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Globos namuose – daug žmogaus teisių pažeidimų 

„Draugystės“ būrelis ir 
supažindino, ir poron 

suvedė
Eleonora ir Petras Šakaliai – 

„Draugystės“ būrelio vetera-
nai. Rokiškio rajone gyvenu-
si Eleonora neįgalia tapo po 
1955-aisiais Lietuvoje siautė-
jusios polimielito epidemijos. 
11-metė mergaitė pakarščia-
vo, pakosėjo – niekas nė neįta-
rė, kad tai pirmieji baisos ligos 
simptomai. Tik kai Kūčių dieną 
lipdama iš lovos susmuko, tapo 
aišku, kad tai buvo ne paprastas 
pakarščiavimas. 

Eleonora buvo vyriausia duk-
ra, anksti našle tapusi motina tu-
rėjo rūpintis dar 3 jaunesnėmis 
mergaitėmis. „Buvo tikrai nelen-
gva, – prisimena ji. – Todėl labai 

Globos įstaigos prilygsta 
laisvės apribojimo 

vietoms
2013 m. ratifikavus Konvenci-

jos prieš kankinimą ar kitokį žiau-
rų elgesį ar baudimą fakultatyvų-
jį protokolą, Seimo kontrolieriaus 
įstaigai pavesta vykdyti kankini-
mų prevenciją laisvės atėmimo 
vietose. Pasak Seimo kontrolie-
rių įstaigos Žmogaus teisių biuro 
vedėjo Kęstučio Jankausko, nors 
ir keistai skamba, globos įstaigos 
patenka į laisvės apribojimo vietų 
sąrašą, mat ten gyvenantys žmo-
nės negali be įstaigos sutikimo 
savarankiškai iš jų išeiti, dažnai 

Į Talačkonius, juose įsikū-
rusį Balsių malūną, šį vi-
durvasarį ir vėl vedė visi 
keliai ir keleliai. Tačiau 
tiek neįgaliųjų čia dar 
niekada nebuvo suplūdę. 
Beveik pora tūkstančių 
žmonių susirinko pami-
nėti neįgaliųjų judėjimui 
pradžią davusio „Drau-
gystės“ būrelio 45-ojo ju-
biliejaus. Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) su-
rengtas šios sukakties pa-
minėjimas tapo smagia ir 
įsimintina švente visiems 
jos dalyviams. O jų nupin-
tas rekordinio ilgio drau-
gystės vainikas – didžiu-
lės pagarbos ir dėkingu-
mo veteranams simboliu.

Integracijos keliu

Į vainiką supinti įvairiausi žolynai, šermukšnių kekės. 

„Draugystės“ būrelio veteranai, neįgaliųjų judėjimo pradininkai Eleonora 
ir Petras Šakaliai.

stengiausi tapti savarankiška.“ 
18-metei dukrai motina iš pa-
skutinių santaupų nupirko za-

porožietį. Tetos siūti išmokyta 
mergina pradėjo užsidirbti pra-
gyvenimui. 

Naujų spalvų Eleonoros gy-
venimui suteikė pašto dėžutėje 
rastas ranka rašytas laikraštėlis 
„Draugo žodis“. Jame tokio pat li-
kimo draugai dalijosi savo minti-
mis, išgyvenimais, didžiuliu noru 
susitikti, bendrauti. 

Tokį laikraštėlį gavo ir zara-
siškis Petras. Jaunas, tik ką iš ka-
riuomenės grįžęs vyrukas pate-
ko į avariją. Prieš vidurnaktį nuo 
motociklo nukritusį jaunuolį ap-
tiko tik ankstų rytą į darbą sku-
bėjusi moteris. Greitosios pagal-
bos automobiliu į Zarasų ligoni-
nę nuvežtą vyruką apžiūrėti iš 
Vilniaus atskridęs neurochirur-
gas Cimermanas diagnozavo – lū-
žę 6,7,8 krūtininės dalies stubu-
ro slanksteliai, užspausti nervai, 
reikia skubiai operuoti. Ir Zara-
suose jo jau nepaliko – išskraidi-
no į Vilnių. Operacija buvo sunki. 
Jeigu nukritęs nuo motociklo jau-

nuolis nebūtų bandęs atsistoti, 
gal pasekmės nebūtų buvusios 
tokios sunkios. Deja... Gyvenimą 
teko pradėti iš naujo. Neįgaliojo 
rateliuose. Jau 53 metai juose...

Vyriškis prisimena išsimokęs 
laikrodininko amato ir 15 me-
tų dirbęs tuometiniame Zarasų 
buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinate. Per visą šį laiką tik 
vieną vienintelę dieną nenuva-
žiavo į darbą – toks speigas už-
spaudė, kad automobilio niekaip 
nepavyko užvesti.

„Draugo žodžio“ pakviesti 
Eleonora ir Petras susipažino 
Rokiškio rajone, Juodupėje, Juo-
zo Deksnio sodyboje surengta-
me bičiulių susitikime. Draugys-
tei stiprėti buvo palankios aplin-
kybės – per vasarą neįgalieji su-
sitikdavo po 3-4 kartus. Sykį ir 
Elenoros tėvų sodyboje visi prie 
laužo vakarojo. Ir Talačkoniuose 
surengtą pirmąjį susitikimą abu 
gerai mena. Taip ir šeimą sukūrė, 
ir jau daugelį metų drauge. Kas-
metiniai neįgaliųjų susitikimai 
jiems iki šiol – šventa tradicija, 
kurios visada laikosi. 

Pirmoji pažintis ir 
malonūs susitikimai
O štai molėtiškės seserys 

dvynės Vaclova Ilgevičienė ir 
Irena Kamarauskienė su vyru į 
Talačkonius atvyko pirmą kar-
tą. Šiai kelionei moteris paska-
tino kaimynystėje gyvenanti 
nuo pat pradžių neįgaliųjų ju-
dėjime dalyvausi Vlada Gribė-
nienė. Vaclova šypsosi: ir pačios 
informacijos apie būsimą ren-
ginį internete buvo aptikusios. 
Abi sesės Facebooke turi savo 
paskyras, po daugiau nei pu-
santro šimto draugų. Smagu ką 
nors iš jų susitikti, pabendrauti.  

(nukelta į 3 psl.)

Seimo kontrolieriaus įs-
taiga patikrino 10 Šiau-
lių ir 6 Klaipėdos apskri-
tyse įsikūrusius globos 
namus. Išvada – šiose įs-
taigose labai dažnai pa-
žeidžiamos žmogaus tei-
sės. Nepaisoma gyventojų 
privatumo, gyventojai ne-
turi galimybės pasirinkti, 
kaip gyventi, ką valgyti, 
ar vartoti vaistus.

Tolerancijos link

ribojama jų pasirinkimo laisvė. 
Todėl Seimo kontrolieriaus įs-
taigos darbuotojai lankosi suau-

gusių asmenų globos įstaigose ir 
pabendravę su jų gyventojais, ar-
timaisiais, apžiūrėję patalpas, do-

kumentus, aiškinasi, ar nėra pa-
žeidžiamos žmogaus teisės. 

K. Jankausko teigimu, lan-
kantis Klaipėdos ir Šiaulių aps-
krities globos namuose buvo 
vertintos 4 sritys: maitinimo 
organizavimas; teisė į sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamu-
mą; teisė į privatumą ir duome-
nų apsaugą; socialinis darbas 
su gyventojais. Nors pastebėta 
ir gražių pavyzdžių, vis dar yra 
nemažai sričių, kuriose nėra pai-
soma gyventojų teisių taip, kaip 
numato įvairūs tarptautiniai ir 
šalies teisės aktai. 

(nukelta į 5 psl.)

Seimo kontrolierius A. Navickas (kairėje) lankosi globos namuose.
V. Valentukevičiaus nuotr.



Kalvarija:
 Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugija „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiškely-
je pasidalijo įspūdžiais iš 
sveikatos stiprinimo užsi-
ėmimų. 

Kalvarijos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos 
nariai nusprendė, kad ne 
vien vaistai gydo. Jie pa-
sikvietė Marijampolės vi-
suomenės sveikatos biuro 
visuomenės sveikatos sti-
prinimo specialistę Rasą 
Brokienę, kad ši pravestų 
tempimo pratimų mankš-
tą. Iš pradžių mankštos 
buvo planuotos kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadie-
nį. Pamačiusi, kad neįga-
lieji gana aktyviai jose da-
lyvauja, specialistė pasiū-
lė savaitės truk mės „Svei-
katos mokyk lą“. Draugijos 
pirmininkė Daiva Rente-
lytė džiaugiasi kiek viena 
nauja veikla ir žmonių ak-
tyvumu, todėl noriai su-
tiko, kad tokia „mokykla“ 
būtų organizuojama. 

Pirmiausia išklausėme 
paskaitą apie sveiko žmo-

„Sveikatos mokykla“ buvo labai 
naudingagaus kodą, vertinome sa-

vo fizinę būklę, atlikome 
fizinio aktyvumo užsiėmi-
mus, gaminome žaliuosius 
kokteilius iš bananų, kivių 
ir saulėgrąžų. Paskui mo-
kėmės formuoti sveikos 
gyvensenos įgūdžius, atli-
kome praktines užduotis, 
analizavome, kaip maiti-
namės ir kaip tai daryti pa-
taria sveikos gyvensenos 
specialistai. Supratome, 
kodėl netelpame į jaunys-
tės sukneles, ir vėl išban-
dėme pratimus. Gavome 
receptų, kaip pasigaminti 
sveikų užkandžių. 

„Sveikatos mokyklo-
je“ kalbėjomės ir apie ža-
liosios arbatos poveikį bei 
įvairių kruopų paruošimą. 
Gavome dovanų žingsnių 
matuoklius, o specialistė 
R. Brokienė paaiškino, kad 
kiekvieną dieną reikia nu-
eiti po 1000 žingsnių. Svei-
katai labai naudingas šiau-
rietiškas ėjimas – šiuo bū-
du kiekvieną dieną reikėtų 
nužingsniuoti bent 3 kilo-
metrus. „Jei aktyviai judė-

tume ir sveikai maitintu-
mės, mūsų savijauta page-
rėtų“, – kalbėjo specialistė. 
Ji pasiūlė grįžus į namus 
susirasti mažą dubenėlį 
ir valgyti tik iš jo. Taip pat 
priminė, kad vaisius reikė-
tų valgyti tik iki pietų, o po 
pietų tinka salotos.

„Sveikatos mokyklos“ 
užsiėmimai baigėsi neį-
prastomis vaišėmis – ra-
gavome žirnių kotletus 
su pakepintom morkom. 
Nors ir keista, tačiau jų 

skonis mums priminė mė-
są. Pasak R. Brokienės, 
esame visur įpratę maty-
ti tik mėsą, todėl pasąmo-
nėje kiekviename patieka-
le ir ieškome jos.

Visiems labai patiko 
„Sveikatos mokykla“, todėl 
nutarėme, kad ir toliau an-
tradieniais bei ketvirtadie-
niais rinksimės į fizinio ak-
tyvumo užsiėmimus, o no-
rintys vaikščioti su šiaurie-
tiškom lazdom rytais su-
sitiks Karališkame parke.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Vita Baublienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie nuotai-
kingą sporto šventę Alytuje. 

Alytaus miesto neįga-
liųjų draugija – tai vieta, 
kur galima užeiti, pasida-
lyti savo bėdomis, lankyti 
įvairius būrelius, dainuo-
ti, mankštintis, čia ren-
giamos įvairios šventės ir 
renginiai.

Alytaus miesto neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Daiva Latvytė pakvietė 
Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugiją su pirmininke 
Onute Černiauskiene at-

Alytus: Suvienijo sporto šventė 
vykti į svečius. Dainavos 
pagrindinėje mokyklo-
je, į kurią mus maloniai 
pakvietė direktorė Edita 
Matulevičienė, surengė-
me kasmetines draugiš-
kas sporto varžybas. Vi-
si buvo nusiteikę gera-
noriškai, nors ir pagau-
ti sportinio azarto, juk 
svarbiausia – ne laimė-
ti, bet pabendrauti. Vyko 
smiginio, žiedų, krepšinio 
kamuolio mėtymo varžy-
bos ir šaškių bei šachma-
tų turnyrai. Varžybų nu-
galėtojai buvo apdovano-

ti. Vėliau visi dalijosi įspū-
džiais, bendravo prie ar-
batos puodelio. 

Dėkojame visiems, pri-
sidėjusiems prie sporto 
varžybų organizavimo.

Senelių namuose vakarieniaujant gyventojai gauda-
vo po dvi nedideles cinamonu kvepiančias bande-

les. Onutei jos labai patikdavo. Senolė jomis pasidžiaug-
davo ir nutardavo pasitaupyti. Jai buvo gaila bandeles 
valgyti ir kitą dieną. Po trečios vakarienės, dėdama 
bandeles į savo spintelę, ji pastebėjo, kad kai kurios jau 
pradėjusios pelyti. Kad nepražūtų geras produktas, jas 
suvalgydavo. Kartą Onutė susigraudino, net apsiašaro-
jo: ,,Dievuli mieliausias, visi valgo šviežias, kvapnias, o 
aš vis padžiūvusias ir apipelėjusias!..“

Žmogui suvokti, kaip reikia tvarkyti savo materia-
linius reikalus, nėra paprasta. Vieni jį ragina gyventi 
taupiai, kiti, priešingai – atsipalaiduoti ir džiaugtis gy-
venimu, mėgautis šia diena. Siūlomas principas ,,sko-
linkis ir leisk“ klestėjimo dažniausiai neatneša. Taupy-
mas taip pat krašto ekonomikai, bent jau tokiai, kokia 
ji suformuota dabar, ne visada gerai. Pavyzdžiui, krizės 
metu Vokietijoje vyriausybė atkakliai įtikinėjo savo pi-
liečius mažiau taupyti ir daugiau vartoti. 

