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čikonienė, epilepsija sergan-
čių žmonių organizacijos „Epi-
lė“ vadovė, prisipažįsta 18 me-
tų slėpusi, kad patiria priepuo-
lius. Ji serga nuo 12 metų, ta-
čiau atvirai apie savo ligą kalbė-
ti pradėjo tik sulaukusi 30-ties. 
„Buvo gėda, kad kas nors pama-
tys, pastebės“, – sako moteris. 

Donata prisimena ligos pra-
džią – vieną rytą tiesiog atsi-
budo ligoninėje. Po kelių mė-
nesių priepuolis pasikartojo. 
Vėliau jie ėmė dažnėti. Dabar 

moteris džiaugiasi, kad pade-
dant Santariškių klinikų gydy-
tojai doc. dr. Rūtai Mameniškie-
nei jai beveik visiškai pavyko 
vaistais suvaldyti priepuolius. 
Ir su liga susitaikė, o gydyto-
jos paskatinta įkūrė asociaciją 
„Epilė“, kurios tikslas – padėti 
sergantiesiems epilepsija ir jų 
artimiesiems. D. Petroliūnaitė-
Balčikonienė sako, kad šie žmo-
nės dažnai susiduria su neigia-
mu aplinkinių požiūriu, o liga 
apipinta daugeliu mitų. 

Darbo paieškos 
nelengvos 

Pasak D. Petroliūnaitės-Bal-
čikonienės, ypač sudėtinga epi-
lepsija sergantiesiems susirasti 
darbo. Dažnai darbdavys atsi-
sako priimti vos sužinojęs diag-
nozę. Donata pateikia pavyzdį: 
moteris jau buvo susitarusi dėl 
darbo, visų jo sąlygų, tačiau prieš 
pasirašant darbo sutartį perspė-
jo būsimą darbdavį apie savo li-
gą. Darbdavys jau parengtą pa-
sirašyti sutartį skubiai paėmė 

nuo stalo ir pažadėjo paskam-
binti. Donatai pritaria ir gydy-
toja R. Mameniškienė – pana-
šių atvejų girdinti daug. Vienas 
iš jų – nėščiai moteriai patyrus 
epilepsijos priepuolį, bendradar-
biai darbdaviui pateikė raštą su 
parašais, kuriame nurodė nega-
lintys su ja dirbti – esą dėl prie-
puolių patiriantys didžiulį stresą. 

Pati Donata baigė socialinio 
darbo magistro studijas ir akty-
viai ieškojo darbo. Kai nuėjo į 
Darbo biržą, konsultantė nusi-
stebėjo, ko ji čia vaikštanti – vis 
tiek su tokia diagnoze darbo ne-
ras. Toks požiūris moterį suglu-
mino, tačiau ji nesutriko – grį-
žusi namo parašė laišką admi-
nistracijai ir paprašė pakeisti 
konsultantą, paaiškino priežas-
tis. Kitą dieną D. Petroliūnaitė-
Balčikonienė sulaukė skambu-
čio iš Darbo biržos ir 5 darbo 
pasiūlymų. 

Šiuo metu Donata dirba socia-
linėje įmonėje „Archyvita“. Jos 
įkūrėja ir akcininkė Aldona Jur-
čiukonienė pasakoja, kad įmonė-
je ne kartą teko įdarbinti epilep-
sija sergantį žmogų. „Kai gavo-
me šį statusą, keletas žmonių iš 
įmonės ėjome mokytis, baigėme 
socialinio slaugytojo programą, 

Kovo 26-ąją visame pa-
saulyje paminėta Epilep-
sijos diena. Tą dieną kvie-
čiama rengtis violetine 
spalva, užsimauti violeti-
nę apyrankę ir taip paro-
dyti savo solidarumą su 
epilepsija sergančiaisiais, 
kurie dar dažnai apie sa-
vo ligą kalba nedrąsiai. 

Tolerancijos link Tai tik epilepsija. Jos nereikia bijoti

Drąsiai kalbėti 
nepaprasta 

Kanadietė 8-metė Kasi-
dė Megan prieš beveik 10 me-
tų atvirai prabilo apie tai, kad 
serga epilepsija ir paprašė ją 
palaikyti. Mergaitė tapo įkvė-
pimo šaltiniu daugeliui žmo-
nių, kurie iki šiol nedrįsta pra-
sitarti aplinkiniams, kad pati-
ria epilepsijos priepuolius. Jos 
drąsus prisipažinimas sulaukė 
labai daug dėmesio ir suprati-
mo. Nuo to laiko pradėta minė-
ti Pasaulinė epilepsijos diena, 
kuri siejama su violetine spal-
va. Dabar šią dieną mini beveik 
visos pasaulio šalys, taip pat ir 
Lietuva. Jos tikslas – didinti vi-
suomenės supratimą apie epi-
lepsiją, mažinti egzistuojančius 
mitus ir baimes. 

Donata Petroliūnaitė-Bal-

Epilepsija sergančiųjų problemas spaudos konferencijoje pristatė gydytoja epileptologė Rūta Mameniškienė (antra 
iš kairės), epilepsija sergančių žmonių organizacijos „Epilė“ vadovė Donata Petroliūnaitė-Balčikonienė ir socialinės 
įmonės „Archyvita“ direktorė Aldona Jurčiukonienė. 

(nukelta į 3 psl.)

Slaugomas ligonis išėjo 
išsirašyti vaistų?

M. Žymanto teigimu, vis dar 
pasitaiko atvejų, kai į NDNT 
kreipiamasi ne norint įvertinti 
neįgalumo, prarasto darbingu-
mo lygį ar nustatyti specialiuo-
sius poreikius, o siekiant žūtbūt 
užsitikrinti pajamas. „NDNT nė-
ra socialinio gyvenimo laiduo-
toja, – pabrėžia M. Žymantas. – 
NDNT pareiga – visuose sky-
riuose teisingai ir vienodai įver-
tinti žmogaus negalią. O tolimes-

nės pasekmės (išmokos bei jų 
dydis – red. pastaba) – jau kitų 
tarnybų kompetencija.“

Darbingumo lygis gyvento-
jams nustatomas iki jiems su-
kankant pensinį amžių. Medikų 
parengti vyresnio amžiaus žmo-
nių siuntimai skirti šių asme-
nų specialiesiems poreikiams 
įvertinti. Priežiūros (pagalbos) 
specialųjį poreikį lydi 112 eu-
rų tikslinė kompensacija, jeigu 
šis poreikis nustatomas pensi-
nio amžiaus žmogui, mokami 

56 eurai. Slaugos tikslinė kom-
pensacija gerokai didesnė – 280 
eurų. Pasak M. Žymanto, praėju-
siais metais pastebimai išaugo 
psichiatrų siuntimų demencija 
sergantiems žmonėms nustatyti 
specia lųjį slaugos poreikį. 

NDNT direktoriaus pava-
duotojas Alvidas Garšva atkrei-
pia dėmesį, kad nustačius de-
mencijos diagnozę, pirmiausia 
turi būti skirtas gydymas. Pus-
metį vartojant tinkamai parink-
tus vaistus, tokių žmonių svei-

katos būklė dažnai pagerėja. 
Tačiau siuntimai rodo, kad gy-
dymas nebuvo skiriamas, nepa-
tikslinus diagnozės iš karto tei-
kiami dokumentai slaugos po-
reikiui nustatyti.

(nukelta į 5 psl.)

Į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) 
kasmet kreipiasi apie 100 tūkst. gyventojų. Pastarai-
siais metais pastebima šio skaičiaus mažėjimo tenden-
cija. Tačiau tai nereiškia, kad neįgalumo, darbingumo 
lygio ar specialiųjų poreikių nustatymas kaip nors ribo-
jamas. Pirmą kartą į NDNT besikreipiančiųjų skaičius 
išlieka stabilus, o neįgalumą pradėjus nustatyti ilges-
niam terminui, žmonės rečiau praveria šios tarnybos 
duris. NDNT direktoriaus Manfredo Žymanto teigimu, 
tarnyba imasi ir kitų priemonių, kad neįgalus žmogus 
jaustųsi saugiau, o sprendimai būtų priimamai skaid-
riai ir teisingai.  

Integracijos keliu

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius Manfredas Žymantas.
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Kupiškis:

„Mes pas jus atva-
žiuojame ne pasi-

žiūrėti, kaip veikia mūsų 
institucijos, o pasikalbėti, 
išklausyti ir suprasti, kad 
galėtume tikslingiau pla-
nuoti pertvarką“, – tokį 
savo komandos viešnagės 
Kupiškyje argumentą, pra-
ėjusį penktadienį susitikęs 
su Kupiškio rajono įstaigų 
vadovais ir nevyriausybi-
ninkais, išsakė socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis. 

Ministerijos koman-
da – pats ministras, vice-
ministrė Vilma Šilalienė, 
ministro patarėja Kristina 
Paulikė – visą dieną sky-
rė pažinčiai su Kupiškio 
ir Panevėžio savivaldybių 
administracijų, socialinių 
įstaigų, globos namų vado-
vais, domėjosi vykdomais 
socialiniais projektais. De-
rindami darbotvarkę, sve-
čiai primygtinai pageidavo 
į diskusiją pakviesti neįga-
liųjų organizacijų atsto-
vus, savanorystės veiklą 
plėtojančius žmones. 

Kupiškyje svečiai apsi-
lankė organizacijos „Gel-
bėkit vaikus“ dienos cen-
tre (veikia keturi pada-
liniai, juos lanko 60 vai-
kų), šv. Kazimiero vaikų 
globos namuose, savival-
dybėje prie diskusijų sta-
lo susitiko su Vaiko teisių 
apsaugos, Kultūros, švie-
timo ir sporto, Socialinės 
paramos skyrių, Socialinių 
paslaugų centro, Švietimo 
pagalbos tarnybos, įvairių 
neįgaliųjų organizacijų va-
dovais. Svarbiausias pa-

Ministras atkreipė išskirtinį dėmesį 
į neįgaliųjų bendruomenes

šnekesio klausimas – ko-
kios patiriamos ryškiau-
sios socialinės problemos, 
ko pasigendama, ar vyk-
domi socialiniai projektai 
(Kupiškyje šiuo metu vyk-
domas projektas „Kom-
pleksinės paslaugos šei-
mai“) yra paklausūs ir rei-
kalingi vietos bendruome-
nėms, įvairioms gyventojų 
grupėms.

Per vieną posėdį daž-
nai pristinga laiko aptarti 
visas aktualijas, iškausyti 
kiekvieno pageidavimus 
ir baimes, tad ministras iš 
sukviestųjų būrio išskyrė 
Kupiškio rajono neįgalių-
jų draugiją, jos pirminin-
kę Bronę Kaleinikovienę 
pakvietė išsakyti pastabas 
ir pasiūlymus. 

Neįgaliųjų vadovė tie-
siai išdėstė nuomonę apie 
paradoksalią pastarųjų 
metų situaciją, kai ma-
žuose rajonuose nuolat 
daugėja vyresnio amžiaus 
pasiligojusių ir neįgalių 
žmonių, reikia daugiau 

emocinės ir psichologi-
nės pagalbos, didėja pa-
jamų nelygybė ir skurdas, 
kartu ir socialinių bei hi-
gienos paslaugų porei-
kiai, o finansavimas silp-
niesiems visuomenės na-
riams nuosekliai maži-
namas. Daugėja žmonių, 
kuriems reikia pagalbos, 
prie neįgaliųjų glaudžiasi 
socialiai remtini žmonės, 
o projektinė veikla, darbi-
nio užimtumo galimybės 
siaurinamos. 

Ką daro neįgaliųjų or-
ganizacijos? Jos dirba sa-
vanorystės pagrindais, 
nuoširdžiai tarnauja vi-
suomenei, o tos pastan-
gos nefiksuojamos, niekur 
neatsispindi, įvertinama 
tik projektinė veikla. Biu-
rokratai tai suvokia kaip 
mažėjantį veiklos poreikį 
provincijoje, o jeigu porei-
kis slūgsta, tai ir lėšų nė-
ra reikalo daugiau skirti... 
Arba jos paskiriamos, bet 
nusėda didesniuose mies-
tuose, regionų centruose. 

„Ką darote, viską fik-
suokit, viską skaičiuokit, 
ir netylėkit, kalbėkite, rei-
kalaukite“, – patarė minis-
tras, atkreipdamas dėme-
sį į plika akimi pamatytas 
problemas mažuose šalies 
miestuose – menką viešų-
jų erdvių ir pastatų pri-
taikymą neįgaliųjų porei-
kiams, pernelyg lėtą gy-
venamojo būsto pritaiky-
mo eigą. 

Viceministrė V. Šilalie-
nė trumpai pristatė pa-
rengtą tarpinstitucinės pa-
galbos tinklą, planuojamą 
institucinės globos per-
tvarką. Svečiai itin akcen-
tavo nuolatinio bendra-
darbiavimo svarbą, nevy-
riausybinių organizacijų 
vaidmens stiprinimą. Prie 
to turėtų prisidėti ir nuo 
rudens savivaldybėse at-
sirasianti ministerijai pa-
valdi tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo koordina-
toriaus pareigybė.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotrauka

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Kupiškio neįgaliųjų draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės (dešinėje) pastabų itin atidžiai 
klausėsi svečiai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (kairėje): ministras Linas Kukuraitis, 
viceministrė Vilma Šilalienė, ministro patarėja Kristina Paulikė.

