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Susirgus vaikui – 
didžiulė įtampa 

Silvija Kopūstienė – 4 vai-
kų mama. Vos gimus ketvirtam 
vaikui, Elzei, tėvai sužinojo, kad 
mergaitė serga Edwardso sin-
dromu, kuris, anot gydytojų, yra 
nesuderinamas su gyvybe. Silvi-
ja pasakojo, kad pirmus mažy-
lės gyvenimo metus beveik visą 
laiką leido ligoninėje. Vos išva-
žiavus namo užpuldavo infek-
cija ir vėl tekdavo grįžti. Mama 
sako nuolat bijojusi, kad duk
relė numirs. Buvo labai sunku. 
Pasak Silvijos, tuo metu situaci-
ja šeimoje buvo kritinė. Visi iš-
gyveno didžiulę įtampą. Laimė, 
kad ligoninėje buvo psichologas, 
su kuriuo buvo galima bet kada 
pasikalbėti. Kartą moteris 3 mė-
nesius neišėjo iš ligoninės, o El-
zės sveikata tik blogėjo, taip pat 
ir mamos bei visos šeimos psi-
chologinė būklė. Kitų 3 šeimos 
vaikų poreikiai buvo nustumti į 
šoną. Tuo metu prof. Rimantas 
Kėvalas Silvijai pasiūlė važiuoti 

namo – visą rūpestį mergyte pri-
siėmė slaugytojos. Moteris vėl 
sugrįžo į šeimą, vaikai prisimi-
nė turintys mamą. Tiesa, lengva 
nebuvo. Grįžus su dukryte namo 
vėl apėmė bejėgiškumo jausmas, 
moteris prisimena nuolat verku-
si. Padėjo socialinė darbuotoja, 
taip pat mergaitės gydytoja, ku-
riai galėjo skambinti bet kuriuo 
metu. Silvija mano, kad jai labai 
pasisekė, nes sulaukė pagalbos 
tada, kai labai jos reikėjo. 

Laima Rudokienė augina 4 
vaikus. Kai laukėsi ketvirtojo, su-
žinojo, kad vienas jos sūnus serga 
Diušeno raumenų distrofija. Ma-
ža to, buvo didelė tikimybė, kad ir 
tas vaikas, kurio moteris laukėsi, 
sirgs šia liga. Šeima išgyveno di-
džiulį stresą, nes ir diag nozė bu-
vo negirdėta. Psichologė, į kurią 
moteris kreipėsi, tegalėjo pasa-
kyti: „Jūs esate laiminga mama, 
nes žinote, kad jūsų vaikas mirs.“ 

Moteris sako, kad vaikui su-
sirgus sunkia liga ir išėjus iš ligo-
ninės tėvai yra izoliuojami nuo 
visuomenės, paliekami vieni, jų 
broliai ir seserys – taip pat. Jie 
patys turi daug ką išsiaiškinti, 
tapti gydytojų pagalbininkais. 

Tokių tėvų, kurie augina sun-
kiai sergančius vaikus ir ligoni-
nėse praleidžia didelę savo laiko 
dalį, Lietuvoje yra tūkstančiai. 
Jie susiduria su nežinomybe dėl 
ateities, su mirties baime, o vai-
kai netenka vaikystės. Siekiant 
tokiems ligoniukams padėti, 
1998 m. buvo sukurta Europos 
vaikų ligoninių chartija (EACH). 
Ją jau ratifikavo 47 šalys (deja, 
Lietuvos tarp jų nėra). 

Palengvėjimą 
suteikiančio žodžio 

paieškos
Netradicinis buvo ir pats se-

minaras. Jam vadovavo ne lite-
ratūros profesionalas – poetas, 
rašytojas, kritikas, o psicholo-
gas, psichoterapeutas, kūrybinio 
rašymo mokytojas Julius Kveda-
rauskas. Pasak seminaro vadovo, 
susitikimas Vepriuose – Lietuvos 
Jeruzalėje, kurią garsina 5,5 kilo-
metro vingiuojantis Veprių Kal-
varijų 35 stočių Kryžiaus kelias, 
labai tiko skaudžių patirčių, pri-
siminimų analizei, literatūrinei 
šių išgyvenimų terapijai.

Ko gero, dar niekada anksčiau 
literatai neturėjo ir tokios baigia-
mosios užduoties – ne sukurti 
eilė raštį ar prozos kūrinėlį pasiū-
lyta tema, o išsivežti bent vieną 
žodį, kuris gydytų, parodytų išei-
tį iš kebliausios padėties. Pasak 
J. Kvedarausko, žodis turi stip rią 
galią. Jis gali sužeisti labiau už fi-
zinį kirtį, tačiau gali ir pagydyti 
geriau už bet kokią piliulę. 

Į palengvėjimą suteikiančio 

žodžio paieškas ir leidosi semina-
ro dalyviai. J. Kvedarauskas semi-
naro dalyviams stengėsi ne išdės-
tyti, kaip parašyti vieną ar kitą kū-
rinį, sukurti personažą ar aprašy-
ti įdomų įvykį, o supažindinti su 
įvairiais rašymo būdais, kurie pa-
dėtų gydyti sielos žaizdas. 

Intrigavo ir J. Kvedarausko 
pasiūlyta netradicinė seminaro 
forma – jo dalyviai tapo impro-
vizuotos ligoninės pacientais ir 

gydytojais. Patiems reikėjo nusi-
statyti savo diagnozę (apibūdin-
ti savijautą, nerimą keliančius iš-
gyvenimus, atverti sielos žaiz-
das), o paskui išklausyti bičiulio 
literatūrinės terapijos receptą. 

Laiškas tėčiui
Tokiai literatūrinei terapijai 

labai tiko vadovo pasiūlyta laiš-
ko forma. Seminaro dalyviai ga-
lėjo rinkis jiems artimesnį, pri-
imtinesnį vidinės jausenos per-
teikimo būdą. Kai kas savo gyve-
nimo istoriją papasakojo tradici-
niame laiške, kai kas – eilėrašty-
je ar miniatiūroje. Pirmasis laiš-
kas buvo skirtas tėčiui.