Vienadienis, šia diena gyvenantis, nesirūpinantis 
ateitimi žmogus mūsų tautos tradicijoje smerkiamas. 
Toks visuomet nieko neturi, amžinai skursta. Kaimynė, 
dažnai atbėganti skolintis druskos, mūsų krašte gero var-
do neturės. Nors skolą ir visada grąžintų. Mūsų žmonės 
suvokia, kad už vienadieniškumą gamta keršija. Žemdir-
bys žino, kad ūkininkaudamas privalo išsaugoti dirvos 
našumą. Save gerbiantis žmogus miško ir vandens gė-
rybėmis privalo naudotis taip, kad nepakenktų gamtai. 

Mūsų žmonės suvokia turto teikiamus privalumus. 
Patarlė sako: ,,Kas turi skambančių, tas turi ir šokan-
čių.“ Bet žmonių sąmonėje gyvas ir supratimas, kad di-
deli turtai – rūpesčių kalnai. Tačiau ką bekalbėtume, 
pinigai reikalingi. Mokėti gyventi – tai teisingai suvok-
ti turto vietą savo gyvenime.

Taupyti dažnai pataria bankų ekonomistai, drau-
dimo organizacijų darbuotojai, prekybos tinklų rekla-
mos. Tačiau patarėjai dažnai rūpinasi bankų ir draudi-
mo organizacijų, o ne žmogaus interesais. 

Vienas iš būdų užsitikrinti saugesnę finansinę atei-
tį – nekilnojamojo turto įsigijimas. Bankų ekspertai 
apie tai linkę kalbėti kuo mažiau. O ką daryti žmonėms, 
jei jų santaupos – 10-20 tūkst. eurų? Visame civilizuo-
tame pasaulyje tokie žmonės savo santaupas laiko įvai-
riausiose taupomosiose kasose. Pas mus jų darbą at-
lieka kredito unijos. Jų ekonominių rodiklių dinamika 
nuteikia optimistiškai, o stiprėjimą rodo spartus narių 
skaičiaus augimas. Jau yra savivaldybių, kuriose kredi-
to unijų paslaugomis naudojasi kas ketvirtas gyvento-
jas. Akivaizdu, kad unijos nariams teikiamos paskolos 
padeda plėtoti smulkų verslą, kaimų ir miestelių ben-
druomenių ekonomiką. Tačiau žmonės pastebi, kad 
bankų ekspertai apie šias kooperatines organizacijas 
linkę patylėti, o žiniasklaidoje retai matome, kad kas 
nors jų sėkmingu darbu pasidžiaugtų. 

Jaunimas juokauja: taupumas pagirtinas, ypač tė-
vų... Žmonių kartos keičiasi greitai. Ir kiekviena karta 
palieka savo užgyventą turtą ateinančiai. Jei savo juo-
do darbo neatlieka karai, bėgant laikui turtėja piliečiai, 
turtėja valstybė. Vyriausybės turėtų būti suinteresuo-
tos, kad piliečiai racionaliai naudotų savo pinigus. Eks-
pertai nepataria santaupų laikyti kojinėje. Tokie pini-
gai dažnai tampa vagių, plėšikų ir įvairiausių sukčių 
lengvu grobiu. Tačiau šiandien, kad ir kur žmogus be-
laikytų savo santaupas: banke, kredito unijoje ar ,,ko-
jinėje“, dėl infliacijos ir juokingai menkų palūkanų jo 
santaupų perkamoji galia tik mažėja. Palūkanų artė-
jimas prie nulinių ir sklindančios kalbos apie ateity-
je būsiančias minusines, mažina stimulą taupyti. Tau-
pantis žmogus gali pasijusti kvailiu. Ar mūsų politikai 
suvokia situacijos svarbą, galimas liūdnas ne tik eko-
nomines, bet ir socialines pasekmes? Jei taupydamas 
patirsi skriaudą, pagalvosi, kad gal geriau gyventi šia 
diena? Čia galima rasti raktą ir į alkoholizmo, narko-
manijos bei nusikalstamumo problemas.

Taupyti ar išlaidauti?

Apie tai,
kas

jaudina

„Sveikatos mokykloje“ – fizinio aktyvumo užsiėmimas.

Smuiko garsai ir Regi-
nos Kasparavičienės 

eilės, skirtos Alytaus „Ar-
trito“ klubo 15-osioms 
veik los metinėms pažy-
mėti, visus susirinkusiuo-
sius nuteikė itin šventiš-
kai. Tokio gražaus jubilie-
jaus sulaukusi organizaci-
ja daug nuveikė puoselė-
dama savo tikslus, siekius 
ir idėjas: sukūrė tvirtas 
tradicijas, subūrė likimo 
brolius ir seseris.

Beveik visus 15 metų 
Alytaus „Artritui“ vado-
vauja Janė Rinkevičienė, 

kuri kartu su medicinos 
vadove Virginija Lietuvi-
ninkiene ir buvo šio klu-
bo įkūrėjos. Už nuoširdų 
ilgametį darbą joms bu-
vo įteikti Alytaus miesto 
mero padėkos raštai. „Vi-
sada labai malonu maty-
ti jus – tokius ryžtingus ir 
vieningus, – kalbėjo klubo 
pirmininkė J. Rinkevičie-
nė. – Nuolat kartoju: bū-
tent jūsų dėka mes žino-
mi Alytuje, Lietuvoje. Jūs 
esate kūrėjai. Tik jūs sa-
vo kasdieniu darbu, veik-
lomis ir idėjomis kuriate 

šią organizaciją, tik nuo 
jūsų pastangų, energijos 
ir entuziazmo priklauso, 
kokie mes esame. Noriu 
visiems padėkoti už dar-
bą, pastangas, už kritiką. 
Ačiū visiems, kurie tiki 
klubo reikalingumu, ačiū 
visiems, kurie negaili sa-
vo laiko veiklai.“ 

Sveikinimo žodžius ta-
rė Alytaus miesto savival-
dybės atstovai, bendruo-
menės centro vadovė, Ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė, žaliųjų bendrijos 
„Griaustinis“ atstovas. Vi-
si jie linkėjo, kad klubas ir 
toliau būtų atviras visiems 
trokštantiems bendrauti, 
tobulėti, dainuoti, šokti, 
muzikuoti, kad jis būtų na-
mai, kupini grožio ir geru-
mo, gyvastingo judėjimo. 

Nuoširdaus sveikinimo 
ir puokštės gėlių sulaukė-
me iš Lietuvos artrito aso-
ciacijos prezidentės Onos 
Stefanijos Telyčėnienės. Ji 

dėkojo už nuoširdų ben-
dradarbiavimą, geras ini-
ciatyvas, optimizmą ir lin-
kėjo sveikatos, Dievo pa-
laimos, tvirtybės, kuri pa-
laiko visų viltį ir drąsina.

Po iškilmingos dalies 
koncertavo klubo ansam-
blis, vadovaujamas Genu-
tės Bartnykienės, savo ei-
les skaitė Monika Jaciuns-
kienė. 

Klubo suorganizuo-
ta šventė visus apgaubė 
nuoširdžiu dėmesiu, pa-
dovanojo buvimą kartu. 
Nepamiršti liko ir tie, ku-
rie dėl sveikatos negalėjo 
atvykti į renginį. Jau kitą 
dieną jie buvo aplankyti 
namuose. Toks dėmesys 
juos pradžiugino. Juk vis-
kas, ko reikia, – tai pabūti 
kartu, atvirai pasikalbėti. 
Kiekvienas turime steng-
tis nugalėti gyvenimo sun-
kumus, tikėti gyvenimu ir 
niekada neliūdėti.

Romutė UDRAKIENĖ

Alytaus „Artritas“ šventė jubiliejų

Jubiliejinės šventės akimirkos.

Kalvarijos neįgalieji stengiasi gyventi sveikiau.

Sporto šventės akimirka.
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Tiesa, tokioje gausoje nelengva 
buvo pažįstamų surasti. 

Molėtiškiai Vaclovą ir Ireną 
geriau pažįsta kaip buvusias Ši-
vilytes. Jau apie 15 metų jiedvi 
juda tik rateliais. Merginų gy-
venimą pakeitė sunki, progre-
suojanti liga – raumenų atrofi-
ja. Pirmieji jos požymiai pradė-
jo reikštis, kai seserims tebuvo 
14-15 metų. „Dar spėjom truputį 
padirbėti, pamatyti gyvenimo, – 
trumpam į prisiminimus leidžia-
si Vaclova. – Ligos pradžioje dar 
galėjome vaikščioti, vėliau pri-
reikė paprasto neįgaliųjų veži-
mėlio, o dabar jau 5-erius metus 
judam tik elektriniais.“ 

Vaclova kartu su seserimi Ire-
na ir jos vyru gyvena savivaldy-
bės nuomojamame bute pirma-
me aukšte. Jis visiškai pritaiky-
tas neįgaliųjų poreikiams, tad 
moterys jaučiasi gana savaran-
kiškos ir stengiasi neužsibūti na-
muose – dalyvauja Molėtų krašto 
žmonių su negalia sąjungos veik-
loje: važiuoja į įvairius susitiki-
mus, koncertus, sporto varžybas, 
šventes. Štai ir dabar į Talačko-
nius išsiruošė, mėgavosi šventi-
niu šurmuliu, Edmundo Kučins-
ko atliekamomis dainomis. 

Jubiliejinis renginys sukvie-
tė ir gražų jaunimo būrį. Socia-
liniuose tinkluose šimtais virtu-
alius draugus skaičiuojantiems 
jaunuoliams Talačkoniai tapo 
puikia proga bent su keliais iš 
jų susitikti gyvai. Arba pasima-
tyti dar kartą. Susitiko čia ir dvi 
rateliais judančios merginos – 
Vaiva Dulevičiūtė ir Vaida Vilkai-
tė. Viena atvažiavo iš Mikoliškio, 
Pasvalio rajono, kita – iš Pandė-
lio, Rokiškio rajono. O susipaži-
no merginos Vilniuje, Valakupių 
reabilitacijos centre: Vaiva čia 
sėmėsi sveikatos (atvyko į pa-
laikomąją reabilitaciją), o Vai-
da – žinių (dalyvavo profesinės 
reabilitacijos programoje, mo-
kėsi juvelyro specialybės). Pa-
sak smagiai nusiteikusių mergi-
nų, atstumas jų draugystei – ne 
kliūtis. O šventiniai renginiai – 
gera proga pasižmonėti, geros 
nuotaikos pasisemti. 

Pirmą kartą į Talačkonius at-
vyko ir vilnietis Justas Džiugelis. 
Visiems susirinkusiems vaikinas 
linkėjo siekti savo tikslų ir ne-
leisti niekam savęs sustabdyti.

Draugystę vainikavo 
rekordinė žolynų pynė 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
surengta jubiliejinė šventė alsa-
vo didžiule pagarba drąsiems ir 
atkakliems neįgaliųjų judėjimo 
pradininkams. „Jūsų drąsa ir ryž-
tas tapo ta kibirkštimi, nuo kurios 
prasidėjęs neįgaliųjų judėjimas iš 
esmės pakeitė žmonių su negalia 
gyvenimą, – veteranams skirto-
je padėkoje teigė Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius. 
– Dėkoju Jums už nenuilstamą 
entuziazmą ir optimizmą, už ti-
kėjimą ir pamokas, kad tik drau-
ge galime sukurti atvirą ir sau-
gią visuomenę, kurioje visiems 
būtų gera gyventi. Visuomenę, 
kurioje nebūtų vietos atskirčiai, 
diskriminacijai, kurioje kiekvie-
nas žmogus būtų vertinamas už 
jo intelektines, kūrybines galias, 
daug svarbesnes už negalią. Tegu 
Jūsų įkurto „Draugystės“ būrelio 
idėjos ir toliau mus visus vienija.“

Su jauduliu neįgaliųjų susiti-
kimus prisiminė buvusi ilgame-
tė LND pirmininkė Zita Valaitytė, 
tradicijas tęsti žadėjo dabartinė 
LND pirmininkė Jelena Ivančen-
ko, geresnį, turiningesnį gyveni-
mą lemiančių permainų „Drau-
gystės“ būrelio entuziastų išau-
gintai organizacijai linkėjo Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
direktorė Asta Kandratavičienė. 
Gražių linkėjimų ir padėkų negai-
lėjo ir kiti garbūs renginio sve-
čiai. O „Draugystės“ būrelio ve-
teranas biržietis Egidijus Šatas 
vylėsi, kad neįgaliųjų poreikiai 

ir valstybės galimybės ateityje 
labai neišsiskirs. 