Gal prisimenate, kaip vaikystėje pargriuvote ir su-
sižeidėte ranką ar nusibrozdinote kelį? Kaip ma-

ma jus paguodė? Turbūt išvalė žaizdelę ir aprišo. Ver-
kėte, bet švelnūs mamos žodžiai ir apkabinimas nu-
ramino. Tuo gyvenimo laikotarpiu paguodos toli ieš-
koti nereikėdavo. 

Tačiau bėgant metams asmens būvis tampa su-
dėtingesnis. Problemos didėja, o numalšinti jaudulį 
ne visi sugeba ir moka. Paaugę žmonės patiria emo-
cinių sunkumų, kurių nei mamos, nei draugų apka-
binimas ar tvarstis ant opos išspręsti negali. Globa-
linė civilizacija, kaip bebūtų liūdna, be savo privalu-
mų, į žmonių dorovės ratus dažnai kaišioja susveti-
mėjimo medgalius.

Buvusi Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisaria-
to vadovė Liucija B. apgailestauja, kad panaikintos ne-
pilnamečių reikalų inspektorių pareigybės. Penkios 
inspektorės apie savo teritoriją žinojo viską: su ko-
kiomis auklėjimo bėdomis susiduria mokyklos, kokie 
mokiniai kelia vargą, kokios jų šeimos. Su vaikais, lin-
kusiais piktybiškai išdykauti ar net priartėjusiais prie 
nusikaltimų ribos, inspektorės stengėsi rasti bendrą 
kalbą – ką pabarti, ką įspėti, o ką ir paguosti.

Nebeliko ir policijos apylinkių inspektorių, ku-
rie nuolat domėjosi asocialių šeimų būtimi, svaiga-
lų platinimo „taškais“. Tokių tarnybų darbuotojai ga-
lėjo išvardyti visus, kuriems reikia griežto žodžio, ir 
tuos, kuriems pakanka paraminimo patyrus dvasinę 
nuoskaudą, o vaikams dar ir paguodimo, ypač tėviš-
kos meilės, dažnai svetimos gimtuosiuose namuose.

Ne, ne verkšlenti reikia dėl dar labai gajų sociali-
nių problemų. Mums sielotis dera dėl sunkiai numa-
rinamo abejingumo. Ypač negebėjimo įsijausti į neį-
galaus berniuko ar mergaitės dalią, emocinę būseną, 
apskritai puoselėti mažamečių piliečių draugiškumą. 
Neseniai užtikau liūdnoką reginį – ėję iš mokyklos 5 
ar 6 pradinukai pargriovė ir spardė bendraklasį. Ša-
lia stovėjo kelios moteriškės ir piktinosi vaikų chuli-
ganišku elgesiu vis kartodamos, kad dabar įstatymai 
draudžia kištis į tokį išpuolį. Joms sakau – ne veiks-
mu vaikigalius sudrauskite, bent balsu, sugėdinkite, 
pakelkite nuskriaustąjį, nuraminkite, sužinokite, ko-
kioje mokykloje ir tėvijoje nokinami nedorėliai. Bet 
tyliai praeiti pro šalį?

Didelės nelaimės suburia ir vienija žmones. Prisi-
minkime tragišką atvejį, kai buvo nužudyta mergina, 
važiavusi iš Plungės į Vilnių. Tūkstančiai žmonių reiš-
kė užuojautą šeimai, linkėjo stiprybės. Artimiesiems 
net teko viešai prašyti nebedidinti širdgėlos ir liūdesio.

Paguoda, moralinis palaikymas sunkioje situaci-
joje – didelis menas. Sielvarto būsena – natūrali žmo-
gaus reakcija, pasireiškianti kokio nors praradimo 
akivaizdoje, pavyzdžiui, mirus artimam žmogui. Gal 
netekote darbo ir nebus kam pasirūpinti šeima? Gal 
slegia nuoskauda dėl iširusios santuokos? Gal sunkiai 
sergate ir nematote pagerėjimo vilties? Gal netikėtai 
tapote neįgalus po autoįvykio ar kitos nelaimės? Vi-
sais šiais atvejais nusiminimą aplankiusį asmenį de-
ra palaikyti kaip tik įmanoma – bendravimu, švelniu 
žodžiu, buvimu greta, galbūt ne tik moraline, prirei-
kus – ir materialine parama.

Yra sakoma, kad netiesa, jog gyvenimas niūrus, ne-
tiesa, kad jame tik piktžaizdės ir dejonės, skausmas bei 
ašaros. Antra vertus, pasak vieno vokiečių mokslinin-
ko, vidutinybei nėra didesnės paguodos negu tai, kad 
ir genijai neišvengia mirties. O anglų rašytojas Henris 
Fildingas, gyvenęs XVIII a., taip samprotavo: „Nepa-
guodžiamas sielvartas ir audringas džiaugsmas žmogų 
veikia beveik vienodai; užgriuvę netikėtai, jie dažnai 
taip mus sukrečia ir sutrikdo, kad tampame bejėgiai.“

Nepaguodžiamas sielvartas! Užmirštas artimo as-
mens susikrimtimas! Tai emocinės žaizdos. Tai akme-
nys ant mūsų širdies. Ar skubame ir mokame juos nu-
ridenti į pašalę? Ar sugebame sutvarstyti tas dvasines 
opas, kad negandos paliestas žmogus atsigautų ir vėl 
pajustų visavertį gyvenimą?

Akmuo nuo širdies

Apie tai,
kas

jaudina

�� Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Vilius Grabskis laiš-
ke „Bičiulystei“ papasako-
jo apie užsimezgusią Pas-
valio ir Birštono auksaran-
kių draugystę.

Jau beveik pora metų 
prabėgo nuo 2015 metų 
birželio, kai dalis Pasvalio 
rajono neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių būrelio narių 
panoro pasigrožėti Biršto-
nu ir pasidomėti, kaip dir-
ba panašaus profilio kitų 
draugijų rankdarbių būre-
liai. Mus maloniai priėmė 
Birštono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Julė Sena-
vaitienė. Ji surengė susiti-

kimą su rankdarbių būre-
lio narėmis, pakvietusio-
mis į savo sukurtų darbe-
lių parodą. Po susitikimo 
draugijoje vyko pažintinė 
ekskursija po prie Nemuno 
įsikūrusį gražuolį Birštoną, 
jo apylinkes.

O šiemet, sulaukę pava-
sario lygiadienio, patys su-
tikome svečius iš Birštono. 
Jiems buvome pažadėję iš-
vyką į Raubonių vandens 
malūną, kuriame įsikūru-
si vilnų karšykla-verpykla. 
Malūnas pastatytas XIX 
a. pabaigoje netoli plento 
Pasvalys–Biržai, Tatulos 
upės slėnyje, prie pat kran-
to. Rasti dokumentai liudi-

ja, kad jau 1775 m. Raubo-
nyse grūdus malė Tatulos 
upės tėkmės įsuktų 2 me-
dinių ratų sukamos girnos. 
Tuomet Raubonių vandens 
malūnas buvo vienintelis 
Krinčino parapijoje. 1860 
m. dvarininkas Lui fon Ro-
pas pastatė iki šiol tebesto-
vintį raudonmūrį. 1907 m. 
čia pradėjo veikti malūnas 
ir vilnų karšykla-verpykla. 
Tiesa, šį kartą ne komerci-
niais, o pažintiniais tikslais 
šį objektą aplankė Biršto-
no ir Pasvalio neįgaliųjų 
draugijų rankdarbių bū-
relio narės. 

Atvykę svečiai atsive-
žė ir savo naujausių darbe-

lių. O su naujausiais pasva-
liečių rankdarbių būrelio 
,,Pynė“ darbais svečiai su-
sipažino jau Raubonių ma-
lūne, kur surengta jų paro-
da. Čia mūsų svečius sutiko 
Raubonių bendruomenės 
pirmininkė Gražina Paške-
vičienė. Ji papasakojo apie 
rauboniečių bendruome-
nės veiklą ir ateities pla-
nus, o edukacinę programą 
energingai pravedė kon-
sultantas Vaidotas Gikis. 
Raubonių bendruomenės 
šeimininkės svečius supa-
žindino ir su kulinariniu 
pavedu – naminiais virti-
niais, kurių įvairovė tenki-
no kiekvieno skonį.

Nors orai ir nelepino, 
tai nesutrukdė svečiams 
iš Birštono pasidairyti po 
Pasvalio centrą, aplanky-
ti žalsvąjį šaltinį, pama-
tyti girnų bei dubenėtųjų 
akmenų muziejų po atvi-
ru dangumi. Šį susitikimą 
ir pasidalijimą gerąja pa-
tirtimi organizavo Pasva-
lio rajono neįgaliųjų drau-
gijos rankdarbių būrelio 
„Pynė“ vadovė Nijolė La-
pinskienė.

Pasvalys: Dalijamės gerąja  patirtimi

Tarp Pasvalio ir Birštono auksarankių ušsimezgė prasminga draugystė. Viliaus Grabskio nuotr.
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�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiškely-
je Trakų neįgaliųjų užimtumo cen-
tro profesinės reabilitacijos moky-
mo programos dalyvė Jūratė Šiba-
lienė pasidalijo turiningo susitiki-
mo įspūdžiais.

Už lango niūru, lyja, bet vis 
tiek – pavasaris. O su juo atgyja ne 
tik gamta. Rodos, iš žiemos letargo 
pabunda ir žmogaus jausmai, emo-
cijos. Saulelė aukštyn – ir nuotaika 
geryn. Tokiu metu tradiciškai Lie-
tuvon atkeliauja ir Poezijos pava-
saris. Beje, kovo 21-oji – Tarptauti-
nė poezijos diena.

Šia gražia proga VšĮ Trakų neįga-
liųjų užimtumo centre (TNUC) viešė-
jo senas geras mūsų bičiulis Vytau-
tas Žemaitis. Tai visiems žinomas fo-
tografas, literatas, spaudos atstovas, 
tiesiog gyvoji Trakų krašto enciklo-
pedija, žmogus, savo darbais garsi-
nantis gimtąjį kraštą visoje Lietuvoje.

Poezijos popietės-susitikimo 
pradžioje trumpai buvo priminta 
Vytauto biografija, paminėti kūry-
biniai laimėjimai, įvertinti rajono ir 
respublikinės reikšmės padėkomis 
bei nominacijomis. TNUC lankytojai 
paskaitė jo eilių. Neliko nuošaly ir 
pats poetas – padeklamavo nemažai 

savo eilėraščių. Popietei įsibėgėjus, 
po stalą pasklido šūsnis laikraščių, 
bukletų, žurnalų su Vytauto daryto-
mis meninėmis Trakų krašto nuot-
raukomis. Iš rankų į rankas keliavo 
gausybė svečio atsineštų fotografi-
jų, žavėjusių nepakartojamais Tra-
kų krašto vaizdais. 

Drauge atvykęs Vytauto bi-
čiulis, karaimikos metraštininkas 
Romual das Timfovičius pasidali-
jo prisiminimais apie kartu nueitą 
kelią. Ir vėl skambėjo eilių posmai, 
mintys apie mėgstamus poetus, la-
biausiai įsiminusias fotografijas. 
Savo kūrybos eilių paskaitė TNUC 
lankytoja Rima.

Laikas prabėgo nepastebimai. 
Salėje tvyrojo šilta, pakili nuotaika. 
Buvo labai nuoširdu, jautru ir tikra. 
Atsidėkodami už šias akimirkas Vy-
tautui ir jo bičiuliui Romualdui pado-
vanojome pintų dirbinių, ir, žinoma, 
medaus, o TNUC lankytoja Aleksan-
dra įteikė savo piešinį. Neliko skolin-
gas ir Vytautas – kraštiečiui, TNUC 
direktoriui Juozui Norinkevičiui įtei-
kė savo poezijos knygelę su dedika-
cija, o mums – Trakų savivaldybės 
kalendorių, kurį puošia jo meninės 
fotografijos. 

Trakai: Poezija ir ne tik...

Vytautas Žemaitis (antras iš dešinės) mielai bendravo su centro lankytojais ir svečiais.

�� Onutė Čirvinskienė „Bi-
čiulystei“ parašė laišką, kuria-
me pasakoja apie Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijoje su-
rengtą seminarą.  

Jurbarko verslo centro sa-
lė buvo beveik pilnutėlė – Ne-
įgaliųjų draugijos nariai rin-
kosi į sveikos gyvensenos se-
minarą, kurį vedė Jurbarko 
visuomenės sveikatos biuro 
sveikatos stiprinimo specia-
listė Roberta Armanavičiūtė. 
Jos teigimu, gyvenime svar-
būs keli dalykai: suderinta mi-
tyba, sportas ir streso valdy-
mas. Pastaroji priemonė yra 
itin svarbi. Juk nuo nuolati-
nių dejonių dėl ligų, kasmet 
vis sunkėjančio pragyvenimo 
lengviau tikrai nepasidaro. 
Kuo optimistiškiau žiūrėsime 
į kasdienybę, tuo ji bus len-
gvesnė, bent jau morališkai. 
Juk paties asmens nusiteiki-
mas, šviesesnis požiūris į vis-
ką, kas vyksta tiek su mumis, 
tiek mus supančioje aplinko-
je, suteikia papildomų gerų 
emocijų. Beje, kaip pabrėžė 
lektorė, įtampą labai slopina 
ir sušvelnina juokas. Juokian-
tis organizme gaminasi en-
dorfinas – laimės hormonas, 
tad natūralu, kad palengvėja. 
Žinoma, reikėtų atsisakyti ža-
lingų įpročių – gėrimo, rūky-
mo. Mūsų kasdieniame raci-
one turėtų būti kuo daugiau 
daržovių, mažiau saldumy-
nų. Svarbu ir reguliariai mai-
tintis, būti fiziškai aktyviems, 
žinoma, kiek leidžia sveikata. 

