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Retomis ligomis sergantieji  
už savo gerovę kovoja patys 

Pagalba neįgaliesiems – 
nuotoliniu būdu 

Krizių įveikimo centro 
specia listai teikia konsultacijas 
krizes patiriantiems žmonėms 
už vadinamąją socialinę kainą – 
šešis eurus. Pirmoji konsultacija 
čia suteikiama nemokamai. „Jei 
žmogus atsidūrė krizinėje situ-
acijoje ir neturi kur kreiptis, jis 
visada gali ateiti pas mus. Mūsų 
komandoje dirba 33 psicholo-
gai ir psichoterapeutai, konsul-
tacijas teikiame kasdien, išsky-

rus sekmadienius“, – sako centro 
direktorė Simona Glodenienė. 

Centro specialistai krizinėse 
situacijose atsidūrusius žmones 
konsultuoja ir per „Skype“ prog
ramą. „Konsultuodami tokiu bū-
du pastebėjome, kad į mus krei-
piasi žmonės, kuriems sunku 
judėti. Dėl turimos negalios jie 
negali atvykti į centrą. Vilniaus 
miesto savivaldybė taip pat ma-
to pagalbos nuotoliniu būdu 
poreikį. Būtent todėl kilo idė-
ja parengti projektą, kad galė-
tume teikti pagalbą negalią tu-
rintiems žmonėms“, – aiškina 
S. Glodenienė. 

Kiekvienas negalią turintis 
vilnietis, užsiregistravęs interne-
tu, nurodęs savo vardą, pavardę ir 
atsiuntęs neįgaliojo pažymėjimo 
kopiją, galės gauti 15 nemoka-
mų konsultacijų. „Dažnai negalią 
turintys žmonės jaučiasi vieniši.  

Vilniuje gyvenantiems neįgaliesiems – 
nemokamos psichologo konsultacijosIki metų pabaigos įvai-

rias negalias turintys 
žmonės galės kreiptis į 
Krizių įveikimo centrą, 
kur jiems nuotoliniu bū-
du bus suteiktos psicho-
logo ar psichoterapeuto 
konsultacijos. Projektą fi-
nansuoja Vilniaus miesto 
savivaldybė. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

Retomis ligomis sergan-
čiuosius vienijančios or-
ganizacijos sako, kad iki 
šiol Lietuvoje nėra sis-
temos, kuri padėtų šei-
moms prisitaikyti prie 
esamos situacijos, koor-
dinuotų gydymo ir integ
racijos procesus. Apie tai 
kalbamės su Vaikų retų 
ligų asociacijos preziden-
tu Danu Čeilitka ir Lietu-
vos Spina bifida ir hidro-
cefalija asociacijos val-
dybos nare Rūta Udrai-
teMikalauskiene.

Tolerancijos link

Linos Jakubauskienės nuotr.

Gydymu rūpinasi patys 
tėvai 

Pasak D. Čeilitkos, Lietuvoje 
sergantieji retomis ligomis susi-
duria su daugeliu problemų. Pir-
miausia sunkumai iškyla medi-
cinos sektoriuje, ypač pirminia-
me lygyje – niekas nenori imtis 
tokių vaikų, nes medikams tie-
siog trūksta informacijos apie jų 
ligą. Trečio lygio įstaigose liga di-
agnozuojama, vaikas ištiriamas 
ir paskiriamas gydymas. Tačiau 
grįžta namo ir jokios pagalbos 
nebesulaukia. 

D. Čeilitkai pritaria ir R. Ud

raitėMikalauskienė: „Gimus vai-
kui su negalia tėvams kyla dau-
gybė kausimų: apie gydymą, tuš-
tinimąsi, šlapinimąsi, reabilitaci-

ją, o kur dar įtvarai, vežimėliai, 
sauskelnės, kateteriai – viską rei-
kia patiems išsiaiškinti“, – sako 
su spina bifida diagnoze gimusią 

dukrą auginanti mama. Jos teigi-
mu, gydytojai kartais nežino ir 
elementarių dalykų: „Iškovojo-
me, kad nuo pernai vaikui būtų 
skiriama 150 kateterių. Mamos 
skundžiasi, jog šeimos gydyto-
jas vis tiek skiria 50 – tiek, kiek 
buvo anksčiau. Tėvai turi patys 
nešti įstatymą, įrodinėti“, – sako 
R. UdraitėMikalauskienė. Jos tei-
gimu, tėvai patys turi koordinuoti 
ir gydymo procesą: pasakyti dak-
tarui, kokio siuntimo, kokių pro-
cedūrų vaikui reikia. Dažniausiai 
gydytojas tik užpildo dokumen-
tus. Daugiausiai informacijos tė-
vai gauna vieni iš kitų, per užda-
ras grupes socialiniuose tinkluo-
se, daug jos galima rasti įvairių 
retų ligų asociacijų tinklalapiuo-
se. Spina bifida ir hidrocefalija yra 
tarptautinės federacijos narė. Jie 
yra parengę planą, kokio amžiaus 
vaikai, kokius tyrimus turėtų da-
ryti. Šiuo planu tėvai ir naudojasi.

„Gausesnes ligas vienija ats-
kiros organizacijos, o jei ta liga 

sergančiųjų yra vos 1 ar 2? Tam 
esame mes, skėtinė organizaci-
ja“, – papildo D. Čeilitka.

Norvegijoje rūpinamasi 
kiekvienu vaiku

Birželio mėnesį grupė pacien
tų atstovų ir gydytojų lankėsi 
Norvegijoje, domėjosi, kaip ten 
dirbama su retomis ligomis ser-
gančiaisiais. D. Čeilitka ir R. Udrai-
tėMikalauskienė sako, kad tik pa-
vydėti galima matant, kokia ten 
išvystyta pagalbos sistema. 

Šalyje veikia 9 retų ligų cen-
trai. Tai nėra medicinos įstaigos. 
Jie užsiima moksliniais tyrimais, 
koordinavimu, komunikacija ir 
informacijos apie retas ligas sklai-
da, taip pat rūpinasi kiekvieno 
vaiko gydymu ir reabilitacija. Pa-
cientas periodiškai vyksta į regio
ninę ligoninę, ten yra visapusiš-
kai ištiriamas (atliekami visi tyri-
mai, kokių tik reikia – kraujo, šla-
pimo, raumenų, kaulų, stuburo).  

Krizių įveikimo centro direktorė Simona Glodenienė.

Vaikų retų ligų asociacija savo globotiniams rengia spalvingas šventes.

(nukelta į 3 psl.)
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Kelmė:
�� Birutė Alūzienė su 

skaitytojais dalijasi įsimin-
tinos kelionės įspūdžiais. 

Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai vie-
ną saulėtą ankstyvą rytą 
išsiruošėme į kelionę pas 
braliukus latvius. 

Autobusas lenkė Že-
maitijos gyvenvietes ir ne-
trukus įriedėjome į Latvi-
jos Respubliką. Buvo labai 
malonu, kad mūsų apylin-
kėse ištekanti Ventos upė 
lydėjo ir Latvijoje. Auto-
buso vairuotojas Darius 
buvo mums dar ir kalbė-
ti nepavargstantis puikus 
gidas. Važiuodamas į Sal-
dus miestelį jis stabtelė-
jo prie tvarkingų kapinių. 
Čia kelių hektarų plote iš 
daugelio vietų perlaido-
ti karių palaikai, pastaty-
ti paminklai su žuvusiųjų 
vardais, pavardėmis, gi-
mimo bei mirties metais. 
Kapinaitės prižiūrimos, 
jomis rūpinasi Vokietijos 
bendruomenė.

Aplankėme jau pami-
nėtą Saldus miestelį. Jis 
niekuo nesiskiria nuo to-
kių pat Lietuvos miestelių, 
čia gyvena per 10 tūkst. 
gyventojų. Miestelis ben-
dradarbiauja su Mažei-
kiais. Ne veltui jis turi tokį 
pavadinimą – jame saldai-
niai „Karvutė“ gaminami 
jau daugiau nei 60 metų. 
Visas saldainių gamybos 
procesas vyksta nenau-
dojant aparatų – ranko-

Ne veltui sakoma, kad vasara – 
kelionių metas

mis. Miestelyje yra ir ledų 
gamykla. 

Vėliau privažiavome 
Kuldygos miestą. Mus pa-
sitiko gidė Rita. Ji pasa-
kojo, kad tai senas istori-
nis miestas, įsikūręs Ven-
tos upės pakrantėje. La-
bai lankomas turistų, nes 
gamta Kuldygoje bene 
gražiausia Latvijoje. Čia 
yra daug lankytinų vietų. 
Mūsų keliautojai stebėjo-
si plytiniu tiltu per Ventą. 
Tai 1874 m. pastatytas il-
giausias toks tiltas Euro-
poje, kuris dabar naudo-
jamas kuriant senovinius 
filmus. Filmai kuriami ir 
Kuldygos mieste, nes čia 
išsaugoti senoviniai pas-
tatai, gatvelės su senovi-
niu grindiniu ir kiti istori-
ją menantys statiniai. Gi-
dė taip pat pasakojo apie 
Ventos upės slenkstį, ku-
ris yra plačiausias krioklys 
Europoje. Taip pat matėme 
4,5 m aukščio Alekšupytės 
krioklį. Kuldygoje aplankė-
me ne vieną šventovę. Čia 
yra liuteronų, stačiatikių, 
viena baptistų ir katalikų 
bažnyčios. 

Vėl susėdę į autobu-
są pasukome Ventspilio 
link. Jis mus pasitiko pasi-
dabinęs gausiais įvairias-
palviais gėlynais, gražiai 
sutvarkytais parkais. Tai 
nuostabaus grožio mies-
tas. Ventspilio pavadini-

mas kilęs nuo upės Ven-
ta, kuri nepavargdama 
vingiuoja apie 343 km ir 
Ventspilyje įteka į Balti-
jos jūrą.

Papietavę susiruošė-
me pasiplaukioti ekskur-
sijų laiveliu „Hercogs Jeka-
bs“. Paskui kas norėjo galė-
jo įsiamžinti ant molo, prie 
jūros ar laive. Ventspilyje 
vasarą gausu įvairių rengi-
nių, puikių festivalių. Ne-
trukus pajudėjome link in-
karų parko. Čia esantis di-
džiausias inkaras sveria 23 
tonas, jo aukštis – apie 6 m. 
Šiame parke įrengta puiki 
vieta poilsiui – vandens tel-
kinukas su keliomis spal-
vomis žydinčiomis van-
dens lelijomis. Toliau pa-
sukome į nuotykių parką, 
kopėme į kalną, nuo kurio 
atsivėrė miesto panorama. 
Mūsų keliauninkai išbandė 

nusileidimą kameromis, ki-
ti atsigaivino ledais. 

Jau saulutė leidosi vis 
žemyn, o mūsų dar laukė 
Milžino parkas. Jį puošia 
pasakų milžino Lutausio 
išmėtyti daiktai: didžiulė 
kepurė, batas ir t.t. Parko 
teritorijoje radome ir kitų 
vaikų mylimų herojų: bo-
ružėlę, žiogą, katiną, vėžlį 
ir daug kitų. Šiame parke 
vyksta festivaliai, įvairūs 
renginiai, parodos ir spek-
takliai. Čia lankosi visi, kas 
mėgsta gamtą, ramų poilsį.

Įsiamžinę, daug pama-
tę ir išgirdę, laimingi, nors 
šiek tiek pavargę, leido-
mės namo. Kelionės me-
tu skambėjo dainos, įvai-
rūs pasakojimai, anekdo-
tai. Dar stabtelėjome pasi-
semti šaltinio vandens ke-
lionės dulkėms ir prakaitui 
nuplauti.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Kelmės neįgalieji grožėjosi Latvijos gamta.

Jonava: 

�� Marius Glinskas „Bi-
čiulystei“ rašo apie jonavie-
čių poilsį prie jūros. 

Jonavos rajono neį-
galiųjų draugijos nariai 
penkias liepos dienas sve-
čiavosi Baltijos pajūryje, 
Šventojoje. Pasidžiaugta 
įpusėjusios vasaros malo-
numais, pajausta reabilita-
cijos nauda.

Pirmiausia po keturių 
valandų kelionės autobu-
su visus pasitiko Švento-
sios mokymo ir reabili-
tacijos centro šeimininkė 
Adelė Petrutienė. Ji, atver-
dama vartus, atvykusius 
poetiškai pasveikino, su-
pažindino su trumpalaikio 
įsikūrimo tvarka, primi-
nė bendrabūvio taisykles, 

Kasdienybės rūpesčius nuplukdė 
jūra

perspėjo, kad pasiilgtos 
saulės glamonių taip pat 
reikia saugotis. Pasisvei-
kinę su jūra, keliautojai vėl 
sugužėjo į centro kiemą, 

kur tradiciškai vyko jona-
viečių vakaronė. Išgirdę 
dviejų akordeonų, kalbina-
mų Laimos Stakeliūnienės 
ir Nijolės Antanavičienės 
rankomis, pasažus, į lais-
vai improvizuotą renginį 
įsiliejo ir čia pat apsisto-
jusieji alytiškiai. Ir vieni, 
ir kiti sutartinai dzūkiškai 
užtraukė „Pasvarscyk, un-
tela“, prisiminė savo kraš-
to romansus, pavingiavo 
valso ritmu. Smagioji hu-
moro grupė „Rykštė“, tiks-
liau, į Šventąją atvykusio-
ji jos dalis, parodė keletą 
jonavietės Angelės Bort-
kevičienės režisuotų sce-
nos paveiksliukų. Čia pat 
paaiškėjo, kad šios drau-

gijos vokaliniam ansam-
bliui „Lietava“ sukanka de-
šimt metų, tad organizaci-
jos pirmininkė Valerija Lo-
petienė dainininkėms bei 
jų vadovei įteikė padėkos 
raštus, savo saldžiuoju, 
šmaikščiuoju prizu nuste-
bino ir „Rykštės“ atstovės. 
Maža to, Vacės ir Stepono 
Apanavičių „duetas“ lieta-
vietėms įteikė savo ran-
komis iškeptą ir papuoštą 
duonos kepalą su skaičiu-
mi „10“. 