Palangiškė Eglė Baranaus-
kaitė parašė:

Rudens lietuje
Prakalbina vandenį
Paspirtas akmuo.
Kartais jaučiuosi kaip vanduo,
Kartais – akmuo. 

Sunkiai sergantys 
vaikai taip pat turi 

jaustis gyveną

Seime surengta konferencija „Vaikai ligoninėse: liga ir gydymas neturi nu-
stelbti vaikystės“.

Lietuvoje lankėsi Euro-
pos asociacijos vaikams 
ligoninėse atstovai. Įvai-
riuose susitikimuose kal-
bėta apie tai, kas turėtų 
būti padaryta, kad sun-
kiai sergantys vaikai, li-
goninėse praleidžiantys 
labai daug laiko, nepra-
rastų vaikystės ir gyveni-
mo džiaugsmo. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Naujų formų rengiamoms kūrybinėms stovykloms be-
ieškanti Lietuvos neįgaliųjų draugija tradicinį literatų 
seminarą šiemet surengė ne Šventojoje, kurioje šie su-
sibūrimai vyko 15 metų, o vaizdinguose ir ramybe al-
suojančiuose Ukmergės rajone įsikūrusiuose Vepriuose. 
Ir į jį pirmiausia kvietė ne patyrusius, išleistomis kny-
gomis besidžiaugiančius, o pradedančiuosius autorius. 
Beveik pusė kūrybinės stovyklos dalyvių į tokį seminarą 
atvyko pirmą kartą. 

Prie kūrybos šaltinio

Į Lietuvos neįgaliųjų draugijos surengtą kūrybinį seminarą susirinko per pora dešimčių literatūrai neabejingų žmonių.

Gražina Čekavičienė (pirma iš dešinės) skaito tėčio atsakymą Eglei (antra iš 
kairės).

(nukelta į 8 psl.)
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Šiaulių r.:
�� Šiaulių rajono Žadžiū-

nų bibliotekos biblioteki-
ninkė Ona Skirmantienė 
„Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje pasidalijo sma-
gaus renginio įspūdžiais. 

Rugsėjo pradžioje į 
rudeniu alsuojančius Ža-
džiūnų bendruomenės na-
mus rinkosi tie, kurie pa-
siilgo šventinio virpulio, 
eilėraščių, dainų, gražaus 
bendravimo. Rinkosi jau-
ni, pagyvenę, su šeimomis.

Šventę pradėjusi Vil-
ma Čiūdarienė pasveiki-
no visus susirinkusiuo-
sius. Žmonių širdis šildė 
popmuzikos grupė „De 
Grante“. Renginyje sveiki-
nimų ir dovanų negailėjo 
svečiai: Šiaulių rajono sa-
vivaldybės mero pavaduo-
tojas Algis Mačiulis, rajono 
viešosios bibliotekos di-
rektorė Ingrida Klupšaitė, 
Žadžiūnų bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Bui-
vydas, Bridų filialo rengi-

Kartu pasidžiaugėme margaspalviu 
rudeniu 

nių organizatorė, Žadžiū-
nų bibliotekos globėja Ni-
jolė Girniuvienė.

Po gražių sveikinimo 
žodžių savo rudeninius sta-
lus pristatė Šniūraičių, Ei-
mučių, Žadžiūnų bendruo-
menės ir Žadžiūnų neįga-
liųjų draugija. Kiekviena 
bendruomenė turėjo atlik-
ti po 2 užduotis. Gavus po 3 
skirtingus žodžius apie ru-
denį reikėjo sukurti ketur
eilį, o paskui – atspėti dai-
nos pavadinimą ir autorių.

Padėkos raštai buvo 
įteikti vasaros konkurse 
„Vasarokime su knyga“ da-
lyvavusiems ir daugiausiai 
knygų perskaičiusiems 
Broniui Laikūnui, Daivai 
Petrevičienei ir Matui Ščel-
kunovui.

Orintai Muižytei ir Ru-
gilei Skirmantaitei įteik-
ti diplomai už dalyvavimą 
Lietuvos bibliotekų pro-
jekte „Skaitymo iššūkis“.

Šventės pabaigoje į 
bendruomenės kiemelį 

suvažiavo nemažas būrys 
baikerių iš Šiaulių, Pane-
vėžio, Pasvalio. Savanorius 
vežiojo motociklais, žmo-
nės fotografavosi, ben-
dravo.

Visi susirinkusieji vai-
šinosi suneštinėmis vai-
šėmis, o lauke sklido ska-
naus plovo ir sriubos aro-
matas.

Baigėsi šventės popie-
tė, kuri nors trumpam lei-
do sustoti, pailsėti, paben-
drauti.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Baikeriai paįvairino rudeninę šventę.

Kai žmogų apsėda skurdas ir nuolatinės negandos, 
jis pratrūksta – šuniškas gyvenimas! Deja, šuniš-

kas buvimas dažnai ne toks jau ir varganas. Nebent 
šuo pririštas prie būdos ar uždarytas ankštame aptva-
re, nuolat alkanas, apšepęs, o jo priedermė – tik loti.

Yra toks pajuokavimas: „Mano šuo išėjo iš na-
mų“, – skundžiasi žmogelis kaimynui. „Kaip išėjo?“ – 
nesupranta kaimynas. „Aš daviau komandą „tarnauk“, 
ir jis išėjo į armiją...“

Juokas juokais, bet nemažai šių gyvūnų iš tikrųjų 
reikalingi kariuomenei – pasislėpusiam šnipui ar de-
zertyrui aptikti. Karo metais apmokyti ir raudonuo-
ju kryžiumi paženklinti vilkšuniai surado šimtus be-
veik be gyvybės žymių sužeistų karių ir padėjo sani-
tarams juos išnešti į saugią vietą.

Neturint apmokytų šunų, muitininkams ir pasie-
niečiams būtų sunkiau pagauti pažeidėjus: susekti 
slapta kertančius valstybės sieną, gabenančius kon-
trabandą, ypač narkotinius kvaišalus ir kt. Tarnybi-
niai šunys, kurių pasaulyje yra apie 100 veislių, pade-
da ganyti, kinkomi į roges, saugo įvairų turtą.

