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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos rengiamas tradicinis 
meno kolektyvų koncer-
tas „Vilties paukštė“ kas-
kart atranda vis naujas 
vietas, kur būrin sukvie-
čia muziką, dainą mylin-
čius žmones, padovanoja 
šventę visiems, kas nea-
bejingas menui, grožiui, 
kas ilgisi gerų emocijų 
ir nuoširdaus pabuvimo 
drauge. Pirmą kartą „Vil-
ties paukštė“ šiemet nu-
sileido ir Šiaulių rajone, 
Meškuičiuose. Į koncertą 
miestelio kultūros centre 
susirinko artimi ir tolimi 
kainynai: Joniškio, Akme-
nės, Šeduvos, Pakruo-
jo, Biržų, Pasvalio, Kel-
mės, Radviliškio, Kuršėnų 
bei pačių šeimininkų ne-
įgaliųjų vokaliniai an-
sambliai. Vėsią ir žvar-
bią dieną sušildė lyriškos 
melodijos, nostalgiški ro-
mansai, draugiškas vieni 
kitų palaikymas.

Prie kūrybos 
šaltinio

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899
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Seimo Socialinių reika-
lų ir darbo komitete buvo 
svarstomas kitų metų biu-
džetas. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė Al-
gimanta Pabedinskienė 
pristatė, kiek lėšų numa-
toma skirti socialinei ap-
saugai, o įvairių visuo-
menės grupių atstovai 
išsakė savo nuogąstavi-
mus dėl nepakankamo fi-
nansavimo. 

Tolerancijos link

Aurelijos Babinskienės nuotr.Lėšos socialinei  
apsaugai didės 

Finansų viceministras Ed- 
mundas Žilevičius, Seimo Soci-
alinių reikalų ir darbo komitete 
pristatydamas kitų metų biudže-
tą, pabrėžė, kad finansavimas so-
cialinei apsaugai didės 19 proc., 
t. y. 55 mln. eurų, o iš viso šiai 
sričiai numatyta 842 mln. eurų. 
Daugiau lėšų iš valstybės biu-
džeto tenka tik švietimui. 

Pasak socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės A. Pabedinskie-
nės, didžioji dalis padidėjusio 
biudžeto atiteks 2010-2011 me-
tais sumažintoms senatvės ir ne-

Svečius pasitiko rimtai 
pasirengę

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Elena Ka-
činskienė neslėpė – pirmą kar-

tekto darbingumo (invalidumo) 
pensijoms kompensuoti, vals-
tybinėms pensijoms motinoms, 
išauginusioms 5 ir daugiau vai-
kų, mokėti. Taip pat papildo-
mų lėšų prireiks ir didėsiančiai 
nedarbo draudimo išmokai pa-
dengti – nuo 2015-ųjų pradžios 
bedarbio pašalpos maksima-
lus dydis galės siekti 1041,60 Lt 
(301, 67 EUR). Be to, žadama iki 
80 proc. pašalpos gavėjo kom-
pensuojamojo uždarbio dydžio 
didinti ligos pašalpas.

Papildomų išlaidų pareika-
laus ir pensijų apvalinimas (di-

dinimas) įvedus eurą: tiek bazi-
nės pensijos, tiek einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų dydžius 
planuojama didinti po 3 eurus (t. 
y. po 10,36 Lt). Vidutiniškai sena-
tvės pensija, turint būtinąjį sta-
žą, padidėtų 4,76 euro (16,43 Lt). 

Neįgaliųjų programoms 
prašoma daugiau lėšų 
Į Seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komitetą (taip pat ir į Pre-
zidentę, Seimo pirmininkę, Mi-
nistrą pirmininką ir kt.) kreipė-
si Lietuvos neįgaliųjų forumas 
ir Neįgaliųjų reikalų taryba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos. Jie atkreipė dėmesį į 
nepakankamą neįgaliųjų progra-
mų finansavimą. Šioms 2 institu-
cijoms Seime atstovavęs Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkas 
Zigmantas Jančauskis pabrėžė: 
„Lietuva, viena iš nedaugelio ES 
šalių, kurioje krizės metu dėl ma-
žinamo biudžeto išlaidų neįga-
lieji ir jų šeimos nariai nukentė-
jo labiausiai, todėl ypač padidėjo 
skurdas ir socialinė atskirtis tarp 
neįgaliųjų ir jų šeimų.“ Jis atkrei-
pė dėmesį, kad dėl ekonominės 
krizės 2010 m. 15 proc. sumažin-

tos neįgaliųjų slaugos ir priežiū-
ros/pagalbos išlaidų tikslinės 
kompensacijos yra atkurtos tik 
nuo 2014 m. Šis ketverius metus 
trukęs tikslinių išmokų sumaži-
nimas paveikė beveik 100 tūkst. 
neįgalių žmonių, o aiškių nuos-
tatų dėl planų jas kompensuoti 
pasigendama.

tą organizuojant tokį renginį rū-
pesčių nestigo. Nerimo, ar viskas 
pavyks – taip pat. Tačiau sma-
gu, kad į darbą kibo visi – drau-
gijos padaliniai, jų vadovai, ra-

jono kultūros centras. Labiau-
siai E. Kačinskienė dėkinga Meš-
kuičių kultūros centro direktorei 
Loretai Morkūnienei. Ji ne tik ne-
atsisakė priimti neįgaliuosius re-

novuotuose, jų poreikiams pritai-
kytuose, beje, 2008 metais geriau-
sio Kultūros centro (filialų kate-
gorijoje) vardą pelniusiuose na-
muose, bet ir sutiko vesti renginį. 
Šventę taip pat paįvairino nuotai-
kingas jaunimo ir vaikų liaudies 
šokių kolektyvo „Padkava“, ku-
riam vadovauja L. Morkūnienė, 
pasirodymas.

Svarbos bei reikšmingumo 
šventei suteikė ir Šiaulių rajono 
mero Algimanto Gaubo, Meškui-
čių bendruomenės atstovų, sve-
čių iš kitų seniūnijų apsilanky-
mas, sveikinimai neįgaliesiems. 
Pasak mero A. Gaubo, neįga-
liųjų iniciatyvumas – vienas la-
biausiai juos iš kitų išskiriančių 
bruožų. Jie randa bendrą kalbą 
ir su bendruomenėmis, ir su se-
niūnais, ir su bažnyčia. Savival-
dybė deda nemažai pastangų, 
kad būtų pritaikyta aplinka, kad 
neįgalieji turėtų galimybes pri-
statyti visuomenei savo gebėji-
mus, kad keistųsi jų gyvenimai 
ir buitis. O pasak Bubių seniū-
no Vytauto Slabio, kuo aktyves-
nė neįgaliųjų veikla, kuo jie daž-
niau buriasi, tuo lengviau seniū-
nijoms – Neįgaliųjų draugijos  

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete atkreiptas dėmesys į nepakankamą finansavimą neįgaliųjų programoms.

Šeduvos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Verdenė“ žiūrovus žavėjo ir sceniniu įvaizdžiu, ir darniu dainavimu.
Egidijaus Skipario nuotr.



Daugelis galvojame, kad esame išmintingi, vadovau-
jamės sveiku protu, mokame atskirti grūdus nuo 

pelų. Tačiau sutinki žmogų, išgirsti, kokias politines ar 
visuomeninio gyvenimo tiesas bei vertybes jis atkakliai 
gina ir nesunkiai gali atspėti, kokį televizijos kanalą jis 
dažniausiai žiūri, kokį leidinį skaito. Esame paveikūs. 
Seniai sakoma, kad mažai kas patenkintas savo pinigi-
ne, bet visi patenkinti savo protu.

Gyvename labai intensyviu ,,smegenų plovimo“ 
metu. Sveikas protas, kritinis mąstymas reikalingas 
kiekviename žingsnyje. Kritiškai mąstantis žmogus su-
geba įvertinti gautų žinių pagrįstumą ir geba pastebėti 
menkiau argumentuotus teiginius. Japonai sako: ,,Jeigu 
jūs tikite viskuo, ką skaitote, geriau visai neskaitykite.“ 

Žmogaus kūrybingumas, sugebėjimas kritiškai mąs-
tyti paprastai giriamas. Tačiau neapsigaukime: sutrikęs, 
nesugebantis greitai orientuotis situacijoje, menkų gebė-
jimų mąstyti žmogus daug kam naudingas. Juk iš tokio 
lengviau pelnytis. Kritiškai mąstantis žmogus, laimin-
gai susiklosčius aplinkybėms, gali tapti Nobelio premi-
jos laureatu. Tačiau dar dažniau jis gali būti apmėtytas 
akmenimis ir apšauktas ramybės drumstėju.

Sveikata – brangiausias žmogaus turtas. Kaip tik šio-
je srityje ir vyksta intensyviausias smegenų plovimas. 
Vaistus ir maisto papildus reklamuojančius leidinius iš 
pašto dėžučių traukiame glėbiais. Dažnai, ypač pagyve-
nusiam žmogui, skauda sąnarius. Paskaitęs reklaminį 
lapelį jis eina į vaistinę ir, tikėdamasis pasveikti, perka 
brangius vaistus. Vaistas patenka į kraują ir keliauja po 
visą organizmą. Niekas jam neįsakė ir negalėjo įsakyti 
eiti tik į skaudantį sąnarį. Jis keliauja stuburo smegeni-
mis, patenka į kepenis, regos organus ir kitur. Gydyma-
sis be kvalifikuotos mediko priežiūros yra pavojingas. 
Tai kam reikalinga visa ta reklamos lavina? 

Gyvename tarp savanaudiškų mulkintojų. Japonijos 
šunų mylėtojai internetu Europoje prisipirko pudelių. 
Koks buvo jų nustebimas, kai paūgėję gyvuliukai pra-
dėjo rupšnoti žolę. Iškviesti veterinarai konstatavo – tai 
ne pudeliai, o avinukai.

Norėdami savo klastai suteikti didesnį svorį, sukčiai 
dažnai pasitelkia mokslą. Jei laikraščio straipsnyje skai-
tote, kad ,,atliktais moksliniais tyrimais nustatyta“ arba 
,,moksliniai tyrimai parodė“ tai dar nereiškia, kad turi-
me mažinti savo budrumą. Neseniai pasaulį apskriejo 
žinia: garsaus Amerikos universiteto mokslininkai nu-
statė, kad vaikai turi bėgioti su sauskelnėmis vos ne iki 
mokyklinio amžiaus, nes mokydamasis gamtinius rei-
kalus atlikti į puodelį vaikutis gali susidurti su ,,nesėk- 
mėmis“, kurios traumuos jo psichiką visam gyvenimui. 
Tokios mokslo išvados sauskelnių pramonei gali duoti 
papildomus milijardus...

Liūdnai juokaujama: lietuvių tautiniai rūbai – dėvėti 
drabužiai. O televizija gąsdina: tai – tikras siaubas. Dra-
bužiai prisimena buvusių šeimininkų neigiamas mintis. 
Neigiamos informacijos, blogosios energijos iš jų negali-
ma išplauti jokiomis priemonėmis, šiuos drabužius dė-
vinčiajam kyla didelis pavojus patirti įvairių negalavi-
mų. Tiesa, į laidą ,,Pasaulis X“ pakviesti ekstrasensai, 
parapsichologai ir burtininkai suteikia šiokią tokią vil-
tį: juodoji energija gal ir gali būti išplauta, tik tam rei-
kia žvakių ir ypatingų veiksmų, kuriuos gerai žino tik 
jie, burtininkai. Taip ir norisi paklausti – o gal tas dėvė-
tas drabužis, atvirkščiai, sugėrė teigiamą savo linksmo, 
nuoširdaus, džiaugsmu spinduliuojančio šeimininko 
energiją? Stengiantis šioje mistikoje susivokti, užeikime į 
prestižinę, naujų ir madingų rūbų parduotuvę. Galimas 
daiktas, kad būsite vienintelis pirkėjas ir trys pardavė-
jai. Tokia situacija negali nejaudinti siuvimo pramonės 
ir naujais drabužiais prekiaujančių verslininkų. Gal čia 
ir yra šuo pakastas?

Pabaigoje kiek pavažiuosiu ir atbuline pavara. Visais 
laikais žmonės kentėjo ir dėl savo didelio patiklumo, ir 
dėl nepasitikėjimo. Į viską žvelgti įtariai, su nepasitikė-
jimu, negalima. Patirtis rodo, kad geriau pasitikėti ir ret-
karčiais nusivilti, nei nuolat gyventi ir dirbti nepasitikė-
jimo persmelktoje aplinkoje.

Mąstykime kritiškai

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos narė 
Regina Linkevičienė papa-
sakojo apie prasmingą ben-
dradarbiavimą su „Sodra“ 
ir policija. 

Neįgalieji, kaip ir dau-
gelis Lietuvos žmonių, gy-
vena neramiu laukimo ir 
nežinios laiku. Vargina ne-
žinia dėl ateities – kaip iš-
gyvensime sulaukę euro. 
Juk maisto kainos kyla 
šviesos greičiu, o pensi-
jos nedidėja. Ką padės ža-
dami 3 litai... Kaip reikės 
priprasti prie svetimų pi-
nigų, vadinamų euru. Ne-
ramu dėl valstybės vado-
vų nuolatinio gąsdinimo 
rusais, karu. Neramu dėl 
girdimų kalbų, kad lito 
praradimo laikotarpiu ga-
lime būti apgauti sukčių.