Tačiau labiausiai jubiliejinė 
šventė įsimins dėl jos dalyvius 
apjuosusio draugystės vainiko. 
45 neįgaliųjų draugijos į Talačko-
nius atsivežė po iš gražiausių žo-
lynų supintą juostą. Visas jas suri-
šus, turėjo išeiti jubiliejinį renginį 
simbolizuojantis 45 metrų vaini-
kas. Tačiau telšiškiai, joniškiečiai 
savo pynes pailgino iki 1,5 metro, 
šiauliečiai ir panevėžiečiai – iki 2 
m, o Vievio neįgaliųjų draugija – 
net iki 3 m 10 cm. Panašiai pasi-
elgė ir kiti vainiko pynėjai. Tad 
šias juostas berišant vis skam-
bėjo šventės vedėjos Zitos Kvi-
klienės raginimas: „Plėskim ra-
tą, plėskim, plėskim...“ Stip rybę 
simbolizuojantys ąžuolų lapai, 
ištikimybę – tujų šakelės, sveika-
tą lemiančios raustančios putinų 
ir šermukšnių kekės, lietuviškų 
darželių grožį atspindintys jur-
ginų žiedai – viskas darniai su-
siliejo į rekordinį vainiką. Rengi-
nio organizatoriams išmatavus, 
buvo paskelbta – jo ilgis 68 m. 10 
cm. Taigi draugystės vainikas ta-
po simboliniu patvirtinimu, kad 
likimo bičiulių susitikimai tęsis 
dar ne vienus metus. 

Kitu įspūdingu šventės ak-
centu tapo Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos atributiką atkartojan-
čių spalvų – mėlynos ir baltos – 
balionų paleidimas. „Tegul jūsų 
gražios mintys, norai, svajonės 
skrenda po visą šalį, o jūsų pra-
dėti darbai plinta po Lietuvą“, – 
neįgaliųjų judėjimo veteranus 
drąsino Z. Kviklienė. 

Pirmą kartą neįgaliųjų rengi-
nį ir jo dalyvius palaimino Pas-
valio Šv. Jono Krikštytojo parapi-
jos klebonas kun. Albertas Kas-
peravičius. 

Lauktuvėms – neįgaliųjų 
rankdarbių grožis

Jau kelerius metus neįgaliųjų 
susitikimo šventę papildo rank-
darbių mugė. Ir šįkart joje netrū-
ko gražiausių nėrinių, medžio ir 
odos dirbinių, dailių papuošalų. 
Itin gausus ir įvairus buvo pa-
gėgiškės Rasos Baranauskaitės 
rankdarbių asortimentas – nuo 
veltinių iki smulkiausių suveny-
rų iš tekstilės. Rankdarbiai – di-
džioji Rasos aistra. Turbūt nėra 
tokio dailiojo amato, kurio ji ne-
būtų išbandžiusi. Kruopščiai at-

Jubiliejiniame renginyje – pagarba 
neįgaliųjų judėjimo įkvėpėjams
(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų judėjimo pradininkai ir LND pirmininkė J. Ivančenko į dangų pa-
leido balionus.

Jubiliejinėje šventėje lankėsi ir ilgametė LND pirmininkė Zita Valaitytė (kai-
rėje).

likti, išbaigti, skoningai apipavi-
dalinti – taip galima apibūdinti 
bet kurį R. Baranauskaitės dirbi-
nį. Į Talačkonius Rasa atvažiavo 
trečią kartą, tačiau savo rankdar-
biais prekiavo pirmąsyk.

Nuotaikingomis lauktuvėmis 
šventės dalyviams galėjo tapti 
nuolatinės mugių dalyvės taura-
giškės Eugenijos Rudzinskienės 
raganaitės. Visai nepiktos, besi-
šypsančios. Vos ne 10 metų mo-
teris jas kuria. Tiesa, prasitaria, 
kad į Talačkonius atvežtosios jau 
gali būti vienos paskutiniųjų – 
jėgos vis labiau ir labiau senka. 

Telšių rajono neįgaliųjų drau-
gijos auksarankė Kazimiera Šo-
rienė net ir šventėje rankų su-
dėjusi nesėdėjo – jos pirštai vik-
riai narstė naujo nėrinio kilpe-
les. „Dirbam iš idėjos, o gyvenam 
iš nuostolio“, – humoro jausmo 

nestokojanti moteris pasakojo 
apie rankdarbių naudą. Pasak 
jos, dažnai medžiagos kainuo-
ja daugiau negu pirkėjai sumo-
ka už gatavą dirbinį. Bet rankos 
pačios darbo ieškosi, o mintyse 
idėjos lyg bičių spiečius nerims-
ta. Telšiškiai K. Šorienę gerai pa-
žįsta kaip vąšeliu nertų Užgavė-
nių kaukių kūrėją. O ir ją pačią 
kokiu nors šmaikščiu persona-
žu pavirtusią per Užgavėnes vis 
sutinka. Ne tik rankdarbiams sa-
vo laisvesnę valandėlę Kazimie-
ra skiria. Telšių rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblis be jos ir-
gi neišsiverčia – moteris jame ir 
groja, ir dainuoja. 

Kūrybinės šių žmonių ga-
lios išties stipresnės už visas 
negalias...

Aldona MIlIEšKIENĖ
Autorės nuotr.

Jubiliejinę šventę ir jos dalyvius palaimino Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo pa-
rapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius.

Šventėje linksmai laiką leido bičiulės Vaiva Dulevičiūtė ir Vaida Vilkaitė.
Seserys Vaclova Ilgevičienė ir Irena Kamarauskienė į Talačkonius atvyko 
pirmą kartą.
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Daktaras
Aiskauda

2015 metų lapkritį buvo pri-
imti Žmogaus mirties nustaty-
mo ir kritinių būklių įstatymo 
pakeitimai, kurie įteisino tvar-
ką, kad apie organų donorystę 
su artimaisiais būtų kalbama vi-
sais atvejais, kai nustatoma mir-
tis – ne tik po smegenų mirties 
(kaip buvo iki šiol), bet ir susto-
jus širdžiai bei nutrūkus kvėpa-
vimui. Kauno klinikose pavasa-
rį vyko pirmieji praktiniai mo-
kymai neplakančios širdies do-
norystės taikymui.

„Bičiulystės“ inf. 

Dabar parduotuvėse galima 
įsigyti keliolikos rūšių rie-

šutų, atgabentų iš įvairių kraštų. 
Prieš gerą ketvirtį amžiaus abso-
liuti dauguma Lietuvos žmonių 
apie kai kurias riešutų rūšis net 
nebuvo girdėję. Ir šiandien eilinis 
pirkėjas, atėjęs į prekybos centrą 
ir riešutų skyrelyje pamatęs to-
kius pavadinimus anakardžiai, 
bertoletijos, karijos, kedrinės pi-
nijos, makadamijos ar dar kito-
kius, tik pakraipo galvą ir, jeigu 
apskritai mėgsta riešutus, perka 
ką nors tik iš seniai žinomų riešu-
tų rūšių: graikinius, lazdynų, že-
mės riešutus ar migdolus. 

Vienu atveju pirkėjo pasi-
rinkimą lemia produkto kaina, 
kitu – prekinė išvaizda ir ypač 
reklama. Pavyzdžiui, didžiausi 
reklamos numylėtiniai – graiki-
niai riešutai, nors lazdynų riešu-
tai savo maistinėmis ir gydomo-
siomis savybėmis ne prastesni 
už graikinius ir kai kurių kitų rū-
šių riešutus. Taigi susipažinkime 
su lazdynų riešutais išsamiau.

Lazdynų riešutų veislės 
ir rūšys

Nors šiame rašinyje dau-
giausia kalbėsime apie papras-

2016 metų liepos 21-oji – 
svarbi donorystei diena. Tą-

dien Lietuvos sveikatos mokslo 
universiteto ligoninės Kauno kli-
nikų gydytojų komanda paruošė 
pirmąjį mūsų šalyje neplakan-
čios širdies donorą.

Iki šiol, gelbstint transplan-
tacijos laukiančių žmonių gy-
vybes, Lietuvoje buvo taikomi 
du organų donorystės mode-
liai – gyvoji donorystė ir dono-
rystė po smegenų mirties. Pra-
dėjus taikyti ir trečiąjį – nepla-
kančios širdies – donorystės mo-

delį, tikimasi išgelbėti dar dau-
giau transplantacijos laukiančių 
recipientų.

Kauno klinikose patvirtinus 
paciento smegenų mirtį ir įvy-
kus asistolijai (sustojus širdžiai 
ir nutrūkus kvėpavimui), gydy-
tojai reanimatologai anestezio-
logai priėmė skubų sprendimą 
šį donorą ruošti kaip neplakan-
čios širdies donorą.

Kauno klinikų Neurochirur-
gijos klinikos Neurochirurgijos 
reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriaus vadovas To-

mas Tamošuitis informavo, kad 
atlikus tyrimus buvo nuspręsta 
transplantacijai imti šio donoro 
inkstus ir ragenas.

Visoje Europoje ieškoma 
būdų, kaip aktyvinti donorys-
tės procesą ir didinti transplan-
tacijų skaičių. Vienas iš būdų – 
tai neplakančios širdies dono-
rystės modelis, kai gaivinimo 
proceso metu nepavykus at-
kurti gyvybinių funkcijų, susto-
jus širdžiai ir nutrūkus kvėpa-
vimui, tai yra konstatavus mir-
ties faktą, atliekamos tam ti-

kros medicininės procedūros, 
kurių metu donoriniai organai 
yra aprūpinami krauju (maisti-
nėmis medžiagomis ir deguoni-
mi) ir tam tikrą laiką išlaikomi 
gyvybingi.

Taikant neplakančios širdies 
donorystės modelį, recipientui 
gali būti persodinti tie patys or-
ganai ir audiniai, kaip ir dono-
rystės po smegenų mirties atve-
ju, išskyrus širdį.

Neplakančios širdies dono-
rystės modelis įteisintas dauge-
lyje Europos Sąjungos šalių.

Paruoštas pirmasis neplakančios širdies donoras

Lazdynų riešutai ne prastesni už kitus 

tojo lazdyno (Corylus avellana) 
riešutus, bent jau pradedantie-
siems sodininkams bus įdomu 
sužinoti, kad lazdynai gali aug-
ti ir soduose. Ypač mėgstamos 
selekcininkų sukurtos tokios 
lazdynų veislės: „Halės milži-
nai“, „Barcelona“, „Fuscorubra“, 
„Syrena“, „Katalonski“, „Aurea“ 
ir kt. Šių veislių lazdynų riešu-
tai yra stambūs arba net labai 
stambūs, krūmai dažniausiai 
būna 7–9 metrų aukščio. Pa-
miškėse, palaukėse, šlaituose, 
miškuose (spygliuočių, lapuo-
čių, mišriuose) ir kirtimuose 
augančio laukinio (paprastojo 
lazdyno) aukštis gali siekti iki 
5 metrų (šis „mažylis“ gyvena 
iki... 90 metų).

Paprastojo lazdyno 
riešutų cheminė sudėtis

Šiuose riešutuose rasta: ląs-
telienos, baltymų, eterinių alie-
jų, angliavandenių, vitaminų (A, 
C, E, PP, B1, B2, B9), mikro- ir ma-
kroelementų (fosforo, ftoro, ge-
ležies, jodo, kalcio, kalio, magnio, 
mangano, sieros, vario), proan-
tocianidų, glikozido miricitrozi-
do, betulino, flobafeno, tanidų ir 
kitų medžiagų.

Paprastojo lazdyno 
riešutų naudingosios 

savybės
– lėtina organizmo senėjimą, 

raukšlių atsiradimą,
– gerina atmintį ir dėmesin-

gumą,
– stiprina imunitetą,
– papildo organizmą dauge-

liu naudingųjų (vitaminai, mine-
ralai ir kt.) medžiagų,

– palengvina ligonio būklę 
esant uždegimui, atsiradus sun-
kiai gyjančių opų,

– normalizuoja širdies ir 
kraujagyslių funkcijas, gerina 
kraujotaką,

– kartu su kitomis gydymo 
priemonėmis padeda gydyti 
mazginį venų išsiplėtimą ir ve-
nų uždegimą, dėl kurio venose 
susidaro krešulių,

– teigiamai veikia medžiagų 
apykaitą,

– mažina dujų susidarymą 
žarnyne,

– vartotini sergant maža-
kraujyste, išsekus organizmui 
po infekcinių ligų, taip pat po 
chirurginių operacijų,

– didina hemoglobino kiekį,
– tinka prostatito ir prosta-

tos vėžio profilaktikai,
– įeina į priemonių, kurio-

mis gydomas moterų nevaisin-
gumas, nutukimas, sąrašą,

– kartu su vaistais ir kito-
mis priemonėmis tinka artritui 
ir reumatinėms ligoms gydyti,

– padeda išsivalyti kepenims,
– žindyvėms skatina pieno iš-

siskyrimą ir didina jo kiekį.

Reikalingas saikas
1. Rekomenduojama suaugu-

siems žmonėms per dieną suval-
gyti ne daugiau kaip 30–50 gra-
mų lazdynų riešutų (maždaug 
10 branduolių). Jeigu suvalgo-

ma daug riešutų, pakenkiama 
kasai, atsiranda galvos skausmas 
(dėl galvos smegenų kraujagys-
lių spazmų). Beje, tokie skaus-
mai gali atsirasti ir žmonėms, 
sergantiems hipertonija, kai jie 
padaugina riešutų.