Vakarais skardeno 
draugystės vakaronės, o 
dienomis jonaviečiai žval-
gėsi po gražiai pasikeitusį 
miestelį. Vieni „Titaniko“ 
kavinėje klausėsi popu-
liarių atlikėjų dainų, kiti 
mėgėjiškais fotoaparatais 
mokėsi „įamžinti“ jūron 
besileidžiančią saulę, kai 
kas net pamiklino ranką 
neseniai įrengtoje mažojo 
golfo aikštelėje.

Artėjant prie Jonavos, 
keliautojus pasitiko apniu-
kęs dangus, šlapios pievos. 
„Mums kaip niekad pasi-
sekė. Penkias dienas vi-
sus „laižė“ saulė, kvepėjo 
gubojos“, – sakė 47 Šven-
tojoje pabuvoję draugijos 
nariai.

Vakarais Šventojoje skambėjo jonaviškių dainos.

„Lietavos“ ansamblis mini dešimtmetį.

Mūsų politinis gyvenimas – tartum dvi upės: vie-
na vandeninga – kalbų, peštynių ir deklaracijų, 

o kita apysausė, sekli – konkrečių darbų. Valstybės 
reikalus tvarkyti, jos žaizdas gydyti nėra lengva, vis-
kas labai sudėtinga, dirbant išryškėja daugybė neti-
kėtų komplikacijų. Tam darbui reikia ne tik kompe-
tencijos, bet ir gyvenimiškos patirties, išminties. Ki-
taip, kaip žmonės sako, priskaldysi malkų, sukelsi 
šurmulį ir apsijuoksi. O žmonės geriausiu atveju pa-
sakys: gerais norais pragaras grįstas.

Mūsų krašte su pasibaisėjimu kartojama – lietu-
viai didžiausi pasaulyje girtuokliai. Alkoholio var-
tojimo apskaita įvairiose šalyse gerokai skiriasi, to-
dėl galėtumėm taip užtikrintai šia gėdinga lyderyste 
ir netikėti. Tačiau yra žmonių, kuriems savo kraštą 
šmeižti smagu, o gal ir naudinga.

Valdančiųjų žygis prieš alkoholizmą – sveikinti-
nas, pagirtinas. Žengti vyskupo M. Valančiaus keliu, 
tęsti jo darbą ir garbinga, ir reikalinga. Tačiau ar mūsų 
dabartiniai politikai reikiamai išstudijavo M. Valan-
čiaus darbo patyrimą? Juk vyskupas, inicijuodamas 
blaivybės sąjūdį, pirmiausia rūpinosi švietimu. Na, o 
dabar bandoma viską išspręsti draudimais, alkoholio 
branginimu, prieinamumo sunkinimu. Blaivybe savo 
laiku buvo susirūpinta daugelyje valstybių. Vertingas 
patyrimas sukauptas JAV taikant prohibicijos įstaty-
mą. Blaivybės problemos buvo gana radikaliai spren-
džiamos ir Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Rusi-
joje. Mokytis tikrai buvo iš ko. Tačiau nepasimokyta. 
Ir keista, kodėl mūsų politikai taip nenoriai mokosi iš 
istorijos. Manoma, kad jei Hitleris būtų skaitęs Levo 
Tolstojaus epopėją „Karas ir taika“, vargu ar jam bū-
tų užtekę drąsos veržtis į Rusiją. Būtų išvengta upių 
kraujo ir milijonų sugriautų gyvenimų. 

Šiandien mūsų kaimynai juokiasi ir trina rankas. 
Latviai pasienyje telkia prekybą alkoholiu. Reformuo-
to tikėjimo žmonės verslesni už katalikus. Alus Latvi-
joje per pusę pigesnis ir lietuviai važiuoja alaus bei 
degtinės pirkti pas kaimynus. Ten jie palieka ir pini-
gus. Panaši padėtis ir Lenkijos pasienyje. 

Sudėtingas politikų darbas. Barikadų čia ne viena 
ir ne dvi. Eiliniam piliečiui labai nepaprasta suvokti, už 
kurių grupuojasi „geri“ ir už kurių „blogi“. O kiek yra vi-
sokių „tabu“! Dažnai net tiesos negalima viešai sakyti. 
Politikams sunkiausia, kai krašto gyvenime iškyla labai 
sunkiai derinamų piliečių interesų. Dabartiniai vado-
vai, pavyzdžiui, užsimojo panaikinti smulkiems ūkinin-
kams iki šiol galiojančias įvairias mokestines lengvatas. 
Tai apsunkintų jų ekonominę padėtį ir spartintų ban-
krotą. Visos vyriausybės tvirtino remsiančios smulkų 
ir vidutinį ūkį. O gyvenime tie smulkieji to rėmimo kaip 
nejautė, taip ir nejaučia. Bet kaip nežadėti juos mylėti, 
kai jų tiek daug ir kiekvienas per rinkimus turi po bal-
są. Suerzinsi juos – dar ir traktorius išrikiuos autostra-
dose. Vienas šmaikštuolis labai tiksliai pastebėjo, kad 
diktatūros sąlygomis žmonės bijo sakyti tiesą valdo-
vams, o demokratijos šalyse valdovai bijo tiesą sakyti 
žmonėms. Taip kad kalbėti, jog smulkūs ūkiai yra vie-
na iš mūsų agrarinio sektoriaus ekonomikos atsiliki-
mo priežasčių, kad ūkius reikia stambinti ir moderni-
zuoti, kalbėti lyg ir nedrąsu. O kaip kitaip galima kelti 
darbo našumą, Europos Sąjungoje būti konkurencin-
gais? Painiava. Nors imk ir nieko nedaryk, juk ir savai-
me kai kas, gal ir ne taip, kaip norėtųsi greitai, bet su-
sitvarko. Panašu, kad daug metų taip ir buvo elgiamasi. 

Britų rašytojas Ričardas Nidemas rašė: „Valdžia – 
narkotikas, be kurio politikai negali gyventi ir kurį 
jie perka iš rinkėjų už pačių rinkėjų pinigus.“ Apie 
savo veiklą politikoje daug mąstė ir didieji politikai. 
JAV prezidentas Rolandas Reiganas sakė: „Kalbama, 
kad politika – antroji seniausia profesija. Bet aš pa-
tyriau, kad joje labai daug bendro su pirmąja.“ O ki-
tas JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas patarė nei-
ti į politiką žmonėms, kurių oda bent kiek plonesnė 
už raganosio.

Gerais norais 
pragaras grįstas

Apie tai,
kas

jaudina
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

�� Vida Veignorienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi kelio-
nės po Mažąją Lietuvą įspūdžiais.

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai keliavo po Mažą-
ją Lietuvą. Apsilankėme Kintuo-
se, plaukėme laivu Minijos upe, 
ten pat ir papietavome. Apie Šilu-
tę, Kintus, Švėkšną labai įdomiai 

papasakojo gidė Rasa Kmitienė. 
Aplankėme Šilutės Hugo Šojaus 
dvarą. Vėliau vykome į Švėkšną. 
Pakeliui sustojome prie Merge-
lės Marijos apsireiškimo vietos, 
sukalbėjome bendrą maldą, atsi-
gėrėme ir apsišlakstėme stebuk
lingo šaltinio vandeniu. Vėliau 
užėjome į gražiąją Švėkšnos baž-
nyčią. Apie jos istoriją papasako-
jo bažnyčios kunigas Saulius Kat-
kus. Pasivaikščiojome po mies-
to parką, apžiūrėjome grafienės 
Pliaterienės taką.

Namo grįžome pilni įspū-
džių. 

Akmenė:

Kelionė 
neprailgo

Akmenės neįgalieji plaukė laivu Minijos upe.

Tačiau Norvegijoje laikomasi 
nuostatos, kad pagrindinis dar-
bas vyksta bendruomenėje, todėl 
į tas metines patikras sukviečiami 
visi, kas susiję su tuo vaiku: šei-
mos nariai, reabilitacijos specia-
listai, socialiniai darbuotojai, psi-
chologai, jose neretai dalyvauja ir 
mažojo gydytojas. 

Centruose atliekamas ir so-
cialinis, švietimo darbas. Pavyz-
džiui, daug dirbama prieš vai-
kui pradedant lankyti ugdymo 
įstaigą – važiuojama į mokyklą 
ar darželį, pristatoma, kad at-
eis vienokį ar kitokį sutrikimą 
turintis vaikas, papasakojama, 
kaip su juo elgtis ir pan. 

Pasak D. Čeilitkos, svarbiau-
sia šioje sistemoje yra komuni-
kavimas: retų ligų centro dar-
buotojai stebi, kaip vaikui seka-
si, bendrauja su jo šeimos gydy-
toju, su ligonine, mokykla. 

Lietuvoje nėra pagalbos 
sistemos 

Lietuvoje veikia 2 Vaikų retų 
ligų koordinavimo centrai (Vil-
niuje ir Kaune). Tačiau, pasak 
D. Čeilitkos, jie yra tiktai ligoni-
nės padaliniai, o ne atskiri vals-
tybės finansuojami centrai. Juo-
se dirba vos po kelis darbuoto-
jus – šito tikrai nepakanka 3 mi-
lijonams gyventojų. Norvegijoje 
gyvena apie 5 milijonus žmonių, 
o tokių įstaigų yra 9, viename 
centre dirba 35 specialistai: gy-
dytojai, psichologai, slaugytojai, 
socialiniai darbuotojai, pedago-
gai, kineziterapeutai ir kt. 

Norvegijoje vaikui teikiamos 
visos reikalingos paslaugos. Pas 
mus tėvai patys turi ieškoti pa-
galbos, niekas to nekoordinuo-
ja. Dėl to kai kurie vaikai visus 
metus nesilanko pas gydytojus. 
R. UdraitėMikalauskienė pasa-
koja apie atvejį, kai vaikas ne-
sikelia iš lovos, nes nebuvo pri-
žiūrėtas stuburas, laiku padaryta 
operacija. Kartais ilgesnis nesi-
lankymas pas gydytojus gali lem-
ti įvairias sveikatos komplikaci-
jas – inkstų nepakankamumą, 
diabetą ir pan. Pasak R. Udrai-
tėsMikalauskienės, retos ligos 
paprastai paliečia daug organų, 

todėl būtina multidisciplininė 
stebėsena. Deja, mūsų sistema 
tam nepritaikyta. „Nenorime sa-
kyti, kad mūsų medikai neakty-
vūs, tiesiog jie neturi tokių gali-
mybių“, – sako D. Čeilitka. 

Negalią turinčius vaikus au-
ginančioms šeimoms daug rū-
pesčių kelia reabilitacijos proce-
sas. Norvegijoje šios paslaugos 
teikiamos bendruomenėje – vai-
kas 2 kartus per savaitę ateina į 
savo polikliniką, ten pasportuo-
ja. Jei reikia, reabilitacijos spe-
cialistas yra apmokomas. Pas 
mus reabilitacija – didžiulė pro-
blema: pasak R. UdraitėsMika-
lauskienės, 2 kartus per metus 
reikia mėnesiui ištraukti vaiką 
iš jo gyvenimo, mesti visus dar-
bus. Kur kas svarbiau būtų nuo-
seklus darbas su vaiku, nuolati-
nė mankšta. 

„Iš pradžių tėvai už procedū-
ras moka pinigus, vežioja vaiką, 
paskui pavargsta, nebeturi jė-
gų ir nuleidžia rankas“, – sako 
R. UdraitėMikalauskienė. Tam 
pritaria ir D. Čeilitka – labiausiai 
tėvai pavargsta dėl to, kad nesu-
laukia palaikymo, kad nuolat tu-
ri už ką nors kovoti. 

Iniciatyvos imasi 
pacientų organizacijos 

Pasak D. Čeilitkos, dėl to ir 
atsiranda pacientų organizaci-

jos, kurios bando padėti kitiems 
tėvams ir siekti pokyčių. Jis įsi-
tikinęs, kad pacientų organiza-
cijos gali daryti ir koordinaci-
nį, komunikacinį darbą. Iki šiol 
nėra statistikos, niekas nežino, 
kiek Lietuvoje yra retomis ligo-
mis sergančiųjų. Pavyzdžiui, di-
agnozuota epilepsija, o kiek po 
ja slepiasi neaiškių ligų, taip ir 
lieka neaišku. „Norime bent da-
lį Norvegijos patirties perkelti į 
Lietuvą, adaptuoti mūsų šaliai. 
Suprantu, kad sistemos nepa-
keisime. Katilas vienas, pinigų 
nepadaugės, visi nori paklodę 
timptelėti į savo pusę – pinigų 
reikia ir kitomis lėtinėmis ligo-
mis sergantiesiems. Tai supras-
dami, stengiamės daug ką daryti 
patys“, – sako D. Čeilitka. Tačiau 
Vaikų retų ligų asociacijos prezi-
dentas pabrėžia, kad šis darbas 
labai sudėtingas – viskas daroma 
vos ne savanoriškai. Jo teigimu, 
niekas nesikeis, kol patys tėvai 
turės ieškoti pagalbos. 