„Sodros“ ir policijos 
darbuotojos pasisiūlė pa-
dėti mums paaiškinti apie 
esamą padėtį draugijos na-
riams neįgaliesiems. Drau-
gijos organizuotame susi-
rinkime jos išsamiai papa-
sakojo, kaip bus perskai-
čiuotos pensijos, kaip jos 
bus mokomos, kaip bus 
keičiami pinigai. Sužinojo-
me, kaip saugotis pavojų, 
nepakliūti į sukčių rankas. 
Susirinkime dalyvavusieji 
gavo draugijos paruoštas 
ir svečių atneštas atminti-

Kaišiadorys: Optimizmas ir gerumas 
neišblėsta

nes, lankstinukus.
Baigiasi darbai mūsų 

durpyne – derlius nuim-
tas. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet, draugijos nariai 
dalijasi užaugintomis gė-
rybėmis su tais, kurie tiek 
pasiligojo, kad negali pa-
tys išsiauginti daržovių. 
Neįgaliųjų draugijos na-
riai Jonas Grikšaitis, Vy-
tautas Lasevičius, Janina 
Žigutienė, Jurgita Kups-
taitė, Vida Lisauskienė, 
Danutė Nauckūnienė, Al-
dona Zalskienė, Laimu-
tė Ratkevičiūtė, Verutė Ši-
monienė, draugijos tary-

 Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Aldona Pet-
kienė „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške papasakojo apie gra-
žią draugijos sukaktį. 

Nors rytas išaušo mig- 
lotas, rudeniškas, bet Šilu-
tės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių neišgąsdino – 
jau iš pat ryto kas lengvai-
siais automobiliais, kas 
samdytu autobusu būriais 
riedėjo į Juknaičių kavinę 
„Prūsija“, kur buvo mini-
mas draugijos gyvavimo 
25-metis. Sulaukėme išties 
daug svečių. Šilutės rajono 
savivaldybės meras Vytau-
tas Laurinaitis Neįgalių-
jų draugiją pavadino ak-
tyviausia nevyriausybine 
organizacija rajone ir padė-
kos raštais apdovanojo jos 
pirmininkę Laimą Dulky-
tę bei visų padalinių pirmi-
ninkus: Švėkšnos – Ingritą 
Riterienę, Vainuto – Anelę 
Lileikienę, Katyčių – Nijo-
lę Chadakauskienę, Gar-
damo – Laimą Lomsargie-
nę. Padėkos raštas įteiktas 
ir vienai pirmųjų draugi-
jos narių Elvyrai Endze-
lienei bei aktyviausiems 
nariams Stasei ir Vytautui 
Gedvilams. Gražius linkė-
jimus šventės dalyviams 
skyrė Socialinės paramos 
skyriaus vedėjas Alvidas 
Šimelionis, Seimo pirmi-
ninko pavaduotojo Kęsto 
Komskio padėjėja Daiva 
Liaugaudaitė, savivaldy-
bės administracijos direk-

Šilutė: 

Draugijai – 25 metai
toriaus pavaduotoja Ine-
sa Murauskienė, Juknai-
čių seniūnas Valentinas 
Dylertas. 

Ant kiekvieno stalo 
padėtas šakotis – tai savi-
valdybės atstovų dovana 
šventės dalyviams.

Sulaukėme ir bendra-
minčių – kolegų iš Pagė-
gių, Tauragės, Klaipėdos 
neįgaliųjų draugijų. Salė 
vos talpino 180 šventės 
dalyvių. 

Šventę vedė draugi-
jos tarybos narys Saulius 
Ivanauskas. L. Dulkytė, 
kuri organizacijai vado-
vauja 10-us metus, trum-
pai supažindino su draugi-
jos veikla nuo jos įkūrimo 
1989 metais iki šių dienų. 

Džiaugėmės, kad neį-
galieji taip gausiai susirin-
ko į jubiliejinę popietę, pri-
siminėme ir tuos žmones, 
kurių dėka šiandien esa-
me kartu, tęsiame jų pradė-
tus darbus. Daugelio iš jų 
šiandien tarp mūsų jau ne-
bėra. Visus išėjusius ana-
pilin pagerbėme tylos mi-
nute, o ansamblio „Kviet-
kelės“ dainininkės su žva-
kutėmis rankose sugiedo-
jo giesmę. 

L. Dulkytė trumpai 
priminė, kokias paslau-
gas teikiame, kiek narių 
jomis naudojasi, kur kelia-
vome, ką aplankėme. Ji dė-

kojo pagalbininkams, pa-
dalinių pirmininkams už 
gerus darbus, už pastan-
gas burti neįgaliuosius, 
kad užmiršę savo bėdas 
jie dažniau pabūtų kartu, 
pabendrautų. 

Šventės dalyviams ir 
svečiams koncertavo dai-
nininkas Edmundas Ku-
činskas, Petkų šeimos an-
samblis „Vita“, žinoma, ir 
patys šventės šeimininkai: 

ansamblis „Kvietkelės“, 
kapela „Šilo aidai“ (vado-
vas Antanas Kmita). 

Kavinės fojė buvo su-
rengta draugijos nario 
Gintauto Bražo paveiks-
lų paroda. Ne vieną šven-
tės dalyvį sudomino jo su-
kurti peizažai bei įdomūs 
spalvų deriniai. Floristės 
A. Oželienė ir A. Rumkie-
nė suruošė sagių, vėrinių 
parodėlę. 

bos nariai „Gerumo akci-
jai“ atnešė bulvių, svogū-
nų, morkų, burokėlių, čes-
nakų ir kt. daržovių, o Al-
dona Stanislauskienė at-
gabeno konservuotų dar-
žovių. Rankdarbių būre-
lio narė Danutė Likterie-
nė numezgė 2 poras vil-
nonių kojinių. Visas šias 
gėrybes spalio 17 d. išve-
žiojome gulintiems savo 
draugijos nariams. Dali-
jant daržoves kartu važia-
vo Kaišiadorių rajono poli-
cijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Preven-
cijos poskyrio bendruome-

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laima Dulkytė 
priminė organizacijos nuveiktus darbus.

nėje pareigūnės Irena Bu-
drikienė ir Vilma Blažaus-
kienė. Padovanojusios šo-
kolado, aplankytoms mo-
terims jos papasakojo, ką 
žmonės turi žinoti ir kaip 
elgtis šiuo laikotarpiu, pa-
liko atmintines. Esame dė-
kingi „Sodros“ ir policijos 
darbuotojoms už pagalbą 
neįgaliesiems.

Optimizmo mes, ne-
įgalieji dar nestokojame, 
esame darbštūs, valgome 
sveikai išaugintas daržo-
ves, išgyvensime ir šias ne-
gandas, nes mus supa geri 
žmonės.

Kaišiadorių neįgaliuosius aplankė ir policijos pareigūnės.
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Paminėjo jubiliejų

www.biciulyste.lt

Mažeikių rajono neįgalių-
jų draugija siekia bendra-

darbiauti ne tik su rajono NVO, 
bet ir su kitų Lietuvos rajonų ir 
miestų organizacijomis. Tai įgy-
vendinti padeda Mažeikių rajo-
no savivaldybės nevyriausybi-
nių organizacijų programa. Ma-
nome, kad tikroji neįgaliųjų in-
tegracija į visuomenę įvyks tik 
tuomet, kai neįgalieji ir sveikie-
ji turės galimybę daugiau ben-
drauti ir bendradarbiauti tarpu-
savyje. Būtų idealu, jei šis ben-
dravimas vyktų tarp įvairią ne-
galią turinčių žmonių, o meninė 
veikla, kaip niekas kitas, gali su-
artinti šias žmonių grupes. Tik 
tokiu keliu eidami galime pa-
siekti ir sveikųjų požiūrio į ne-
įgaliuosius keitimosi. Juk nega-
lime mylėti to, ko nepažįstame. 

Spalio 17 d. Mažeikių rajo-
no neįgaliųjų draugija paminėjo 
25-ąsias įkūrimo metines. Drau-
giją sveikino savivaldybės tary-
bos Sveikatos priežiūros ir socia- 
linių reikalų komiteto pirmi-
ninkė Irena Macijauskienė, So-
cialinės paramos skyriaus ve-
dėja Jolanta Kekytė, Seimo na-
rio Kęstučio Bartkevičiaus pa-
dėjėjas Mantas Badaukis, UAB 
„Mažeikių šilumos tinklai“ ge-
neralinis direktorius Jonas Jur-
kus, VšĮ Mažeikių bendruome-
nės centro, VšĮ Mažeikių švie-
timo centro, Mažeikių moterų 
klubo LIONS atstovai ir kiti gar-
būs svečiai.

Sveikatos priežiūros ir socia-
linių reikalų komiteto pirminin-
kė, bendruomenės centro globė-
ja I. Macijauskienė, įteikdama ju-
biliejinę juostą Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkui Edvardui Na-
juliui, dėkojo už jo sunkų dar-
bą, gebėjimą suburti neįgalius 
žmones į bendruomenę, kur jie 
gali aptarti savo problemas, pa-
sidalyti džiaugsmu ir skausmu, 
užjausti ir padėti vienas kitam. 
Mažeikių rajono savivaldybės 
mero, administracijos vadovų 
bei Sveikatos priežiūros ir soci-
alinių reikalų komiteto vardu ji 
linkėjo visiems geros sveikatos, 
nuoširdaus bendravimo, mei-
lės ir vilties.

E. Najulis nuoširdžiai padė-
kojo ir atminimo dovanėles įteikė 
buvusiems Mažeikių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkams: 
Vytautui Gedučiui, Magdalenai 
Želvienei, Stefanijai Šližiuvienei, 
Zitai Gricevičienei.

Šventinę renginio nuotaiką 
dovanojo bendruomenės centro 
kolektyvai: „Nesenstančių šir-
džių klubas“, „Žemaitele“, „In-
dra“ ir mažieji bendruomenės 
nariai iš Mažeikių lopšelio-dar-
želio „Žilvitis“. Šventėje koncer-
tavo ir Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugijos „Guboja“ „Spal-
vų orkestras“. Parodomąją pro-
gramą dovanojo aikido klubas 

„Fudošin“, o Mažeikių Merke-
lio Račkausko gimnazijos gim-
nazistės pristatė Vilniaus siuvi-
mo įmonės „Vikada“ drabužių 
kolekciją.

Po oficialiosios dalies visi 
buvo pakviesti į pramogų salę, 
kur skambant muzikai galėjo 
pašokti ir pasivaišinti.

Mažeikių rajono  
neįgaliųjų draugijos inf.  

Asociacija „Gyvastis“ surengė 
akciją, skirtą spalio mėnesį 

minimai Pasaulio ir Europos or-
ganų donorystės ir transplantaci-
jos dienai. Tądien pačiame sosti-
nės centre, Odminių gatvėje, su-
liepsnojo net 1138 žvakelės – tiek, 
kiek Lietuvoje yra gyvų ir miru-
sių donorų, kurių dovanoti orga-
nai ir audiniai išgelbėjo tūkstan-
čių sunkių ligonių gyvybę. Šiame 
skvere augančius medžius pa-
puošė tiek pat popierinių širde-
lių, kurias kaip dėkingumo žen-
klą antrą gyvenimą padovano-
jusiems donorams karpė žmo-
nės po transplantacijos operacijų. 

„Bičiulystės“ inf. 

Kitas ryškus mažinimas pa-
lietė Neįgaliųjų socialinės integ- 
racijos programą: 2008 m. pas-
laugų bendruomenėse bei veiklų 
projektams buvo skirta 37 mln. 
56, 6 tūkst. Lt, o 2014 m. – 25 mln. 
305 tūkst., taigi nuo 2008 m. Na-
cionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos programos valsty-
binis finansavimas sumažėjo be-
veik 12 mln. litų. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
rašte, pasirašytame šiuo metu 
jai vadovaujančio socialinės ap-
saugos ir darbo viceministro Al-
girdo Šešelgio, rašoma: „Kelin-
tus metus iš eilės dėl minimalios 
algos didinimo, degalų, elek-
tros kainų augimo auga paslau-
gų teikėjų administracinės išlai-
dos. Šioms išlaidoms dengti pa-
pildomos lėšos iš valstybės biu-
džeto nebuvo skiriamos.“ Dėl 
to, pasak Z. Jančauskio, sun-
ku rasti už tokį menką atlygi-
nimą sutinkančių dirbti kvalifi-
kuotų darbuotojų. „Dėl didina-
mos minimalios mėnesinės al-
gos, euro įvedimo kaštų ir didi-
namų bazinių socialinių išmo-
kų dydžių projektų vykdymo 
išlaidos dar augs, tačiau šiems 
kaštams dengti papildomų lėšų 
skirti neplanuojama“, – nuogąs-
taujama Neįgaliųjų reikalų tary-
bos rašte Seimo Socialinių reika-
lų ir darbo komitetui. Šiai prie-
monei įgyvendinti 2014 m. skir-
ta 19 mln. 145 tūkst. Lt, 2015 m. 
planuojama skirti tiek pat. 

Trūksta lėšų būsto 
pritaikymui 

Kita sritis, kuriai labai trūks-
ta finansavimo – Neįgaliųjų so-
cialinės integracijos programos 
priemonė, pagal kurią yra fi-
nansuojami būsto pritaikymo 
neįgaliesiems darbai. Neįgalių-
jų reikalų tarybos teigimu, ne-
pritaikytas būstas ir jo aplinka 
daug metų buvo ir išlieka vie-
na iš opiausių problemų, šis po-
reikis 2013 m. buvo tenkinamas 
57,4 proc. Pateikus prašymą, 
būsto pritaikymo vidutiniškai 
reikėjo laukti 17,3 mėn., o Kau-
no mieste – net 51 mėn. 

2014 m. šiai sričiai skirta 
2 mln. 768 tūkst. Lt, iš jų 2 mln. 
338 tūkst. Lt – būsto ir aplinkos 
pritaikymui. „Nors būsto pri-
taikymo poreikis didėja, tačiau 
iš valstybės biudžeto skiriamų 
lėšų dydis nuolat mažinamas 
(2008 m. buvo skirta 7 mln. 764 
tūkst. Lt, 2009 m. jau tik 3 mln. 
710 tūkst. Lt, o 2014 m. – 2 mln. 
338 tūkst.Lt). Šiomis lėšomis 
tenkinama apie 34 proc. viso 
savivaldybių nurodyto lėšų po-
reikio, todėl, pasak Z. Jančaus-
kio, neįgaliųjų būstai pritaiko-
mi labai lėtai. Tam, kad šis po-
reikis būtų geriau tenkinamas 
ir sutrumpėtų laukimo trukmė, 
2015 m. iš valstybės biudžeto 
reikėtų papildomai skirti 1 mln. 
952 tūkst. Lt. 