2. Riešutai yra vienas maisto 
produktų, galinčių sukelti alergi-
ją. Dažniausiai dėl alergijos ken-
čia vaikai, kiek rečiau – suaugu-
sieji. Beje, alerginės reakcijos atsi-
radimas nepriklauso nuo suvalgy-
tų riešutų kiekio – gali susargdinti 
net ne vienas riešutas, o tik jo dalis. 

3. Seniau būdavo vengia-
ma valgyti riešutus vien dėl to, 
kad neva galima priaugti svorio. 
Šiandien mokslininkai teigia, jog 
saikingai vartojant riešutus kū-
no svoris, kūno masės indeksas 
ar juosmens apimtis nedidėja.

4. Apskritai riešutai nereko-
menduotini asmenims, kurių or-
ganizmas netoleruoja riešutų, ir 
vaikams, sergantiems diateze. 

Paaiškinimas: diatezė (grai-
kiškai diathesis – polinkis) – orga-
nizmo būklė, kuriai būdingas po-
linkis į kai kurias ligas (dažniau-
siai reiškiasi kūdikystėje ir vai-
kystėje). Diatezė būna kelių rūšių: 
vienu atveju pasireiškia polinkis į 
odos ir gleivinės pažeidimą, aler-
gines reakcijas, ilgai trunkantį 
uždegimą, kitu – būdingas polin-
kis sirgti egzema, neurodermitu, 
bronchine astma, trečiu – kyla 
problemų dėl limfmazgių, endo-
krininės sistemos ir t. t.

Kas žinotina perkant 
riešutus

1. Perkant išgliaudytus riešu-
tus, lyg ir yra tam tikras pranašu-
mas: galima išoriškai įvertinti jų 
kokybę (ar sausi, nesupeliję, ne-
kirmėlėti, nedėmėti, neturi paša-
linio kvapo, nepakeitę spalvos), 
o nusipirkus nebereikia vargti 
gliaudant, ypač kai neturima šiai 
procedūrai specialių replių. Ta-
čiau vadinamasis pranašumas 
turi minusą. Mat riešutai ir su ke-
valu maždaug po metų praranda 
tam tikrą dalį maistinių ir gydo-
mųjų savybių, o išlukštentiems šis 
terminas gali būti apie pusmetį. 

2. Kai riešutai su kevalu per-
kami popierinėje, celofaninėje ar 
polietileninėje pakuotėje, geriau 
rinktis permatomą maišelį, kad 
būtų galima riešutus įvertinti vi-
zualiai. Taip pat svarbu atkreipti 
dėmesį į produkto datą ir laikymo 
sąlygų nuorodas. Paprastai riešu-
tus rekomenduojama laikyti ne 
aukštesnėje kaip 200 C tempera-
tūroje. Kai temperatūra aukštes-
nė, patartina juos laikyti šaldytuve.

Romualdas OGINSKAS

Riešutai, 100 g Vitaminai

A,
mkg

E,
mg

K,
mkg

B1,
mg

B2,
mg

B3,
mg

PP,
mg

B6,
mg

Bc,
mkg

H,
mkg

C,
mg

graikiniai 8 6,04 2 0,34 0,12 0,82 1 0,87 77 20 2,60

lazdynų 5 26,29 9 0,39 0,21 1,15 1,35 0,31 71 35 3

Vegetariški kremai, 
tepami ant duonos,
100 g

Vitaminai

A, 
mkg

E,
mg

B1, 
mg

B2,
mg

B3,
mg

PP,
mg

B6,
mg

Bc, 
mkg

H,
mkg

C,
mg

graikinių riešutų tyrė 5 5,64 0,17 0,09 0,49 2,91 0,49 35,37 18,69 1,52

lazdynų riešutų tyrė 4 20 0,40 0,20 1 3,36 0,43 68 30 2,50

1 palyginamoji lentelė

2 palyginamoji lentelė

Paaiškinimai: Bc – folio rūgštis; H – biotinas; mg – miligramai (1 mg = 1/1000 g); mkg – mikrogra-
mai (1 mkg = 1/1000 mg).

Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė pasirašė Seimo priimtas 

Sveikatos priežiūros įstaigų įsta-
tymo pataisas.

Prezidento kanceliarija pra-
neša, jog šalies vadovė inicijavo 
šias pataisas, siekdama, kad su-
mažėtų eilės gydymo įstaigose, 
o jų veikla būtų skaidresnė. Il-
gos eilės poliklinikose ir ligoni-
nėse yra pavirtusios didele pro-
blema – pacientai gydytojų pa-
galbos ir modernių tyrimų ver-
čiami laukti po kelis mėnesius. 

Įstatyme numatyti maksima-
lūs terminai, per kuriuos žmogui 
turi būti suteiktos gydymo pa-
slaugos. Draustiems pacientams 
nemokama paslauga pas šeimos 
gydytoją turės būti suteikiama 
per 7 dienas, pas gydytojus spe-
cialistus – ne ilgiau kaip per 30 
dienų. Brangūs tyrimai turės bū-
ti atliekami per 30 dienų, o pla-
ninės operacijos – per 60 dienų.

Laiku nesuteiktos gydymo 
paslaugos negali būti laikomos 
kokybiškomis. Už jas gydymo įs-
taigoms bus apmokama propor-
cingai mažesniu įkainiu – nuo 20 
iki 50 procentų.

Valstybė už gydymo paslau-
gas kasmet sumoka apie 1 mlrd. 
eurų, todėl šios lėšos turi būti 
naudojamos kuo efektyviau ir 
skaidriau. 

Gydymo įstaigų veiklos verti-
nimui bus sukurta sistema, įve-
dant gydymo įstaigų reitingavi-
mą, taikomą daugelyje kitų Eu-
ropos šalių. Valstybinių gydymo 
įstaigų veiklos rodikliai turės bū-
ti vieši, o reitinguojant bus atsi-
žvelgiama ir į pacientų nuomo-
nę. Tai turėtų sumažinti korup-
cijos lygį sveikatos apsaugos sri-
tyje, kurioje jis yra didesnis nei 
visose kitose. 

Šie įstatymo siūlymai ati-
tinka gerąją tarptautinę patirtį, 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos bei Eu-
ropos Sąjungos rekomendacijas.

Kad įstatymo pataisos veik-
tų, dar reikės priimti nemažai 
įstatymo įgyvendinamųjų teisės 
aktų. Prireiks ir politikų, medi-
kų, pacientų organizacijų atsa-
kingumo ir sutarimo, kad ši vi-
siems žmonėms svarbi proble-
ma būtų išspręsta.

Įstatymas įsigalios 2018 me-
tų sausio 1 dieną.

„Bičiulystės“ inf.

Sveikatos 
priežiūros 

paslaugos bus 
prieinamos 

lengviau
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Trūksta privatumo 
Seimo kontrolierius Augusti-

nas Normantas ataskaitoje, pa-
teiktoje po apsilankymo Šiaulių 
ir Klaipėdos apskričių globos 
namuose, pabrėžia, kad viena 
didžiausių problemų ten – ne-
pakankamas privatumo užtikri-
nimas. Kontrolieriaus teigimu, 
žmogui jo gyvenamojoje aplin-
koje, kad ir kur jis gyventų, kiek 
įmanoma turi būti garantuoja-
mas privatumas. Deja, ne visuo-
se globos namuose gyventojai 
turi galimybę užsirakinti iš vi-
daus higienos patalpose, nere-
tai gyventojai turi darbuotojų 
prašyti rakto. 

Slaugomų asmenų privatu-
mą (ypač keičiant sauskelnes, 
apiprausiant) gali užtikrinti prie 
lovų įrengtos užuolaidinės per-
tvaros, mobilios širmos. Vieno-
kios ar kitokios pertvaros yra 
visuose globos namuose, tačiau 
ne visur jos užtraukiamos, taigi 
gyventojai prausiami kitų žmo-
nių akivaizdoje. Privatumo gy-
ventojai pasigenda ir apžiūrint 
gydytojui.

Pagarbą asmens privatumui 
parodo ir tai, ar darbuotojai įei-
dami į jo kambarį pasibeldžia. 
Deja, daugumoje įstaigų tai nė-
ra įprasta. Dažnai globos namų 
gyventojai (tie, kuriems sveika-
ta leidžia) neturi galimybės už-
sirakinti savo gyvenamajame 
kambaryje ar saugiai laikyti as-
meninius daiktus rakinamose 
spintelėse. 

Lankantis Šeduvos globos 
namuose kontrolierius paste-
bėjo, kad viename iš kamba-
rių buvo apgyvendinti keturi 
asmenys, vienas – besinaudo-
jantis neįgaliojo vežimėliu. Ne-
įgaliam gyventojui privažiavus 
prie savo lovos, kaimynui likda-
vo minimalus tarpas prieiti prie 
savo lovos. Linkuvos socialinių 
paslaugų centro vieno kamba-
rio gyventojai teigė, kad įstai-
gos administracija ateityje pla-
nuoja į jų kambarį įkelti... penk-
tą žmogų. Keli Beržėnų senelių 
namų globotiniai teigė, kad gy-
vena „ne su tais, su kuo nori“, o 

administracija, nors ir pažadėjo 
imtis priemonių įkurdinti juos 
pagal pageidavimus, kol kas savo 
pažado nevykdo. Seimo kontro-
lieriaus įsitikinimu, gyvenama-
jame kambaryje visų gyventojų 
miegamosios vietos turėtų būti 
įrengtos taip, kad nė vienam ne-
trūktų privačios erdvės. 

Ne namai, o sterilios 
beasmenės erdvės

Vieta, kur asmuo gyvena, tu-
rėtų būtų kuo artimesnė namų 
aplinkai, jauki, jam turi būti su-
daryta galimybė turėti kambary-
je savo baldų ir kitų asmeninių 
daiktų. Tai numato ir mūsų šaly-
je galiojantys teisės aktai. Globos 
namuose apsilankęs Seimo kon-
trolierius pastebėjo, kad dauge-
lyje jų gyvenamieji kambariai 
atrodo vienodai, sterilios beas-
menės erdvės menkai primena 
namų aplinką. Kai kurių įstaigų 
gyventojai skundėsi, kad jiems 
neleidžiama kabinti ant sienų 
asmeninių daiktų („per didžiau-
sias kančias pakabino kryželį“) 

arba teigė nedrįstantys prašyti 
arba patys nenorintys „gadinti 
sienų“. Pasak kontrolieriaus iš-
vadų, asmenys globos įstaigose 
dažnai praleidžia visą gyvenimą, 
tokios sąlygos jiems gali sukelti 
neigiamų išgyvenimų.

Vis dėlto kai kuriais aspek-
tais gyventojų privatumo paiso-
ma. Seimo kontrolieriai atkrei-
pė dėmesį, kad visose įstaigose 
yra įrengti poilsio (svečių) kam-
bariai ir kitos erdvės, kuriuo-
se gyventojai gali nekliudomai 
bendrauti su savo artimaisiais, 
taip pat su kitais gyventojais. Šie 
kambariai įrengti jaukiai, daugu-
moje jų yra televizorius, radijas, 
laikraščių, žurnalų, esama stalo 
žaidimų. Taip pat nekilo abejo-
nių dėl gyventojų susirašinėjimo 
su artimaisiais bei telefoninių 
pokalbių privatumo užtikrinimo.

Negali pasirinkti,  
ką valgyti

Seimo kontrolierius nustatė, 
kad ne visur sudaroma gyvento-
jams galimybė susipažinti su val-

giaraščiu, daugumoje įstaigų ne-
kreipiama dėmesio į gyventojų 
pageidavimus parenkant maistą. 

Mūsų šalyje laikomasi nuos-
tatos, kad globos namų gyven-
tojai turėtų būti skatinami būti 
kuo savarankiškesni – gamintis 
maistą savo reikmėms, prisidė-
ti serviruojant stalą. Taip pat so-
cialinės globos įstaigos asmeniui 
turi sudaryti sąlygas bet kuriuo 
paros metu išgerti šiltos kavos, 
arbatos arba vandens. Tam turė-
tų būti įrengtos virtuvėlės. De-
ja, tokios sąlygos sudarytos ne 
visur. V. Gaigalaičio globos na-
muose nėra nė vienos gyvento-
jams skirtos virtuvėlės, tik mik-
robangų krosnelės. Beržėnų se-
nelių namuose įrengtoje virtu-
vėlėje buvo nešvaru, dvelkė ne-
malonus kvapas. Kai kuriuose 
kituose globos namuose įrengto-
se virtuvėlės nėra visų reikiamų 
buities prietaisų, todėl gyvento-
jai jomis nesinaudoja. 

Sveikatos apsauga 
nepakankama

Atliekant patikrinimus, pa-
aiškėjo, kad ne visos įstaigos 
turi licencijas verstis medici-
nos praktika, vaistus dalija ne-
turintys tinkamo išsilavinimo 
darbuotojai. Keliose globos įs-
taigose asmenų sveikatos isto-
rijose nebuvo gyventojų para-
šų (tai užtikrintų, kad asmuo 
tikrai susipažino ir sutinka su 
skiriamu gydymu), neturint 
raštiško sutikimo globojami as-
menys buvo ir skiepijami vakci-
na nuo gripo.

Keliose globos įstaigose, kai 
asmenys atsisako vartoti gydy-
tojų paskirstus vaistus, bando-
ma juos įkalbinėti tai daryti, o 
nepavykus stengiamasi apgau-
le sugirdyti medikamentus (pa-
vyzdžiui, klaidingai informuo-
jant, kad tai vitaminai, slepiant 
vaistus maiste arba tirpinant gė-
rimuose). Aukštelkės globos na-
muose kelios gyventojos skun-
dėsi, kad gydytojas, skirdamas 
kontraceptikus, neatsižvelgia į 
jų norus: galimybes atsisakyti 
kontraceptikų ir pasirinkti alter-
natyvias kontraceptines priemo-
nes. Be to, pokalbių su gyvento-

jomis metu paaiškėjo, kad dau-
gumai moterų yra paskirtos įvai-
rios kontraceptinės priemonės.

Seimo kontrolieriaus teigi-
mu, tais atvejais, kai asmuo nėra 
neveiksnus ar ribotai veiksnus, 
jis turi teisę pats priimti spren-
dimą dėl savo gydymo, taip pat 
ir atsisakyti gydytojo paskirto 
gydymo. 

Vaistai – įstaigos lėšomis 
Patikrinimų metu pastebėta, 

kad globojami asmenys įvairių 
vaistinių preparatų dažnai įsi-
gyja savomis lėšomis. Beržėnų 
senelių namų medicinos punk-
te buvo saugomas sąsiuvinis, ku-
riame buvo surašyti duomenys 
apie tai, kokie asmenys ir kiek 
yra skolingi globos įstaigai už 
jiems nupirktus vaistus. Seno-
lių namuose gyventojai iš savų 
lėšų turi padengti valstybės ne-
kompensuojamą vaisto kainos 
dalį. Kitose įstaigose gyventojai 
nurodė, kad kai kuriuos vaistus 
įsigyja iš savų lėšų, kadangi ne-
jaukiai jaučiasi, dažnai prašy-
dami slaugytojų duoti reikiamų 
preparatų.

Pasak Seimo kontrolieriaus 
išvadų, globos įstaigos visus gy-
ventojus, kuriems pagal sveika-
tos būklę buvo paskirtas gydy-
mas medikamentais, privalo jais 
aprūpinti iš globos įstaigos lėšų. 

Daug pastabų Seimo kontro-
lierius išsakė ir dėl socialinio 
darbo su gyventojais.

Pasak VšĮ „Psichikos sveika-
tos perspektyvos“ projektų va-
dovės Ugnės Grigaitės, jos ats-
tovaujama įstaiga prieš porą 
metų taip pat atliko tyrimą glo-
bos įstaigose ir užfiksavo nema-
žai žmogaus teisių pažeidimų. 
U. Grigaitės teigimu, jei įstaigoje 
gyvena 200-300 žmonių, fiziškai 
neįmanoma užtikrinti individu-
alių, žmogaus poreikius atitin-
kančių paslaugų. Jungtinių Tautų 
konvencija įpareigoja, kad iš viso 
tokių įstaigų nebeliktų, o paslau-
gos būtų teikiamos bendruome-
nėje. Tikėkimės, kad valstybės 
įgyvendinama globos įstaigų 
pertvarka prie to ir prives. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Seimo kontrolieriaus įstaigos nuotr.

Globos namuose – daug žmogaus teisių pažeidimų
(atkelta iš 1 psl.)

Seimo kontrolieriai domėjosi, kaip senoliai gyvena globos namuose.

KVIETIMAS
Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija kviečia 
draugijos narius ir jų artimuosius, globėjus  
į tradicinę vasaros šventę ,,Pabūkime kartu,“ 
kuri įvyks 2016 m. rugpjūčio 5 d. Veliuonoje.

Šventės programa:

12 val. šv. mišios Veliuonos Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.

13 val. Veliuonos kultūros namuose šventės 
atidarymas, svečių sveikinimai, jubiliatų 
sveikinimai.

13:30 meninė programa, 

Linksmas pasibuvimas, suneštinės vaišės

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija yra parengusi, o Vy-
riausybė dar kovo mėnesį prita-
rusi įstatymo projektui, kuriuo 
siūloma, kad nustatant asme-
nų teisę į paramą būstui įsigy-
ti ar išsinuomoti, vertinant pa-
jamas nebūtų įtrauktos slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinės kompensacijos ir tiksli-
nis priedas, senatvės ir netekto 
darbingumo (invalidumo) pensi-
jų kompensuojamoji suma, taip 
pat senatvės ir valstybinių pensi-
jų kompensuojamoji suma ir kt.

Minėtam įstatymo projektui 
dar turi pritarti Seimas, tačiau 
jau dabar, jei paramos prašan-
čiojo asmens pajamos dėl gau-
namos pensijų kompensacijos 
viršija nustatytą ribą ir dėl to 
šis asmuo teoriškai turėtų bū-

ti šalinamas iš asmenų, turinčių 
teisę į paramą būstui įsigyti ar 
išsinuomoti, eilės, savivaldybės 
tarybos nustatyta tvarka savival-
dybės būstas gali būti išnuomo-
jamas arba būsto nuomos ar iš-
perkamosios būsto nuomos mo-
kesčių dalies kompensacijos ga-
li būti mokamos ir neįrašytiems 
į asmenų ir šeimų, turinčių tei-
sę į paramą būstui išsinuomoti, 
sąrašus asmenims bei šeimoms, 
numatytoms teisės aktuose.

Be to, savivaldybės, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos teigimu, vykdydamos sava-
rankiškąją savivaldybių funkciją 
ir turėdamos sutaupytų lėšų, ga-
li savo nuožiūra naudoti šias lė-
šas kitai socialinei paramai gy-
ventojams.

„Bičiulystės“ inf. 

Gyventojai dėl pensijų 
kompensacijų socialinių 

lengvatų prarasti neturėtų

Lietuvos neįgaliųjų draugija kviečia  
į neįgalių fotografų ir neįgaliųjų dailininkų  

kūrybines stovyklas!

Kūrybinės stovyklos vyks  
ukmergės švietimo centro Veprių laisvalaikio  

užimtumo ir turizmo centre rugsėjo 7-12 d. 

Atraskite naujas galimybes pažinti fotografijos  
pasaulį. Fotografų kūrybinės stovyklos vadovė –  

Marija Šileikaitė-Čičirkienė. 

Išbandykite savo meninius gebėjimus piešiant.  
Dailininkų kūrybinės stovyklos vadovė –  

Dalia Puodžiukienė.

Norintieji dalyvauti, turi užpildyti anketą, kurią galima 
rasti Lietuvos neįgaliųjų draugijos tinklalapyje  

www.draugija.lt ir atsiųsti iki 2016-08-22  
el. paštu saule@draugija.lt. 

Kilus klausimų, galima pasiteirauti telefonu  
8 618 00 338. 

Klaidos 
taisymas

Praėjusiame (liepos 21-27 d.) numeryje įsivė-
lė klaida. Prie straipsnio „Ilgai neišdils kelionių 
įspūdžiai“ išspausdinta ne Gruzdžių, o Kėdai-
nių rajono neįgaliųjų atsiųsta nuotrauka. Kad 
išvengtume panašių klaidų ateityje, labai pra-

šome mielų skaitytojų siunčiant nuotraukas nu-
rodyti, kas jose nufotografuota. Jei siunčiate at-
spausdintas fotografijas, būtina tai užrašyti ki-
toje nuotraukos pusėje.

Jūsų redakcija
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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, rugpjūčio 1 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/16 s. 09:40 Premjera. Heidė. 38 
s. 10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/12 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/15 s. 11:25 Didysis Gregas 4. 
N-7. 4/1 s. 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi. 5 s. 16:00 Senis. N-7. 
388 s. 16:50 Klausimėlis.lt. 17:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 Nacionalinė ekspe-
dicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:10 Trum-
posios žinios. 22:15 Bastūnas, Siuvėjas, 
Kareivis, Šnipas. N-7. 00:20 Trumposios 
žinios. 00:25 Premjera. Kim Čong Inas. 
Neskelbta biografija. 01:20 Senis. N-7. 
388 s. (kart.). 02:10 Kelionės su „Istori-
jos detektyvais“. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyve-
nimas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Rojus Lietuvoj. 2/5, 2/6 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 2 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/17 s. 09:40 Premjera. Heidė. 39 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 2/13 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/16 s. 11:25 Didysis Gregas 4. N-7. 4/2 
s. 12:15 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
6 s. 16:00 Senis. N-7. 389 s. 17:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Premje-
ra. Gžimekas. N-7. 1 s. 00:30 Trumposios 
žinios. 00:35 Senis. N-7. 389 s. (kart.). 
01:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:50 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruo-
ta, kart.). 02:15 Bėdų turgus. (Subtitruo-
ta, kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 
2/7, 2/8 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 3 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/18 s. 09:40 Premjera. Lesė. 1 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija 2. 2/14 s. 
10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/17 s. 11:25 Didysis Gregas 4. N-7. 4/3 
s. 12:15 Specialus tyrimas. 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
7 s. 16:00 Senis. N-7. 390 s. 17:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 Stilius. 22:00 Trum-
posios žinios. 22:05 Širdis ir sielos. N-14. 
23:45 Trumposios žinios. 23:50 Senis. 
N-7. 390 s. (kart.). 00:50 Specialus ty-
rimas. (kart.). 01:40 Jūros šventė 2015. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. 
Smalininkai. 2 d. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/19 s. 09:40 Premjera. Lesė. 2 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija 2. 2/15 s. 
10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/18 s. 11:25 Didysis Gregas 4. N-7. 4/4 
s. 12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi. 8 s. 16:00 Senis. 
N-7. 391 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 
19:03 Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:55 Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 
21:08 Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 
Kelionės su „Istorijos detektyvais“. 22:05 
Trumposios žinios. 22:10 37 lemtingos 
dienos. N-7. 1, 2 s. 24:00 Trumposios ži-
nios. 00:05 37 lemtingos dienos. N-7. 3 
s. 01:00 Senis. N-7. 391 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Gyvenimas. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:10 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 5 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/20 s. 09:40 Premjera. Lesė. 3 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija 2. 2/16 s. 
10:35 Džesika Flečer 2. N-7. 2/19 s. 
11:25 Didysis Gregas 4. N-7. 4/5 s. 12:15 
Kelionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 1 s. 16:00 Senis. 
N-7. 392 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 17:35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 23:00 Hanibalas. S. 01:10 Trum-
posios žinios. 01:15 Senis. N-7. 392 s. 
(kart.). 02:15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų 
– 90 legendų“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas „90 dainų – 90 legendų“. (tęsinys, 
kart.). 05:45 Dainos prie jūros. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 
2/9, 2/10 s. 07:30 Mūsų miesteliai. Sma-
lininkai. 3 d. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas 
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Gėlių odisėjos. 2 d. Vandens 
lelijos ir rožės. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Pasaulio gamtos stebu-
klai. Gyvenimas paribyje. 2 d. Vandens 
pasaulio stebuklai. (subtitruota). 13:50 
Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 7, 8 s. 
15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Sveiki-
nimų koncertas. 17:35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Laumės juosta 2016. 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Vedybų cere-
monija. N-7. (subtitruota). 00:15 Trum-
posios žinios. 00:20 Pasaulio dokumen-
tika. Gėlių odisėjos. 2 d. Vandens lelijos 
ir rožės. (subtitruota, kart.). 01:10 Pasau-
lio dokumentika. Pasaulio gamtos stebu-
klai. Gyvenimas paribyje. 2 d. Vandens 
pasaulio stebuklai. (subtitruota, kart.). 
02:00 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 7, 
8 s. (kart.). 03:45 Laumės juosta 2016. 
(kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 
2/11, 2/12 s. 07:30 Šventadienio min-
tys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai. 14 s. 09:25 
Premjera. Zoro kronikos. 18 s. 09:50 
Aviukas Šonas 4. 4/17 s. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Muzi-
kinis projektas „Vario audra“. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Brazilijos laukinės 
gamtos įdomybės. (subtitruota). 13:05 
Pasaulio dokumentika. Paslaptingoji Af-
rika 2. 2/8 d. Turkanos ežeras. Krokodilų 
kraštas. (subtitruota). 14:00 Puaro. N-7. 
2/9, 2/10 s. 15:45 Klausimėlis.lt. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
17:45 Bėdų turgus. (Subtitruota). 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Balzakas. N-14. 1 s. 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/8 d. Turka-
nos ežeras. Krokodilų kraštas. (subti-
truota, kart.). 23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Pasaulio dokumentika. Brazilijos 
laukinės gamtos įdomybės. (subtitruota, 
kart.). 00:40 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 01:05 Puaro. N-7. 2/9, 2/10 
s. (kart.). 02:50 Muzikinis projektas „Vario 
audra“. (kart.). 04:25 Stilius. (kart.). 05:05 
Savaitė. (kart.).

nai (25). N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (536). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (537). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (119). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (15). N-7. 20:00 Svotai (2). 
N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkely-
je. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Auklė 
pagal iškvietimą. N-7. 00:35 Kaulai (2). 
N-7. 01:30 Kaulai (3). N-7. 02:20 2 Barai. 
Gyvenimas greitkelyje. N-14.

Antradienis, rugpjūčio 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (10). N-7. 06:55 Simpso-
nai (25). N-7. 07:25 Simpsonai (1). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (36). 
N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(16). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2396). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svo-
tai (2). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (37). N-7. 13:30 Simpsonai (4). N-7. 
14:00 Simpsonai (2). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (538). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(539). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (120). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(17). N-7. 20:00 Svotai (3). N-7. 21:00 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Metro. N-14. 
01:10 Kaulai (4). N-7. 02:05 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje. N-14.

trečiadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (11). N-7. 06:55 Simpso-
nai (4). N-7. 07:25 Simpsonai (2). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (37). 
N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(17). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2397). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svo-
tai (3). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (38). N-7. 13:30 Simpsonai (5). 
N-7. 14:00 Simpsonai (3). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (540). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (541). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (121). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (18). N-7. 20:00 Svotai (4). 
N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkely-
je. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vi-
kingų loto. 22:30 Eliza Greivz. N-7. 00:55 
Kaulai (5). N-7. 01:45 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (23). N-7. 06:55 
Simpsonai (5). N-7. 07:25 Simpsonai 
(5). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (39). N-7. 08:25 Naisių vasara. Su-
grįžimas (18). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2398). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (4). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (39). N-7. 13:30 Simp-
sonai (6). N-7. 14:00 Simpsonai (4). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (542). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (543). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (122). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (19). N-7. 20:00 Svotai (5). 
N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkely-
je. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Va-
gių pasaulis. 00:35 Kaulai (6). N-7. 01:30 
Kaulai (7). N-7. 02:25 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14.

Penktadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Mon-

sunas (17). N-7. 06:55 Simpsonai (6). 
N-7. 07:25 Simpsonai (4). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (39). N-7. 
08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas (19). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2399). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svotai 
(5). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (40). N-7. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 
14:00 Simpsonai (5). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (544). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (545). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(123). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Ilgo plauko istorija. N-7. 
21:20 Fantastiškas ketvertas. N-7. 23:40 
Jackass 3D. S. 01:30 39-oji byla. N-14.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (35). 07:00 Bidamanų turny-
ras (26). N-7. 07:30 Žvaigždžių karai. Su-
kilėliai (14). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos 
(37). 08:30 Madagaskaro pingvinai (24). 
N-7. 09:00 Kung Fu Panda (12). N-7. 
09:30 Mes pačios. Vasara. 10:00 Ma-
žieji lakūnai. N-7. 12:10 Titanikas. N-7. 
16:10 Ekstrasensai detektyvai (22). N-7. 
17:15 Ekstrasensai detektyvai (23). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Karibų ratai (2). N-7. 20:30 Pono 
Poperio pingvinai. N-7. 22:15 Mumija. 
N-7. 01:00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio 
turnyras. Kinija - JAV. 03:00 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 04:30 
Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. 
Venesuela - Serbija.

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 An-

čiukų istorijos (36). 07:00 Transforme-

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (2). 06:55 
"Stebuklingi vaikai" (16). 07:25 "Džiu-
mandži" (11). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (70). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (71). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Ra-
gana prieš 3. 12:55 Kačiukas iš Liziu-
kovo gatvės. 13:05 "Svajonių princas" 
(171). 13:35 "Svajonių princas" (172). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (22). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 "Gyve-
nimo receptai 2" (4). N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Plasti-
kas. N14. 00:05 "Judantis objektas" (20). 
N-7. 00:55 "Visa menanti" (3). N-7. 01:40 
"Ties riba" (13). N14.

Antradienis, rugpjūčio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (3). 06:55 
"Stebuklingi vaikai" (17). 07:25 "Džiu-
mandži" (12). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (72). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (73). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Var-
lė keliauninkė. 13:05 "Svajonių princas" 
(173). 13:35 "Svajonių princas" (174). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (23). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 
"Gyvenimo receptai 2" (5). N-7. 21:00 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
7 sekundės. N-7. 00:05 "Judantis objek-
tas" (21). N-7. 00:55 "Visa menanti" (4). 
N-7. 01:40 "Grubus žaidimas" (1). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (4). 06:55 
"Stebuklingi vaikai" (18). 07:25 "Džiu-
mandži" (13). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (74). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (75). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:40 Pa-
pūga Keša ir pabaisa. 13:05 "Svajonių 
princas" (175). 13:35 "Turtuolė varg-
šė" (24). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. Infošou. 20:00 "Gyvenimo recep-
tai 2" (6). N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Snaiperis. Atgimi-
mas. N14. 23:55 "Judantis objektas" (22). 
N-7. 00:45 "Visa menanti" (5). N-7. 01:30 
"Grubus žaidimas" (2). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (5). 06:55 
"Stebuklingi vaikai" (19). 07:25 "Džiu-
mandži" (14). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (76). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (77). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Ba-
tuotas šuo. 13:05 "Svajonių princas" 
(176). 13:35 "Svajonių princas" (177). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (25). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Briliantinis planas. 
N-7. 00:25 "Judantis objektas" (23). N-7. 
01:15 "Visa menanti" (6). N-7. 02:00 
Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (6). 06:55 
"Stebuklingi vaikai" (20). 07:25 "Džiu-
mandži" (15). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (78). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (79). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 

N-7. 11:50 Ant liežuvio galo. 12:45 Trys 
bananai. 13:05 "Svajonių princas" (178). 
13:35 "Svajonių princas" (179). 14:05 
"Turtuolė vargšė" (26). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Policijos akademija 4. Civiliai patru-
liai. N-7. 21:20 Titanų įniršis. N-7. 23:20 
Kaubojai ir ateiviai. N-7. 01:50 Rio 2016 
Olimpinės vasaros žaidynės.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (5) (kart.). 
06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Arkty-
je" (18). 07:00 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (19). 07:05 "Eskimų mergai-
tės nuotykiai Arktyje" (20). 07:10 "Eskimų 
mergaitės nuotykiai Arktyje" (21). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (2). 07:45 "Kung Fu Panda" 
(17). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys" (14). 08:35 "Linksmieji To-
mas ir Džeris" (2). 09:00 "Ponas Bynas" 
(9). 09:30 "Rožinė pantera" (18). 09:55 
"Na, palauk!" (6). 10:05 "Na, palauk!" 
(7). 10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Vinetunai. Sidabro ežero legenda. 
11:50 Policijos akademija 4. Civiliai pa-
truliai (kart.). N-7. 13:30 Pričiupom! N-7. 
14:00 Pričiupom! N-7. 14:30 Dzeusas ir 
Roksana. 16:30 "Gyvenimo šukės" (86). 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Rio 2016 Olimpinės vasaros 
žaidynės. 23:00 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius. N-7. 01:15 Aš visada žinosiu, ką 
padarei aną vasarą. N14. 03:00 Titanų 
įniršis (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Įspūdingasis Žmogus-voras" (6) (kart.). 
06:55 "Eskimų mergaitės nuotykiai Ark-
tyje" (22). 07:00 "Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje" (23). 07:05 "Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje" (24). 07:10 "Es-
kimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (25). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Links-
mieji detektyvai" (3). 07:45 "Kung Fu 
Panda" (18). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys" (15). 08:35 "Linksmie-
ji Tomas ir Džeris" (3). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 "Rožinė pante-
ra" (19). 10:00 "Na, palauk!" (8). 10:10 
KINO PUSRYČIAI Šaunioji beždžionė. 
11:50 Policininkas su puse. 13:35 Ke-
lias į žvaigždes. N-7. 15:15 Pričiupom! 
N-7 15:45 Pričiupom! N7 16:15 Holivu-
do žmogžudysčių skyrius (kart.). N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Teleloto. 20:35 Čigonų baronas. 
Koncertas. 22:05 Superbombonešis. 
Naikinti viską. N-7. 00:15 Pabandom 
iš naujo. N14. 02:00 Kaubojai ir atei-
viai (kart.). N-7.

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Uždegančios žiežirbos. Fejerver-
kų istorija (kart.). 07:55 "Tokia tarnyba" 
(41) (kart.). N-7. 08:50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 09:45 "Mistinės isto-
rijos" (48). N-7. 10:45 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (23) (kart.). 11:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (300) (kart.). N-7. 12:55 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 
"Diagnozė - žmogžudystė" (9). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (42). N-7. 15:50 "Pro-
kurorų patikrinimas" (301). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(24). 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 
21:30 Hankokas. N-7. 23:10 Žmonos 
maištas (kart.). N14. 01:05 "Kultas" (13) 
(kart.). N14. 01:50 "Kultas" (14) (kart.). 
N14. 02:35 "Kalbame ir rodome" (347). 
N-7. 03:20 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 04:00 Farai (kart.). N14. 04:25 "Kal-
bame ir rodome" (347) (kart.). N-7. 05:10 
"Gamtos stebuklas. Mažyliai" (5) (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 2 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (42) (kart.). N-7. 
08:50 "Muchtaro sugrįžimas" (643) 
(kart.). N-7. 09:45 "Mistinės istorijos" 
(49). N-7. 10:45 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (24) (kart.). 11:45 "Prokurorų pati-
krinimas" (301) (kart.). N-7. 12:55 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (10). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (43). N-7. 15:50 "Pro-
kurorų patikrinimas" (302). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (25). 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Mergišiaus praeities vaiduo-
kliai. N14. 23:25 Hankokas (kart.). N-7. 
01:00 "Mistinės istorijos" (40) (kart.). N-7. 
01:50 "Bordžijos" (4). N14. 02:40 "Kal-
bame ir rodome" (348). N-7. 03:25 Pa-
galbos skambutis (kart.). N-7. 04:05 Fa-
rai (kart.). N14. 04:25 "Kalbame ir rodo-
me" (348) (kart.). N-7. 05:10 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (9) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 3 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (43) (kart.). N-7. 

08:50 "44-as skyrius" (36) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (50). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (25) (kart.). 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (302) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (11). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(44). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrini-
mas" (303). N-7. 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (26). 19:30 Pri-
čiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 "Pavariau" (2). N-7. 21:30 Tri-
jų dienų vadybininkai. N14. 23:10 Mergi-
šiaus praeities vaiduokliai (kart.). N14. 
01:00 "Mistinės istorijos" (48) (kart.). N-7. 
01:50 "Bordžijos" (5). N14. 02:40 "Kalba-
me ir rodome" (349). N-7. 03:25 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 04:05 "Pava-
riau" (2) (kart.). N-7. 04:30 "Kalbame ir 
rodome" (349) (kart.). N-7. 05:10 "Misti-
nės istorijos" (39) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (44) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (37) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (51). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (26) (kart.). 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (303) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (12). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(45). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(304). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (27). 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Ugnikalnio išsiveržimas. N-7. 23:10 Tri-
jų dienų vadybininkai (kart.). N14. 00:45 
"Mistinės istorijos" (49) (kart.). N-7. 01:40 
"Bordžijos" (6). N14. 02:30 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (10) (kart.). N-7. 03:15 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (11) (kart.). N-7. 
04:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
04:25 "Mistinės istorijos" (50) (kart.). N-7. 
05:15 Pagalbos skambutis (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (45) (kart.). N-7. 
08:50 "Laukinis" (25). N-7. 09:45 "Lau-
kinis" (26). N-7. 10:45 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (27) (kart.). 11:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (304) (kart.). N-7. 
12:55 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" (13). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (46). N-7. 
15:50 "Prokurorų patikrinimas" (305). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (28). 19:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (30). N-7. 20:30 "Amerikie-
tiškos imtynės" (30). N-7. 21:30 Specia-
lioji operacija. N14. 23:25 Ugnikalnio iš-
siveržimas (kart.). N-7. 01:05 "Mistinės 
istorijos" (51) (kart.). N-7. 01:55 "Bordži-
jos" (7). N14. 02:45 Specialioji operacija 
(kart.). N14. 04:20 "Amerikietiškos imty-
nės" (30) (kart.). N-7. 05:10 "Amerikietiš-
kos imtynės" (30) (kart.). N-7.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:50 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:40 
"Diagnozė - žmogžudystė" (12) (kart.). 
N-7. 08:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(13) (kart.). N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Europos galiūnų čem-
pionatas Anglijoje. 12:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 13:00 FAILAI X. Katna - užmirštoji 
Egipto konkurentė. 14:00 "Mistinės isto-
rijos" (1). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(2). N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (23). N-7. 17:00 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" 
(38). N-7. 19:00 Už vaikystę. 19:30 Mu-
zikinė kaukė. 21:50 MANO HEROJUS 
Patikima apsauga. N-7. 23:30 AŠTRUS 
KINAS Palata. S. 01:05 "Bordžijos" (6) 
(kart.). N14. 01:55 "Bordžijos" (7) (kart.). 
N14. 02:45 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (23) (kart.). N-7. 03:35 Farai 
(kart.). N14. 04:00 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų im-

tynės" (15). N-7. 07:00 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 07:30 Europos galiū-
nų čempionatas Anglijoje (kart.). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už visus" 
(57). N-7. 09:30 "Viena už visus" (58). 
N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 10:55 "BBC 
dokumentika. Pingvinai. Slapta kame-
ra" (2). 12:00 "BBC dokumentika. Pin-
gvinai. Slapta kamera" (3). 13:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Už vai-
kystę (kart.). 14:00 Sveikinimai. 16:00 
Išgyvenk, jei gali. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 17:55 "44-as skyrius" (39). 
N-7. 18:50 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:15 
Vyrai juodais drabužiais. N-7. 21:00 "Kul-
tas" (15). N14. 21:55 Bučiuoti merginas. 
N14. 00:05 Patikima apsauga (kart.). N-7. 
01:40 Palata (kart.). S. 03:10 Vyrai juo-
dais drabužiais (kart.). N-7. 04:40 "Pin-
gvinai. Slapta kamera" (2) (kart.). 05:35 
Farai (kart.). N14.

