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ir šiuo metu nedirbančius asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 
Galite pasirinkti apskaitininko, kasininko–pardavėjo, manikiūrininko, kirpėjo, duonos gaminių ke-
pėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo ir projekta-
vimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, konditerio, virėjo, picų ruošimo bei kitas paklausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš kito miesto – apgyvendinsime.
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius 

Aktualijos

Didesni asignavimai – ne 
visai socialinei sričiai 
Socialinės apsaugos ir darbo 

(SAD) ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė, pristatydama 2014 
metų valstybės biudžeto finan-
suotinas veiklos sritis, teigė, kad 
ministerija kitais metais planuo-
ja įgyvendinti 19 programų. Joms 
numatoma 2,82 mlrd. Lt (šiemet 
– 3,08 mln. Lt). Vis dėlto 4 prie-
monėms asignavimai padidinti. 
Į šį sąrašą patenka pagal Laikiną-
jį socialinių išmokų perskaičiavi-

Socialinė politika – 
prioritetinė sritis?

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto surengtuose 
2014 metų valstybės biudžeto klausymuose pristatytos ir 
aptartos svarbiausios socialinės politikos sritys, joms nu-
matomas finansavimas. Į klausymus pakviesti savivaldy-
bių, neįgaliųjų organizacijų atstovai turėjo galimybę iš-
sakyti savo nuomonę, atkreipti dėmesį į aktualiausius 
dalykus, kuriems spręsti būtinas valstybės dėmesys. Nors 
svarbiausius valstybės biudžeto rodiklius pristatęs finansų 
viceministras Edmundas Žilevičius socialinę politiką pava-
dino prioritetine sritimi, daug diskusijų sukėlė „įšaldytas“ 
pensijų kompensavimas ir didinimas, aštrėjančios proble-
mos dėl mažiausius atlyginimus gaunančiųjų darbo užmo-
kesčio, nepakankamo finansavimo socialinės globos pas-
laugų sunkios negalios asmenims organizavimui ir kt.

mo ir mokėjimo įstatymą suma-
žintoms išmokoms (valstybinėms 
pensijoms ir šalpos išmokoms, 
tikslinėms slaugos ir priežiūros 
(pagalbos) kompensacijoms) at-
kurti skirtas finansavimas; lėšos 
skatinamosios įmokoms į pen-
sijų kaupimo fondus; finansavi-
mas 2009 m. sumažintam dar-
bo užmokesčio dydžiui atkurti; 
socialinės globos įstaigų investi-
ciniams projektams įgyvendinti 
skirtos lėšos.

Socialinės integracijos progra-

moms numatyta skirti 108,6 mln. 
Lt (iš jų neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos programai – 60,1 mln. 
Lt) bendruomenių ir NVO plė-
trai – 1,3 mln. Lt.

Slaugos ir priežiūros 
(pagalbos) tikslinės 

išmokos grįš  
į prieškrizinį lygį 

Laikinuoju socialinių išmokų 
perskaičiavimo ir mokėjimo įsta-
tymu 2009-ųjų pabaigoje neįga-
liesiems 15 proc. buvo sumažin-
tos slaugos bei priežiūros (pagal-
bos) išmokos. Sunkmečiui vis ne-
sibaigiant, jų atkūrimas ne tik už-
truko ilgiau, nei iš pradžių buvo 
planuota, bet Seimui buvo netgi Neįgaliųjų programoms skirtą biudžetą LND pirmininkas Zigmantas Jan-

čauskis aptaria su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabe-
dinskiene. Aldonos Milieškienės nuotr.

Siekiama vis didesnės 
kokybės

Techninės pagalbos priemo-
nės (TP), kaip ir kitos technolo-
gijos, nuolat tobulėja. Gamin-
tojai bando prisitaikyti prie vis 
didėjančių neįgaliųjų poreikių 
– pagalbinės priemonės turė-
tų ne tik palengvinti gyvenimą 
įvairių negalių turintiems žmo-
nėms, bet ir padėti išvengti kom-
plikacijų, kelti kuo mažiau nepa-
togumų. „Invacare“ ir „Teidos“ 
atstovas Evaldas Leonavičius, 
pristatydamas vežimėlių gamy-
bos naujoves, pabrėžė, kad tai – 
ne vien judėjimo, bet ir medici-
ninė priemonė, t.y. parenkant 
žmogui ratelius reikia atsižvelg-
ti ne tik į jų lengvumą, manev-
ringumą, bet itin daug dėmesio 
skiriama sėdėsenai, ergonomiš-
kumui ir pan. Svarbu, kad veži-
mėlis būtų kuo geriau pritaiky-

Techninės pagalbos priemonės neatsiejamos nuo 
neįgaliojo savarankiškumo

Techninės pagalbos priemonės – neatsiejama neįgaliųjų 
reabilitacijos dalis. Be jų neįsivaizduojamas neįgaliųjų sa-
varankiškumas, integracija į visuomenę. Ši mintis ne kar-
tą skambėjo Techninės pagalbos neįgaliesiems centro 
(TPNC) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su-
rengtoje tarptautinėje konferencijoje. 

tas kiekvienam žmogui.
Gamintojai stengiasi pateikti 

kuo geresnį produktą, bet kitas 
klausimas – ar jis pasiekia varto-
toją? Šiuo metu mūsų šalyje, pa-
gal TPNC atliktą apklausą, dar 
apie 18 proc. žmonių techninės 
pagalbos priemonės laukia dau-
giau nei 3 mėn. Pasak TPNC di-
rektoriaus pareigas laikinai ei-
nančio Kipro Šukio, TP išdavimą 
stabdo ilgai besitęsiantys viešie-
ji pirkimai. 

Šiemet TP planuojama aprū-
pinti per 35 tūkst. asmenų. Ki-
tais metais žadama šį skaičių pa-
didinti dar bent tūkstančiu. Na, 
o 2010 metais TP gavo tik apie 
25 tūkst. asmenų, nors finansa-
vimas nuo to laiko nepadidėjo – 
net šiek tiek sumažėjo. Pasak 
K.Šukio, daugiau žmonių aprū-
pinti TP padeda tai, kad apie 35 
proc. jų išduodama pakartotinai. 

Kaimyninėse šalyse 
trūksta techninių 

priemonių
„Vaivari“ reabilitacijos cent- 

ro (Latvija) Techninės pagalbos 
priemonių departamento vado-
vas Aivars Vetra pasakojo, kad 
TP sąrašas, kuriame yra ir prote-
zai bei ortezai, nepapildomas 3-4 
metus (pas mus jis atnaujinamas 
kasmet), nedidelė šiame sąraše 
esančių priemonių įvairovė, joms 
skiriama labai mažai lėšų (apie 2 
mln. latų). TP skirstymas Latvi-
joje yra visiškai centralizuotas, 
į šį procesą neįtraukiamos savi-
valdybės. Rezultatas – žmonėms 
reikia labai ilgai laukti eilėje. Pa-
sak A.Vetros, didelė problema ir 

ta, kad gydytojai, turintys skir-
ti TP, nėra su jomis susipažinę. 

Panaši situacija (trūksta lėšų 
bei informacijos) ir Estijoje. „As-
tangu“ reabilitacijos centro Ne-

įgaliųjų informacijos ir išteklių 
plėtros centro specialistė Ka-
dri Soosalu konferencijoje teigė, 

(nukelta į 3 psl.)

EASTIN vadovas Renzo Adrichas (kairėjė) ir konferencijos rengėjai – TPNC 
l.e.p. direktorius Kipras Šukys ir Metodinio skyriaus vedėja Dovilė Sabaliaus-
kaitė. Aurelijos Babinskienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Saviraiškos kopėtėlės
Vienas filosofas dažnai sakydavo: daug gali žmo-

gaus valia, jos jėga baisi, jai nėra ribų. Savo ruožtu pa-
sakysime – be pastangų ir valios, be aukų ir darbo nie-
kas savaime nepasidaro.

Vilnietis Viktoras Topol nuo pat vaikystės juda neį-
galiojo vežimėliu. Jis drąsiai kalba: tikrai sulauksiu die-
nos, kai atsistosiu ir per gyvenimą žengsiu savomis ko-
jomis. Prieš trejetą metų 18-metį vaikinuką įsiminė tele-
vizijos projekto „Lietuvos talentai“ žiūrovai. Jis pasirodė 
kartu su savo likimo draugu, tiesa, nesėdinčiu neįgaliojo 
vežimėlyje. Šis breiko šokėjų duetas scenoje rodė neįti-
kėtinus akrobatinius gebėjimus. Talentų atrankos komi-
sija, žiūrovai buvo sužavėti. Duetas finale buvo trečias.

Viktoras vėliau palinko į kultūrizmą, į fitnesą, da-
lyvavo pasaulio, taip pat Europos pirmenybėse, kurio-
se neįgaliųjų kategorijoje buvo pirmas. Viktorą domi-
na ne tik šokiai, sportas, jis – neįgaliųjų teatro aktorius, 
neblogas kulinaras.

Lengva sakyti „patiko“, „ištvermingas“, „buvo pir-
mas“. Be ypatingų pastangų, nuolatinių treniruočių, už-
sispyrimo neišgirsi plojimų, niekas neužkabins ant kak- 
lo aukso medalio. „Tai, ką aš darau, man teikia daug lai-
mės“, – sako V.Topol.

„Kelias į sėkmę nebuvo lengvas“, – kalba 20-metė 
Aušra Pekarskaitė, nuo gimimo ant plaštakų teturinti 
po du pirštus. Tvirto būdo mergina sugebėjo įsiveržti 
į tarptautinį modelių pasaulį. Vaikystėje patyrusi daug 
operacijų, nemažai nuoskaudų dėl neįgalumo, ji suge-
bėjo susikaupti. Aušra niekuo nesiskiria nuo kitų mer-
ginų: dirba, studijuoja teisę, turi mylimąjį, vaikšto į va-
karėlius, buityje nepatiria jokių sunkumų. Ir nuolat sva-
joja apie modelio karjeros aukštumas. Ją įkvepia ameri-
kietės Šaholy Aiers pavyzdys – jau 7-erius metus ji sė-
kmingai dirba modeliu, nors neturi vienos rankos. Anot 
jos, privalėjau įrodyti, kad klysta tie, kurie nurašo neį-
galiuosius. Nė vienas žmogus nėra tobulas. Neįmano-
ma siekti visiškos tobulybės. Kiekvienas iš mūsų gim-
damas gauna kokį nors talentą ir turi teisę jį parodyti.

Savo sugebėjimų neatskleisi be valios. Tai psichinė 
galia, pasireiškianti sąmoningu veikimu, nusistatymu. 
Anoks ten vadovas, jei jis nevalingas, žinoma, be dik-
tatoriškų užmojų, bet kokiomis priemonėmis reikalau-
jantis visiško paklusnumo.

Valios, užsispyrimo gerąja prasme savybės būtinos 
ne tik bet kurio rango vadovui. Jos stinga dažnam žmo-
gui. Pažiūrėkime, ar visi sugebame priešintis prastam 
savo būviui, ypač kai skriaudžiami neįgalieji ir pensi-
ninkai, o valdžios vyrų atlyginimai tarpsta, ar visiems 
pakanka ryžto įveikti kliūtis siekiant tikslo? Dar nedaug 
viktorų, aušrų, gintarų – turiu galvoje Gintarą Zavadc-
kį, kuris po nelaimingo atsitikimo sėdo į neįgaliojo ve-
žimėlį, bet neatsisakė aistros keliauti net ekstremalio-
mis sąlygomis. Belieka apgailestauti, kad daugelis skau-
džios dalios žmonių neturi vidinių paskatų griebtis už 
įvairiapusiškesnio gyvenimo briaunos ir be kovos pa-
siduoda lemčiai.

Dar liūdniau, kai ištyžta jauni ar apyjauniai sveiki 
žmonės. Užuot bandę įveikti negandų (nedarbo, mažų 
atlyginimų) užtvaras, ima sirgti apatija, tiksliau – tingi-
nyste. Kai neturima valios, nematoma ir kelio. Išskyrus 
vieną – mauti į užsienius, kur neva plaukia pieno upės 
ir krantai šokoladu grįsti. Tačiau keliaujant ne ta kryp-
timi didinti greitį yra beprasmiška.

Pirmojo Lietuvoje neįgaliųjų teatro (jame kuria ir 
sveikieji) vadovė Svetlana Laima Zemleckienė, paklaus-
ta, kokią žinutę teatras siunčia žiūrovui, atsakė: „Svar-
biausia gyvenime yra surasti save ir kuo plačiau save 
išskleisti.“ Baimė ir nepasitikėjimas žmogui dažnai už-
kerta kelią panaudoti savo talentus.

Belieka pridurti: mes turime įgimtą troškimą gy-
venti. Mums įgimta ieškoti gyvenimo prasmės, nepai-
sant kančių ir rūpesčių. Ieškoti pirmiausia savo sieloje, 
savo prote. Kaip teigia psichologė R.Aukštinaitytė, va-
lios ugdymas – lyg kopimas saviraiškos kopėtėlėmis, 
kurių viršūnėje yra stiprus charakteris.