Pasibaigus seminarui, dar 
kalbėjausi su Jurbarko rajo-
no neįgaliųjų draugijos pir-
mininke Vida Pieniutiene. Ji 
pasidžiaugė, kad jau aktyviai 

dirba darbščiųjų moterų bū-
relis, vadovaujamas Ramin-
tos Vaivadienės. Du kartus 
per savaitę susirenkančios 
moterys jau daro puošmenas 
artėjančioms Velykoms. 

Nuo kovo pradžios savo 
veiklą atnaujino meno kolek-
tyvas „Draugystė“, kuriam jau 
ne pirmus metus vadovau-
ja Valdas Žemaitis. Nė vie-
na draugijos šventė neapsi-
eina be skambių dainininkų 
pasirodymų. Savo sukurtais 
posmais visus taip pat nuo-
lat džiugina draugijos neįga-
lių literatų būrelio „Versmė“ 
dalyviai. Kaip pabrėžė pirmi-
ninkė, renginiams nereikia 
kviestinių atlikėjų, nes šven-
tinę nuotaiką sukuria patys 
draugijos nariai. 

Taip pat neįgalieji akty-
viai sportuoja ir yra pelnę ne 
vieną apdovanojimą įvairio-
se sporto varžybose. Draugi-
jos nariai daug keliauja. Jau 
aplankyta nemažai Lietu-
vos vietų, pernai pabuvota 
ir užsienyje. Beje, ir šiemet 
suplanuota kelionė į Vokie-
tiją, Brandenburgo ir Sakso-
nijos žemes. Žinoma, be pa-
ramos sunku būtų viską įgy-
vendinti. Pirmininkė dėko-
ja už draugijai paaukotus 2 
procentus gyventojų pajamų 
mokesčio. 

Balandžio 20 dieną drau-
gijoje vyks ataskaitinis su-
sirinkimas, kuriame kvie-
čiami dalyvauti visi Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai.

Jurbarkas: Sveikos gyvensenos 
seminaras

Į seminarą susirinkę neįgalieji sužinojo daug naudingos informacijos.
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TAURAGĖS KULTŪROS RŪMUOSE (konferencijų salėje)

vyks

tauragės rajono neįgaliųjų draugijos
ataskaitinĖ rinkiminĖ  

konFerenCiJa
Organizatoriai: Tauragės rajono neįgaliųjų draugija

tel. 8 446 72380, mob. 8 652 83987

kad galėtume pažinti neįgaliuo-
sius, suprasti, padėti jiems“, – pa-
sakoja A. Jurčiukonienė. „Archy-
vita“ tvarko įmonių dokumen-
tus, juos archyvuoja. Darbas be 
didelės įtampos, švarus, tinka-
mas negalią turinčiajam. Jau 12 
metų socialinės įmonės statusą 
turinčioje „Archyvitoje“ tik 7 iš 
35 darbuotojų neturi negalios. 
Įmonės vadovė džiaugiasi, kad 
neįgalieji darbą labai brangina, 
dirba atidžiai.

A. Jurčiukonienė neslepia, 
kad dažnai darbdaviai nėra lin-
kę priimti neįgalaus asmens, to-
dėl siunčiant į įmonę tvarkyti 
archyvą ne visada sakoma, kad 
žmogus su negalia. O juk šiems 
žmonėms būtinai reikia dirb-
ti, nes kitaip jie neišgyvena ar-
ba visą gyvenimą lieka tėvams 
ant sprando. „Kviečiu darbda-
vius priimti nors vieną žmogų 
su negalia į darbą. Ir nebūtinai 
laukti valstybės paramos“, – ra-
gina A. Jurčiukonienė. 

R. Mameniškienės teigimu, 
epilepsija sergantieji negali 
dirbti stresą sukeliančio darbo 
ar tokio, kuriame gali susižeis-
ti: po vandeniu, aukštumoje, kai 
yra sąlytis su aštriais prietaisais. 
Tik tiek. Daugelį darbų atlikti ga-
li. „Jie yra darbštūs, kruopštūs ir 
aplinkiniams tikrai nepavojin-
gi“, – gydytoja ragina atsikratyti 
nepagrįstų baimių. 

Vaistai labai brangūs 
R. Mameniškienė pastebi, 

kad egzistuoja ir mitų, jog epi-
lepsija sergantieji negali spor-
tuoti, lankyti mokyklos, kurti 
šeimos. Tai netiesa. „Mano liga 

pasireiškia tik vieną minutę per 
mėnesį. Ar tikrai tai turi trukdy-
ti?“, – vieno paciento mintimis 
kalba R. Mameniškienė.

Gydytoja sako, kad daugiau 
nei 60 proc. pacientų ligą suval-

dyti padeda vaistai. Jie gali ir iš 
viso priepuolių nebepatirti. Deja, 
čia ir vėl susiduriama su proble-
momis – vaistai brangiai kainuo-
ja. D. Petroliūnaitė-Balčikonienė 
pasakoja, kad anksčiau už kom-
pensuojamuosius vaistus pusei 
metų tekdavo primokėti 60 eu-
rų. Dabar jų vos pavyksta rasti už 
180-200 eurų priemoką. Moteris 
šiuo metu vartoja pigesnius gene-
rinius vaistus, kadangi už origina-
lius būtų tekę pakloti ir 600 eurų. 

Gydytojos teigimu, epilepsija 
sergantieji dažnai išgyvena dep-
resiją – ją gali sukelti ir gyveni-
mas su diagnoze, ir epilepsijai 
gydyti skirti vaistai. Siekiant to 
išvengti R. Mameniškienė ser-
gantiesiems pataria rūpintis 
miego kokybe, stengtis daugiau 
bendrauti su žmonėmis, išlaiky-
ti dominančią veiklą, domėtis sa-
vo liga ir jos gydymo būdais, taip 
pat vengti alkoholio ir narkotikų. 

Tai tik epilepsija
Pasak R. Mameniškienės, 

epilepsija – lėtinė nervų siste-
mos liga, kuriai būdingi prie-
puoliai. Šia liga pasaulyje serga 
per 50 mln. žmonių. Lietuvoje – 
apie 28 tūkstančių gyventojų. 
Vieniems priepuoliai gali kar-
totis kartą per kelerius metus, 
kitiems – kelis kartus per dieną. 

Epilepsijos priepuoliai gali pasi-
reikšti ir trumpu „atsijungimu“, 
kai žmogus atrodo lyg užsisva-
jojęs ir tiek. 

Vis dėlto dar daugelis žmo-
nių baiminasi epilepsijos prie-
puolio. Šių metų epilepsijos die-
nos šūkis – „Tai tik epilepsija.“ 
Taip norima parodyti, kad ligos 
neverta bijoti. Epilepsijos prie-
puolio metu reikia nusiramin-
ti, nuraminti aplinkinius, pa-
traukti iš tako aštrius daiktus, 
jei įmanoma, pasukti priepuolį 
patiriantį žmogų ant šono. Jokiu 
būdu nereikia nieko kišti į bur-
ną. Kviesti greitąją pagalbą būti-
na tik tada, kai priepuolis trun-
ka 5 minutes, jei jį patiria nėščia 
moteris, jei žmogus kraujuoja. 

„Priepuolio ištiktas žmogus 
jums nieko blogo negali padaryti. 
Jums tik reikia ramiai pabūti ša-
lia ir palaikyti morališkai“, – api-
bendrina gydytoja. 

„Džiaugiuosi, kad vis daugiau 
žmonių nebijo kalbėti apie savo 
ligą“, – sako R. Mameniškienė. Jos 
teigimu, būtų labai puiku, jei vi-
sos stigmos išnyktų, jei darbda-
viai epilepsija sergančiųjų nebi-
jotų priimti į darbą, klasėje mo-
kiniai iš jų nesišaipytų, o atvirkš-
čiai – visi kovo 26-ąją užsimautų 
violetinę apyrankę ir taip paro-
dytų, kad palaiko ir supranta sa-
vo bičiulį, kad yra kartu su juo. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr. 

Tai tik epilepsija. Jos nereikia bijoti(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Šienligė yrà nosies ir akių glei-
vinės sezoninis sudirgini-

mas, kurį sukelia kai kurių žy-
dinčių augalų (medžių, krūmų, 
žolių, piktžolių, javų, gėlių) žie-
dadulkės. Įvairiose šalyse šien-
lige serga nuo 0,2 iki 39 % gy-
ventojų. Dažniau serga 10–40 
metų asmenys. Iki 14 metų 2 
kartus dažniau serga berniukai, 
nuo 15 iki 50 metų – moteriškos 
lyties atstovės. 75 % sergančių-
jų yra miestiečiai. Klimato šiltė-
jimas skatina augalus gaminti 
daugiau žiedadulkių. Dieną sa-
vijauta pablogėja, naktį pagerė-
ja. Ligoniai geriau jaučiasi vėsio-
mis, apsiniaukusiomis, lietingo-
mis dienomis.

Susargdinti šienlige gali apie 
50 augalų. Lietuvoje šią ligą daž-
niausiai sukelia per 30 augalų 
(žolių, piktžolių ir medžių) žie-
dadulkės. 

Ši liga kartais prasideda jau 
sausio mėnesį (dažniau – vasa-
rio pabaigoje).

Žiedadulkių rūšys  
Smulkios ir lengvos papras-

tų žolių ir piktžolių žiedadul-
kės saulėtą ir vėjuotą dieną ga-
li įveikti nemažus nuotolius bei 
sudaryti ore didesnius telkinius. 
Jos lengvai patenka į kvėpavimo 
takus, akis, nusėda ant drabu-
žių, nepridengtų kūno vietų, įsi-
skverbia į patalpas ir t. t.

Medžių žiedadulkės yrà 
stambesnės ir sunkesnės, todėl 
mažiau pavojingos negu žolių ir 
piktžolių žiedadulkės. 

Dėl oro taršos į žmogaus or-
ganizmą patenka ne tik grynos 
žiedadulkės, bet ir prie jų prili-
pę įvairūs taršalai. Beje, nerei-
kia užmiršti ir tokių medžiagų, 
kaip ozonas, azoto oksidas bei 
sieros dioksidas (šios medžia-
gos priskiriamos atmosferos 
taršalams). 

Šienligės požymiai:
 čiaudulys, 
 sauso kosulio priepuoliai, 
 stipri sloga, 
  pasunkėjęs kvėpavimas 

per nosį, 
 paburkusi ir niežtinti no-

sies gleivinė,
 akių skausmas, perštėji-

mas, junginės paraudimas, aša-
rojimas, šviesos baimė, 
 vokų patinimas, 
 galvos skausmas,
 pakilusi kūno temperatū-

ra (kai kada),
  gerklės uždegimas (kai 

kada),
 kūno bėrimas ir niežėji-

mas,
 skonio praradimas, 
 uoslės susilpnėjimas,
 ausų užgulimas, 
 klausos pablogėjimas (li-

gai užsitęsus).
Paaiškinimas: junginė – skai-

dri plėvelė, dengianti visą akies 
obuolio priekinį ir vokų užpaka-
linį paviršių. Junginėje gamina-
si ašaros ir gleivės, saugančios 
rageną ir pačią junginę nuo iš-
džiūvimo.

Pastabos:
1. Šienligė ypač dažnai pasi-

reiškia alergine sloga (95–98 %), 
bronchine astma (30–40 %). Kai 
kuriems ligoniams ji sukelia odos 

uždegimą, dilgėlinę ir kitokias 
odos ligas. Kiek rečiau šienligė 
susargdina šlapimo ir lyties orga-
nus, skrandžio ir žarnyno traktą 
(pykinimas, vėmimas, skrandžio 
srities skausmai ir kt.). 

2. Jei astma negydoma, ji gali 
varginti ne tik šienligės sezono 
metu, bet ir ištisus metus.

3. Dažniausia šienligės kom-
plikacija – bronchinė astma, taip 
pat ir sinusitas, kiek rečiau – vi-
durinės ausies uždegimas. 

Kai sergama po augalų 
žydėjimo

Kai ligonį vargina šienligei 
būdingi simptomai (ypač ne-
sibaigiantis slogavimas), net ir 
pasibaigus augalų žydėjimo se-
zonui, reiktų išsiaiškinti, ar ser-
gantysis nėra alergiškas grybe-
liams, pelėsiams, namų dulkių 
erkėms, tarakonams, čiužinių 
kamšalams, pūkiniams pata-
lams, naminių gyvūnų plaukams 
bei epidermiui. 

Vaikai suserga  
ne iš karto

Mažus vaikus šienligė su-
sargdina tik po 3–6 augalų žy-
dėjimo sezonų. Rizikos grupei 
priskirtini tie vaikai, kurie išvy-
do pasaulį pavasario–vasaros 
laikotarpiu. Šia liga dažniausiai 
suserga tie vaikai, kuriems kūdi-
kystėje vaisių ir daržovių sultys 
buvo sukėlusios alergiją. 