Šie gyvūnai gali būti ir didelis džiaugsmas neįga-
liesiems, neatsiejamas jų draugas, pagalbininkas. Jie 
dirba neregių vedliais, turintys sunkoką fizinę nega-
lią su geriausiu šeimos bičiuliu gali „pasikalbėti“, pa-
simeilinti, pažaisti. 

Šunys paplitę visame pasaulyje. Jie kilę iš vilkų 
giminės ir prijaukinti jau akmens amžiuje, daugiau 
kaip prieš 12–13 tūkst. metų. Pirmiausiai atsirado 
medžiokliniai, kur kas vėliau tarnybiniai, o dabar la-
biausiai paplitę dekoratyviniai, kambariniai. Lietu-
voje veikia dešimtys šunininkystės klubų, veislynų, 
vyksta šunų parodos. 

Tačiau negalima nepastebėti, kad laikant gyvū-
nus jie žmoninami. Jiems skiriama itin minkšta pa-
klotė buto dalyje arba net visas kambarys nuosava-
me name. Mylimam šeimyniečiui patiekiamas išskir-
tinis ėdalas (atsiprašau šunininkų, kad ėdalą vadinu 
ne pagal jų žodyną – „valgiu“ ar „maistu“), jie regu-
liariai vedami ar nešami į brangių stilistų kirpyklas, 
prausiami ypatingais šampūnais, puošiami, su jais 
miegama vienoje lovoje. Kai, o nelaimė, gyvūnas at-
gyvena savo dienas, kartais laidojamas itin iškilmin-
gai specialiose, dažnai nelegaliose, kapinaitėse. To-
kiose, kurios metų metais gyvuoja Vilniuje, pušynė-
lyje šalia Televizijos bokšto. Čia teko matyti liūdną 
eiseną, nešančią į kapinaites vargšo šunelio karste-
lį. Gal ir jo amžino poilsio vieta, kaip ir daugelio liki-
mo kaimynų, bus pažymėta granitiniu antkapiu, pa-
minklu, bus iškaltas vardas ir ištikimybės epitafija.

Gyvūnų žmoninimas – tai fetišas, kitaip sakant, 
aklo garbinimo objektas. Įstrigo rašinys spaudoje, 
kaip viena Kauno verslininkė, lietpalčių šunims kū-
rėja, Nemuno saloje surengė savo augintiniui gimta-
dienio šventę. Į balių buvo sukviesta nemažai šunų 
ir jų šeimininkų. Keturkojų laukė pilnas kamuoliukų 
baseinas, skraidančios lėkštės, lašišų tortas, užkan-
džiai ir daugybė kitokių pramogų. Liesdami tam tik
rus kūno taškus, specialistai mažino šunims stresą, 
kūrė šukuosenas, valė ausis, tvarkė nagus. 

Šventės organizatorė, paklausta, ar dalį meilės ne-
galėtų skirti būsimiems ar iš globos namų paimtiems 
vaikams, atsakė, kad jos šeima nėra tradicinė – ji la-
biau sutelkusi dėmesį į šunis. Moteris mano, kad jų 
gyvenimo būdas netinka vaikams auginti. 

Ką gi, kiekvienas laisvas pasirinkti savo gyvenimo 
būdą. Tegu jie kepa šunims lašišų tortus ir krapšto jų 
ausis. Blogiau, kai dėl liguisto žavėjimosi „geriausiu 
žmogaus draugu“ leidžiama jų ekskrementus palikti 
svetimuose augalų darželiuose, pievelėse, kur žaidžia 
vaikai, vedžioti veršio didumo kovinį šunį be antsnu-
kio ir pavadėlio. Žodžiu, visiems turėtų galioti elge-
sio tvarkos taisyklės, bet kažkas pasidaro jų išimtis.

Prancūzų architektas Etjenas Bulezas dar XVIII 
a. sakė: „Kas neišmintinga – negali būti gražu ir to-
leruotina.“

(Ne)šuniškas gyvenimas

Apie tai,
kas

jaudina

Kaišiadorys:
�� „Bičiulystei“ atsiųstame 

laiške Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos ren-
ginių organizatorė Dalia 
Sinkevičienė papasako-
jo apie turiningą išvyką į 
Anykščių kraštą.

Ankstyvą rytą du auto-
busėliai, pilni gerai nusi-
teikusių žmonių, pajudė-
jo iš draugijos kiemo – iš-
siruošėme į savo praeitimi 
ir žmonėmis garsų Anykš-
čių kraštą. Nuotaika dar 
labiau pagerėjo, kai pro 
debesis šyptelėjo saulė, o 
už langų vis keitėsi nuos-
tabūs Lietuvos vaizdai. 
Anykščiuose mūsų laukė 
gidė Audronė, su kuria ap-
tarėme ekskursijos marš-
rutą ir iškeliavome.

Nesuklysiu sakydama, 
kad visi pirmą kartą gy-
venime pamatė nuosta-
baus grožio akmenų dul-
kėmis tapytus paveikslus. 
Kiek daug darbo, kantry-
bės ir meilės gimto krašto 
grožiui turėjo autorius – 
tautodailininkas Stanis-
lovas Petraška, sugebėjęs 
sukurti tokį stebuklą. To-
liau mūsų laukė kitas, ne 
mažiau savo istorine pra-
eitimi žymus objektas – 
Anykščių Šv. Mato bažny-
čia. Tai aukščiausia baž-
nyčia Lietuvoje (iki Pir-
mojo pasaulinio karo ji 
buvo 84 m aukščio, da-
bar – 79 m). 2012 metais 
viename bokšte įrengta 
apžvalgos aikštelė, į kurią 
veda 186 laipteliai. Aikšte-
lėje atsiduri po trimis var-
pais, o pro langus atsiveria 
Anykščių apylinkių pano-
rama. Tik labai gaila, kad 
ne visi galėjo įveikti tuos 
laiptelius. 