Kazlų Rūda:

Vilkaviškio r.: Neįgalieji rinkosi į popietę
 Andrius Grygėlai-

tis laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie Bartninkų ben-
druomenės namuose įvykusią 
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos Bartninkų grupės 
narių popietę. 

Neseniai šios grupės 
vadove išrinkta Snieguo-
lė Šūmakarienė ėmėsi ini-
ciatyvos sukviesti draugi-
jos narius, kad šie pabū-
tų kartu, pasidalytų savo 
džiaugsmais ir išgyveni-
mais, pasiklausytų nuotai-
kingos programos. 

Susirinkusiesiems kon-
certavo Gražiškių folkloro 
ansamblis „Gražupis“, va-
dovaujamas Aldonos Kra-
pavickienės, savo kūrybą 
skaitė draugijos narės Bi-
rutė Zubavičienė bei Ele-
onora Šaltonienė. Pasta-
roji kartu su Eugenija Sel-
mistraitiene vedė renginį. 

Bartninkų seniūnė Vio-
leta Raulinaitienė, pasvei-
kinusi popietės dalyvius, 
pradžiugino žinia, kad šia-
me miestelyje planuojama 
įsteigti paslaugų centrą ne-
įgaliesiems. Renginyje da-
lyvavo Seimo nario Algir-
do Butkevičiaus padėjėjas 

 Rūta Kazlaitė „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiške 
pasidalijo įspūdžiais iš jau 
tradicine tapusios Kazlų Rū-
dos neįgaliųjų draugijos ren-
giamos šventės – šauniausio 
neįgaliojo konkurso, kuria-
me atsiskleidžia organizaci-
jos narių talentai ir gebėji-
mai kurti. 

„Juokas – grožio ir svei-
katos šaltinis“ – tokį pava-
dinimą Kazlų Rūdos neį-
galiųjų draugija sugalvo-
jo šiemetiniam šauniausio 
neįgaliojo konkursui. Šia-
me renginyje dalyvauja ne 
tik atskiri neįgalieji, bet at-
siranda ir vis daugiau ko-
lektyvų – juk būryje drą-
siau prieš pilną salę reiklių 
žiūrovų. Šiemet konkur-
so dalyviams buvo pasiū-
lyta pasijuokti iš savo ne-
galios, pasigaminti vaistų 
nuo visų bėdų, pabandy-
ti pagydyti susirinkusius 
žiūrovus. Dalyvauti kon-
kurse panoro 3 didelės ko-
mandos: „Antanavo mer-
giotės“, Jūrės miestelio ne-
įgaliųjų grupė bei ansam-
blis „Sidabrinė gija“. Savo 
gabumus taip pat demons-
travo dvi vyresnio amžiaus 
draugijos narės – Danguolė 
Blažienė bei Birutė Alijeva. 

Renginys sudomino ir 
savivaldybės atstoves: vi-
cemerę Ramutę Vinikie-
nę, Socialinės paramos ir 
sveikatos priežiūros sky-
riaus vedėją Juditą Simo-
navičienę bei Socialinės pa-
ramos centro direktorę Re-
natą Andriušienę.

Buvo išrinkta komisi-
ja, kuri vertino geriausiai, 
originaliausiai, linksmiau-

Šventė, kurioje atsiskleidžia 
talentai

siai, šmaikščiausiai pasi-
rodžiusius neįgaliuosius. 
Kol pasirodymams pasi-
baigus ji tarėsi, ką paskelb-
ti konkurso nugalėtojais, 
renginio dalyviams ir sve-
čiams koncertavo Vitalijos 
Raulinaitienės vadovauja-
mas Jūrės miestelio kultū-
ros namų kolektyvas, visa 
salė dainavo gerai žinomas 
melodijas. Nuošalyje neli-
ko ir Birutės Endriušienės 
vadovaujamas Neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Jan-
kai“. Rezultatų belaukiant 
buvo minamos minklės, 
renginio dalyviai įsitrau-
kė ir į žaidimą su balionais.

Komisija nusprendė, 
kad geriausiai pasirodė 
„Antanavo mergiotės“ 

(vadovė Dalė Straleckai-
tė). Apdovanoti buvo ir 
Jūrės miestelio kolekty-
vas bei ansamblis „Sidab- 
rinė gija“ (vadovė Lilo-
vatė Cibulskienė). Visi 
dalyvavusieji konkurse 
gavo savivaldybės vice-
merės R.Vinikienės dova-
nų. Ji palinkėjo, kad ir ki-
tais metais neįgalieji taip 
šauniai pasirodytų. Socia- 
linės paramos ir sveika-
tos priežiūros skyriaus ve-
dėja J.Simonavičienė pa-
sidžiaugė, kad neįgalieji 
moka mėgautis gyvenimu, 
nors juos ir vargina fizinė 
negalia. Smagu, kad daly-
vaudami tokiuose rengi-
niuose jie nors trumpam 
pamiršta skausmą ir nega-

lią, visi šypsosi, dainuoja.
Neįgaliųjų draugijos 

narės, užimtumo būrelio 
lankytojos Janina Veiverie-
nė, Genovaitė Patruikaitie-
nė, Milda Kiškienė paruo-
šė dovanėles visiems kon-
kurso dalyviams. Organi-
zacijos pirmininkė Ramu-
tė Sarapinavičienė padė-
kojo rėmėjams už pagal-
bą, pasidžiaugė, kad neįga-
lieji tokie šaunūs, šmaikš-
tūs, turintys puikų humo-
ro jausmą. „Mūsų rengi-
niuose pralaimėjusių ne-
būna, – įvertindama neįga-
liųjų įdėtas pastangas sako 
R.Sarapinavičienė. – To-
kios šventės suartina žmo-
nes, skatina šiltą jų tarpu-
savio bendravimą.“

Algirdas Neiberka, keletas 
kitų draugijos grupių va-
dovų. Bartninkų klebonas 
Alvydas Dvareckas ne tik 
lankėsi šventinėje popietė-
je, bet ir aukojo šv. Mišias. 
Jis draugijos nariams pa-
linkėjo būti aktyvesniems, 
nestokoti geros nuotaikos, 
nebijoti palaikyti bei su-
prasti vieniems kitus. 

Prie šventės organiza-
vimo nemažai prisidėjo 
Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugija, kuri parė-
mė finansiškai. Draugijos 
pirmininkė Valė Jasionienė 
pagelbėjo savo patarimais. 
Dalį pinigų organizuojant 
šventę skyrė Lietuvos Res-
publikos Ministras Pir-
mininkas A.Butkevičius, 

buvo ir kitų rėmėjų. 
„Apsilankiusieji šven-

tinėje popietėje tikrai neli-
ko nusivylę. Tikiu, jog kitą 
kartą draugijos nariai bus 
aktyvesni. Planuojame dar 
ne vieną išvyką, vakaronę. 
Ketiname surengti draugi-
jos narių darbų ir kūrybos 
vakarus“, – ateities planais 
pasidalijo S.Šūmakarienė. 

„Sidabrinės gijos“ ansamblio nariai su vadove Lilovate  Cibulskiene (antra iš dešinės).

Į popitę susirinko gausus būrys bartninkiečių.
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kad ruošiamasi kurti informaci-
nę sistemą, nes nei neįgalieji, nei 
specialistai nežino apie rinkoje 
esančias TP, negali vienoje vie-
toje rasti informacijos, kaip jos 
atrodo, kiek kainuoja, kokios jų 
galimybės. 

Daugiau informacijos apie 
neįgaliųjų techniką

Apie tai, kad reikia suteikti 
daugiau informacijos apie tech-
ninės pagalbos priemones: žmo-
gus turėtų rinktis jam labiausiai 
tinkančią TP, žinoti apie egzis-
tuojančią jų įvairovę, galimybes 
ir kainas, pradedama kalbėti ir 
Lietuvoje. 

Informacinės sistemos – jo-
kia naujiena pasaulyje. Europos 

pagalbinių technologijų tink- 
lo (EASTIN) asociacijos prezi-
dentas Renco Andrichas pri-
statė informacinę sistemą, ku-
ria patogiai gali pasinaudoti visi 
Europos gyventojai tinklalapyje 
www.eastin.eu. Čia pateikiama 
informacija apie TP visomis ofi-
cialiomis Europos Sąjungos šalių 
kalbomis. Svetainėje galima rasti 
daugiau nei 70 tūkst. pagalbinių 
technologijų produktų, prieina-
mų Europos rinkoje, ir daugiau 
nei 5 tūkst. jų gamintojų / tiekė-
jų. Joje taip pat teikiama su šio-
mis priemonėmis susijusi infor-
macija, pvz., techninės specifi-
kacijos ir patarimai, kaip spręsti 
kasdienio gyvenimo problemas. 
Svetainėje galima rasti apie 2,5 

tūkst. neįgaliųjų vežimėlių, per 
1,2 tūkst. įvairių vaikštynių. Ne-
įgaliesiems skirtų produktų įvai-
rovė – išties didelė. Tai ir prote-
zai bei įtvarai, asmens priežiūros 
ir slaugos priemonės, pagalbiniai 
namų ruošos, komunikacijos ir 
informacijos, įdarbinimo ir pro-
fesinės reabilitacijos produktai, 
poilsio, sporto reikmenys ir pan. 
Norintieji palengvinti savo gyve-
nimą (ir galintys tai sau leisti), 
gali išsirinkti įvairias pagalbines 
priemones (specialius baldus, net 
pašluosčių gręžtuvus ar grindų 
plovimo įrangą). Galima įsigy-
ti ir informacines sistemas, ku-
rias įdiegus savo namuose žmo-
nės gali nuotoliniu būdu pakelti 
ar nuleisti užuolaidas, atidaryti 
duris ir pan., jau nekalbant apie 
kompiuterių įrangos pritaikymą.

Svetainėje pateikiama infor-
macija naudinga ne tik neįgalie-
siems, bet ir specialistams (me-
dicinos, socialiniams darbuoto-
jams), kurie gali sužinoti, kaip 
palengvinti neįgaliųjų gyveni-
mą, taip pat gamintojams, tiekė-
jams ir pan. Čia galima rasti ne 
tik asmeninių priemonių, bet ir 
medicinos technikos, pritaikytų 
automobilių, autobusų, net gele-
žinkelio vagonų... 

Danijoje – daugiau 
garantijų neįgaliesiems 

Danija – kur kas turtinges-

nė šalis nei Lietuva, todėl ir ga-
limybių joje neįgalieji turi dau-
giau. Pasak Tomo Lhyn, Dani-
jos pagalbinių technologijų cen-
tro konsultanto, šioje šalyje lai-
komasi principo, kad neįgalusis 
dėl negalios neturėtų patirti pa-
pildomų išlaidų. Todėl jie gali 
rinktis technines pagalbos prie-
mones iš kur kas didesnio sąra-
šo, jos nėra skiriamos gydytojo, 
o savivaldybės paskirtas atve-
jo vadybininkas (dažniausiai tai 
būna socialinis darbuotojas) nu-
sprendžia, ar žmogui iš tiesų rei-
kia vienos ar kitos priemonės ir 
ar ji bus kompensuojama 100, 
ar 50 proc. 

Danijoje taip pat veikia TP 
informacinė sistema (bendra 
Danijai ir Norvegijai), kuri yra 
susieta su jau minėtu europi-
niu tinklu EASTIN. Tinklalapy-
je www.hmi-basen.dk TP pasi-
rinkti padeda jų suskirstymas 
grupėmis pagal negalią: dėme-
sio sutrikimas, autizmas, smege-
nų pažeidimai, demencija, epi-
lepsija, klausos negalia, komp- 
leksiniai pažeidimai ir komuni-
kacijos, skaitymo ir rašymo, re-
gėjimo sutrikimai. Turintiesiems 
kompleksinių sutrikimų siūlo-
mi kompiuterių priedai – pvz., 
įranga, padedanti valdyti kom-
piuterį veido mimika, akies ju-
desiais, taip pat specialios pelės 
ar jų kilimėliai ir pan. Informa-

cija yra nuolat atnaujinama – per 
mėnesį tinklalapį papildo apie 
300 naujų produktų. 

Lietuvoje taip pat 
laukiama naujovių

Lietuvoje taip pat planuoja-
ma įdiegti informacinę sistemą – 
vienoje vietoje būtų pateikiama 
visa informacija apie TP. 