Dar vis gajus mitas, kad vi-
si be išimties vaikai, vaikystėje 
sirgę šienlige, jos nebeatsikrato 
iki savo gyvenimo pabaigos. Ta-
čiau daugiau kaip trečdalis ma-
žųjų ligonių, sulaukę tikrojo lyti-
nio brendimo laikotarpio, tampa 
atsparūs žiedadulkėms. 

Kas gali apsunkinti  
ligą

Absoliuti dauguma žmonių, 
kuriuos susargdina žiedadul-
kės, būna alergiški kai kuriems 
vaisiams, daržovėms, riešutams, 
medui (jame taip pat esama žie-
dadulkių), augalinės kilmės al-
koholiniams ir nealkoholiniams 
gėrimams, kosmetiniams pre-
paratams, vaistažolių užpilams, 
nuovirams, arbatoms.

1. Sergant šienlige, kurią su-
kėlė beržo žiedadulkės, nevarto-
tini obuoliai, bulvės, morkos, sa-
lierai, abrikosai, slyvos, persikai, 
vyšnios, trešnės, lazdyno riešu-
tai. Taip pat žinotina, kad alergi-
nį beržo žiedadulkių poveikį ga-
li sustiprinti alksnio, lazdyno ir 
obels žiedadulkės.

2. Jei susargdino javų žieda-
dulkės, vengtini miltų ir kruo-
pų valgiai, rūgštynės, būtina 
saugotis varpinių žolių žieda-
dulkių.

Apsisaugojimo 
priemonės

Šienligę gali gydyti tik gydy-
tojas, kita kalba dėl apsisaugoji-
mo priemonių (jos yra būtinos 
tiek šienligės profilaktikai, tiek 
gydymui). Štai keletas jų:

1. Atiduokite į cheminę valyk-
lą, o po to izoliuokite (polietile-
niniame maiše ar kitaip) ar vi-
sai atsisakykite dulkes sugerian-
čių daiktų (kilimų, takų, minkštų 
žaislų, baldų užtiesalų ir pan.).

2. Žydint augalams, kuriems 
esate alergiški, daugiau laiko 
praleiskite uždarose patalpose 
(jos turi būti nuolat šluostomos 
drėgnu skuduru, pastoviai plau-
namos grindys ir t.t.), o jei būsite 
lauke, nešiokite akinius (kad žie-

dadulkės nepatektų į akis), ant 
veido – gerai prigludusią prie 
nosies ir lūpų vandeniu sudrė-
kintą marlinę kaukę. 

3. Grįžę į namus, nevaikščio-
kite su viršutiniais drabužiais po 
kambarius, o tuoj pat juos pali-
kite koridoriuje ar kitoje vieto-
je, nutolusioje nuo miegamosios 
patalpos. 

4. Važiuodami automobiliu 
neatidarinėkite langų ir durelių.

5. Stenkitės išeiti į lauką tik 
esant apsiniaukusiam, nevėjuo-
tam, lietingam arba bent drėg-
nam orui.

Papildomas gydymas 
ausų taškiniu masažu 

Ausų taškinis masažas yra 
nemedikamentinis profilaktikos 
ir gydymo būdas. Jis yra visiems 
prieinamas, paprastas, nieko ne-
kainuojantis, jei laikomasi tam 
tik rų reikalavimų, – nepavojin-
gas sveikatai. Nors šios rūšies 
masažas pakankamai efekty-
vus, jis negali pakeisti gydytojo 
paskirtų vaistų, procedūrų ir kt. 
priemonių. Kai taškinis masažas 
taikomas su kitais gydymo bū-
dais, gali pastebimai sutrumpin-
ti ligos eigą, greičiau numalšinti 
nemalonius simptomus.

Beje, kai dėl kokių nors prie-
žasčių ligonis negali patekti pas 
gydytoją ar vartoti paskirtų vais-
tų, taškinis masažas tampa nebe 
papildomu, o pagrindiniu gydy-
mo ir profilaktikos būdu.

Bioaktyvieji taškai
Ausies kriauklės paviršiuje 

yra per 100 bioaktyvių taškų; 
sergant šienlige masažuojami 
tik 7 taškai (žr. pieš.). Sveiko 
žmogaus bioaktyvūs taškai (tai 
yra 1–2 mm skersmens nervų 
galūnėlių rezginiai; jų struk-
tūra gerai matoma tik pro mi-
kroskopą) išoriškai niekuo ne-
pasižymi. Tačiau susirgus ūmia 
liga, atitinkami taškai, juos pa-
spaudus, tampa skausmingi. 
Sergant chroniškomis ligomis, 
minimi taškai (atitinkamose 
vietose) gali pleiskanoti, pa-
rausti, sukietėti, iškilti ar pasi-
reikšti kitokiu būdu. Taškiniu 
masažu ar kitomis priemonė-
mis įveikus ligą, minėti požy-
miai prapuola.

Taškus dirginant mechaniš-
kai, termiškai, elektros srove ir 
kt. būdais, siunčiami signalai į 
vidaus organus ir smegenis. Tai 
sukelia vadinamas atsakomąsias 
reakcijas, kurios turi gydomąjį 
poveikį (t.y. paleidžiamas orga-
nizmo savigydos mechanizmas).

Nereikia baimintis, kad ma-
sažuojant reikalingą tašką bus 
paliesti šalia esantys (piešinyje 
jie nepažymėti), tuo momentu 
nereikalingi taškai. Vienu me-
tu dirginant reikalingus ir ne-
reikalingus taškus, reaguoja 
tik tie taškai, kurie „atstovauja“ 
nesveikiems organams ar sis-
temoms. 

Pasiruošimas  
masažui

Nevertėtų masažuotis tuoj 
po valgio (nebent skubiu atve-
ju), taip pat labai pavargus. Pa-
geidautina procedūras atlikti 
šiltame, išvėdintame kambary-

je, esant ramiai aplinkai ir atsi-
palaidavus. Masažuojama šva-
riomis sušildytomis rankomis 
(pamerkiamos į šiltą vandenį, 
patrinamos viena į kitą ir pan.); 
nagai – ne itin ilgi, antraip taškų 
spaudinėjimai bus skausmingi ir 
gali atsirasti įdrėskimų. 

Masažo metodika 
Pageidautina masažuoti (tai 

gali atlikti pats ligonis ar kitas 
asmuo) abiejų ausų reikiamus 
taškus vienu metu. Jei to pa-
daryti nepavyksta, galima au-
sis masažuoti paeiliui. Daro-
ma taip: suradus reikiamą taš-
ką, ausies kriauklė suspaudžia-
ma nykščiu (pageidautina, kad 
nykštys būtų nugarinėje kriau-
klės pusėje) ir smiliumi (smi-
lius yra šalia nykščio). Jeigu 
spaudžiamoje vietoje atsiran-
da šiems taškams būdingas tir-
pimas, nedidelis skausmas (kie-
no ypač jautrūs pirštų galai, šio-
je zonoje jaučia silpną pulsavi-
mą) – taškas surastas tiksliai. Po 
to taškas 15–30 kartų paspau-
džiamas. Tokia tvarka taikoma 
kiekvienam taškui.

Per dieną gali būti 3–6 taš-
kinio masažo seansai (jų skai-
čius priklauso nuo ligos sunku-
mo). Pirmąsias 2 dienas apsiri-
bojama dviem masažo seansais 
per dieną. Masažuojami ne visi, 
o tik 3 taškai (atitinkamai 3, 1 
ir 2). Trečią dieną prie pastaro-
sios trijulės pridedamas 7-asis 
taškas, ketvirtą dieną ir toliau 
masažuojami visi 7 taškai (pas-
tarųjų taškų masažo eilės tvar-
ka tokia: 6, 7, 4, 3, 1, 2, 5). Gy-
dymo kursas – 12–15 dienų. 
Esant reikalui, po 5–7 d. per-
traukos gydymo kursas gali bū-
ti pakartotas.

Ši metodika netaikoma 
esant:
 egzemai, žaizdoms, apga-

mams, spuogams (bioaktyvių 
taškų vietose), 
  pūlių (audiniuose ir są-

nariuose),
 apendicitui,
  širdies ydai, širdies in-

farktui,
  piktybiniams ar gerybi-

niams augliams,
 mėnesinėms, nėštumui,
 tuberkuliozei,
 girtumui, 
 karščiavimui,
  pasunkėjusioms psichi-

kos ligoms,
  toli pažengusiai galvos 

smegenų kraujagyslių sklerozei,
 hipertoninei ligai (II ir III 

stadijos),
 sunkioms inkstų ligoms,
 kraujavimui,
 venų ligoms,
 apskritai sunkiai ligonio 

būsenai.
Romualdas OGINSKAS

Žymėjimas: X – žiedai, O – pumpurai ir nužydėję žiedai, *** – žiedadulkes 
perneša vėjas, ^ – žiedadulkes perneša vabzdžiai, # – savidulkis augalas.

Alergizuojančių augalų žydėjimo lentelė

Alksnis *** X X
Lazdynas *** X X X
Deršva *** X X
Gluosnis *** ^ X X
Guoba *** X X
Beržas *** O X
Bukas *** O X
Uosis *** O X
Kiaulpienė # X
Platanas *** X
Rugiai *** X X
Baltažiedis vikmedis ^ X X
Pievinė miglė *** X X O O
Šunažolė *** X X O
Gelsvoji visgė ir  
poavižė ***

X X O O

Eraičinas *** X X X O O
Gyslotis *** X X X X O
Ąžuolas *** O X
Motiejukas *** O X X O O
Miežiai *** X
Kviečiai *** X
Jazminas ^ X
Šeivamedis ^ # X X
Svidrė *** X X
Vilnūnė *** X X O
Liepa ^ X X O
Kietavarpė *** X X O O
Dilgėlė *** O O O X O
Avižos *** O X
Kukurūzai *** X O
Pelynas *** O X
Rykštenė ^ X X
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Alerginės ligos: šienligė 
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zės NDNT vertino 43 aštuonio-
likos metų sulaukusių asmenų 
darbingumo lygį. 4 iš jų nusta-
tytas 30–40 proc. darbingumo 
lygis, 22 – 45–55 proc. ir tik 17 
(t. y. gerokai mažiau nei pusei) – 
60–100 proc. darbingumo lygis. 
Tačiau neįgaliojo statusą įgyja ir 
dėl jo skiriamas išmokas asmuo 
gauna tik nustačius 55 ir mažes-
nį darbingumo lygį.

Jei susirgimas laikui bėgant 
progresuoja, ryškėja komplika-
cijos, jų daugėja, darbingumo ly-
gis, žinoma, mažėja. Tokiu atve-
ju asmuo turėtų į NDNT dėl pa-
kartotinio darbingumo lygio nu-
statymo kreiptis su nauju siunti-
mu, kuriame bus pateikta medi-
cininė informacija apie tuo metu 
esamą sveikatos būklę. 

„Ar gali būti, kad asme-
niui, sergančiam I tipo cukri-
niu diabetu, sulaukus 18 me-
tų, nebenustatomas neįgalu-
mas (t. y. jis tampa visiškai 
darbingu)? Kodėl taip atsitin-
ka?“ – klausia skaitytojas Č. P.

Situaciją komentuoja Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Dokumentų 
valdymo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Nomeda Pikelytė.

Neįgalumo lygis (asmenims 
iki 18 metų) ir darbingumo lygis 
(darbingo amžiaus asmenims) 
nustatomas pagal skirtingus kri-
terijus. Kalbant konkrečiai apie 
cukrinį diabetą, pagal neįgalumo 
nustatymo kriterijus pakanka 

to, kad vaikui būtų diagnozuota 
ši liga ir iškart nustatomas vidu-
tinis neįgalumas. 

Vertinant darbingumo lygį, 
situacija yra kiek kitokia. Ser-
gant cukriniu diabetu (nei neį-
galumo lygio, nei darbingumo ly-
gio nustatymo kriterijuose cuk-
rinio diabeto tipai neišskiria-
mi), jau nebepakanka, kad bū-
tų nustatyta tik diagnozė. Svar-
bu, kokius organizmo funkcijų 
sutrikimus, t. y. komplikacijas, 
cukrinis diabetas sukėlė. Verti-
nant darbingumo lygį, atsižvel-
giama į ligos eigą, kokius ši liga 
sukėlė kitų organų (pvz., ner-
vų, akių, inkstų) sutrikimus, ko-
kio jie lygio. Jei taikant gydymą 
cuk raus kiekis kraujyje yra kon-
troliuojamas, komplikacijų nėra 

arba jos lengvos, netrukdo kas-
dienei veiklai, gydymui pakanka 
dietos, režimo ir medikamentų, 
toks žmogus laikomas darbin-
gu. O vaikas, sergantis cukriniu 
diabetu, be tėvų pagalbos dažnai 
negali savarankiškai pasirūpinti 
dienos režimu, tinkamu maitini-
musi, vartoti medikamentų, to-
dėl už nustatytą vidutinį neįga-
lumo lygį skiriama išmoka tam 
tikta prasme yra kompensaci-
nė priemonė tėvams, kurie gali-
mą savo darbo laiką skiria vaiko 
priežiūrai (pvz., kad vaikas lai-
kytųsi dietos, režimo, laiku iš-
gertų vaistus arba juos suleistų). 
Be abejo, sukakus pilnametys-
tei vaikas netampa sveikesnis, 
bet pats gali savimi pasirūpinti, 
normaliai dalyvauti socialinia-

me gyvenime, darbo rinkoje. Juk 
ir vertinamas ne jo sveikatos, o 
darbingumo lygis, kuris nustato-
mas atsižvelgiant ir į medicininį, 
ir į socialinį faktorių. 