Senamiestyje daug ža-
lumos, gausu skoningai 

Išvyka į praeitimi ir žmonėmis 
garsius Anykščius

apželdintų gėlynų, palei 
Šventosios upę nuties-
tas sveikatingumo takas. 
Anykščiai turi kurortinio 
miesto statusą, todėl čia la-
bai palaikomas ir skatina-
mas smulkus bei namudi-
nis verslas. Vienas iš tokių 
pavyzdžių – miela parduo-
tuvėlėkavinukė, kurioje 
ne tik paragavome gilių 
kavos, bet ir lauktuvėms 
nusipirkome pienių kavos. 

2010 metais duris at-
vėrė pirmasis Lietuvoje 
Angelų muziejus, kuriam 
savo sukauptą profesiona-
lių menininkų sukurtų an-
gelų kolekciją padovanojo 
Beatričė KleizaitėVasaris. 
Kolekcija nuolat papildo-
ma naujais angelais. Čia 
yra ir paslaptinga Angelų 
pašto dėžutė, į kurią sa-
vo užrašytus norus įmeta 
lankytojai. Stebuklų ange-
las išpildo visus norus, tik 
reikia labai to trokšti... Šia-
me sakralinio meno centre 
saugoma ir eksponuojama 
Anykščių klebono monsin-
joro Alberto Talačkos dai-
lės kūrinių kolekcija ir bib
lioteka, kurioje sukaupta 
daugiau kaip 4 tūkstančiai 

vertingų knygų ir apie 400 
rankraščių. 

Kokia gi būtų ekskursi-
ja, jei neaplankytume Me-
džių lajų tako komplekso, 
esančio garsiame Anykš-
čių šilelyje. Lajų takas – 
pirmas takas visoje Rytų 
Europoje, kur galima pasi-
vaikščioti medžių lajų lygy-
je. Tako ilgis – 300 m, aukš-
tis – 34 m nuo žemės pavir-
šiaus. Takas baigiasi 34 m 
aukščio apžvalgos bokštu. 

Nuo Medžių lajų tako 
iki Dainuvos nuotykių slė-
nio kursuoja pramoginis 
traukinukas, patraukęs ir 
mūsų keliautojų dėmesį. 
Pasivėžinome „su vėjeliu“ 

ir nužingsniavome iki Pun-
tuko akmens. Archeologų 
manymu, šį riedulį pali-
ko Skandinavijos kalnų le-
dynai prieš 14 tūkstančių 
metų. Metai ir gamta daro 
savo darbą: vis labiau gili-
na įtrūkimus, ardo akme-
nį, todėl ateityje Puntukas 
turės jį saugantį stogą. 

Atėjo laikas atsisvei-
kinti su miela gide Audro-
ne. Jai padovanojome savo 
rankų darbo suvenyrą, o gi-
dė mums įteikė pačios kep-
tą didžiulį duonos kepalą.

Pasukome atgal, bet 
dar ne namo, nes mūsų 
laukė legendomis apipin-
tas, stebuklingų galių tu-
rintis Kavarsko Šv. Jono 
šaltinėlis. Gaivi tyro van-
dens versmė prasigraužia 
į žemės paviršių 134 m 
aukštyje. Apie šaltinėlį, 
apie prie jo vykstančias 
šventes ir apie patį Kavars-
ką papasakojo šio miesto 
seniūnas Algirdas Gansi-
niauskas. Tokioje vietoje 
mūsų pietūs įgavo vos ne 
mistinę reikšmę – ragavo-
me gidės Audronės nami-
nę duoną ir gėrėme ste-
buklingą šaltinėlio vande-
nį. Pasistiprinome, pailsė-
jome ir pasukome namų 
link, kur mūsų laukė drau-
gijos pirmininkė Stanisla-
va Globienė. Jai parvežėme 
lauktuvių: naminės duo-
nos, stebuklingų galių tu-
rinčio vandens ir suvenyri-
nį angeliuką iš Angelų mu-
ziejaus, kuris jaukiai nu-
tūpė draugijos patalpose.

Tikiuosi, ruduo mūsų 
draugijos nariams atneš 
dar ne vieną įsimintiną pra-
mogą, kelionę ar renginį, 
nes planuose jų tikrai yra. 

Keliautojai aptaria ekskurijos maršrutą su gide Audrone (kairėje).

Akmens dulkėmis nutapyta 
Anykščių Šv. Mato bažnyčia.
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Telšiai:

�� Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos prezidentas An-
tanas Grigalis „Bičiulystei“ at-
siųstame laiškelyje papasakojo 
apie įdomią išvyką.

Grupė Lietuvos neįgaliųjų 
ir pensininkų bendrijos narių 
su ansambliu ,,Atgaiva“ (vado-
vė Janina Fabijonavičienė) ap-
lankė Dūseikių socialinės glo-
bos namus. Mus šiltai sutiku-
sios administracijos darbuoto-

Aplankėme 
globos namus

jos supažindino su šių namų gy-
ventojais. Ansambliui koncer-
tuojant visi smagiai dainavome 
ir šokome. 

Grįždami namo dar užsuko-
me į Degaičių seniūniją, kur sa-
vo valdas mums aprodė seniū-
nas, Lietuvoje ir visame pasau-
lyje garsus stipriabarzdis Anta-
nas Kontrimas. Degaičių sode 
pamatėme įvairių dekoratyvi-
nių medžių ir kitokių augalų.

Telšiškiai kartu su Degaičių seniūnu Antanu Kontrimu.

Chartija gina itin sunkiai 
sergantį vaiką

Europos asociacijos vaikams 
ligoninėse direktorė Hestern 
Rippen Seime vykusioje disku-
sijoje pristatė šią chartiją, ku-
ri yra Vaiko teisių chartijos pa-
pildinys, išryškinantis sunkiai 
sergančių vaikų problemas, gi-
nantis jų gerovę. „Vaikai – tai ne 
maži suaugusieji, jie viską ver-
tina kitaip. Vaikai turi vystytis 
kaip ir kiti vaikai: lavintis, žais-
ti, mokytis, net jeigu ir serga“, – 
sakė H. Rippen. 

Pirmiausia chartija numato, 
kad vaikai turėtų būti gydomi li-
goninėje tik tada, jei pagalba ne-
gali būti teikiama namuose. Taip 
jie patiria kur kas mažiau streso. 
Be to, dienos klinika ir kainuo-
ja mažiau. Pasak K. Rippen, kai 
kuriose Europos šalyse daug kal-
bama apie kompleksinę pagalbą 
namuose. 