Šiuo metu yra įgyvendina-
mas projektas, kurį baigus per 
SPIS (Socialinės paramos infor-
macinę sistemą) bus galima pa-
teikti prašymą ne tik piniginei 
paramai, kaip yra dabar, bet ir 
socialinėms paslaugoms, tarp 
jų – ir techninės pagalbos prie-
monėms gauti. Sistemą diegian-
čios įmonės UAB NEVDA pro-
jektų direktorius Paulius Jonikas 
sakė, jog siekiama, kad negalią 
turintysis galėtų neišeidamas iš 
namų pateikti prašymą TP ir ją 
gauti taip pat į namus. Deja, tai 
kol kas neįgyvendinama – į sis-
temą dar neįsitraukia gydymo 
įstaigos, todėl prašymą patei-
kusiajam paprastai reikia į sa-
vivaldybę atnešti įvairias pažy-
mas, patvirtinančias techninės 
pagalbos priemonės poreikį (pa-
skyrimą). Ateity, labiau besiple-
čiant informacinių sistemų gali-
mybėms, tikimasi šią paslaugą 
įgyvendinti pilnai. 

Aurelija BABiNSKieNė 
Autorės nuotr. 

Techninės pagalbos priemonės neatsiejamos nuo 
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gleivinė paburksta, atsiranda 
vandeningų išskyrų, pasunkėja 
kvėpavimas pro nosį.

Beje, lėtine ligos forma daž-
niausiai susergama tuomet, kai 
dažnai kartojasi ūminis rinitas 
arba dėl nuolatos besikartojan-
čių įvairių žalingų dirgiklių, pa-
vyzdžiui, dulkių, dūmų, dujų, 
šalto ar karšto oro ir dar kitokių 
veiksnių.

Ligos pradžioje būtina 
išprakaituoti

Ūminės slogos pradžioje pra-
vartu prieš miegą išgerti karš-
tos liepžiedžių ar aviečių arba-
tos (prakaitavimui skatinti). Jei-
gu nei vieno, nei antro namuo-
se nėra, tiks karšta arbata su me-
dumi. Nors liaudies medicinoje 
nuo seno rekomenduojama ger-
ti karštą pieną su medumi, dau-
geliu atvejų tai netiks. Mat nuo 
pieno atsiranda dar daugiau iš-
skyrų nosyje, nosiaryklėje, la-
biau ašarojama, apskritai ilgiau 
sergama. Beje, sergant šia liga 
nebe laikas grūdintis (yra žmo-

Ūminio rinito gydymas 
liaudiškomis priemonėmis

Rinitas – nosies gleivi-
nės uždegimas (sloga), 

kuriuo dažniausiai susergama 
esant šaltam ir drėgnam orui. 
Šią ligą sukelia virusai, stafilo-
kokai, streptokokai ir kitokie 
mikrobai. Užsikrečiama nuo čia 
nurodytus mikrobus platinan-
čio, t.y. čiaudėjančio, kosinčio, 
kalbančio žmogaus. Rinitas gali 
būti ir savarankiška liga arba kai 
kurių infekcinių ligų požymis. 
Greičiau susergama po galvos, 
rankų, kojų ar viso kūno perša-
limo ir dar tuomet, kai yra nusil-
pusi imuninė sistema, iškrypusi 
nosies pertvara, traumuota no-
sies gleivinė. Rinitas skirstomas 
į ūminį ir lėtinį.

Rinito požymiai
Ūminis rinitas pasireiškia 

praėjus kelioms valandoms ar 
parai nuo užsikrėtimo pradžios. 
Nosyje gali atsirasti perštėjimas, 
deginimas ar net skausmas, krės-
ti šaltis, skaudėti visą galvą ar tik 
kaktą, šiek tiek padidėti kūno 
temperatūra. Netrukus nosies 

vinami gerai vėdinamoje pasto-
gėje, kitoje patalpoje arba specia- 
lioje džiovykloje ne aukštesnėje 
kaip 450 C temperatūroje. Spur-
gai laikomi tamsioje, sausoje pa-
talpoje specialiuose maišuose ne 
ilgiau kaip 3–4 metus. Per tą laiką 
jie turi išlikti žalsvai gelsvi, nesu-
byrėję, neprarasti aštraus kvapo 
ir kartaus skonio.

Gydomosios savybės
Mokslinė medicina pripažįs-

ta, jog apynių spurguose (toliau – 
apyniuose) esantis lupulinas rami-
na centrinę nervų sistemą, o fla-
vonoidai, hormonai ir vitaminai 
pasižymi antiuždegiminiu, anti-
grybeliniu, baktericidiniu, antia-
lerginiu, nuskausminamuoju po-
veikiu, gydo opas, stiprina kapi-
liarus, reguliuoja riebalų, mine-
ralų ir vandens apykaitą. 

Dažniausiai mokslinė medi-
cina apynių preparatais (apyniai 
taip pat įtraukti ir į kai kurių vais-
tingųjų augalų mišinius) gana  
sėkmingai gydo alerginius ir pro-
fesionalius dermatitus (dermati-
tas – odos uždegimas; jį sukelia 
fiziniai, mechaniniai arba chemi-
niai dirgikliai), gleivinių ir odos 
distrofinius procesus (distrofija – 
ląstelių ar tarpląstelinės medžia-
gos pakitimas dėl medžiagų apy-
kaitos sutrikimo). Apynių antpi-
lai padeda esant nemigai, padi-
dėjus nerviniam dirglumui, at-
siradus įvairiems nemaloniems 
reiškiniams klimakso laikotar-
piu, skatina apetitą, gerina virš-
kinimą sergant gastritu (gastri-
tas – skrandžio gleivinės užde-
gimas), gastroenteritu (gastro-
enteritas – skrandžio ir plonosios 
žarnos gleivinės uždegimas), kai 
kuriomis kepenų ir tulžies pūs-
lės ligomis.

Apynių aliejus (dažniausiai 
kartu su kitais vaistingaisiais au-
galais) tinka gydant ankstyvos 

Daktaras
Aiskauda

Apyniai: nauda ir pavojai

Apynių yra dvi rūšys – pa-
prastasis (šis rašinys tik 

apie jį) ir japoniškasis, kuris kar-
tais auginamas skveruose, par-
kuose, sodybose kaip dekora-
tyvinis augalas (aludarystėje ir 
kaip vaistinis augalas nenaudo-
jamas). Paprastasis apynys (to-
liau – apynys) yra daugiametis 
(esant gerai priežiūrai gali su-
laukti ir šimtmečio) žolinis vijok- 
linis augalas. Jo ploni vijokliniai 
stiebai (šiurkštūs, apaugę kabliš-
kais dygliukais) būna 5 metrų ir 
ilgesni, lapai dantyti, kiaušiniški, 
triskiaučiai arba penkiaskiaučiai. 
Smulkūs kuokeliniai žiedai (žydi 
nuo birželio iki rugpjūčio mėne-
sio) balsvi arba gelsvai žali, su-
sitelkę į šluotelinius žiedynus, 
piesteliniai – kankorėžiniai trum-
pakotėse varpose (vadinamuose 
spurguose), vaisiai – vienasėkliai 
riešutėliai.

Apynys savaime auga upių 
pakrantėse, paupių krūmynuo-
se, kitose drėgnose vietose, dau-
bose, miškingose vietose. Taip 
pat jis auginamas daržuose, so-
duose, (kabindamiesi dygliukais 
apyniai „lipa“ medžių kamie-
nais, ne kliūtis – pastatų sienos) 
specialiose plantacijose.  

Panaudojimas
Spurgai naudojami ne vien 

tik alaus, bet taip pat maisto pra-
monėje (pavyzdžiui, duonos ke-
pyklose vietoj mielių naudoja-
mas apynių raugas), mokslinėje 
ir liaudies medicinoje, kosmeti-
koje (spurgų ekstrakto dedama 
į kai kuriuos kremus, losjonus, 
muilus, šampūnus). Beje, iš ilgų 
apynių stiebų pluošto gamina-
mas audeklas maišams, vejamos 
virvės, taip pat iš šio pluošto ga-
minamas popierius. 

Pastaba. Spurguose esančios 
kai kurios medžiagos dalyvauja 
alkoholio fermentacijoje, veikia 
konservuojamai (apsaugo nuo 
greito rūgimo), suteikia alui sa-
vitą aromatą, skonį, gintaro spal-
vą, padeda susidaryti putoms ir 
išlikti joms aluje ilgą laiką.

Spurgų cheminė sudėtis
Ypač daug spurguose kartu-

mynų (jų rasta maždaug 100), 
iš kurių svarbiausiu laikomas 
glikozidas lupulinas (jį išski-
ria spurgų žvynų ir apyžiedžių 
liaukutės). Be to, rasta labai su-
dėtingo eterinio aliejaus (jį suda-
ro per 200 komponentų), kai ku-
rių alkaloidų (alkaloidai – pai-
nios sandaros azoto turintys bio- 
logiškai aktyvūs organiniai jun-
giniai; randami kai kuriuose au-
galuose), hormonų, rūgščių, spi-
ritų, glikozidų (glikozidai – cikli-
nių cukrų ir necukrinio kompo-
nento, pvz., fenolio, rūgšties, al-
koholio, dažinės medžiagos, da-
riniai; kai kurie glikozidai biolo-
giškai labai aktyvūs, naudojami 
medicinoje), kumarinų (kuma-
rinai – heterociklinis [t. y. savo 
molekulės žiede, be anglies ato-
mų, turintis kitų elementų – de-
guonies, azoto, sieros] organi-
nis junginys, jo esama daugelyje 
augalų; vartojamas kaip kvapio-
ji medžiaga parfumerijoje, esen-
cijų, tabako ir muilo gamyboje), 
dažinių medžiagų, dervų jun-
ginių, karoteno, vitaminų C, B1, 
B3, B6, F, H (biotino), PP), fiton-
cidų (fitoncidai [kitaip – fitoa-
leksinai] – augalų imuninės sis-
temos junginiai, saugantys juos 
nuo kenkėjų, žolėdžių gyvūnų 
ir kitų augalų konkurencijos) ir 
kitokių junginių.

Pastaba. Vaistinė žaliava – 
spurgai skinami tik visiškai su-
brendę kartu su koteliais rug-
pjūčio–rugsėjo mėnesiais. Džio-

stadijos hipertoninę ligą, neu-
rozes, pasireiškiančias padidė-
jusiu nerviniu dirglumu, nežy-
mius koronarų (koronarai – arte-
rijos, kurios maitina širdį; jų yra 
dvi: dešinioji ir kairioji; beje, ko-
ronarai dar vadinami vainikinė-
mis arterijomis) ir žarnyno spaz-
mus, padidėjusį širdies plakimą.

Atsargiai! Apynių 
preparatai toksiški! 

Gerti apynių preparatus savo 
nuožiūra arba pagal liaudies me-
dicinos nuorodas dažnu atve-
ju yra labai rizikingas žaidimas 
su savo sveikata. Mat apyniuose 
yra nemažas kiekis toksinų (tok-
sinai – biologinės kilmės nuo-
dai: nuodingos medžiagos, slo-
pinančios organizmo fiziologines 
funkcijas, susidarančios dauge-
lyje bakterijų, nuodinguosiuose 
augaluose ir gyvūnuose, kai ku-
riuose grybeliuose), kurie niekur 
nedingsta užplikant verdančiu 
vandeniu ir netgi virinant ar dar 
kitaip apdorojant vaistinę žalia-
vą. Nesilaikant tikslių dozavimo 
normų, gydymo kurso trukmės, 
kartu vartojant kai kuriuos vais-
tus, geriausiu atveju galima su-
laukti galvos skausmo, pykini-
mo, vėmimo, dusimo, nemalonių 
pojūčių širdies plote, kai kam at-
siranda alerginė reakcija (nežiū-
rint į tai, jog apyniai veikia... an-
tialergiškai!), gali būti sudirginti 
inkstai. Netgi tinkamai vartojant 
apynių preparatus, nėra jokios 
garantijos, jog neatsiras hormo-
ninių sutrikimų, nebus išbalan-
suotas mėnesinių ciklas, neatsi-
ras kitokių ginekologinių ligų. 
Be to, apynių preparatai apskri-
tai nevartotini nėštumo ir žindy-
mo metu, vaikams iki 12 metų, 
sergant depresija (gali perne-
lyg sustiprinti raminantį vais-
tų poveikį), sulėtėjus širdies rit- 
mui, turint problemų su arteri-

niu kraujospūdžiu ir skrandžio 
sulčių rūgštingumu. Ir dar: pa-
vyzdžiui, apynių rinkėjams daž-
nai niežti odą, skauda galvą, at-
siranda nuovargis, suglebimas. 

Taigi, jeigu šių preparatų ne-
skyrė gydytojas, geriau su apy-
niais iš viso neprasidėti.

Nemaloni tiesa apie alų
Dažnam mūsų savaitraščio 

skaitytojui gali kilti klausimas: 
„Jeigu apyniai tokie nuodingi, 
kodėl negirdėti apie alaus tok-
siškumą?“ Kas pastoviai domisi 
šiais dalykais, tikriausiai jau bus 
susipažinęs su neseniai išplatin-
tu Lietuvos nacionalinės tabako 
ir alkoholio kontrolės koalicijos 
pareiškimu, kuriame išsamiai ir 
argumentuotai išdėstytas kritiš-
kas požiūris į mitą, jog alų ger-
ti sveika. Pateikiame be komen-
tarų dvi kiek sutrumpintas pas-
traipas, iš kurių matyti, kas lau-
kia alaus mėgėjų.