Rugpjūčio 19 dieną Vaikų 
retų ligų asociacija kviečia į 
konferencijądiskusiją „Ko ti-
kisi pacientai iš retų ligų cent
rų Lietuvoje?“ „Norime išklau-
syti įvairias nuomones, išgirs-
ti, kas žmonėms aktualu ir im-
tis konkrečių veiksmų“, – sako 
D. Čeilitka. 

Aurelija BABinskienė

Retomis ligomis sergantieji  
už savo gerovę kovoja patys

(atkelta iš 1 psl.)

�� Romutė Udrakienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi 
Alytaus „Atrtito“ klubo vasaros 
patyrimais. 

Svarbiausia Alytaus „Atrtito“ 
klubo veikla – ugdyti neįgalių, 
pagyvenusių žmonių savaran-
kiškumą, siekti jų visiško daly-
vumo ir integravimosi į visas 
gyvenimo sritis. Neįgaliųjų in-
tegracija į visuomenę priklauso 
ne tik nuo jų pačių norų, bet ir 
nuo šalia esančių požiūrio. Pa-
dedami „Artrito“ klubo asme-
ninio asistento, savanorių, net 
ir sunkiai judantys klubo nariai 
turi galimybę dalyvauti kultū-
riniuose renginiuose, išvykose, 
mokymuose. Mums labai svar-
bu pasiūlyti neįgaliesiems dau-
giau galimybių, kad jie galėtų pa-
sinaudoti visomis savo teisėmis 
ir visapusiškai dalyvautų visuo-
menės gyvenime.

Klubiečių vasara – labai ak-
tyvi. Norime kuo daugiau lai-
ko praleisti kartu. Tarybos na-
rė Zita Bekešienė suorganizavo 
kelionę po Dzūkiją. Aplankėme 
Punios šilą – vieną iš botaniniu 
požiūriu įdomiausių Lietuvos 
miškų. Įdomu buvo pavaikščio-
ti po mišką, papietauti prie ben-
dro stalo gamtoje. Aplankėme 
Vaclovo akmenų muziejų, Rum-
bonių parapijos senelių globos 
namų gyventojas. Klubo ansam-
blis linksmino jas dainomis. Vie-
nuolės papasakojo apie parapi-
jos gyvenimą, globojamus vai-
kus ir senelius. 

Taip pat klubo ansamblis, 
vadovaujamas Genutės Bart
nykienės, koncertavo Alytaus 

miesto šventėje, o Vladas Prie-
skienis surengė išvyką į Pa-
langą. 

Pirmąjį vasaros mėnesį už-
baigėme popiete „Mūsų vasara“. 
Buvo surengta graži šventė, ku-
ria rūpinosi Z. Bekešienė, Moni-
ka Jaciunskienė, V. Prieskienis ir 
kiti. Sunkiai judančios klubo na-
rės Magdutė Sinkevičienė ir Da-
nutė Urbanavičienė į šventę bu-
vo atvežtos. Šioje popietėje gra-
žūs žodžiai buvo skiriami M. Sin-
kevičienei, kuri šventė jubiliejinį 
gimtadienį. Jei mes gyvenimą įsi-
vaizduotume kaip kalną, 90 me-
tų sulaukęs žmogus būtų užko-
pęs beveik į jo viršūnę. Nedaug 
esu sutikusi tokio amžiaus žmo-
nių, kurie būtų tokio šviesaus 
proto, nesiskųstų ir nedejuotų 
dėl senatvės vargų. Magdutė – 
tokia. Nors nelaimių, skausmo 
ir vargo gyvenimas jai atseikėjo 
su kaupu, pasitikdama 90metį 
ji sako besidžiaugianti kiekvie-
na diena ir nori visiems dovanoti 
gerumą. Ji nekantriai laukia su-
sitikimų su draugais, giminėmis, 
nes gyvena viena, neturi vaikų. 
Apie sunkumus M. Sinkevičie-
nė šnekėti nelinkusi – prisime-
na tik gerus dalykus. Matydama 
tokio amžiaus žavią damą popie-
tėje, pagalvojau, kad ir Lietuvoje 
egzistuoja ori senatvė. Popietės 
vedėja niekam neleido nuobo-
džiauti, išjudino kiekvieną šven-
tės dalyvį. Vakaronė vyko sma-
giai, šiltoje ir draugiškoje aplin-
koje. Gera matyti draugų šypse-
nas, girdėti jų juoką, pajausti šil-
tus, tvirtus apkabinimus, tiesiog 
būti kartu.

Alytus:

Vasarą norisi būti kartu  
su bendraminčiais 

Vaikų retų ligų asociacija su Vaikų retų ligų koordinavimo centru ne tik kalba apie problemas, bet ir stengiasi mažie-
siems pacientams praskaidrinti kasdienybę.
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Daktaras
Aiskauda

Nuo rugsėjo pacientams 
bus skiriami ne tik klubo, ke-
lio, čiurnos, peties ir alkūnės 
endoprotezai, bet ir kompen-
suojamieji riešo sąnariai. Vals-
tybinės ligonių kasos prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
(VLK) centralizuotai nupirkti 
riešo sąnariai bus pristatomi 
į gydymo įstaigas, kuriose bus 
atliekamos jų implantavimo 
operacijos, apmokamos Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšomis. 

Pacientams svarbu žinoti, kad 
nei už riešo sąnario keitimo ope-
raciją, nei už riešo endoprote-
zą mokėti nereikės. Planuojama, 
kad per metus bus implantuoja-
ma apie 20 riešo endoprotezų.  

„Tai, kad riešo endoprotezai, 
kaip ir kiti sąnariai, pradedami 
pirkti centralizuotai, sumažina 
rūpesčių naštą ir gydymo įstai-
goms, ir pacientams. Pacientui 
reikalingą riešo sąnarį VLK pa-
skirs į jo pasirinktą gydymo įstai-
gą pagal gydytojo užpildytą ir VLK 
užregistruotą prašymą, o sąnario 
implantavimo operacija bus atlik-
ta eilės tvarka“, – sako VLK Sveika-
tos priežiūros įstaigų aprūpinimo 
skyriaus vedėja Lina Reinartienė. 

VLK primena, kad pacien-
tai, norintys gauti PSDF lėšomis 
kompensuojamą endoprotezą, 
turi kreiptis į gydymo įstaigą, ku-
rioje gydytojas ortopedas trau-
matologas, įvertinęs paciento 
sveikatos būklę, užpildys ir užre-
gistruos prašymą skirti kompen-
suojamąjį sąnario endoprotezą 
VLK informacinėje sistemoje. 
Būtina žinoti, kad pacientas gali 
pasirinkti gydymo įstaigą, kurio-
je jam bus atlikta sąnario keitimo 
operacija ir paskirtas sąnarys.

Pasak L. Reinartienės, ken-
čiantiems sąnarių skausmus pa-
tariama pasirinkti tą gydymo įs-
taigą, kurioje laukimo trukmė 
mažesnė. Be to, pasak L. Reinar-
tienės, net ir užregistravus prašy-
mą skirti sąnarį, prieš jį paskiriant 
pacientas gali pateikti VLK laisvos 
formos prašymą pakeisti įstaigą. 

Informacija apie kelio, klubo, 
čiurnos, peties ir alkūnės sąna-
rio laukimo trukmę skelbiama 
VLK interneto svetainės skyriu-
je „Sąnarių endoprotezavimas“.  

VLK liepos mėnesio duomeni-
mis, daugelyje įstaigų, kur atlieka-
mos klubo, kelio, čiurnos, peties ir 
alkūnės operacijos, eilių visai nė-
ra, kai kuriose tektų laukti vos ke-
lis mėnesius ir tik keliose – ilgiau.

VLK specialistai primena, kad 
po sąnario implantavimo opera-
cijos pacientui gali būti skiriama 
stacionarinė arba ambulatorinė 
medicininė reabilitacija, kurios 
metu taikomas gydymas, geri-
nantis sąnario funkcijas. Pacien-
tas gali pasirinkti, kurioje gydy-
mo įstaigoje bus teikiamos reabi-
litacijos paslaugos, naudodamasis 
VLK interneto svetainės skyriuje 
„Medicininė reabilitacija“ skelbia-
ma informacija apie laisvas vietas.  

VLk ir „Bičiulystės“ inf.

Konsultuojame, 
komentuojame

Bus 
kompensuojami 
ir riešo sąnario 
endoprotezai 

Labai trumpai sąnarį galima 
apibūdinti taip: tai dviejų ar 

daugiau kaulų lanksti jungtis. Są-
nario paviršiai padengti kremzle, 
juos vieną nuo kito skiria ertmė. 
Sąnarį gaubia vadinamasis sąna-
rio maišelis, kurio vidinis sluoks-
nis nuolat išskiria skaidrų skystį – 
sąnarinį tepalą. Sausgyslės, rau-
menys ir raiščiai sąnariui suteikia 
daugiau patvarumo ir judrumo.

Sąnarių ligoms atsirasti įta-
kos turi ne vien tik paveldėji-
mas, mechaninis krūvis, laikyse-
na, alkoholio vartojimas, rūky-
mas, kraujagyslių (ypač arteros-
klerozė) ir medžiagų apykaitos 
ligos (pvz., cukraligė, podagra), 
hormonų stoka, bendras orga-
nizmo senėjimas, bet ir mityba. 

Organizmo siunčiami 
signalai 

Įsidėmėtina! Pavojinga ilgą 
laiką ignoruoti tokius mūsų orga-
nizmo siunčiamus signalus, kaip 
sąnarių traškėjimas, odos virš 
jų paraudimas, patinimas, tem-
peratūros pakilimas, skausmas 
judant arba didesnės fizinės ap-
krovos metu, rytinis sąnarių ne-
paslankumas. Sąnario dilimas 
beveik visada prasideda nuo jo 
kremzlės. Blogiausia tai, kad la-
bai pažeista kremzlė gali net visai 
išnykti! Tais atvejais, kai prade-
da gesti sąnarys, pakinta ir kau-
lai. Gerai, kai žmogus, pajutęs net 
menkus pirmuosius sveikatos su-
trikimus, skuba pas gydytoją, bet 
dar geriau, kai nuolatos rūpina-
masi ligų prevencija.

Perkopus 30 metų
Žmogaus organizme visą lai-

ką vyksta vienokie ar kitokie na-
tūralūs pokyčiai. Antai po 30ies 
metų sąnarių kremzlių elastin-
guose audiniuose (jie saugo kau-
lus nuo trinties) atsiranda nežy-
mių įtrūkų. Kadangi kremzlėse 
nėra nervų šaknelių, šie pokyčiai 
nejaučiami, bet po tam tikro lai-
ko įtrūkos gali padidėti ir išpro-
vokuoti chroniško uždegimo vys-
tymąsi, kuris pamažu silpnina ir 
ardo patį sąnarį.

Taigi jeigu ūminį uždegiminį 
procesą galima laikyti normalia 
reakcija į kokį nors traumuojantį 
poveikį, tai skausmai, trunkantys 
ne vieną savaitę, signalizuoja apie 
tai, kad sutrikimas jau yra pasie-
kęs lėtinę stadiją. Tai reiškia, kad 
sąnario ląstelėms iškilo rimtas 
pavojus dėl agresyvaus laisvųjų 
radikalų poveikio.

Blogiečiai laisvieji 
radikalai

Laisvieji radikalai – nestabi-
lūs atomai, molekulės, jonai, kurie 
turi vieną ar daugiau nesuporin-
tų elektronų. Jie pasisavina elek-
tronus iš kitų ląstelių molekulių 
ir sutrikdo normalius organizmo 
cheminius procesus. Pagrindiniai 
laisvųjų radikalų šaltiniai: tok-
sinai, taršalai, ląstelių medžiagų 
apykaitos produktai, jonizuojan-
čioji radiacija, traumos, rūkymas, 
nesveika mityba, stresas.

Laisvuosius radikalus suar-
do vitaminas E, kurio daug ran-
dama migdoluose. Šiam reikalui 
puikiai tiks žemės riešutai (ypač 
svarbu, kad jie nebūtų pažeisti 

Kokių medžiagų reikia sąnariams
pelėsio, kuris kenkia kepenims) 
ir saulėgrąžų sėklos.

Pastabos
1. Pastebėta, kad žmonės, ku-

rių maiste yra pakankamai pro-
duktų, turinčių vitamino C, tris 
kartus rečiau kenčia nuo sąnarių 
ligų. Šis vitaminas, prasiskverbęs 
į ląsteles, nesunkiai susidoroja su 
laisvaisiais radikalais. 2. Efektas 
bus stipresnis, jei organizmas 
dar bus aprūpintas ir beta karo-
tenu (iš jo organizmas pasigami-
na vitaminą A). Jo daugiausia turi 
oranžinės spalvos daržovės (pvz., 
morkos) ir vaisiai.

Kremzlėms būtinas 
kolagenas

Kolagenas – siūlinis balty-
mas, svarbiausias odos ir jungia-
mųjų audinių komponentas, su-
darantis kremzles, kaulus; želati-
nos žaliava. Kolagenui tenka ga-
na svarbi misija – sąnarių amor-
tizacija. Dėl žemo kolageno lygio 
dažnai išsivysto osteoartrozė – 
progresuojantis sąnarių kremz-
lių irimas, sukeliantis skausmą, 
deformacijas ir lemiantis jų funk-
cijos sumažėjimą.