Kitas dalykas, kurį akcen-
tuoja chartija – vaikai turi teisę 
ligoninėje visą laiką būti su tė-
vais. Pasak H. Rippen, situacija 
Europoje keičiasi – anksčiau tė-
vams leisdavo vaiką lankyti tik 
kelias valandas per dieną, da-
bar dažnai su juo gali būti visa-
da, netgi kai taikoma anestezija. 
Ramunė Šliuožaitė, auginanti 3 
vaikus, sergančius reta geneti-
ne liga mukopolisacharidoze, 
pasakoja, kad 2012 metais, kai 
pradėjo sūnaus gydymą, po su-
dėtingos operacijos vaikui atsi-
dūrus reanimacijoje, teko kovoti, 
kad leistų visą dieną būti su juo. 
Dabar dėl to nekyla problemų. 

Chartija numato, kad tėvai, 
slaugantys ligoninėje sunkiai 
sergantį vaiką, net iki 18 metų, 
turi būti apgyvendinami, kad 
galėtų būti šalia jo. H. Rippen 
įsitikinusi, kad vaikai greičiau 
sveiksta, kai tėvai yra šalia, jie 
patiria mažiau baimės, ypač jei 
laukia sudėtingos procedūros, 
nežinomybė. Ji pateikė gerą pa-
vyzdį iš Čekijos – tėvams suda-
rytos galimybės nemokamai ap-
sistoti pastate priešais ligoninę. 
Taip jie gali bet kada aplanky-
ti savo mažąjį. Tėvai už tai ne-
turėtų papildomai mokėti, taip 
pat slaugydami vaiką jie netu-
rėtų prarasti pajamų. 

Seimo narė Rimantė Šala-
ševičiūtė atkreipė dėmesį, kad 
Seime yra įregistruotas Ligos 
ir motinystės socialinio draudi-
mo įstatymo pakeitimo projek-
tas, kuriame numatyta, kad tėvai 
ar įtėviai, slaugantys ypatingai 
sunkiomis ligomis susirgusius 

vaikus (tai labai aktualu onko-
loginių ligų atvejais), išmoką iš 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo gautų iki 1 metų. Da-
bar nedarbingumo išmokas jie 
gauna iki 120 dienų. Kitomis 
sunkiomis ligomis sergančius 
vaikus slaugantiems tėvams ar 
įtėviams siūloma mokėti nedar-
bingumo išmoką iki 180 dienų, o 
slaugantiems neįgalius vaikus – 
iki 120 dienų nedarbingumo iš-
moką. Pasak R. Šalaševičiūtės, 
tai palengvintų šeimų finansinę 
naštą, kuri dažnai ištinka sun-
kiai susirgus vaikui. Jei įstaty-
mui bus pritarta, jis įsigalios nuo 
2018 m. sausio 1 d. 

Sveikti padeda ne tik 
vaistai, bet ir aplinka
Taip pat chartija pabrėžia, 

kad tėvai ir vaikai turi teisę būti 
informuojami apie jų ligą ir gy-
dymo būdus atsižvelgiant į jų 
supratimo lygį. Pasak H. Rippen, 
svarbu informaciją pateikti taip, 
kad vaikai kuo geriau ją supras-
tų, kad patirtų kuo mažiau neži-
nomybės. Tačiau tai reikia dary-
ti tinkamai, atsižvelgiant į kon-
krečią šeimos situaciją, ypač jei 
atvejis yra ypatingas, tarkim, rei-
kia amputuoti koją. Be to, ir tė-
vai, ir vaikai turi teisę dalyvauti 
priimant sprendimus dėl jų gy-
dymo. Pavyzdžiui, Suomijoje yra 
rengiamas virtualios ligoninės 
projektas. Su gydytojais bus gali-
ma bendrauti per atstumą, elek-
troninėmis priemonėmis, tei
rautis apie ligos komplikacijas, 
susisiekti kilus nerimui ir pan. 

Taip pat chartija numato, kad 
vaikai turi būti gydomi kartu su 
kitais vaikais, turinčiais panašių 
sutrikimų. Jie negali būti guldo-
mi su suaugusiaisiais. Be to, ne-
turėtų būti ir lankytojų amžiaus 
ribojimų. Pasak H. Rippen, pasi-
taiko, kad dėl tokios tvarkos li-
gonių negali lankyti broliai ir se-
serys, bendramoksliai, o jei gy-
dymas trunka mėnesius, vaikui 
gali būti labai skaudu atitrūkti 
nuo šeimos narių, bendraamžių. 

Be, to, vaikui reikia suteikti 
neribotą galimybę žaisti, pramo-
gauti, taip pat ir mokytis. „Vai-
kui svarbu būti vaiku, normaliai 
vystytis net ir sergant“, – sako 
H. Rippen. Ji pateikė pavyzdį – 
Airijoje daugelyje vaikų ligoni-
nių įrengti žaidimų kambariai, 
čia lankosi 43 tūkst. savanorių, 
kurie dirba su ligoniukais. Taip 
pat medicinos darbuotojai yra 
apmokomi, kaip svarbu pasi-
telkti žaidimo metodą gydant, 
atliekant nemalonias procedū-
ras ir pan.

Pasak R. Šliuožaitės, Lietu-
voje šioje srityje jau labai daug 
yra padaryta, daugelyje, bent jau 
didesnių ligoninių, yra žaidimų 
kambariai. Be to, per sudėtingas 
procedūras patirti mažiau stre-
so padeda klounai. 

Reikia padėti ne tik 
vaikui 

Labai svarbu, pasak H. Rip-
pen, kad gydant vaiką būtų re-
aguojama į visos šeimos porei-
kius. Štai Vokietijoje sveikatos 
paslaugų teikėjai – pediatrai, 
slaugytojai – yra tam specialiai 
apmokomi. Dažnai ligoninėje 
dirba vaiko priežiūros eksper-
tas, kuris padeda medikams kri-
tinėse situacijose. Lietuvoje dar 
apie tai labai mažai kalbama. 