Teigti, kad sukakus pilname-
tystei cukriniu diabetu sergan-
tis asmuo visada pripažįstamas 
darbingu, nėra teisinga. Kaip mi-
nėta, kai diabetas sukelia kom-
plikacijas, t. y. dviejų ar daugiau 
organų sistemų pažeidimus, kai 
gydymui būtinas režimas, dieta, 
medikamentai, be kurių būklė 
staigiai blogėja, žmogui nusta-
tomas 50 proc. darbingumo ly-
gis. Esant sunkesnėms būklėms, 
gali būti nustatytas ir mažesnis, 
net iki 10 proc., darbingumo ly-
gis. 2016 m. dėl cukrinio dia-
beto kaip pagrindinės diagno-

Klausėte–atsakome Cukrinis diabetas ir neįgalumas

Akivaizdžiai padaugėjus to-
kių atvejų, NDNT specialistai, 
siekdami įsitikinti, kad senyvo 
amžiaus žmonės iš tikrųjų yra 
visiškai nesavarankiški, paban-
dė apsilankyti jų namuose. Pa-
sitaikė atvejų, kai NDNT vertin-
tojai ligonio namuose apskritai 
nerado. Vieni esą buvo išėję į 
polikliniką išsirašyti vaistų, kiti 
darbavosi darže ar pan. 

Užfiksavus tokių radikalių 
neatitikimų, NDNT direktorius 
išleido įsakymą, kuriame nuro-
dė, kad sprendimai dėl slaugos 
poreikio demencija sergantiems 
asmenims nustatymo būtų pri-
imami tik apžiūrėjus ligonį na-
muose ir įvertinus jo savaran-
kiškumą, o ne pasikliaujant gy-
dytojų pateiktu savarankišku-
mo indeksu. Pasak M. Žymanto, 
ši žinia greitai nuvilnijo per me-
dikų bendruomenę. Rezultatas: 
2016 m. vasarį slaugos poreikis 
buvo nustatytas 62 asmenims, 
o priežiūros (pagalbos) – 46. 
2017-ųjų sausį slauga – jau tik 
36, o priežiūra (pagalba) – 73 
asmenims.

Neįgalumo nustatymas – 
bendras dviejų 

ministerijų rūpestis
NDNT direktorius M. Žy-

mantas akcentuoja, kad nusta-
tant neįgalumą, vertinami du 
komponentai: medicininiai ir 
socialiniai (savarankiškumo) 
kriterijai. Ne be reikalo neįga-
lumo nustatymo kriterijų apra-
šą pasirašo sveikatos apsaugos 
ir socialinės apsaugos ir darbo 
ministrai. Deja, dar gana daž-
nai gydytojai neskiria pakan-
kamai laiko šiems kriterijams 
išstudijuoti, į juos įsigilinti. To-
dėl NDNT pateikiamuose siun-
timuose pasitaiko įrašų, kai me-
dikas netiksliai nurodo diagno-
zę – parašo, kad ligonis serga, 
pavyzdžiui, III-IV laipsnio šir-
dies nepakankamumu. Gavę to-
kį įrašą NDNT specialistai pri-
versti kreiptis papildomų doku-
mentų. A. Garšvos teigimu, apie 
tokius atvejus visada informuo-
jami sveikatos priežiūros įstaigų 
administracijų vadovai. 

Nuo praėjusių metų vidurio 
NDNT turi labai svarbų įrankį – 
nustačiusi, kad medikas keletą 

kartų pateikia neteisingus duo-
menis, gali kreiptis į Valstybinę 
akreditavimo sveikatos priežiū-
ros veiklai tarnybą prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos dėl 
gydytojo licencijos sustabdy-
mo. Pasak M. Žymanto, kol kas 
tai labiau prevencinė nei bau-
džiamoji priemonė, tačiau dide-
lių klaidų jau dabar nustatoma 
kur kas mažiau. 

NDNT direktorius neslepia, 
kad pastaruoju metu gerokai 
pagausėjo medikų bendruome-
nių kvietimų atvykti į jų rengia-
mas konferencijas, pristatyti tei-
sės aktus, paaiškinti, kaip tinka-
mai parengti kokybiškus siunti-
mus į NDNT.

Vidinė kontrolė – 
objektyviems 

vertinimams užtikrinti 
M. Žymanto teigimu, sie-

kiant, kad neįgalumo, darbingu-
mo lygio ar specialiųjų poreikių 
vertinimas būtų visur vienodai 
objektyvus ir teisingas, pačios 
tarnybos viduje diegiamos įvai-
rios kontrolės priemonės. 

Viena jų – rotacijos principas. 
Jos esmė – tas pats NDNT specia-
listas negali pakartotinai vertinti 
asmens neįgalumo. Jį atlieka kito 
skyriaus specialistas. Taip užker-
tamas kelias galimiems išanksti-
niams ligonio ir vertintojo susi-
tarimams.

NDNT atlieka ir periodi-
nius patikrinimus. Nuo šių me-
tų įdiegta nauja tikrinamų bylų 
atrankos sistema. Du kartus per 
metus, siekiant išvengti žmo-
giškojo faktoriaus, bylas atsi-

tiktiniu būdu atrinks automati-
nė sistema. Iš kiekvieno NDNT 
skyriaus bus atrinkta po 60 bylų 
(per metus – po 120 bylų). Bus 
tikrinamos visų rūšių – ir neį-
galumo, ir darbingumo lygio, ir 
specialiųjų poreikių nustatymo 
bylos. Tai, kad bet kuriuo me-
tu gali būti patikrina bet kurio 
vertintojo byla, turėtų užkardyti 
nesąžiningumo atvejus.

Dar viena kontrolės priemo-
nė – gyventojų skundų tyrimas. 
M. Žymanto teigimu, Antikorup-
cinė komisija tikrina kiekvieną 
pranešimą apie galimą piktnau-
džiavimą neįgalumo nustatymu. 
NDNT skatina gyventojus infor-
muoti ir apie korupcijos atve-
jus – atlieka anoniminę apklau-
są. Pilietiški žmonės raginami 
atvirai atsakyti į klausimus, o 
kadangi tai galima padaryti ne 
tik raštu, bet ir internetu, ano-
nimiškumas leidžia būti mak-
simaliai atviriems. M. Žyman-
tas vardija teigiamus poslin-
kius: 2015 m. manančių, kad 
nustatant neįgalumą yra gali-
mų korupcijos apraiškų, buvo 
12 proc., o 2016-aisiais taip tei-
giančių sumažėjo iki 9 proc. Tie-
sa, nepaisant apklausos anoni-
miškumo, konkrečių atvejų (pa-
vardžių ar pinigų sumų) neįvar-
dijo nė vienas respondentas. Vis 
dėlto tai, kad viešoji nuomonė 
gerėja, – pozityvus dalykas. 

NDNT direktorius akcentavo 
ir mažėjantį neįgaliųjų skundų 
skaičių Ginčų komisijai. Praė-
jusiais metais tokių skundų su-
mažėjo beveik 100. Pasak jo, tai 
rodo, kad besikreipiantys žmo-

nės patenkinti NDNT specialis-
tų darbu ir neieško tolesnių tei-
sinių kelių priimtiems sprendi-
mams pakeisti.

Regos negalią vertins 
visi skyriai 

NDNT direktorius pristatė ir 
pastaruoju metu įvykusias teri-
torines pertvarkas. Nuo šių me-
tų panaikintas Kauno teritorinis 
skyrius, anksčiau vertinęs regos 
negalią turinčius žmones. Dabar 
šį darbą atlieka visi skyriai. Tam, 
kad tai būtų daroma kompeten-
tingai, buvo organizuoti moky-
mai, kuriuose dalyvavo daugu-
ma vertintojų.

Nuo praėjusių metų spalio 
pasikeitė ir Kazlų Rūdos savi-
valdybėje gyvenamąją vietą dek-
laravusius asmenis aptarnau-
jantis NDNT skyrius. Iki tol čia 
gyvenančių žmonių neįgalumą, 
darbingumo lygį bei specialiuo-
sius poreikius vertino NDNT Ma-
rijampolės teritorinis skyrius, o 
dabar juos priima Kauno terito-
riniai skyriai. Pasak M. Žyman-
to, tai buvo padaryta atsižvel-
gus į besikreipiančių žmonių 
srautus. Tam, kad gyventojai to-
lygiau pasiskirstytų, kad suma-
žėtų vertintojų darbo krūvis ir 
žmonėms nereikėtų ilgai laukti 
eilėse, Kazlų Rūdos teritorija pri-
skirta Kauno skyriams. Tai pada-
ryta iš anksto išanalizavus susi-
siekimo viešuoju transportu ga-
limybes, informavus medikus ir 
gyventojus. Ši permaina turėtų 
užtikrinti geresnį aptarnavimą. 

Aldona MIlIEšKIENĖ
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Vertinant neįgalumą – didesnė kontrolė

Iš įprasto ritmo dažnai išmu-
ša liga. Ji stipriai paveikia žmo-
gaus gyvenimą.

Pasak psichologų, tai ne-
norminis gyvenimo įvykis: jo 
negali numatyti, suplanuoti, 
jam pasiruošti. Kaip ir kiekvie-
nas sukrėtimas, liga gali žmo-
gų arba sužlugdyti, arba augin-
ti. Ji gali tapti prielaida peržiū-
rėti savo vertybes, keisti gyve-
nimo būdą. 

Kanadietis psichoterapeu-
tas Gi Corno rašo: „Paradoksa-
lu, kad būtent sunki liga, smar-
kiai ribojanti mūsų jėgas bei ga-
limybes, gali suteikti mums ne-
regėtos dvasios stiprybės, pa-
žadinti snaudusius talentus bei 
atverti akis į ligi tol uždarą dva-
sinį pasaulį.“

Jei žmogaus protas, jaus-
mai išlieka nepažeisti, jei pats 
to nori, jis gali padaryti labai 
daug: skirti dėmesio mėgsta-
mai veiklai, kuriai, sveikas bū-
damas, galbūt neturėjo laiko, 
gali bendrauti, augti kaip asme-
nybė. Išmokstame atskirti, kas 
gyvenime yra esminiai dalykai, 
o kas praeinantys, fasadiniai.

Stengdamiesi dvasios pil-
natvėje nugyventi dar vieną 
dieną, mes pažadiname savyje 
tokias dvasines jėgas, apie ku-
rių buvimą nė nenutuokėme. 
Mes turime neišnaudotą po-
tencialą, kurį bet kada galima 
panaudoti. 

Įkvepiantys Dalai Lamos 
žodžiai: „Kiekvieną rytą, kai at-
sikeliate, pagalvokite, kaip pa-
sisekė, kad esu gyvas, gyvenu 
nuostabų gyvenimą ir nešvais-
tysiu jo veltui. Aš naudosiu visą 
savo energiją, kad tobulėčiau, 
kad augčiau, kad atverčiau sa-
vo širdį kitiems žmonėms. Ne-
būsiu kitiems piktas ir nege-
ras. Aš jiems padėsiu kiek tik 
galėsiu.“

Parengė Janina OžAlINSKAITĖ 

Aukime ir 
tobulėkime

Žmogus taip sutvertas, 
kad jis nuolat yra proce-
se, kelionėje. Tai augimas 
visomis prasmėmis. Jis 
prasideda nuo žmogaus 
gimimo ir tęsiasi visą gy-
venimą. 
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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, balandžio 3 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/2 s. 10:00 Seserys. N-7. 17 s. (kart.). 
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 18 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Dėmesio centre. 22:05 Trum-
posios žinios. 22:10 Premjera. Neapy-
kantos kariai. Salafitų šaukimas į džiha-
dą. (subtitruota). 23:05 Trumposios ži-
nios. 23:10 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7. 30 s. 00:10 Savaitė. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 11/2 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, balandžio 4 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/3 s. 10:00 Seserys. N-7. 18 s. (kart.). 
11:00 Stilius. (kart.). 11:45 Neapykantos 
kariai. Salafitų šaukimas į džihadą. (sub-
titruota, kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 19 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-metį pasitin-
kant. Dokumentinė istorinė laida „Lietu-
vos kolumbai“. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 Trum-
posios žinios. 23:25 Premjera. Drakula. 
N-14. 6 s. 00:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Šilingas. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 11/3 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emigran-
tai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, balandžio 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/4 s. 10:00 Seserys. N-7. 19 s. (kart.). 
10:55 Emigrantai. (kart.). 11:45 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 20 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Gžimekas. N-7. 1 s. 00:20 Stilius. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 11/4 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 6 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/5 s. 10:00 Seserys. N-7. 20 s. (kart.). 
10:55 Gyvenimas. (kart.). 11:50 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 21 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių turnyras. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Premjera. Greiti ir įsiu-
tę. N-14. 00:35 Trumposios žinios. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
11/5 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, balandžio 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/6 s. 10:00 Seserys. N-7. 21 s. (kart.). 
11:05 Specialus tyrimas. (kart.). 12:00 
Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 22 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 Muš-
kietininkai 2. N-7. 2/10 s. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Premjera. Dangorai-
žio apiplėšimas. N-14. 00:30 Trumpo-
sios žinios. 00:35 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 11/6 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 10 
s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou 
„60 akimirkų“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. (tęsinys, kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 8 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 20 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 21 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 17 
s. 07:55 Džiunglių knyga 2. 2/6 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji 
Arktis. 4 d. Islandija. Ugnies ir ledo že-
mė. (subtitruota). 13:05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Banginių stebėtoja. 
(subtitruota). 14:05 Džesika Flečer. N-7. 
21, 22 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. (sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Lietu-
vos televizijos jubiliejui. TV šou „60 aki-
mirkų“. 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. Kietakiaušiai. N-7. (subtitruo-
ta). 00:40 Trumposios žinios. 00:45 Pa-
saulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. 4 
d. Islandija. Ugnies ir ledo žemė. (subti-
truota, kart.). 01:35 Pasaulio dokumen-
tika. Banginių stebėtoja. (subtitruota, 
kart.). 02:30 Džesika Flečer. N-7. 21, 
22 s. (kart.). 04:05 Stilius. (kart.). 04:45 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 9 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 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. Tobotai 1. 21 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/7 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 25 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 20 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Didžiosios or-
kos – pokyčių pranašės. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Indo slėnio lobiai. 3 d. Apie dievus ir 
žmones. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 
12/1 s. Laikrodžiai. 15:20 Gamtos ins-
pektoriai. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės vė-
liavnešiai. 16:25 Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-metį pasitinkant. Premjera. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Chaimas 
Frenkelis. 17:15 Auksinis protas. (kart.). 
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė 
žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Prem-
jera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 11 s. 
21:50 Trumposios žinios. 21:55 Premje-
ra. Tuštybės mugė. N-7. 00:10 Trumpo-
sios žinios. 00:15 Kino žvaigždžių alėja. 
Nostalgija. N-7. (kart.). 02:20 Pasaulio 
dokumentika. Didžiosios orkos – poky-
čių pranašės. (subtitruota, kart.). 03:15 