Pastaba: norint organizmą 
aprūpinti kolagenu nuo seno 
įvairių šalių liaudies medicina 
siūlo pamėgti kaulų sultinį ir daž-
niau valgyti virtas kiaulių ir vištų 
kojas, kurių mėsoje yra pakanka-
mai kremzlių.

Gliukozaminas ir 
chondroitinas

Gliukozaminas skatina 
kremzlės susidarymą ir atsinau-
jinimą. Šios medžiagos, kaip ir 
chondroitino, organizmas gali 
gauti, kai vartojami kaulų čiul-
pai, valgomos sriubos ir sultiniai, 
kuriuose yra virtų gyvūnų kaulų 
ir sąnarių (pvz., vištų kakleliai); 
taip pat gliukozamino turi avi-
žos, kviečiai.

Chondroitinas (taip pat mūsų 
organizme esanti medžiaga) pa-
laiko sąnarių drėgnumą, lanks-
tumą ir tamprumą. Geriausias 
šios medžiagos šaltinis – gyvū-
nų kremzlės. 

Vienas obuolys per dieną
Neįtikėtina, tačiau mums gali 

pagelbėti ir obuoliai. Net vienas 
obuolys per dieną neretai gali 
tapti gera profilaktikos priemone 
nuo artrito ir artrozės. Dar dau-
giau – obuoliai turi kvercetino, 
kuris padeda mūsų organizmui 
gaminant kolageną, šiek tiek neu-
tralizuoja laisvųjų radikalų svei-
katai daromą žalą, stabdo vėžinių 
ląstelių vystymąsi, mažina riziką 
susirgti gripu, gerina protinę vei-
klą. Maksimalus kiekis naudingų-
jų medžiagų yra ne visame obuo-
lio minkštime, bet odelėje ir kelių 
milimetrų storio sluoksnyje po ja. 

Sąnariams reikia 
kokybiškų baltymų

Visiems mūsų organizmo au-
diniams, taip pat ir kremzlėms, 
reikalingos aminorūgštys. Žmo-
gaus organizmas gali pats pasi-
gaminti tik kai kurių aminorūgš-
čių (jos vadinamos pakeičiamo-
siomis). Kitų aminorūgščių or-
ganizmas negali sintetinti (ne-
pakeičiamosios amino rūgštys), 
todėl būtina jų gauti su maistu 
arba maisto papildais. Prie są-

narių „statybinių medžiagų“ pri-
skiriami ir baltymai. Geriausiu 
augalinių baltymų šaltiniu lai-
komos pupelės (nepriklausomai 
nuo rūšies). Ypač naudingos juo-
dos spalvos pupelės, mat jose yra 
daug mangano (jis būtinas nor-
maliai sąnarių veiklai).

Tvirti kaulai, tvirti ir 
sąnariai

Svarbu suprasti, kad dėl tra-
pių kaulų nukenčia ir sąnariai. 
Kad būtų sveiki kaulai, ypač svar-
bu vartoti kalcio turintį maistą. 
Tai pienas, pieno produktai (ypač 
varškė), sūriai, rupaus malimo 
ruginių miltų gaminiai, kiauši-
nio trynys, kopūstai (ypač broko-
liai), petražolės, šviežios daržovių 
ir vaisių sultys, įvairios kruopos, 
migdolai, mėsa. Geriausiai kalcis 
įsisavinamas, kai kalcio ir fosfo-
ro (šaltiniai: fermentiniai sūriai, 
kiaulių kepenys, džiovinti grybai, 
krienai, žalieji žirneliai, pupos, 
pupelės, kai kurios žuvys, duona, 
jautiena) santykis yra 1:1,3 ir kal-
cio bei magnio (šaltiniai: duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupelės, 
krapai, petražolės, špinatai, kre-
vetės, jūros kopūstai, moliūgai; 
taip pat magnio yra ir geriama-
jame vandenyje) santykis – 1:0,5. 
Kalciui pasišalinti iš kaulų truk-
do boras, kurio yra obuoliuose, 
kriaušėse, vynuogėse, ankštinė-
se kultūrose, riešutuose; mėsoje 
ir pieno produktuose boro nėra.

Pastaba: 
Kaulams ir sąnariams dar rei-

kalingas varis ir manganas. Varis 
padeda organizmui pasigamin-
ti kolageno ir tuo būdu prisideda 
prie sąnarių sveikatos. Manganas 
dalyvauja aktyvuojant fermentus, 
kurie skatina audinių atsistatymo 
procesus. Vario šaltiniai: gyvulių 
kepenys, grikių ir avižų kruopos, 
žuvys, ankštinių kultūrų sėklos, 
riešutai, šparagai, miežiai, grybai, 
petražolės, ruginė duona. Manga-
no turi: riešutai, sėklos, visų rūšių 
grūdai, kruopos, ankštiniai, ne-
daug – vaisiuose ir daržovėse, mė-
soje, žuvyse, pieno produktuose.

Kaip išvengti uždegimo 
Viena iš paprastesnių sąnarių 

uždegimo profilaktikos priemo-
nių – maisto produktų, savo su-
dėtyje turinčių omega3 rieba-
lų rūgščių, vartojimas. Apie atsi-
radusį šių rūgščių stygių galima 
spręsti pagal šiuos požymius (ne-
būtinai visus): sunkiai valdomos 
emocijos, suprastėjusi atmintis, 
susilpnėjęs dėmesingumas, ne-
praeinantis galvos odos pleiska-
nojimas, anksčiau nepastebėtas 
veido odos išbėrimas, nagų lū-
žinėjimas, sustiprėjęs troškulys, 
pernelyg dažnas šlapinimasis, 
miego sutrikimai.

Riebalų rūgščių omega3 šal-
tiniai: linų sėmenys, graikiniai 
(tiks ir kitokie) riešutai, rap-
sų aliejus (pageidautinas šalto 
spaudimo), lašiša, skumbrė.

Pastabos
1. Antiuždegiminiu efektu pa-

sižymi ir imbieras, tačiau jis daž-
niausiai vartojamas ne tiek sąna-
rių ligų profilaktikai, o labiau gy-
dymui. Mat jo sudėtyje esanti me-
džiaga – gingerolis slopina (beje, 
gydomasis poveikis pasireiškia ne 
iš karto, o pamažu, diena po die-
nos) sąnarių, raumenų skausmus 
ir padeda atsikratyti pabrinkimų.

2. Žinotina, kad sąnariuose ga-
li susikaupti ir kenksmingų drus-
kų likučių (tai irgi gali sukelti už-
degimą), todėl būtina vartoti pa-
kankamai vandens (pageidautina 
negazuoto). Taip pat reiktų kas-
dien išgerti po stiklinę greipfru-
tų sulčių. Beje, jokiu būdu nedera 
šiomis sultimis užsigerti šių vais-
tų: antibiotikų, etopozido (jis ski-
riamas onkologiniams ligoniams), 
antikoaguliantų, antidepresantų, 
nuskausminamųjų, mažinančių 
arterinį kraujospūdį bei tablečių 
nuo rėmens. Mat vienus vaistus 
greipfrutų sultys padaro pernelyg 
aktyvius, kitiems vaistams truk-
do skaidytis (vaistai pradeda or-
ganizme kauptis), tretiems vais-
tams gresia neutralizacija. 

Maisto produktai, kurie 
kenkia sąnariams

Tai maistas, turintis neorgani-
nių fosfatų. Tarp jų lyderiauja: ga-
zuoti gėrimai, aukščiausios rūšies 
miltų duona ir kiti kepiniai, krabų 
lazdelės, medžiagos, didinančios 
miltinių kepinių purumą, dauge-
lis rūšių valgomųjų ledų, lydyti 
sūreliai, marinuoti ir rūkyti ga-
miniai, kofeino turintys produk-
tai, kepenys, riebi kiauliena, lęšiai. 

Kaulų ir sąnarių sistema taip 
pat gali nukentėti, kai vartoja-
mi ledinukai, kramtomoji gu-
ma, traškučiai, nes nukenčia ne 
tik virškinimo sistema, bet ir 
blokuojamas įvairių medžiagų 
(ypač fosforo ir kalcio), reikalin-
gų sausgyslėms, įsisavinimo me-
chanizmas.  

Vartojant čia nurodytus mais-
to produktus, anksčiau ar vėliau 
susergama osteoporoze, sumažė-
ja sąnarių paslankumas.

Baigiamasis žodis
Liko nepaminėta labai svarbi 

medžiaga – lecitinas, esantis viš-
tos kiaušinyje, kuris stiprina ner-
vų sistemą. Atskirai neapsistojo-
me ties jautiena, kurioje yra dide-
lis kiekis svarbių aminorūgščių 
ir kitų medžiagų, taip reikalingų 
sausgyslėms.

Verta įsidėmėti, kad valgant 
abrikosus, organizmas gauna ka-
lio, kuris naudingas normaliai 
kaulų ir raumenų sistemos veiklai. 

Sausgyslėms naudingi ir kai 
kurie prieskoniai, pvz., ciberžolė. 

Kai kurie tonizuojantys gė-
rimai taip pat gali būti naudingi 
sausgyslėms. Pavyzdžiui, žalioji 
arbata ne tik stiprina sąnarius, 
bet ir didina raiščių atsparumą 
patempimams. Beje, problemos 
su sausgyslėmis ir raiščiais ga-
li atsirasti žmonėms, profesio-
naliai sportuojantiems, šokan-
tiems, dirbantiems sunkų fizinį 
darbą ir pagyvenusiems asme-
nims. Bet kokiu atveju, žmonės, 
neskiriantys reikiamo dėmesio 
savo sausgyslėms, raiščiams, vi-
sada gali patirti traumą. 

Romualdas OGinskAs 
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fiziškai nusidėvėjęs daugiau 
kaip 60 proc., arba nuosavybės 
(bendrosios nuosavybės) teise 
turimo būsto naudingasis plo-
tas, tenkantis vienam asmeniui 
ar šeimos nariui, yra mažesnis 
kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 
14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįga-
lusis arba asmuo, sergantis lėti-
nės ligos, įrašytos į Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos pa-
tvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Visi asmenys ir šeimos, ati-
tinkantys aukščiau paminėtus 
reikalavimus, norėdami gauti 
paramą būstui išsinuomoti, t. y. 
išsinuomoti socialinį būstą, su 
prašymu kreipiasi į savivaldy-
bės vykdomąją instituciją pagal 
deklaruotą gyvenamąją vietą, o 
jeigu asmuo gyvenamosios vie-
tos neturi – į savivaldybės, ku-
rios teritorijoje gyvena, vykdo-
mąją instituciją.

Atkreipiame dėmesį, kad į 
savivaldybės asmenų ir šeimų, 
turinčių teisę į paramą būstui iš-
sinuomoti, sąrašą įrašomi asme-
nys ir šeimos, kurie yra ne jau-

nesni kaip 16 metų, jeigu atsto-
vai pagal įstatymą (rūpintojai) 
pateikia savivaldybei prašymą, 
tačiau parama būstui išsinuo-
moti jie gali pasinaudoti tik įgiję 
visišką civilinį veiksnumą.

Papildomai informuoja-
me, kad asmenims ir šeimoms, 
kurie įrašyti į savivaldybės as-
menų ir šeimų, turinčių teisę į 
paramą būstui išsinuomoti, są-
rašą ir pagal Civiliniame kodek-
se nustatytas sąlygas ne trum-
piau kaip vieniems metams su-
dariusiems būsto nuomos su-
tartis ir įregistravusiems Lietu-
vos Respublikos nekilnojamojo 
turto registre, mokama būsto 
nuomos ar išperkamosios būsto 
nuomos mokesčių dalies kom-
pensacija. 

Taip pat, vadovaujantis Įsta-
tymo 16 straipsnio 11 dalies 
nuostatomis, savivaldybės tary-
bos nustatyta tvarka savivaldy-
bės būstas gali būti išnuomoja-
mas socialinio būsto nuomos są-
lygomis arba būsto nuomos ar 
išperkamosios būsto nuomos 

mokesčių dalies kompensacijos 
gali būti mokamos ir neįrašy-
tiems į asmenų ir šeimų, turin-
čių teisę į paramą būstui išsinuo-
moti, sąrašus:

1) asmenims, kuriems yra 
nustatytas 0–25 proc. darbin-
gumo lygis;

2) šeimoms, kuriose abiem 
sutuoktiniams yra nustatytas 
0–25 proc. darbingumo lygis ir 
kurios augina vaiką (vaikus);

3) neįgaliesiems, vieniems 
auginantiems vaiką (vaikus);

4) šeimoms, auginančioms 
vaikus, kai ne mažiau kaip dviem 
vaikams yra nustatytas sunkus 
neįgalumo lygis;

5) šeimoms, kuriose ne ma-
žiau kaip dviem šeimos nariams 
yra nustatytas 0–25 proc. dar-
bingumo lygis, jeigu šie asmenys 
ar šeimos Lietuvos Respublikos 
teritorijoje nuosavybės teise ne-
turi kito tinkamo būsto. 

Visais atvejais asmenys ar 
šeimos, norėdami gauti paramą, 
turi kreiptis į savivaldybės admi-
nistraciją su rašytiniu prašymu.

„Bičiulystės“ skaitytoja 
K. Ž. teiraujasi, kokių sąlygų 
reikia norint išsinuomoti so-
cialinį būstą.

Į klausimą atsako Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos Paramos būstui skyriaus vy-
riausioji specialistė Danutė Ka-
tilienė. 