R. Šalaševičiūtė atkreipė dė-
mesį, kad labai didelė problema 
ligoninėse – socialinių darbuoto-
jų, galinčių padėti šeimai, trūku-
mas. Juk į ligonines patenka vai-
kai ir iš globos namų, ir iš sociali-
nės rizikos šeimų, kuriems vaiko 
sutrikusi sveikata nėra vieninte-
lė bėda. Pasak R. Šalaševičiūtės, 
šiuos etatus turi finansuoti pačios 
ligoninės. Tam lėšų turėtų rasti 
Sveikatos apsaugos ministerija. 

Pasak Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Vaikų ligų 
klinikos vadovo prof. Rimanto 
Kėvalo, tai, kas kalbama char-
tijoje, Lietuva suprato labai se-
niai. „Įsivaizduokime save, kad 
patenkame į visiškai kitą šalį, 
kad nežinome tos šalies kalbos, 
papročių, nepažįstame žmo-
nių“, – pasak R. Kėvalo, taip jau-
čiasi į ligoninę patekęs vaikas. 
Profesoriaus teigimu, spręstina 
skausmo, elgesio su vaiku poli-
tika, socialinių darbuotojų, psi-
chologų klausimai ir pan. „Pag
rindinis universitetinės ligoni-
nės pacientų srautas – sunkūs, 
genetinėmis ligomis sergantys 
vaikai, kurių gydymas reikalau-
ja daug finansinių ir socialinių 
išteklių. Valdžia turi suprasti, 
kad į tai reikia investuoti“, – sa-
ko profesorius. 

Seimo narys Justas Džiuge-
lis prisiminė, kad jam, kai buvo 
mažas, dažnai tekdavo atsidur-
ti reanimacijoje, nes sirgo plau-
čių uždegimu. Ten jis papras-
tai likdavo vienas. „Vaikui, kuris 
sunkiai serga, labai svarbu ne-
likti vienam“, – sako J. Džiugelis. 
Jo teigimu, reikia kurti sistemą, 
kuri būtų empatiškesnė mažie-
siems ligoniukams, nukreipta į 
tai, kad vaikas nepatirtų dide-
lio streso, kuris tikrai nepade-
da sveikti.

Aurelija BABinskienė 

Sunkiai sergantys vaikai  
taip pat turi jaustis gyveną

(atkelta iš 1 psl.)

Europos asociacijos vaikams ligoni-
nėse direktorė Hestern Rippen.

Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto Vaikų ligų klinikos vadovas 
prof. Rimantas Kėvalas.

Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisi-
jos pirmininkas Justas Džiugelis 
pristatė Lygių galimybių įstaty-
mo pataisų projektą, kuriuo, at-
sižvelgiant į Jungtinių Tautų neį-
galiųjų teisių konvencijos Neįga-
liųjų teisių komiteto pastabas, 
siūloma sukurti nepriklausomą 
struktūrą, skirtą stebėti ir kon-
troliuoti Konvencijos įgyvendi-
nimą, visapusiškai įtraukiant 
pilietinę visuomenę, visų pirma 
neįgaliuosius ir jiems atstovau-
jančias organizacijas.

Siūloma, kad nuo 2018 m. 
sausio 1 d. būtų sukurtas nau-
jas nepriklausomas Konvenci-
jos įgyvendinimo stebėsenos ir 
kontrolės mechanizmas – Žmo-
nių su negalia teisių stebėsenos 
komitetas prie Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos.

„Iki šiol buvo tokia praktika, 
kad už stebėseną buvo atsakin-
gas Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas. Tokia praktika yra ne-

gera, nes vykdančioji valdžia 
pati save prižiūri. Todėl lygių 
galimybių kontrolieriui perda-
vus šias funkcijas, būtų užtikrin-
tas skaidrumas ir tada kitos at-
sakingos ministerijos, ko gero, 
greičiau vykdytų savo įsiparei-
gojimus“, – pristatydamas pro-
jektą sakė J. Džiugelis.

Komitetas būtų sudaromas 
lygiateisės partnerystės pagrin-
du iš neįgaliųjų, nevyriausybi-
nių organizacijų, valstybės ir sa-
vivaldybių institucijų ir įstaigų, 
akademinės bendruomenės bei 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos atstovų.

Projektui po pateikimo pri-
tarė 87 Seimo nariai, nė vienas 
nebalsavo prieš, susilaikė 8 par-
lamentarai. Pagrindiniu šio klau-
simo svarstyme paskirtas Žmo-
gaus teisių komitetas, projektą 
plenariniame posėdyje numa-
toma svarstyti lapkričio 9 dieną.

LRs ir „Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos

Siūloma įkurti Žmonių su negalia 
teisių stebėsenos komitetą

Europos Parlamentas (EP) pri-
tarė siūlymams padidinti gami-
nių, įrangos ir paslaugų prieina-
mumą neįgaliesiems.

Naujosios taisyklės numato 
gaminių ir paslaugų prieinamu-
mo neįgaliesiems reikalavimus. 
EP siūlo juos taikyti ne tik ban-
komatams, telefonams, kompiu-
teriams ar telefonams, bet ir mo-
kėjimo terminalams, elektroni-
nių knygų skaityklėms, interne-
to svetainėms ir mobiliuosiuose 
įrenginiuose teikiamoms garso 
ir vaizdo paslaugoms, elektroni-
nei prekybai, taip pat transporto 
ir turizmo paslaugoms.

Šie reikalavimai nebūtų pri-
valomi labai mažoms įmonėms, 
kurios turi mažiau nei 10 dar-
buotojų ir kurių metinės paja-
mos neviršija 2 mln. eurų. Kad 
būtų išvengta neproporcingos 
naštos, europarlamentarai siū-
lo įvertinti naujųjų reikalavimų 

poveikį verslui atsižvelgiant tik 
į pagrįstus kriterijus: kiek neįga-
liųjų naudos tą produktą ar pa-
slaugą, ar yra nemokamų alter-
natyvų ir pan.

„Apie 80 mln. europiečių tu-
ri negalią, o dėl gyventojų se-
nėjimo iki 2020 m., tikėtina, šis 
skaičius gali padidėti iki 120 
mln. Nuo pat pradžių siekėme 
rasti tinkamą pusiausvyrą tarp 
kuo didesnio gaminių ir paslau-
gų prieinamumo ir kaštų vers-
lui. Manau, šiandienos balsa-
vimas tai atspindi“, – kalbėjo 
EP pranešėjas Mortenas Luke-
gardas.

