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linkui rodydami pirmąjį Brailio 
raštu parašytą žodį. Vaikams tai 
atrakcija, įdomus išbandymas. 

Tarp jų yra netgi tokių entuzias-
tų, kurie čia ateina kasmet. 

„Per tuos 10 metų esame ra-

šę visko: ir haiku, ir svajonę, 
ir vardus, ir Valentino dienos 
sveikinimus. Bet vis dėlto dau-
gelis pradeda nuo savo vardo“, 
– pasakoja V. Gendvilas. Pasak 
jo, ši kūrybinė studija – puiki 
vieta neprikišamai parodyti, 
kad tarp kitų rašymo būdų yra 
ir Brailio raštas. Nedaug kas ži-
no, kad juo regėjimą praradu-
siems žmonėms skirtos knygos 
leidžiamos ir iliustruojamos jau 
nuo 1959 metų. Atsiranda ir 
naujų technologijų, spausdini-
mo būdų. „Sunkiausia supran-
tamai pateikti iliustracijas. Ne-
matančiam žmogui bet kaip ne-
nupaišysi, – sako V. Gendvilas. –  

„Litexpo“ parodų centre 
šurmuliavusi tarptauti-
nė Vilniaus knygų mugė 
ne tik sulaukė rekordinio 
lankytojų skaičiaus (dau-
giau kaip 66 tūkst. knygų 
mėgėjų), bet ir tapo tikru 
literatūros festivaliu. Su-
sitikimai su populiariais 
pasaulio ir Lietuvos au-
toriais, įdomios ir turinin-
gos diskusijos, išskirtinės 
muzikos ir kino valandos, 
antikvarinių knygų auk-
cionas, netgi literatūri-
nis „protų mūšis“ – kiek
vienas mugės lankytojas 
galėjo rasti sau įdomios 
veik los. Dar įvairesnio 
peno sielai ir protui apti-
ko užsukusieji į kūrybinę 
knygų kūrimo studiją bei 
netradicinę biblioteką, 
kurioje knygos prakalbo 
žmogaus balsu. 

Integracijos keliu

ko – nejaugi jiems nežinant buvo 
pakeistos būsto nuomos sąlygos? 
„Nenoriu įlįsti į skolas ar būti iš-
mesta iš būsto, tačiau nesuprantu, 
kodėl dabar turėsim šitiek mokė-
ti?“ – sako moteris.

Jelena Tabunkova taip pat 
įsiaudrinusi – socialiniame būs-
te gyvena jau 9 metus ir staiga už 
jį mokėtina suma išaugo beveik 
3 kartus. Širdies operaciją nese-
niai patyrusi moteris sako, kad 
šis faktas jai kainavo daug ner-
vų – 74 eurai didelė suma. 

Nespėjo deklaruoti 
pajamų

Moterys kreipėsi į socialinius 
būstus administruojančią savi-
valdybės įmonę „Vilniaus mies-
to būstas“, kur išsiaiškino, kad 
didesnis mokestis už socialinius 
būstus joms paskaičiuotas to-
dėl, kad įmonė neturi informaci-
jos apie jų pajamas 2015 m. Abi 
moterys tikina, kad nebuvo pra-
nešta, jog reikia pajamas dekla-
ruoti jau pačioje metų pradžioje.  

Dėl nedeklaruotų pajamų – grėsmė netekti socialinio būsto
Priskaičiuota kelis kartus 

didesnė suma
Jelena Medvedeva augina vi-

sišką negalią turinčią mergai-
tę. Kadangi dukra lanko ugdymo 
centrą „Aidas“, moteris gali dirbti, 
tiesa, tik 0,25 etato. Ketvirtadalis 
minimalaus atlyginimo, mergai-
tės neįgalumo išmokos ir gauna-
mi alimentai – visos Jelenos paja-
mos. Jos nesikeičia jau keletą me-
tų. Nepaisant to, gauta sąskaita 
moterį šokiravo: eilutėje, kurioje 
būdavo nurodytas mokestis už so-

cialinio būsto nuomą, įrašyta su-
ma siekia 75 Eur (vietoj anksčiau 
buvusios 30 Eur) ir tai pavadin-
ta „žala nenustatyta teise“. Mote-
ris nesupranta, kodėl taip paki-
lo nuomos mokestis ir kodėl jis 
įvardijamas kaip žala. „Kokią žalą 
mes padarėme? Ar sugadinome 
ką nors, sulaužėme?“ – retoriškai 
klausia Jelena. Ji pasakoja, kad to-
kias sąskaitas gavo bene visi so-
cialinių būstų nuomininkai Pilai-
tėje. Žmonės šurmuliuoja, vienas 
kito prašo paaiškinti, kas atsiti-

Gyvenantieji socialiniuo-
se būstuose Vilniuje sune-
rimę: už būstą tenka ati-
duoti didžiąją dalį neįga-
lumo išmokos, o nuomos 
už socialinį būstą įkainio 
eilutėje nurodoma, kad 
jie turi sumokėti „žalą ne-
nustatyta teise“. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

lio spauda“. Jai skirtoje erdvėje 
eksponuojamos išskirtinės, re-
gėjimo negalią turintiems žmo-
nėms skirtos knygos. Tarp jų – 
ir rankomis sukurtos (siūtos, 
megztos) taktilinės mažiesiems 
skirtos pasakų knygelės, ir Brai-
lio raštu išspausdinti leidiniai. 
Pasak „Brailio spaudos“ direk-
toriaus Vytauto Gendvilo, aklų-
jų raštu leidžiamų knygų tira-
žai – vos 15 egzemp liorių. Iškilūs 
Brailio abėcėlės taškai atkuria ne 
tik teksto eilutes, bet ir iliustra-
cijas. Yra knygų, kurių iliustraci-
joms naudojamas specialus kap-
sulinis (terminis) popierius – to-
kius iškilius paveikslėlius liečian-
tys skaitytojai gauna daugiau vi-
zualios informacijos. 

Didžiausio vaikų ir jaunimo 
susidomėjimo vis dėlto sulaukia 
ne knygos, o Brailio rašto maši-
nėlės. Jie kantriai spaudo taškus 
žyminčius mašinėlės klavišus, 
o paskui džiaugiasi visiems ap-

Pažintis su Brailio raštu
Vilniaus knygų mugę šian-

dien sunku įsivaizduoti be dai-
lininkės Sigutės Chlebinskaitės 
sumanytos kūrybinės studijos 
„Tu gali sukurti knygą“. Ja siek-
ta ne tik pristatyti garsius Lietu-
vos, užsienio kūrėjus, bet ir pa-
rodyti istorinį knygos kelią pas 
skaitytojus. Užsukusieji į kūrybi-
nę studiją galėjo patys išmėginti 
įvairius knygos kūrimo etapus, 
pamatyti, kaip dirba ne tik kny-
gas rašantys, bet ir jas iliustruo-
jantys menininkai – dailininkai, 
fotografai. 

Jau 10 metų šioje kūrybinėje 
studijoje dalyvauja ir VšĮ „Brai-

(nukelta į 5 psl.)

Brailio raštas jaunimui – įdomi nauja patirtis.

„Gyvosios bibliotekos“ savanorės Aistės gyvenimo istorija žavi ir įkvepia siekti svajonių.

Aldonos Milieškienės nuotr.



Esame daugiaspalvio molio gabalėlis Kūrėjo ranko-
je. Dažnais istorijos momentais „įvairiaspalvis mo-

lio gabalėlis“ iškrinta iš Kūrėjo rankų ir subyra į ats-
kirus gabalus. Tokie mes buvome karaliaus Mindaugo 
valdymo laikais, tokie, deja, esame ir šiandien. Justi-
nas Marcinkevičius savo dramoje labai įtaigiai parodė, 
kokia visomis prasmėmis prieštaringa būsimo kara-
liaus padėtis. Sulipdyti į vieną mažas karingai nusitei-
kusias kunigaikštystes be kraujo, išdavysčių, apgaulės 
neįmanoma. Deja, Biblijoje Dievas savo tarnystėn irgi 
pašaukia ne šventuosius, o žmogiškų silpnybių pilnus 
Dovydą, Saliamoną, Saulių ir kt.

Gyvename 26-aisiais nepriklausomybės metais, 
bet man susidaro toks įspūdis, kad kuo toliau, tuo la-
biau tolstame nuo šventraščio tiesų. Užuot visą ener-
giją suvieniję bendriems siekiams įgyvendinti, mes vėl 
labai sėkmingai pasileidome į ,,sovietinių raganų“ me-
džioklę. Iškilo nauja kultūros pionierių karta, kuri su 
jaunatvišku entuziazmu kritikuoja, smerkia, menkina 
visa tai, kas buvo sukurta per 50 tarybinės santvarkos 
metų. Iš bibliotekų lentynų į maišus kraunamos katili-
nėse sudeginti skirtos „sovietmečiu“ išleistos knygos 
(lietuvių literatūros mokytoja 43 metus dirbusi mano 
sesuo penkiems anūkams tų knygelių parsinešė visą 
maišą...). Suprantama, kad tuose maišuose ,,privalo“ 
būti 26 metus ujamos S. Nėries, E. Mieželaičio, K. Ku-
bilinsko poezijos tomai. Deja, ten jau atsidūrė ir J. Mar-
cinkevičiaus, J. Apučio poezija bei proza, nes, pasiro-
do, jie visus savo kūrinius parašė veikiami sovietinės 
ideologijos. O ką jau kalbėti apie rusų literatūros kla-
siką – jos seniai nėra mūsų bibliotekose.

Suprantu, knygas, paveikslus bei natas galima su-
deginti, sovietinius pastatus bei paminklus – nugriauti. 
O ką daryti su mumis, žmonėmis, kurie tuo laikmečiu 
gyvenome ir dorai dirbome? Viena mano pažįstama, 
puiki etikos mokytoja, nuostabi mama bei anūkų mo-
čiutė labai nuoširdžiai ir paprastai sako: ,,Taip, aš bu-
vau labai gera spaliukė, aš buvau labai gera pionierė, 
aš buvau labai gera inžinierė, nors mano seneliai bu-
vo represuoti ir visa šeima nukentėjusi ne tik sovietų 
okupacijos, bet ir pirmosios Lietuvos nepriklausomy-
bės metais.“ Ir aš ją suprantu. Būti geram – ne visuo-
met reiškia eiti skųsti kitus ar jiems kenkti. Tėvams, 
broliams, seserims, draugui, kaimynui geram galima 
ir reikia būti nepriklausomai nuo priverstinių socia-
linių struktūrų. Ar geresnis už mano draugę jaunas 
Lietuvos patriotas, sovietmečiu iškabinęs ant moky-
klos trispalvę, o nepriklausomos Lietuvos laikais, ta-
pęs advokatu, savo sprendimu iškeldinęs į gatvę vie-
nišą motiną ir jos penkių vaikų šeimą? 

Viskas paprasta, kai pradedame galvoti mums į 
galvą kalamais standartiniais modeliais – tie geri, tie 
blogi, tuos mylime, o va, tuos – smerkiame, viskas pa-
gal įstatymą. Žydų psichologas V. E. Franklis, išgyve-
nęs karo metus nacių koncentracijos stovykloje, savo 
knygoje ,,Žmogus ieško prasmės“ pastebėjo, kad kon-
centracijos stovykloje ,,kai kurie mūsų draugai elgėsi 
kaip gyvuliai, o kiti tarsi šventieji. Žmogus turi savy-
je abi šias galimybes; kuri atsiskleis, priklauso nuo jo 
sprendimų, bet ne nuo sąlygų.“ Ir aš ramia širdimi pa-
lieku tas išorines sąlygas vertinti kitiems. Aš jau ma-
čiau, kaip ,,sovietiniais laikais“, buvo griaunama visa, 
kas ,,lietuviška“, o dabar – visa, kas ,,sovietiška“. Ma-
tyt, taip ir neišmoksime priimti iš kitų santvarkų tai, 
kas pažangu, nes remontuoti seną, nors ir labai gra-
žų namą, daug sunkiau nei statyti standartinį naują... 

Šiemet negalėjau nuvykti į knygų mugę, nes slau-
gau savo Mamą. Bet, prieš išvažiuodama iš Kauno, už-
sukau į ,,Vagos“ knygyną. Iš džiaugsmo suspurdo šir-
dis, nukainuotų knygų lentynoje išvydus J. Marcinke-
vičiaus ,,Gilė ydų šalyje“, E. Mieželaičio ,,Zuikis puikis“, 
K. Kubilinsko ,,Buvo buvo kaip nebuvo...“, S. Nėries ,,Ei-
lėraščiai vaikams“. Už 15 eurų prisikroviau pilną kup-
rinę naujų knygelių ir sukdama vežimėlio ratus, į tak-
tą kartodama ,,Mano batai buvo du, vienas dingo – ne-
randu“, patraukiau linksma savo automobilio link...

Standartiniais modeliais 
mąstyti lengviausia

Apie tai,
kas

jaudina
Pagėgiai:

Pagėgių savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė Loreta Sta-
šinskienė pasakoja, kad 
šiuo metu draugijoje tik-
ras darbymetis – ruošia-
masi Kaziuko mugei. Mo-
terys daro dirbtines gė-
les, mezga kojines, siuva 
prijuostes, maišelius, ke-
pa kepinius ir pan. Tiesa, į 
prekybininkus iš visos Lie-
tuvos sutraukiančią mugę 
sostinėje važiuoti jie nesi-
ruošia – didelė šventė kas-
met vyksta ir pačiuose Pa-
gėgiuose. Juolab kad drau-
gija yra sudariusi bendra-
darbiavimo sutartį su kul-
tūros centru, kuria susi-
tarta, kad neįgalieji daly-
vaus savivaldybės rengi-

Socialines problemas  
reikia spręsti kartu

niuose, prisidės rankdar-
biais ir pan. Todėl moterys 
jau suskubo ruošti ir Ve-
lykų papuošimus – iš žil-
vičių pina krepšelius ren-
giamoms šventėms. 

L. Stašinskienė sako, 
kad apskritai savivaldybė-
je visos problemos spren-
džiamos bendradarbiau-
jant – susėdama prie vie-
no stalo, tariamasi, kas ga-
li kuo prisidėti. Neįgaliųjų 
draugija imasi spręsti vie-
nus klausimus, Socialinių 
paslaugų centras – kitus. 
Na, o, pasak L. Stašinskie-
nės, savivaldybė niekada 
neatsisako padėti iškilus 
rūpesčių draugijoje. Pa-
vyzdžiui, neįgaliesiems 

niekada nereikia mokė-
ti už salę. 