Būtina kelti socialinių 
darbuotojų atlyginimą 
Kita didelė problema, į kurią 

dėmesį atkreipė Lietuvos vals-
tybės tarnautojų, biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų profesinės sąjun-
gos pirmininkė Irena Petraitie-
nė – socialinių darbuotojų atly-
ginimai. Jos teigimu, „per visą 
nepriklausomos Lietuvos laiko-
tarpį socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų tarnybiniai koefici-
entai – vieni mažiausių šalyje, 
o atsakomybė ir darbo krūviai 
su kiekvienais metais vis didė-
ja.“ I. Petraitienė atkreipė dėme-
sį, kad biudžetinio sektoriaus 
darbuotojams bazinė alga buvo 
sumažinta nuo 128 irki 122 Lt, 
o numatytos atlyginimų koefi-
cientų ribos neužtikrina oraus, 
visaverčio darbuotojų ir jų šei-
mų gyvenimo poreikių tenkini-
mo. Pasak profsąjungų atstovės, 
neretai atsitinka taip, kad socia-
linį darbą dirbantis žmogus dėl 
menko atlyginimo atsiduria pa-
šalpų prašančiųjų gretose. 

Z. Jančauskis pabrėžė, kad 
tai labai aktualu ir nevyriausy-
binėms organizacijoms, kurios, 
vykdydamos savo veiklą bei 
teikdamos paslaugas, privalo-
mai vadovaujasi nustatytu soci-
alinių darbuotojų darbo užmo-
kesčio koeficientu, patvirtintu 
Lietuvos Vyriausybės 1993 m. 
liepos 8 d. nutarimu Nr. 511. Pa-
radoksas tas, kad padidėjus mi-
nimaliai algai skirtumas tarp ją 
gaunančio, dažnai nekvalifikuo-
to, darbuotojo ir magistro laips-
nį turinčio specialisto atlygini-
mo nesiekia ir 300 Lt. 

A. Pabedinskienė sutiko su 
šiomis pastabomis: „Važinėju po 
socialines įstaigas ir matau esa-
mą padėtį. Man socialiniai dar-
buotojai yra prioritetas.“ Socia-
linių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininkės pavaduotojas Jonas 
Dagys retoriškai paklausė: tad 
kodėl nedidinami jiems atlygi-
nimai? A. Pabedinskienė sakė, 
kad apie tai buvo kalbėta ne kar-
tą, tačiau tam biudžete neatsira-
do lėšų – nuo kitų metų žadama 
didinti tik kultūros ir statutinių 
darbuotojų atlyginimus. 

J. Dagio manymu, nereikėtų 
skubėti didinti nedarbo drau-
dimo išmokų, o už šiai sričiai 
skirtas lėšas pirmiausia turėtu-
me pasirūpinti mažiausiai už-
dirbančiais žmonėmis ir pen-
sininkais. J. Dagys atkreipė dė-
mesį, kad santykinė pensija (ly-
ginant su vidutinėms pajamo-
mis), kasmet mažėja po 2 proc., 
šiems žmonėms išgyventi daro-
si vis sunkiau.

Teisingai padalyti valstybės 
biudžetą – sudėtingas darbas. 
Dėmesio trūksta daugeliui sri-
čių. Socialinių reikalų ir darbo 
komitetas atidžiai išklausė ne-
įgaliųjų siūlymus ir per savai-
tę žada teikti siūlymus biudže-
tui koreguoti. Tikėkimės, kad jie 
bus išgirsti. 

Aurelija BABinskienė

Mažeikiai: Biudžeto svarstymuose – 
prašymas atkreipti 

dėmesį į neįgaliuosius
(atkelta iš 1 psl.)

Žvakelės donorams

Savivaldybės tarybos narė Irena Macijauskienė sveikina Edvardą Najulį.

 Šventėje koncertavo „Spalvų orkestras“ ir „Nesenstančių širdžių klubas“.

Vilniaus centre sužibo žvakutės donorams.
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Komentuojame–
konsultuojame

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) primena, kad kojų 
venų operacijos, dėl kurių 
pastaruoju metu į VLK krei-
piasi nemažai žmonių, gydy-
mo įstaigose atliekamos ne-
mokamai. Už šias paslaugas 
sumoka ligonių kasos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) biudžeto lėšomis, 
todėl pacientui už jas nerei-
kia mokėti papildomai. Žino-
ma, jei pacientas yra draustas 
privalomuoju sveikatos drau-
dimu (PSD). 

Žmogus, turintis nusiskundimų 
dėl kojų venų, pirmiausia turėtų 
kreiptis į šeimos gydytoją toje gy-
dymo įstaigoje, kurioje yra prisira-
šęs. Šeimos gydytojas, atsižvelgęs 
į paciento ligos diagnozę bei svei-
katos būklę, gali paskirti tyrimus, iš-
duoti siuntimą pas gydytoją specia- 
listą pasikonsultuoti dėl operacijos 
būtinybės. Siuntimą turintis pacien-
tas gali rinktis ir gydytoją, ir gydy-
mo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį 
su teritorine ligonių kasa (TLK) teik-
ti nemokamas konsultacijas. Svarbu 
atminti, kad turint siuntimą už kon-
sultaciją nereikia mokėti.  

Specialistas, įvertinęs paciento 
sveikatos būklę ir nustatęs, kad išsi-
plėtusių kojų venų operacija (flebek-
tomija) yra reikalinga, išduoda siun-
timą operacijai. Taip pat jis turi infor-
muoti, kokiose gydymo įstaigose to-
kios operacijos yra atliekamos. Jų są-
rašai skelbiami  TLK interneto svetai-
nėse (www.vilniaustlk.lt, www.ktlk.lt, 
www.klaipedostlk.lt, www.siauliutlk.lt, 
www.paneveziotlk.lt).

Taigi, turėdamas siuntimą mi-
nėtai operacijai, pacientas gali rink-
tis gydytoją ir gydymo įstaigą, kuri 
turi sutartį su TLK ir gali nemokamai  
gauti tokias paslaugas, apmokamas 
PSDF biudžeto lėšomis. Paprastai 
flebektomijos operacijos yra plani-
nės, dažniausiai jos atliekamos die-
nos chirurgijos sąlygomis, t. y. paci-
entas tą pačią ar kitą dieną išleidžia-
mas namo. Operaciją atliksiantis gy-
dytojas turi įvertinti konkretų paci-
ento atvejį, paskirti datą ir paaiškin-
ti pacientui apie numatomą opera-
cijos metodą. Pavyzdžiui, ne visada 
pacientui gali tikti lazeriu atliekamos 
operacijos, tuomet operacija atlieka-
ma atviruoju būdu.  

Visais atvejais, jei išsiplėtusių 
venų operacijos yra atliekamos pa-
gal medicinines indikacijas, nepri-
klausomai nuo to, kokiu būdu tai 
daroma, ligonių kasos PSDF lėšo-
mis apmoka visą šios paslaugos kai-
ną (nustatytą bazinę kainą), o paci-
entui už operaciją, vaistus bei rei-
kalingas specialias priemones mo-
kėti nereikia.

Svarbu žinoti ir tai, kad gydymo 
įstaigose gali būti taikomos priemo-
kos ir teikiamos mokamos paslau-
gos. Pavyzdžiui, ligoninėje gali būti 
paprašyta mokėti, jei pacientas savo 
noru pasirenka brangiau kainuojan-
čias paslaugas, medžiagas, procedū-
ras. Tuomet jis turi sumokėti gydy-
mo įstaigai ne visą kainą, o skirtu-
mą tarp ligonių kasų apmokamų ir 
naudojamų brangesnių priemonių 
ar vaistų. Jei žmogus savo noru pasi-
renka papildomas paslaugas ar pro-
cedūras ar nori gauti paslaugas sku-
bos tvarka, reikalingas jo sutikimas 
už tai sumokėti.

Daktaras
Aiskauda

Rudeninė depresija (sinoni-
mai: sezoninė depresija, „pil-

kojo sezono“ depresija) 1993 m. 
JAV buvo įrašyta į ligų klasifika-
cijos sąrašą ir nurodyta, jog ją gali 
sukelti ryškios šviesos stygius, 
atsirandantis keičiantis metų lai-
kams. Beje, Lietuvoje ir artimiau-
siose kaimyninėse šalyse rudeni-
nė depresija dažniausiai praside-
da spalio pabaigoje ir tęsiasi iki 
vasario pradžios ar vidurio (ligos 
suaktyvėjimas – dvi lapkričio sa-
vaitės, antroji ir trečioji). Iškritus 
sniegui, daugelio žmonių nuo-
taika po truputį pradeda gerėti. 

Serga kas penktas 
žmogus

Pasaulio sveikatos organi-
zacijos duomenimis, ši depresi-
jos rūšis (kitomis depresijos rū-
šimis susergama dėl psichinės 
traumos, psichikos ar vidaus or-
ganų ligų, senatvinių organizmo 
pokyčių, bendro išsekimo ir kitų 
priežasčių) vargina kas penktą 
išsivysčiusių šalių žmogų (beje, 
moterys depresija serga 2–3 kar-
tus dažniau negu vyrai). Ypač 
dėl to kenčia Centrinės ir Šiauri-
nės Europos bei Rusijos europi-
nės dalies gyventojai.

Blogos nuotaikos gali... 
nebūti

Kartais depresija pasireiškia 
nebūtinai bloga nuotaika, o to-
kiais negalavimais, kurie ligo-
niui atrodo visai nesusiję su šia 
liga (širdies, skrandžio, žarnyno 
sutrikimai ir kt.). Todėl bet koks 
nemokšiškas gydymasis gali su-
kelti naujų negalavimų arba pa-
bloginti esamus. Jeigu ligonis dar 
serga diabetu, glaukoma, progre-
suojančia ateroskleroze, įvairio-
mis inkstų, kepenų, širdies, skyd- 
liaukės ir kt. organų ar sistemų 
ligomis, tai nekvalifikuoto gydy-
mosi kai kuriais antidepresantais 
pasekmės gali būti labai sunkios. 

Efektyvi priemonė 
Mokslininkams pradėjus ty-

rinėti rudeninę depresiją, pasiro-
dė, jog vien vaistai, maisto papil-
dai ir panašios priemonės šios li-
gos kai kuriais atvejais ne tik ne-
įveikia, bet netgi pastebimai jos 
nesusilpnina. Buvo išbandyta pa-
prasta, bet labai efektyvi priemo-
nė – dirbtinės šviesos seansai. Šis 
gydymo (ir profilaktikos) būdas 
yra toks: ligonis sėdi nedideliame 
kabinete (klausosi muzikos arba 
ne), kuriame dega baltos šviesos 
lempos, jų bendras galingumas – 
2,5 tūkst. vatų. Seanso truk- 
mė 2–3 val. (galimi ir kitokie va-
riantai), gydymo kursas – 3–5 d.

„Pašviesinta“ buitis ir 
maloni muzika

Ligoniams, lankantiems va-
dinamuosius baltos šviesos se-
ansus, dar patariama savo na-
muose naudoti ryškesnės švie-
sos elektros lemputes, tamsius 
tapetus pakeisti šviesiais (ta pati 
nuoroda tinka užuolaidoms, stal-
tiesėms ir pan.), klausytis malo-
nios muzikos. Beje, muzika, kuri 
patinka žmogui, ne tik pagerina 
nuotaiką, padeda išblaškyti liū-
dnas mintis, bet dar skatina op-
timizmą, pasitikėjimą savo jėgo-

Rudeninė depresija prasideda 
spalio pabaigoje

mis. Bandymais įrodyta, jog tin-
kamai pasirinkta muzika po ku-
rio laiko nustelbia įkyrias min-
tis, baimę, išvaduoja nuo vidinės 
įtampos. Jeigu ligonis pats muzi-
kuoja, teigiamas efektas būna dar 
didesnis. Kai sunku pačiam pa-
sirinkti tinkamus muzikos kūri-
nius, galėtų padėti psichologas 
ar gydytojas. Muzikos kūriniai 
parenkami atsižvelgiant į ligo-
nio amžių, ligos pobūdį, profe-
siją ir net muzikinį išsilavinimą.

Pastabos. Nemaža dalis žmo-
nių susirgę depresija nesikreipia 
į gydytoją, o turguje perka anti-
depresinių preparatų ir bando 
gydytis savarankiškai. Žinotina, 
jog kai kurių antidepresantų ne-
galima vartoti, jei, pavyzdžiui, 
vairuojate automobilį. Be to, šių 
preparatų vartojimas nesuderi-
namas su kai kuriomis ligomis 
ar vaistais. Ir dar: retas antidepre-
santas neturi ilgo šalutinių reiš-
kinių sąrašo, kuriame medicinos 
neišmanančiam žmogui tiesiog 
neįmanoma susigaudyti.

Maistas irgi gydo
Pastebėta, jog depresiją gy-

dant vien vaistais, šviesos sean-
sais ir kitomis priemonėmis, ta-
čiau neskiriant deramo dėme-
sio maistui, su kuriuo organiz-
mas turi gauti vitaminų, mine-
ralų ir kitų medžiagų, sunku ti-
kėtis, jog liga greitai pasitrauks 
ir bent artimiausiu metu nepasi-
kartos. Ši nuoroda ypač taikyti-
na tiems žmonėms, kurie nuola-
tos patiria stresus ir paskui labai 
jautriai juos išgyvena. Beje, stre-
sų atvejais ir profilaktiškai reik-
tų šiek tiek daugiau vartoti fo-
lio rūgšties, B grupės ir C vita-
minų, cinko ir magnio turinčių 
produktų.

Šiandien žinomi visi vita-
minai ir kitos medžiagos, kurių 
stoka, nepriklausomai nuo kitų 
faktorių, gali sukelti depresiją. 
Tai vitaminai H (biotinas), folio 
rūgštis, B6, B2, B1, B12, C, minera-
lai – kalcis, geležis, magnis, ka-
lis bei aminorūgštis triptofanas. 

Vitaminų šaltiniai
Vitamino H yra sojoje, kvieti-

niuose miltuose, nepoliruotuose 
ryžiuose, žaliuosiuose žirneliuo-
se, morkose, pomidoruose, ko-
pūstuose, burokėliuose. Šio vita-
mino trūkumas gali atsirasti var-
tojant termiškai neapdorotą (ža-
lią) kiaušinio baltymą arba neuž-
plikytas (karštu pienu ar karštu 
vandeniu) mieles (kaip vitami-
nų B komplekso šaltinį). Šio vi-
tamino paros norma suaugusiam 
žmogui – 0,15 mg.

Folio rūgšties randama ko-
pūstuose, špinatuose, morkose, 
burokėliuose, žaliuosiuose žirne-
liuose, petražolėse, pomidoruo-
se, bulvėse, arbūzuose ir kt. Šios 
rūgšties paros norma – 12 mg.

Vitamino B6  yra mėsoje, 
kviečių sėlenose, žirniuose, bul-
vėse, kopūstuose, morkose, rie-
šutuose. Kartais šio vitamino 
organizmui gali trūkti vartojant 
monoamininius antidepresantus 
(Nardil, Marplan, Parnat).

Vitamino B2  randama piene, 
svogūnuose, špinatuose, sojoje, 
žaliuosiuose žirneliuose, žiedi-
niuose ir briuseliniuose kopūs-
tuose, petražolių lapuose, alaus 
ir kepimo mielėse, karvės kepe-
nyse, inkstuose, veršiuko širdyje. 
Paros norma – 1,2–2 mg.

Vitaminas B1 randamas ža-
liuosiuose žirneliuose, špinatuo-
se, rūgštynėse, briuseliniuose ir 
žiediniuose kopūstuose, poruo-
se, pomidoruose, riešutuose, ru-
pioje ir sėlenų turinčioje duono-
je, alaus ir kepimo mielėse, sojos 

miltuose, kumpyje, karvės šir-
dyje, kiaulės kepenyse; kiek ma-
žiau – kiaušiniuose, apelsinuose, 
persikuose, ryžiuose, veršienoje. 
Paros norma – 2–3 mg.

Vitamino B12 yra gyvūninės 
kilmės produktuose – kepenyse, 
inkstuose, kasoje, širdyje; taip pat 
žuvyse. Paros norma – 0,01 mg.

Vitamino C daugiausia yra 
erškėtrožėse, šermukšnių uogo-
se, rūgštynėse, spanguolėse, ser-
bentuose, avietėse, šaltalankio 
uogose, kopūstuose, citrusiniuo-
se vaisiuose, svogūnų laiškuose 
ir kt. Paros norma – 50–100 mg. 
Šio vitamino poveikis sustiprės, 
jei kartu bus vartojami produk-
tai, turintys vitamino P. Jo yra cit- 
rusinėse kultūrose, arbatžolėse, 
vynuogėse, petražolėse, saloto-
se, špinatuose, morkose, kopūs-
tuose, juodavaisės aronijos uo-
gose. Paros norma – 50–100 mg.

Mineralų šaltiniai
Kalcio yra kopūstuose, špi-

natuose, apelsinuose, žemuogė-
se, rupioje juodoje duonoje, sū-
ryje, pupose, žirniuose, riešutuo-
se, žaliose salotose, kiaušiniuose. 
Įvairūs kiti vaisiai ir mėsa kal-
cio turi mažai. Paros norma – 
1000 mg.

Pastabos. 50–64 m. žmo-
nėms, nėščiosioms bei žindy-
vėms kalcio norma – 1200 mg, 
moterims po menopauzės, var-
tojančioms estrogeninius pre-
paratus – 1500 mg, abiejų ly-
čių žmonėms, sulaukusiems 65 
m. – 1500 mg. Kalcis ypač reko-
menduojamas vyresnio amžiaus 
žmonėms, taip pat esant pogimdi-
nei ir poklimaksinei depresijai. Beje, 
kalcis vartotinas su magniu (san-
tykiu 2:1). Alkoholis ir kofeinas 
pagreitina kalcio šalinimą iš or-
ganizmo. 

Magnio randama visuose 
augaluose, kietame vandenyje. 
Daugiausia jo yra rupioje juo-
doje duonoje, migdoluose, že-
mės riešutuose, neluptose virto-
se bulvėse, piene, nesmulkintų 
grūdų košėse, sojose, kviečių sė-
lenose, mielėse ir kt. Paros nor-
ma – apie 350 mg.

Geležies yra kopūstuose, bu-
rokėliuose, žaliuosiuose žirne-
liuose, abrikosuose, vynuogė-
se, vyšniose, žemuogėse, rupio-
je juodoje duonoje, mėsoje, ypač 
gyvulių kepenyse. Paros norma – 
7–15 mg.

Kalio randama bulvėse, žir-
niuose, slyvose, grikių kruopose, 
bananuose, rupioje juodoje duo-
noje, obuoliuose, kviečių sėleno-
se, morkose, piene (tačiau varškė 
ir sūris – menki šaltiniai), medu-
je. Paros norma – 2,3–7,4 g.

Triptofano šaltiniai
Triptofano yra rupioje duo-

noje, bananuose, figose, datulė-
se, kalakutienoje. 

Pastaba. Triptofanas, patekęs 
į galvos smegenis, gerina nuo-
taiką ir miegą. Šios medžiagos 
aktyvumas daug priklauso nuo 
pakankamo vitamino B6 kiekio 
organizme. Triptofanas streso 
metu suỹra skrandyje. Tiksli trip-
tofano paros norma nenustatyta.

Romualdas OGINSKAS

http://sikarbi.deviantart.com

Papildomos priemonės 
visoms depresijos rūšims

Tiek sergant rudens, tiek kito-
mis depresijos rūšimis, reiktų, be 
minėtų priemonių, daryti bendrą 
masažą (ypač pečių ir kaklo nu-
garinės dalies), kartu naudojant 
eterinius aliejus. Pavyzdžiui, ete-
rinis muskato aliejus puikiai tin-
ka ir masažui, ir vonioms. Jis pa-
deda įveikti net labai sunkią de-
presiją. Neblogai veikia ir tikro-
sios levandos eterinis aliejus. Juo 
šiek tiek įtrynus kaktą, sumažėja 
ar visai praeina galvos skausmas, 
o garai gydo nemigą ir depresiją.

Eteriniai aliejai gali būti gari-
nami: į keraminį ar panašų indą, 
kuriame įpilta maždaug stiklinė 
karšto vandens, įlašinama 5–10 
lašų kurio nors (iš paminėtųjų) 
eterinio aliejaus ir kaitinama ant 
silpnos ugnies tol, kol vanduo su 
aliejumi išgaruoja, o patalpa pri-
sipildo gydomojo aromato.

Svarbu nepakenkti sau
Kai kurie žmonės yra aps-

kritai nusiteikę prieš farmacijos 
pramonės pagamintus vaistus, 
nes tikisi pagyti vartodami vien 
vaistingųjų augalų preparatus. 
Mat nuo seno žmonėse sklan-
do nuomonė, jog augalai negali 
pakenkti. O iš tikrųjų taip nėra. 
Nemokšiškai vartojant vaistingų-
jų augalų preparatus galima pa-
kenkti širdžiai, kepenims, inks-
tams ir kitiems gyvybiškai svar-
biems organams bei sistemoms. 
Pavyzdžiui, nuo depresijos daug 
kas gydosi valerijonu. Tačiau ne-
silaikant saiko, galima prisišauk-
ti dar didesnę ir ilgiau trunkan-
čią depresiją, prarasti darbingu-
mą. Be to, šio augalo preparatai 
nevartotini sergant miksedema 
(skydliaukės liga), kai kuriomis 
raumenų ir smegenų žievės ligo-
mis, esant sumažėjusiam arteri-
niam kraujospūdžiui.

Kojų venų operacijos 
draustiems 

žmonėms atliekamos 
nemokamai 
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padaliniai ant savo pečių nemen-
ką rūpesčių naštą perima. 

Žiūrovų aplodismentai – 
didžiausia paskata 

dainuoti
Į Meškuičius susirinkusios 

9 neįgaliųjų draugijos žiūro-
vams pristatė 12 ansamblių pa-
sirodymus. Trijų rajonų draugi-
jos – Šiaulių, Joniškio ir Akme-
nės – atsivežė net po 2 kolekty-
vus. Prasmingos veiklos pasiilgę 
žmonės didesniuose padaliniuo-
se renkasi į įvairius būrelius, ku-
ria savo meno kolektyvus. Taip 
yra susibūręs greitai savo veiklos  
10-metį minėsiantis Šiaulių rajo-
no Meškuičių padalinio kolek-
tyvas „Viltis“ (vad. Rasa Zelbie-
nė), tokį pat jubiliejų jau atšven-
tęs Akmenės rajono Kruopių pa-
dalinio ansamblis „Nakties ro-
mansas“ (vad. Alfonsas Giedra) 
ir jauniausias, tik 5-erius metus 
gyvuojantis Joniškio rajono Ru-
diškių padalinio ansamblis „Šer-
mukšnėlė“ (vad. Vitalis Čeps-
kis). Du ar bent kartą per savai-
tę į repeticijas besirenkantys dai-
nos puoselėtojai nori pasirody-
ti žiūrovams, išgirsti jų aplodis-
mentus – tai didžiausia paskata 
dainuoti toliau. „Vilties paukš-
tė“ jiems – gera proga parodyti, 
ką nuveikė, kolegų pasiklausyti, 
iš jų pasimokyti.

Dalis neįgaliųjų draugijų 
kolektyvų – Akmenės rajono 
„Akmena“ (vad. Jelena Pakati-
lytė), Biržų rajono „Ištvermin-
gieji“ (vad. Laima Aukštikalnie-
nė) bei Joniškio rajono „Atgai-
va“ (vad. Jolanta Kievišienė) – jau 
turi dviejų dešimtmečių ir dar il-
gesnę gyvavimo patirtį. Jie gerai 
žinomi ne tik savo bendruome-
nėse, bet sėkmingai koncertuoja 
ir kituose rajonuose. 

Įdomiomis koncertinėmis 
programomis žiūrovus džiugi-
na ir į antrąjį savo veiklos de-
šimtmetį jau įkopęs ansamblis 
iš Pasvalio rajono „Žalsvasis šal-
tinis“ (vad. Jonas Vaitekūnas),  
Pakruojo rajono „Šiladis“ (vad. 
Larisa Šiaulienė), Radviliškio ra-
jono „Gabija“ (vad. Roma Apše-
gienė), Šeduvos „Verdenė“ (vad. 
Vladas Bondierievas), Kuršėnų 
„Svaja“ (vad. Birutė Lazdausky-
tė). O štai Kelmės rajono „Svajo-
nė “ (vad. Romas Slunksnys) gy-
vuoja tik 7-erius metus, tačiau 
taip pat turi kuo pasidžiaugti: 
2008 ir 2009 m. kolektyvas sky-
nė laurus Šiaulių apskrities kon-
kursuose, tapo Šilalėje surengto 
renginio prizininkais.

Ilgesingos melodijos – 
mėgstamiausios 

Meškuičiuose į sceną kilu-
siems dainininkams artimiau-
sios – ilgesingos melodijos. Nos-
talgiški tėviškės prisiminimai, 
noras sugrįžti į jaunas dienas, 
grožėtis gimtinės gamta, šalia 
jausti artimą žmogų – iki sielos 
gelmių jaudinančios temos.

„Aš gimtojo krašto ilgiuo-
si / Vienatvės ilgais vakarais, / 
Kur gėlės žydėjo languose, / Ka-
leno ant stogo gandrai“, – me-
lodingai dainavo Joniškio „Šer-
mukšnėlė“. Jai pritarė ir Še-

duvos „Verdenė“: „Aš pasi-
ilgau seno kiemo vėjo, / Lie-
taus lašelio, krintančio į delną./ 
 Jaunystės dienos ėjo ir nuėjo, / O 
aš skubu kaip riedulys nuo kal-
no.“ Gražiausiais prisiminimais 
gimtinę apipynė ir Pakruojo „Ši-
ladis“: „Mano kaimas, mano miš-
kas. / Mano kelias į namus. / Ei-
čiau, eičiau, kol sugrįžčiau, / Ten 
gyvenimas ramus“. „O vakarė-
jant taip gražu, / Aukštos puše-
lės ant kalvų“, – „Sentimentalia 
daina“ ilgesingą programą baigė 
itin darnus ir lyriškas Radviliškio 
„Gabijos“ ansamblis. 

Koncerte nuskambėjo ir gra-
ži puokštė su gimtuoju kraštu su-
pažindinančių dainų. Kuršėnų 
„Svaja“ melodingai papasakojo 
apie savo upę „Ten, kur Venta“, 
Biržų „Ištvermingieji“ atliko an-
samblio himnu tampančius „Bir-
žiečius“, o pasvaliečiai daina pa-
lydėjo prie „Žalsvojo šaltinio“. 

Romansai – nauja kryptis 
ansamblių repertuaruose

Visada įdomu, kai lyriškus 
„Vilties paukštės“ koncertus pa-
įvairina kitokiam dainavimui 
pirmenybę teikiantys kolekty-
vai. Keletas neįgaliųjų draugijų 
ansamblių turi gražias folkloro 
puoselėjimo tradicijas. Pastarai-
siais metais vis daugiau kolek-
tyvų ima domėtis romansais. Ir 
šiame „Vilties paukštės“ koncer-
te du kolektyvai – Akmenės ra-
jono Kruopių padalinio „Nakties 
romansas“ bei Meškuičių „Viltis“ 
savo atliekamais romansais sten-
gėsi paliesti jautriausias žiūrovų 
jausmų stygas. Ilgomis suknelė-
mis vilkinčios, skrybėlaitėmis, 
pirštinaitėmis, karoliais, kailiais 
pasipuošusios elegantiškos mo-
terys – būtinas ypatingą nuotai-
ką kuriančių romansų daininin-
kių įvaizdis.

Kruopių padalinio ansambly-
je „Nakties romansas“ – 5 mote-
rys ir drauge su jomis dainuo-
jantis vadovas A. Giedra. Ko-
lektyvo programoje – ne tik mu-
zikiniai kūriniai, bet ir Birutės 
Skuodienės deklamuojamos ei-
lės. Jos tarsi palydi į romansų 
programą, trumpai nupasako-
ja, ko žiūrovams laukti. Moteris 
neslepia, kad nėra paprasta ras-
ti būsimų dainų nuotaiką, temą 
atskleidžiančių eilių, tačiau toks 
darbas – visada mielas ir pras-
mingas. Kaip ir senųjų roman-
sų paieškos. Ansamblietės sten-
giasi naujam gyvenimui prikelti 
garbaus amžiaus jau sulaukusių 
močiučių lūpose dar gyvus ro-
mansus. Dažnai tik tekstus pa-
vyksta užrašyti, natas tenka iš 
klausos atkurti. Bet tai nedide-
lė bėda, nes, pasak Sigutės But- 
vydienės, moterys dažniausiai 
dainuoja ne iš natų, o iš širdies. 
Ir joms tai puikiai sekasi.

Meškuičių „Vilties“ ansam-
blio moterys scenoje stengiasi 
sukurti dar intymesnę aplinką – 
šalia į grupeles susiskirsčiusių at-
likėjų atsiranda ir stalelis su de-
gančiomis žvakėmis. Nors „Vil-
ties paukštėje“ skamba tik 3 ko-
lektyvo atliekamos dainos, an-
samblio vadovė R. Zelbienė pasa-
koja, kad moterys turi parengu-

sios 40 minučių romansų prog- 
ramą. Ieškodama jų tekstų vado-
vė ir specialias knygeles pavar-
to, ir į Muzikos ir meno bibliote-
ką nuvažiuoja. 

Neseniai ansamblio daini-
ninke tapusi Juzefa Gedžiuvienė 
sako kelias dienas persirašinėju-
si ansamblio atliekamas dainas, 
kurias reikia išmokti, kad kolek-
tyve jaustųsi su visomis lygi. Pa-
sak moters, dainų tekstus išmok-
ti nesunku – dainuojant jie leng- 
viau įsimenami. 

„Vilties paukštės“ dalyviai 
bei svečiai turėjo galimybę pa-
matyti ir kitokį šio ansamblio 
veidą. Renginio šeimininkai vi-
sus pasveikino ir linksmai nu-
teikė „mūsiškų babuškų“ atlik-
ta eurovizinės dainos parodija. 
Ją meškuitietės parengė pava-
sarį, kai kitas R. Zelbienės va-
dovaujamas ansamblis „Smilte-
lė“ minėjo savo 45-metį. Į jį tu-
rėjo atvykti daug stiprių kolek-
tyvų, skambėti labai rimtos dai-
nos. Todėl norėjosi sukurti kokį 
nors netikėtumą, lengvą šoką. 
Tada ir kilo mintis paruošti eu-
rovizinės dainos parodiją. Pasak 
R. Zelbienės, „Viltyje“ dainuo-

jančios moterys – labai lankstus, 
į įdomesnius pasiūlymus visada 
atsiliepiantis kolektyvas. Jos iš-
kart sutiko atlikti lietuvių, rusų, 
anglų kalbomis skambančią pa-
rodiją. Ir tapo tikromis Meškui-
čių žvaigždėmis, už pilvų grieb-
tis privertusiomis visą miestelį. 
Gausiais aplodismentais ir šyp-
senomis moterys buvo apdova-
notos ir šįsyk. Beje, tai jau trečio-
ji šio ansamblio sukurta parodija. 
Pradėjusios nuo sovietinio him-
no parodijos, paskui į sceną pa-
lydėjo humoristinę dainą apie 
Joną ir Oną. 

Moterys dainuoja ir kape-
loms tinkančias dainas (valsus, 
polkas), jos ir pačios su baršku-
čiais, rumbėm pritaria, visą salę 
išjudina. Lėta daina keičia grei-
tą, lyrišką – vėl smagi. Toks „Vil-
ties“ koncertas gali trukti ir porą 
valandų, kad tik sveikatos daini-
ninkėms užtektų. 

Muzika ansambliuose dai-
nuojančių žmonių jausmams su-
teikia daugiau spalvų, pripildo 
juos teigiamų emocijų, pakylėja 
virš kasdienybės. 

Aldona MiLieŠkienė
Egidijaus Skipario nuotr.

„Didumas to, kas mumyse
Iš meilės auga ir gerumo.“

J. Marcinkevičius
 

Veikiami likimo gūsių 
įvairiai susiklosto mūsų 
gyvenimai. 

Radviliškyje gyve-
nantys Vilmantas ir Vida 
Povilaičiai kartu jau 35 
metai. Prieš 24 metus 
Vilmantas apsirgo išsėti-
ne skleroze. Ilgainiui liga 
progresavo. Dabar vyras 
jau nepakyla iš lovos. Iš-
eidama į darbą, žmona 
viską sutvarko, maistą 
palieka prie lovos ant sta-
lo ir užrakina duris iki to 
laiko, kol grįš iš mokyk- 
los. Jai grįžus, aptaria-
mi buities reikalai, pasi-
džiaugiama vaikaitėmis. 
Vilmantui visada įdomu, 
kaip sekasi Vidos moki-
niams, kas vyksta mo- 
kykloje. Vasarą jiedu išsi-
ruošia net į kokią išvyką, 
nors Vilmantui jau reikia 
visokeriopos pagalbos.

Nei Vilmantas, nei 
Vida niekada nedejuoja, 
jie yra išsaugoję pozityvų 
požiūrį į gyvenimą, kuris 
kartais būna nepakelia-
mai sunkus, bet pasida-
lyti sunkumai, negandos 
tampa perpus mažesni. 

Sidabrave gyvenanti 
Rūtos ir Kęstučio Tamo-
šiūnų šeima jau 17 metų 
augina sunkios negalios 
sūnų. Berniukas ištvėrė 
keletą operacijų, bet ne-
kalba, visiškai nepajėgia 
apie save susitvarkyti. 
Jam reikia nuolatinio dė-
mesio. Gerai, kad moky-
kloje yra lavinamoji kla-
sė, kur vaikas praleidžia 
didžiąją dienos dalį. 

Augustas gyvena ap-
gaubtas tėvų rūpesčio, 
dažnai savaitgaliais iš Vil-
niaus grįžta viena ar kita 
Augusto sesuo, besku-
banti padėti mamai.

Kai išgirstu besiskun-
džiančius laiko stoka ar 
buities sunkumais, prisi-
menu moteris, slaugan-
čias neįgalius artimuo-
sius. Rūta yra ne tik gera 
biologijos mokytoja, bet 
dar įsigijo specialiojo pe-
dagogo specialybę, o tai 
labai praverčia auginant 
neįgalų vaiką. Ji randa lai-
ko ir naujai knygai, nau-
jam spektakliui ar kon-
certui.

Kai viskas daroma, 
kaip sako poetas, „iš mei-
lės ir gerumo“, viskas 
įmanoma. Meilė, geru-
mas, atjauta ne tik ne-
nuvertėjo mūsų laikais – 
jų vertė labai išaugo. Tik 
tegul šių taurių bruožų 
nesutrina kasdienybės 
krumpliaračiai.

Janina OžALinskAitė
Radviliškis 

Gerumo 
šviesa

Ilgesiu ir meile tėviškei persmelkta dainų 
pynė Meškuičiuose(atkelta iš 1 psl.)

„Vilties“ repertuare – daug jaudinančių romansų.

Radviliškio „Gabijos“ dainos sulaukė didelio žiūrovų palaikymo.

Meškuičių kultūros centre vykusio koncerto klausėsi ne tik ansamblių daini-
ninkai, bet ir miestelio gyventojai.
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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, lapkričio 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/3) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (80). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Maža-
sis princas (24). 13.30 Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/15). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (11/4) N-7. 
17.10 Premjera. Didysis Gregas (2/6) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19.50 Premjera. Meilė kaip 
mėnulis (33). 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.15 Teisė žinoti. Ved. Rita 
Miliūtė. 21.55 Tautos balsas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasauly-
je. 24.00 5 minutės laisvės. Dok. f. 
Rusija, 2012 m. (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (255) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 3.45 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. (kart.). 4.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
5.20 Teisė žinoti (kart.). 

Antradienis, lapkričio 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/4) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (81). 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 12.00 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 13.00 
Aivenhas (42). 13.30 Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/16). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (11/5) N-7. 
17.10 Premjera. Didysis Gregas (2/7) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Emigrantai. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (34). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Specialus tyrimas. 21.55 Lietuva gali. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 Durys atsidaro. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Indijos lauki-
nės gamtos paslaptys. JAV, 2011 m. 
3 d. Dykumų liūtai (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (256) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Stilius (kart.). 
4.35 Emigrantai (kart.). 5.20 Specia-
lus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 5 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/5) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(82). 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 Ma-
žasis princas (25). 13.30 Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/17). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (11/6) N-7. 
17.10 Premjera. Didysis Gregas (2/8) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Gyvenimas. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (35). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Auksinis protas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Pasau-
lio dokumentika. Kankinimai. Švedija, 
2009 m. 2 d. 0.35 Senis (257) N-7. 
1.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 2.00 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 3.45 Legendos (kart.) 
4.35 Gyvenimas (kart.). 5.25 Durys 
atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 6 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/6) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(83). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 Ai-
venhas (43). 13.30 Magiški fėjų Vink-
sių nuotykiai (5/19). 14.00 Laba die-
na, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 
Komisaras Reksas (11/7) N-7. 17.10 
Premjera. Didysis Gregas (2/9) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Tikri vyrai. 19.50 Prem-
jera. Meilė kaip mėnulis (36). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 Svajo-
nę turiu. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.10 Vakaro žinios. 23.30 
Dabar pasaulyje. 24.00 Pasaulio do-
kumentika. Išgelbėti „Titaniką“. Di-
džioji Britanija, 2012 m. 1.00 Senis 

(258) 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, lapkričio 7 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/7) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(84). 11.00 Meilė kaip mėnulis (33– 
36) (kart.). 13.00 Mažasis princas 
(26). 13.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai (5/20). 14.00 Laba diena, Lietu-
va. 14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (11/8) N-7. 17.10 Premje-
ra. Didysis Gregas (2/10) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
18.50 Premjera. Kelias į laimę (2/5) 
N-7. 19.50 Duokit šansą. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.50 Specialus ty-
rimas (kart.). 23.30 Dabar pasauly-
je. 24.00 Premjera. Kruvini pinigai. 
Veiksmo trileris. Australija, 2012 m. 
2.00 Senis (259) N-7. 3.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.45 Duokit šansą 
(kart.). 5.10 Mokslo ekspresas (kart.). 
5.25 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 8 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (17, 
18). 9.25 Aivenhas (44). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (44). 10.00 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 11.00 Du-
rys atsidaro (kart.). 11.30 Lietuva gali 
(kart.). 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Išgelbėti „Titaniką“. Didžioji Britanija, 
2012 m. (kart.). 13.00 Istorijos detek-
tyvai N-7. 14.00 Tautos balsas (kart.). 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota). 15.00 Tikri vyrai. Realy-
bės dokumentika (kart.). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Auksinis bal-
sas. 23.15 Premjera. Bornholmo ga-
tvė. Komiška drama. Vokietija, 2014 
m. N-7. 0.05 Senis (260) N-7. 2.05 
Istorijos detektyvai (kart.) N-7. 2.50 
Stilius (kart.). 3.40 Auksinis balsas 
(kart.). 5.25 Gimtoji žemė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 9 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akade-
mija. 9.00 Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (19, 20). 9.25 Ai-
venhas (45). 9.50 Premjera. Čapli-
nas (45). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.30 Brolių Gri-
mų pasakos. Henzelis ir Grėtel. Vo-
kietija, 2012 m. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Neregėtoji Arabija. 1 d. Smėlis, 
vėjas ir žvaigždės. Didžioji Britani-
ja, 2013 m. (Subtitruota). 13.00 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Premje-
ra. Puaro (13/5) N-7. 15.00 Aušvico 
specialioji komanda – gyvieji numi-
rėliai. Dokumentinis f. Didžioji Brita-
nija, 2010 m. (Subtitruota). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Krepšinis. LKL čempionatas. Prienų 
„Prienai“ – Utenos „Juventus“. Per-
traukoje – Lašas po lašo. 18.00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės (kart.). 18.30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 2.00 Legendos. 
22:00 Lilehameris  (1, 2). 4.00 Auk-
sinis protas (kart.). 1.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Uždanga. Paskuti-
nė Puaro byla (13/5 ) (kart.) N-7. 2.45 
Pasaulio panorama (kart.). 3.10 Sa-
vaitė (kart.). 3.35 Legendos (kart.). 
4.25 Svajonę turiu (kart.). 5.40 La-
šas po lašo (kart.).

Pirmadienis, lapkričio 3 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (13, 14) N-7. 7.50 Virtu-
vė (1, 2) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1981). 10.00 Aistros spalvos (40) 
N-7. 11.00 Šrekas. Ilgai ir laimingai. 
Animacinė komedija. JAV, 2010 m. 
13.00 Bailus voveriukas (1). 13.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (33). 
14.00 Slibinų dresuotojai (6) N-7. 
14.30 Simpsonai (15, 16) N-7. 15.30 
Nemylima (46) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
VIRAL'as N-7. 20.30 Pasmerkti (37) 

N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Kerštas (10) N-14. 
23.10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(9) N-14. 0.10 Greislendas (6) N-14. 
1.10 Skandalas (7) N-14. 2.00 Dak-
taras Hausas (10) N-14. 

Antradienis, lapkričio 4 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Simpsonai (15) N-7. 6.55 Serialo 
pertraukoje – Žalioji enciklopedija. 
7.20 Simpsonai (16) N-7. 7.50 Vir-
tuvė (3, 4) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1982). 10.00 Aistros spalvos (41) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 13.00 
Bailus voveriukas (2). 13.30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (34). 14.00 
Slibinų dresuotojai (7) N-7. 14.30 
Simpsonai (17, 18) N-7. 15.30 Ne-
mylima (47) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš 
srovę N-7. 20.30 Pasmerkti (38) N-7. 
21.00 VIP (8) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.10 Nematoma riba (3) 
N-14. 23.20 CSI kriminalistai (304) 
N-14. 0.15 Greislendas (7) N-14. 
1.10 Skandalas (8) N-14. 2.05 Dak-
taras Hausas (11) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 5 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (17, 18) N-7. 7.50 Virtu-
vė (5, 6) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1983). 10.00 Aistros spalvos (42) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 13.00 
Bailus voveriukas (3). 13.30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (35). 14.00 
Slibinų dresuotojai (8) N-7. 14.30 
Simpsonai (19, 20) N-7. 15.30 Ne-
mylima (48) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvies-
kite daktarą! N-7. 20.30 Pasmerk-
ti (39) N-7. 21.00 Žvagulio klanas 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 
Vikingų loto. 22.10 Elementaru (9) 
N-7. 23.10 Pelkė (8) N-14. 0.10 
Greislendas (8) N-14. 1.10 Skanda-
las (9) N-14. 2.00 Daktaras Hausas 
(12) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 6 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (19, 20) N-7. 7.50 Virtu-
vė (7, 8) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1984). 10.00 Aistros spalvos (43) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 13.00 
Bailus voveriukas (4). 13.30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (36). 14.00 
Slibinų dresuotojai (9) N-7. 14.30 
Simpsonai (21, 22) N-7. 15.30 Ne-
mylima (49) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas 
be taisyklių N-7. 20.30 Pasmerkti (40) 
N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai (8) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 Ža-
lioji enciklopedija. 22.10 Kobra 11 
(8) N-7. 23.15 Kaulai (8) N-14. 0.10 
Greislendas (9) N-14. 1.10 Skanda-
las (10) N-14. 2.00 Daktaras Hau-
sas (13) N-14. 

Penktadienis, lapkričio 7 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (21, 22) N-7. 7.50 Virtu-
vė (9, 10) N-7. 9.00 Daktarė Emi-
lė Ouvens (6) N-7. 10.00 Aistros 
spalvos (44) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 13.00 Bailus voveriukas (5). 
13.30 Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (37). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(10) N-7. 14.30 Simpsonai (23) N-7. 
15.00 Simpsonai (1) N-7. 15.30 Ne-
mylima (50) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ralfas Griovėjas. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 21.40 Gele-
žinis žmogus. Veiksmo f. JAV, 2008 
m. N-14. 0.05 Gynėjas. Veiksmo f. 
JAV, 2004 m. N-14. 1.50 Nematoma 
riba (3) N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (20). 7.25 Smurfai 
(10). 8.00 Didvyrių draugužiai (31). 
8.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Tobula moteris. 
10.30 Beatos virtuvė. 11.30 Monstrų 
vidurinė mokykla. Pabaisų miestas. 
Animacinis serialas. JAV, 2013 m. 
N-7. 12.45 Ilgakojis Džekas atvyks-
ta į Ameriką. Animacinis f. JAV, 2004 
m. 14.10 Dauntono abatija (10) N-7. 
16.15 Kurt Sejitas ir Šura (16) N-7. 
17.20 Ekstrasensai tiria (48) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Veidrodė-
li, veidrodėli. Drama. JAV, 2012 m. 
N-7. 19.30 Filmo pertraukoje – Eu-
rojackpot. 21.10 Kaubojai ir ateiviai. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-7. 23.40 
Vienišos širdys. Kkriminalinė dra-
ma. Vokietija, JAV, 2006 m. N-14. 
1.45 Vilties ranča. Vesternas. JAV, 
2002 m. N-7. 

Sekmadienis, lapkričio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (21). 7.25 Smurfai 
(11). 8.00 Didvyrių draugužiai (32). 

Pirmadienis, lapkričio 3 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (35). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris I (5). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (6) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (71) 
N-7. 8.50 Laukiniai laukiniai vaka-
rai. Veiksmo f. JAV, 1999 m. (kart.) 
N-7. 10.55 La troškinys. Animacinis 
f. JAV, 2007 m. (kart.). 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). 13.30 Ogis ir 
tarakonai (63). 13.40 Monstrai prieš 
ateivius (17). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(19) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. 22.10 Mentalistas 
(16) N-7. 23.10 Judantis objektas (16) 
N-7. 0.10 Gyvenimas pagal Harietą 
(19) N-7. 1.05 Farų šeima (10) N-7. 
2.00 Slapti reikalai (7) N-7. 

Antradienis, lapkričio 4 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (36). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (6). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (7) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (72) N-7. 8.50 Bu-
kas ir Bukesnis. Nuotykių komedija. 
JAV, 1994 m. (kart.) N-7. 10.55 Lietu-
vos balsas (kart.). 13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (8). 13.30 Ogis ir tarako-
nai (64). 13.40 Monstrai prieš ateivius 
(18). 14.10 Ugnis ir Ledas (20) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Klastotė. N-14. Veiksmo 
f. Aruba, Honkongas, JAV, 1998 m. 
23.55 Gyvenimas pagal Harietą (20) 
N-7. 0.50 Farų šeima (11) N-7. 1.45 
Slapti reikalai (8) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 5 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (37). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (7). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (8) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (73) 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 Kem-
piniukas Plačiakelnis (9). 13.25 Ogis 
ir tarakonai (65). 13.35 Monstrai prieš 
ateivius (19). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(21) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Gyve-
nimo receptai (9) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Apalū-
za. Veiksmo f. JAV, 2008 m. N-14. 
0.30 Gyvenimas pagal Harietą (21) 
N-7. 1.25 Farų šeima (12) N-7. 2.20 
Slapti reikalai (9) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 6 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (38). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (8). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (74) 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 (9) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). 13.25 Ogis ir tara-
konai (66). 13.35 Monstrai prieš atei-
vius (20). 14.10 Ugnis ir Ledas (22) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Operaci-
ja Kardžuvė. Veiksmo f. Australija, 
JAV, 2001 m. N-7. 0.10 Gyvenimas 
pagal Harietą (22) N-7. 1.05 Farų šei-
ma (13) N-7. 2.00 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 7 d.
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (39). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (9). 7.25 Kempiniukas 

Plačiakelnis (10) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (75) 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. Komisarai ti-
ria. Asmens sargybininis. N-7. 12.25 
K11. Komisarai tiria. Žudikas su ro-
žėm. N-7. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (11). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (67). 13.35 Monstrai prieš atei-
vius (21). 14.10 Ugnis ir Ledas (23) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 21.00 
Norim dar! Su Radistais. N-7. 22.45 
PREMJERA Legionas. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2010 m. N-14. 0.40 Našlaitė. 
Siaubo trileris. JAV, Kanada, Prancū-
zija, Vokietija, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (6). 6.55 Nenu-
galimieji II (37). 7.20 Agentas Šunytis 
(8). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (9). 8.10 
Vėžliukai nindzės (7). 8.35 Tomo ir 
Džerio pasakos (5) 9.00 Ponas By-
nas (7). 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Ponas būrio mama. Ko-
medija šeimai. JAV, 2009 m. N-7. 
11.45 Ko nori gyvūnai? Nuotykių 
f. šeimai. Vokietija, 2012 m. 13.40 
Mano puikioji auklė (128, 129). 14.45 
Didingasis amžius. Daugiaserijinis f. 
Turkija, 2014 m. (122) N-7. 16.40 Dvi-
dešimt minučių (18, 19) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Skūbis 
Dū. Nuotykių f. JAV, 2002 m. 20.45 
Rizikinga erzinti diedukus. Veiksmo 
komedija. JAV, 2010 m. N-7. 23.00 
PREMJERA Įtėvis. N-14. Kriminali-
nis f. JAV, 2009 m. 1.05 Norim dar! 
Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, lapkričio 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (7). 6.55 Nenu-
galimieji II (38). 7.20 Agentas Šuny-
tis (9). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (10). 
8.10 Vėžliukai nindzės (8. 8.35 Tomo 
ir Džerio pasakos (6). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Berniukas – vilkiukas. Komedija 
šeimai. JAV, Kanada, 2010 m. N-7. 
11.50 Mergina iš Alabamos. Roman-
tinė komedija. JAV, 2002 m. N-7. 
14.00 Mano puikioji auklė (130, 131). 
15.05 Didingasis amžius (123) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 21.45 PREM-
JERA Paskutinė tvirtovė. Veiksmo 
trileris. JAV, 2013 m. N-14. 23.50 
PREMJERA Legenda apie nuosta-
biausiąjį Maksimą. Komedija. JAV, 
2011 m. S. 1.40 Įtėvis. Kriminalinis f. 
JAV, 2009 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 3 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (17) (kart.) N-7. 9.00 
Brolis už brolį (11, 12) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (344) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (191) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (4). 15.00 Amerikos talentai (24). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (192) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (8) N-7. 18.55 Detektyvė Džon-
son (52) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7. 21.00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 21.30 Apgalvota žmogžu-
dystė. Kriminalinis trileris. JAV, 2002 
m. N-14. 23.55 Vampyro dienoraš-
čiai (20) N-14. 0.50 Detektyvė Džon-
son (52) (kart.) N-7. 1.45 Prokurorų 
patikrinimas (192) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Netikra vienuolė. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2012 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (345) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (192) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (5). 15.00 Amerikos talentai (25). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (193) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (9) N-7. 18.55 Detektyvė Džonson 
(53) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vil-
nius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Iki dugno! Komedija. JAV, 2006 m. 
N-14. 23.15 Vampyro dienoraščiai 

(21) N-14. 0.10 Detektyvė Džonson 
(53) (kart.) N-7. 1.05 Prokurorų pati-
krinimas (193) (kart.) N-7. 2.05 Bam-
ba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (38) (kart.) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (348) N-7. 11.55 Pro-
kurorų patikrinimas (193) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Jokių kliūčių (6). 15.00 
Amerikos talentai (26). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (194) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (10) 
N-7. 18.55 Detektyvė Džonson (54) 
N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vasa-
ra Genujoje. Drama. Didžioji Britani-
ja, 2009 m. N-14. 23.20 Vampyro die-
noraščiai (22) N-14. 0.15 Detektyvė 
Džonson (54) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (194) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 6 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 
(349) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (194) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (7). 15.00 Amerikos ta-
lentai (27). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (195) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (11) N-7. 18.55 De-
tektyvė Džonson (55) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Vinetu. Taiklioji ran-
ka. Nuotykių f. Jugoslavija, Vokieti-
ja, 1965 m. N-7. 23.20 Vampyro die-
noraščiai (23) N-14. 0.15 Detektyvė 
Džonson (55) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (195) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 7 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Vinetu. Taiklioji ran-
ka. Nuotykių f. Jugoslavija, Vokietija, 
1965 m. (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (350) N-7. 11.55 Prokuro-
rų patikrinimas (195) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (8). 15.00 Ameri-
kos talentai (28). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (196) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.30 
Mitiajaus pasakėlės (5, 6) N-7. 19.30 
Amerikietiškos imtynės (39) (Wres-
tling - RAW 3). N-7. 2014 m. Sporto 
laida. 21.30 Didvyrių era. Veiksmo tri-
leris. Didžioji Britanija, 2011 m. N-14. 
23.30 Farai (kart.) N-14. 1.00 Prokuro-
rų patikrinimas (196) (kart.) N-7. 2.00 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 8 d. 
7.00 Jokių kliūčių (8) (kart.). 8.00 

Amerikos talentai (28) (kart.). 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Galiūnai (13). 
12.00 Arčiau mūsų. 12.30 Mitiajaus 
pasakėlės (5) (kart.) N-7. 13.00 Džiun-
glių princesė Šina (13) N-7. 14.00 Šei-
mynėlė (21–24) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (13) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(18) N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. 21.00 
MANO HEROJUS Pranašas. Fantas-
tinis veiksmo f. JAV, 2007 m. N-14. 
23.05 AŠTRUS KINAS 30 tamsos die-
nų. Siaubo trileris. JAV, Naujoji Zelan-
dija, 2007 m. S. 1.20 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 9 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (18) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 11.52 Na-
cionalinė loterija. 12.00 Nacionalinė 
Geografija. Pavojingi susitikimai (3) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(14) N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bro-
lis už brolį (14) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sų mūšis (19) N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Rosamunde Pilcher. Gyve-
nimo pusiaukelėje. Romantinė drama. 
Austrija, Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
Grubus žaidimas (11, 12) N-14. 23.00 
Projektas Rojus. Trileris. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Kanada, 2008 m. N-14. 
1.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

8.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 9.00 Sportuok su mu-
mis. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Vir-
tuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Ramblio filmukas. Mikės 
Pūkuotuko nuotykiai tęsiasi. Anima-
cinis f. JAV, 2005 m. 12.55 Kelio-
nė Amazone. Nuotykių f. JAV, Peru, 
1993 m. N-7. 14.45 Dauntono abati-
ja (1) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura 
(17) N-7. 17.20 Ekstrasensai tiria (49) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Savai-
tės komentarai. 19.30 Lietuvos talen-
tai 2014. 21.30 007 Paguodos kvan-
tas. Veiksmo f. D. Britanija, 2008 m. 
N-7. 23.40 Pripažinkit mane kaltu. 
Kriminalinė drama. JAV, Vokietija, 
2006 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tinklalapyje alfa.lt galime perskaityti apie diskriminuojančią 
nuolaidų sistemą kino teatre. 

Į naujienų portalą alfa.lt krei-
pęsis negalią turintis ir sunkiai 
vaikštantis vaikinas pasakojo, 
kad prieš kelerius metus kino 
teatre „Forum Cinemas Vingis“ 
galiojo itin patrauklios nuolai-
dos neįgaliesiems, tačiau visai 
neseniai čia apsilankęs išgirdo, 
kad atvyko per vėlai – nuolaida 
taikoma tik darbo dienomis iki 
16 val. Jį labiausiai stebina vado-
vų požiūris, kad ši žmonių gru-
pė tikriausiai nedirba. 