Taisyklių pakeitimams prita-
rė 537 EP nariai, nepritarė 12, o 
susilaikė 89. Jos dar nėra sude-
rintos su ES Taryba, todėl pri
ėmę pakeitimus europarlamen-
tarai atidėjo galutinį balsavimą 
siekdami pradėti derybas.

„Bičiulystės“ inf. 

Siekia didinti prekių ir paslaugų 
prieinamumą neįgaliesiems
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Daktaras
Aiskauda

Medicina rekomenduoja 
kiek vienam žmogui pro-

filaktiškai per metus suvartoti 
200–300 g žiedadulkių (svarbu 
šio produkto neužmiršti žiemą 
ir pavasarį). Ypač tuo turėtų pa-
sirūpinti žmonės, sergantys kvė-
pavimo, virškinimo, odos, ner-
vų sistemos, kraujodaros, šlapi-
mo, lytinių organų, endokrininių 
liaukų bei hipertonine liga. 

Jeigu žiedadulkėms nealer-
giški žmonės jų suvartoja per 
daug, alergija nesuserga, bet ga-
li priaugti svorio (padaugėja rie-
balų) bei sutrikdyti organizmo 
vitaminų pusiausvyrą. Be to, ne-
saikingai vartojant žiedadulkes, 
galima pakenkti kepenims (jose 
susikaupia per daug vitamino 
A) ir sumažinti kraujo krešumą. 

Cheminė sudėtis
Žiedadulkėse yra amino-

rūgščių, organinių rūgščių, pig
mentų, riebalų, peptino, globu-
linų, fruktozės, sacharozės, gliu-
kozės, krakmolo, daug baltymų, 
lecitino, viscino, fermentų (fos-
fatazės, katalazės, kozimazės, 
amilazės, invertazės ir kt.). Be to, 
žiedadulkių organiniuose jungi-
niuose rasta mikroelementų: ba-
rio, vanadžio, volframo, geležies, 
aukso, iridžio, kalcio, kadmio, 
kobalto, silicio, magnio, vario, 
molibdeno, arseno, alavo, pala-
džio, platinos, sidabro, fosforo, 
chloro, chromo, cinko ir stron-
cio. Taip pat žiedadulkėse ras-
tas didelis kiekis vitaminų B2, P 
ir kt., karotino (provitamino A), 
medžiagų, veikiančių kaip anti-
biotikai, apie 50 fermentų.

Beje, netgi tų pačių augalų 
žiedadulkių cheminės sudėties 
kokybiniai ir kiekybiniai rodik
liai dažnai būna skirtingi. Tai 
priklauso nuo oro sąlygų, metų 
laiko, geografinės zonos ir kitų 
faktorių. 

Pastabos:
1. Tyrimais įrodyta, kad 20 g 

žiedadulkių pagal baltymų kiekį 
prilygsta kilogramui mėsos. To-
dėl vartojant žiedadulkes kur kas 
mažiau turėtų būti vartojama gy-
vūninių baltymų. Antra vertus, 
žiedadulkių baltymai nepalyginti 
vertingesni už gyvūninius.

2. Stebėtinai daug žiedadul-
kėse randama karoteno. Pavyz-
džiui, geltonosios akacijos (žirn-
medžio) žiedadulkėse šios me-
džiagos yra 20 kartų daugiau ne-
gu valgomojoje morkoje. 

3. Vitaminų B1, B2 ir E žieda-
dulkėse yra daugiau negu vai-
siuose, uogose, salotose ir šak
niavaisiuose. Pavyzdžiui, B gru-
pės vitaminų daugiau už žieda-
dulkes turi tik mielės.

Nepakeičiamosios 
aminorūgštys 

Ypač svarbios žiedadulkė-
se esančios nepakeičiamosios 
aminorūgštys – leucinas, izoleu-
cinas, metioninas, valinas, feni-
lalaminas, kurių žmogaus orga-
nizmas nesintetina. Jeigu jų ne-
gaunama su maistu, sutrinka 
medžiagų apykaita. Žiedadul-
kėse aminorūgščių yra daugiau 
negu kai kuriuose gyvūninės kil-
mės maisto produktuose. Pavyz-

džiui, izoleucino žiedadulkėse 
yra 4,5–5 kartus daugiau negu 
jautienoje, metionino – 4–4,5, 
valino – iki 6 kartų, fenilalani-
no – 5,5–6 kartus daugiau.

Gydomosios savybės
Atskiros cheminių junginių 

grupės (organinės rūgštys, ka-
rotinoidai, flavonoidai) suteikia 
žiedadulkėms antimikrobinių, 
antitoksinių ir kt. savybių. Nu-
statyta, kad žiedadulkių ekstrak-
tai antimikrobiškai veikia 13 rū-
šių bakterijas bei kai kurias pe-
lėsių rūšis. Veikdamos bendrą 
organizmo imuninę būklę, žie-
dadulkės padeda atsigauti po lė-
tinių infekcinių ligų, chirurginių 
operacijų, pervargimo, nervinės 
įtampos, esant dideliam proti-
niam ir fiziniam krūviui. 

Žiedadulkės gerina apetitą, 
nuotaiką, atmintį, širdies ir krau-
jagyslių sistemą, didina hemo-
globino ir eritrocitų kiekį, lėtina 
organizmo senėjimą, mažina nit
ratų ir fluoridų kenksmingumą. 

Ir dar. Rekomenduotina žie-
dadulkes vartoti dirbantiesiems 
jonizuojančios radiacijos sąlygo-
mis bei ligoniams, gydytiems ra-
dioaktyvių medžiagų spinduliais 
(pvz., sergant vėžiu). 