Neįgaliųjų draugija – 
vienintelė organizacija 
Pagėgiuose, vienijanti ne-
galios žmones, todėl pir-
mininkė sako priimanti 
kiekvieną, atėjusį į drau-
giją. Čia neįgalieji gali da-
lyvauti dienos užimtumo 
veiklose: mokytis rank-
darbių, bendrauti savipa-
galbos grupėse ar tiesiog 
pabendrauti. 

L. Stašinskienė sako, 
kad neįgaliesiems labai 
reikalingos higienos pa-
slaugos. Draugija turi 5 
skalbimo mašinas ir džio-
vyklę, neretai jos visos su-
kasi. Per mėnesį suteikia-

ma apie 60 skalbimo ir du-
šo paslaugų. Skalbinius į 
draugiją atneša ir savival-
dybės socialiniai darbuo-
tojai, ir patys žmonės ar 
artimieji, o iš negalinčių 
vaikščioti paima draugi-
jos darbuotojai. Tiesa, dėl 
šių paslaugų šiemet kilo 
nemažai rūpesčių – drau-
gija persikėlė į kitas pa-
talpas, kurių paskirtis nė-
ra paslaugų teikimas, to-
dėl negavo higienos paso. 
Kol tvarkomi dokumentai, 
draugija negali teikti higie-
nos paslaugų projekto lė-
šomis. L. Stašinskienė sa-
ko, kad dalį šių paslaugų 
perka savivaldybė. 

Emilija Stonkutė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Telšių rajono neįgalių-
jų draugijos narė Danutė 
Seržentienė laiške redak-
cijai parašė apie organiza-
cijos veiklą. 

Vasario pabaigoje Tel-
šių rajono neįgaliųjų drau-
gija sukvietė savo narius į 
išsamų ir turiningą atas-
kaitinį susirinkimą už 
2015 m. Susirinkimui pir-
mininkavo Stanislovas 
Vaitkevičius. Ataskaitinį 
pranešimą apie draugijos 
veiklą perskaitė Justina 
Augulienė. 

Draugija teikia socia-
linės reabilitacijos neįga-
liesiems bendruomenė-
je paslaugas, kurios api-
ma aštuonias veiklas. Per-
nai draugija įgyvendino 
tris svarbius projektus už 
11 664 Eur. Mėgstamiau-
sias ir gausiausiai lanko-
mas yra rankdarbių būre-
lis, kuriam iki šiol sėkmin-
gai ir kūrybingai vadova-
vo ilgametė draugijos na-
rė Adolfina Staškauskie-
nė. Šiame būrelyje daug 
primegzta riešinių, serve-
tėlių, prikarpyta karpinių. 
Nė viena paroda ar mu-
gė neapsieina be pačios 
A. Staškauskienės, Kazi-
mieros Šorienės, Marytės 
Šiurkuvienės, Teofilės Bu-
čienės darbelių. Šių mote-
rų rankdarbiai buvo eks-
ponuojami net Vilniuje 
prie Prezidentūros.

Turintys polinkį į ly-

riką ir norintys muzikuo-
ti savo gebėjimus parodo 
dviejuose muzikiniuose 
būreliuose. Tai mišrus vo-
kalinis ansamblis „Žemai-
tija“, vadovaujamas Daivos 
Lingienės, ir muzikinės, li-
teratūrinės išraiškos būre-
lis „Svaja“, vadovaujamas 
Janinos Fabijonavičienės. 
Jie kviečiami į kasmetinius 
neįgaliųjų draugijų šven-
tinius koncertus „Vilties 
paukštė“. J. Fabijonavičie-
nės vadovaujamas būrelis 
savo dainomis praskaidri-
no Duseikių, Žemaičių Kal-
varijos savarankiško gyve-
nimo, Telšių senelių globos 
namų gyventojų kasdie-
nybę. Pernai Kovo 8-osios 
proga šio būrelio sureng-
toje programoje dalyvauti 
buvo pakviesta ir 3-ojo am-
žiaus universiteto dramos 
teatro trupė su šių eilučių 
autorės sukurtu spektakliu 
„Jaunikis iš laikraščio“. 

Draugijos nariai labai 
džiaugiasi išvykomis, ku-
rių netrūksta visus metus. 
Įdomiausia laikoma kelio-
nė į Talčkonius, kur suva-
žiuoja visos Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos nariai.

Yra draugijos narių, 
kurie mėgsta sportuoti. 
Jiems yra sudarytos sąly-
gos pagal galimybes ge-
rinti savo fizinę savijau-
tą. Birželio mėnesį įvairių 
neįgaliųjų draugijų nariai 
varžėsi Kretingoje. K. Šo-

rienė grįžo laimėjusi tre-
čią vietą šaudymo iš pis-
toleto varžybose, o Kęstu-
tis Kupstys užėmė pirmą 
vietą šaškių turnyre. 

Ši draugija yra viena iš 
pirmųjų Lietuvoje įsteigtų 
neįgaliųjų draugijų. Šian-
dien ji jungia 112 narių. 

Svarbiausia, kad jie la-
bai palaiko vieni kitus, kai 
susirenka, dalijasi įspū-
džiais, draugiškais ir šil-
tais žvilgsniais. Ar tu su 
lazdele vaikštai, ar blo-
giau matai, girdi, niekas 
nepasišaipo, nepasityčio-
ja, o švelniai ir jautriai 
vienas kitam parodo dė-
mesį. Kas namuose neturi 
skalbimo mašinos, ir dra-
bužius gali į draugiją at-

sinešti išsiskalbti. Sunkią 
judėjimo negalią turinčius 
draugijos narius bičiuliai 
iš šios draugijos aplanko 
namuose. 

Draugija šiltai ben-
drauja su seniūnaite Va-
le Bežiene, dalyvauja jos 
organizuojamuose rengi-
niuose, mugėse. Visi labai 
dėkingi už pakvietimą į 
„Germanto“ vilą, kur vyko 
įdomios publicistinės pas-
kaitos, rankdarbių moky-
mo valandėlės.

Kas nuobodžiaujate ar 
liūdite, esate įkalintas vie-
natvės, kviečiame užsukti 
į Turgaus a. 20-4 Telšiuo-
se. Būsite nuoširdžiai su-
tikti ir priimti į draugijos 
narius. 

Rankdarbių mėgėjos išbando įvairias technikas.

Telšiai: Ataskaitoje – apie įvairų draugijos 
gyvenimą 

Kūryba – pačiame įkarštyje.

Telšiškiai išklausė Neįgaliųjų draugijos veiklos ataskaitą.
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 Radviliškio r. neįgalių-
jų draugijos pirmininkės pava-
duotoja Irena Vilniuvienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais pasi-
dalijo tradicinio bočios turnyro 
įspūdžiais. 

Radviliškio sporto arenoje 
buvo susirinkę neįgalieji iš Pas-
valio, Pakruojo, Kuršėnų ir Rad-
viliškio. Čia jau antrą kartą Rad-
viliškio dienos užimtumo sky-
riaus vedėjo Dariaus Palucko su-
manymu, buvo surengtas bočios 
turnyras, skirtas Lietuvos nepri-
klausomybės dienai paminėti.

Turnyrą pradėjo Dienos už-
imtumo skyriaus vedėjas D. Pa-
luckas, visus susirinkusius pa-
sveikino Radviliškio švietimo ir 
sporto paslaugų centro direkto-
rius Vaidotas Jakavičius, jis daly-
viams įteikė didžiulį šakotį. Iš vi-
so buvo užsiregistravusios 9 ko-
mandos – 3 iš Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos, po 2 koman-
das atvyko iš Pakruojo rajono ne-
įgaliųjų draugijos ir Kuršėnų neį-
galiųjų sporto klubo ,,Atgaiva“, po 
vieną komandą – iš Pasvalio rajo-
no neįgaliųjų draugijos ir Radvi-
liškio Dienos užimtumo skyriaus. 
Visos komandos turėjo galimy-
bę išbandyti jėgas tarpusavyje. 
Varžyboms teisėjavo 2 teisėjai – 
D.Paluckas ir Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos atstovas Čes-

Radviliškis: Tradicinis 
bočios turnyras 

lovas Turšinskas. Praėjusiais me-
tais taurę laimėjo ir nugalėtojais 
tapo Radviliškio 3-ios komandos 
vyrai. Jie labai stengėsi ir šiemet. 
Po atkaklių kovų pusfinalyje susi-
tiko Radviliškio moterų ir Kuršė-
nų komandos. Mūsiškės nusilei-
do svečiams iš Kuršėnų ir liko 4 
vietoje. Daug dėmesio ir komen-
tarų sulaukė finalinė kova. Joje su-
sitiko Dienos užimtumo skyriaus 
jaunuoliai ir Radviliškio 3-ioji ko-
manda. Nors Dienos užimtumo 
skyriaus komandai labai gerai se-
kėsi ankstesnėse kovose, bet fina-
le mūsų vyrai buvo stipresni ir už-
tikrintai apgynė čempionų vardą. 

Pirmas tris vietas užėmusios 
komandos buvo apdovanotos 
medaliais, o čempionams Petrui 
Rudžianskui, Stasiui Astrauskui 
ir Zenonui Pečiulioniui įteikta 
didžiulė gražuolė taurė. Pasibai-
gus turnyrui, svečių komandos 
buvo pakviestos į draugijos pa-
talpas pabendrauti prie arbatos 
puodelio. Nors vietos mažai, bet 
sutilpome visi. Išvykdami svečiai 
dėkojo už bendravimą ir turinin-
gai praleistą laiką. 

Varžybų sezonas pradėtas. 
Dėkojame Radviliškio rajono 
švietimo ir sporto paslaugų cen-
trui ir Dienos užimtumo skyriaus 
vedėjui D. Paluckui už organizuo-
tą turnyrą. 

Varžyboms pasibaigus – puiki nuotaika.

J. Medvedeva įsitikinusi, kad jei 
buvo priimta tokia tvarka, jog pa-
jamas reikia deklaruoti jau sau-
sį, pranešimus apie tai socialinių 
būstų nuomininkai turėjo gauti 
gruodžio mėnesį.

J. Tabunkova pasakoja, kad 
pernai pajamas deklaravo ba-
landį, kai Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) paruošė elek-
tronines pajamų deklaracijas. 
Dabar reikia nunešti „popieri-
nes“ pažymas. O tada prasideda 
lakstymas po įvairias įstaigas...  

Dėl to paties guodžiasi ir so-
cialiniame būste Pilaitėje gyve-
nanti Rūta Kupčinskaitė. Moteris 
augina mažą dukrą, pati juda ne-
įgaliojo vežimėliu, todėl nuvykti 
į „Vilniaus miesto būstą“ jai labai 
sunku. Be to, įstaiga nepritaiky-
ta, neįmanoma į ją patekti, todėl 
reikia prašyti, kad kas nors išei-
tų. Kai nuvyko į „Vilniaus mies-
to būstą“, pasirodė, kad nuvežta 
deklaracija netiko – reikėjo ne 
pajamų, o turto (ir pajamų) de-
klaracijos. Teko iš naujo važiuoti 
rinkti kitų dokumentų. Rūta ste-
bisi, kodėl negalima palaukti, kol 
VMI suformuos pažymas ir jomis 
pasinaudoti? 

Visos 3 moterys sako, kad į 
„Vilniaus miestus būstą“ sunku 
priskambinti, o kai kas nors pa-
galiau atsiliepia, informacija pa-
teikiama nepakankamai aiškiai, 
vadybininkai nemandagiai ben-
drauja. Todėl tenka vaikščioti po 
keletą kartų. 

Pašnekovės guodžiasi ir di-
deliais mokesčiais už paslaugas. 
J. Medvedeva skaičiuoja, kad už 
šildymą taip pat priskaičiuo-
ta daug – apie 90 Eur už vieno 
kambario butą. Ji apsišiltino sie-
nas savo lėšomis, tačiau tai sąs-
kaitų nė kiek nesumažino – nors 
yra galimybė šilumą reguliuoti, 
įrengtas skaitiklis, tačiau pagal 

mą būsto kreditą, ir jeigu jie yra:
1) buvę likę be tėvų globos 

(rūpybos) asmenys, iki jiems 
sukanka 35 metai, ar jų šeimos, 
taip pat šeimos, auginančios tris 
ar daugiau vaikų (įvaikių), neįga-
lieji arba šeimos, kuriose yra neį-
galiųjų, – apmokama 20 procentų 
suteikto valstybės iš dalies kom-
pensuojamo būsto kredito sumos;

2) jaunos šeimos, auginan-
čios vieną ar daugiau vaikų (įvai-
kių), ir šeimos, kuriose vienas iš 
vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, – 
apmokama 10 procentų suteikto 
valstybės iš dalies kompensuoja-
mo būsto kredito sumos.

Atkreipiame dėmesį, kad 
asmenims ir šeimoms suteik-
ta subsidija valstybės iš dalies 
kompensuojamo būsto kredito 
daliai apmokėti gali būti panau-
dota šio kredito pradiniam įna-
šui ar jo daliai padengti.

Visi asmenys ir šeimos, ati-
tinkantys nustatytus reikalavi-
mus, norėdami gauti paramą 
būstui įsigyti, su prašymu krei-
piasi į savivaldybės vykdomąją 
instituciją pagal deklaruotą gy-

venamąją vietą (parašo prašy-
mą savivaldybės administracijos 
direktoriui dėl paramos suteiki-
mo), o jeigu asmuo gyvenamo-
sios vietos neturi, – į savivaldy-
bės, kurios teritorijoje gyvena, 
vykdomąją instituciją.

Vienas iš Lietuvoje veikian-
čių bankų SEB bankas infor-
muoja, kad būstui įsigyti, staty-
ti, remontuoti ar jam pritaikyti 
neįgaliųjų poreikiams gali pa-
skolinti nuo 3 000 Eur. 

Didžiausia galima kredito 
suma:

53 000 Eur – vienam asme-
niui be šeimos;

87 000 Eur – dviejų ir dau-
giau asmenų šeimai.

Trumpiausias galimas kredi-
to terminas yra 5 metai, ilgiau-
sias – 30 metų.

Kredito suma ir terminas 
taip pat priklauso nuo šeimos 
finansinių galimybių grąžinti 
kreditą įvertinimo. Bendra mė-
nesio įmokų, mokamų kredito 
įstaigoms, suma neturėtų viršy-
ti 40 proc. visų per mėnesį šei-
mos gaunamų grynųjų pajamų.

,,Turiu negalią, svajoju 
apie savo būstą. Noriu suži-
noti, kokia yra galimybė gau-
ti lengvatinį kreditą“, – klau-
sia A.B. 

Į klausimą atsako Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos Paramos būstui skyriaus vy-
riausioji specialistė Alena Dau-
jotienė.

Teisę į paramą būstui įsigy-
ti turi asmenys ir šeimos, jeigu 
jų Gyventojų turto deklaravimo 
įstatyme nustatyta tvarka už ka-
lendorinius metus deklaruotas 
turtas (įskaitant gautas paja-
mas) neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos gryno-
sios metinės pajamos – 8 976 
eurų ir turtas – 13 158 eurų;

2) dviejų ar trijų asmenų 
šeimos grynosios metinės pa-
jamos – 12 546 eurų ir turtas – 
26 724 eurų;

3) keturių ar penkių asmenų 
šeimos grynosios metinės paja-
mos – 15 096 eurų ir turtas – 35 
598 eurų;

4) šešių ar daugiau asmenų 
šeimos grynosios metinės paja-
mos vienam asmeniui – 2 550 

eurų ir turtas vienam asmeniui 
– 8466 eurų.

Teisę gauti valstybės iš dalies 
kompensuojamus būsto kredi-
tus turi asmenys ir šeimos, ku-
rios atitinka visus nurodytus rei-
kalavimus:

1) duomenys apie jų gyvena-
mąją vietą Lietuvos Respubliko-
je, o neturinčiųjų gyvenamosios 
vietos – apie savivaldybę, kurios 
teritorijoje gyvena, yra įrašyti į 
Lietuvos Respublikos gyvento-
jų registrą;

2) Gyventojų turto deklara-
vimo įstatyme nustatyta tvarka 
už kalendorinius metus dekla-
ruotas turtas (įskaitant gautas 
pajamas) iki prašymo suteikti 
paramą būstui įsigyti pateikimo 
dienos neviršija šio įstatymo 11 
straipsnio 1 dalyje nustatytų pa-
jamų ir turto dydžių;

3) įsigyja pirmą tinkamą būs-
tą Lietuvos Respublikos teritorijo-
je arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) neturi būsto nuosavybės 
teise pastaruosius 5 metus ir iki 
prašymo suteikti paramą būstui 
įsigyti pateikimo dienos nebuvo 
pasinaudoję šia paramos forma;

b) turi ar turėjo nuosavy-
bės (bendrosios nuosavybės) 
teise būstą, kurio naudingasis 
plotas (visų Lietuvos Respubli-
koje nuosavybės teise turimų ir 
(arba) vienu metu turėtų būstų 
naudingųjų plotų suma), tenkan-
tis (tenkanti) vienam asmeniui 
ar šeimos nariui, yra mažesnis 
(mažesnė) kaip 14 kvadratinių 
metrų, arba turimas būstas, ne-
atsižvelgiant į jo naudingąjį plo-
tą, Nekilnojamojo turto kadastro 
duomenimis, yra fiziškai nusidė-
vėjęs daugiau kaip 60 procentų. 
Parama teikiama būstui įsigyti 
arba nuosavybės teise turimam 
būstui rekonstruoti;

c) neįgalusis ar šeima, ku-
rioje yra neįgalusis, nuosavybės 
teise turi būstą, nepritaikytą ne-
įgaliųjų poreikiams. Parama tei-
kiama tik nuosavybės teise turi-
mam būstui rekonstruoti pritai-
kant neįgaliųjų poreikiams.

 
Subsidija valstybės iš dalies 

kompensuojamo būsto kredi-
to daliai apmokėti teikiama šių 
kreditų gavėjams, jeigu jie gavo 
valstybės iš dalies kompensuoja-

jį už šildymą niekas nemoka, nes 
skaičiuojama bendra namo su-
naudota energija. Moteriai tai 
yra nepakeliama našta – ten-
ka atiduoti beveik visas dukros 
gaunamas išmokas. 

Atsidūrė už borto 
Vilnietis Egidijus Aleksiejū-

nas laukia socialinio būsto ei-
lėje. Vasario 14 d. vyriškis ga-
vo laišką, informuojantį, jog jis 
privalo deklaruoti pajamas, kad 
patvirtintų savo teisę į socialinį 
būstą. Jau kitą dieną E. Aleksie-
jūnas suskubo į „Vilniaus mies-
to būstą“, tačiau nuėjęs sužino-
jo, kad iš eilės jau išbrauktas. Vy-
riškis sako nežinojęs, kad turėjo 
deklaruoti pajamas, kol negavo 
apie tai pranešančio laiško. Pa-
sak Egidijaus, „Vilniaus miesto 
būsto“ darbuotoja jam patarė iš 
naujo surinkti visus dokumen-
tus ir vėl stoti į eilę socialiniam 
būstui. Vyriškis sako nusivylęs: 
ir vėl atsidurs eilės gale. Per 8 
metus jis jau buvo pasistūmė-
jęs – prie 4000 priartėjęs... „Iki 
mirties jau gal nesulauksiu“, – 
sako Egidijus ir prisipažįsta nu-
leidęs rankas, į eilę nebestosiąs, 
nors išgyventi mokant už nuo-
mą beveik 200 eurų minimalų 
atlyginimą gaunančiam vyriš-
kiui labai sunku. 

Deklaracijas reikia 
pateikti skubiai 

Nepanorusi prisistatyti savi-
valdybės įmonės „Vilniaus mies-
to būstas“ darbuotoja „Bičiulys-
tei“ paaiškino, kad „žala“ socia-
linių būstų nuomininkams yra 
skaičiuojama todėl, kad jie ar-
ba nepateikę turto ir pajamų de-
klaracijos, arba jos pateiktos, ta-
čiau „Vilniaus miesto būstas“ jų 
dar nespėjo sutvarkyti. Dekla-
racijų administravimas trunka 
apie mėnesį. Nors VMI sistemo-

je deklaracijas galima pateikti 
iki gegužės 1 d., asmens turtas 
ir pajamos vertinamos jau sau-
sio mėnesį, todėl kuo skubiau 
bus pateikti duomenys, tuo grei-
čiau bus patvirtinta teisė į socia-
linį būstą. 

Tarnautoja paaiškino, kad 
atspausdintus dokumentus rei-
kia pateikti, kadangi šiuo me-
tu VMI bazėje dar nėra duome-
nų apie asmenų pajamas ir tur-
tą. Jos teigimu, „Vilniaus miesto 
būsto“ darbuotojai nuo gruo-
džio jau gali prieiti prie informa-
cijos VMI sistemoje, tačiau tam, 
kad iš ten pasiimtų duomenis, 
jie turi turėti raštišką asmens 
sutikimą, kurį reikia pateikti at-
vykus į „Vilniaus miesto būstą“. 

Pasak „Vilniaus miesto būs-
to“ darbuotojos, jei asmens pa-
jamos pastaruoju metu nesikei-
tė, pateikus duomenis, teisė į so-
cialinio būsto nuomą turėtų būti 
atstatyta po svarstymo savival-
dybės taryboje. Tada pateikiant 
sąskaitą už kitą mėnesį, permo-
kėta suma bus išskaičiuota. 

Svajoja apie būsto 
kreditą

R. Kupčinskaitė sako svajo-
janti apie būsto kreditą. Tada gal 
baigtųsi nuolatinė baimė, kad pa-
kels būsto nuomos kainas ar iš vi-
so išmes iš būsto. Pasak moters, 
yra teorinė galimybė pasinaudo-
ti lengvatiniu kreditu. Kita išeitis 
nesulaukiantiems socialinio būs-
to – kompensacija už būsto nuo-
mą. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, iš viso 
tokia galimybe jau pasinaudojo 
30 asmenų (šeimų), kuriems pri-
klauso socialinis būstas. Daugiau-
sia – Panevėžio mieste, Raseinių 
ir Anykščių rajonuose. Vilniaus 
miesto gyventojai šia paramos 
forma nepasinaudojo. 

Aurelija BABinSkiEnė

Dėl nedeklaruotų pajamų – grėsmė 
netekti socialinio būsto
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Daktaras
Aiskauda

Už specialisto konsultaciją 
mokėti nereikia tuomet, kai kon-
sultuoti siunčia medikas, dirban-
tis sutartį su ligonių kasomis su-
dariusioje gydymo įstaigoje ir tei-
kiantis PSDF lėšomis apmokamas 
paslaugas. Siuntimas reiškia, kad 
šeimos ar kitas gydytojas specia-
listas nori konsultuotis su kitu gy-
dytoju specialistu dėl paciento di-
agnozės ar gydymo. Be to, nepa-
mirškite, kad po specialisto apžiū-
ros, paskirtų tyrimų, procedūrų, 
taip pat jam paskyrus vaistus, at-
sakymas turi būti pateiktas siun-
timą davusiam gydytojui, kuris 
rūpinsis tolesniu gydymu. 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-

rijos (VLK) nuolat primena, kad 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu (PSD) apdrausti žmonės už 
gydymą neturi mokėti iš savo ki-
šenės. Jei gydymo įstaigoje pra-
šoma susimokėti, savo teises ži-
nantys pacientai turėtų klaus-
ti „Kodėl turiu mokėti?“ ir pir-
miausia teirautis gydymo, už ku-
rį mokėti nereikia. 

Tai reiškia, kad pacientas ne-
turi mokėti iš savo kišenės, jei gy-
dymo įstaigai už gydymą sumoka 
ligonių kasos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis. Apmokėjimo už suteik-

tas sveikatos priežiūros paslau-
gas sąlygos (už kokias paslaugas, 
kokiomis sąlygomis ir kokia  kai-
na yra mokama) yra nustatomos 
sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymuose. Tie patys reikalavimai 
galioja visoms sutartis su terito-
rinėmis ligonių kasomis (TLK) 
sudariusioms sveikatos priežiū-
ros įstaigoms, nepriklausomai 
nuo jų nuosavybės formos (vals-
tybinė ar privati).

Kaip sužinoti, kokios pa-
slaugos apmokamos PSDF lė-
šomis? Pacientams, kurie krei-
piasi į įstaigą, sudariusią sutartį 
su ligonių kasomis, verta žinoti, 
kad joje turi būti skelbiama ši in-

formacija: išsamus PSDF lėšomis 
apmokamų (apdraustiesiems ne-
mokamų) sveikatos priežiūros 
paslaugų, teikiamų pagal sutartį 
su TLK, sąrašas, šių paslaugų tei-
kimo tvarka ir sąlygos. Privaloma 
informuoti, kad šių paslaugų išlai-
dos apmokamos PSDF biudžeto 
lėšomis ir teikiamos be jokio pa-
pildomo mokesčio. Be to, pacien-
tui visada pirmiausia turi būti pa-
siūlyta nemokama paslauga.

Ne paslaptis, kad kai kurio-
se gydymo įstaigose nemokamų 
paslaugų sąrašą sunku rasti (jei 
neklausiate), tad  neretai pasiū-
loma susimokėti, teigiant, kad li-
gonių kasos kompensuoja tik da-

lį ar tam tikrą procentą sveikatos 
paslaugos išlaidų. VLK prime-
na: už šiame sąraše įrašytas ap-
draustiesiems teikiamas paslau-
gas mokėti nereikia, nes už pas-
laugas sumoka ligonių kasos, o 
apdraustas PSD pacientas turi 
teisę gauti sąraše įrašytas pas-
laugas nemokėdamas papildo-
mai. Taigi gydymo įstaigoje pa-
sidomėkite šiuo paslaugų sąrašu. 

Ką naudinga žinoti pacien-
tui, kai reikia specialisto kon-
sultacijos?

Pirmoji taisyklė: reikia tu-
rėti šeimos gydytojo ar gydy-
tojo specialisto išduotą siun-
timą.

3 taisyklės: kaip gauti nemokamą specialisto konsultacijąKonsultuojame, 
komentuojame

(nukelta į 5 psl.)

Būtinas atsargumas
1. Česnakai plačiai naudoja-

mi kulinarijoje švieži, marinuo-
ti, kepti ir džiovinti konservuo-
jant, rauginant daržoves, perdir-
bant mėsos gaminius. Tačiau bū-
tina žinoti, kad sieros junginiai, 
esantys eteriniame aliejuje, dir-
gina skrandžio, žarnyno bei šla-
pimo takų gleivinę, todėl česna-
ką galima vartoti tik nedideliais 
kiekiais ir dar pasitarus su gy-
dytoju. Beje, patartina česnaką 
valgyti ne atskirai, o su maistu. 
Antraip galima susirgti gastritu.

2. Česnakas mažina kraujo 
klampumą ir krešumą, todėl ne-
vartotinas kartu su kraują skys-
tinančiais vaistais,  nes gali su-
kelti kraujavimą.

3. Česnako teks atsisakyti 
sergant epilepsija, nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu, paūmėjus 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opaligei, sergant tulžies pūs-
lės akmenlige bei tokiomis ligo-
mis, kurios susijusios su krau-
javimu (hemorojus, ginekologi-
nės disfunkcijos ir kt.). Taip pat 
nevartotinas česnakas sergant 
dirgliosios žarnos sindromu, lė-
tinėmis kepenų ir kasos ligomis.

4. Česnakas nevartotinas ne 
mažiau kaip dvi savaites prieš 
chirurgines operacijas, nes su-
skystėjus kraujui, gali būti sun-
ku sustabdyti kraujavimą.

Česnakas įvairių šalių 
liaudies medicinoje
Česnakas turi antibakteri-

nių, antiuždegiminių savybių, 
stiprina imunitetą, didina krau-
jagyslių elastingumą (tai ypač 
svarbu pagyvenusiems žmo-
nėms), gerina dantų ir dante-
nų būklę, regėjimą, atmintį, pa-
deda išvengti vidurių užkietėji-
mo, apsinuodijimo maistu. Šios 
savybės būdingos žaliems čes-
nakams, nes termiškai apdoro-
tuose jų poveikis susilpnėja ar 
net visai išnyksta. Beje, kai ke-

pami nenulupti česnakai, juose 
išlieka daugiau biologiškai veik-
lių medžiagų.

Kaip papildoma priemonė 
česnakas vartojamas gydant 
aterosklerozę, hipertoniją, reu-
matines ligas, podagrą, širdies 
ir kraujagyslių sistemą, plaučių 
uždegimą, bronchinę astmą, tu-
berkuliozę, mėnesinių ciklo su-
trikimus, kataraktą, artritą.

Be to, česnakas turi nuskaus-
minančių savybių, gerina apetitą, 
virškinimą, stimuliuoja tulžies ir 
šlapimo išsiskyrimą, didina šir-
dies raumens susitraukimų jėgą, 
lėtina pulsą, plečia kraujagysles, 
mažina galvos skausmą, svaigi-
mą, nemigą, tonizuoja ir stimu-
liuoja nervų sistemą, yra pavo-
jingas žarnyno kirminams. 

Kadangi česnakas turi pa-
kankamai didelio biologinio ak-
tyvumo fitoncidų, patariama jį 
vartoti sergant (arba profilaktiš-
kai) angina, gripu, kokliušu, slo-
ga, ausies (ausų) uždegimu, per-
šalimo, skrandžio ir žarnyno in-
fekcinėmis ligomis, esant pūliuo-
jančioms žaizdoms, ilgai negy-
jančioms opoms. Beje, žaizdos ir 
opos gydomos taip: į vidų varto-
jama 2 ar 3 susmulkintų česnako 
skiltelių košelė (susmulkinus skil-
teles, būtina 10–15 min. palauk-
ti, antraip ši priemonė bus mažai 
veiksminga) 3 kartus per dieną 
ir dar išoriškai apdorojamos to-
kiu pat būdu paruošta česnakų 
košele pakenktos vietos. Daroma 
taip: česnakų košelė ant nesveikų 
vietų uždedama 0,2–0,3 cm storio 
sluoksniu, kartu apimant ir svei-
kus audinius 0,5 cm spinduliu. 
Kompresas sutvarstomas ir lai-
komas ne ilgiau kaip 10 min. Ši 
procedūra atliekama 2 kartus per 
dieną. Beje, tokio gydymo būtiny-
bė ir metodika turi būti aptarta su 
gydytoju arba vaistininku.

Kepti česnakai, sumaišyti su 
sviestu arba virti piene, minkš-
tina nuospaudas, padeda grei-
čiau subręsti ir pratrūkti votims. 

Pastabos:
1. Česnakas aktyviai kovoja 

su bakterija, kuri sukelia skran-
džio opą, taip pat naikina sta-
filokokus, dizenterijos užkratą, 
kenksmingus grybelius.

2. Česnake esantys sieros 
junginiai „suriša“ sunkiuosius 
metalus, sudarydami junginius, 
kurie paskui lengvai pašalinami 
iš organizmo.

Liaudies medicinos 
receptų pavyzdžiai

Galvos smegenų kraujagys-
lių sklerozė, osteochondrozė. Nu-
lupta česnako galvutė kruopš-
čiai nuplaunama ir sutarkuoja-
ma smulkia tarka (arba kitaip 
susmulkinama, sutraiškoma, su-
grūdama). Nenulupta (!) citrina 
irgi nuplaunama ir kartu su žie-
vele sutarkuojama. Abu ruošiniai 
sumaišomi, užpilami litru šilto 
virinto vandens, indas sandariai 
uždengiamas, laikoma 2 paras. 
Po to antpilas nukošiamas per 
dvigubą marlę (ar specialų sie-
telį) ir vartojamas po šaukštą 3 
kartus per dieną. Gydymo kurso 
trukmė aptariama su gydytoju.

Hipertonija (kitaip – arterinė 
hipertonija, hipertenzija). Šiai li-
gai būdingas arterinio kraujos-
pūdžio padidėjimas, t. y. arte-
rinis kraujospūdis nuolat būna 
160/ 95 mm Hg (gyvsidabrio 
stulpelio) ir daugiau. Ši lėtinė 
liga ilgainiui sutrikdo širdies, 
smegenų ar inkstų funkciją. 

Ruošiamas mišinys: 3 dalys 
(toliau – d.; šiame recepte 1 da-
lis = 10 g žaliavos) česnakų, 3 d. 
gudobelės vaisių, 3 d. gudobelės 
žiedų, 3 d. dirvinio asiūklio žolės, 
3 d. paprastojo amalo žolės, 4 d. 
paprastosios kraujažolės žolės, 1 
d. kalninės arnikos žiedų. Šaukš-
tas mišinio užplikomas stikli-
ne verdančio vandens, indas už-
dengiamas, laikoma 6–8 val., po 
to nukošiama per dvigubą mar-
lę (ar specialų sietelį). Vartojama 
po 1/4 stiklinės 4 kartus per die-
ną 30 min. prieš valgį. Dėl gydy-
mosi šiuo antpilu reikalingumo 
ir gydymo kurso trukmės būti-
na pasitarti su gydytoju.

Šiuolaikiniai 
mokslininkai apie 

česnaką
1. Iš Kinijos, Italijos, Švedijos 

ir Olandijos mokslininkų tyrimų, 
skirtų nustatyti česnako poveikiui 
onkologinėms ligoms, matyti, jog 
tie žmonės, kurie reguliariai per 
savaitę suvalgo ne mažiau kaip 6 
skilteles česnako, gali sumažin-
ti riziką susirgti storosios žarnos 
vėžiu 30 %, skrandžio vėžiu – 50 
%, lyginant su tais asmenimis, ku-
rie vengia česnako.

2. Bostono (JAV) Tafto univer-
siteto profesorė K. Borek, ekspe-
rimentuodama su laboratoriniais 
gyvūnais, gavo duomenų, patvir-
tinančių, jog česnakas ne tik gali 
profilaktiškai apsaugoti nuo vė-
žio, bet taip pat stabdo piktybinio 
auglio augimą. „Česnakas atakuo-
ja vėžines ląsteles įvairiose ligos 
stadijose“, – teigia prof. K. Borek. 
Ji žada tęsti šiuos eksperimentus, 
bet jau dabar rekomenduoja kas-
dien suvalgyti skiltelę česnako.

Beje, kai kas skaitydamas šias 
eilutes gali susidaryti pernelyg 
optimistišką (klaidingą) nuomo-
nę, jog česnakas gali pakeisti... chi-
rurgo peilį, spindulinį gydymą, 
chemoterapiją ar kitokius vėžio 
gydymo būdus. Deja, to dar nėra. 

3. Amerikos nacionalinio vė-
žio instituto mokslininkai nusta-
tė, kad vyrai, profilaktiškai kas-
dien vartojantys su maistu bent 
5–6 g česnakų ar svogūnų, turi 
galimybę sumažinti prostatos 
vėžio riziką daugiau kaip 50 %.

4. JAV Augalų tyrimo agentū-
ros ekspertai, norėdami išsiaiš-
kinti, ar česnakas tikrai stabdo 
aterosklerozės vystymąsi, įvai-
riose šalyse atliko daugybę tyri-
mų. 28 tyrimuose blogojo cho-
lesterolio kraujyje sumažėjimas 
truko tik 3 mėnesius nuo česna-
ko preparatų vartojimo pradžios, 
8 kituose tyrimuose šis efektas 
užsitęsė iki pusmečio. Po to čes-
nako preparatų sukeltas efektas 
mažėjo, ir netrukus blogojo cho-
lesterolio koncentracija kraujyje 
atsistatė iki buvusio lygio. Česna-
ko poveikis blogojo cholesterolio 
koncentracijai buvo pastebimas, 
bet ne ilgalaikis. Taigi, česnako 
negalima laikyti alternatyva ki-
toms priemonėm, skirtom bloga-
jam cholesteroliui mažinti. Tam 
reikia laikytis tam tikros dietos, 
kurioje ribojami gyvūniniai rie-

balai ir yra pakankamai maisti-
nių skaidulų.

Pastaba. Mokslininkams pa-
vyko iš česnako išskirti biologiš-
kai aktyvią medžiagą ajoeną, kuris 
mažina kraujo klampumą ir tarsi 
suvilgo trombocitus (tromboci-
tai – forminiai kraujo elementai, 
dalyvaujantys kraujavimo stabdy-
mo procese). Tuomet pastebimai 
sumažėja trombocitų susiklijavi-
mo ir tuo pačiu krešulių susidary-
mo galimybė. Taigi, šis faktas lei-
džia tvirtinti, kad česnakas maži-
na infarkto ir insulto riziką. 

Kada vartotini česnako 
preparatai 

Vartodami šviežią česnaką 
gauname daugiau naudos negu iš 
maisto papildų, turinčių česnako. 
Jeigu česnakas vartojamas profi-
laktiškai, optimali savaitės nor-
ma – ne mažiau kaip 6 skiltelės 
per savaitę (kasdien suvalgoma 
po skiltelę). Daroma taip: česna-
ko skiltelė padalinama į dvi dalis, 
viena dalis ryte susmulkinama, 
palaukiama 10–15 min., po to su-
valgoma; kita dalis paruošiama to-
kiu pat būdu ir suvalgoma vakare. 

Svarbu atminti, kad ir tokiu 
„nekaltu“ būdu nevertėtų ilgai 
mėgautis šviežiu česnaku, nes 
galima apnuodyti kepenis. 

Jeigu žmogus yra pernelyg 
jaut rus šviežiam česnakui ir jis su-
kelia tokius šalutinius reiškinius, 
kaip rėmuo, pilvo pūtimas, nema-
lonus skonis ir deginimas burno-
je, pykinimas ir pan., tai vietoje na-
tūralaus česnako galima vartoti jo 
pagrindu pagamintus maisto pa-
pildus (tabletės, kapsulės, skys-
tis). Kai papildas turi apvalkalą, 
nebūna stipraus česnako kvapo, 
kuris daugeliui yra nemalonus, 
taip pat nedirginama  skrandžio 
gleivinė (ypač tai aktualu sergan-
tiems gastritu arba skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opalige).  

Pastaba. Nemalonų burnos 
kvapą galima pašalinti suval-
gius obuolių, riešutų, pakram-
čius pipirmėtės, špinatų, petra-
žolių lapų, krapų, suvalgius skil-
telę citrinos arba apelsino, išgė-
rus puoduką karštos žaliosios 
arbatos. Neturint čia nurodytų 
priemonių, galima burną ska-
lauti spanguolių sultimis bei šil-
tu vandeniu, kuriame ištirpinta 
šiek tiek druskos ir sodos.

Romualdas oGinSkAS

Valgomojo česnako poveikis blogajam 
cholesteroliui  pastebimas, bet ne ilgalaikis 

Valgomojo česnako (dar 
yra plačialapis bei meš-
kinis česnakas) istorijai – 
per 4500 metų. Egiptie-
čiai, persai, graikai ir ro-
mėnai šią daržovę laikė 
ne tik vienu iš pagrindinių 
prieskonių, bet ir vaistu. 
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Antroji taisyklė: apdraus-
tojo teisė pasirinkti įstaigą ir 
gydytoją specialistą. 

Siuntime negali būti įrašy-
ta konkreti įstaiga ar specialis-
to pavardė. Siunčiantis gydyto-
jas turi pasakyti, kokiose įstaigo-
se teikiama pacientui reikalinga 
konsultacija ir informuoti, kad 
pacientas gali pasirinkti specia-
listą ir gydymo įstaigą. Sumanūs 
pacientai pasidomi (reikalingos 
informacijos galima rasti inter-
nete, pavyzdžiui, www.sergu.lt 
ar paskambinus į kelias gydymo 
įstaigas), kur eilė trumpesnė ir 
iš karto, gavę siuntimą, užsirašo 
pas pasirinktą specialistą.

VLK primena, kad žmogus 
gali rinktis gydytoją specialistą 

ne tik toje pačioje įstaigoje, ku-
rioje dirba siuntimą išdavęs  gy-
dytojas, bet ir bet kurioje Lietu-
vos įstaigoje (savo gyvenamoje 
vietovėje ar kitur), sudariusioje 
sutartį su TLK.

Trečioji taisyklė: pacientas 
visada turi teisę į nemokamą 
paslaugą. Bet savo noru gali 
pasirinkti ir kitaip.

Ji reiškia, kad su siuntimu pa-
cientas visada turi gauti nemo-
kamą paslaugą, bet gali pasirink-
ti brangiau kainuojančias pas-
laugas, medžiagas ar procedūras 
ir už tai primokėti. Tai pacientas 
gali pasirinkti savo valia, parašu 
patvirtindamas sutikimą, ir mo-
kėti ne visą kainą, o kainų skirtu-
mą (tarp ligonių kasų apmoka-
mos ir pasirinktos brangesnės). 

Kaip minėta, gydymo įstaigoms 
ligonių kasos moka už suteiktas 
sveikatos priežiūros paslaugas 
(pavadinkime jas „sutartinėmis 
paslaugomis“) nustatytomis (jos 
vadinamos bazinėmis) kainomis. 
Šios kainos skelbiamos VLK inter-
neto svetainės skyriuje Sveika-
tos priežiūros paslaugų kainos. 
Tai reiškia, kad pasirašydamos 
sutartis su TLK gydymo įstaigos 
įsipareigoja suteikti paslaugas ap-
draustiesiems, o ligonių kasos – 
įstaigoms sumokėti už suteiktas 
paslaugas viešai skelbiamomis 
kainomis. Taigi, nesvarbu, ar su 
siuntimu kreipiamasi į specialis-
tą, dirbantį didelėje miesto poli-
klinikoje, ar nedidelėje privačioje 
klinikoje (sudariusioje sutartį su 
ligonių kasomis) – už tokią pačią 

paslaugą ligonių kasos sumokės 
tą pačią kainą, o pacientui mokė-
ti nereikia.

Susirūpinkite, jei gydymo įs-
taigoje jums teigia, kad ligonių 
kasos moka dalį paslaugos kai-
nos – teisės aktai to nenumato. 
Nepamirškite, kad visada turi-
te teisę gauti nemokamą sveika-
tos priežiūrą ir gydymo įstaigo-
je jums pirmiausia turi būti pa-
siūlytos nemokamos paslaugos.

Tačiau pacientas gali pasirink-
ti (ne privalo, o gali pasirinkti sa-
vo valia) papildomai susimokėti – 
jei jis pats pasirenka konsultaci-
jos ar gydymo metu naudojamas 
brangesnes medžiagas ar proce-
dūras. Šiuo atveju reikia susimo-
kėti ne visą kainą, o tik skirtumą 
tarp ligonių kasų mokamos kai-

nos ir pasirinktos (brangesnės) 
medžiagos ar procedūros kai-
nos. Pavyzdžiui, gydytojo odon-
tologo paslaugos vaikams teikia-
mos nemokamai – nereikia mokė-
ti nei už gydymą, nei už medžia-
gas, nei už vienkartines priemo-
nes, kurios yra įskaičiuotos į pa-
slaugos kainą. Tačiau galima pa-
sirinkti ir brangesnes nei apmoka 
ligonių kasos plombines medžia-
gas ir primokėti medžiagų kainų 
skirtumą. Mokėti reikia į įstaigos 
kasą, kurioje išduodamas kvitas 
(ar kiti mokėjimo dokumentai). 
Taigi, gydymo įstaiga pirmiausia 
turi pacientui pasiūlyti nemoka-
mą gydymą, o pacientas turi tei-
sę rinktis: ar gauti nemokamą, ar 
su priemoka.

„Bičiulystės“ inf. 

(atkelta iš 4 psl.)

Neregintys žmonės yra dviejų ti-
pų: tie, kurie nemato nuo gimi-
mo, ir tie, kurie anksčiau matė, 
bet prarado regėjimą. Jie vaiz-
dinius suvokia labai skirtingai.“

„Kokios spalvos yra vėjas?“ – 
klausia aklas žmogus. Matančia-
jam toks klausimas nė į galvą ne-
ateitų, o dienos šviesos nemačiu-
siajam jis atrodo visai logiškas. 
Juk savo spalvą turi saulė, žolė, 
jūra, netgi akmuo... 

„Gyvojoje bibliotekoje“ – 
atsakymai į pačius 

netikėčiausius klausimus 
Nemažai netikėtų, kartais 

gal net kiek gluminančių klausi-
mų buvo galima išgirsti ir Knygų 
mugėje veikusioje „Gyvojoje bib-
liotekoje“. Šios neįprastos bib-
liotekos „lentynose“ – per pus-
šimtis pačių įvairiausių „kny-
gų“, galinčių atskleisti daug ne-
žinomų, įdomių ir svarbių daly-
kų. Tos „knygos“ – tai visuome-
nės atskirtį patiriančių sociali-
nių grupių atstovai: abstinen-
tai, emigrantai, smurtą artimo-
je aplinkoje patyrę, iš įkalinimo 
vietos grįžę žmonės ar net vege-
tarai, veganai. Nemažai tarp jų ir 
neįgaliųjų, pasirengusių papasa-
koti savo gyvenimo istoriją, pa-
sidalyti mintimis apie vertybes, 
padrąsinti abejojančius, savo ke-
lio neatradusius žmones.

Pasaulyje populiarų „Gyvo-
sios bibliotekos“ projektą, skati-
nantį tarpusavio supratimą, to-
leranciją ir pagarbą žmogaus tei-
sėms, Lietuvoje įgyvendina Na-
cionalinis socialinės integracijos 
institutas. „Gyvoji biblioteka“ su-
daryta iš „gyvųjų knygų“, „biblio-
tekininkų“ ir „skaitytojų“. Visi 
projekto dalyviai – savanoriai. 

Sklandų „Gyvosios bibliote-
kos“ darbą Knygų mugėje koor-
dinavusi Monika Samulionytė 
pasakojo, kad viena ar kita te-
ma pasikalbėti norintis žmogus 
kreipiasi į „bibliotekininką“, o šis 
jam išrenka „knygą“ – tą sritį iš-
manantį, savo istorija pasidalyti 
galintį žmogų. Svarbu, kad „skai-
tytojas“ ateitų geranoriškai nusi-
teikęs, kad norėtų ką nors sužino-
ti, o ne įžeisti, pasityčioti iš „kny-
gos“. Kartais, pasak M. Samulio-
nytės, pirmą kartą į šią biblioteką 
atklydęs žmogus nežino, kaip tin-

kamai užduoti rūpimą klausimą. 
Tokiais atvejais bibliotekininkai 
pataria, padrąsina. Dažniausiai 
„knygos“ skaitymas arba pokal-
bis trunka apie 15 minučių. 

Populiariausios „Gyvosios 
bibliotekos“ „knygos“ – unika-
lią savo gyvenimo istoriją galin-
tys papasakoti išėję iš kalėjimo 
žmonės bei buvę alkoholikai ir 
narkomanai. Knygų mugėje šį 
kartą jų nebuvo. Tačiau įvairiuo-
se festivaliuose, į kuriuos „Gyvo-
ji biblioteka“ dažnai kviečiama, 
norint tokią „knygą“ paskaity-
ti reikia apsišarvuoti kantrybe. 

M. Samulionytė pabrėžia, kad 
pagrindinis „Gyvosios biblio-
tekos“ tikslas – griauti nusisto-
vėjusius stereotipus, atsisakyti 
išankstinio žmonių vertinimo, 
keisti visuomenės požiūrį. Mer-
gina džiaugiasi, kad dažnas „kny-
gą“ paskaitęs žmogus iš bibliote-
kos išeina pozityviai nusiteikęs, 
išsiaiškinęs rūpimus dalykus, gal 
net įkvėptas išgirstos istorijos. 

„Gyvosios knygos“ – 
įkvėpimo šaltinis

Judėjimo negalią bibliotekos 
skaitytojams dažniausiai prista-
to veiklūs, ambicijų gyvenime 
turintys ir savo tikslų sėkmin-
gai siekiantys rateliais judan-
tys žmonės: Inga, Aistė, Vikto-
ras. Savo „skaitytojų“ jie nevar-
gina aimanavimais ar skundais 
dėl nelengvo gyvenimo. Grei-
čiau atvirkščiai – priverčia ste-
bėtis, kaip atvirai jie priima gy-
venimo iššūkius.

Inga – pirmoji neįgaliojo ve-
žimėliu į profesionalią teatro 
sceną pakilusi mergina. Ji ilgai 
siekė savo svajonės – aktorystės 
studijų Muzikos ir teatro akade-
mijoje. Nepritaikyta aukštosios 
mokyklos aplinka buvo pagrin-
dinė kliūtis, neleidusi įgyven-
dinti užsibrėžtą tikslą. Tačiau ją 
peržengti padėjo neįgaliųjų, tarp 
kurių buvo ir pati Inga, pastan-
gomis inicijuotos studijos Mažo-
joje teatro akademijoje. Joje įgy-
tos aktorystės žinios ir šiandien 
padeda Kameriniame teatre vai-
dinančiai Ingai. 

Aistę lydi kompleksinė ne-
galia, dėl kurios mergina pati-
ria nuolatinį skausmą. Jis priver-
tė sustabdyti studijas aukštojoje 
mokykloje, stabtelėjus apmąsty-
ti tolesnius siekius, realiai įver-

Kaip žinia, mūsų, vyresnio 
amžiaus žmonių, nesibai-

giantys dejavimai tampa tradi-
cija, o savo bėdas dažnai esame 
linkę suversti ant kitų pečių.

Šiais visuotinio sumateria-
lėjimo laikais vis mažiau lieka 
žmonių, girdinčių, kaip plaka 
kito žmogaus širdis, jaučiančių 
kito skausmą ar džiaugsmą. Pir-
miausia išgirstame kalbant gar-
siai, o ne teisingai. Tokioje situ-
acijoje kasdienybė tampa vis at-
šiauresnė, brutalesnė. Bandau ją 
praskaidrinti bendraudama su 
jaunais žmonėmis. Džiaugiuosi 
ryšiais su Radviliškio Vaižganto 
progimnazijos mokiniais. Jie jau 
kelinti metai iš mokyklos valgyk-
los atneša pietus. Šiais mokslo 
metais kiekvieną dieną šilti pi-
etūs garuoja ant stalo 7 a klasės 
mokinių dėka. Šiek tiek pažįstu 
sudėtingą paauglių pasaulį, to-
dėl stebiuosi jų geranoriškumu, 
atsakingumu, atidumu. 

Malonu išklausyti jauną 
žmogų, kartu paskraidyti svajo-
nių sparnais, pasidžiaugti pasie-
kimais. Mes, vyresnieji, remda-
miesi savo gyvenimiška patirti-
mi, galime jaunam žmogui padė-
ti susigaudyti gyvenimo niuansų, 
sąsajų, konfliktų gausybėje, pati-
kėti gėriu ir humaniškumu, pa-
kurstyti vilties ugnelę.

Visada smagu bendrauti su 
studentėmis, atkakliai siekian-
čiomis įgyvendinti savo svajo-
nes, be galo darbščiomis, tu-
rinčiomis šviesų požiūrį į gy-
venimą.

Bendraudama su jaunimu, 
patiriu, kad lengviau darosi pa-
miršti ligas, negandas, kad len-
gviau atsidurti džiaugsmo užu-
tekyje. 

Janina ožAlinSkAitė

Bendraukime 
su jaunimu

Knygų mugėje – nuo neįprastos knygos iki 
netradicinės bibliotekos

(atkelta iš 1 psl.) tinti galimybes. Tačiau netobu-
las kūnas negali suvaržyti dva-
sinių Aistės siekių. Gimties ma-
gijai neatsispirianti mergina sva-
joja tapti dula – naujos gyvybės 
besilaukiančių moterų palydove. 
Aistė žino, kad tai pareikalaus ne 
tik fizinių jėgų, bet ir fiziologijos, 
psichologijos žinių, ir bent jau 
morališkai yra tam visiškai pa-
sirengusi. 

Viktoro gyvenimą varžo nuo 
gimimo diagnozuota stuburo 
išvarža. Tačiau rateliais judan-
tis vaikinas nepasidavė likimo 
nuosprendžiui, aktyviai spor-
tavo, domėjosi lenktynėmis ve-
žimėliais. Būdamas 13 metų jis 
tapo Lietuvos lenktynių vežimė-
liais čempionu. Jo sportinėje kar-
jeroje – ir fitneso pasaulio čem-
piono titulas. Viktoras studijuo-
ja aukštojoje mokykloje, dirba. 
Pirmenybę pozityviems gyveni-
mo reiškiniams teikiantis vaiki-
nas nori būti ne gailesčio, o pa-
sididžiavimo vertu pavyzdžiu – 
pats kurti savo gyvenimą ir būti 
už jį atsakingas.  

Ar išgirdę šių jaunų žmonių 
gyvenimo istorijas vis dar galvo-
jame, kad negalia – skaudus liki-
mo kirtis, kurį patyrusieji par-
klumpa ir nebepakyla? Tokie 
drąsūs, atkaklūs, pozityvūs ste-
reotipus griaunantys žmonės – 
didžiausias ne tik „Gyvosios bi-
bliotekos“, bet ir visos mūsų vi-
suomenės lobis. Jų gyvenimo 
istorijas visada verta prisimin-
ti pritrūkus įkvėpimo siekti sa-
vo svajonių. 

Aldona MiliEškiEnė
Autorės nuotr.

Vytautas Gendvilas pristato akliesiems skirtas knygas.

Knygų mugėje apsilankė ir nemažai neįgaliųjų.

„Gyvenu su negalia“ 

Mieli skaitytojai, primena-
me, kad laukiame jūsų laiškų 
rašinių konkursui „Gyvenu su 
negalia“. Gal negalia paskatino 
kitaip žvelgti į aplinką, žmo-
nes, o gal – atvirkščiai, prilen-
kė prie žemės... 

Jūsų laiškų lauksime adre-
su Saltoniškių g. 29/3, (401 
kabinetas), 08105 Vilnius ar-
ba el. paštu redakcija@biciu-
lyste.lt.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 7 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 9/1 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
4/7 s. (29 s.) (kart.). 11:05 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 8. 8/18 s. 11:30 
Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 12:15 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 4/8 s. (30 s.). 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 
19:18 Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Teisė ži-
noti. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Premjera. Juodasis ledas. 23:30 Trum-
posios žinios. 23:35 Durys atsidaro. 
00:05 Gyvenimas. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 9/1 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, kovo 8 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 9/2 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
4/8 s. (30 s.) (kart.). 11:05 Klausimė-
lis.lt. 11:20 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 12:15 Juodasis ledas. (sub-
titruota, kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 5/1 s. (31 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Muzikinis žaidi-
mas „Atspėk dainą“. 23:15 Trumposios 
žinios. 23:20 Premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 3. N-7. 3/3 s. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/2 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Muzikinis 
žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Muzikinis žai-
dimas „Atspėk dainą“. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, kovo 9 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

9/3 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/1 s. (31 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/19 s. 
11:30 Emigrantai. (kart.). 12:25 Istori-
jos detektyvai . (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 5/2 s. 
(32 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Auksinis 
protas . 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Pinigų karta . 23:20 Premjera. Veisen-
zė. Berlyno meilės istorija 3. N-7. 3/4 s. 
00:15 Trumposios žinios. 00:20 Stilius 
. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 9/3 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis protas 
. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Auksinis protas . (tęsinys, kart.). 05:30 
Pinigų karta . (kart.).

ketvirtadienis, kovo 10 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 9/4 

s.10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 5/2 
s. (32 s.) (kart.).11:05 Premjera. Kaip at-
siranda daiktai 8. 8/20 s.11:30 Gyveni-
mas. (kart.).12:25 Stilius . (kart.).13:10 
Klauskite daktaro. (kart.).14:00 Žinios. 
Sportas. Orai.14:15 Laba diena, Lietu-
va.15:00 Žinios. Orai.15:05 Laba diena, 
Lietuva.16:00 Žinios. Orai.16:10 Prem-
jera. Komisaras Štolbergas. N-7. 5/3 s. 
(33 s.).17:10 Klauskite daktaro.18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą).19:15 

Sportas.19:18 Orai.19:30 Specialus 
tyrimas.20:25 Loterija „Perlas“.20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra.20:52 
Sportas.20:57 Orai.20:59 Loterija 
„Perlas“.21:00 Dėmesio centre.21:15 
Premjera. Trečiasis pasaulinis karas: 
žvilgsnis iš vadavietės.22:10 Dėmesio 
centre.22:40 Trumposios žinios.22:45 
Premjera. N-14.00:30 Trumposios ži-
nios.00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.).01:00 LRT radijo žinios.01:10 Ko-
misaras Reksas. N-7. 9/4 s. (kart.).02:00 
LRT radijo žinios.02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.).03:00 LRT radijo žinios.03:05 
Specialus tyrimas. (kart.).04:00 LRT ra-
dijo žinios.04:05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. (kart.).05:00 LRT radijo ži-
nios.05:10 Stilius . (kart.).

Penktadienis, kovo 11 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:25 Isto-

rijos detektyvai. 07:15 Brolių Grimų 
pasakos. 9 s. Sultenė. 08:15 Gusta-
vo nuotykiai. 10:00 Iškilmingas Kovo 
11-osios – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos minėjimas Lietuvos 
Respublikos Seime, Kovo 11-osios Ak-
to salėje. (su vertimu į gesų k.). 11:30 
Laisvės liepsna. 12:00 Kovo 11-oji – 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
diena. 12:30 Laisvės liepsna. 13:00 
Šv. Mišios, skirtos Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo dienai. 14:05 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Premjera. Kai apkabinsiu tave. 
N-7. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Kovo 11-oji  – Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo diena. Koncertas „Dai-
nuokime laisvę“. 19:30 „Aktas. Istori-
nės tapatybės beieškant“. 20:25 Lote-
rija „Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Perlas“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Premjera. Misija Sibiras'15: keturioli-
ka nežinomybės dienų, arba kaip mes 
gėrėme kavą su bobute. 23:35 Premje-
ra. Naujasis pasaulis. N-7. 01:25 Kovo 
11-oji  – Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo diena. Koncertas „Dainuokime 
laisvę“. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Istorijos detektyvai. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Pavojingi jaus-
mai. 41, 42 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:10 Giminės. Gyvenimas  tę-
siasi 2. 1 s. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, kovo 12 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misija: 
Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Akistatos. 3 
s. Mandela prieš de Klerką: taikos sie-
kę priešai. (subtitruota). 14:00 Premje-
ra. Daktaro Bleiko paslaptys. N-7. 7, 8 
s. 16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:15 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota). 16:45 Svei-
kinimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 
18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius . 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Eurovizija 2016. 
23:10 Trumposios žinios. 23:15 Prem-
jera. Aistros laive. N-14. (Subtitruota). 
00:55 Trumposios žinios. 01:00 Pasau-
lio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos lau-
kiniai gyvūnai. (subtitruota, kart.). 01:55 
Pasaulio dokumentika. Akistatos. 3 s. 
Mandela prieš de Klerką: taikos siekę 
priešai. (subtitruota, kart.). 02:50 Dak-
taro Bleiko paslaptys. N-7. 7, 8 s. (kart.). 
04:40 Emigrantai. (kart.). 05:30 Durys 
atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, kovo 13 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuolaikinė 
klasika. 19 s. 09:30 Premjera. Šervu-
do padauža Robinas Hudas. 46, 47 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (Subtitruo-
ta). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 Vaikų ir 
moksleivių televizijos konkursas „Dai-
nų dainelė 2016“. 12:40 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Nuostabieji Japo-
nijos gamtos kampeliai. 3 d. Hokaidas. 
(subtitruota). 13:35 Premjera. Paryžiaus 
paslaptys. 2 s. Eifelio bokšto paslaptis. 
N-7. 15:10 Premjera. Pavojingi jausmai. 
43, 44 s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai 
. 17:00 Tėvų susirinkimas. 17:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 

Pirmadienis, kovo 7 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (5). N-7. 07:25 Simpsonai 
(6). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 08:25 Ponas Jangas (23). 08:55 
Meilės sūkuryje (2294). 10:00 Du tė-
vai ir du sūnūs (7). N-7. 10:30 Du tėvai 
ir du sūnūs (8). N-7. 11:05 Sunkus vai-
kas 2. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 14:00 
Simpsonai (8). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (346). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(347). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (18). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (54). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus (8). N-7. 21:00 
Nuovada (20). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Apsukrios kambarinės (1). 
N-14. 23:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (14). N-14. 00:30 Detek-
tyvas Bekstriomas (11). N-14. 01:25 
Naujokė (11). N-7. 01:50 Naujokė (12). 
N-7. 02:15 Du tėvai ir du sūnūs (7). N-7. 
02:45 Du tėvai ir du sūnūs (8). N-7. 
03:15 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 8 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (7). N-7. 07:25 Simpso-
nai (8). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. 08:25 Nuovada (20). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2295). 10:00 
Du tėvai ir du sūnūs (9). N-7. 10:30 Du 
tėvai ir du sūnūs (10). N-7. 11:00 Pa-
skutinis iš vyrų (15). N-7. 11:25 Pasku-
tinis iš vyrų (16). N-7. 12:00 Apie mus 
ir Kazlauskus (8). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis. 13:30 Simpsonai 
(9). N-7. 14:00 Simpsonai (10). N-7. 
14:30 Simpsonai (11). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (348). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (19). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Muzika 
jūsų širdims. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Bibliotekininkai (9). N-7. 23:30 
Legendos (10). N-14. 00:30 Gražuolė 
ir pabaisa (4). N-7. 01:25 Paskutinis iš 
vyrų (15). N-7. 01:50 Paskutinis iš vy-
rų (16). N-7. 02:15 Du tėvai ir du sū-
nūs (9). N-7. 02:45 Du tėvai ir du sūnūs 
(10). N-7. 03:10 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 9 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (9). N-7. 07:25 Simpsonai 
(10). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. 08:25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2296). 10:00 Du tėvai ir du sūnūs (11). 
N-7. 10:30 Du tėvai ir du sūnūs (12). 
N-7. 11:05 Prieskonių princesė. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 13:30 
Simpsonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai 
(13). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (349). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (20). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (55). N-7. 20:00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 21:00 Nuovada (21). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų 
loto. 22:30 Pagrobimas. N-14. 00:20 
Elementaru (22). N-7. 01:20 Naujo-
kė (13). N-7. 01:45 Naujokė (14). N-7. 
02:10 Du tėvai ir du sūnūs (11). N-7. 
02:40 Du tėvai ir du sūnūs (12). N-7. 
03:10 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 10 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (12). N-7. 07:25 Simpsonai 
(13). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. 08:25 Nuovada (21). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2297). 10:00 Du tėvai 
ir du sūnūs (13). N-7. 10:30 Du tėvai ir 
du sūnūs (14). N-7. 11:00 Paskutinis iš 
vyrų (17). N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų 
(18). N-7. 12:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 13:30 
Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simpsonai 
(15). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (350). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (351). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (21). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (56). N-7. 20:00 Fa-
rai. N-7. 21:00 Nuovada (22). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Rydiko kroni-

Pirmadienis, kovo 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (32). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (4) (kart.). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (23) (kart.). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (67). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (68). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 11:45 Nuo... Iki... 
(kart.). 12:45 Bus visko (kart.). 13:30 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (24). 14:00 
"Rožinė pantera" (5). 14:25 "Eskimų 
mergaitė" (15). 14:30 "Ištark sudie" 
(51). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Panikos kambarys. N14. 00:30 "Kultas" 
(13). N14. 01:15 "Vampyro dienoraščiai" 
(1). N14. 02:00 "Strėlė" (11). N-7. 02:45 
Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (33). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (5) (kart.). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (24) (kart.). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (69). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (70). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 Žvaigž-
džių duetai (kart.). 13:30 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (25). 14:00 "PREMJERA 
Juodieji meilės deimantai" (1, 2). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Pametęs galvą. N-7. 23:55 "Kultas" 
(14). N14. 00:45 "Vampyro dienoraščiai" 
(2). N14. 01:30 "Strėlė" (12). N-7. 02:15 
Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (34). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (6). 07:25 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (25) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (71). N-7. 08:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (72). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:50 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom! N-7. 13:30 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (26). 14:00 "Ro-
žinė pantera" (7). 14:25 "PREMJERA 
Juodieji meilės deimantai" (3, 4). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Su cinkeliu. N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 

Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Snai-
peris 3. N14. 00:00 "Kultas" (15). N14. 
00:50 "Vampyro dienoraščiai" (3). N14. 
01:35 "Strėlė" (13). N-7. 02:20 Progra-
mos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (15). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (5) (kart.). 07:25 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (10) (kart.). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(194) N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (195) N-7. 09:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (4) N-7. 10:50 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 13:30 "Madagaskaro pingvinai" 
(6). 14:00 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(11). 14:25 "Ištark sudie" (15) N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. Verslas. 
21:54 Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VA-
KARO SEANSAS Durys priešais N14. 
23:45 "Persekiotojas" (6) N14. 00:40 
"Juodasis sąrašas" (17) N-7. 01:35 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:05 
Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 11 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

Džesis ir Petas. 08:00 Nykštuko Tomo 
ir Coliukės nuotykiai. 09:20 Pelės me-
džioklė. 11:10 Piko valanda. N-7. 13:05 
Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Ba-
lu. 14:50 Naujokė. N-7. 16:45 Marma-
dukas. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 PREMJERA Džor-
danos Butkutės koncertas "Aš - Kara-
lienė". 22:20 Kaip diena ir naktis. N-7. 
00:25 Kiti. N14. 02:15 Užsienietis (kart.). 
N14. 03:55 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (34) (kart.). 06:55 "Mažieji 
Tomas ir Džeris III" (51). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai" 
(1). 07:45 "Sandžėjus ir Kreigas" (16). 
08:10 "Harvis Biksas" (20). 08:35 "To-
mo ir Džerio pasakos" (13). 09:00 "Po-
nas Bynas" (11). 09:30 Coliukė. 10:00 
KINO PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliu-
kas. 11:40 Gyvenimas ant ratų (RV). 
N-7. 13:35 Pričiupom! N-7. 14:00 "Gy-
venimo šukės" (63). N-7. 16:00 Beatos 
virtuvė. 17:00 Nauja legenda. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Kempi-
niukas Plačiakelnis 2. 21:15 Transfor-
meriai. Nugalėtųjų kerštas. N-7. 00:05 
Pusvalandžio reikalas. N14. 01:35 Kaip 
diena ir naktis (kart.). N-7. 03:25 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (35) (kart.). 06:55 "Mažieji 
Tomas ir Džeris III" (52). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai" 
(2). 07:45 "Sandžėjus ir Kreigas" (17). 
08:10 "Harvis Biksas" (21). 08:35 "To-
mo ir Džerio šou" (1). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 Vilkas ir septyni 
ožiukai. 09:45 Gyveno kartą šuo. 10:00 
KINO PUSRYČIAI Paskutinė mimzė. 
11:50 Nakties žirgas. 13:35 Pričiupom! 
N-7. 14:00 "Gyvenimo šukės" (64). N-7. 
16:00 Bus visko. 16:50 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Žvaigždžių 
duetai. 22:00 Snaiperis. N14. 00:25 Gro-
bis. N14. 01:55 Transformeriai. Nugalė-
tųjų kerštas (kart.). N-7. 04:20 Progra-
mos pabaiga.

Pirmadienis, kovo 7 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (384). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (198) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(36). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(199). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 19:00 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (18). N-7. 20:00 Ant liežuvio 
galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (96). 
N-7. 21:30 Žaidėjas. N14. 23:15 Sukeisti 
žudikai (kart.). N14. 00:50 "Sunkių nusi-
kaltimų skyrius" (18) (kart.). N-7. 01:35 
"Liežuvautoja" (21). N-7. 02:20 Progra-
mos pabaiga.

Antradienis, kovo 8 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (3). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (21). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (33) (kart.). N-7. 
09:45 "Viena už visus" (34) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (385). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (199) 

(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(37). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(200). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 19:00 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (19). N-7. 20:00 Ant liežu-
vio galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(97). N-7. 21:30 Ateini čia arba gausi 
į dūdą! N14. 23:40 Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai (kart.). N14. 01:20 "Sun-
kių nusikaltimų skyrius" (19) (kart.). 
N-7. 02:05 "Liežuvautoja" (22). N-7. 
02:50 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 9 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (4). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (22). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (35) (kart.). N-7. 
09:45 "Viena už visus" (36) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (386). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (200) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (38). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (201). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Labai juokinga laida. 19:00 "PREMJE-
RA Ekspertė Džordan" (1). N-7. 20:00 
Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Visi vyrai - 
kiaulės..." (98). N-7. 21:30 Pabandom 
iš naujo. N14. 23:30 Žaidėjas (kart.). 
N14. 01:05 "Ekspertė Džordan" (1) 
(kart.). N-7. 01:55 "Liežuvautoja" (23). 
N-7. 02:40 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 10 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (5). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"Mistinės istorijos" (23). N-7. 09:15 "Kva-
pų detektyvas" (3) (kart.). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (387). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (201) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (39). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (202). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 Labai juokinga laida. 
19:00 Dainuok mano dainą 2. 21:00 Fa-
rai. N14. 21:30 Romeo turi mirti. N14. 
23:45 Pabandom iš naujo (kart.). N14. 
01:30 "Mistinės istorijos" (22) (kart.). 
N-7. 02:20 "Liežuvautoja" (24). N-7. 
03:05 Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 11 d. 
06:10 "Policijos akademija" (1). 

N-7. 07:00 "Policijos akademija" (2). 
N-7. 07:50 "Policijos akademija" (3). 
N-7. 08:40 "Policijos akademija" (4). 
N-7. 09:35 "Policijos akademija" (5). 
N-7. 10:30 "Policijos akademija" (6). 
N-7. 11:30 "Policijos akademija" (7). 
N-7. 12:30 Su meile. Kovo 11-oji. Kon-
certas. 15:40 15 metų BE TABU. 2013 
m. Šventinis koncertas. 18:30 Pričiu-
pom! N-7. 19:00 "Amerikietiškos im-
tynės" (9). N-7. 20:00 "Amerikietiškos 
imtynės" (9). N-7. 21:00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21:30 Pašalinti Karterį. 
N14. 23:30 "Tikras kraujas" (3). N14. 
00:35 "Tikras kraujas" (4). N14. 01:35 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 12 d. 
06:55 "Amerikos talentai" (38) 

(kart.). 07:45 "Amerikos talentai" (39) 
(kart.). 08:30 Brydės. 09:00 Statyk! 
09:30 Apie žūklę. 10:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina (kart.). 10:30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina (kart.). 11:00 Lietuvos galiū-
nų čempionato 2 etapas. 12:00 "Ma-
no mylimiausia ragana" (1). N-7. 12:30 
"Mano mylimiausia ragana" (2). N-7. 
13:00 "Viena už visus" (37). N-7. 13:30 
"Viena už visus" (38). N-7. 14:00 "Mis-
tinės istorijos" (24). N-7. 15:00 "Misti-
nės istorijos" (25). N-7. 16:00 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (2). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"Kvapų detektyvas" (5). N-7. 19:00 La-
bai juokinga laida (kart.). 19:30 Dainuok 
mano dainą 3. 21:30 MANO HEROJUS 
Juodasis erelis. N14. 23:25 AŠTRUS 
KINAS Vaiduokliai mokykloje. S. 01:05 
"Melagių žaidimas" (9). N-7. 01:55 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 13 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Lietu-

vos galiūnų čempionato 2 etapas (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 11:00 
"FAILAI X. Kriminalistikos istorija" (4). 
12:00 "BBC dokumentika. Australijos 
kaubojus" (3). 13:00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 13:30 Sveikinimai. Svei-
kinimų koncertas. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 "Kvapų detektyvas" (6). N-7. 
19:00 Ilgiausias jardas. N-7. 21:00 "Įkai-
tai" (13). N14. 21:55 "Įkaitai" (14). N14. 
22:50 Karaliaus vardu 3. Paskutinė mi-
sija. N14. 00:30 "Melagių žaidimas" (10). 
N-7. 01:20 Programos pabaiga.

LRT

TV3

LNK

BTV

kos. N-14. 00:50 Keršto valanda. Atly-
gis. N-14. 02:30 Paskutinis iš vyrų (17). 
N-7. 02:55 Paskutinis iš vyrų (18). N-7. 
03:20 Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 11 d. 
07:00 Teleparduotuvė. 07:15 

Simpsonai (14). N-7. 07:45 Simpso-
nai (15). N-7. 08:10 Mėnesienos kara-
lystė. N-7. 10:05 Ambicinga blondinė. 
N-7. 11:55 Šefas ant ratų. N-7. 14:10 
102 dalmatinai. 16:10 Naktis muzieju-
je 2. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Lietuvos 
garbė 2016. 22:30 Gladiatorius. N-14. 
01:30 Greiti ir įsiutę 2. N-14. 03:05 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 12 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (38). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (1). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (48). 08:30 Legenda apie Korą (26). 
N-7. 09:00 Mitybos ir sporto balansas. 
09:30 Mamyčių klubas. 10:00 Svajonių 
ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 11:00 Gu-
fio filmas. 12:35 Flinstounai. N-7. 14:20 
Poniutė kaime. N-7. 16:15 Ekstrasen-
sai detektyvai (307). N-7. 17:20 Ekstra-
sensai detektyvai (308). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Prin-
cesės dienoraštis. 21:55 Transporteris. 
N-7. 23:45 Namas girios glūdumoj. S. 
01:30 Panika roko saloje. N-14. 03:10 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 13 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (39). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (2). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(49). 08:30 Padėkime augti. 09:00 Sta-
tybų TV. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Dumbo. 12:25 
Flinstounai Viva Rok Vegase. N-7. 14:10 
Mergina iš Džersio. N-7. 16:15 Ekstra-
sensai detektyvai (309). N-7. 17:20 Eks-
trasensai detektyvai (310). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Kadagys. 22:30 
Dalaso klubas. N-14. 00:50 Vėtrų kal-
nas. N-7. 02:50 Programos pabaiga.

Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 2 s. 21:50 Trumposios žinios. 
21:55 Premjera. Šerlokas. Pasibjaurė-
tina nuotaka. N-7. 23:30 Trumposios 
žinios. 23:35 Pasaulio dokumentika. 
Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai. 
3 d. Hokaidas. (subtitruota, kart.). 00:30 
Paryžiaus paslaptys. 2 s. Eifelio bokšto 
paslaptis. N-7. (kart.). 02:00 Misija Sibi-
ras'15: keturiolika nežinomybės dienų, 
arba kaip mes gėrėme kavą su bobute. 
(kart.). 02:55 Savaitė. (kart.). 03:50 Eu-
rovizija 2016. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Iš pirmo žvilgsnio Ny-
derlandų gyvenvietė Ho-
gewey panaši į kitas: na-
meliai, aikštė, veikia pre-
kybos centras, kavinės... 
Ypatingi tik gyventojai, 
pasklidę po gatveles, par-
kus. Visiems diagnozuota 
senatvinė demencija.

Mažeikių savivaldybės Bendruo-
menės sveikatos tarybos posė-
dyje iškelta problema, kad Ma-
žeikiuose neįgalieji ne į visas gy-
dymo įstaigas gali patekti. Pasak 
Mažeikių cerebrinio paralyžiaus 
asociacijos pirmininkės Zofijos 
Valatkienės, kitaip kaip diskri-
minacija tokios situacijos nepa-
vadinsi. 

„Vėl sakytų, kad galima rink-
tis, dirba gydytojai poliklinikoje, 
ligoninėje, bet tai ir yra diskrimi-
nacija, nes žmogus turi teisę pa-
sirinkti gydytoją.“

Z. Valatkienės teigimu, tokia 
realybė kartais kelia apmaudą. 
Pasak jos, įstatymai yra tokie, 
kad negalima priimti objekto, 
nepritaikyto neįgaliesiems, yra 
ir mamos su kūdikiais, yra sene-
liai, nebūtinai žmogus turi būti 
neįgalus. Be to, žmogus gali būti 
neįgalus trumpai, pvz., lūžo ko-
ja. „Gauna vežimėlį laikinai pa-
galbai ir tada jam lygiai toks pat 
stop. Noriu pasirinkti gydytoją, 
bet negaliu pas jį pakliūti. Lygiai 
taip pat į parduotuvę. Aš būtinai 
turiu eiti į didžiuosius centrus, 
bet gal aš noriu nueiti į kokią pi-
gesnę parduotuvę, kad ir į dėvė-
tų rūbų. Kaip man įeiti?“

Pasak asociacijos vadovės, 
tai verslininkų problema: „Ly-
giai taip pat gydytojai yra vers-
lininkai, jie daro verslą. Aš ma-
nau, kad jiems nereikia neįgalių-
jų. Tai yra diskriminacija. Dėl to 
tikrai nėra kalta savivaldybė ar 
Vyriausybė. Kaip tik įstatymuo-
se parašyta, kad visi žmonės ly-
gūs. Priėmimo komisija neturi 
pasirašyti, kol nėra pritaikymo. 
Bet ir pritaikymas turi būti nor-
malus. Poliklinikoje prie centri-
nio įėjimo yra padarytos tik vė-
žės, o laiptai statūs, ten niekas 
neužvažiuos, net mama su vai-
kučiu. Tai gerai, kad yra padary-
tas pritaikymas iš antros pusės.“

Z. Valatkienė apgailestavo, 
kad neįgalieji negali patekti pas 
atvažiuojančius iš kitų miestų 
gydytojus specialistus. „Tada ne-
įgalieji ima siuntimą ir važiuoja 
į kitą ligoninę, kur gali patekti, 
bet tada netenka lėšų mūsų gy-
dymo įstaigos.“

Mažeikių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direkto-
rius Audrius Stankevičius tikina, 
jog privažiavimas skirtas visoms 
pastate įsikūrusioms įstaigoms. 
„Dar 2006 metais savivaldybėje 
buvo sprendžiama dėl neįgaliųjų 
patekimo į pastatą, esantį adre-
su: Naftininkų g. 9. Buvo pareng-
tas projektas įrengti pandusą 
prie centrinių laiptų, tačiau tokia 
konstrukcija, projektuota pagal 
teisinius reikalavimus, pasirodė 
griozdiška ir brangi, todėl savi-
valdybės administracija, tai ap-
tarusi su VšĮ Mažeikių PSPC ir 
UAB „Sveikata šeimai“ vadovais, 
nusprendė įrengti pigesnį ir ten-
kinantį teisinius reikalavimus ir 
neįgaliųjų poreikius pandusą ne-
įgaliesiems patekti į pastatą iš ki-
tos pastato pusės. Šiuo užvažia-
vimu neįgalieji sėkmingai nau-
dojasi ir patenka į pastate esan-
čias ar ne 16 socialines paslau-
gas teikiančių įstaigų, tarp jų – ir 
mūsų. Na, o užvažiavimo juostos 
ant fasadinių pastato laiptų skir-
tos mamoms su vežimėliais, o ne 
neįgaliesiems.“

Privačių gydymo įstaigų sa-
vininkai tikino padedantys neį-
galiesiems patekti į vidų. 

Gydytoja Irena Džiugienė, tu-
rinti privačią kliniką, tvirtino, jog 
įvažiavimo į kliniką nėra, tačiau 
prie laiptų yra skambutis, ir pa-
skambinus neįgaliajam padeda-
ma patekti į vidų. Kai kurie savi-
ninkai tikino, kad tokių pacien-
tų per metus pasitaiko vos vie-
nas kitas, o dėl tiek neverta in-
vestuoti.

Neįgalieji Mažeikiuose 
diskriminuojami?

Gajutė Abelkienė www.budas.lt tinklalapyje rašo apie tai, kad 
Mažeikiuose neįgalieji dar negali patekti į daugelį pastatų. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ištrūko iš palatų
Visi žinome, kaip atrodo ne-

savarankiškų senelių namai – ty-
lūs, pilki, niūrūs. Globotiniai die-
nas leidžia palatose. Jie retai iš-
eina laukan, nes ten ir nėra į ką 
žiopsoti, be to, administracija bi-
jo, kad visai nebesiorientuojan-
tys realybėje seneliai susižalos, 
pasiklys, išsigąs.

Murksodami palatose, jie 
greitai netenka paskutinių iš-
saugotų įgūdžių, užsisklendžia 
lyg sraigės kiautuose.

Hogewey gyvenvietė pasiū-
lė globotiniams, kurių dauge-
lis džiūvo lyg nelaistomos gėlės 
tradiciniuose globos namuose, 
visai kitokį gyvenimą. Jiems lei-
džiama visur laisvai vaikščioti ar 
važiuoti dviračiu, kapstytis gė-
lynuose ar keliauti į parduotuvę 
nusipirkti pyragaičio. Darbuoto-
jai dieną ir naktį prižiūri sene-
lius, kad neatsitiktų nieko bloga.

Gyvenimas – lyg teatre
Čia gražu ir labai jauku. Gyve-

namųjų kambarių langai nukreip-
ti į kiemą, kur stovi suoliukai, ko-
ne kiaurus metus vilioja žiedais 
apsipylę gėlynai, orą gaivina fon-
tanų purslai, o dvi nendrėmis ap-
augusios kūdros kviečia antis ir 
kitus vandens paukščius.

Šiame nepaprastame kai-
me yra netgi savas teatras. Nors 
teat ru galima pavadinti visą gy-
venvietę. Juk nameliai, suoliukai, 
kavinukės ir visa kita sukurta 
tam, kad seneliai būtų apgaubti 
nuolatiniu rūpesčiu, tačiau jaus-
tųsi gyvenantys savarankiškai ir 
nė neįtartų, kad jie jau nebe to-
kie guvūs kaip anksčiau.

Globotiniai įsikūrę po šešis ar 
aštuonis nedideliuose butuose, 
prižiūrimi kvalifikuoto personalo. 

Naujausias Klaipėdos lėlių teatro 
spektaklis „Kas tu?“, išsiskirian-
tis nepaprasta forma ir psicholo-
giniu turiniu, siekia atkreipti dė-
mesį į baimę būti kitokiam. Vai-
kai, turintys negalią, ir juos lydin-
tis asmuo buvo pakviesti spekta-
klį žiūrėti  nemokamai.

„Dovanodami neįgaliesiems 
meninius įspūdžius ir džiaugs-
mo akimirkas sykiu siekiame, 
kad jie aktyviau dalyvautų ben-
druomeniniame gyvenime.  Kuo 
dažniau matysime kitokius žmo-
nes, tuo natūraliau į juos reaguo-
sime. Tikime, kad teatras gali su-
artinti su kitaip mąstančiais, ki-
taip atrodančiais vaikais, įkvėpti 
dialogą bei draugystę su jais“, – 
sakė Klaipėdos lėlių teatro vado-
vė Aušra Juknevičienė.

Spektaklis „Kas tu?“ Klaipė-
dos lėlių teatro repertuare iš-

siskiria dar ir tuo, jog tai pir-
masis tarptautinis pastatymas. 
Spektak lio režisierė – Prancūzi-
joje gyvenanti lietuvė Jūratė Tri-
makaitė, kuri lėlių teatro meno 
studijas baigė garsiausioje Eu-
ropos lėlininkų aukštojoje mo-
kykloje Šarlevilyje (Prancūzija).

Jos bendramoksliai tapo 
spektaklio „Kas tu?“ kūrybiniais 
partneriais. Muziką pastatymui 
kūrė kompozitorius prancūzas 
Tomas Demay, originalių, Lietu-
voje nematytų lėlių dailininkės 
– brazilė Thais Trulio ir prancū-
zės Marion Belot, Cerise Guyon. 
Kostiumų dailininkė – Aldona 
Trimakienė. Spektaklio bendra-
autoriais tapo ir Klaipėdos Ma-
rijos Montessori vaikų darželio 
ugdytiniai, kurie  Klaipėdos lė-
lių teat ro menininkams pasa-
kojo apie savo baimes, jas piešė.

Klaipėdos lėlių teatras neįgaliems 
vaikams dovanos spektaklį

www.alkas.lt informuoja apie gražią Klaipėdos lėlių teatro ini-
ciatyvą. 

Čia durys nerakinamos

Durys čia nerakinamos. Teritori-
ją juosia tvora, už jos eiti nevalia, 
o viduje – daug erdvės ir visiška 
laisvė. Gali daryti, ką tik sumanę.

Šių netradicinių senelių na-
mų atstovė spaudai Isabelė van 
Zuthem sako: „Mes suteikiame 
seneliams viską, ko reikia. Svar-
biausia, kad jie nejaustų diskom-
forto atvykę pas mus gyventi.“ 
Personalas gyvena šalia, bet la-
bai santūriai vykdo savo parei-
gas, vaikšto su globotiniais kar-
tu tarsi draugai. Labai populia-
rūs pomėgių klubai – muzikos, 
meno, sodininkystės ir kulina-
rijos. Ir tai jau ne teatras. Skam-
ba tikra muzika, žydi tikros gė-
lės, kvepia tikri pyragai.

Nesutiksi žmonių su 
baltais chalatais

Šių netradicinių namų pro-
jekto autoriai 20 metų svarstė 
savo idėją, diskutavo. Pirmi na-
meliai buvo pastatyti 2009 me-
tais. Dabar jau įrengta per dvi 
dešimtis apartamentų.

Čia apsilankę svečiai palie-
ka puikius atsiliepimus. Besido-
minčių vis daugiau, atvažiuoja 
semtis patyrimo medikai iš Vo-
kietijos, Anglijos. Demencija ser-
ga vis daugiau žmonių. Pasaulio 
sveikatos organizacijos nuomo-
ne, 2030 metais tokių ligonių 
bus 65 milijonai.

Hogewey „respublika“ – ide-
alus pavyzdys, kaip reikėtų pa-
sirūpinti seneliais. Tokiems pro-
jektams įgyvendinti reikia nepa-
prastai stiprių ir aktyvių žmonių. 
Čia viskas pradėta nuo nulio. Ne-
toliese stovėjo daugiaaukštis, ku-
riame veikė senelių namai. Gyve-
no jie palatose, bendravo vien su 
medikais. Vis dėlto administra-

cijoje atsirado žmonių, kurie su-
prato, kad demencija sergantiems 
seneliams reikia visai kitokios 
aplinkos, kur jie nematytų žmo-
nių su baltais chalatais, o tiesiog 
gyventų įprastą gyvenimą – tiek, 
kiek sugebės. Svarbiausia, kad 
būtų aktyvūs, judėtų, smalsautų.

Vieną dieną prasidėjo reor-
ganizacija. Žingsnis po žings-
nio. Persitvarkant galvota apie 
konkretų senelį, jo poreikius, jo 
baimę būti vienam ir norą ben-
drauti. Buvo specialiai kuriamos 
vietos, kur galima būtų bendrau-
ti vaikščiojant, žiūrint į gėles.

Dabar čia gyvena 150 globo-
tinių ir 250 socialinių darbuoto-
jų, medikų. Pastarieji apsirengę 
paprastais drabužiais, kaip ir 
globotiniai.

Ilgiau gyvena
Ne visiems patinka Hogewey 

projektas. Jį kritikuoja už bran-
gias paslaugas ir sudėtingą kon-
cepciją. Čia labai sunku dirbti so-
cialiniams darbuotojams, nes ne-
gali atsipalaiduoti nė minutei. Per 
tą minutę globojamas demenci-
nis senelis gali susižeisti, įkristi į 
kūdrą. Juos kritikuoja už išgalvo-
tą gyvenimą, kuris vis tiek anks-
čiau ar vėliau baigiasi. Čia pateku-
siems aristokratams pietūs gra-
žiai serviruojami, siūlomi pran-
cūzų ar italų valgiai, o paprastesni 
žmonės sodinami už grubaus me-
džio stalo, ant kurio garuoja ne-
paprasto skanumo bulvių košė...

Visa tai tiesa. Tačiau sene-
liai, kuriems pasiseka čia pakliū-
ti, tik rai yra laimingi. Jie nesi-
skundžia apetitu, vartoja mažiau 
vaistų ir... ilgiau gyvena.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikiEnė

Dirbtinės kasos išradimas ir 
klinikinis bandymas – mil-

žiniškas šuolis gydant I tipo cu-
krinį diabetą – rašo „Medical 
News Today“. 

Pagal ligų kontrolės ir preven-
cijos centro Amerikoje duomenis, 
beveik 1 iš 10 amerikiečių ser-
ga cukriniu diabetu. Maždaug 5 
proc. jų – I tipo diabetu, o tai yra 
1,5 mln. gyventojų.

Dabartinis I tipo diabeto gy-
dymas efektyvus, bet gana var-
ginantis. Pacientai privalo patys 
reguliariai tikrintis gliukozės ly-
gį kraujyje ir susileisti atitinka-
mą insulino dozę – tai nėra ma-
lonu ir patogu,  be to, palieka at-
sitiktinės žmogiškosios klaidos 
tikimybę, todėl vis ieškoma ge-
resnių gydymo galimybių.

Naujas daug žadantis išradi-
mas – dirbtinė kasa. Apie šią idėją 
diskutuojama jau dešimtmečius, 
bet tik visai neseniai atsirado ga-
limybė ją iš tiesų įgyvendinti.

B. Kovačiovo ir jo komandos 
iš Virdžinijos medicinos mokyk-
los universiteto sukurtas prietai-
sas gali pagerinti milijonų žmo-
nių gyvenimus. Dirbtinė kasa 
yra nešiojamas belaidis prietai-
sas, susietas su gliukozės kie-
kio kraujyje matuokliu, insuli-
no pompa ir nuotoline stebėjimo 
sistema. Ji kas 5 minutes pama-
tuoja gliukozės lygį kraujyje ir 
per ploną adatėlę įšvirkščia ap-
skaičiuotą insulino dozę, pacien-
tui neišliejant nė lašelio kraujo. 

Prietaisas yra valdomas algo-
ritmais. Būtent jie yra tikroji nau-

jovė. Viskas sukonstruota taip, 
kad būtų įmanoma nuspėti, ko-
kią insulino dozę ir kada suleisti. 
Svarbiausia yra tai, kad sistema, 
analizuodama anksčiau gautus 
duomenis, gali nuspėti gliukozės 
kiekio kraujyje piką ir pritaikyti 
prietaisą prie individualaus or-
ganizmo jautrumo insulinui. Taip 
paprastai dirba kasa, tačiau su-
kurti panašiai veikiantį prietai-
są – iš tikrųjų nelengva užduotis.

Dabar prasidėjo paskutinis 
dirbtinės kasos klinikinių bandy-
mų etapas, vykdomas JAV ir Euro-
poje. Pirmoje fazėje 240 pacientų, 
sergančių I tipo cukriniu diabe-
tu, 6 mėnesius bandys sistemos 
veiksmingumą. Antroje fazėje 180 
iš jų bandymą tęs dar 6 mėnesius. 

„Bičiulystės“ inf. 

Cukrinį diabetą gydyti 
padės dirbtinė kasa

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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* * *
Visada yra išeitis,
kol mes galim
tą išeitį rasti.
Nejučiom
iš paskos
mus sekioja
lemtis,
kiekvienam
mūsų žingsniui
turinti
savo įsakymų
raštą.

* * *
V. Kernagiui Pro memoria
Degsiu žvakę.
Ta užges,
uždegsiu kitą.
Teplevens
liepsnelės jų
beprotiškai
fantastiškai
nuo menko gūsio
Tau.
Išėjusiam Anapilin
atminti.
- - - - - - - - - - - -
Kiek
sudegint žvakių
reiktų
sielos gėlai
užgesinti?..

* * *
Kol esi,
būk.
Su pasauliu.
Džiaukis
akimirka
kiekviena.
Saulės šiluma,
pavėsio atgaiva,
pavasario nakties
kvapa,
rudens rytų
šalna,
bekojo vėjo
žiemiška
žvarba.
Akimirka
džiaukis
kiekviena.
Kol esi.

* * *
Danutei M.
(po onkologinės diagnozės)
Po liauną žingsnelį
į priekį.
Nė vieno
neženki atgal.
Nemažai
nužingsniavai jau
ir buvo visokių
gal...
O dienos nestoja,
negrįžta.
Jas veja sekundės,
Minutės,
kieta kiekviena
valanda.
Vis viena
po vieną žingsnelį
į priekį.
Nė vieno,
net mažo
atgal...

* * *
Dega žvakė,
vaškas laša
ir sustingsta
širdele.
Ko nerimsti?
Argi maža?
Ko dar reikia
iš manęs?
Neturiu jau nieko,
liko pelenai
ant senų griuvėsių.
Argi nematai?
Neberasiu,
nebeieškau
to, ko ilgisi širdis.
Apgavystė,
išdavystė
krito ant galvos
lyg šlapdriba
ir kris.
Sulaikyt
ne mano valioj.
Išsilenkt galiu.
Ir nutolti.
Be smalsumo
atsigręžti
atgalios.

Zinaida Dilytė – JuRėniEnė
Panevėžio r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Sakoma, kad viena iš savybių, 
skiriančių žmogų nuo gyvū-

no ‒ humoro jausmas. Gyvūnai 
žaidžia, išdykauja, juokina, bet 
sąmoningai pajuokauti nega-
li, jiems mus pralinksminti pa-
vyksta netyčia. O žmogus juo-
kus sukuria. 

Humoro jausmas ‒ tai suge-
bėjimas pastebėti keistus tikro-
vės reiškinius, nepiktas gyveni-
mo keistenybių, juokingų situa-
cijų, žmonių ydų pašiepimas. Bet 
va, rodos, tik šiaip per dantį pa-
traukti kaimyną norėjai, o šis ir 
užsiraukia kaip naginė, kaip ka-
lakutas pasipučia, pusmetį nesi-
sveikina... Ypač jei humoristas tik 
iš kitų linkęs šaipytis, o apie sa-
ve ko nors panašaus girdėti ne-
mėgsta. Su tokiais tikrai nesino-
ri prasidėti. 

O kaip humoro jausmas at-
siskleidžia kūryboje? Ogi labai 
įvairiai. Nuo švelnaus pašmaikš-
tavimo, ironijos iki kandaus sar-
kazmo ir juodojo humoro. Ironi-
ja ‒ tai paslėpta pajuoka. Žodis 
ar frazė tuomet pavartojama per-
keltine prasme, priešinga tiesio-
ginei. Ji atsiranda, kai žodis ar pa-
sakymas perkeliamas į netikėtą 
ar priešingų reikšmių aplinką ir 
kontrasto būdu apibūdina daiktą 
ar reiškinį. Kartais visą pasakoji-
mą ar net didelės apimties kūrinį 
suprantame kaip ironišką žvilgs-
nį į pasaulį. Ironišku pasakojimu 
parodomas pasaulio prieštarin-
gumas, paradoksalumas, šaipo-
masi iš to, kas yra nustoję vertės. 

Kartais ir „Bičiulystės“ redak-
cija gauna tokių tekstų. Vienas 
iš autorių ‒ biržietis Benediktas 
Medvedevas, atsiuntęs, kaip pats 
rašo, „šiek tiek pipirų ir drus-
kos“. „Šiek tiek“ ‒ tai pluoštelis 
eilėraščių, kuriuose atspindėtos 
mūsų visuomenės negerovės: 
alkoholizmas, smurtas artimoje 
aplinkoje, turtų godulys ir gvie-
šimasis valdžios... B. Medvedevo 
ironija dažnai atsiskleidžia per-
kuriant liaudies kūrybą ar klasi-
kinius tekstus, bent jau sumaniai 
pasinaudojant kai kuriais jų mo-
tyvais. Štai taip atsiranda ironiš-
kasis eilėraštis „Mano tėvelis“. Jo 
pradžia ‒ kaip populiaraus liau-
dies žaidimo: Mano tėvelis / Bu-

Druska ir pipirais 
pagardinti tekstai

vo kalvelis, / Tik taku, tik taku – 
/ Buvo kalvelis. // Kalė per dieną 
/ Žagrelę vieną, / Tik taku, tik ta-
ku – / Žagrelę vieną. Tačiau toliau 
autorius perkelia veiksmą į šas 
dienas: už žagrelę gaunami eure-
liai, už juos perkamas alkoholis. 

O jo prigėręs
Kaily netvėrė,
Tik taku, tik taku – 
Kaily netvėrė...
 
Vaikėsi mamą 
Po visą namą,
Tik taku, tik taku – 
Po visą namą.

Laimė, įsikiša policija ir 
smurtautoją sutramdo:  

Padarė tvarką
Angelas sargas.
Tik taku, tik taku – 
Angelas sargas.
 
Nūn areštinėj
Blusas maitina...
Tik taku, tik taku – 
Blusas maitina...

Yra ir moralas ‒ po areštinės 
tėvelis vėl bus kaip buvęs ‒ pui-
kus kalvelis. Panašiai transfor-
muojama ir populiarios vaikiš-
kos dainelės „Tau, mano mamy-
te“ motyvai:

Bet šiandien pakriaušėj
Varysiu samanę ašai:
‒ Tau, mano mamyte,
Pirmieji, pirmieji lašai!
 
Tu pensiją gauni,
Aš pašalpą gaunu taip pat – 
Mes galim, mamyte,
Ant krizių visų nusispjaut...

Eilėraštis pavadintas „Pava-
sario linksmybės“, taigi čia ne-
sunkiai atpažįstame ir Donelai-
čio „Metų“ pirmosios dalies si-
tuaciją. Toks tekstų „dialogas“ 
vėlgi motyvuotas: prisiminki-
me, kad mūsų klasikas buvo di-
delis moralės sergėtojas ir savo 
poemoje tinginiams, alkoholi-
kams, o ypač ‒ prie tokio gyve-
nimo būdo baudžiauninkus pri-
vedusiai valdžiai pipirų negai-
lėdavo. Skaitome B. Medvede-
vo eiles ir matome: gyvenimas 
nuo anų tolimų laikų nepasikei-
tė. Tokia ta žmogaus prigimtis ‒ 
apgauti, išvilioti, apsimesti... Štai 
kaimynė Mikasė surezga gudrų 
planą, kaip iš senosios Marcelės 
butą išvilioti: 

Ir pradėjo planas sirpti,
Kaip senolę tą apkirpti...
Tai idėjai gimus žaviai, 
Ėmė glostyt ją it avį.
 
Pasismailinus liežuvį,
Kur tik buvus, kur nebuvus,
Vis pas Marceliukę skuba:
Siūlo maistą, šiltą rūbą.

O vos tik Marcelė pasirašo 
testamentą, kuriuo butas atiten-
ka Mikasei, elgesys pasikeičia: ji 
pradeda senutę engti, marinti 
badu, užrakina ir nebeišleidžia, 
tad jai lieka vienintelė išeitis ‒ 
iššokti pro balkoną ir taip baigti 
gyvenimą. Štai čia norisi stabte-
lėti. Prisiminkime, kad ironija ‒ 
tai paslėpta pajuoka. Kuo dau-
giau rebusų skaitytojui pateikia 
autorius, tuo įdomiau juos šif-
ruoti. O B. Medvedevas dažnai 
tas vertas pajuokos situacijas 
išdėsto gana tiesmukai, tiesiog 
atpasakoja jas lengvais, sklan-
džiais rimais. Tad kur kas įdo-
miau skaityti eilėraštį-pasakė-
čią apie pelytę, iš gero gyvenimo 
žiurke pavirtusią ir kitų skriau-
džiamų pelyčių nebeprisiminu-
sią... Kaip žinote, pasakėčia ‒ tai 
alegorinis, dažniausiai eiliuo-
tas kūrinys, kuriame vaizduoja-
mi personifikuoti veikėjai gyvū-
nai: jiems suteikiama žmogiškų 
bruožų tam, kad būtų pasišaipo-
ma iš žmonių ydų ar visuomenės 
negerovių. Taip ir B. Medvedevo 
pelytė, į aruodą patekusi, žvyne 
pavirsta. Kas gudrus, čia atpa-
žins „aruodo“ ‒ Seimo paralelę...

Va, pateko į aruodą – 
Visai poniškai atrodo.
Kokioj knygoj parašyta,
Kad aruode dvės pelytė?
Jos kviečiai, rugiai ir miežiai:
Dantimis it smuiku griežia...
(...)
Išsvajojo... ir netrukus
Atsisėdo sostan žiurkė
Čiupo, griebė, kiek galėjo...
Melas tiesą nugalėjo.

Taigi tokia ta ironija ‒ aštri, 
kandi, tačiau teisinga. Kūryboje 
melas niekada nenugali tiesos. 
Melui čia vietos tiesiog nėra. Ir 
nors šmaikščiaplunksniai auto-
riai dažnai lieka nesuprasti, visa-
da atsiras tokių, kuriems „drus-
ka ir pipirais“ pagardinti tekstai 
bus įdomesni už laukų ramunė-
lėmis apkaišytuosius. Reikia vi-
sokių. Ypač ‒ pavasariop...   

nijolė kviEtkAuSkė
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