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos paramos būstui įsigy-
ti ar išsinuomoti įstatymu (to-
liau – Įstatymas) teisę į sociali-
nio būsto nuomą turi asmenys ir 
šeimos, kurie atitinka Įstatymo 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
reikalavimus:

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

2) Gyventojų turto deklara-
vimo įstatyme nustatyta tvar-
ka deklaravo turtą ir gautas pa-

jamas. Deklaruoto turto vertė ir 
pajamos, kurios, vadovaujantis 
Piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams 
įstatymo 17 straipsniu, įskai-
tomos į asmens ar šeimos gau-
namas pajamas, neviršija Įsta-
tyme nustatytų pajamų ir tur-
to dydžių:

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

l dviejų ar trijų asmenų šei-
mos grynosios metinės paja-
mos – 12 546 eurų ir turtas – 
26 724 eurų;

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

l šešių ar daugiau asmenų 
šeimos grynosios metinės pa-
jamos vienam asmeniui – 2 550 
eurų ir turtas vienam asmeniui – 
8 466 eurų. 

3. neturi Lietuvos Respub
likos teritorijoje nuosavybės 
(bendrosios nuosavybės) teise 
būsto arba turimas būstas yra 

Klausėte–atsakome Kaip gauti socialinį būstą 

Be to, ne kiekvienas gali susimo-
kėti už psichologo ar psichote-
rapeuto paslaugas. Todėl tokia 
mūsų specialistų pagalba jiems 
turėtų būti ypač vertinga“, – sako 
Krizių įveikimo centro direktorė. 

Jos teigimu, laiku suteikta 
pagalba padeda išvengti sunkes-
nių sutrikimų ar ligų: „Jei proble-
ma įsisenėja, žmogaus patiriami 
sunkumai gilėja, atsiranda papil-
domų negalavimų, prasideda li-
gos. Krizinėje situacijoje atsidū-
rusiam žmogui labai svarbu iš-
sikalbėti, gauti tinkamą pagalbą. 
Mūsų specialistai šioje srityje tu-
ri daug patirties.“ 

Projektas prasidėjo liepos 
mėnesį. Pasak S. Glodenienės, 
negalią turintieji dažniau krei-
piasi dėl atskirties ir su ja susi-
jusių problemų. Visos kitos jų 
patiriamos bėdos – tokios pat, 
kaip ir visų žmonių. 

Kol kas konsultuojami tik pa-
tys negalią turintys žmonės, jų 
šeimos nariams pagalba netei-
kiama. „Negalią turinčių vaikų 
tėvai ar kiti artimieji gali kreip-
tis į mus bendra tvarka, į budin-
čius centro specialistus, kon-
sultuotis už socialinę kainą. Jie 
taip pat gali būti konsultuoja-
mi ir nuotoliniu būdu“, – aiški-
na S. Glodenienė. 

Teikia konsultacijas už 
socialinę kainą

Pasak centro vadovės, pate-
kusiam į krizinę situaciją ir ieš-
kančiam pagalbos žmogui nerei-
kia iš anksto registruotis Krizių 
įveikimo centre, užtenka tuo-
met, kai budi specialistai, ateiti 
ir pasikalbėti. 

Individuali pagalba išgyve-
nantiems sunkias emocijas tei-
kiama nuo 16 iki 20 valandos 
darbo dienomis ir šeštadieniais 
nuo 12 iki 16 valandos. Iš vi-
so tokiu būdu žmogui gali būti 
suteiktos aštuonios konsultaci-
jos. Pirmoji konsultacija bet ku-
riam žmogui nemokama, kitos 
septynios atsieis po šešis eurus. 
S. Glodenienės teigimu, aštuo-
nių konsultacijų išeiti iš ūmios 
krizinės būsenos paprastai pa-
kanka. Tačiau jei krizė užsitę-
susi, gali prireikti ir rimtesnės 
pagalbos. Jei žmogus nori pas 
tą patį specia listą konsultuotis 
ir toliau, jam tenka pačiam su-
tarti dėl įkainių. 

Įprastai žmonės į centrą kon-
sultuotis ateina kartą per savai-
tę. Tačiau kartais, žmogui pagei-
daujant ar esant ūmiai būsenai, 
konsultacijos gali būti teikiamos 
ir du kartus per savaitę. „Psicho-
logas, psichoterapeutas pade-
da krizę patiriantiems žmonėms 

žodžiu. Psichiatras diagnozuoja 
ligą ir pritaiko tinkamus vaistus. 
Jei matome, kad pas mus besilan-
kančiam žmogui reikalinga medi-
kamentinė pagalba, galime nu-
kreipti jį ir pas psichiatrą. Prak-
tika rodo, kad psichoterapinės ir 
medikamentinės terapijų derini-
mas duoda gerų rezultatų“, – kal-
ba S. Glodenienė. 

Specialistė sako, kad pati-
riančiajam krizę nebūtinai rei-
kalinga specialistų pagalba. Kai 
kuriais atvejais žmogus iš to-
kios situacijos išeina pats. „Pa-
prastai trukmė, per kurią žmo-
gus pats susidoroja su krize – 
du mėnesiai. Jei per tiek laiko 
žmogui nepalengvėja, reikia 
galvoti apie galimybę kreiptis 
į specialistus. Tokiu atveju ge-
riau nedelsti.“ 

Dažniausiai žmonės Krizių 
įveikimo centre lankosi dėl san-
tykių krizių, netekčių. Nemažai 
ateina ir galvojančių apie savi-
žudybę.

Viena konsultacija „Skype“ 
trunka 45–50 minučių. „Labai 
svarbu, kad besikreipiantieji 
į specialistus būtų motyvuoti, 
patys norėtų keistis, pagelbė-
ti sau. Mūsų užduotis – padė-
ti žmogui suprasti save, savo 
poreikius. Kaip rodo praktika, 
turintiesiems negalią dažnai 
svarbu būti išgirstiems, rasti 
su kažkuo bendrą kalbą. Neįga-
lieji neretai išgyvena vienatvę. 
Siekiame padėti negalią turin-
čiam žmogui suprasti, kaip jis 
galėtų geriau socializuotis, ras-
ti širdžiai mielos veiklos. Tam 
pas mus dirba savanoris socia-
linis darbuotojas“, – teigia cen-
tro vadovė. 

Pasak jos, projekto tikslas – 
kad kiekvienas negalią turintis 
žmogus galėtų gauti skubią ir 
patogiai pasiekiamą psicholo-
ginę pagalbą. 

Lina JAkuBAuskienė

Vilniuje gyvenantiems 
neįgaliesiems – nemokamos 

psichologo konsultacijos

(atkelta iš 1 psl.)

Rugpjūčio 5ąją Rokiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkui Algiui Veikšiui sukanka 
60 metų. Tai nuostabus žmogus, 
savo gerumą dalijantis tiems, ku-
riems taip reikia dėmesio, atjau-
tos, pagalbos. Jis savo iniciatyva 
atnaujino Neįgaliųjų draugijos 
patalpas, organizuoja įvairius 
renginius draugijos nariams, ve-
ža juos į ekskursijas ar pas gydy-
tojus į didesnius miestus. Už tai 
jam esame labai dėkingi. 

Sveikiname pirmininką jubiliejaus proga 
ir skiriame šiuos žodžius:  

Metai paukščiais lekia pro šalį
Ir gyvenimas mūsų su jais...
Pasitikti nespėjom jaunystės,
Jau šarma nuvilnijo plaukais,
Bet širdy Tau težydi pavasariai
Nuostabiaisiais savo žiedais
Ošk, žaliuok it gimtinės ąžuolas
Ir puoškis nuveiktais darbais.

sveikatos, ištvermės, energijos ir ilgiausių metų linki  
Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai.

Sveikina

Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė 

pagerbė Kurčiųjų vasaros olim-
pinėse žaidynėse medalius iško-
vojusius šalies sportininkus ir jų 
trenerius.

Šiemet Lietuvai kurčiųjų 
olimpiadoje atstovavo 44 sporti-
ninkai. Jie iškovojo 13 medalių – 
1 aukso, 5 sidabro ir 7 bronzos.

 Pasak Prezidentės, visa Lie-
tuva didžiuojasi mūsų olimpie-

čiais – už ryžtą, drąsą, darbštu-
mą ir vidinę jėgą. Už šaliai pado-
vanotas pergalingas akimirkas, 
talentą ir sutelktą darbą. Šalies 
vadovė pabrėžė, kad kurčiųjų 
olimpinių žaidynių prizininkai 
yra nusipelnę tokių pačių įver-
tinimų, kaip ir visi kiti olimpia-
dose laimėję sportininkai.

Padėkomis ir atminimo me-
daliais Prezidentė apdovanojo 
40 sportininkų, 11 trenerių, de-
legacijos vadovą, 4 gydytojus ir 
2 delegacijos narius.

Aukso medalį Lietuvai par-
vežė vyrų krepšinio rinktinė. 
Moterų krepšinio komanda ir 
paplūdimio tinklininkės iško-
vojo sidabro medalius. Šalies 
lengvaatlečiai ir orientacinin-
kai iškovojo sidabro ir bronzos 
medalius, stalo tenisininkai ir 
imtynininkas į Lietuvą parve-
žė bronzą.

„Bičiulystės“ inf. 

Prezidentė pasveikino Kurčiųjų 
olimpinių žaidynių medalininkus 

Prezidentė pasveikino kurčiuosius 
sportininkus. 
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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, 9.03 – orai.  7.05, 
7.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 7 d. 
09:05 Senis. N-7. 119 s. 10:05 

Komisaras Štolbergas. N-7. 4/8 s. (30 
s.). 11:05 Aukštuomenės daktaras 
2. N-7. 2/11 s. (kart.). 11:50 Savaitė. 
(kart.). 12:45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
106 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/12 s. 
19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Dėme-
sio centre. 21:10 Sportas. 21:15 Orai. 
21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
22:15 Auksinis protas. 23:25 Trumpo-
sios žinios. 23:30 Premjera. Svetimša-
lė 2. N-14. 2/4 s. 00:30 Kelias į namus. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. 
Detektyvas Monkas 3. N-7. 3/2 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras Štol-
bergas. N-7. 4/8 s. (30 s.) (kart.). 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 120 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 5/1 s. (31 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/12 s. (kart.). 11:50 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 12:45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 107 
s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/13 s. 
19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:55 Dėmesio centre. 21:10 
Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Loterija „Jė-
ga“. 21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. 22:15 Auksinis pro-
tas. 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Svetimšalė 2. N-14. 2/5 s. 
00:25 Stambiu planu. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/3 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/1 s. (31 s.) (kart.). 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 9 d. 
09:05 Senis. N-7. 121 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 5/2 s. (32 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/13 s. (kart.). 11:50 Emigrantai. 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 108 s. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/14 
s. 19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:55 Dėmesio centre. 21:10 Spor-
tas. 21:15 Orai. 21:19 Loterija „Jėga“. 
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. 22:15 Auksinis protas. 23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Premjera. Sve-
timšalė 2. N-14. 2/6 s. 00:30 Stop juosta. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. 
Detektyvas Monkas 3. N-7. 3/4 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras Štol-
bergas. N-7. 5/2 s. (32 s.) (kart.). 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 10 d.
09:05 Senis. N-7. 122 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 5/3 s. (33 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/14 s. (kart.). 11:50 Gyvenimas. 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 109 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Premjera. Aukštuomenės dakta-

ras 2. N-7. 2/15 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Dėmesio centre. 21:10 Sportas. 21:15 
Orai. 21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. 22:15 Auk-
sinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 2. N-14. 
2/7 s. 00:30 Atspindžiai. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/5 s. 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/3 s. (33 s.) (kart.). 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 11 d. 
09:05 Senis. N-7. 123 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 5/4 s. (34 s.). 
11:05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/15 s. (kart.). 11:50 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 12:45 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
110 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/16 s. 
19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:30 
Trumposios žinios. 22:35 Bornas. Abso-
liutus pranašumas. N-14. 00:25 Lietuva 
mūsų lūpose. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3. 
N-7. 3/6 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Komisaras Štolbergas. N-7. 5/4 s. (34 s.) 
(kart.). 03:05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 04:30 
Ieva Narkutė sutinka Lietuvos valstybinį 
simfoninį orkestrą.

Šeštadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/28 s. 07:20 Ta-
tonka ir mažieji draugai. 39 s. 07:35 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 35 s. 
07:50 Džiunglių knyga 2. 2/42 s. 08:05 
Premjera. Mūsų miesteliai. Andrioniškis. 
1 d. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pasaulio 
dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 2 d. Antilopės. (subtitruota). 
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. 
Pasaulio žavesys. 6 d. Malonumų Ha-
vana. (subtitruota). 14:05 Džesika Fle-
čer 3. N-7. 3/12, 3/13 s. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:58 Sportas. 18:01 
Orai. 18:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3. 7 s. 18:55 Bėdų turgus. (subtitruo-
ta). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Grupės „Stu-
dija“ 35-metis. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Sumanūs advokatai. N-14. (subti-
truota). 01:25 Premjera. Valstybė prieš 
Fricą Bauerį. N-14. 03:10 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 03:30 Pasaulio dokumentika. Er-
dvės. Pasaulio žavesys. 6 d. Malonumų 
Havana. (subtitruota, kart.). 04:25 Dže-
sika Flečer 3. N-7. 3/12, 3/13 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 13 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 2. 2/29 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/43 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 43 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 37 s. 10:00 
Brolių Grimų pasakos. 3 s. Broliukas 
ir sesutė. 11:00 Premjera. Šunų ABC 
3. 3/3 d. 11:50 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai. 8 d. Medžiotojų medžioklė. 
(subtitruota). 12:40 Pasaulio dokumen-
tika. Neaprėpiama gamta. (subtitruota). 
13:35 Mis Marpl 2. N-7. 2/4 s. Vienu pirš-
tu. 15:10 Folčio viešbutis 2. N-7. 2/2 s. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 
TV šou „60 akimirkų“. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:58 Sportas. 18:01 
Orai. 18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
3. 8 s. 18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 
19:40 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Laisvės kai-
na. Savanoriai“. N-7. 6 s. 21:55 Trum-
posios žinios. 22:00 Vedybų ceremoni-
ja. N-7. (subtitruota). 23:30 Trumposios 
žinios. 23:35 Arnas, riteris tamplierius. 
N-14. 01:50 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai. 8 d. Medžiotojų medžioklė. 
(subtitruota, kart.). 02:40 Pasaulio do-
kumentika. Neaprėpiama gamta. (sub-
titruota, kart.). 03:30 Mis Marpl 2. N-7. 
2/4 s. Vienu pirštu. (kart.). 05:05 Mū-
sų miesteliai. Andrioniškis. 1 d. (kart.).

Pirmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1). N-7. 06:55 
Simpsonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai 
(9). N-7. 07:55 Rezidentai (49). N-7. 
08:25 Rezidentai (50). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2648). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (31). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (32). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). N-7. 
13:30 Simpsonai (10). N-7. 14:00 Simp-
sonai (11). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1291). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1292). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (67). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio du-
krytės (33). N-7. 20:00 Tėvelio dukry-
tės (34). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės 
(35). N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Galingasis Ste-
nas. N-14. 00:45 Kastlas (4). N-7. 01:35 
Amerikietiška siaubo istorija (13). N-14. 
02:35 Tėvynė (4). N-14. 03:30 Greislen-
das (3). N-14.

Antradienis, rugpjūčio 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2). N-7. 06:55 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (11) (kart.). N-7. 07:55 Reziden-
tai (51). N-7. 08:25 Rezidentai (52). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2649). N-7. 10:00 
TV Pagalba (2629). N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (34) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (35) (kart.). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 Simp-
sonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1293). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1294). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (68). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės 
(36). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (37). 
N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (38). N-7. 
21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Nokautas. N-7. 00:30 Kast-
las (5). N-7. 01:20 Naujakuriai (1). N-7. 
01:50 Naujakuriai (2). N-7. 02:15 Tėvynė 
(5). N-14. 03:10 Greislendas (4). N-14.

trečiadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3). N-7. 06:55 
Simpsonai (12) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (13) (kart.). N-7. 07:55 Reziden-
tai (53). N-7. 08:25 Rezidentai (54). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2650). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(37) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(38) (kart.). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (4). N-7. 13:30 Simpsonai (14). 
N-7. 14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1295). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1296). N-7. 15:30 Pamilti vėl (69). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (39). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (40). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (41). N-7. 21:00 Tarp-
tautinis vyrų krepšinio turnyras Prancū-
zijoje. Lietuva - Kroatija. 23:00 TV3 va-
karo žinios. 23:50 TV3 sportas. 23:55 
TV3 orai. 00:00 Vikingų loto. 00:05 Kas-
tlas (2). N-7. 01:00 Naujakuriai (3). N-7. 
01:30 Naujakuriai (4). N-7. 01:55 Nau-
jakuriai (5). N-7. 02:20 Tėvynė (6). N-14. 
03:15 Greislendas (5). N-14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė (2631). 

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (4). N-7. 
06:55 Simpsonai (14) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (15) (kart.). N-7. 07:55 Rezi-
dentai (55). N-7. 08:25 Rezidentai (56). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2651). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (39) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (40) (kart.). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (5). N-7. 13:30 Simp-
sonai (16). N-7. 14:00 Simpsonai (17). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1297). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1298). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(70). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (42). 
N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (43). N-7. 
20:30 Tėvelio dukrytės (44). N-7. 21:00 
TV3 vakaro žinios. 21:25 TV3 sportas. 
21:27 TV3 orai. 21:30 Tarptautinis vyrų 
krepšinio turnyras Prancūzijoje. Pran-
cūzija - Lietuva. 23:30 2 Barai. N-14. 
00:00 Kastlas (7). N-7. 00:55 Naujaku-
riai (6). N-7. 01:20 Naujakuriai (7). N-7. 
01:50 Naujakuriai (8). N-7. 02:15 Tėvynė 
(7). N-14. 03:10 Greislendas (6). N-14.

Penktadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 06:55 
Simpsonai (16) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (17) (kart.). N-7. 07:55 Reziden-
tai (57). N-7. 08:25 Rezidentai (58). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2652). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(41) (kart.). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(42) (kart.). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6). N-7. 13:30 Simpsonai (18). 
N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1299). N-7. 15:00 Pažadė-

Pirmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (15). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (56). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (57). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (58). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (21). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (188). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (189). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ 
(123). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (124). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (119). 16:00 „Dvi 
širdys“ (120). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(60). N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(61). N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (24). 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Mirties apsuptyje 
2. N14. 00:05 „Persekiotojas“ (20). N14. 
01:00 „Judantis objektas“ (10). N-7. 01:55 
Po saulėlydžio (kart.). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 8 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (16). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (59). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (60). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (61). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (22). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (190). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (191). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina 
meilė“ (125). N-7. 14:30 „Amžina mei-
lė“ (126). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (121). 
16:00 „Dvi širdys“ (122). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiau-
lės... 2. N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (26). 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Vienveidis. N-7. 
00:00 „Pasiutę šunys“ (1). N14. 01:05 
„Judantis objektas“ (11). N-7. 02:00 Mir-
ties apsuptyje 2 (kart.). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (17). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (62). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (63). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (64). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (23). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (192). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (193). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 Bus visko. 13:30 „Amžina 
meilė“ (127). N-7. 14:30 „Amžina mei-
lė“ (128). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (123). 
16:00 „Dvi širdys“ (124). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiau-
lės... 2. N-7. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (27). 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Prarastasis. N-7. 
01:05 „Pasiutę šunys“ (2). N14. 02:00 
„Judantis objektas“ (12). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (18). 07:05 „Ogis ir tarako-

nai“ (65). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (66). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (67). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (24). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (194). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (195). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 Bus visko. 13:25 „Amžina 
meilė“ (129). N-7. 14:25 „Amžina mei-
lė“ (130). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (125). 
16:00 „Dvi širdys“ (126). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2. N-7. 20:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2. N-7. 21:00 „Vaikai šėlsta“ (25). 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Laukinės 
atostogos. N14. 00:00 „Pasiutę šunys“ 
(3). N14. 01:05 „Judantis objektas“ (13). 
N-7. 02:00 Alchemija. 02:30 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Vi-

satos broliai“ (19). 07:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (68). 07:20 „Ogis ir tarakonai“ (69). 
07:30 „Tomo ir Džerio šou“ (25). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (196). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (197). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 13:30 
„Gyvenimo šukės“ (1). N-7. 15:30 „Dvi 
širdys“ (127). 16:00 „Dvi širdys“ (128). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 Mano motinos pra-
keikimas. N14. 22:55 Malibu pakrantės 
rykliai. N14. 00:40 Laukinės atostogos 
(kart.). N14.

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

„Ogis ir tarakonai“ (65) (kart.). 06:40 
„Ogis ir tarakonai“ (66) (kart.). 06:55 
„Tomo ir Džerio šou“ (24) (kart.). 07:20 
„Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (17). 
07:45 „Harvis Biksas“ (18). 08:10 „Keis-
ta šeimynėlė“ (7). 08:35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (8). 09:00 „Ponas Bynas“ (22). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (17). 10:00 
„Ogis ir tarakonai“ (67) (kart.). 10:10 KI-
NO PUSRYČIAI Sujudimas džiunglė-
se. 11:50 Šnipė Harieta. 13:55 „Pričiu-
pom!“ (4). 14:25 „Pričiupom!“ (5). 14:55 
„Paslaptingoji sala“ (1). N-7. 16:40 „Pa-
slaptingoji sala“ (2). N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Piko valanda 3. N-7. 21:20 
Bukas ir bukesnis 2. N14. 23:35 Palikti 
po pamokų. N14. 01:25 Mano motinos 
prakeikimas (kart.). N14.

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

„Ogis ir tarakonai“ (68) (kart.). 06:40 
„Ogis ir tarakonai“ (69) (kart.). 06:55 
„Tomo ir Džerio šou“ (25) (kart.). 07:20 
„Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (18). 
07:45 „Harvis Biksas“ (19). 08:10 „Keis-
ta šeimynėlė“ (8). 08:35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (9). 09:05 „Ponas Bynas“ (23). 
09:35 „Tinginių miestelis“ (18). 10:05 KI-
NO PUSRYČIAI Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu. 11:55 Seni bambekliai. 
N-7. 14:05 Didvyriai. N-7. 16:45 Robo-
tas ir Frenkas. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 
20:35 Beveik mirtina. N-7. 22:40 Džo-
nas Q. N-7. 00:50 Bukas ir bukesnis 2 
(kart.). N14.

Pirmadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(12). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (19) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (13) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (12) 
(kart.). N-7. 10:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (3) (kart.). N-7. 13:45 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (20). N-7. 14:45 
„Voratinklis“ (14). N-7. 15:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (4). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (52). N-7. 19:30 
„Šuo“ (13). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Kartą Meksikoje. N14. 23:05 Likimo ie-
tis (kart.). N-7. 01:20 „Akloji zona“ (19) 
(kart.). N14. 02:05 „Akloji zona“ (20) 
(kart.). N14. 02:50 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (12) (kart.). N-7. 03:35 „Gyvybės 
galia“ (1) (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 8 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(13). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (20) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (14) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (13) 
(kart.). N-7. 10:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (4) (kart.). N-7. 13:45 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (21). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (15). N-7. 15:50 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (5). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 

TV3

LNK

BTV

toji (1300). N-7. 15:30 Pamilti vėl (71). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Atlantida. Prarastoji imperi-
ja. N-7. 21:20 Pavojingasis Bankokas. 
N-14. 23:25 Apgaulinga aistra. N-14. 
01:30 Blogas senelis .5. S. 03:05 No-
kautas. N-7.

Šeštadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (49). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (9). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (25). 08:00 Ančiukų istorijos 
(50). 08:30 Kung Fu Panda (19). N-7. 
09:00 Kobra 11 (6). N-7. 10:00 Vasa-
ros gidas. 10:30 Moderni šeima (7). N-7. 
11:00 Spąstai tėvams. Medaus mėnuo 
Havajuose. 12:50 Šoklusis bičiulis. N-7. 
14:40 Undinė. 16:45 Ekstrasensų mūšis 
(16). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Grūdintas plienas. N-7. 
22:05 Pagrobimas 3. N-14. 00:15 Megė. 
S. 02:00 Pavojingasis Bankokas. N-14.

Sekmadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (50). 07:00 Nenugalimasis 
žmogus - voras (10). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (26). 08:00 Ančiukų istorijos 
(51). 08:30 Kung Fu Panda (20). N-7. 
09:00 Kobra 11 (7). N-7. 10:00 Havajai 
5.0 (5). N-7. 11:00 Šnipų vaikučiai. Lai-
ko sergėtojas. N-7. 12:45 Prisimink se-
kmadienį. N-7. 14:45 Baltoji iltis 2. Mi-
tas apie baltąjį vilką. N-7. 16:55 Simp-
sonai (3). N-7. 17:25 Pakeliui į Balį (3). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 2 Ba-
rai. Išlikimo kovos. 21:30 Adrenalinas. 
N-14. 23:10 Rokis 2. N-7. 01:40  Pa-
grobimas 3. N-14.

LRT
„Savas žmogus“ (53). N-7. 19:30 „Šuo“ 
(14). N-7. 20:30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Išgelbėk mane. N-7. 23:05 
Kartą Meksikoje (kart.). N14. 01:05 „Visa 
menanti“ (3). N-7. 01:50 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (13) (kart.). N-7. 02:35 „Pra-
garo katytė“ (1) (kart.). 03:25 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 03:45 „Penktoji 
pavara“ (6) (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(14). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (21) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (15) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (14) 
(kart.). N-7. 10:35 „44-as skyrius“ (68) 
(kart.). N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (5) (kart.). N-7. 13:45 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (22). N-7. 14:45 
„Voratinklis“ (16). N-7. 15:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (6). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (54). N-7. 19:30 
„Šuo“ (15). N-7. 20:30 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Super 8. N-7. 23:15 
Išgelbėk mane (kart.). N-7. 01:15 „Vi-
sa menanti“ (4). N-7. 02:00 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (14) (kart.). N-7. 02:45 
„Pragaro katytė“ (2) (kart.). 03:35 Pa-
galbos skambutis (kart.). N-7. 03:55 
„Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ 
(40) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(15). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (22) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (16) (kart.). N-7. 09:30 „Šuo“ (15) 
(kart.). N-7. 10:35 „44-as skyrius“ (69) 
(kart.). N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (6) (kart.). N-7. 13:45 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (1). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (17). N-7. 15:50 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (7). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (55). N-7. 19:30 „Šuo“ 
(16). N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:00 Desperado. N14. 23:10 Su-
per 8 (kart.). N-7. 01:20 „Visa menanti“ 
(5). N-7. 02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(15) (kart.). N-7. 02:50 „Savas žmogus“ 
(53) (kart.). N-7. 03:35 „Savas žmogus“ 
(54) (kart.). N-7. 04:20 „Savas žmogus“ 
(55) (kart.). N-7. 05:05 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(16). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (1) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (17) (kart.). N-7. 09:30 „Žiniuonis“ 
(26) (kart.). N-7. 10:30 „Žiniuonis“ (27) 
(kart.). N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (7) (kart.). N-7. 13:45 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (2). N-7. 14:45 „Vo-
ratinklis“ (18). N-7. 15:50 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (8). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (56). N-7. 19:30 „Ameri-
kietiškos imtynės“ (31) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(31) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Įsakymo vykdymas. N14. 23:25 
Desperado (kart.). N14. 01:25 „Visa me-
nanti“ (6). N-7. 02:10 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (16) (kart.). N-7. 02:55 Įsakymo 
vykdymas (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:45 „Ekstrasensų mūšis“ (1) 

(kart.). N-7. 08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 09:00 „Pavariau“ (5). N-7. 09:30 
Apie žūklę. 10:05 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ (14). 10:35 „Gy-
vybės galia“ (2). 11:50 „Pragaro ka-
tytė“ (3). 13:00 „Žiniuonis“ (28). N-7. 
14:00 „Žiniuonis“ (29). N-7. 15:05 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (3). N-7. 16:10 
„Kas žudikas?“ (38). N-7. 17:25 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as sky-
rius“ (70). N-7. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:00 MANO HEROJUS Apgaulė. 
N14. 23:50 AŠTRUS KINAS Leik Pla-
sidas prieš anakondą. S. 01:35 „Visa 
menanti“ (5) (kart.). N-7. 02:20 „Visa 
menanti“ (6) (kart.). N-7. 03:05 Muziki-
nė kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

to etapas. Tauragė (kart.). 07:30 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 08:00 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Baltijos galiūnų čempiona-
to etapas. Akmenė. 10:05 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu“ (15). 10:35 
„Gyvybės galia“ (3). 11:50 „Pragaro ka-
tytė“ (1). 13:00 „Viena už visus“ (149). 
N-7. 13:35 Sveikinimai. 15:40 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 16:10 „Kas žudi-
kas? Baudžiamosios bylos“ (41). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„44-as skyrius“ (71). N-7. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (2). N-7. 22:00 Sugėrovai. 
N14. 23:50 „Akloji zona“ (21). N14. 00:45 
„Akloji zona“ (22). N14. 01:35 Apgaulė 
(kart.). N14. 03:00 Leik Plasidas prieš 
anakondą (kart.). S.
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Senyvo amžiaus mamą slauganti 
panevėžietė sako, kad dar prieš 
keletą metų buvo galima į na-
mus išsikviesti odontologą ar 
gydytoją konsultantą, bet visai 
neseniai sužinojo, kad ši paslau-
ga nebėra teikiama. Tad nevaikš-
tančiam žmogui susigydyti dan-
tis praktiškai neįmanoma. „Nors 
mama ir sena, bet jai, kaip ir vi-
siems kitiems, reikia kramtyti 
maistą. Anksčiau odontologai 
atvykdavo į namus – padaryda-
vo reikalingas formas plokšte-
lei, pagamindavo ir vėliau įdė-
davo. Dabar sužinojau, kad į gy-
dymo įstaigą ligonį būtina vežti 
patiems. Tai absurdas“, – pikti-
nosi moteris. 

Panevėžio miesto odontolo-
gijos poliklinikos pavaduotoja 
odontologijai Santa Miežinienė 
patvirtino, kad jau kuris laikas 
odontologai paslaugų nebetei-
kia klientų namuose. Tokiai vei-
klai reikalingas higienos pasas, 
tačiau butas ar kita gyvenamoji 
patalpa neturi galimybės jo gau-
ti. Tad ligonio artimieji patys turi 
jį atvežti į gydymo įstaigą. Nors 
dalis gydytojų kabinetų įkurta 
antrame ir trečiame aukšte, kur 
nėra lifto, tai – ne kliūtis. Regis-
truojantis tereikia pasakyti, kad 
žmogus nevaikšto, ir odontolo-
gų vizitas bus paskirtas pirma-
me aukšte esančiame kabinete. 
Šis kabinetas įrengtas taip, kad 

net ir ratukuose sėdintis žmogus 
galėtų patogiai ir be kliūčių pa-
siekti medikus. 

Panevėžio rajono poliklini-
koje protezavimo kabinetai taip 
pat neįgaliesiems nepasiekia-
mi, tačiau ir čia sudarytos sąly-
gos šias paslaugas gauti kitame 
kabinete. Kaip teigė poliklinikos 
direktoriaus pavaduotoja antri-
nei asmens sveikatos priežiū-
rai Lilija Kurpienė, tereikia pa-
skambinti gydančiai gydytojai 
ir su ja susitarti dėl kiek kitokių 
gydymo sąlygų. „Pagrindiniame 
pastate jau įrengtas liftas ir juo 
galima pasiekti antrame aukšte 
esančius odontologijos kabine-
tus, kuriuose, esant tokiai situa-
cijai, galima teikti ir protezavimo 
paslaugas“, – sakė L. Kurpienė. 

Sunkius ligonius slaugantys 
panevėžiečiai, neturintys savo 
transporto, visada gali kreiptis 
į Panevėžio socialinių paslaugų 
centrą ir užsisakyti transporta-
vimo paslaugą. Pasak šio centro 
socialinės darbuotojos Vilmos 
Čepaitytės, per mėnesį tokia pa-
slauga pasinaudoja po 30–40 pa-
nevėžiečių, o kai kurie ir ne po 
vieną kartą. Tiesa, pavėžėti į gy-
dymo įstaigą galima tik tada, jei-
gu žmogus geba sėdėti. Jeigu jis 
gulintis, belieka kreiptis į Grei-
tosios medicinos pagalbos sto-
tį. Tiesa, čia paslaugos gerokai 
brangesnės. 

Į gydymo įstaigas – per kančias 
Lina Dranseikaitė „Sekundėje“ rašo apie tai, kad gulintiems li-
goniams jau kuris laikas nėra teikiamos odontologų ir medikų 
konsultantų paslaugos į namus. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Jelena Volkova iš Permės 
išties užsitraukė visų die-
vų rūstybę, 2009 metais 
įsteigtą fondą nekukliai 
pavadinusi „Sėkmės te-
ritorija“. Rūpinosi neįga-
liaisiais, pagyvenusiais 
žmonėmis. Dirbo kaip iš-
manė, be didelės naudos 
sau ir globotiniams. Ka-
žin kiek metų tai galėjo 
tęstis? Daug metų. Ru-
sijos provincijoje laikas 
apskritai sustojęs. Ta-
čiau nuvykusi į Vokieti-
ją, Duisburgą, Jelena pa-
matė, kaip iš tikrųjų tu-
ri būti organizuojamas 
darbas su neįgaliaisiais, 
o jei tiksliau – darbas neį-
galiesiems. Tada ir prasi-
dėjo visos nelaimės. „Sėk
mės teritorija“ suskeldė-
jo: kas vokiečiui – nekta-
ras, rusui – nuodas.

Kliuviniai tariamos 
sėkmės teritorijoje

Entuziazmas 
pageidaujamas 

homeopatinėmis 
dozėmis

Jelena gyvena ne Permė-
je, bet už 30 km esančiame ne-
išvaizdžiame Krasnokamsko 
miestelyje. Čia ir dirba. Ieško-
dama turiningos veiklos įsteigė 
fondą „Sėkmės teritorija“. Su-
telkė dėmesį į tuos, kurie ny-
kiame miestelyje niekam nerū-
pėjo – neįgaliuosius, pagyvenu-
sius žmones. Stebino visus nuo 
pirmų veiklos dienų, nes pakvie-
tė ateiti pensininkus, norinčius 
mokytis anglų kalbos ir dirbti 
kompiuteriu. Atėjo būrelis žila-
galvių, kurios tikino norinčios 
išmokti anglų kalbą, kad galėtų 
vykti savanorėmis į olimpiadą. 
Nestigo visokių svajoklių. Bet 
nuostabu, kad daugelis keistuo-
lių čia užsilikdavo, rasdavo sau 
priimtinos veiklos. Vėliau Jele-
na sugalvojo programą „Dirbtu-
vės neįgaliesiems“.

„Tuo metu buvome kupini 
entuziazmo, nieko daugiau ir 
neturėjome, – pasakoja Jelena. – 
O iš tikrųjų reikėjo visai kitų da-
lykų. Vokietijos Duisburgas ir 
Permė – susigiminiavę miestai. 
Formali ta draugystė, bet šiokių 
tokių kontaktų, renginių būda-
vo. 2011aisiais mane su kole-
gomis pakvietė į bendrą su vo-
kiečiais labdaros renginį. Susi-
pažinome su žmonėmis, kurie 
irgi rūpinosi neįgaliaisiais. Ne-
trukus gavome kvietimą atvyk-
ti į Duisburgą.“

Ta viešnagė sukrėtė, pribloš-
kė. Reikėjo stiprių nervų atlaiky-

ti patirtam šokui. Jelena supra-
to, kokia niekinė buvo jos ligto-
linė veikla – reikia dirbti visiš-
kai kitaip.

Ką pamatė Duisburge?
Moteris pasakoja: „Net ly-

ginti negalima. Vokietijoje vi-
sai kitaip elgiamasi su neįga-
liaisiais. Jie, kaip ir mūsiškiai, 
pasirašo darbo sutartį, bet iš 
tikrųjų dirbti pradeda po me-
tų ar dar vėliau. Adaptacija – 
štai kas svarbiausia. Kaip mes 
patys to nesugalvojome? Be 
parengiamojo laikotarpio ne-
įgalusis nusivilia, meta dar-
bą ir pabėga. Rusijoje taip yra: 
pasirašo sutartį ir iškart pra-
deda dirbti. Sutartis pasirašo-
ma visiems metams. Ir kas iš 
to? Kartais ir po metų žmogus 
dar visko neišmokęs. Be to, pas 
mus subsidijas gauna ne neįga-
liųjų organizacijos, o verslinin-
kai. Pastarieji nesuinteresuoti 
tuos metus aukoti žmogui, ku-
ris pelną uždirbs tikrai ne nuo 
pirmų dienų, gal net ir ne nuo 
pirmų metų.“

Anot Jelenos, Vokietijoje visą 
adaptavimosi periodą su globo-
tiniu dirba psichologai ir sociali-
niai pedagogai. Sužavėjo turtin-
gos dirbtuvės, kuriose sukurtos 
puikios galimybės mokytis įvai-
rių darbų ir amatų. Neįgalusis 
turi laiko pats įvertinti savo ga-
limybes, pasirenka tinkamą dar-
bą, susipažįsta su kolektyvu, jam 
paaiškinama, kaip veikia įmonė, 
koks gaminio kelias, kokios tra-
dicijos ir kt. Taip, adaptacijos pe-
riodas gana ilgas, tačiau inves-
ticija pasiteisina. Ne be reikalo 
verslininkai labai laukia šių ge-
rai apmokytų ir motyvuotų ne-
įgalių darbuotojų, kurių pirmo-
ji darbo diena – tai ne didžiulis 
stresas, o profesionalo šventė. 
Dabar jo gyvenimas riedės sau-
giu keliu.

Pabandė perkelti į Rusiją 
vokiečių patyrimą

Jelena bandė kalbėti su sa-
vo miestelio verslininkais. 2013 
metais jai pavyko gauti finansa-
vimą 5 darbo vietoms. Pasirašė 
sutartį su Krasnokamsko medi-
nių žaisliukų fabriku. Tas fabri-
kas įsipareigojo išmokyti neįga-
liuosius dirbti staklėmis. Keturi 
iš jų išsigando staklių, stojo prie 
rūšiavimo stalo. Stakles įvaldė 
tik viena moteris.

Jelena nutarė, kad „Sėkmės 
teritorija“ daug sėkmingiau už 
godžius verslininkus mokys ne-
įgaliuosius dirbti, įrengs savo 
dirbtuves. Pavyko gauti apleistas 
100 kv. m dydžio patalpas dau-
giabučio namo pirmame aukšte. 
Samdė vienus statybininkus da-
ryti remontą – apgavo. Rado ki-
tus – irgi apgavo. Čia ne Vokieti-
ja... Nutarė, kad daugiabučiame 
gal išvis neįmanoma sukurti tin-
kamos garso izoliacijos, tad stak
lės gaus per visą namą...

Gavo apleistą istorinį pasta-
tą. Vėl samdė statybininkus, vėl 
nesėkmingai. Viskas baigėsi tuo, 
kad Jelenai buvo iškelta baudžia-
moji byla. Dokumentacija išties 
buvo labai netvarkinga. Popie-
rius jos vardu pasirašinėdavo bet 
kas, tuo metu buvęs biure. Nu-
pirkti daiktai niekur neprapuolė, 
tereikėjo apeiti visas patalpas ir 
juos suskaičiuoti. Vienas iš kal-
tinimų buvo tas, kad nupirkta ir 
įrangos, kuri visai nereikalinga. Ji 
buvo pirkta dviem konkretiems 
neįgaliesiems, bet kol atvežė, šių 
svajonės pasikeitė... Štai nuo to-
kių atvejų ir saugo vokiška siste-
ma. Ne svajonių vaikomasi, o lei-
džiama žmogui pačiam praktiš-
kai įsitikinti, ko jis nori, ką gali.

Jelena įsitikinusi, kad tyrėjai 
taip griežtai ją tikrino dėl to, kad 
gavo nurodymą iš vietos saugu-
miečių ją sunaikinti. Mat juos la-
bai supykdė, kad Vokietijos kon-
sulas lyg niekur nieko, nepapra-
šęs vietos valdžios leidimo, buvo 
atvykęs pasidomėti, kaip sekasi 
perimti vokiečių patyrimą įdar-
binant neįgaliuosius.