Žiedadulkių laikymas
Žiedadulkes patartina pirk-

ti nedideliais kiekiais ir tuoj pat 
suvartoti. Mat namų sąlygomis 
išlaikyti žiedadulkes ilgesnį lai-
ką, kad jos neprarastų maisti-
nių ir gydomųjų savybių, ne vi-
sada pasiseka. Netgi, pavyzdžiui, 
šį produktą laikant nuo 00 iki 40 
šalčio temperatūroje gerai užda-
rytame švariame tamsaus stiklo 
inde (ir dar tamsioje vietoje) ga-
liojimo laikas – 6–12 mėn.

Kur kas ilgiau išsilaiko kon-
servuotos žiedadulkės, t. y. lygio-
mis svorio dalimis sumaišytos 
su skystu medumi (galimas, ta-
čiau blogesnis variantas – medų 
pakeisti cukraus pudra). Miši-
nys laikomas sandariame stikli-
niame inde šaldytuve (daržovių 
skyriuje). Beje, konservuotų žie-
dadulkių taip pat galima įsigyti 
bičių produktų parduotuvėse.

Yra dar vienas nelabai su-
dėtingas žiedadulkių konserva-
vimo būdas, kuris naudojamas 
didesniam kiekiui žaliavos. Da-
roma taip: 150 g medaus užpi-
lama stik line vandens, pakaiti-
nama ant nestiprios ugnies iki 
400 C (aukštesnė temperatūra 
blogina medaus maistines ir gy-
domąsias savybes), sumaišoma 
su 1 kg sausų žiedadulkių ir išfa-
suojama į sausus švarius stiklai-
nius (užpildoma tik iki 95 % jų tū-
rio). Po to stik lainiai 4–6 d. palie-

kami fermentuotis šiltoje vietoje 
(350–400 C temperatūroje). Praė-
jus šiam laikui tara užsandarina-
ma ir laikoma šaldytuve (daržo-
vių skyriuje).

Pastaba: žmonėms, sergan-
tiems diabetu, nerekomenduo-
jama vartoti žiedadulkių, sumai-
šytų su medumi.  

Liaudies medicinos 
receptai

Bendros pastabos: 
1. Per metus naudinga atlik-

ti mažiausiai 2–4 gydymo žieda-
dulkėmis kursus. 

2. Žiedadulkes galima var-
toti užsigeriant šiltu vandeniu, 
pasaldintu medumi ar uogiene. 
Dar geriau žiedadulkių porciją 
20 min. prieš vartojimą pamir-
kyti šiltame virintame vandeny-
je – po to organizmas jas geriau 
įsisavins. 

3. Jeigu recepte nenurody-
ti visi žiedadulkių ar jų mišinio 
su medumi vartojimo niuansai, 
vartotojui privalu atkreipti dė-
mesį į šiuos patarimus: 

a) kadangi žiedadulkės turi 
tonizuojančių savybių, jos turi 
būti vartojamos (antrą ar trečią 
kartą per dieną) likus 3 val. iki 
miego (kad nesutriktų miegas); 

b) žiedadulkės vartojamos 
kursais po 28–30 d., po to da-
romos ne trumpesnės kaip 7 d. 
pertraukos.

Nuovargis, išsekimas, prasta 
nuotaika, padidėjęs jautrumas oro 
permainoms. Žiedadulkės varto-
jamos po 1/2 šaukštelio 2–3 kar-
tus per dieną. Gydymo kursas – 
3–6 savaitės. Esant būtinybei gy-
dymo kursas (su pertraukomis) 
gali būti pakartotas kelis kartus.

Jeigu vartojamas žiedadulkių 
ir medaus mišinys (1:1), mišinio 
dozė – šaukštelis, vartojama 2–3 
kartus per dieną. Kai vartojamas 
žiedadulkių mišinys su dvigubai 
didesniu medaus kiekiu (1:2), 
vartojama po 1,5 šaukštelio 2–3 
kartus per dieną.

Nusilpęs imunitetas. Dažnai ir 
ilgai sergantys žmonės žiedadul-
kes turėtų vartoti po 1/2 šaukšte-
lio 2–3 kartus per dieną (tas pats 
receptas tiks ir profilaktikai). Gy-
dymo kursas – 3–4 savaitės. 

Gastritas, žarnų uždegimas, 
vidurių užkietėjimas, viduria-
vimas. Sergant gastritu, plono-
sios bei storosios žarnos užde-
gimu, chronišku vidurių užkie-
tėjimu bei nestipriai viduriuo-
jant žiedadulkės vartojamos po 
1/3 šaukštelio 3 kartus per die-
ną. Gydymo kursas – 1–1,5 mėn. 

Beje, kai padidėjęs skran-
džio sulčių rūgštingumas, žie-
dadulkės vartojamos po valgio 
arba valgant.

Vartojant žiedadulkes palen-
gva išnyksta virškinimo orga-
nų ligų simptomai, pagerėja sa-
vijauta, padidėja darbingumas.

Širdies ligos. Praktika rodo, 
kad sutrikus širdies ritmui, ser-
gant širdies raumens uždegimu 
(miokarditu), širdies raumens 
pažeidimu (miokardiodistrofi-
ja), reumatizmu ir pan., gali pas-
tebimai padėti žiedadulkės ar jų 
mišinys su medumi, – normali-
zuojasi širdies ritmas, padidėja 
širdies raumens susitraukimo 
jėga bei normalizuojasi jo funk-
cija, pagerėja bendras ligonio 
darbingumas. Taip pat teigiami 
rezultatai pastebimi gydant šiuo 
produktu širdies neurozę.

Aukštas arterinis kraujospū-
dis. Gerų rezultatų galima tikėtis 
gydant žiedadulkėmis tik pra-
dinę aukšto arterinio kraujos-
pūdžio ligos stadiją. Šiuo atveju 
žiedadulkės vartojamos po pu-
sę šaukštelio 3 kartus per dieną. 
Gydymo kursas – 3 savaitės. Po 
2–3 savaičių pertraukos gydy-
mo kursas gali būti pakartotas. 

Žemas arterinis kraujospū-
dis. Žiedadulkės vartojamos po 
valgio. Tai padeda žemą arte-
rinį kraujospūdį šiek tiek padi-
dinti (tiksliau – normalizuoti). 
Vartojimo dozė ir gydymo kur-
sas toks pat kaip turint aukštą 
kraujospūdį.  

Skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligė. