašal-
pos dydis siekia 900 litų.

Tačiau tikslinės slaugos kom-
pensacijos mokamos tik tais 
atvejais, kai neįgalus žmogus 
slaugomas namuose. Kai slaugo-
mas asmuo miršta, tikslinė išmo-
ka mokama tik už tą mėnesį, kurį 
slaugomasis mirė, bei už praėju-
sį mėnesį, jei pašalpa dar nebu-
vo spėta išmokėti.

„Pagal šiuo metu galiojančią 
tvarką mūsų rajone šalpos išmo-
kos mokamos nuo 10 iki 25 mė-
nesio dienos, – aiškino I. Skau-
ronienė. – Todėl tokiu laiku mi-
rus slaugos išmoką gaunančiam 
asmeniui visuomet domimės in-
dividualiai, ar pašalpa už praė-
jusį mėnesį jau buvo išmokėta. 
Sakykim, jei žmogus mirė rug-
sėjo pirmomis dienomis, jam pa-
šalpa už praėjusį mėnesį dar tik- 
rai nebus išmokėta, todėl arti-
mieji gaus išmoką ir už praėju-
sį, ir už tą mėnesį, kurį slaugo-
masis mirė.“

Tačiau asmenims, slaugo-
miems ligoninėse ar kitose glo-
bos bei slaugos įstaigose, galio-
ja kita tvarka. Už tą laiką, kai 
neįgalusis slaugomas šiose įs-
taigose, slaugos pašalpa nemo-
kama, nes tuo metu jo slaugos 
poreikiai užtikrinami iš ligonių 
kasų lėšų.

Dažnai žmonės įsivaizduo-
ja, kad slaugos išmoka moka-
ma slaugančiajam, o ne slaugo-
majam. I. Skauronienė paaiški-
no, jog slaugantis asmuo jokių 
išmokų negauna. Pinigai skir-
ti tik asmeniui, kuriam nustaty-
ti slaugos poreikiai. Asmuo, ku-
ris prižiūri neįgalų asmenį, turi 
kreiptis į teismą, kurio sprendi-
mu bus nustatyta, ar slaugoma-
jam reikalinga globa, ar rūpyba. 
Globa skiriama tuomet, kai slau-
gomasis pripažįstamas neveiks-
niu, rūpyba – kai slaugomasis 
veiksnus, bet savimi pasirūpinti 
negali dėl fizinės negalios.

Tik gavus teismo sprendi-
mą, slaugos išmoka gali būti 
pervedama ne į slaugomojo, o į 
globėjo (rūpintojo) sąskaitą. Be 
to, sunkų ligonį slaugančiam ir 
dirbti dėl to negalinčiam asme-
niui tokiu atveju valstybė skai-
čiuoja stažą bazinei pensijai 
gauti, jis turi socialines garan-
tijas. Jei neįgalųjį slaugantis as-
muo neturi kitų pajamų, o jo šei-
mos pajamos kiekvienam nariui 
neviršija 350 litų, galima atskirai 
kreiptis dėl socialinės pašalpos.

Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vy-
riausioji specialistė Ilona Rada-
vičienė sakė, kad socialines pa-
šalpas gaunantiems žmonėms 
dažnai kyla ir kitų klausimų. Pa-
vyzdžiui, kam priklauso pinigai, 
jei miršta socialinę pašalpą ga-
vęs asmuo.

„Jei šeimoje yra kitų suaugu-
sių šeimos narių, paprastai pro-
blemų nekyla. Sakykim, mirus 
nepilnamečių motinai, pašal-
pa atiduodama tėvui, – aiškino 
I. Radavičienė. – Jei vaikai lieka 
visiški našlaičiai, jų vardu atida-
romos sąskaitos ir į jas perveda-
mi pinigai. Tačiau būna atvejų, 
kai pašalpą gauna vienišas žmo-
gus, tada gavėjui mirus jam pri-
klausiusi pašalpa niekam neiš-
mokama.“

Pašalpa – ne slaugytojui
Eglė Kviesulaitienė Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“ aiš-
kinosi slaugos išmokų mokėjimo tvarką. 

2014 m. rugsėjo 27 diena įeis į Ukrainos istoriją. Tą dieną 
Kreščiatike – pagrindinėje 1,3 km. besitęsiančioje Kijevo 
gatvėje – šurmuliavo didžiulė mėlyna ir geltona neįgaliųjų 
minia. Tiek daug žmonių, turinčiųjų specialiųjų poreikių, į 
vieną vietą susirinko pirmą kartą Ukrainos istorijoje. Kreš-
čiatiku pražygiavo neįgaliųjų „Taikos maršas“. Jo dalyviai 
prašė Europos Sąjungos toliau ir stipriau spausti Rusiją, 
kad sustabdytų karą Ukrainos rytuose, kurio metu žūva 
ir lieka neįgaliais šimtai jaunų ukrainiečių. Paralyžiuoti, 
akli ir turintys regos sutrikimų, negirdintys ir kiti neįgalūs 
žmonės Kijeve išėjo į gatves tam, kad juos pamatytų ir iš-
girstų pasaulis, kad būtų sustabdytas karas, naikinantis ir 
luošinantis šimtus žmonių. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Neįgaliųjų „Taikos 
maršas“ Kijeve – 

laisvėjančios 
visuomenės ženklas

Legendinė sportininkė – 
eisenos priešakyje

Ši akcija taip pat buvo skirta 
palaikyti ir antiteroristinės ope-
racijos (ATO) karius, grįžusius 
iš mūšių be rankų ir kojų. O jie 
Ukrainoje skaičiuojami jau net 
ne triženkliais, o keturženkliais 
skaičiais… Tai proga pasakyti ir 
parodyti jiems, kad gyvenimas, 
nepaisant nieko, tęsiasi, nors 
aplinkybės ir pasikeitė. Svarbiau-
sia – neprarasti dvasios stipry-
bės. Tokią žinią neša ir žymio-
ji daugkartinė parolimpinių žai-
dynių medalininkė ir čempionė 
Liudmila Pavlenko, kuri savo ve-
žimėliu važiavo „Taikos maršo“ 
eisenos priekyje. „Visos užtva-
ros ir kliūtys glūdi ne kur kitur, 
o mūsų galvose“, – emociona-
liai pabrėžė ji. Slidininkė ir biat- 
lonininkė L. Pavlenko yra ta drąsi 
moteris, kuri per Sočio parolim-
pinių žaidynių uždarymo cere-
moniją išėjo su užrašu „Taika“ 
ant sportininkės kostiumo. Rusų 
apsaugininkai jos su tuo užrašu 
bandė nepraleisti, mėgino neleis-
ti būti ir su ukrainietišku vainiku 
ant galvos. Juk tribūnose sedėjo 
pats Vladimiras Putinas. Argi ne-
keista, kad žodis „Taika“ gali su-
kelti tokią sumaištį?

tojamas žodis „invalidas“. Bet 
pradėti reikšti savo teises ir ko-
voti už jas būtina – kad Ukraina 
pradėtų kuo greičiau keistis, kad 
karys po traumų, patirtų fronte, 
neprarastų noro gyventi, kad neį-
galusis be kojų nesijaustų kaliniu 
savo paties būste, visiškai nepri-
taikytame jo poreikiams.

Protezai kariams – jau ir 
ukrainiečių gamybos
Vis dėlto negalima visko pieš-

ti vien tamsiomis spalvomis. 
Ukrainos socialinės politikos mi-
nistrė Liudmila Denisova prane-
šė, kad nuo balandžio vykstan-
čios antiteroristinės operacijos 
metu sužeista apie 3 tūkstančiai 
Ukrainos karių ir daugumai jų 
reikės protezuoti galūnes. Prote-
zuojama, ministrės teigimu, bus 
be eilės, o lėšos tam bus skiria-
mos iš biudžeto rezervinio fon-
do. Taip pat stengiamasi iki mini-
mumo sumažinti reikiamos do-
kumentacijos kiekį, – užteks do-
kumento, patvirtinančio nuken-
tėjusiojo dalyvavimą ATO, ir me-
dicininės komisijos išvados. 

Nesėdi rankų sudėję ir ukrai-
niečių mokslininkai. Kijevo or-
topedijos technikai savanoriai 
kuria robotizuotą plaštakos 
protezą sužalotiems ATO ka-
riams. Technikų tikslas – pro-
tezas, kuriuo galima būtų pa-
imti įvairius daiktus, skambin-
ti telefonu, laikyti kavos puode-
lį ir netgi rašyti. „Pats sunkiau-
sias uždavinys gaminant pro-
tezus – sukurti rankos plašta-
ką. Reikia pasiekti, kad kiek- 
vienas pirštas lankstytųsi ir atlik-
tų tam tikrą funkciją, pavyzdžiui, 
paimtų į ranką vandens buteliu-
ką, tušinuką ar surinktų numerį 
mobiliame telefone. Užsienietiš-
ki analogai daug kartų branges-

ni nei mūsų kuriamas. Be to, jei 
užsienietiškas protezas sugen-
da, jo taisymas taip pat daug kai-
nuoja“, – pasakoja vienas prote-
zo konstruotojų Denisas Antipo-
vas. Beje, idėja sukurti tokį prote-
zą Denisui kilo, kai jis prieš kelis 
mėnesius perskaitė žurnale apie 
britų išradėją Džoelą Gibardą, 
kuriantį robotizuotą plaštaką. 
D. Antipovas susisiekė su D. Gi-
bardu per socialinius tinklus, pa-
pasakojo apie karą Ukrainoje ir 
norą padėti nukentėjusiems – su-
kurti protezą. Britas leido ukrai-
niečiui pasinaudoti savo techno-
logijomis ir dizainu. Įdomu, kad 
pagrindinės plaštakos detalės – 
delnas, pirštų falangos – spaus-
dinamos 3 D spausdintuvu. Kitų 
smulkesnių detalių tenka ieškoti 
ir įsigyti internetu iš užsienio, nes 
jų Ukrainoje negamina. 

Protezo kūrėjų komanda 
konstruoja ir daviklius, kurie, 
pritvirtinti prie kūno, perduo-
da protezui nervinius žmogaus 
impulsus. Kai robotizuota plaš-
taka bus sukurta, jos eskizai bus 
paskelbti internete, kad galima 
būtų pradėti serijinę gamybą, o 
technikų savanorių tolimesniuo-
se planuose – visos rankos prote-
zo kūrimas. Tad teisingai naudo-
jant informacines technologijas ir 
socialinius tinklus galima pasiek-
ti netikėtų ir stebėtinų rezultatų 
įvairiose gyvenimo srityse.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Paulius MAnusADžiAnAs

Ukrainos neįgaliųjų bėdos
Dabar sportininkė nori pa-

sakyti neįgaliais tapusiems ko-
votojams, kad įmanoma nugalė-
ti visas kliūtis. O neįgaliesiems 
Ukrainoje tikrai nėra lengva. 
Infrastruktūra visiškai nepritai-
kyta – netgi Kreščiatike, pagrin-
dinėje šalies gatvėje, pilna barje-
rų. „Taikos maršo“ dalyviai at-
kreipė dėmėsį, kad jie nori kom-
fortiško, neįgaliesiems pritaiky-
to viešojo transporto, lengvatų 
įsigyjant vaistus, lygių galimy-
bių gauti darbą ir leisti savo vai-
kus į įprastas mokyklas. Neįga-
lieji nori girdėti, ką apie jų prob- 
lemas mano prezidentas, ką jų la-
bui daro valdininkai. Tai pilieti-
nės visuomenės pradžia. Reikia 
pripažinti, kad Ukrainos laukia 
dar netrumpas kelias. Juk ukrai-
nietiškoje žiniasklaidoje kalbant 
apie neįgaliuosius dar tebevar-

2014 m. spalio 16–22 d., Nr. 41 (1120), „Bičiulystė“7 psl.



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

(atkelta iš 1 psl.)

Kūrybinėje stovykloje – nuo jausminės lyrikos iki satyros proveržių

Jauniausia (25-metė) semi-
naro dalyvė palangiškė Eglė Ba-
ranauskaitė į Šventąją atvažiavo 
su mama. Nuo vaikystės neįga-
li Eglė savo minčių pati užrašyti 
nepajėgia. Tai padaro jos mama 
arba merginos lankomo dienos 
centro socialinė darbuotoja. Ne-
paisant to, Eglė turi ką pasaky-
ti žmonėms. Jos eilėraščiai (o gal 
miniatiūros) – trumpučiai, bet la-
bai prasmingi. 

Pirmą kartą „Šventosios uni-
versiteto“ duris pravėrusios vil-
nietės Vita Sviklė (moteris įsitiki-
nusi, kad poezija turi paliesti šir-
dį) ir Danutė Katkauskaitė-Ru-
seckaja (jos romantiniai eilėraš-
čiai subūrė didelę gerbėjų audi-
toriją internete) nebejotinai pa-
pildys jausminės poezijos kūrė-
jų gretas. 

Metų kraityje – ataskaitos 
gyvenimui ir prisiminimas 

vaikaičiams 
Jau tapo tradicija semina-

re apžvelgti per metus išleistas 
„Šventosios universiteto“ lanky-
tojų knygas. Šiemetinis kūrybinis 
derlius – net 11 naujų neįgalių li-
teratų knygų. 

Jonavietė Danutė Kuliavie-
nė į Šventąją atsivežė dar dažais 
kvepiančią 4-ąją savo kūrybos 
knygelę simbolišku pavadini-
mu „Per gyvenimą“. „Jau vaka-
ras. Saulėlydžiai gęsta, bet išlie-
ka šviesa, ir tai suteikia jėgų pa-
kilti, eiti pirmyn. Laikas skatina 
skubėti, primindamas, kad pri-
valai palikti pėdsakus. Lai ger-
biami skaitytojai pabando per-
eiti, kažką atrasti, suprasti, įver-
tinti. Pakeliaukime, mielieji, per 
gyvenimą kartu“, – kviečia kūrė-
ja visus, į rankas paimsiančius jos 
knygą. Daugiau kaip pusę am-
žiaus mokiniams literatūrą dės-
čiusi D. Kuliavienė – klasikinės 
eilėdaros šalininkė, pirmenybę 
ji teikia jausminei lyrikai. „Man 
poezija turi skambėti, būti gies-
mė“, – atvirauja ji. Ir neslepia, 
kad tikra poete savęs nelaiko, ta-
čiau stengiasi kuo daugiau skai-
tyti geros poezijos, mokytis iš jos. 

Literatūros kritikė Ginta-
rė Adomaitytė pripažino, jog 
D. Kuliavienės „Per gyvenimą“ – 
ir techniškai gerai sutvarkyta 
knyga. Įtaigi bei įdomi jai pasi-
rodė autorės sakralinė poezija, 
kurią G. Adomaitytė siūlė sudė-
ti į atskirą skyrių ar net į knygą. 

Savita gyvenimo ataskaita 
savąjį poezijos tomelį „Vakarė-
ja“ pavadino ir palangiškė Ma-
rytė Jurgaitytė. Tai antroji auto-
rės knygelė. Pirmoji išleista 2008 
metais, o šioji dienos šviesos lau-
kė ilgokai – paruošta buvo jau 
2011-aisiais, tačiau pasirodė tik 
šiemet. Knygelėje vyrauja trum-
pučiai eilėraščiai (pasak auto-
rės, kad negaišintų žmonių lai-
ko). M. Jurgaitytė savikritiška – 
jeigu dabar sudarinėtų šią kny-

gelę, kai kurių eilėraščių atsisa-
kytų. G. Adomaitytė pastebė-
jo, kad knygelė turi ją vienijantį 
personažą – Dubysą, kurios juos-
ta vingiuoja per autorės kūrybą. 
Knygelė gražiai išleista, ją malo-
nu liesti, paimti į rankas.

Į naują, tiesa, ne spaustuvėje 
leistą knygelę savo naujausią kū-
rybą „suguldė“ ir plungiškė Re-
gina Kajutienė, jos pavadinimu 
kreipdamasi į skaitytoją ir pra-
šydama: „Neteiskit“. Literatūri-
nis šios poetės kraitis – 8 knyge-
lės: 5 – įvairių žanrų, o 3 pasku-
tiniosios – poezijos. Eilėraščiais 
kūrėjai tapo lengviau išreikšti, 
ką jaučia, kas dedasi jos širdyje. 
„Knygelės pavadinime atsispin-
di mano prašymas neteisti dėl 

G. Adomaitytės, kūrėjos pasau-
lis gražus, mielas, tačiau knyge-
lei reikia redaktoriaus. A. Mak- 
navičienė pritarė šiai nuomonei 
ir neslėpė, kad tai tik saviesiems 
skirti kūrinėliai, močiutės prisi-
minimas. 

L. Mockienės knygelė, pagra-
žinta pačios autorės piešinėliais, 
taip pat – dovana mažiesiems. 
„Močiutės pasakos“ – tai savi-
tos, šeimyniškos pasakos, atsira-
dusios, pasak autorės, supratus, 
kad dažnam pasakotojui sunku 
antrą ar trečią kartą tiksliai prisi-
minti sugalvotos pasakos siuže-
to vingius. O kad anūkai vis ne-
pertrauktų močiutės – „Ne taip 
buvo, ne taip“, – savo sukurtas is-
torijas ji ir užrašė, į knygelę sudė-

kad rinktinėje ši romantinė kūry-
ba tarsi nublanksta, mat ji sudė-
liota ne atskirais skyriais, o pra-
maišiui su kitais A. Šerelio kūri-
niais, pavyzdžiui, politiniais eilė-
raščiais. Literatūros kritikė su au-
toriumi bandė padiskutuoti ir dėl 
kai kurių kūrinių žanrų. Pasak 
jos, eiliuota išpažintis savo me-
nine verte nusileidžia proza pa-
rašytajai, pastaroji būtų rupesnė, 
išraiškingesnė. Poezijos neįpras-
ta laikyti dokumentinės medžia-
gos šaltiniu. Tam taip pat labiau 
tinka proza. Tačiau ir pats A. Še-
relis tai gerai žino, juk greta 14 
poezijos yra išleidęs 4 publicisti-
kos knygeles. 

B. Medvedevas į seminarą 
atvyko 18-ąja satyrinių eilėraš-
čių knygele „Ar nebūtų geriau“ 
vežinas. Satyrą vyriškis pasirin-
kęs todėl, kad nesibaimina drą-
siai kalbėti, fiksuoti blogybes. Jo 
nuomone, laikraščiai pasidarę 
saldūs, redaktoriai bijo aštresnio 
žodžio. Literatūros kritikė sutiko, 
jog valdžią kritikuojantieji žmo-
nėms patinka, todėl tokie auto-
riai turi savo skaitytojų, gerbėjų 
ratą. Tačiau net politinei satyrai 
reikėtų atidžiau rinkis siužetus. 
G. Adomaitytė klausė: ar iš tikrų-
jų faktai, kad advokatas padarė 
avariją ar kažkas Seime suklasto-
jo kelionės lapus verti eilėraščio? 

Į produktyviųjų autorių gre-
tas, ko gero, pretenduoja ir vil-
nietė D. Katkauskaitė-Rusecka-
ja. Moteris ką tik išleido pirmą-
sias 2 poezijos knygeles „Įmin-
tos pėdos“ ir „Po angelo spar-
nu“, jau rengia ir 3-iąją. G. Ado-
maitytė pripažino, kad seminaro 
naujokė turi dovaną kurti, tačiau 
leidžiant knygeles paragino būti 
reiklesnę kūrinių atrankai. 

Literatų seminarai skatina 
tobulėti

Prisistatydamas seniems 
draugams ir naujiems bičiu-
liams biržietis Egidijus Šatas 
sakė, jog Šventojoje rengiami lite-
ratų seminarai jam primena jau-
nystėje vykusius susitikimus – 
Neįgaliųjų draugijos kūrimosi 
pradžią. Tada irgi susirinkdavo  
10–15 bendraminčių, kitąmet jie 
atsiveždavo naujų bičiulių. Taip 
ir čia: dalis „veteranų“, dalis – 
sykį ar du Šventojoje jau buvu-
sių, dalis – naujokų. Visi ben-
drauja, kuria. Egidijus sako, kad 
šie seminarai jam netgi padėjo 
aiškiau kalbėti. Pasak jo, „Šven-
tosios universiteto“ auklėtiniai 
irgi gerokai patobulėjo: tai maty-
ti ir iš draugo kūrybos nagrinėji-
mo, ir iš savo kūrybos skaitymų. 
O M. Kručas neslėpė, kad semi-
naruose įgytos žinios jam padė-
jo išleisti naują knygą. 

Išbandyti save įvairiose kū-
rybos srityse Šventosios semi-
narai paskatino ir jonavietę Gra-
žiną Čekavičienę. Pradėjusi nuo 
humoreskų, išleidusi jų knyge-
lę, G. Čekavičienė paniro į nove-
lių romano žanrą, pradėjo rašyti 

pasakas vaikams. Seminaro va-
dovė Paulina Žemgulytė džiau-
gėsi akivaizdžia daugelio semi-
naro dalyvių kūrybine pažanga.

Neįgalūs literatai kaip kū-
rybinės stovyklos išskirtinumą 
įvardijo galimybę apie viską kal-
bėti atvirai: išgirsti profesionalių 
vadovų nuomonę, sužinoti, ko-
kiam literatūros žanrui vienas 
ar kitas kūrėjas turi daugiau ga-
bumų, ko kūryboje reikėtų veng-
ti ar į ką labiau susikoncentruoti. 

Skaitydama seminaro daly-
vių jai patikėtus kūrinius litera-
tūros kritikė G. Adomaitytė at-
kreipė dėmesį į daugeliui kūrėjų 
būdingas klaidas. Buvo prisimin-
tas ir R. M. Rilkės laiškas jaunam 
poetui, kuriame jis pabrėžė, kad 
sunkiausia rašyti apie visiems ži-
nomus dalykus – tai pasakyti sa-
vaip, originaliai, nemėgdžiojant 
kitų. Literatūros kritikė ragino 
vengti dviejų kraštutinumų: per-
nelyg dažno deminutyvų (mažy-
binių žodžių, kurie kartais gali 
įgauti netgi neigiamą atspalvį) 
ir necenzūrinių žodžių (vienas 
kitas keiksmažodis, ypač saty-
riniame kūrinyje, gali pagyvinti 
kalbą, tačiau jų gausa kenkia kū-
riniui) vartojimo. Pasak jos, eilė-
raščiuose nedera piktnaudžiauti 
ir didžiosiomis raidėmis. 

Viena sunkiausių užduočių – 
kūrinių atranka leidžiant knyge-
lę. Pastaruoju metu gana daug 
autorių stengiasi apsieiti ir be 
redaktoriaus, ir be korektoriaus. 
Tai nėra gera praktika, tačiau jei-
gu vis dėlto nuspręsta elgtis bū-
tent taip, reikia patiems nepagai-
lėti šiam darbui laiko. Literatū-
ros kritikė patarė nepasikliauti 
vien artimųjų, draugų ar gerbė-
jų nuomone. Pirmiausia eilėraš-
čiai turi „susigulėti“, kad po kiek 
laiko galėtumėte juos dar kartą 
perskaityti (geriausiai – garsiai, 
stengiantis taisyklingai kirčiuo-
ti žodžius, taip labiau jausite, ar 
yra ritmas, rimas). Visada labai 
praverčia žvilgsnis iš šalies – tegu 
knygelei atrinktus kūrinėlius pa-
skaito svetimas žmogus. 

13-asis „Šventosios univer-
siteto“ sezonas baigėsi. Kaip jo 
„studentams“ jis pasisekė, kaip 
jame įgytos žinios padėjo tobu-
lėti, sukurti poezijos ar prozos 
kūrinį vandens tema, netrukus 
galėsite įvertinti patys – „Bičiu-
lystė“ juos paskelbs savo pus-
lapiuose.

Aldona MiLieŠkienė
Autorės nuotr.

Literatūros kritikė Gintarė Adomaitytė negailėjo patarimų seminaro daly-
viams.

Šventosios seminaruose laukiami ir sunkiausią negalią turintys kūrėjai.

minčių krypties, kuri su metais 
nudažo pasaulį kitomis spalvo-
mis“, – sakė R. Kajutienė.

Į prisiminimų, nueito gyveni-
mo kelio apmąstymo „lentyną“ 
drąsiai galima dėti ir 3-iąją jona-
viečio Mykolo Kručo knygą „Pa-
liūnės sodžius“. Tai istorinė-bui-
tinė poema, pagrįsta tikrais fak-
tais ir autoriaus prisiminimais. 
Literatūros kritikė atkreipė dė-
mesį į M. Kručo stipriąją pusę – 
saviironiją, kuri jam padeda išlai-
kyti šmaikštų bei originalų stilių. 

Dvi seminaro autorės – kau-
nietė Ada Maknavičienė ir kė-
dainiškė Leokadija Mockienė 
savo naujausias knygeles pa-
skyrė vaikaičiams. A. Maknavi-
čienė į ją sudėjo anūkams, pro-
anūkiams skirtus eilėraščius, o 
knygelę iliustravo Paryžiaus lie-
tuvių vaikų piešinukais. Pasak 

jo. Net ir 5 knygų autorei tai – ne-
menkas išbandymas. Rašyti vai-
kams – sunki užduotis. L. Moc-
kienė gerai įsidėmėjo G. Adomai-
tytės patarimus išplėsti pasakų 
siužetus, dar labiau suintriguo-
ti savo mažuosius skaitytojus. 

Kūrybingiausių autorių 
knygos netelpa lentynose

Produktyviausi šio semina-
ro kūrėjai – tai palangiškis Albi-
nas Šerelis ir biržietis Benediktas 
Medvedevas. Jiedu abu skaityto-
jams yra padovanoję po 18 savo 
kūrybos knygelių. A. Šerelis į se-
minarą atsivežė 2 naujausias: į 
rinktinę suguldytus 470 eilėraš-
čių ir dar vieną nedidelę poezi-
jos knygelę. Susipažinusi su po-
eto kūryba, G. Adomaitytė jį pa-
vadino neabejotinu meilės lyri-
ku, romansų rašytoju. Gaila tik, 

8 psl.2014 m. spalio 16–22 d., Nr. 41 (1120), „Bičiulystė“