„Vyrams vystosi moteriški 
požymiai, taip pat impotencija, o 
moterims šiurkštėja balsas, cha-
rakteris, kinta veido plaukuotu-
mas. Alų vartojančio vyro orga-
nizme vyrišką hormoną testos-
teroną palaipsniui pakeičia mo-
teriškieji estrogenai. Ypač kinta 
figūra – plečiasi dubuo, riebalai 
kaupiasi pagal moterišką tipą – 
šlaunyse... Priversta kiekvieną 
dieną perpumpuoti papildomą 
skysčių kiekį, gaunamą su alumi, 
širdis smarkiai padidėja, sienelės 
tampa plonos ir nukarusios, o iš 
išorės apauga riebalais. Vystosi 
išeminė širdies liga ir padidėja 
infarkto tikimybė...

...Visgi yra duomenų, kad 
alaus vartojimas padidina krū-
ties vėžio tikimybę daugiau nei 
30 proc. nepaisant išgerto alaus 
kiekio. Alus sukelia visą spektrą 
akių ligų. Rizika išsivystyti ka-
taraktai ir makulopatijai (gelto-
nojo taško distrofijai, vedančiai į 
aklumą) padidėja 1,5–3 kartus.“

Romualdas OGiNSKAS

nių, kurie negali grūdintis net ir 
jausdamiesi sveiki). 

Jei yra galimybė, susirgus 
sloga reiktų pagulėti, kol ji pra-
eis. Ligos profilaktikai ir gydy-
mui padeda daug vitamino C tu-
rintys vaisiai, uogos bei jų sultys. 
Imuninę sistemą puikiai stip- 
rina bičių surinktos žiedadulkės, 
bičių duona. 

Lašinimai
1) Tirpalas: 2 dalys virin-

to vandens, ataušinto iki 45O C 
temperatūros ir 1 dalis medaus. 
Į kiekvieną nosies landą pipete 
įlašinama po 5–8 lašus 3–4 kar-
tus per dieną.

2) 3 šaukštai susmulkin-
to svogūno užpilami 1/4 stikli-
nės šilto virinto vandens, įmai-
šomas šaukštelis medaus, po 40 
min. perkošiama. Lašinama į kie-
kvieną nosies landą po 4–6 lašus 
4–5 kartus per dieną. 

3) Medėjančio alavijo (alijo-
šiaus) sultys: nupjauti keli apa-
tiniai lapai nuplaunami virintu 
vandeniu, nupjaustomi dygliai; 

po to lapai supjaustomi skersai 
plonais griežinėliais, per dvigu-
bą marlę (ar specialų sietelį) iš-
spaudžiamos sultys. Į kiekvieną 
nosies landą lašinama po 5 lašus 
sulčių 4 kartus per dieną (kas 2–3 
val.). Gydymo kursas – 2–3 d.  

Pastaba. Medėjančio alavijo 
sultys naikina įvairius mikroor-
ganizmus (stafilokokus, strep-
tokokus) arba stabdo jų veiki-
mą. Šių sulčių gydomosios sa-
vybės sustiprės nuo kelių iki ke-
liolikos kartų, jei prieš jas spau-
džiant lapai bus keliose vietose 
įpjauti ar subadyti ir 10 dienų 
palaikyti vėsioje tamsioje vieto-
je (pavyzdžiui, šaldytuve). Pasi-
baigus nurodytam laikui lapai 
apžiūrimi, ar nėra pajuodavu-
sių, labai suminkštėjusių, apvy-
tusių,– juos būtina išmesti; sultys 
spaudžiamos tik iš sveikai atro-
dančių lapų.

4) Kalankės žolės sultys, su-
maišytos lygiomis dalimis su at-
vėsintu virintu vandeniu, lašina-
mos po 3–5 lašus į kiekvieną no-
sies landą 2–3 kartus per dieną. 

Plovimai
Šaukštas džiovintų ramu-

nėlės žiedų užplikoma stikline 
verdančio vandens, po pusva-
landžio perkošiama per dvigu-
bą marlę (ar specialų sietelį). No-
sies landos šiuo užpilu plauna-
mos 2–3 kartus per dieną.      

Kitos procedūros    
1) Į kibirą karšto vandens įbe-

riama 200 g valgomosios drus-
kos ir 150 g garstyčių. Prieš mie-
gą į šį mišinį įmerkiamos iki ke-
lių kojos, uždengiamos šilta ant-
klode, laikoma, kol kojos paraus-
ta. Po to jos nuplaunamos šiltu 
vandeniu, sausai nušluostomos, 
apsimaunama vilnonėmis koji-
nėmis ir einama miegoti. 

Pastaba. Esant mazginiam 
venų išsiplėtimui tokios kojų vo-
nios nedaromos. 

2) 2–3 kartus per dieną į kie-
kvieną nosies landą įstumiama 
po vieną vatos gniužulėlį, sumir-
kytą šviežiai išsunktomis svo-
gūno sultimis, lygiomis dalimis 
sumaišytomis su augaliniu alie-
jumi. Procedūros trukmė – 10–
15 min. 

Romualdas OGiNSKAS
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Algimantas Brikas „Šiaulių krašte“ rašo apie labdaringą akciją, 
kurios metu surinkti pinigai buvo panaudoti jaunos merginos 
klubo sąnario operacijai atlikti. 

Dar neseniai Kuršėnų dienos 
centrą sutrikusio intelekto žmo-
nėms Benigna Petraitytė lanky-
davo per ašaras, įveikdama di-
džiulį skausmą. Beveik nepakil-
davo iš neįgaliajam skirto veži-
mėlio. Juo ir būdavo vežiojama 
įvairiuose centro renginiuose. 
O į centrą Benigną kasdien la-
bai traukė. Čia, draugų būryje, 
ji galėdavo nors kiek primiršti 
ligą, reumatoidinį artritą.

Didieji skausmai jai kilda-
vo ir judėti trukdė dėl sudilusio 
klubo sąnario. Jį buvo numaty-
ta pakeisti, bet laukiančiųjų šios 
operacijos – ilga eilė. Todėl ir Be-
nignai, kenčiančiai skausmus, 
teko laukti.

Vieną dieną į Dienos cen-
trą atėję Šiaulių rajono „Lions“ 
klubo atstovai įsikalbėjo ir apie 
B.Petraitytę, jos skausmus, pa-
bendravo su pačia Benigna. 
„Lions“ klubas ėmėsi merginai 
padėti. Kovo pradžioje Kuršė-
nų kultūros centre jie suorga-
nizavo labdaros koncertą, kuris 
buvo skirtas surinkti lėšų, kad 

Benignai greitai būtų pakeistas 
klubo sąnarys. 

Kovo pabaigoje jau ruoštasi 
operacijai. Medikai manė, kad ji 
bus sudėtingesnė, todėl ir bran-
gesnė, nei kitokio sudėjimo žmo-
nėms (Benigna yra žemo ūgio). 
Vis dėlto operuojant paaiškėjo, 
kad ji sudėtingesnė nebus.

Algirdas Laucevičius, tuo 
metu pirmininkavęs Šiaulių ra-
jono „Lions“ klubui, sako, jog 
labdaros koncerte surinktų pi-
nigų dar yra likę, jie bus panau-
doti kitam ligoniui padėti. Da-
bar B.Petraitytė primiršusi klu-
bo skausmus. Pakalbintos mergi-
nos veidą vis nušviečia šypsena.

Pasak dienos centro direkto-
rės Virginijos Norvaišienės, Be-
nignai reikia operuoti ir kitą klu-
bo sąnarį. Šią operaciją jai turėtų 
atlikti po metų. Bet antrasis klu-
bo sąnarys, atrodo, merginai ne-
bekelia tiek skausmo ir rūpesčių.

„Lions“ klubo nariai ketina 
labdaros renginius suorganizuo-
ti ir padėti neįgaliesiems kiekvie-
nais metais.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kilni labdaros akcija

„Pajūrio naujienose“ išspausdintas Irenos Šeškevičienės straips-
nis apie naują paslaugą Kretingos ligoninėje. 

Kretingos ligoninėje moder-
niai įrengtos 73 kv. m ploto pa-
talpos, skirtos paliatyviajai pa-
galbai – palengvinti nepagy-
doma liga sergančio ligonio fi-
zines bei dvasines kančias, pa-
dėti ligoniui ir jo artimiesiems 
mirtį priimti oriai, kaip natūra-
lų procesą.

Dviejų vietų paliatyviosios 
pagalbos palata Kretingos ligo-
ninėje buvo įrengta šį kovą. Prie 
mobilių lovų stovi paciento gy-
vybinių funkcijų stebėsenos apa-
ratūra. Šios vietos dažniausiai 
skirtos sunkiems onkologiniams 
ligoniams, tačiau gali būti gy-
domi ir širdies-kraujagyslių li-
gomis, AIDS sergantys žmonės. 

Kretingos ligoninės vyriau-
sioji gydytoja Ilona Volskienė 
sako, jog nors paliatyviosios pa-
galbos poreikis yra didžiulis, kol 
kas Ligonių kasa lėšų teskyrė tik 
1 asmens priežiūrai. Didžioji da-
lis sunkių ligonių vis dar yra nu-
kreipiami į intensyvios terapijos 
arba slaugos palatas. 

Paliatyviosios pagalbos pas-
laugas teikia kvalifikuotų specia- 
listų komanda: gydytojas, slau-
gytojas, socialinis darbuotojas 
bei jų padėjėjai, o, esant porei-
kiui, iškviečiamas psichologas, 
psichoterapeutas arba kunigas. 

A.Jankauskienė neslėpė, jog 
paliatyvioji pagalba tebėra dau-
gybę iššūkių medikams kelian-
ti naujovė. „Tai – palyginti nauja 
medicinos sritis visame pasauly-
je: pirmasis hospisas, kur teikia-
ma pagalba mirštantiems žmo-
nėms, įkurtas Anglijoje tik 1967 
m. Lietuvoje apie paliatyviąją 
pagalbą imta kalbėti apie 1993 
m. Specialūs skyriai kūrėsi tik 

prie onkologinių ligoninių. Da-
bar didžiausias – 30 vietų – sky-
rius įkurdintas Vilniaus onko-
loginėje ligoninėje, veikia sky-
riai Kaune, Šiauliuose, Panevė-
žyje“, – tvirtino A.Jankauskienė. 

Sunkiausia, pasak gydyto-
jos, yra ne teikti medicininę pa-
galbą, bet – psichologinės situ-
acijos, žmogiški santykiai. Kiek 
atskleisti tiesą, priklauso nuo to, 
kiek pats ligonis pasirengęs su-
tikti mirtį. Iš pradžių, kai žmo-
gus tik sužino apie savo ligą, jį 
ištinka šokas, bet po to jis pra-
deda susitaikyti su realybe. Ta-
čiau viltis visuomet yra gyva. 
Vienas žmogus, sergantis onko-
logine liga, išgyvena metų me-
tus, o kitą liga pakerta jau pas- 
kutinėje stadijoje. 

Per šį pusmetį Kretingos li-
goninėje paliatyvioji pagalba 
suteikta tik 4 asmenims, tačiau 
mirtį čia pasitiko tik vienas iš jų. 
„Vienas pacientas buvo nukreip-
tas operaciniam gydymui, o vie-
na močiutė, kuri, atrodė, jau ne-
bepakils, išvyko iš čia savo kojo-
mis“, – kalbėjo gydytoja. 

Anot A.Jankauskienės, patys 
medikai labai sunkiai išgyvena 
kiekvieno žmogaus išėjimą. Pa-
sak jos, pasaulyje stambiose li-
goninėse labai dažnos paliaty-
viosios pagalbos personalo sa-
vižudybės. Dažnai ir jiems pa-
tiems teikiama psichologinė pa-
galba, nes darbuotojai susitapati-
na su fizinę, o dažnai – ir dvasinę 
kančią išgyvenančiais pacientais. 

Paliatyviajai priežiūrai, skir-
tingai nuo 4 mėn. trunkančios 
slaugos, nėra laiko ribojimo. Dėl 
to ir pacientų kaita šiose palato-
se yra lėta. 

Padeda amžinybėn  
iškeliauti oriai

XX a. legenda Briusas Li 
(Bruce Lee) iki šiol 

laikomas disciplinos, jėgos ir iš-
minties pavyzdžiu. Jis įkvepia ir 
jaudina skirtingus visuomenės 
sluoksnius. Žinomas aktorius dėl 
stuburo traumos ilgą laiką pralei-
do lovoje. Jis pasinaudojo šia ga-
limybe ir savo treniruočių meto-
dus bei filosofines mintis išdės-
tė keliuose tomuose. B.Li mokė, 
kaip koordinuoti mintis ir kūną.

Štai ką jis rašo apie nelaimes 
ir jų įveikimą:

– Nelaimės priverčia teisin-
gai mąstyti. Tuo metu, kai vis-
kas gerai, protas mėgaujasi ma-
lonumais. Nelaimės metu mūsų 
protas funkcionuoja intensyviau 
ir apmąsto susidariusią padėtį.

– Niekada nereikia švaistyti 
energijos negatyvioms mintims. 

Briuso Li pamokos
Gyvenimas per trumpas, kad 
kauptume negatyvią energiją. 

– Norėdamas daryti, ką nori, 
kartais turi daryti ir tai, ko ne-
nori. Svarbu ne tai, kas vyksta, 
o kaip tu reaguoji. Tavo pozicija 
nustato tai, ko tu pasieksi – ji gali 
būti ir kliūtis, ir pagalba.

– Nelaimė – kaip mokytojas. 
Per ašarą žmogus gali matyti to-
liau nei per teleskopą.

– Gyvenime visada yra kliū-
čių. Svarbu, kaip žmogus jas įvei-
kia, o ne pačios kliūtys. Nėra to-
kio reiškinio, kaip pralaimėji-
mas, kol pats to nepripažįsti. Ne 
anksčiau!

– Kantriai atlaikyk skriaudas. 
Kantrybė nėra pasyvi, priešingai, 
ji padeda sutelkti jėgas.

– Vienatvė nereiškia vienišu-
mo. Ji tik galimybė plaukti pas-

roviui bei atrasti save.
– Nerimas aštrina problemas. 

Nusiramink, nusišalink nuo visų 
rezultatų, būk pasirengęs kovoti 
arba bėgti, laimėti ar pralaimėti, 
ir visada pasirengęs pasijuokti iš 
visų dalykų, kad ir kas nutiktų. 

– Jaudulys sukelia problemų 
aplinkiniams. Jaudulio paveiktas 
žmogus ne tik nesugeba išspręsti 
savo problemų, tačiau jo nervin-
gumas ir irzlumas sukuria papil-
domų bėdų aplinkiniams.

– Išmokite eiti toliau. Eiki-
te toliau ir matykite naują vaiz-
dą. Eikite ir žiūrėkite į skrendan-
čius paukščius. Eikite į priekį ir 
už nugaros palikite tai, kas truk-
do įsilieti gyvenimiškai patirčiai.

Dauguma Briuso Li gerbėjų 
tvirtina: „Jis pakeitė mano gy-
venimą.“ 

Pagal Briuso Li knygą „Stulbinančios mintys“ 
parengė 

Janina OžALiNSKAiTė 

Socialinė politika – 
prioritetinė sritis?pasiūlyta šį sumažinimą teisiškai 

įteisinti visam laikui. Baigiantis 
2011-iesiems, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija buvo pa-
rengusi Valstybinių šalpos išmo-
kų įstatymo pakeitimo įstatymą, 
kuriuo buvo užsibrėžusi įtvirtin-
ti, kad anksčiau mokėtos sumos 
nebūtų atkuriamos. Jeigu ne ak-
tyvi neįgaliųjų asociacijų pozici-
ja, jų kreipimasis į pagrindinius 
Seimo komitetus, reikalaujant, 
kad laikinosios nuostatos netap-
tų nuolatinėmis, kažin kaip vis-
kas būtų baigęsi. 

Prieš porą metų apgynus ne-
įgaliųjų interesus, pagaliau su-
laukta gerų žinių – pristatydama 
socialinei sričiai skirtą 2014 metų 
valstybės biudžeto dalį SAD mi-
nistrė A.Pabedinskienė užtikri-
no, kad numatyta 110,1 mln. Lt 
Laikinuoju įstatymu sumažin-
toms išmokoms atkurti. Taigi 
neįgalieji jau nuo kitų metų pra-
džios turėtų gauti anksčiau bu-
vusio dydžio išmokas.

Skurstantiesiems – nauja 
eS programa

Daugiau kaip 20 metų Euro-
pos Sąjunga teikė paramą mais-
to produktais – dalino interven-
cines atsargas labiausiai skurs-
tantiems gyventojams. 2006 m. 
pradžioje pirmąją tokią siuntą 
gavo ir Lietuva. Paramos iš in-
tervencinių atsargų yra sulau-
kusios ir neįgaliųjų organizaci-
jos. Tačiau SADM Struktūrinės 
paramos politikos skyriaus vy-
riausioji specialistė Lingailė Bi-
liūnaitė atkreipė dėmesį, kad 
2013-aisiais ši programa baigia-
si, nors poreikis, žinoma, neiš-
nyko. Europos Komisija, reaguo-
dama į šią situaciją, ėmėsi inicia- 
tyvos įkurti atskirą fondą (fi-
nansuojamą ES lėšomis ir admi-
nistruojamą pagal struktūrinių 
fondų taisykles), iš kurio ir to-
liau būtų gelbstima vargingiau-
siai gyvenantiesiems. Numatyta, 
kad žmonėms bus padedama ne 
tik maisto produktais, bet ir var-
tojamosiomis prekėmis.

2014–2020 m. Lietuva tokios 
paramos turėtų gauti daugiau 
kaip už 236 mln. Lt. Kitais me-
tais mūsų šaliai numatyta apie 
10 mln. Lt parama maisto pro-
duktais ir vartojamosiomis pre-
kėmis. 

investicijos į socialines 
įmones – būtinos

SADM Darbo rinkos sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Eglės Leskauskaitės teigimu, 
kitų metų biudžete socialinėms 
įmonėms finansuoti numatyta 
12,8 mln. litų (tiek pat, kaip ir 
šiemet). Šiai priemonei įgyven-
dinti trūks 34,7 mln. litų, ku-
riuos tikimasi gauti iš ES struk-
tūrinių fondų. 

Socialinių reikalų ir dar-
bo komiteto pirmininkė Kristi-
na Miškinienė domėjosi socia-
linių įmonių ateitimi. Pasak jos, 
šių neįgaliuosius įdarbinančių 
įmonių daugėja ir jau dabar aiš-
ku, kad lėšų trūks, todėl įdomu, 
kaip ministerija numatė spręsti 
šią problemą. 

SAD ministrės A.Pabedins- 
kienės teigimu, šiuo metu šaly-
je veikia 137 socialinės įmonės, 
kuriose dirba apie 5,5 tūkst. neį-
galiųjų. Tačiau Lietuvoje yra 260 
tūkst. neįgaliųjų, iš kurių 170 
tūkst. – darbingo amžiaus žmo-
nės, tad socialinėse įmonėse šiuo 
metu dirba palyginti nedaug ne-
įgaliųjų. Į darbo rinką galėtų in-
tegruotis daugiau žmonių, todėl 
socialinių įmonių plėtra būtų tei-
giamas dalykas ir tam būtinos 
didesnės investicijos. 

Pasak A.Pabedinskienės, So-
cialinių įmonių įstatymas jau ne-
beatitinka realijų, todėl SADM 
kitais metais ketina jį tobulinti. 
Mažuose miestuose tokios įmo-
nės kuriasi labai sunkiai. Varė-
noje gyvenantys neįgalieji dabar 
važiuoja dirbti į sostinę, tačiau iš-
kyla jų apgyvendinimo proble-
ma. Reikėtų galvoti ne vien apie 
integravimą į darbo rinką, bet ir 
apie būstą, kur neįgalieji galė-
tų apsistoti. Taigi šiai sričiai rei-
kia kur kas didesnių investicijų. 

Socialinio būsto 
problemoms – 

kompleksinės priemonės
Seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komiteto pirmininkė teigė, 
kad parlamentarai gauna daug 
klausimų dėl socialinio būsto. 
Neįgaliųjų, kitų socialinę atskirtį 
patiriančių žmonių aprūpinimas 

gyvenamuoju plotu tampa vis 
sudėtingesnis. K.Miškinienė do-
mėjosi, kokių priemonių žadama 
imtis šioms problemoms spręsti.

SADM Paramos būstui sky-
riaus vedėjas Aloyzas Stapulio-
nis akcentavo, kad kitais metais 
šios programos finansavimas ir 
asignavimai išlieka tokie patys, 
kaip ir šiemet. Pasak jo, kad iki 
2020 metų gyvenamuoju plo-
tu būtų aprūpinti visi socialinio 
būsto eilėje laukiantieji, reikėtų 
3,3 mlrd. litų. Tai labai didelės 
lėšos. Todėl SADM siūlo komp- 
leksą priemonių, kurios padėtų 
spręsti apgyvendinimo proble-
mą. Visų pirma planuojama įves-
ti naują paramos formą – kom-
pensuoti rinkoje būstą besinuo-
mojantiesiems dalį nuomos mo-
kesčio. Tiesa, šią paramą žada-
ma pradėti teikti nuo 2015 metų. 

Šiuo metu daugiau kaip 12 
tūkst. būstų nuomojama ne socia- 
linio būsto nuomos sąlygomis. 
A.Stapulionio teigimu, planuo-
jama šiuos būstus leisti privati-
zuoti, o gautas lėšas panaudo-
ti socialinio būsto plėtrai. Jei-
gu Seimas dar šiemet priims 
rengiamą įstatymą, privatizaci-
ją būtų galima pradėti jau nuo 
kitų metų. Seimo narys Mečis-
lovas Zasčiurinskas atkreipė 
dėmesį, kad pagal SADM pa-
rengtą programą iš privatizaci-
jos tikimasi gauti apie 800 mln. 
litų, kurie būtų panaudoti soci-
alinio būsto plėtrai. Tačiau, Sei-
mo nario nuomone, siūlymas, 
kad privatizuojamų būstų kai-
na būtų nustatyta pagal Regis-
trų centro, o ne nepriklausomų 
turto vertintojų duomenis, nėra 
teisingas. Nuomonei, kad soci-
alinius būstus privatizavus re-
aliomis rinkos kainomis būtų 
sukaupta daugiau lėšų plėtrai, 
pritarė ir savivaldybių atstovai. 

Socialinė sritis – ypač jaut- 
ri. Už valstybės biudžete mini-
mų skaičių – šimtų ir tūkstančių 
žmonių likimai, todėl reikia la-
bai atsakingai į juos įsigilinti, iš-
analizuoti, kad būtų priimti op-
timalūs, žmogiškąjį orumą puo-
selėjantys sprendimai.

Aldona MiLieŠKieNė

(atkelta iš 1 psl.)
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 18 d. 
9.00 Kobra 11 (69) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie. Sveiko humoro lai-
da (kart.). 10.30 Lyderių turnyras „Ži-
nių riteriai ir damos“. 11.45 Žingsnis 
po žingsnio. 12.00 Namelis prerijo-
se (180). 13.00 Stilius (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (56) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (70) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.25 Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.55 Premjera. Rojus Lie-
tuvoj (43). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 LRT ekono-
mikos forumas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.40 Vakaro ži-
nios. 23.10 Dokumentinio kino va-
karas. Premjera. Keisčiausi pasaulio 
ginklai. 2 d. Skraidantis karys Didžio-
ji Britanija,2013 m. (Subtitruota). 0.10 
Viena byla dviem (56) (kart.) N-7. 1.25 
Visi namie (kart.). 

Antradienis, lapkričio 19 d. 
9.00 Kobra 11 (70) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“ (kart.). 12.00 Namelis 
prerijose (181). 12.40 Klausimėlis.
lt. 13.00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (57) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (71) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Vers-
las. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj (44). 
19.30 Emigrantai. Socialinės doku-
mentikos laida. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėme-
sio centre. 21.30 Pinigų karta. Publi-
cistinė laida. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 
23.10 Prisikėlęs faras (23) N-7. 0.10 
Viena byla dviem (57) (kart.) N-7. 1.25 
Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 20 d.
9.00 Kobra 11 (71) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (182). 13.00 Emigran-
tai (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (58) N-7. 17.00 Kobra 
11 (72) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.25 Verslas. 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 
Premjera. Rojus Lietuvoj (45). 19.30 
Bėdų turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 
21.00 Dėmesio centre. 21.30 Lietu-
va gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 
Užsienio naujienos. 23.10 Prisikė-
lęs faras (24) N-7. 0.10 Viena byla 
dviem (58) (kart.) N-7. 1.25 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d. 
9.00 Kobra 11 (72) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (43, 44) (kart.). 
11.00 Pinigų karta (kart.). 12.00 Na-
melis prerijose (183). 13.00 Bėdų tur-
gus (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (59) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (73) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Vers-
las. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj (46). 
19.30 Klaidos kaina N-7. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 
Užsienio naujienos. 23.10 Nešan-
tys žinią 2. Baidyklė. Siaubo trileris. 
JAV, 2009 m. 1.05 Viena byla dviem 
(59) (kart.) N-7. 2.20 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 22 d. 
9.00 Kobra 11 (73) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (45, 46) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (184). 13.00 Klai-
dos kaina. Publicistika. N-7 (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 16.00 Knygų 
Kalėdos. 17.00 Kobra 11 (74). 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.10 Verslas. 18.30 Keliai. 19.00 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 

Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Du-
rys atsidaro. 23.30 Detektyvė King 
(11, 12) N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 23 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 

Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.). 
7.45 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 8.30 Gimtoji žemė. Laida žem-
dirbiams ir apie juos. 9.00 Šv. Mišios, 
skirtos Lietuvos kariuomenės dienai. 
10.00 Linksmoji knyga. 10.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Pasaulio panorama. 12.00 Lietuvos 
kariuomenės diena. Iškilminga ri-
kiuotė Katedros aikštėje ir paradas 
Gedimino prospekte. 12.30 Premje-
ra. Šiaurietiškas būdas. 21 d. 13.00 
Šeštadienio detektyvas. Premjera. 
Inspektorius Luisas. Didžioji Britani-
ja. 2008 m. (3/4) N-7. 15.00 Istorijos 
detektyvai. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Lyderių tur-
nyras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 
Visi namie. Sveiko humoro laida. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 23.20 Premjera. Rokis 4. 
Veiksmo drama. JAV, 1985 m. 1.20 
Istorijos detektyvai (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 24 d. 
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart., subtitruota). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių ho-
rizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Nuotykiai elfų šalyje (15). 9.30 Odi-
sėjo klajonės (5). 10.00 Gustavo en-
ciklopedija (subtitruota). 10.30 Voli-
sas ir Gromitas. Išvyka į Mėnulį. Ani-
macinė komedija. Didžioji Britanija, 
1989 m. 11.15 Aviukas Šonas (3/3). 
11.30 Popiežiaus Pranciškaus vado-
vaujamos Tikėjimo metų užbaigos Šv. 
Mišios. 13.00 Detektyvo klasika. Mis 
Marpl. Sitafordo paslaptis (2/3), Vie-
nu pirštu (2/4) N-7. 16.50 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 17.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
17.30 Stilius. 18.30 Nacionalinis šokio 
talentų konkursas „Šok!“. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Mūsų 
laisvės metai –1999. 23.15 Detekty-
vo klasika. Mis Marpl. Sitafordo pa-
slaptis (2/3) N-7 (kart.). 

Pirmadienis, lapkričio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (13). 7.25 Simp-
sonai (2) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (128) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1776). 10.00 Vyno kelias (5, 6) 
N-7. 11.00 Brangioji, aš padidinau 
vaiką, fantastinė nuotykių komedi-
ja. JAV, 1992 m. N-7. 12.55 Monsu-
nas (15) N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (14). 14.00 Madagaskaro pingvinai 
(14). 14.30 Simpsonai (3) N-7. 15.00 
Rosarija (19) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (41). 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (39) 
(kart.) N-7. 20.00 Gyvenimas yra gra-
žus N-7. 20.30 Žvaigždžių dešimtukas 
N-7. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 
Pasmerkti 2 (44) N-7. 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (4) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (125) N-14. 0.00 Tėvynė (9) N-14. 
1.05 Liudininkai (1) N-14. 2.00 Choras 
(10) N-7. 2.50 Mažylė Houp (5, 6) N-7. 

Antradienis, lapkričio 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (14). 7.25 Simp-
sonai (3) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (129) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1777). 10.00 Vyno kelias (7, 8) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(12) N-7. 12.55 Monsunas (16) N-7. 
13.30 Antinas Narsuolis (15). 14.00 
Madagaskaro pingvinai (15). 14.30 
Simpsonai (4) N-7. 15.00 Rosari-
ja (20) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis 
(42). N-7. 17.00 TV Pagalba. SN-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (44) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 20.57 Mi-
sija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerkti 2 
(45) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Transporteris (12) N-14. 23.05 
CSI kriminalistai (12) N-14. 0.05 Tė-
vynė (10) N-14. 1.10 Liudininkai (2) 
N-14. 2.00 Choras (11) N-7. 2.55 Ma-
žylė Houp (7, 8) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (15). 7.25 Simp-
sonai (4) N-7. 7.55 Meilės trium-
fas (130) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1778). 10.00 Vyno kelias (9, 10) N-7. 
10.30 Vyno kelias (10) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Juodoji skylė (13) N-7. 
12.55 Monsunas (17) N-7. 13.30 An-
tinas Narsuolis (16). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (1). 14.30 Simpsonai 
(5) N-7. 15.00 Rosarija (21) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (43). N-7. 17.00 TV 
Pagalba. SN-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (45) N-7. 20.00 Motina ir du 
sūnūs (11) N-7. 20.30 Opiumas liau-
džiai N-7. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 
21.00 Pasmerkti 2 (46) N-7. 21.35 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Elementaru (10) N-7. 23.05 CSI 
Niujorkas (9) N-14. 0.05 Tėvynė (11) 
N-14. 1.20 Liudininkai (3) N-14. 2.10 
Choras (12) N-7. 3.00 Mažylė Houp 
(9, 10) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.25 
Simpsonai (5) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (131) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1779). 10.00 Vyno kelias (11, 12) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 11.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (1) N-7. 12.55 Monsunas (18) 
N-7. 13.30 Antinas Narsuolis (17). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
14.30 Simpsonai (6) N-7. 15.00 Ro-
sarija (22) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (44). N-7. 17.00 TV Pagalba. N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (46) 
N-7. 20.00 Humoro grandų šou N-7. 
20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 
Pasmerkti 2 (47) N-7. 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kobra 11 (9) N-7. 
23.10 Kaulai (9) N-14. 0.10 Tėvynė 
(12) N-14. 1.10 Liudininkai (4) N-14. 
2.00 Choras (13) N-7. 2.55 Mažy-
lė Houp (11, 12) N-7. 3.20 Mažylė 
Houp (12) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.25 
Simpsonai (6) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (132) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1780). 10.00 Vyno kelias 
(13, 14) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Juodoji skylė (2) N-7. 12.55 Monsu-
nas (19) N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (18). 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (3). 14.30 Simpsonai (7) N-7. 
15.00 Rosarija (23) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (45). N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Madagaskaras 2. Animacinis f. JAV, 
2008 m. 21.10 Transformeriai. Nuga-
lėtųjų kerštas Fantastinis veiksmo f. 
JAV, 2009 m. N-7. 0.10 Liusės Kejes 
legenda. Trileris. JAV, 2005 m. N-14. 
2.00 Džo (8) N-14. 2.55 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 

Šeštadienis, lapkričio 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (36). 7.30 
LEGO Čima legendos (7). 8.00 Simp-
sonai (487) N-7. 8.30 Sportuok su mu-
mis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Asteriksas ir Obeliksas. Misija Kleo-
patra. Nuotykių komedija. Prancūzi-
ja, Vokietija, 2002 m. N-7. 13.15 Šar-
lotės voratinklis. Komedija. JAV, 2006 
m. 15.05 Spąstai tėvams. Komedija. 
JAV, 1998 m. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.20 Eurojackpot. Loteri-
ja. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Romeo ir 
Džiuljeta. 21.15 Keturkojis hercogas. 
Komedija. Didžioji Britanija, Kanada, 
1999 m. 23.05 Pabėgimas iš Šou-
šenko. Drama. JAV, 1994 m. N-14. 
1.55 Spąstuose. Trileris. JAV, 2006 
m. N-14. 2.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 

Sekmadienis, lapkričio 24 d. 
0.00 Gamtos šėlsmas. Gaisras 

N-14. 6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 
Beibleidai. Metalinė kova (37). 7.30 
LEGO Čima legendos (8). 8.00 Simp-
sonai (488) N-7. 8.30 Sportuok su 
mumis (2). 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 
Laikas keistis. 10.00 Beatos virtuvė. 
11.00 Asteriksas ir Obeliksas. Jos di-
denybės tarnyboje. Nuotykių kome-
dija. Prancūzija, Ispanija, Italija, Ven-
grija, 2012 m. N-7. 13.15 Ir kaip ji vis-
ką suspėja? Komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 15.05 Lėktuvu, traukiniu ir auto-
mobiliu. Komedija, JAV, 1987 m. N-7. 
17.00 Opiumas liaudžiai N-7. 17.25 

Pirmadienis, lapkričio 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (4). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (2). 7.20 Kempiniukas 
Plačiakelnis (19) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (157) N-7. 8.50 
Policijos akademija. Komedija. JAV, 
1984 m. (kart.) 11.00 Katės ir šunys. 
Nuotykių f. JAV, 2001 m. (kart.) N-7. 
12.55 Nugalėtoja (2). 13.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (20). 13.55 Au-
dra (11) N-7. 15.00 Uždrausta mei-
lė (71) (N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (80). 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 Nuo... Iki... 21.21 Žinios. 
Verslas. 22.00 Judantis objektas (15) 
N-7. 23.00 PREMJERA Alkatrazas (1) 
N-7. 0.00 Visa menanti (20) N-7. 0.55 
Karališkos kančios (13) N-7. 1.50 Čar-
lio angelai (2) N-7. 

Antradienis, lapkričio 19 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (5). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (3). 7.20 Kempi-
niukas Plačiakelnis (20) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (158) 
N-7. 8.50 Skonis (kart.). 10.45 Lie-
tuvos balsas (kart.). 12.55 Nugalė-
toja (3). 13.25 Vėžliukai nindzės (1). 
13.55 Audra (12) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (72) (N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(81). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 Pašėlusios močiutės 
N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Deto-
natorius. Veiksmo trileris. JAV, Rumu-
nija, 2006 m. N-14. 0.05 Visa menan-
ti (21) N-7. 1.00 Karališkos kančios 
(14) N-7. 1.55 Čarlio angelai (3) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 20 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (6). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (4). 7.20 Vėžliu-
kai nindzės (1) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (159) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 9.30 KK2 
penktadienis (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Judantis objektas 
(15) (kart.) N-7. 12.55 Nugalėtoja (4). 
13.25 Vėžliukai nindzės (2). 13.55 Au-
dra (13) N-7. 15.00 Uždrausta meilė 
(73) (N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 18.00 Namai, kur širdis (82). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 
20.20 Diagnozė. Valdžia. 21.21 Ži-
nios. Verslas. 21.35 Renkamės Euro-
pą. 22.00 VAKARO SEANSAS Durys 
priešais. Veiksmo trileris. JAV, 2009 
m. N-14. 23.55 Visa menanti (22) N-7. 
0.50 Karališkos kančios (15) N-7. 1.45 
Čarlio angelai (4) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (7). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (5). 7.20 Vėžliukai 
nindzės (2) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (160) N-7. 8.50 Pa-
šėlusios močiutės (kart.) N-7. 9.50 
Nuo... Iki... (kart.). 10.45 Didingasis 
amžius (21) (kart.) N-7. 12.55 Nuga-
lėtoja (5). 13.25 Vėžliukai nindzės (3). 
13.55 Audra (14) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (74) (N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(83). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Išpir-
ka. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, 
2007 m. N-7. 23.55 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) N-7. 
0.50 Ties riba (4) N-14. 1.45 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 22 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (8). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (6). 7.20 Vėžliukai 
nindzės (3) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (161) N-7. 8.50 Va-
landa su Rūta (kart.). 10.45 Didinga-
sis amžius (22) (kart.) N-7. 12.55 Nu-
galėtoja (6). 13.25 Vėžliukai nindzės 
(4). 13.55 Audra (15) N-7. 15.00 Už-
drausta meilė (75) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 18.00 24 valandos. 
N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 penktadienis N-7. 21.00 PENK-
TADIENIO BOMBA Angelai ir Demo-
nai. Veiksmo trileris. Italija, JAV, 2009 

m. N-14. 23.50 Baltasis dramblys. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2011 m. N-14. 
1.40 PREMJERA Prarasti berniukai. 
Troškulys. Veiksmo komedija. JAV, 
Pietų Afrika, Vokietija, 2010 m. S. 

Šeštadienis, lapkričio 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (23). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (16). 7.20 Policijos akademi-
ja (30). 7.45 Keista šeimynėlė (23). 
8.10 Agentas Šunytis (3). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(27). 9.00 Ponas Bynas (8). 9.30 Pa-
dėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvin-
ti. Nuotykių komedija. JAV, Kanada, 
2004 m. N-7. 11.50 Drakula. Miręs 
ir tuo patenkintas. Siaubo komedija. 
JAV, Prancūzija, 1995 m. N-7. 13.40 
Komisaras Aleksas (18) N-7. 14.40 Di-
dingasis amžius (23) N-7. 17.00 Vieš-
butis Grand Hotel (33) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 
SUPERKINAS Metro užgrobimas 
123. Veiksmo trileris. Didžioji Brita-
nija, JAV, 2009 m. N-14. 23.25 Vam-
pyrai užkniso juodai. Parodijų kome-
dija. JAV, 2010 m. N-14. 1.05 Ange-
lai ir Demonai. Veiksmo trileris. Itali-
ja, JAV, 2009 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (24). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (17). 7.20 Policijos aka-
demija (31). 7.45 Keista šeimynėlė 
(24). 8.10 Agentas Šunytis (4). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (28). 9.00 Sveikatos ABC. 
9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis. Komedija. JAV, 
1985 m. 11.50 Jaunavedžiai. Kome-
dija. JAV, 2005 m. N-7. 13.40 Komi-
saras Aleksas (19) N-7. 14.40 Didin-
gasis amžius (24) N-7. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Skonis. 
21.30 AUKSINIS SEKMADIENIO KI-
NAS. PREMJERA Mergišiaus praei-
ties vaiduokliai. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2009 m. N-14. 23.40 Elektri-
niame rūke. Kriminalinis trileris. JAV, 
Prancūzija, 2009 m. N-14. 2.00 Me-
tro užgrobimas 123. Veiksmo trile-
ris. Didžioji Britanija, JAV, 2009 m. 
(kart.) N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 18 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 9.00 Inga Lindstrom. 
Keturios įsimylėjusios moterys. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2012 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (28) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 PREMJE-
RA Meilės sala (1) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (33). 15.30 Tikri 
pabaisos (44). 16.00 Pragaro virtu-
vė (11) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bosas 
(16) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Prajuokink mane N-7. 
21.30 PREMJERA Bagerio Vanso le-
genda. Romantinė drama. JAV, 2000 
m. N-14. 0.00 Sostų karai (10) N-14. 
1.10 Bosas (16) (kart.) N-7. 2.10 Pro-
kurorų patikrinimas (28) (kart.) N-7. 
3.15 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 19 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 9.00 Fanfanas Tulpė 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (29) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Meilės sala (2) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (34). 
15.30 Tikri pabaisos (45). 16.00 Pra-
garo virtuvė (12) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Bosas (17) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Misija. vestuvės. Veiksmo ko-
medija. JAV, Vokietija, 2003 m. N-7. 
23.35 Gyvi numirėliai (10) N-14. 0.35 
Bosas (17) (kart.) N-7. 1.35 Prokuro-
rų patikrinimas (29) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 20 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Jūrų velniai (3) (kart.) N-7. 

10.00 Jūrų velniai (4) (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (30) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mei-
lės sala (3) N-7. 15.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (35). 15.30 Tikri pabaisos 
(46). 16.00 Pragaro virtuvė (13) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Bosas (18) N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 PREMJERA Inter-
viu su žudiku. Veiksmo trileris. Didžio-
ji Britanija, 2012 m. N-14. 23.25 Bor-
džijos (7) N-14. 0.30 Bosas (18) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas (30) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (31) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Meilės sala (4) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (36). 15.30 Ti-
kri pabaisos (47). 16.00 Pragaro virtu-
vė (14) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bosas 
(19) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
Mergina, verta milijono. Drama. JAV, 
2004 m. N-14. 0.20 Bosas (19) (kart.) 
N-7. 1.20 Prokurorų patikrinimas (31) 
(kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 22 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Svotai (9) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (32) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mei-
lės sala (5) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (37). 15.30 Tikri pabai-
sos (48). 16.00 Pragaro virtuvė (15) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Bosas (20) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Ačiū, užteks! Ko-
medija. Italija, JAV, Pietų Afrika, 2007 
m. N-7. 21.50 Amerikietiškos imty-
nės (43) N-7. 22.50 Robotas polici-
ninkas. Absoliutus žlugimas. Veiks-
mo f. Kanada, 2000 m. N-14. 0.40 In-
terviu su žudiku. Veiksmo trileris. Di-
džioji Britanija, 2012 m. (kart.) N-14. 
2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 23 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (39) N-7. 
8.30 Atsargiai – moterys! (1) N-7. 9.00 
Brydės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (19, 20). 11.00 
Galiūnų čempionų lygos etapas Ru-
sijoje. 12.00 Žmogus prieš gamtą. 
Filmavimo užkulisiai (10) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuo-
kink mane (kart.) N-7. 15.00 Svotai 
(10) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Jūrų velniai (5) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 19.30 PREMJERA 
Laukinis gražuolis. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2009 m. N-7. 21.15 MANO HE-
ROJUS. PREMJERA Didvyrių era. 
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 
2011 m. N-14. 23.20 AŠTRUS KI-
NAS Naktinis dangus. Siaubo trileris. 
JAV, 2007 m. S. 1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 24 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (39). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (40). 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Na-
cionalinė Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas. Nilo gigantas 
(3) N-7. 13.00 Nacionalinė loterija. 
13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Jūrų velniai (6) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Inga Lindstrom. Daina 
Solveigai. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2012 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS 
Nesugaunamasis ketvertas. Krimina-
linė komedija. Rusija, 2007 m. N-14. 
23.50 Misija: vestuvės. Veiksmo ko-
medija. JAV, Vokietija, 2003 m. (kart.) 
N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Grožio architektai N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 X Faktorius. 21.10 Trys įtemp-
tos dienos. Kriminalinis trileris. JAV, 
Prancūzija, 2010 m. N-14. 1.40 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
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Neįgalieji pasaulyje

Kovoti, negalima pasiduoti
Dažnas žmogus gyvena net nesusimąstydamas, kiek 
daug jis turi ir gali. Patyrus traumą, prieš akis iškyla visos 
neišnaudotos galimybės. Vieni pasikeitus gyvenimo sąly-
goms nuleidžia rankas ir tarsi nusprendžia, kad jų gyve-
nimas čia ir baigiasi, kiti – nepasiduoda negaliai ir ima ka-
bintis į šviesios ateities viziją tik dar tvirčiau ir ryžtingiau. 
Taip ir padarė 17-metis Matas Kingas – praradęs vieną sva-
jonę, įgyvendino kitą.

„Bičiulystės“ ir eltos inf.

Kryžiažodis „Musmirės“

Vertikaliai: 1. Prašmatnus val-
dovo krėslas. 2. Spalva. 3. Žmogus, 
pasirinkęs kaip profesiją viešą meno 
kūrinių atlikimą. 4. Žemynas – Aus-
tralija ir ... 5. Poetas ... Gira. 6. Prie-

Kryžiažodžio „Akacija“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 43)

Vertikaliai: 2. Dirol 3. Auksu 4. Eketė 5. Opera 6. Krėva 7. Autai 8. Karmen 9. 
Ąsotis 11. Sterkas 13. Benamis 15. Prostatitas 17. Smalininkai 18. Naktigonė 20. 
Vabalas 22. Kadetas 24. LNK 26. SOS 29. Akacija 30. Rabatas 32. Bistro 34. Stogas 
35. Grupė 36. Aklas 37. Afera 38. Liuda 39. Elada 40. Sloga. 

Horizontaliai: 1. Adrija 4. Eko 6. Kintai 10. Akras 12. Krevetė 13. Butas 14. Lie-
lupė 16. Asalnai 19. Nevok 21. Mekas 23. Auksakaliai 24. Lobis 55. Sodas 27. Ra-
žiena 28. Kolba 30. Rytas 31. Kalifornija. 32. Basra 33. Bosas 35. Grimasa 38. Liep-
tas 41. Rauda 42. Lietuva 43. Skola 44. Dėklas 45. Ara 46. Amatas.

žaidimas, pakeitęs 
gyvenimą

20-oji pirmojo profesio-
nalaus regbio mačo sekundė 
17-mečiui M.Kingui buvo lem-
tinga. Net nespėjus suvokti, kas 
vyksta, į jį rėžėsi priešininkų ko-
mandos žaidėjas. Matas pasako-
ja iškart supratęs, kad jam lūžo 
kaklo slankstelis. Atskubėję gy-
dytojai prašė pajudinti kojų pirš-
tus, tačiau tai buvo neįmanoma. 
Vaikinas pasakoja tuo metu iš-
gyvenęs tikrą siaubą. Gulėda-
mas ant stadiono žolės ir nega-
lėdamas pajudėti, jis bandė įsi-

vaizduoti savo ateitį – vaizduo-
tėje matė save, sėdintį neįgaliojo 
vežimėlyje. Jį apžiūrėti atvyku-
sių medikų Matas prašė tiesiog 
leisti jam numirti. Vaikinui buvo 
baisu net pagalvoti, koks gyve-
nimas jo laukia ateityje.

„Juodasis“ gyvenimo 
periodas

Po nesėkmingo mačo Matui 
teko praleisti 9 mėnesius inten-
syviai prižiūrimam gydytojų. 
Tai buvo baisiausias periodas jo 
gyvenime, kurio patirti jis nelin-
kėtų niekam. Kaip vėliau paaiš-
kėjo, Mato stuburo slanksteliai 
buvo sunkiai pažeisti – jį para-
lyžiavo visą nuo kaklo. Kvėpuo-
ti vaikinas galėjo tik su specialiu 
respiratoriumi.

Jaunuolis pasakoja, kad gu-
lint ligoninėje labiausiai norėjo-
si, kad su juo pasikalbėtų koks 
nors žmogus, patyręs stuburo 
traumą, pasidalintų informaci-
ja ir padrąsintų. Deja, tokios pa-
galbos jis nesulaukė. Visas anks-
tesnis Mato gyvenimas buvo su-
sijęs su sportu ir pramogomis, 
apie negalią jis nieko nežino-
jo. Po traumos jis tarsi pateko į 
naują pasaulį.

Sudaužytą svajonę 
pakeitė nauja

Per 9 mėnesius, praleistus li-
goninėje, vaikinas turėjo iš naujo 
susidėlioti savo gyvenimo tiks-
lus ir vertybes. Nors iki nelaimės 

jis nuoširdžiai svajojo būti profe-
sionaliu regbio žaidėju, gyveni-
mui pasikeitus, vaikinas stengė-
si kuo greičiau pamiršti sudužu-
sią svajonę. Matas buvo girdėjęs 
daug baisių istorijų, kaip trau-
mos visiškai sužlugdo žmonių 
gyvenimus, ir suprato, kad at-
sitiesti jam padės artimųjų pa-
rama ir pozityvus mąstymas.

Vaikinas ėmė svarstyti, ką jis 
vis dar galėtų daryti gyvenime, 
kad jaustųsi naudingas ir visa-
vertis, net ir būdamas paraly-
žiuotas. Mintyse šmėstelėjo tei-
sininko specialybė – jai būtinos 
smegenys, bet ne fizinė jėga. Vai-
kinas tarsi pamatė šviesą tune-
lio gale – tai buvo nauja svajo-
nė ir naujas tikslas. Jis nuspren-
dė daryti viską, kad taptų pui-
kiu teisininku.

tete Anglijoje. Tam, kad įveiktų 
studijas, itin sunkią negalią tu-
rinčiam Matui prireikė pagalbi-
ninkų. Kasdien dvi slaugės jam 
padėdavo susitvarkyti buityje, o 
studijų pagalbininkas konspek-
tavo paskaitų medžiagą. Nepai-
sant savo negalios, jis pasižymė-
jo kaip ypač gabus studentas ir 
buvo vertinamas aukščiausiais 
balais. Studijų metais jaunuolis 
atliko praktiką centriniame Lon-
done įsikūrusioje teisininkų fir-
moje. Darbdaviai buvo sužavėti 
Mato analitiniu mąstymu ir ži-
niomis. Jie nusprendė, kad toks 
darbuotojas tikrai bus reikalin-
gas įmonėje ir pasiūlė vaikinui 
pabaigus studijas pas juos įsi-
darbinti. Toks puikus įvertini-
mas ir parodytas pasitikėjimas 
Matui tik dar kartą įrodė, kad 
jis pasirinko teisingą kelią ir kad 
sunkų darbą lydės sėkmė.

Gyvas pavyzdys panašaus 
likimo žmonėms

Atradęs įdomią veiklą ir sa-
viraiškos galimybę Matas nepa-
miršo, kaip patyrus traumą jam 
pačiam buvo svarbu sulaukti 
kitų neįgaliųjų pagalbos, pasi-
dalijimo patirtimi. Jis nusprendė 
rūpintis ne tik savimi, bet ir pa-
dėti kitiems panašias problemas 
išgyvenusiems žmonėms. Matas 
ėmė artimai bendrauti su žmo-
nėmis, gulinčiais ligoninėje po 
stuburo traumos. Iš savo patir-
ties jis gerai žinojo, kaip šie vai-
kinai ir merginos jaučiasi, todėl 
galėjo jiems padėti, palaikyti ir 
parodyti, kad juodžiausios aki-
mirkos praeina, o ir gyvenimas 
nesibaigia. Būdamas gyvas pa-
vyzdys, jis įrodė, kad net ir tu-
rint ribotas galimybes, pasiekti 
galima išties labai daug.

Pagal užsienio spaudą parengė

Milda ViCKUTė

taisas nuo lietaus. 7. Užburtas ... 
8.  Aleksandro Diuma romanas „... 
su kamelijomis“. 9. Didžiausias Japo-
nijos uostas. 14. Tarpukario Lietuvos 
premjeras. 16. Įstaiga, vadovaujan-

ti kelioms girininkijoms. 17. Grįžulo 
... 19. Puolimas. 22. Veiksmažodžio 
„įsirašau“ bendratis. 23.  Barzdos 
skutamasis peilis. 26.  Krūmokšnis 
šakotu stiebu, smulkiais lapeliais ir 
rausvais žiedeliais. 27. Styginis mu-
zikos instrumentas. 28. Teniso žaidi-
mo partija. 29. Vegetaras nevalgo ... 
30. Vandens plotas arti kranto, prie 
įplaukimo į uostą, patogus laivams 
stovėti išmetus inkarą. 31. Prancūzų 
kompozitorius Sen ... 32. Sutuoktinė 
savo vyrui. 

Horizontaliai: 1. „Senieji Vil-
niaus stogai, pražydę ... žalia“. 4. 
„... kur augalota?“ 7. Metų laikas. 
10.  Trąša. 11.  Kaimas Zarasų rajo-
ne, kuriame auga seniausias Lie-

Matas Kingas už labdaringą veiklą 
buvo apdovanotas.

Matas Kingas Niujorko maratone.

tuvoje ąžuolas. 12. Šviesos nebuvi-
mas. 13. Įstatymų rinkinys, teisynas. 
15.  Popieriaus pirmtakas. 17.  Dra-
bužis. 18. Plati, medžiais apsodin-
ta gatvė. 20. „... gera byla.“ 21. Lie-
tuvos kurortas. 24. Trečia nuo galo 
lotyniškosios abėcėlės raidė. 25. Ieš-
kojimas paslėptų daiktų. 26. Vokie-
čių kompozitorius, operos „Skra-
jojantis olandas“ autorius. 29.  La-
biausiai paplitę šungrybiai. 33. Ra-
šytojas ... Manas. 34. Šnipinėjimas. 
35. JAV prezidento Dž.Kenedžio žu-
dikas. 36.  E.Hemingvėjaus apysa-
ka „... ir jūra.“ 37. Garbinamų dievy-
bių statulos ar kitokie jų atvaizdai. 
38. Mėnuo.

 Sudarė  Henrikas PUSKUNiGiS 

Įvairenybės

Popiežius susitiko su 
neįgaliaisiais

Popiežius Pranciškus vieną po 
kito pasveikino šimtus žmonių ne-
įgaliųjų vežimėliuose. Pontifikas, 
kuris rūpestį visais nuskriaustaisiais 
paskelbė savo vadovavimo Katali-
kų Bažnyčiai pagrindiniu akcentu, 
apgailestavo, kad visuomenė linku-
si „slėpti kūno trapumą“ ir atstumti 
neįgaliuosius. Jis ragino visus fizinę 
negalią turinčius žmones atsikratyti 
bet kokio gėdos jausmo ir tapti „pa-
grindiniais veikėjais“ visuomenėje, 
taip pat Bažnyčioje. Apie 600 veži-
mėliuose sėdinčių neįgaliųjų laukė 
savo eilės pabendrauti su Pranciš-
kumi lapkričio 9 d. vykusiame ren-
ginyje. Jis ėjo nuo vienos eilės prie 
kitos, sveikino kiekvieną savo sve-
čią, apkabindavo ir taip pat pakal-
bindavo.

ištekėjo už 
recipiento

Amerikietė, vieną savo inkstą 
paaukojusi vos pažįstamam žmo-
gui, praėjus 3 m. po operacijos, už 
jo ištekėjo. 2009 m. Čelsi Kler iš pa-
žįstamų sužinojo, kad Kailui Froli-
chui reikalinga inksto persodinimo 
operacija ir jo šeima niekaip negali 
rasti donoro. Ji panoro susitikti su 
K.Frolichu, o po susitikimo pareiš-
kė, kad yra pasiruošusi atiduoti jam 
savo inkstą. Gali būti, kad Č.Kler taip 
pasielgti galėjo todėl, kad jos tė-
vui kažkada buvo reikalingas kaulų 
čiulpų donoras, tačiau jis taip ir ne-
atsirado. Čelsi mama neigiamai re-
agavo į tokį dukters sprendimą, ta-
čiau ši pareiškė, kad savo nuomo-
nės nepakeis. Buvo atlikti visi reikia-
mi tyrimai. Po jų paaiškėjo, Č.Kler 
jos inkstas idealiai tinka K.Frolichui. 
Tuomet buvo priimtas galutinis 
sprendimas. Kailui pasveikus, jauni 
žmonės ėmė susitikinėti ir šių metų 
spalio 12 d. susituokė. Jaunavedžiai 
turi 2 vaikus – 6 m. Čelsi dukterį iš 
pirmos santuokos ir sūnų, jiedviem 
gimusį 2012 m. lapkritį.

Gavo kompensaciją 
už negražius vaikus

Kinijos gyventojas Dzian Fen-
gas prisiteisė iš savo buvusios žmo-
nos 120 tūkst. dolerių kompensa-
ciją už negražius vaikus. Vyras išsi-
skyrė su žmona ir padavė ją į teis-
mą dėl to, kad šioji jam pagimdė la-
bai nedailius vaikus. D.Fengas susi-
pažino su labai simpatiška mergina 
ir ją vedė. Sutuoktiniams gimė trys 
vaikai. Kuo vyresni jie buvo, tuo aki-
vaizdžiau buvo matyti, kad jie labai 
negražūs. Vyras ėmė kaltinti žmoną 
neištikimybe. Bet vėliau DNR ana-
lizė parodė, kad šių vaikų tėvas vis 
dėlto yra D.Fengas. Galiausiai žmo-
nai teko prisipažinti, kad praeity-
je ji pasidarė kelias plastines ope-
racijas, iš pagrindų pakeitusias iš-
vaizdą. Teismas sutiko su D.Fengo 
pretenzijomis ir įpareigojo moterį, 
pasinaudojusią plastikos chirurgi-
jos paslaugomis, sumokėti ieškovui 
120 tūkstančių dolerių už tai, kad ji 
nuslėpė savo tikrąjį veidą.

Kelias į sėkmę
Po metų Matas sugrįžo į mo-

kyklą ir gavo aukščiausius tei-
sės studijoms reikalingus egza-
minų įvertinimus. Tai jam buvo 
įrodymas, kad po traumos pra-
rado tikrai dar ne viską. Vaiki-
nas sėkmingai įstojo studijuo-
ti teisės Hertfordšyro universi-
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Prasidėjo „Bičiulystės“ prenumerata
Visus, kuriems įdomios neįgaliųjų gyvenimo naujienos ar nori sužinoti, kokias permainas jiems žada 
valstybė, kurie ieško patarimų, kaip sveikai gyventi, ar nori gauti atsakymus į jiems rūpimus klausi-
mus, kuriems rūpi bičiulius pradžiuginti savo kūryba ar iš kitų pasimokyti, kviečiame užsiprenume-
ruoti „Bičiulystės“ savaitraštį 2014 metų I pusmečiui. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į 
savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata draugijose bus prii-
mama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 22 d.
prenumeratos kainos:
6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1 mėn. – 9,50 Lt. Nelikite be „Bičiulystės“!

Ugnis. Ji turi daug vardų, spalvų ir galiųTęsinys. Pradžia 39 numeryje
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kelmas
Prie senojo kelmo
Kuriu aš ugnelę.
Žinau, nepasieks
Ten mano liepsnelė.

Ugnies paskirtis
Ugnis šventa, 
Žmogui skirta.
Naudokime ją 
Protingai ir atsakingai.
Ugnis šildo visus.
Žemėje nuostabiai ramu.
Piktavalio rankose ugnis – 
Gamtai motinėlei mirtis.
Palaimintas ugnies veikimas,
Jei saugo budri akis.
Gyvenimas prasmingas –
Šviesi ateitis. 

Antanas BANYS

Vakaras prie 
židinio
Stūgauja vėjas už lango,
Snaigės šoka ratu,
Skaisčiai šviečia mėnulis,
Sniegas žvilga šerkšnu.

Židinys dega, spragsi,
Liepsnelės plevena ramiai,
Šilumoj taip gera sėdėti,
Svajonėj nugrimzti giliai.

Laikrodžio dūžiams suskambus,
Sugrįžtu iš svajonių atgal,
Ramybės širdis pasisėmus
Tarytum palaimos dangaus. 

Genovaitė SKRUPSKieNė

Laukimas
Vis pakurstau aš židinį degti,
Kad žarijos rusentų jame.
Jei sugrįši, žinosi, kad laukia
Kas židinį kūrena tamsoje.

Žinok, jog Tavęs aš dar laukiu, 
Neišblėso ugnis židiny
Ir uždegu žvakę ant stalo,
Kad Tu nepaklystum kely.

Aš Tavęs dar laukiu sugrįžtant,
Ne visad bus keliai užsnigti.
Gal ruduo bus gražus ir saulėtas
Ir klevai suliepsnos ugnimi.

Birutė GAiLeViČieNė

Liepsnelė kaip 
saulelė 
Ugnies liepsnelė kaip saulelė –
Kartais skaudžiai baudžia,
Jei ją myli, elgiesi atsargiai –
Ji žmonių neskriaudžia.

Liepsnelė suteikia ramybės,
Sušildo visiems rankas, 
Pamaitina, pagirdo,
Nuramina žmonių sielas.

Be ugnies, žvakės liepsnos
Nebūtų žemėje šviesos.
Be saulutės šilumos
Nebūtų žemėj žalumos.

Šviesa, šiluma – pagrindas pasauly,
Be jų būtų tamsu, šalta,
Negalėčiau pakeliauti
Vasarą, žiemą net ir su paltu. 

Teresė STANKeViČieNė

Ugnis – stichija
Maža ugnies liepsnelė 
Supas žvakės dagtyje.
Skaudžius prisiminimus kelia –
Slopina gėlą širdyje.

Kai laužo liepsnos kibirkščiuoja,
Ugnis jau šokio siautuly,
Jos šiluma švelniai alsuoja – 
Mintimis kažkur skrendi.

Ugnis paklūsta žmogaus norams,
Žmogus kaip vergę valdo ją,
Bet nevalia nors kiek suklysti,
Ugnis – bejausmė stichija.

Danutė MAKeLieNė 

Akių šviesa
Žvelgiu ramiai į mylimas akis,
Jų žvilgsnis į mane įsminga,
Nebyliai akys kalbasi už mus
Ir mūsų širdys tyliai susijungia.

Nuolat ilgiuos šitų akių gerumo,
Jų šilumos, jų meilės ir šviesos...
Šypsodamosi jos mane palydi
Visuos gyvenimo keliuos. 

Birutė žiLiNSKieNė

***
Žiema.
Už lango 
Karaliauja 
Šiaurys vėjas.
O ji viena.
Apsigobusi
Marga skara,
Prie židinio
Ugnis
Skaičiuoja
Laiko žingsnius.
... Kas buvo
Praeity
Ir kas dar bus...

Julė MORKŪNieNė

Vaidilutė
Jeigu būčiau vaidilutė,
Kaip buvo lietuvaitė Birutė,
Negęstančią ugnelę vis kūrenčiau,
Saujomis žarijas semčiau.

Pelenus visiems aš išdalinčiau,
Iš širdies kiekvienam priminčiau,
Kad visi paliksim pelenais,
Po mūsų kiti gyvent ateis.

Bet eilės mums gyvent padės,
Kai jas rašysim iš širdies.
Dek, ugnele, ir liepsnoki, 
Širdie, prašau, eiles rimuoki!

Apie meilę, taiką, gėrį,
Tegul eilės kaip ugnelė žėri!
Žmonėms širdis tegul sušildo,
Tegul jų svajonės išsipildo. 

Kad visi ilgai gyventų,
Būtų sveiki, greit nepasentų,
Linkiu iš visos širdies,
Tegul Dievas jums padės. 

Joana JUCieNė 

Ir kaip aš norėčiau.
Viltis visas dėčiau, 
Pakurčiau ugnelę
Savo širdy.

Ir kaip aš galvočiau,
Be galo svajočiau...
Myliu aš tave
Giliai paslapčia.

Tą vakarą ramų
Saulutė paskendo
Už miško šilų,
Tolimų vandenų.

Prisimenu tavo 
Akis ašarotas,
Vis vien ir šiandieną
Tave aš myliu.

Algirdas Liudas iVANAUSKAS

Kaišiadorietė Julė Morkūnienė. Vilnietė Marytė Budreikienė ir kaunietė Birutė Gailevičienė Šventojoje susi-
tiko ne pirmą kartą.

Panevėžietė Genovaitė Skrupskienė.

Kėdainiškės Birutė Žilinskienė ir Danutė Makelienė seminare susipažino su 
poete iš Raseinių Diana Vaitkevičiene (dešinėje).

Telšiškė Joana Jucienė.

Raseiniškė Teresė Stankevičienė.

Kelmiškis Jonas Banys.

8 psl.2013 m. lapkričio 14–20 d., Nr. 45 (1164), „Bičiulystė“