Drąsi moteris nenusimena. 
Jai pavyko atsikratyti kaltinimų. 
Dabar, patyrusi ir šilto, ir šalto, ji 
vis tiek imsis tos pačios veiklos – 
sieks įdarbinti kuo daugiau neį-
galiųjų. Gal šį kartą pavyks. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikienė

Jelena Volkova (antra iš kairės) ir fondo „Sėkmės teritorija“ kolektyvas.

Tai, kad Audriukas nėra toks, 
kaip dauguma vaikų, mama pa-
stebėjo vos jam išvydus šį pa-
saulį, bet situacijos rimtumą ji 
galėjo įvertinti kiek vėliau. Kai 
sūnui sukako vieneri, jam pa-
sireiškė staigus būklės pablo-
gėjimas.

„Audrius turi retą genetinį 
medžiagų apykaitos sutrikimą. 
Pablogėjimo metu nedaug bu-
vo manančių, kad jis išgyvens. 
Vėliau daug kas netikėjo, kad jis 
vaikščios, valgys ir darys kitus 
dalykus pats. Būklei gerėjant 
nuomonė kito, tačiau kai kuriais 
klausimais net ir šiandien jo gali-
mybės kai kur nuvertinamos“, – 
prisipažįsta Ugnė.

„Rasti draugišką aplinką to-
kiam vaikui mūsų visuomenėje 
yra nemenkas iššūkis. Tokiems 
vaikams, kaip Audrius, Lietuvo-
je trūksta visko – trūksta integ
racijos, trūksta reabilitacijos, so-
cializacijos, netgi paprasčiausio 
užimtumo“, – savo patirtimi da-
lijasi moteris.

Moteris sako savanoriavu-
si laipiojimo centre „Miegantys 
drambliai“. Tuo metu Audriaus 
kojos buvo dar gerokai per sil-
pnos rimtesniam lipimui, tačiau 
jam patikdavo rankomis kabin-
tis už įvairiaspalvių kybių, bū-
ti salėje, kurioje būdavo daug 
draugiškų žmonių. Bet buvo aiš-

ku, kad šis sportas labai naudin-
gas judėjimo negalią turinčiam 
žmogui. Lipimo metu galima 
varijuoti parenkant krūvį, įdar-
binant vis kitus raumenis, to-
bulinant vis naujus judesius ir 
įgūdžius. Be to, lavėja ir erdvi-
nis mąstymas, didėja pasitikė-
jimas savimi.

Sūnui pradėjus laipioti, po 
kurio laiko mama pastebėjo ir 
pasikeitusį berniuko elgesį. „Iš 
prigimties Audrius nėra linkęs 
bendradarbiauti, su juo dažnai 
gali būti sunku susitarti, jam 
trūksta disciplinos, taip pat jam 
sunku išreikšti save dėl kalbos 
sutrikimo. „Miegančių dramblių“ 
dėka jis atrado saugią aplinką, 
kurioje gali drąsiau jaustis savi-
mi“, – sako Audriaus mama.

„Čia jis turi savo mėgstamas 
erdves, drąsiai sveikinasi su sa-
lėje esančiais žmonėmis, juos 
apkabina ar pakalbina. Su juo 
dirbantiems savanoriams už-
teko kantrybės, geranorišku-
mo ir išmonės paskatinti jį at-
siskleisti ir pradėti bendradar-
biauti – šiuo metu jis žino lai-
piojimo treniruotės tvarką, ir 
pats stengiasi atlikti viską kuo 
geriau. Pagerėjo koordinacija, 
pusiausvyros pojūtis ir gebėji-
mas ją išlaikyti, judesių įvairo-
vės „bagažas“ taip pat gerokai 
papilnėjo“, – sako moteris.

Laipiojimo treniruotės negalią turinčiam 
berniukui leidžia jaustis savimi

Portale www.alfa.lt rašoma apie laipiojimo naudą negalią tu-
rintiems vaikams. 

„Sėkmės teritorija“ rūpinasi, kaip įdarbinti neįgaliuosius.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo 
fondas remia pro-
jektą „Lygios ga-
limybės – atviros 
visuomenės pama-
tas“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, 
„Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šalti-
nio“, „Tautos pavel-
do aruodas“.

Ansamblis „Putinas“ 
atšventė veiklos 20-metį

Į seną sodą
Į seną sodą iš perskelto dangaus
Įsmigo žaibas,
Ir, perplėšęs lyg maršką
Tvankią tylą, lietum užliejo.
O ten, pačiam kampe,
Į obelį gumbuotą atsirėmusi,
Vyšnia senolė jau nieko 

negirdėjo...
Ji iškeliavo paskui tą,
Kas ją čia pasodinęs buvo.
O tylią tylią mėnesienos naktį
Sugrįžta tas, kuris sodino
Šį jaunystės ir svajonių sodą.
Sugrįžta toks baltas, toks gražus,
Kaip kažkada žydėjusi vyšnia.
Užgęsta mėnesiena,
Užgęsta ir žiedai,
Čia kažkada gegužyje žydėję...

Brangios tos pilys
Brangios mums Tavo pilys, 

Tėvyne,
Legendų lobius kur tebesaugo.
Požemių giesmių aidą pagavę,
Amžius nebyliom paslaptim 

gaubia.

O kai sidabrės šaltosios ugnys
Iš mėnesienos sminga į kuorus – 
Pilys atgyja, požemiai klaidūs
Žilas legendas laisvėn išleidžia.

Kūlgrindos slaptos, raistuos 
nugrimzdę,

Atsargų žingsnį kario vėl jaučia.
Į mėnesieną lankom rasotom
Vėl nežaboti žirgai nusiaučia.

Alkose aukurų šventosios ugnys,
Žvaigždžių išskeltos, žarom 

nušvinta,
Ir kaip palaima Dievų aukščiausių
Ant Tavo vardo, Tėvyne, krinta.

Kančios prasmė
Ir skriejo mintys kaip debesys 

niūrūs.
Saulėlydžio žaros, ir jos tarsi 

kraujas
Padangėmis liejos.
O gėlės, tos gėlės, širdy 

susodintos,
Jos ilgesio, skausmo spalvom 

sužydėjo.

Erškėčiais spygliuotais
Tavo jauną širdelę apraizgė
Ir siena mirties nuo pasaulio, 

gyvenimo,
Nuo Tėvynės atskyrė.
Ir kaip šio žemiško pragaro sodai 

bujojo!
O vartai į juos, žvaigžde kruvina 

padabinti, juk buvo.

Ir tu juos pravėrei, jaunas 
žmogau,

Sakyki, už ką tuos vartus tu 
pravėrei?

Juk vien tik už tai, kad sielos 
pasaulį turtingą turėjai.

Ir prasmę kančios supratai 
ne taip,

Kaip suprato ir suprasti temokėjo
Kankintojai tavo. 

Jų ginklas patyčios juk buvo
Ir sielą sutrypti, ne kūną,
O sielą sutrypti jų noras 

didžiausias,
Jų geismas stipriausias – sielą 

pavergti.
Ir į pragaro juodas gelmes su 

savim nusitempti.

Kvatojo ir šėlo piktybė žiauri.
Bet geso žvaigždės spinduliai 

kruvini
Ir šiandien tamsos šaltuose 

labirintuos
Klajoja ir blaškosi tie,
Kas tarnystę šio žemiško pragaro
Soduos turėjo.

Paguodos Angele, Ramybės 
Angele,

Kai nuo darbų, speigų
Sugrubusią tu paėmai rankelę,
Dangaus skliautuos lelijos 

sužydėjo
Ir Amžinybės vartai atsivėrė
Tam žemės vaikui, 
Kurs kūno ir sielos kančią
Kaip rožę nuostabiausią
Atnešė prie sosto Viešpaties,
Prie Kūrėjo, prie sosto Amžinybės.

Paguodos Angele,
Šioj žemiškoj, klaidžioj kelionėj
Mūsų neapleiski ir mums paklyst 

neleiski.
Danutė ŠeRŽenTienė, Telšiai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Medžiai, pasipuošę vešlia lapija, 
su ilgesiu žvelgia į dangų, lauk-

dami saulės bučinių. Kupli liepa ži-
no, kaip jos pumpurams reikia šilu-
mos, kad galėtų parodyti dangui sa-
vo turtą – žiedelius. Pamažus žied
lapiai atsimerkia, pranešdami apie 
savo atėjimą nuostabiai kvapais. Ei-
ni ir negali atsigėrėti gamtos sukur-
tais kvepalais. Atskridusios bitelės 
randa darbo – lekia nuo vieno žiedo 
prie kito. Juk ir medus bus nepras-
tas – liepų. Gražus, geltonas, švytin-
tis, saldus – net širdis apsąla. 

Dažnai pagalvoju, kas pirmas pa-

vadino medį liepos vardu? Ne vel-
tui pats gražiausias metų mėnuo 
taip pat puošiasi šiuo vardu. Sulau-
kė liepos ir balti paplūdimiai, švel-
nios Kuršmarių bangelės, audringa 
Baltijos jūra. 

Ne veltui ir mergaitėms duoda-
mas Liepos vardas. Eina ji išdidi, 
liekna kaip liepa. Eina ir laimę neša 
širdy, neša meilę, kurios dėka žmo-
gus gyvena.

O liepos kvepia ir kvepia, kvie-
čia svajoti, kurti...

Aldona BALseVičienė 
Juodkrantė

Liepos burtai

Ignalinos rajono neįgaliųjų 
draugijos dainų ansamblis 

„Putinas“ jau dvidešimt metų 
linksmina ir skaidrina likimo bi-
čiulių širdis, dalyvauja įvairiose 
šventėse, festivaliuose ir puikiai 
pristato Ignalinos kraštą. Dai-
nuojanti širdis neturi laiko nega-
luoti ir skųstis, ji visada jauna ir 
romantiškai nusiteikusi. Tokios 
mintys dažnai aplanko klausan-
tis garbaus amžiaus ansamblio 
dainininkų, visada gerai nusitei-
kusių, su šypsena lipančių į sce-
ną, pasitikinčių savimi. Savo ju-
biliejinę sukaktį kolektyvas at-
šventė gražiame Ignalinos kam-
pelyje, mažojoje estradoje prie 
kultūros centro.  

Į šventę susirinkusius igna-
liniečius ir svečius iš kitų rajo-
nų pasveikino Ignalinos rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Regina Slabadienė. Renginį ve-
dęs Albinas Jakimavičius kvie-
tė prisiminti ansamblio istori-
ją ir pagerbti ilgus metus jam 
vadovavusius muzikantus Be-
nediktą Jasiulionį, Lionę Gruo-
dienę, Mildą Raslanienę bei da-
bartinį vadovą Vincą Kliuką. Jų 
gražus ir prasmingas darbas – 
per muziką žmonėms išdalyta 
meilė sugrįžta ir džiugina šir-
dis. Vadovams įteiktos padėkos 
ir ąžuolo vainikai, sugiedota „Il-
giausių metų...“ Tylos minute pa-
gerbti amžinybėn išėję kolekty-
vo nariai. 

„Šiandien susirinkome pa-
sidžiaugti, kad esate tokie ak-
tyvūs, kad mylite dainą ir dova-
nojate džiaugsmą. Jūs pristatote 
ne tik savo draugiją, bet ir mūsų 
rajoną. Tegul jūsų kolektyvas gy-

vuoja dar daug metų“, – sakė sa-
vivaldybės meras Henrikas Šiau-
dinis. Jis įteikė padėką bei pini-
ginę dovaną. Ansamblio narius 
taip pat sveikino viena iš arti-
miausių draugijos pagalbinin-
kių Socialinės paramos ir kaimo 
reikalų skyriaus vedėja Natalija 
Truchina. Seimo nario Gintauto 
Kindurio sveikinimą perskaitė ir 
dovaną perdavė jo padėjėja Onu-
tė Zaleckienė. 

Į šventę atvyko gražus bū-
rys ignaliniečių bičiulių. Nuo-
širdžius sveikinimus išsakė Za-
rasų, Utenos, Vilniaus rajono, Vi-
sagino neįgaliųjų draugijų vado-
vai, muzika ir daina putiniečius 
sveikino draugijų meno kolekty-
vai: liaudiškos muzikos kapela 
„Vyturiai“ iš Utenos, ansambliai 
„Vaivorykštė“ iš Vilniaus rajono, 
„Pušelės“ iš Visagino, ignalinie-
čių kapela „Putinėlis“ bei Miela-

Ansamblis „Putinas: gyvuoja jau 20 metų.

Šventėje pagerbti ilgamečiai ansamblio vadovai. 

gėnų krašto muzikantai ir dai-
nininkai. Savo eilių paskaitė Za-
rasų rajono neįgaliųjų draugijos 
narė Jūratė Kesilytė. 

Smagu buvo matyti šventiš-
kai pasipuošusius ir gerai nusi-
teikusius žmones, kuriuos liki-
mas suvedė ir suteikė bendravi-
mo ir dalijimosi džiaugsmo. „La-
bai svarbu sutikti žmones, ku-
riuos jaudina tie patys dalykai, 
su kuriais gali pasitarti, pasida-
lyti rūpesčiais ir džiaugsmais“,– 
sakė šventės vedėjas. Visi ko-
lektyvai atliko po kelis kūrinius, 
skambėjo linksmos polkutės, 
valsai, romantiškos dainos apie 
gimtinę, jos grožį, bėgantį laiką 
ir žmogaus gyvenimo trapumą. 
Po koncerto visi buvo pakviesti 
pasivaišinti ir pabendrauti.  

Lina kOVALeVskienė
Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos vyriausioji specialistė 
ryšiams su visuomene

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr.Vasara kaime.