TV3

LNK

BTV

riai. Praimas (1). N-7. 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (15). N-7. 08:00 Ančiukų 
istorijos (38). 08:30 Kapitono Granto be-
ieškant (6). N-7. 09:55 Daktaras Dolitlis. 
N-7. 11:40 Stebuklinga žaislų krautuvėlė. 
13:30 Galaktikos gelbėtojai. N-7. 15:35 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 16:10 Ekstrasensai detektyvai (24). 
N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai (25). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Speciali 
laida „Rio 2016". 20:05 Rio 2016. Olim-
pinis krepšinio turnyras. Brazilija – Lietu-
va. 21:00 Rungtynių pertraukoje - Spe-
ciali laida „Rio 2016". 21:05 Rio 2016. 
Olimpinis krepšinio turnyras. Brazilija – 
Lietuva. 22:00 Speciali laida „Rio 2016". 
22:05 2 Barai. Išlikimo kovos. N-7. 23:30 
Opiumas liaudžiai. N-14. 01:00 Rio 2016. 
Olimpinis krepšinio turnyras. Kroatija – 
Ispanija. 03:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 04:30 Rio 2016. 
Olimpinis krepšinio turnyras. Nigerija – 
Argentina.

LRT

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (11). N-7. 06:55 Simpsonai 
(23). N-7. 07:25 Simpsonai (24). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (35). 
N-7. 08:25 Monsunas (17). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2395). N-7. 10:00 2 
Barai. Išlikimo kovos. N-7. 12:00 Slibinų 
dresuotojai (10). N-7. 12:30 Slibinų dre-
suotojai (11). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (36). N-7. 13:30 Simpso-
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Neįgalieji  
pasaulyje

Tatarstano sostinėje Ka-
zanėje šią vasarą vyku-
sioje knygų mugėje buvo 
pristatyta šveicarų rašy-
tojo Dmitrijaus Gavrišo 
knyga „Lietaus nelauki-
te. Reportažai“, kurią lei-
džiant prisidėjo šveica-
rų fondas „Pro Helvetia“. 
Viename iš reportažų au-
torius pasakoja apie vieš-
nagę bene paskutiniame 
Europoje išlikusiame le-
prozoriume – raupsuo-
tųjų gyvenvietėje pietva-
karių Ukrainoje, netoli 
Odesos.

Kartu kuriantys – piešiantys, 
grojantys, šokantys įgalūs ir neį-
galūs vaikai. Tokia veikla visą sa-
vaitę vyko Kauno rajono socia-
linių paslaugų centre (KRSPC). 
„Projektas skirtas dienos cen-
trus lankantiems vaikams. Jie 
dažniausiai neturi galimybės 
lankyti tokių užsiėmimų, ku-
riuos mes jiems siūlome. Projek-
tu siekiame per teatrą, muziką, 
šokį padėti vaikams išreikšti vi-
duje susikaupusias emocijas“, – 
apie projekto tikslus pasakoja jo 
vadovė Marija Pečiulytė.

Toks projektas Lietuvoje 
rengiamas antrus metus. Šiemet 
jame dalyvauja 5 dienos centrai 
iš skirtingų savivaldybių. Pasak 
M. Pečiulytės, jis nėra orientuo-
tas į neįgalius vaikus. Skambin-
dami į Kauno rajono socialinių 
paslaugų centrą ir siūlydamie-
si dalyvauti projekte, AISEC sa-
vanoriai net nežinojo, kad čia 
dirbama su neįgaliais vaikais. 
„Džiaugiamės, kad projekto vyk-
dytojai nepabijojo rengti bendrų 
veiklų su neįgaliais vaikais“, – sa-
kė KRSPC skyriaus vedėja Aušra 
Drevininkaitienė.

Bendrai veiklai vaikus suvie-
nijo socialinio meno projektas 
„We do it together“. Jo sumany-
tojai – tarptautinė jaunimo or-
ganizacija AIESEC. Devyni sa-
vanoriai iš skirtingų pasaulio 

šalių – Turkijos, Egipto, Maro-
ko, Indonezijos, Kinijos, Ispani-
jos, Kanados, Tailando – 30 vai-
kų supažindino su menu – daile, 
teatru, muzika, šokiu ir skirtin-
gomis kultūromis, piešė ir žaidė.

AISEC turi savanorių 126 
valstybėse. „Ieškojau galimybės 
šią vasarą apsilankyti užsieny-
je. Pamačiau, kad vienas AISEC 
projektų ieško savanorio šo-
kių mokytojo Lietuvoje. Tai bu-
vo galimybė, kurios aš negalė-
jau atsisakyti. Pateikiau paraiš-
ką, nusipirkau bilietus, ir štai aš 
čia, Kaune, – pasakojo savanorė 
Gabrielė Morisete iš Kanados. – 
Man visi vaikai lygūs – su neįga-
liais vaikais dirbu taip, kaip ir su 
sveikais.“ Pasak jos, skirtumas 
tik tas, kad bendraujant su neį-
galiaisiais kartais reikia kalbėti 
lėčiau, aiškiau artikuliuoti, nau-
doti daugiau judesių ir keliskart 
pakartoti tai, ką sakai. 

Projektas Kauno rajono so-
cialinių paslaugų centre baigė-
si tradiciniu dailės pleneru „Aš 
ir Tu“, kuriame neįgalūs vaikai 
kartu su sveikaisiais kuria ben-
drus piešinius. Jo metu sukur-
ta visų projekto dalyvių bendra 
drobė ir smulkesnių piešinių, 
kuriuos vaikai kūrė poromis su 
burtais parinktu draugu. Kolek-
tyvinė drobė bus eksponuojama 
Užupio meno galerijoje Vilniuje. 

Kūryba subūrė sveikus ir neįgalius 
vaikus

Interneto portale www.kauno.diena.lt paskelbtame straipsnyje 
Vaida Milkova pasakoja apie socialinį projektą, kurį įgyvendinant 
savanoriai iš viso pasaulio įtraukė vaikus į įvairias meno veiklas. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kėdainių rajono savivaldybė 
informuoja, kad meras Saulius 
Grinkevičius kartu su Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Jūrate 
Blinstrubaite pakvietė pagrin-
dinių valstybinių įstaigų ir neį-
galiųjų organizacijų vadovus bei 
atstovus į apskritojo stalo disku-
siją, kaip Kėdainių mieste esan-
čias įstaigas pritaikyti neįgalių-
jų poreikiams.

Susitikime aptartos galimy-
bės neįgaliesiems patekti į Kė-
dainių mieste esančias valstybi-
nes įstaigas – Valstybinę mokes-
čių inspekciją, Kauno apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Kėdainių rajono policijos komi-
sariatą, Kauno apygardos proku-
ratūros Kauno apylinkės proku-
ratūros 5-ąjį skyrių Kėdainiuose, 
Kėdainių paštą. Taip pat disku-
tuota apie nuožulnių įvažiavimų 
į šių įstaigų patalpas, keltuvų ir 
liftų įrengimą jų viduje bei apie 
šių darbų finansavimo šaltinius.

Diskusijos dalyviai apgailes-
tavo, kad pokalbyje nedalyvavo 
kitų įstaigų, kurių paslaugomis 
naudojasi neįgalieji – VĮ Regis-
trų centro Kėdainių rajono fi-
lialo, AB Lietuvos Geležinkeliai 
keleivių vežimo direkcijos Kau-
no regiono stočių skyriaus, taip 
pat Kėdainių rajono apylinkės 
teismo vadovai ir atstovai.

Diskusijoje dalyvavę rajo-
no neįgaliųjų organizacijų at-
stovai taip pat išsakė savo nuo-
monę, kaip pagerinti patekimą 
į rajono seniūnijų administra-
cijų pastatus, gydymo įstaigas, 
kalbėjo apie geresnį Didžiosios 
Rinkos aikštės, miesto parko bei 
šaligatvių ties pėsčiųjų perėjo-
mis pritaikymą žmonių, turin-
čių negalią, poreikiams, tarp ku-
rių – ir šviesoforų garsinių sig-
nalų įrengimas, laiptų ir pako-
pų pažymėjimas kontrastingo-
mis juostomis ir kt.

Pasak Valstybinės mokesčių 
inspekcijos atstovės Elvyros Ki-
sielienės, nors į šią įstaigą per 
fasadinį įėjimą neįgaliesiems 
nėra galimybės patogiai patek-
ti, jie įvažiuoti į ją gali per vidi-
nį kiemelį. Mokesčių inspekto-
rių teigimu, netolimoje ateityje 
planuojamas jų įstaigos pasta-
to pertvarkymas, tada žadama 
įrengti ir patogius įvažiavimus 
į vidų bei judėjimo viduje takus.

Kėdainių kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų organizacijos atsto-
vė pasidžiaugė, kad rajono savi-
valdybė skyrė lėšų kartą per sa-
vaitę į gestų kalbą versti rajono 
žinias, transliuojamas per kabe-
linę televiziją. Šios organizacijos 
nariai norėtų, jog ir ateityje tam 
būtų skirtas finansavimas.

Neįgalieji nori valstybinių įstaigų 
draugiškumo

Interneto portale www.kauno.diena.lt paskelbtame straipsnyje 
Vaida Milkova pasakoja apie socialinį projektą, kurį įgyvendinant 
savanoriai iš viso pasaulio įtraukė vaikus į įvairias meno veiklas. 

Ieškojo adatos šieno 
kupetoje

D. Gavrišas gimęs Kijeve, ta-
čiau dar mažas išvažiavo iš Tėvy-
nės, su šeima apsigyveno Šveica-
rijoje. Sugalvojęs parašyti apie 
paskutinius Ukrainos raupsuo-
tuosius, jis nerado jokios oficia-
lios informacijos. Ieškojo netoli 
Odesos esančios Kučurgano gy-
venvietės remdamasis vien gan-
dais, kad ten vis dar gyvena rau-
pais sergančių žmonių.

Ar tebeveikia Kučurgane le-
prozoriumas? Lyg ir ne, tačiau 
vietos gyventojai patarė nuei-
ti iki Filatovo gatvės galo ir ten 
pasižvalgyti. Paskutinė gatvė, to-
liau – stepė. Gatvės gale išnyra 
juodai nudažyti metaliniai var-
tai, dėl viso pikto dar apsukti 
stora grandine. Už vartų stūkso 
tipiškas tarybinės ligoninės pas-
tatas. Nors buvo vakaras, rašyto-
jas nepastebėjo šviesos nė vie-
name lange, kai kurie stiklai iš-
daužti. Durys supasi ant vyrių. 
Jokių gyvenimo pėdsakų.

Netikėtas judesys, tik šešėlis. 
Iš tamsaus kampo atėjo kiem-
sargis – pajuto svečią. Aha, vis 
dėlto kažkas čia gyvena, juk ne 
vaiduoklis paliko šuneliui du 
indelius su maistu ir vandeniu.

Kitą rytą rašytojas vėl atėjo 
prie vartų. Šįkart jie buvo atviri.

Kas tie raupai?
Pasaulio sveikatos organi-

zacijos duomenimis, 2012 me-
tais pasaulyje diagnozuota 230 
tūkstančių naujų susirgimo rau-
pais atvejų. Apsikrėtusių, be-
sigydančių ar išgijusių gyvena 
5–7 milijonai.

Tačiau Europoje studentai 
medikai jau nebemokomi gy-
dyti šios ligos, nes ji siautėja to-
li – Indijoje, Brazilijoje, Centri-
nėje Afrikoje.

Raupais apsikrečia bado ir li-
gų išvarginti žmonės, gyvenan-
tys antisanitarinėmis sąlygomis. 
Viduramžiais susirgusiuosius iš-
varydavo iš bendruomenės. Ant 
kaklo pakabindavo varpelį, ku-
ris iš toli perspėdavo sveikuo-
sius – nesiartink! Toks išvary-
mas, net ir žiūrint iš šių dienų 
perspektyvos, yra labai efekty-
vi profilaktikos priemonė, nes 
apsikrėsti galima tik ilgai ir ar-
timai bendraujant su sergančiu 
žmogumi. Bakterija patenka per 
burnos, nosies gleivinę arba pa-
žeistą odą.

Gyvenimas leprozoriume
Apėjęs ligoninę, rašytojas iš-

vydo rojų. Dešimt baltintų tro-
belių išsirikiavusios viena gre-
ta kitos. Prie kiekvienos trobe-
lės žydi astrai, kardeliai, o virš 
įėjimų kabo sultingų vynuogių 
kekės. Daržuose – vyro kumš-
čio dydžio pomidorai, agurkai 
tiesia ūselius. Česnakai, mor-
kos, svogūnai, saulėgrąžos, sly-
vos, obuoliai, kriaušės. Tvyran-
tys kvapai patvirtina: tikrai pa-
tekai į rojų.

„Labas!“ – kažkas nemato-
mas pasisveikino iš pavėsinės. 
Impozantiškas vyriškis Jevge-
nijus Petrovičius svetingai kvie-
čia lankytoją prisėsti pavėsy-
je, užveda kalbą apie orą, pa-
pasakoja ir apie leprozoriumą. 
D. Gavrišas manė bendraująs su 
gydytoju, tačiau J. Petrovičius 
ginasi – esu pacientas, va žiū-
rėkite, neturiu nei blakstienų, 
nei antakių, pats pirmasis rau-
pų požymis.

Šiam vyriškiui raupai buvo 
diagnozuoti 1958 metais. Atvy-

kęs į Kučurganą net sudrebėjo 
iš siaubo. Dvokė dezinfekcija ir 
yrančiais kūnais. Pacientų akys 
plaukiojo lyg išrūgose, o vietoj 
nosių veidus „puošė“ gilios sky-
lės. Naujasis pacientas bandė 
pabėgti, tačiau jį sugavo ir už-
rakino. Laimė, tais 1958-aisiais 
Kučurganą pasiekė angliškas 
antibiotikas sulfitronas, tikras 
stebuklas. Pacientų būklė ėmė 
akivaizdžiai keistis. Kas mirė – 
numirė, jų net keli šimtai guli už 
tvoros esančiose kapinėse, o iš-
likusieji, efektyviai gydomi, ėmė 
rūpintis gražesniu ir patogesniu 
gyvenimu leprozoriume. Pama-
žu kelių dešimčių ligonių kolek-
tyve įsigalėjo ir nauja tvarka. 
Kas gyveno poromis, tiems lei-
do įsikurti nameliuose, o vieni-
šiems (nesukūrusiems šeimos 
ar našliams) suteikdavo po ats-
kirą palatą ligoninėje. Jei gim-
davo sveiki vaikai, juos iškart 
perkeldavo į globos namus už 
leprozoriumo ribų. O sergantys 
suaugusieji, gydomi efektyviais 
vaistais, jau nebegąsdino aplin-
kinių išakėtais veidais ar išsuki-
nėtais pirštais.

Iki mirties
Šiandien čia gyvena keturios 

moterys ir šeši vyrai, visiems 
per 70. Ligonius aptarnauja net 
39 darbuotojai. Gydytojai, me-
dicinos seserys du kartus per 
dieną lanko kiekvieną pacientą, 
duoda vaistų ir vitaminų. Atne-
ša laikraščių ir knygų.

Leprozoriume yra skalbyk-
la. Kartą per savaitę ateina kir-
pėjas. Sutuoktinių poros gauna 
maisto produktų ir patys gami-
na valgį. Vieniši pacientai maiti-
nami niūrioje valgykloje.

Taip, tokiame mažame ko-
lektyve nelengva, ne visi suta-
ria, yra daug pykčio. Bet išori-
nis pasaulis dar labiau gąsdi-
na, nes kažin, ar jie, įpratę prie 
aptarnavimo, sugebėtų ten iš-
gyventi. J. Petrovičius, jau tarsi 
įveikęs ligą, kažkada bandė iš čia 
pasitraukti. Įsidarbino statybo-
se. Teko sunkiai dirbti per lietų 
ir vėją, šaltyje. Liga atsinaujino, 
todėl grįžo ir nebebandė kurtis 
kitur. Tapęs našliu, vedė čia dir-
busią sanitarę Mašą.

Tiesa, kai kurie buvę pacien-
tai įsikūrė netoli nuo ligoninės, 
Kučurgane. Nors naudojasi kai 
kuriomis leprozoriumo paslau-
gomis, tačiau prieš svečius vai-
dina neturintys nieko bendra su 
ta baisia vieta. Juos išduoda tik 
antakiai ir blakstienos.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENĖ

Anksčiau nuo raupų 
bėgdavo, dabar jų 
pamatyti vyksta 

tūkstančius kilometrų

Kučurgano leprozoriumas.

Trobelės išsirikiavusios viena greta kitos.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

padėkosiu

Gal tu vienintelė,
O gal ir dar kažkas
Ateis paklausti,
Kaip gi gyveni?
Ištiesiu aš rankas,
Tartum šakas 
Kai tiesia liepa, 
Kai pro ją eini.
Ir padėkosiu, 
Kad meni dar vis, 
Nors jau seniai
Užžėlė tie takai.
Seniai išdžiūvęs
Mūsų šulinys 
Ir mes seniai
Pasenę jau vaikai.

sena daina

Gal ilgai dar beržas klūpos. 
Rasos-ašaros nudžius.
Tartum maldą šnabžda lūpos 
Pamirštos dainos žodžius.

Ir į svaigų atminimą 
Lyg į rūtą nugrimztu.
Tegul niekad nieks nežino, 
Kad svajonėj toj tik tu.

Be nereikia gal ieškoti,
Ko nerasiu niekad jau.
Paskutinę savo stotį
Aš seniai jau priėjau.

Ir palauksiu joj rytojaus,
Ką jis man padovanos...
Pamirštus žodžius kartoju 
Tos senos, senos dainos.

smėlio pilys

Norėčiau pavirtus tyla 
Prie lango per naktį budėti.
Galbūt gimto kaimo kalva 
Ramunių žiedais ims žydėti.

Keliu gal žvyruotu kadais 
Pareisiu į praeitį seną.
Pašauksiu aš žmones vardais,
Kurie kažkada ten gyveno.

Gal ąžuolas auga dar vis. 
Iš gilių jo kavą gamino.
Ten statėme smėlio pilis, 
Savas svajones ten auginom. 

metų Vėrinys

Veriu metus nuo pat gimimo
Ant spindulio auksinio saulės.
Kiek jų suversiu, Dievas žino,
Kiek būsiu dar šiame pasauly.

O metų tų visokių būta, 
Gal jų visokių ir reikėjo.
Kažkada sėjau žalią rūtą
Ir vaikus saugojau nuo vėjo.

Ir daug žmonių gerų be galo
Per tuos metus sutikti teko. 
Aš neieškojau idealų, 
Tik šypsenų šviesių pakako.

Ir mano metai, mano turtas, 
Ant saulės spindulio suvertas.
Ir jie, lyg kažkoks keistas burtas, 
Parodo, kiek žmogus ko vertas.

Aldona SABONYTĖ-KAZlAUSKIENĖ
Alytaus r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

Matyt, nuo Justino Mar-
cinkevičiaus kūrinių mū-

sų literatūroje įteisintas geru-
mo, kaip aukščiausios išminties 
formos, kaip gyvenimo būdo ir 
priesako būsimiems, poetiza-
vimas. Ir uteniškių eilėraščiuo-
se ši tema yra dažna. Įtaigiai ji 
atskleidžiama Onos Rastenie-
nės poezijos knygoje „Kol krū-
tinėj ugnelė gyva“, kurią 2015 
m. išleido „Utenos Indra“. Įsidė-
mėtina pastaba: knyga išleista 
Audronės Jurelytės ir Mingailės 
Šmergelienės iniciatyva po au-
torės mirties.

Neretai pirmas rinkinio kūri-
nys yra tam tikra įžanga į svar-
biausių motyvų, esminių įvaiz-
džių pasaulį. Šitaip yra ir apta-
riamame leidinyje. Eilėraštis – 
moralinių imperatyvų pynė: su-
kurkime, dalinkime, uždekime, 
auginkime, pamirškime, dainuo-
kim, maldaukim. Liepiamoji nuo-
saka parodo lyrinio subjekto po-
ziciją: puoselėkime taurius iš-
gyvenimus. Išvada: „būkim ge-
rumo verti“. Man regis, tai nėra 
skambūs žodžiai, tai savotiška 
žmogaus, matančio ir kančią, ir 
skausmą, išpažintis. 

Ėmė šviesti danguj visos saulės,
Kai iš ilgesio rūko bridau,
Ir pamiršus pasaulio apgaulę
Į ramybę vėl žvelgti bandau.

Ši strofa leidžia mums apibū-
dinti eilėraščio subjekto dvasi-
nę būseną. Kas yra svarbiausia? 
Ieškoma ramybės, nors jaučia-
ma pasaulio apgaulė. Tai pade-
da būti geram, skatinti gėrį, nes 
be to žmogus bus labai skurdus. 

Stiprus asmuo yra skausmin-
gai išgyvenęs vienatvę, ilgesį. 
Tuomet jis jau gali ir sau, ir ki-

tiems pasakyti daugiau, patiki-
miau. Vienas gražiųjų rinkinio 
eilėraščių yra „Atėjom iš vienat-
vės“. Tai savotiškas poetinis ma-
nifestas: atėjom ir iš vienatvės, ir 
iš skausmo, ir iš tamsos, tačiau 
jutome ryšį su kitais:

Atėjome per laiką
Iš ilgesio tylaus,
Vieni kitus palaikę
Ieškojom, kas priglaus.

O. Rastenienės knygoje vi-
suomet jaučiama ši ypatinga 
jungtis: palaikome kitus ir mus 
kažkas priglaudžia. Tai viena iš 
esminių eilėraščio gyvybės vers-
mių. Ar manome, kad altruistinė 
pajauta, optimistiškesnis dva-
sios judesys išvaduoja mus nuo 
liūdesio, susijusio su praradi-
mais ir neatradimais? Žinoma, 
ne. Įsiskaitykime.

Viltis žvaigžde danguj žėrėjo,
O kaip šaukiau, o kaip meldžiau,
Į žemę niekad neparėjo –
Tamsa tik sėlino arčiau...

Kas beištiesins kelio vingį,
Į šventę didelę pakvies?
Šerkšnų žiemoj dvasia sustingo.
Jokia viltis daugiau nešvies... 

Tai eilėraštis „Be žvaigž-

Gerumo poetizavimas

džių“. Jis padeda suprasti ir ki-
tus kūrinius, kurie paženklinti 
optimistiška gaida, kurių meni-
niai vaizdai liudija šviesos, gė-
rio, grožio buvimą. Mes pasa-
kytume: taip ir sustojame prie 
harmonijos šaltinio. Žmogus at-
eina į šventę per abejones, per 
neviltį, per skepticizmą – gali-
ma ir taip suprasti. 

Prasmingi O. Rastenienės 
eilėraščių daugtaškiai. Mes ži-
nome, kad jais daug kas pasle-
piama, daug kas nutylima. Kad 
nebūtų banalu, kad žmogaus 
dvasia gebėtų įsiklausyti ir nu-
stebti dėl, atrodo, pačių papras-
čiausių dalykų. Daugtaškiai at-
veria nebaigtas mintis. Tai iš-
minties skyrybos ženklas. Tar-
kim, kelios aforistinės „Žodžio“ 
eilutės:

Kiek mes to gėrio suteiksim,
Tiek mums pasaulis atseikės...

Jeigu būtų taškas, daug kas 
keistųsi. O dabar ramiai, lyg ir 
nekategoriškai, tačiau tikint tuo, 
kas yra sakoma, dalijamasi savo 
pastebėjimais, atradimais. 

Gerumo ieškome įsižiūrėda-
mi į tėviškės gamtą, prisimin-
dami artimus žmones. Šie me-
niniai vaizdai labai nuoširdūs, 
perteikiami įtaigiomis detalė-
mis. Knygoje yra ir proginių, ir 
humoristinių eilėraščių. Jie ne-
griauna rinkinio kompozicijos, 
jie tik parodo, kokiais būdais ei-
nama į gerumą: suvokiant, kaip 
derėtų elgtis, ir tai perduodant 
kitam; prisimenant kitus ir jiems 
padedant.

Eilėraščių prasmė gražiai at-
veriama ir Mingailės Šmergelie-
nės iliustracijomis. Knygą pagir-
tinai sumaketavo Jolanta Bražė-
nienė.

Stepas EITMINAVIČIUS 

Vasaros lietus
Vėl po ilgai trukusios saus-

ros lietus savo ašarom sudrė-
kino žemę, nuplovė pilką dul-
kių dangą nuo gatvės asfalto, 
atnaujino medžių ir žolės ža-
lumą. Rasos karoliai padabi-
no gėlių žiedus. O žmogui, lyg 
išdykusiam berniūkščiui, šo-
vė į galvą noras pabraidyti po 
balas ir bent mintimis sugrįž-
ti į seniai prabėgusias vaikys-
tės vasaras.

Žiogų serenados
Atsisėsk, žmogau, vasaros 

vakarą ant suoliuko po aly-
va ir įsiklausyk. Išgirsi visą 
smuikelių orkestrą, griežiantį 
vieną po kitos gražesnes se-
renadas. Apsidairysi, akimis 
ieškodamas muzikantų, ir nu-
stebsi, išvydęs mažus žalius 
žiogelius, tylų vasaros vaka-
rą padovanojusius tau puikų 
serenadų koncertą. 

Drugiai
Skrajoja pievoje drugiai. Gra-

žūs jų sparneliai žėri saulėje. Žmo-
gus, prisėdęs po darbų atokvėpiui, 
pagalvoja, kad daug jo gyvenimo 
akimirkų būta panašių į tą džiugų 
trumputį drugio skrydį. O gal gy-
venimas ir susideda iš tų trumpu-
čių džiugių ir liūdnesnių akimir-
kų. Liūdniausias akimirkas norisi 
paslėpti širdies kamputyje, o džiu-
giąsias prisiminti lyg tą spalvingą 
džiugų drugelių skrydį. 

Aušra VERBlIUDAVIČIūTĖ 
Šeduva

Miniatiūros

Iš ciklo „Po kojomis“. Natalijos Novikovos nuotr., Latvija
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