„Tiek pensininkams, tiek ne-
įgaliesiems daug pinigų reikia 
skirti specialiems medikamen-
tams, didelės išlaidos transpor-
tui. Taip pat reikia pabrėžti, kad 
turint negalią neįmanoma gau-
ti didelio atlyginimo garantuo-
jančio darbo, todėl atimamos bet 
kokios galimybės asmeniniams 
reikalams“, – sakė jaunuolis. Jis 
atkreipė dėmesį, kad Vilniuje ga-
lima rasti teatrų, pramogų vietų, 
kur 80 proc. nuolaida yra taiko-

ma ne tik neįgaliajam, tačiau ir 
jį lydinčiam.

Kino centro „Forum Cine-
mas Vingis“ rinkodaros vado-
vas Dainius Beržinis teigė, kad 
skaitytojo pastabos neatskleidė 
jokios negalią turinčių žmonių 
diskriminacijos. D.Beržinio tei-
gimu, įmonė negali visiems su-
teikti labai daug nuolaidų. Lan-
kytojų srautas darbo dienomis 
yra mažesnis, tik tuomet gali-
ma įsileisti ir kitas grupes, ne 
tik jaunimą. 

Egzistuoja ir kita problema – 
pažymėjimai. Labai dažnai pen-
sininkai ir neįgalieji duoda to-
kius, kad pardavėjos negali su-
prasti, ar jie galioja, sakė D. Ber-
žinis ir pridūrė: „Visi turime tam 
tikrų ligų, su kuriomis gyvena-
me ir turime susitaikyti, tad ne-
manau, kad tie keli litai daro di-
delę įtaką. Jeigu jie nori būti to-
kie, kaip visi, tai reikia juos ver-
tinti kaip visus.“

Neįgalieji – kaip visi?

Kas trisdešimtas Lietuvos gy-
ventojas kasmet gauna iš vals-
tybės lėšų kompensuojamos or-
topedijos technikos. Ortopedijos 
įmonės, besiskundžiančios itin 
sumažintomis valstybės išmoko-
mis už savo gaminius, neretai iš 
klientų ne tik neima priemokų, 
bet ir įdeda papildomų priemo-
nių „dovanų“. Na, o sunkūs li-
goniai jiems būtinų įtvarų ar spe-
cialių batų laukia metų metus.

Per pirmuosius 8 šių metų 
mėnesius 888 asmenys gavo 5 
ar daugiau ortopedijos techni-
nes priemones. Beveik 300 Lietu-
vos gyventojų ortopedinių prie-
monių gamintojų bent teoriškai 
buvo aprūpinti jau standartiniu 
vadinamu įtvarų „komplektu“: 
kiekvienam jų išrašyta sudėtin-
giausia ir brangiausia ortopedi-
nė avalynė, kuri turėtų būti ski-
riama tik esant itin rimtoms di-
agnozėms, taip pat abiejų kelių 
bei krūtinės ir juosmens įtvarai. 
Už visas šias priemones ortope-
dijos įmonės pateikė paraiškas 
kompensacijoms Valstybinei li-
gonių kasai (VLK) prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos.

VLK, atliekanti analizę, kaip 
nuo šių metų pradžios buvo ga-
minami ir išduodami pacien-
tams reikalingi ortopediniai ga-
miniai, kurių įsigijimo išlaidos 
kompensuojamos Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) lėšomis, teigia susidū-
rusi su stulbinančiais atvejais: 
vietoj sudėtingų reguliuojamų 
ir individualiai gaminamų ke-
lių įtvarų, kurių bazinė kaina sie-
kia 1300 litų, gyventojams patei-
kiami paprastesni, kainuojantys 
300-400 litų, bet dar dažniau – 
tokie, kurie primena jau ne įtva-
rus, o medžiagines kojines, kai-
nuojantys apie 150 litų ir net neį-
traukti į kompensuojamųjų prie-

monių sąrašą, nes realiai ligonio 
būklės negerina. Būna ir taip: ga-
minys pacientui išrašytas, pa-
raiška kompensuoti jį VLK pa-
teikta, o žmogus įtvaro ar orto-
pedinių batų apskritai neturi.

VLK Ortopedijos technikos 
kompensavimo skyriaus vedė-
jas Giedrius Baranauskas sakė, 
kad tai paaiškėjo pradėjus tikrin-
ti nebe įmonių dokumentus, ku-
rie paprastai būna tvarkingi, bet 
lankytis pas žmones, kuriems 
skirtos konkrečios priemonės. Jo 
manymu, tokiu būdu valstybei 
galėjo būti padaryta kelių šimtų 
tūkstančių litų žala.

VLK atstovo teigimu, per 
metus iš PSDF lėšų apmokama 
apie 130 tūkst. vienetų ortope-
dijos techninių priemonių: jas 
kasmet gauna apie 97 tūkst. pa-
cientų, tai yra maždaug kas tris-
dešimtas šalies gyventojas. Vien 
šiems metams ortopedijos tech-
ninių priemonių įsigijimo išlai-
doms padengti iš PSDF biudžeto 
numatyta 35 mln. litų: ir jei bran-
giausiems kojų protezams skiria-
ma 7,4 mln. litų, ortopedinei ava-
lynei – 4,5 mln. litų, tai apatinių 
galūnių įtvarų sistemoms, ku-
rias medikai, neretai bendradar-
biaujantys su ortopedijos įmonė-
mis, išrašinėja dosniausiai, – net 
15 mln. litų.

Padėtimi kompensuojamų-
jų ortopedinių gaminių rinkoje 
šiuo metu domisi ir Specialių-
jų tyrimų tarnyba. Savo ruož-
tu spalio viduryje į prokurorus 
dėl galimo medicininių doku-
mentų klastojimo bei sukčiavi-
mo kreipėsi Kauno teritorinė li-
gonių kasa ir perdavė tyrėjams 
ortopedijos techninių priemonių 
skyrimo bei pateikimo apmokėti 
iš PSDF biudžeto teisėtumo pa-
tikrinimo duomenis. Pagal juos 
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kvailina valstybę

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Jurga TVASKIENĖ „Lietuvos žiniose“ rašo apie netvarką ortope-
dijos įmonėse. 

Lemtinga pažintis
Nelaimė atsitiko 2010 metų 

liepą. Buvęs Dariušo merginos 
vaikinas, ką tik paleistas iš kalė-
jimo, keršydamas užpuolė jį su 
peiliu. Vienas iš daugelio dūrių 
pažeidė stuburo slankstelį ir nu-
traukė nugaros smegenis. 

Dariušas liko paralyžiuotas 
nuo juosmens, kojų visai nejautė. 
Nukentėjęs dėl meilės, apie sek-
sualinį gyvenimą turėjo pamirš-
ti. Sėdo į neįgaliojo ratukus, ta-
čiau rankų nenuleido. Vis lankėsi 
pas gydytojus Vroclavo medici-
nos universiteto Neurochirurgi-
jos klinikoje, bandė, kaip įpras-
ta tokiais atvejais, medikamen-
tinį gydymą, įvairias mankštas, 
kompresinę terapiją ir kt. Kaip ir 
kitiems paralyžiuotiems visame 
pasaulyje – autoavarijų aukoms 
ar nesėkmingai šokusiems nuo 
tiltelio į ežerą – niekas niekuo 
negalėjo padėti. Tai, kas atsitiko 
Dariušui, vaizdžiai apibūdino 
vienas medikas: „Įsivaizduokite 
greitkelį, kurio dalį visiškai su-
griovė žemės drebėjimas, o sta-
tybinių medžiagų nėra.“ Vis dėl-
to, jei kur ir galėjo pabandyti pa-
dėti, tai būtent Vroclave, vienin-
telėje vietoje visame pasaulyje.

Internete galima pasižiūrėti 
2011 metų vaizdo įrašą. Jau me-
tus Dariušas buvo neįgalus, bet 
gyveno su nauja viltimi. Jo sesuo 
Violeta Plocienik tąkart sakė žur-
nalistams, kad broliui labai pa-
sisekė, nes Vroclavo ligoninė-
je susipažino su neurochirurgu 
konsultantu Pavelu Tabakovu. 
Šis pasiūlė Dariušui pasinaudo-
ti šansu ir išbandyti itin novato-
rišką gydymo būdą, kurį tyrinė-
ja jau 12 metų. Violeta džiaugė-
si, kad brolis sutiko pasinaudo-
ti šia galimybe, na, o kraštiečiai, 
kaip rodoma vaizdo įraše, susi-
rinko į jam skirtą paramos ak-
ciją. Iki operacijos dar buvo likę 
daug mėnesių, ją žadėjo finan-
suoti Lenkijos valdžia, bet jau 
buvo aišku, kad toliau vyks sun-
kus ir brangus reabilitacijos lai-
kotarpis. Žmonės mėtė zlotus į 
stiklainius su užrašais „Nuošir-
džiai – Dariušui“, pirko 5 zlotus 
kainuojančias širdeles.

Kai sensacija tokia šviežia ir 
dar neužgožta vienos kitos abe-
jonės, apie pinigus tarsi ir ne-
patogu kalbėti. Gausiose publi-
kacijose Lenkijos spaudoje jie ir 
neminimi, tik viename rašinyje 
užsimenama: „Tyrimai, sėkmin-
ga operacija ir 2 metus truku-
si reabilitacija būtų neįmanomi, 
jei nebūtų padėję 2 fondai – Ni-
cholls Spinal Injury Foundation ir 
UK SternCell Foundation. Pirmąjį 

Viltinga žinia visiems 
paralyžiuotiesiems

40 -metis gaisrininkas 
Dariušas Fidyka per vie-
ną dieną tapo pasaulio 
įžymybe. Prieš porą metų 
būtent jam, paralyžiuo-
tam nuo juosmens, medi-
kai pasiūlė eksperimen-
tinę operaciją – blogiau 
nebus... Ir tik praėjusią 
savaitę papasakota apie 
tikrai revoliucinius pasie-
kimus. Tokios sensacijos 
seniai nebūta!

fondą įkūrė verslininkas Davidas 
Nicholas, kurio sūnus Danielis 
buvo paralyžiuotas 2003 m. Šios 
2 labdaringos organizacijos sky-
rė milijoną svarų sterlingų stu-
buro traumų tyrimams Londo-
ne ir 240 tūkstančių – Lenkijoje“. 

Bendras Lenkijos ir 
Anglijos pasiekimas
Londono universiteto koledžo 

Neuroregeneracijos katedros 
vadovas Geofas Reismanas šia-
me bendrame Lenkijos ir Angli-
jos projekte vadovavo anglų ty-
rėjų grupei. Jis jau 30 metų tiria 
uoslės sistemai priklausančias 
specializuotas olfaktorines gau-
biamąsias ląsteles (OGL), kurios 
geba atsinaujinti. Turbūt paste-
bėjote: kai peršąlate, ne ką teuž-
uodžiate, o pasveikę vėl skiriate 
kvapus. Paprastai tariant, iš no-
sies buvo paimta ypatingųjų ląs-
telių, užaugintas pasėlis ir per-
sodintas į pažeistą stuburo vietą 
(aukščiau ir žemiau jos) kartu su 
nervo fragmentu, paimtu iš ko-

buras buvo taip traumuotas, kad 
neuronai nebegalėjo perduoti 
impulsų iš smegenų į kojų rau-
menis, galūnes.“

OGL pasėlis buvo perkeltas 
į stuburą praėjus 2 savaitėms po 
to, kai jos buvo paimtos iš nosies.

Atlikta apie 100 mikrodūrių 
aukščiau ir žemiau pažeisto stu-
buro, vėliau paimtas fragmentas 
iš kelio nervo ir pridėtas lyg tilte-
lis nugaros smegenyse traumos 
vietoje – ten buvo 8 mm tarpas. 
Praėjus 4 mėnesiams po operaci-
jos Dariušas ėmė jausti kojas, ga-
lėjo jas pajudinti, kojų raumenys 
aiškiai ėmė augti, o po 18 mėne-
sių jis atsistojo. Tiesa, spaudos 
konferencijoje jis dalyvavo sė-
dėdamas ratukuose – gydymas 
Neuroreabilitacijos centre dar 
nebaigtas. Juk tikimasi pasiekti, 
kad Dariušas galėtų kontroliuoti 
šlapimo pūslę. O išplatintoje fil-
muotoje medžiagoje galima pa-
matyti, kaip jis treniruojasi kilno-
damas kojas, kaip laikydamasis 
žengia kelis žingsnius. 

Profesorius G. Reismanas vi-
same pasaulyje ieškojo, kas ga-
lėtų įdiegti jo sukurtą gydymo 
metodiką, ir rado bendraminčių 
Vroclave, kur P. Tabakovas jau 
seniai buvo pasiruošęs tai išban-
dyti. Dariušas, laimės vaikas, at-
sirado tinkamu laiku tinkamoje 
vietoje. Aišku, geriau viso to ne-
patirti, tačiau jis lygina dabarti-
nę būklę su pastarųjų metų gy-
venimu, kai nejautė pusės kūno, 
ir sako jaučiasi lyg iš naujo gimęs.

Ką parodys ateitis
Kol pesimistai niurzga, kad 

viena operacija nieko neįrodo, 
optimistai ir entuziastai kalba 
apie ateitį, teigia, kad ši operaci-
ja – tai gera žinia paralyžiuotie-
siems visame pasaulyje. Medi-
kai žada, kad artimiausiais me-
tais šiuo metodu pagydys 10 ne-
įgaliųjų iš Lenkijos ir Anglijos.

Be abejo, gąsdina didelė gy-
dymo kaina, tačiau tyrėjai sako  
nesiekiantys pelnytis iš žmonių 
nelaimės, o be to, verta palyginti, 
kiek gi kainuoja visuomenei neį-
galiojo priežiūra. 

Taigi, ar įvyko stebuklas? 
Vroclavo neurochirurgai, imu-
nologai, neurofiziologai šiandien 
pelnytai gali didžiuotis, nes bet 
kokiu atveju – jokiam kitam neį-
galiajam iki šiol nepavyko ženg-
ti tų kelių žingsnių. Buvo mano-
ma, kad nugaros smegenų neį-
manoma atstatyti.  

Medicinos istorijoje dažnai 
būdavo sakoma – neįmanoma. 
Gydytojai entuziastai net patys 
aukodavosi, darydavo bandy-
mus su savimi, siekdami pažan-
gos gydant įvairias ligas. Ir pa-
siekdavo, įrodydavo. Šiandien 
net juokinga, kad tokie papras-
ti dalykai buvo laikomi neįma-
nomais. Neskuba ir Vroclavo 
medikai. Kol kas jie ims gydy-
ti ligonius su tokiomis pačiomis 
kaip Dariušo traumomis, tirs, ly-
gins. Jei viskas gerai seksis, atei-
tyje mūsų nepakartojamos OGL 
gal pravers gydant ir kitas trau-
mas bei ligas.

Pagal Lenkijos spaudą parengė 

Brigita BALikienė

jos. Ir... nervinės ląstelės iš naujo 
susijungė! OGL buvo panaudo-
tos kaip nukreipiamosios ląste-
lės, leidusios laipsniškai regene-
ruoti gretimoms nervinėms skai-
duloms nugaros smegenyse. Že-
mės drebėjimo sugriautu greitke-
liu vėl nušvilpė automobiliai...

Britų žiniasklaidai G. Reis-
manas sakė: „Iš esmės nustatė-
me principą, kad nervinės skai-
dulos gali ataugti ir atkurti savo 
funkcijas, jeigu suteikiame joms 
tiltelį. Man tai įspūdingiau negu 
žmogaus pasivaikščiojimas Mė-
nulyje. Tikiu, jog tai momentas, 
kai paralyžius tampa išgydo-
mu.“ Pakiliai nusiteikęs ir len-
kų neurochirurgas P. Tabakovas: 
„Nuostabu matyti, kaip nugaros 
smegenų regeneracija, daugelį 
metų laikyta neįmanoma, tam-
pa tikrove.“

Laimės vaikas
Novatoriškas gydymas lėmė, 

kad Dariušas vėl jaučia savo ko-
jas. Niekam pasaulyje po tokios 
traumos nepavyko to padaryti. 
„10 mėnesių prieš operaciją Da-
riušas buvo labai intensyviai gy-
domas visais įmanomais tradici-
niais būdais. Jo būklė nė kiek ne-
pagerėjo, todėl ir pasiūlėme da-
lyvauti eksperimentinėje opera-
cijoje, – sakė P. Tabakovas spa-
lio 22 dieną Vroclave surengto-
je spaudos konferencijoje. – Stu-

Dariušas Fidyka bando vaikščioti.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – ne-
įgalieji“, „Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie upelio
Augau kaime, pas senelius, vienkie-

myje, iš visų pusių apsuptame gam-
tos. Miškas, pievos, laukai, mažas bevar-
dis upeliukas... Pavasarį jis patvindavo, 
o vasarai baigiantis, net ir mes, vaikai, 
lengvai galėdavome jį perbristi. Buvo 
ir lieptas, kuriuo pirmyn ir atgal laks-
tydavau nuolat, mat kitoje upelio pusė-
je gyveno Dalytė, vienintelė mano ben-
draamžė tame kaime. Buvome neperski-
riamos, dalijomės viskuo. Matėme viena 
kitą kiaurai, atspėdavome slapčiausias 
mintis. Ji pirma pradėjo lankyti mokyk- 
lą, o paskui joje labai rūpestingai globo-

***
Visus viena kankina nežinia – 
kokia žmogaus anam pasaulyje dalia?
Ką mato, jaučia, ką ten veikia jis,
kodėl parėjęs nepabeldžia niekad į duris?
Kodėl pareiti iš tenai negali 
maži vaikučiai nei žili seneliai, 
močiutės mielos, kurios pasakų gražių 
                                                                  mokėjo, 
kurios daug dirbo,
anūkus augino ir gyvenimą mylėjo?
Kodėl atgal nieks kelio neberanda, 
o juk visi čia, žemėje, gyvendami
kalbėjom vieną maldą?
Kodėl tenai nuėję tyli atsiskyrę,
kaip sakoma, taip tyli tiktai mirę?
Kodėl nė vienas pasakyt negali
apie ano pasaulio paslaptingą šalį?
Kokie ten rūmai, kokios karalystės,
ar dreba iš baimės nuo balso Dievystės?
Kodėl ten pašaukti visi lyg susitarę tyli,
nejaugi mus užmiršo, negi nebemyli?
Kas mums, gyviesiems, gali pasakyti,
jei nė vienam neteko gyvo mirusio matyti?
Kas atsakys į klausimą „kodėl“?

***
Kodėl žemelė tyli amžinai,
nors skausmo ašarom ji laistoma dažnai, 
o šauksmas lieka žemėje be atsako, tylus,
beržų pavėsy stovi kryžius nebylus
ir žvelgia akys į bekraštę mėlynę dangaus
iš skausmo šaukiančio Viešpatį žmogaus.
Kodėl, o Viešpatie, tokia dalia?
Kodėl? O iš tenai atsakymo nėra. 

Genė seMenienė 
Lazdijai

Išėjusiam
Koks žiaurus kartais būna likimas, –
Upės vingiuos prasilenkia mintys...
Gal nebuvo aukščiausiojo skirta...
Ir nutrūko gyvenimo siūlas...

Šiltą ranką dar jausiu sapnuose,
Tavo žodžiai ateis iš toli...
Tik jau niekad, brangus mano tėve,
Nežinosi, kaip myliu tave...

Trūko tavo švelnumo ir žodžio,
Rieda ašara skausmo sūri.
Tyliai mėnuo bangelėje žaidžia – – –
Trūks tavęs jau dabar amžinai... 

Zita VALeikienė
Lazdijų r.

Vėlinės – 
visų 

mirusiųjų 
pagerbimo 

šventė

Kaip vanduo teka mūsų laikas...

Aldonos Milieškienės nuotr.

(Tęsinys – kitame numeryje)

jo mane. Daug kas mus laikė seserimis, 
beje, taip mes ir jautėmės. Paauglystė, 
pirmoji meilė, juokas ir ašaros – jokių pa-
slapčių neturėjom. Vos baigusi mokyklą, 
pasiturinčių tėvų remiama, ji išvyko į di-
delį miestą, sukūrė šeimą ir namo grįž-
davo retai. Iš pradžių bendravome laiš-
kais, retkarčiais susitikdavome, tačiau 
tolome vienas nuo kitos, mane glumino 
jos miesčioniškumas, jai aš tikriausiai at-
rodžiau neįdomi. Be to, abi jau augino-
me vaikus, gyvenome savo gyvenimus. 
Mano seneliams mirus, o jos tėvams per-
sikėlus į miestą, mūsų sodybų nebeliko, 
o vėliau, gilinant upelį, ir lieptą išardė. 
Jo nebereikėjo. Po kurio laiko ryšys vi-
sai nutrūko. Dalia persikėlė gyventi ki-
tur, savo adreso nepranešė. Buvo kartą 
kilusi mintis ieškoti, tačiau sutikta seny-
va giminaitė jo neprisiminė, tuo viskas 
ir baigėsi. Gal šiek tiek pykau, gal mano 
išdidumas kentėjo, bet kartodavau sau, 
kad buvo ir gražių dalykų, mintyse pa-
linkėdavau jai sėkmės.

Tvarkiausi kieme, kai prie vartelių su-
stojo mašina ir du jauni žmonės įėjo į kie-
mą. Pasitikau juos kiek nustebusi, tačiau 
mergina pavadino mane vardu ir prisi-
statė esanti Dalios dukra. Pakviečiau į 
vidų ir tada ji papasakojo, kad mama po 
sunkios operacijos blogai jaučiasi ir labai 
nori mane pamatyti. Pasakiau, kad pa-
galvosiu ir paskambinsiu.

Pasislėpusi išsiverkiau, tiesiog kar-
čiai išsiraudojau. Apsivaliau, prašviesė-

Ir pavėjuj, ir prieš vėją 
gandras baloj styrinėja.
Eikš, varlyte, eikš, kvaksele, 
laikas pusryčiaut, miegale.

Bet varlytės ten, meldyne,
puotą rengia pirmutinę.
Gandras – nekviestas jų svečias,
vos ne priešas, jeigu stačiai.

jo, palengvėjo, vėl galėjau blaiviai mąsty-
ti. Atrodė, kad manyje kažkas, ilgai snū-
duriavęs, pabudo. Vyras, tiesa, pasišai-
pė, kad aš jai reikalinga tiek, kiek skėtis 
lietingą dieną, o geru oru jo visai nerei-
kia. Nenoriu su juo sutikti. O ir draugės 
prarasti nenoriu, juk daug man brangių 
žmonių jau praradau. Gali elgtis vienaip 
ar kitaip, būti čia ar ten, bet nežinia, kas 
nutiks rytoj. Be to, viskas dažnai yra ne 
taip, kaip atrodo. 

Vasara dar karaliauja, bet ilgos ir 
tamsios naktys jau labai arti. Gamtoje 
pavargusi žmogaus siela pailsi, nuskai-
drėja. Sėdžiu ant upelio kranto įmerku-
si kojas į vandenį ir klausausi tylaus jo 
čiurlenimo. Galvoje vis sukasi ir suka-
si mintys. Tas įkyrus jų spiečius verčia 
daug ką pergalvoti, o gal ir keisti. Pa-
skęstame buityje, kasdieniuose reikaluo-
se, pasislepiame tarp knygos puslapių, 
interneto vingiuose, prie televizoriaus...

Susiprantame dažniausiai per vė-
lai. Ne, ne viską nusinešė upelio van-
duo. Mano širdyje yra dar vietos jai, o ir 
ji manęs ilgisi. Rytoj paskambinsiu Da-
lytės dukrai ir susitarsiu, kada galiu ją 
aplankyti. Na ir kas, kad nebėra mūsų 
sodybų anei lieptelio, o ir upelis atrodo 
kitaip. Tikiuosi, kad niūrūs debesys iš-
sisklaidys ir kada nors abi čia sėdėsime 
kartu. Čia, prie upelio, kaip niekur kitur, 
manau, lengvai susikalbėsime. 

Rima DANYLIENĖ 

Dar kartelį, dar ir kitą
gandras styrinėja rytą,
o varlytės, tos gudruolės,
lyg bedugnėn jos prapuolė. 

– Et, tos varlės, – mąsto gandras
ir atgal iš balos brenda.
– Šiandien pusrytis bus blogas,
dar pagausiu baloj slogą.

Skrisiu, lėksiu ten į pievą,
kur prie miško žydi ievos,
slepiasi gal ten varlytės?
Ten prilesiu aš, brolyti!

Stosiu su varlėm į mūšį
ir kaip viesulas praūšiu.
Grįšiu aš į savo kiemą
su pilnu gūžiu varlienos.

Tai sumanė tas vienišius,
piktas, alkanas vagišius,
varlytes jisai kas dieną
gūžin dėjo vis po vieną.

Grįžta gandras papietavęs,
nors sunku, bet atsigavęs, 
lizdan tūpęs gūžį glosto:
– Oi, koks geras šitas sostas.

Zita ANTANAVIČIENĖ

Gandro nutikimai

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui 
įtakos turėsiančias naujoves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savival-
dybių, kokias užimtumo veiklas jums žada neįgaliųjų organizacijos – užsiprenumeruo-
kite „Bičiulystę“ 2015 metams. Savaitraščio puslapiuose rasite ir daugiau naudingos in-
formacijos: atsakymų į jums rūpimus klausimus, konsultacijų sveikatos, psichologijos, 
teisės temomis, susipažinsite su bičiulių kūryba. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsipre-
numeruoti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją.  
24 litus kainuojanti metinė (arba 12 litų – pusmečio) prenumerata draugijose bus pri-
imama iki gruodžio 5 d.

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsi-
te užsisakyti iki gruodžio 22 d.

Rima Danylienė geba įtaigiai papasakoti 
gyvenimiškas istorijas

Dialogas
Baltija, kodėl tokia nerami? Vis tiek 

pabraidžiosiu vandeny, pasidžiaug-
siu tavim ir išsikalbėsiu. Jūra, žemės du-
krele, kodėl tu tokia patraukli? Didžiuo-
jiesi savo platybėmis ir gėrybėmis, sti-
prybe ir galia? O aš be galo, be paliovos 
didžiuojuosi tavimi ir gėriuosi, gėriuo-
si… Vis tavos stiprybės, kantrybės pasi-
semti tikiuosi. Parymojus prie tavęs pa-
siguodžiu, išsikalbu ir lengviau širdyje, 
ir… atlėgsta. 

Jūra, būk visada išdidi! Tu man mie-
la ir brangi neišsakomai… Ar pamaty-
siu tave dar kada?! Gal tik sapnuose re-
gėsiu, su tavimi pasikalbėsiu. Jau mano 
amžius nebe tas. Nors norai dideli, bet 
galimybės mažos...

Ir jūra suvilnijo, subangavo ir apglė-
bė balta puta: „Aš dar tūkstantį kartų se-
nesnė už tave esu, daug opių žaizdų tu-
rėjau ir dabar turiu. Išgyvenau ir gyve-
nu, daug nuoskaudų turiu. Pasisemk iš 
manęs stiprybės, kantrybės – išgyvensi 
ir tu. Vilkis, tikėk, dar susitiksim.“ 

Širdis atlėgo. Nušvitau. 
Marytė ŠEŠTAKAUSKIENĖ

Marytės Šeštakauskienės plunksnai paklūs-
ta ir dainų tekstai, ir prozos eilutės.

Zita Antanavičienė – devynių amatų meistrė – 
gali kurti ir vaikams.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2015-aisiais!
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