Pirmadienis, balandžio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (15). N-7. 06:55 Simpsonai 
(2) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (3) (R). 
N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (12). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2566). N-7. 10:00 
Ekstrasensai detektyvai (23). N-7. 11:05 
Namai. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (15). 13:30 Simpsonai (4). N-7. 
14:00 Simpsonai (5). N-7. 14:30 Pažadė-
toji (1135). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1136). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (152). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (67). N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 
21:00 Šviesoforas (13). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Įvykis. N-14. 00:15 Im-
perija (12). N-14. 01:15 Rouzvudas (13). 
N-7. 02:05 Vikingai (25). N-14. 03:00 Te-
reza ir Moricas. Gražiausios akimirkos 
(1). N-7. 03:55 Tereza ir Moricas. Gra-
žiausios akimirkos (2). N-7.

Antradienis, balandžio 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (16). N-7. 06:55 Simpsonai 
(4) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (5) (R). N-7. 
07:55 Rezidentai (67). N-7. 08:25 Švie-
soforas (13). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2567). N-7. 10:00 Ekstrasensai detekty-
vai (24). N-7. 11:00 Pakartok!. N-7. 12:00 
Aš - superhitas (33). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (16). 13:30 Simpso-
nai (6). N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1137). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1138). N-7. 15:30 Itališka meilė 
(153). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (68). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Šviesoforas (14). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Linkėjimai 
iš Paryžiaus. N-14. 00:15 Imperija (13). 
N-14. 01:20 Rouzvudas (14). N-7. 02:10 
Vikingai (26). N-14.

trečiadienis, balandžio 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (17). N-7. 06:55 Simpsonai 
(6) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (7) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (68). N-7. 08:25 
Šviesoforas (14). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2568). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (25). N-7. 11:00 Prieš srovę. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (34). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (17). 
13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simp-
sonai (9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1139). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1140). N-7. 15:30 
Itališka meilė (154). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (69). N-7. 20:00 Gero vakaro 
šou. N-7. 21:00 Šviesoforas (15). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų 
loto. 22:30 Taksi 4. N-7. 00:15 Imperija 
(14). N-14. 01:15 Rouzvudas (15). N-7. 
02:10 Vikingai (27). N-14.

ketvirtadienis, balandžio 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (18). N-7. 06:55 Simpsonai 
(8) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (9) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (69). N-7. 08:25 
Šviesoforas (11). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2569). N-7. 10:00 Virtuvė (1). N-7. 
10:30 Virtuvė (2). N-7. 11:00 Gero vaka-
ro šou. N-7. 12:00 Aš - superhitas (35). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(18). 13:30 Simpsonai (10). N-7. 14:00 
Simpsonai (11). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (1141). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1142). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (155). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (70). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Šviesoforas (16). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Išpirka. N-14. 00:20 Imperija 
(15). N-14. 01:20 Rouzvudas (16). N-7. 
02:10 Vikingai (28). N-14.

Penktadienis, balandžio 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (19). N-7. 06:55 Simpsonai 
(10) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (11) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (70). N-7. 08:25 
Šviesoforas (16). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2570). N-7. 10:00 Virtuvė (3). 
N-7. 10:30 Virtuvė (4). N-7. 11:00 Fa-
rai. N-7. 12:00 Aš - superhitas (36). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(19). 13:30 Simpsonai (12). N-7. 14:00 
Simpsonai (13). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1143). N-7. 15:30 Itališka meilė (156). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Aukštyn. 21:20 King Kongas. 
N-7. 01:10 Liepsnojanti meilė 2. N-14.

Šeštadienis, balandžio 8 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (8). 07:00 Nindžago: 

Pirmadienis, balandžio 3 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (98). 07:05 „Džiumandži“ 
(36). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ 
(17). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (14). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (15). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. Socialinė aktualijų laida. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 13:35 Būk 
mano meile! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(63). N-7. 15:30 „Amžina meilė“ (64). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Raudonkepuraitė. N14. 00:20 „Kultas“ 
(15). N14. 01:15 „Strėlė“ (21). N-7. 02:05 
„Kortų namelis“ (9). N14.

Antradienis, balandžio 4 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (99). 07:05 „Džiumandži“ 
(37). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ 
(18). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (16). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (17). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 
valandos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (65). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (66). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Anapus nežinomybės. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Balta-
sis dramblys. N14. 00:05 „Kultas“ (1). 
N14. 01:00 „Strėlė“ (22). N-7. 01:50 
„Kortų namelis“ (10). N14.

trečiadienis, balandžio 5 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (19). 07:05 „Džiu-
mandži“ (38). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (19). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (18). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (19). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (67). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (68). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Ka-
linių žmonos. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Gatvių kovotojas. N14. 00:15 
„Kultas“ (2). N14. 01:10 „Strėlė“ (23). 
N-7. 02:00 „Kortų namelis“ (11). N14.

ketvirtadienis, balandžio 6 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (20). 07:05 „Džiu-
mandži“ (39). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (20). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (20). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (21). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (69). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (70). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Gran Torino. 
N14. 00:35 „Kultas“ (3). N14. 01:30 „Tai-
kinys“ (1). N-7. 02:20 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 02:45 Alchemija. Kultūri-
nė publicistika. 03:15 RETROSPEKTY-
VA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 7 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (21). 07:05 „Džiu-
mandži“ (40). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (21). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (22). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (23). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... (kart.) 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (71). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (72). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 PREMJERA Žmogus iš 
plieno. N-7. 23:45 Galutinis tikslas. N14. 
01:40 Gran Torino (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (39) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris II“ (20) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (22). 07:45 „Ančiukai Duoniu-
kai“ (3). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ 
(18). 08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 
(1). 09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (13). 
09:30 „Saugokis meškinų“ (13). 09:45 
„Saugokis meškinų“ (14). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Tomas Litlis ir stebuklin-
gas veidrodis. 11:30 Mis Slaptoji agen-
tė 2. Ginkluota ir žavinga. N-7. 13:45 
Trys nindzės sugrįžta. 15:40 Didžiosios 
atostogos. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Linksmosios pėdutės. 
21:35 Ponas ir ponia gangsteriai. N-7. 
23:35 Vaikinams tai patinka! N14. 01:25 
Žmogus iš plieno (kart.). N-7.

Sekmadienis, balandžio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (40) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris II“ (21) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (23). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(4). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (19). 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
„Saugokis meškinų“ (15). 09:45 „Sau-
gokis meškinų“ (16). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Asteriksas. Dievų žemė. 11:45 
Policininkai ir Robersonai. 13:40 Pričiu-
pom! N-7. 14:10 Mylėti(s) smagu. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. Muzikinis 
talentų šou. 22:10 PREMJERA Opera-
cija „Salazaras“. N14. 00:15 Pragaras 
Konektikute. N14. 02:05 Ponas ir ponia 
gangsteriai (kart.). N-7.

Pirmadienis, balandžio 3 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (70) (kart.). N-7. 
08:05 „Voratinklis“ (12) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (394) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (15) (kart.). N-7. 13:20 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (4). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (45). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (71). N-7. 16:50 „Prokurorų pati-
krinimas“ (395). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (16). 
N-7. 19:30 Voratinklis. Deimantų dulkės. 
I dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (75). N-7. 21:30 Re-
krūtas. N14. 23:50 Forestas Gampas 
(kart.). N-7. 02:25 „Sekso magistrai“ 
(9) (kart.). N14. 03:25 „Sekso magis-
trai“ (10) (kart.). N14. 04:20 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (75) (kart.). N-7. 04:45 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (45) (kart.). 
05:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(46) (kart.). 05:25 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (47) (kart.).

Antradienis, balandžio 4 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(10). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (71) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (13) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikri-
nimas“ (395) (kart.). N-7. 12:15 „Kije-
vo operatyvinė grupė“ (16) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (5). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (46). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (72). N-7. 16:50 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (396). N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (17). N-7. 19:30 Voratinklis. Dei-
mantų dulkės. II dalis. N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (76). 
N-7. 21:30 Kvailių apsauga. N-7. 23:25 
Rekrūtas (kart.). N14. 01:40 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (10) (kart.). N-7. 02:30 
„Sostų karai“ (1). N14. 03:20 „Penktoji 
pavara“ (7). 04:05 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (76) (kart.). N-7. 04:30 „Penktoji pa-
vara“ (6) (kart.).

trečiadienis, balandžio 5 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (72) 

TV3

LNK

BTV

Spinjitzu meistrai (1). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (63). 08:00 Ančiukų isto-
rijos (9). 08:30 Kempas ir draugai. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Pasaulis pa-
gal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 
Kaip sukurti tobulą vaikiną. N-7. 12:55 
Išsinuomokit vaiką!. 14:50 Prieskonių 
princesė. N-7. 16:45 Ekstrasensų mū-
šis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Aš - superhitas. N-7. 
21:30 Žmogus su geležine kauke. N-7. 
00:10 Babilonas. N-14. 02:05 Liepsno-
janti meilė 3. N-14.

Sekmadienis, balandžio 9 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (9). 07:00 Nindžago: Spin-
jitzu meistrai (2). N-7. 07:30 Vėžliukai 
nindzės (64). 08:00 Ančiukų istorijos 
(10). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Ku-
linariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Arlo - kalbantis paršelis. N-7. 12:40 Au-
dros karys. N-7. 14:25 Keturkojis Kupi-
donas. N-7. 16:20 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Lietuvos talentai. N-7. 
22:30 Laiko kilpa. N-14. 00:55 Per daug, 
per mažai. N-14. 02:30 Monstrų vidurinė 
mokykla. Baubjorkas, Baubjorkas. N-7

LRT
Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lo-
biai. 3 d. Apie dievus ir žmones. (subti-
truota, kart.). 04:05 Puaro. N-7. 12/1 s. 
Laikrodžiai. (kart.). 05:35 Klausimėlis.lt.

(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (14) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(21) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (396) (kart.). N-7. 12:15 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (17) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (6). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (47). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (73). N-7. 16:50 „Proku-
rorų patikrinimas“ (397). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(18). N-7. 19:30 Voratinklis. Deimantų 
dulkės. III dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (77). N-7. 
21:30 Javos karštis. N14. 23:35 Kvailių 
apsauga (kart.). N-7. 01:25 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (11) (kart.). N-7. 02:15 
„Sostų karai“ (2). N14. 03:10 „Penktoji 
pavara“ (8). 03:55 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (77) (kart.). N-7. 04:20 „Penktoji pa-
vara“ (7) (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 6 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(12). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (73) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (15) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(22) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (397) (kart.). N-7. 12:15 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (18) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (7). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (48). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (74). N-7. 16:50 „Proku-
rorų patikrinimas“ (398). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(19). N-7. 19:30 Voratinklis. Deimantų 
dulkės. IV dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Žydrasis griaustinis. N14. 23:45 Javos 
karštis (kart.). N14. 01:45 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (12) (kart.). N-7. 02:35 „Sostų 
karai“ (3). N14. 03:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (4) (kart.). N-7. 04:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (5) (kart.). N-7. 05:05 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 7 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(13). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (74) 
(kart.). N-7. 08:00 „Kvapų detektyvas“ 
(7). N-7. 09:05 „Kvapų detektyvas“ (8). 
N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(398) (kart.). N-7. 12:15 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (19) (kart.). N-7. 13:20 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (8). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (49). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (75). N-7. 16:50 „Prokurorų pati-
krinimas“ (399). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (20). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(13) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (13) (Wres-
tling - SmackDown 2). N-7. 21:30 Ti-
kras teisingumas. Miesto kovos. N14. 
23:20 Žydrasis griaustinis (kart.). N14. 
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (13) 
(kart.). N-7. 02:20 „Sostų karai“ (4). N14. 
03:10 Tikras teisingumas. Miesto kovos 
(kart.). N14. 04:35 „Kvapų detektyvas“ 
(7) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 8 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (6) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (7) (kart.). N-7. 08:05 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (8) (kart.). N-7. 
09:00 Autopilotas. apie automobilius. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Mano siaubū-
nėlis“ (3). 11:00 Galiūnų čempionų ly-
ga. Bulgarija. 12:05 Foilo karas. Pen-
kiasdešimt laivų. N-7. 14:10 „Žiniuonis“ 
(2). N-7. 15:15 „Džuna“ (7). 16:15 „Kas 
žudikas?“ (20). N-7. 17:25 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis faras“ 
(23). N-7. 19:30 Muzikinis iššūkis. 21:30 
MANO HEROJUS Amerikos nindzė. Su-
sidorojimas. N-7. 23:35 AŠTRUS KINAS 
Namas girios glūdumoj. S. 01:25 „Sos-
tų karai“ (3) (kart.). N14. 02:30 „Sostų 
karai“ (4) (kart.). N14. 03:20 Muzikinis 
iššūkis (kart.). 04:50 „Mano siaubūnė-
lis“ (3) (kart.).

Sekmadienis, balandžio 9 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Bul-

garija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena 
už visus“ (132). N-7. 09:35 „Nepapras-
tai mieli!“ (1). 10:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (49). 11:05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (50). 11:35 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (51). 12:05 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (52). 12:35 
Gyvenimiškos istorijos. 13:35 Sveikini-
mai. 16:15 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (24). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis fa-
ras“ (24). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mū-
šis“ (10). N-7. 21:45 Pabandom iš nau-
jo. N14. 23:50 „PREMJERA Gyvi numi-
rėliai“ (1). N14. 00:50 „PREMJERA Gy-
vi numirėliai“ (2). N14. 01:45 Amerikos 
nindzė. Susidorojimas (kart.). N-7. 03:20 
Namas girios glūdumoj (kart.). S. 04:50 
„Nepaprastai mieli!“ (1) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Didžiosios Britanijos Esekso grafystėje gyvenantys Ma-
riana ir Tomis Pilingai susituokė 1995-aisiais. Jie bu-
vo tikri pirmeiviai. Iki tol jokie santuokų rūmai nebuvo 
matę jaunavedžių, kurių veidus ryškiai žymėtų Dauno 
sindromas. Jų lūpose nenyksta šypsena – laimingai su-
siklosčiusio gyvenimo ženklas. Žurnalistai, tūkstančiai 
draugų internete stebi šios šeimos gyvenimą. Domi-
si, abejoja ir... pavydi. Taip džiaugtis gyvenimu ne kie-
kvienam duota.

Irma Laiškonienė daug metų ati-
dėliojo svajonę baigti vidurinę ir 
įgyti patinkančią profesiją aukš-
tojoje mokykloje. 

Moteris dirbo įvairius dar-
bus namuose: prekiavo telefo-
nais, buitine technika ir netgi 
malkomis. Panevėžietė telefonu 
bendraudavo su klientais, pri-
imdavo užsakymus, koordina-
vo krovinių gabenimo maršru-
tus. Vadybininkės darbas jai pui-
kiai sekėsi. Laiškoniai persikėlė į 
erd vesnį butą, nemažai pakelia-
vo po Lietuvą ir Europą. „Gyve-
nimu nereikia skųstis, jį reikia 
gyventi“, – tokios nuostatos lai-
kosi moteris.

Į vidurinės mokyklos suolą 
Irma grįžo po 30 metų pertrau-
kos, jau sulaukusi 48-erių. Per-
nai baigė Panevėžio suaugusių-
jų ir jaunimo mokymo centrą. 
Iš pradžių kasdien važiuodavo į 
mokyk lą, bet vėliau, patarta gy-
dytojų, mokslus tęsė namuose.

Pagrindinėje mokykloje – so-
vietmečiu ji baigė tuometę Kau-
no specialiąją mokyklą neįgalie-
siems – jai sekėsi tikslieji moks-
lai, ypač matematika. Ir šį kartą ji 
vienintelė iš mokyklos abiturien-
tų gavo atestatą su pagyrimu.

Pernai dėl tėvą užklupusios 

sunkios ligos ji atidėjo išsvajotas 
psichologijos studijas. Tačiau vi-
siškai jų atsisakyti neketina.

Šiemet vasarą Laiškoniai 
švęs sidabrines vestuves. Ant 
vyro Giedriaus pečių – visi na-
mų ruošos, kiti buities darbai. 
„Reikia mokėti nusileisti ir, žino-
ma, mylėti“, – įsitikinusi moteris, 
paklausta, kaip šeimai pavyksta 
taip gražiai sutarti.

Netrukus po poros vestuvių 
G. Laiškonis patyrė traumą, susi-
laužė dubens kaulus. Kelis mėne-
sius praleido lovoje. G. Laiškonis 
prisimena tada labai gerai supra-
tęs, kaip jaučiasi neįgalus žmogus.

Irma gimė sveika. Kai mergai-
tei buvo 7 mėnesiai, ją paskiepi-
jo nuo poliomielito. Kūdikį ištiko 
šokas, o netrukus paaiškėjo, kad 
sutriko jos fizinė raida. Tėvai il-
gai nenustojo vilties, kad jaunė-
lė vaikščios, vežiojo ją pas gydy-
tojus, tačiau mergaitė vis tiek ne-
valdė kojų. Irma dėkinga tėvams, 
kad jie ją augino kaip sveiką vai-
ką, neuždarė tarp keturių sienų, 
kaip nutiko daugeliui jos likimo 
vaikų sovietiniais laikais.

Moteris žavisi tokio pat liki-
mo vakariečiais, vežimėliais ke-
liaujančiais po visą pasaulį. „Va-
dinasi, jie gyvena“, – sako ji.

Vyras žmonai – rankos ir kojos
Inga Smalskienė tinklalapyje www.panskliautas.lt pasakoja, kad 
nuo vaikystės nevaikštanti penkiasdešimtmetė pernai gavo vidu-
rinės mokyklos baigimo atestatą ir žada studijuoti psichologiją.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Dauno sindromas 
netemdo šeimos laimės 

Idėja numegzti naujagimiams 
kojinyčių kilo darbščiųjų rankų 
būrelio „Kamanės“ narei Marytei 
Tupčiauskienei. Kai iš Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projekto 
buvo įgyta geros vilnos, prie dar-
bo sėdo visas „kamanių“ būrys. 
Daugiausiai kojinyčių numezgė 
Birutė Gružinskienė.

Anūkams ar net proanū-
kiams mezginius matavusios 
moterys nutarė, kad kai kurios 
numegztos kojinytės išėjo šiek 
tiek per didelės naujagimiams. 
Tad nutarta didžiąsias padova-
noti Vaikų ligų skyriui.

Vilkaviškio ligoninės Akuše-
rijos ir ginekologijos skyriaus 
vedėja Skirmantė Švarcienė bei 

Vaikų ligų skyriaus vedėja Kris-
tina Kubilienė sakė, kad mezgi-
niai tikrai pravers jų pacientams. 
Mat ne visos mažylių mamos turi 
galimybių aprūpinti savo vaiku-
čius vilnoniais drabužėliais. Vil-
nonės kojinytės naujagimiams ir 
kūdikiams labai naudingos, nes 
vilna per odą stimuliuoja pėdu-
tes, skatina kraujotaką, gerina 
natūralius termoreguliacinius 
kūno procesus.

„Kamanių“ dovanas atnešu-
sios M. Tupčiauskienė, Albina 
Laimantavičienė ir Dalė Balta-
navičienė pažadėjo, kad tai ne 
paskutinis jų vizitas. Darbščių-
jų rankų būrelis ir toliau ketina 
megzti kojinytes bei jomis nuolat 
aprūpinti mažuosius pacientus. 

„Kamanių“ dovana – kojinytės 
naujagimiams

Vilkaviškio krašto  laikraštyje „Santaka“ išspausdintas Eglės Kvie-
sulaitienės straipsnis, pasakojantis apie tai, kad Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos „Kamanių“ būrelio moterys ligoninės mažie-
siems pacientams numezgė kelias dešimtis kojinyčių ir kepuryčių. 

Laimės nepaslėpsi
Mariana turi seserį Lindę, 

kuri šeimos šventės proga britų 
laikraščiui „The Sun“ papasako-
jo: „Tą dieną, kai juodu susipaži-
no, Mariana grįžo namo su pačia 
plačiausia šypsena veide. Ji ne-
galėjo nustoti kalbėti ir vis pasa-
kojo apie naują draugą, klausė, 
ar Tomis galėtų ateiti pas mus 
papietauti.“

Netrukus Tomis sukaupė visą 
drąsą ir paklausė, ar mergina ne-
sutiktų už jo tekėti. Be abejo, prieš 
tai jis aptarė jautrų reikalą su nu-
mylėtinės mama, kuri su džiaugs-
mu sutiko šią žinią, nes jau buvo 
įsitikinusi, kad jaunuoliai tikrai 
labai myli vienas kitą. Mariana 
nedvejodama atsakė: taip!

Žinia šokiravo 
visuomenę: ką jie daro?!

Artimieji ir draugai sveiki-
no laimingus jaunavedžius, o vi-
suomenėje kilo kritikos banga. Iš 
visų pusių lėkė aštrios replikos: 
negalima, neįmanoma, ką jie da-
ro... Daugelis buvo įsitikinę, kad 
žmonės su Dauno sindromu ne-
turėtų kurti šeimos.

Bet štai praėjo 22 metai – na, 
ir kas pasirodė esąs teisus? Di-
džiulį skandalą kadaise sukėlu-
si pora tikina, kad jų meilė da-
bar – dar stipresnė. Tomis šyp-
sosi pozuodamas fotografui su 
marškinėliais, ant kurių parašy-
ta: „Geriausias vyras“. Na, o Ma-

riana, aišku, vilki marškinėlius 
„Geriausia žmona“. O kas vis dar 
netiki ir kasmet laukia žinutės 
apie skyrybas, gali žvilgterėti į 
nuotraukas jų paskyroje socia-
liniame tinkle Facebook. Juodu 
glaustosi lyg balandėliai, žaidžia, 
juokauja ir nepavargsta įtikinėti: 
tik dėl meilės verta gyventi. Ma-
riana ir Tomis internete turi net 
8 tūkstančius draugų.

Įvairiose šalyse jau atsiran-
da ir daugiau panašių šeimų. Juk 
jaunuoliai su Dauno sindromu vis 
geriau integruojasi į visuomenę, 
lanko mokyklas, ieško darbo, tai-
gi nebesėdi namuose. Jie įsimyli, 
draugauja. Tėvams rebusas: ar 
tikrai paleisti tuos paukštelius iš 
lizdo? Ar jie sugebės patys gyven-
ti? Per stipri kontrolė – blogai, o 
jei paleisi vadžias – gali nutikti 
nelaimė. Verkiant reikia rimtų ty-
rimų, analizių, išvadų, patarimų.

Ne visai tikra šeima?
Apie Pilingų šeimą sakyta ir 

taip: ne visai tikra ta šeima, lyg 
realybės šou, lyg filmo siužetas... 
Ir pradžia buvo tokia juokinga... 
Tomis žaislų automate laimėjo 
žiedą ir ištiesė jį savo mylima-
jai, manydamas, kad tokios „ju-
velyrikos“ visai pakaks. Vis dėl-
to artimieji paskatino užsisaky-
ti žiedus parduotuvėje. Ir vestu-
vės buvo pačios tikriausios. Jau-
noji vilkėjo pūstą baltą suknelę, 
o jos galvą puošė karūna.

Marianai šiandien – 45, To-
miui – 59 metai. 22 metai kar-
tu – daug ar mažai? Juodu pra-
gyveno kartu daug ilgiau nei vi-
dutinė britų šeima.

Marianos mama, kuri sulau-
kė daug kritikos dėl to, kad leido 
dukrai tekėti, sako: „Tai – istori-
ja ne apie Dauno sindromą, bet 
apie dviejų žmonių meilę. Kuo 
čia dėta diagnozė?“

Pašaliniams žmonėms pir-
miausia krinta į akis sindromo 
požymiai ir jie netiki, kad taip 
atrodantys žmonės irgi gali bū-
ti laimingi, kurti savo šeimą. In-
ternete klajoja juokingas filmu-
kas apie situaciją parduotuvėje. 
Pirkėja priėjo prie darbuotojos, 
turinčios Dauno sindromą, ir pa-
keltu balsu, stipriai gestikuliuo-
dama, dar ir mimiką pasitelkusi į 
pagalbą, klausė, kur jai rasti kaž-
kurį skyrių. Darbuotoja į pirkėjos 
klausimą atsakė visai natūraliai. 
Ši nuėjo susigėdusi, nes suprato, 
kad nebuvo jokio reikalo kalbė-
ti lyg su kokia beprote. Panašiai 
turbūt jaučiasi ir tie, kurie buvo 
nusistatę prieš tokias šeimas, o 
pasiklausę interviu su Mariana ir 
Tomiu, gal net susigėdo. 

Tvarkosi savarankiškai
Šeima gyvena atskirame na-

me netoli artimųjų. Tvarkosi sa-
varankiškai, turi ūkelį. Tiesiog 
gyvena savo gyvenimą. Ir fil-
muoja jį: žaidžia boulingą, šo-
kinėja su vaikais ant batuto, šo-
ka kavinėje, švenčia su draugais 
gimtadienį ar sveikina vienas su 
kitą Žmonių su Dauno sindromu 
dienos proga.

Kone per kiekvienas vestu-
vių metines juos lanko žurnalis-
tai, tačiau poros toks dėmesys 
nevargina. Jiems malonu pasa-
koti gražius dalykus ir kartu su 
visais džiaugtis savo laime. Ir jų 
artimieji dėl to laimingi.

Turbūt nelengva kaskart ras-
ti naujų prasmingų žodžių, bet 
jiems tai sekasi. Štai pora cita-
tų iš šį pavasarį duoto interviu.

Mariana: „Tomis yra mano 
geriausias draugas, mes nieka-
da nesipykstame“.

Lindė: „Tėvai jaudinasi, kad 
jų vaikai su Dauno sindromu visą 
gyvenimą bus vieniši. O kas bus 
tėvams numirus? Daug nerimo 
ir baimių. Bet štai puikus mano 
sesers pavyzdys, kuris, tikiuosi, 
daug kam suteiks vilties.“  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENĖ

Potencialiai mirtinuose pil-
tuvėltinklių vorų nuoduose 

esantys baltymai galėtų iki mini-
mumo sumažinti žalą smegenims 
po patirto insulto. Apie tai prane-
šė Australijos mokslininkai. 

Kvynslando universiteto ir 
Monašo universiteto mokslinin-
kai paskelbė, kad vorų nuodai vi-
suomet buvo gera medžiaga ieš-
kant baltymų medicinai. 

Iš 3 vorų laboratorijoje buvo 
paimta nuodų. „Mažas baltymas 
Hi1a, kurį atradome, smegeny-

se blokuoja tam tikrus natrio 
jonų kanalus. Jie po insulto bū-
na svarbūs smegenų pažeidimų 
veiksniai“, – sakė pagrindinis ty-
rimo autorius Glennas Kinga. To-
kių susintetintų baltymų moks-
lininkai buvo suleidę žiurkėms.

„Manome, kad pirmą kartą 
radome būdą iki minimumo su-
mažinti žalą smegenims po in-
sulto“, – sakė G. Kingas.

Tyrimo išvados buvo paskelb-
tos mokslo žurnale „Proceedings 
of the National Academy of Scien-

ces“. Pasak G. Kingo, minimas ma-
žas baltymas teikia daug vilčių 
kaip ateities gydymo būdas.

„Vienas nuostabiausių su 
Hi1a susijusių dalykų – kad jis 
užtikrina išskirtinį apsaugos ly-
gį aštuonias valandas po insul-
to pradžios, o tai yra nepapras-
tai ilgas laiko tarpas, suteikian-
tis galimybę gydymui“, – sakė jis.

G. Kingas išreiškė viltį, kad 
bandymai su žmonėmis bus 
įmanomi po dvejų metų.

BNS ir „Bičiulystės“ inf. 

Vorų nuodai – viltis insultą 
patyrusiems žmonėms

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

       Sveikiname
Sveikiname kovo mėnesį gimtadienius šventusius 

Neringos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Liuciją Olšauskienę, Panevėžio rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Aureliją Petronienę, Marijampolės  
miesto I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkę Irmą  
Kavaliauskienę, Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę 
Aldoną Šerėnienę, Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos pirminin-
kę Jadvygą Rostovskają, Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkę Oną Černiauskienę.

Linkime išsaugoti dvasinę ir fizinę sveikatą, būti pakankamai 
turtingiems, kad galėtumėte rinktis, ir turėti pakankamai laiko, 
kad galėtumėte visu tuo džiaugtis.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Marių žaismas
Skirta balandžio 1-ajai, Melagių ir 
juokų dienai 

Turėjo bobutė žilą oželį
Ten prie sodybos rūtelės želia...
Turėjo bobutė žilą oželį.
Šitą oželį labai mylėjo:
Lyg anūkėlį jį glamonėjo.
 
Ką tik norėjo, oželis ėdė...
Kuo tik galėjo, oželį rėdė.
O jis tik kratė barzdelę skystą:
– Me – me, aš noriu iš karto 

visko!
 
Audio, video aparatūrą
Ji dovanojo šitam vienturiui.
Skyrė raguotam net laisvą plotą,
Kad su ožkelėm šoktų, dainuotų.
 
Netgi nupirko liuksus mašiną,
Bet jį viliojo tamsūs pušynai.
Dar nesuskaldęs malkų kaladės,
Kaimo aludėj rageliais badės...
 
Pasiožiuoti mėgo oželis...
Ne kartą teko griebtis dirželio.
Tačiau neplakdavo to „mažiuko“:
Pažeist bijojo teises ožiukų.
 
Jis nenorėjo padėt bobutei
Nei lauke dirbant, nei kuopiant 

kūtę.
Barė bobutė savo raguotį,
Kad gali žūti, pakliūt už grotų.
 
Viskas barzdočiui buvo nė 

motais –
Piktai mekeno: „Nemokyk 

mokyto!“

Slapčia parūkęs šlykščių 
kanapių,

Į baugią girią drąsiai tap tapu...
 
Tenai, kur šlaistės vilkai 

mutantai,
Kur brakonieriui nėr nieko 

švento.
Čia brakonierius nuo kelmo 

seno
Pykšt pykšt ir mūsų oželiui 

amen...
 
Oi, koks negeras tas 

brakonierius –
Vargšui oželiui skūrą nunėrė!
Rauda bobutė, širdelę gelia –
Niekur neranda ožio ragelių.
 
Tas brakonierius – tikras 

nelabas:
Pardavė pigiai ožį UAB‘ui.
Čionai oželis šašlykais virto,
Teko bobutei jų nusipirkti.

Sočiai prikirtus, patempė lūpą:
– Tikri plėšikai – taip brangiai 

lupa!
Namolio grįžus glaudės 

berželio...
Ėmė auginti kitą oželį.

Laksto po kiemą šitas Cibribis –
Bobutės džiaugsmas, skausmas 

beribis.
Šitaip bobutė per skaudžią 

dramą
Padeda vykdyt rinkos programą.

Benediktas MEDVEDEVAS
Biržai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Žiūrėti į marias niekada nenu-
sibosta. Čia jos ramios, tylios, 

nė bangelė nesuvirpa. Kartais 
skubančios, lekiančios į krantą 
pakedenti pakrantės smėlio. Kai 
kada supykusios, pasišiaušusios 
baltomis keteromis, pakeitusios 
spalvą, niūrios. Saulės pažadin-
tos pabunda anksti. Pavasarį rū-
kas jas įkalina, neleidžia atsiver-
ti, laiko lyg paklode uždengęs. 
Tuokart išnyksta anapus kran-
to juoduojantis miškas, nematy-
ti raudonomis švieselėmis pažy-
mėtų vėjo malūnų, pasislėpusių 
trobesių. Migla lyg žaidžia slė-
pynių, kas nugalės – ji ar saulė. 

Būna dienų, kai marios nu-
švinta, saulė nuauksina vandens 

paviršių. Bangelės nurimsta, pri-
siglaudžia ir snūduriuoja. Tolu-
moje išnyra Ventės ragas, pavie-
niai medžiai. Oras skaidrus, net 
permatomas. Tik gulbės ir antys 
puošia pakrantę, džiugina pra-
eivius, pasisveikina su sustoju-
siaisiais.

Kartais marios pateikia to-
kių netikėtumų, apie kuriuos 
niekada nepagalvotum. Visada 
prisimenu kartą regėtą vaizdą. 
Rudenėjo, vidurdienį dangus 
užtemo, apsiblausė lyg giliau-
sią vakarą. Tamsūs, pilki debe-
sys užgožė dangų. Tik prie pat 
horizonto nedrąsiai blykčiojo 
šviesesnė juostelė. Marios pa-
šiurpo, lyg išsigando, patamsėjo. 
Po pusvalandžio blyški horizon-
to juostelė išnyko. Marios ir dan-

gus susiliejo į vieną tamsiai pil-
ką spalvą, jokio horizonto, jokių 
medžių. Marios nusidažė blyš-
kia gelsva spalva. Tokių jų nete-
ko matyti. Pakrantės žolė subliz-
go ryškia žaluma, po kurio laiko 
marių geltonis išnyko.

Juodkrantiškis dailininkas 
Albertas Krajinskas paaiškino, 
kad geltonas marias ir ryškią ža-
lumą dailininkai pastebėjo jau 
XIX amžiaus viduryje. Jei būtų 
pašvietusi saulė, medžių šešėliai 
kristų raudoni. Tas spalvų žais-
mas ir traukdavo dailininkus į 
Kuršių neriją. 

Ir dabar traukia. Kasmet iš 
visų kampelių suvažiavę daili-
ninkai randa širdžiai mielų pei-
zažų, gimsta nauji darbai.

Aldona BAlSEVIčIENĖ 
Juodkrantė

Pavasaris. Bunda žemė, kala-
si pirmieji žiedai. Su pavasa-

riu atbunda ne tik gamta, bet ir 
žmonės. Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijoje buvo susi-
rinkę neįgalieji, kuriems artima 
poezija. Renginys „Poezija mano 
širdyje“ buvo pirmas susiėjimas, 
kai žmonės rinkosi pasiklausyti 
ne dainų, o tik skaitomos poezi-
jos. Nustebino, kad atėjo labai 
daug draugijos narių. 

Kaip svečias buvo pakvies-
tas Kalvarijos savivaldybės lite-
ratų klubo „Rasa“ pirmininkas 
Šarūnas Sejūnas. Jis perskaitė 
savo kūrybos poemą apie Kalva-
rijos miestelio kūrimąsi nuo vi-
duramžių iki šių dienų. Taip pat 
paklausėme jo močiutės eiliuo-
tos pasakos „Apie žveją, velnią 
ir studentą“ bei svečio kūrybos 
eilėraščių „Pavasaris gimtinė-
je“ ir „Saulėlydis kaime“. Š. Sejū-
nas pasidalijo pamokymais, kaip 
skaitoma poezija. Už tai esame 
jam dėkingi.

Draugijos pirmininkė Dai-
va Rentelytė visus pasveikino 
su pavasariu ir su praėjusia Pa-
sauline poezijos diena, kurią pa-
skelbė UNESCO 2000 metais. 
Pirmininkė pasidžiaugė, kad į 
šventę susirinko daug žmonių. 
Tai rodo, kad jiems artimas ei-
liuotas žodis, o tokie susibūri-
mai reikalingi. Taigi šis rengi-

nys draugijoje pirmas, bet ne 
paskutinis.

Renginio vedėja Angelė Zig-
mantienė paskaitė širdį virk-
dančių eilių. Šiuo metu moteris 
slaugo savo vyrą, todėl vis daž-
niau skaito poeziją apie būtį ir 
nebūtį, apie žmogaus bendravi-
mą su žmogumi. 

Valerija Rašimienė paskai-
tė „Bičiulystės“ savaitraštyje 
spausdintos neįgaliųjų kūrybos. 
Ji džiaugiasi, kad „Bičiulystės“ 
redaktoriai randa vietos ir po-
ezijai. Valerija, perskaičiusi pa-
tinkančias eiles, jas persirašo į 
savo užrašų knygelę ir kadangi 
yra aktyvi visuomenininkė, daž-
nai pritaiko poeziją įvairiuose 
renginiuose.

Onutė Trečiokienė iš Sangrū-
dos seniūnijos daug metų dirbo 
vokiečių kalbos mokytoja, dar 
ir dabar bando eiliuoti vokiš-
kai. Tačiau draugijoje dar neiš-
drįso prabilti vokiškai. Manau, 
kad kitame renginyje tai išgirsi-
me. Įvairių poetų Onutės skai-
tomos eilės skambėjo itin gra-
žiai. Rodos, kiekvienas žodis – 
tiesiai į širdį.

Nustebino Danutė Šidlaus-
kienė, padeklamavusi eilių apie 
Lietuvą. Ji priminė apie mei-
lę Lietuvai ir visai nesvarbu, 
kad daugelis šiuo metu sava-
me krašte jaučiasi nelaimingi. 
Pasižvalgykime ten, kur iš ba-
do miršta vaikai, kur kiekvieną 
minutę gali pakirsti priešo kul-
ka, kur gamtos stichijos atima iš 
žmonių namus ir šeimos narius, 
tada suprasime, kad ne taip jau 
blogai mūsų Lietuvėlėje. 

Danutė Vaičiulienė iš Sala-
peraugio paskaitė savo kraštie-
tės Emilijos Lukšytės-Krušinie-
nės eilių. 

Eiles galėjo skaityti visi, kas 
tik norėjo ir turėjo drąsos. Po to 
dar ilgai bendravome prie arba-
tos puodelio. Grįžome namo ne-
šini gera pavasario nuotaika. Ei-
liuoti žodžiai sušildė širdis. Išsi-
skyrėme sakydami ne sudie, bet 
iki kitų skaitymų.

Vilija VIlKElIENĖ
Kalvarija

Į draugiją sukvietė eiliuotas žodis

Kalvarijiečiai poezijos mėgėjai susibūrė pirmą, bet ne paskutinį kartą.

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos salėje susirinko gausus būrys 
poezijos mėgėjų.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


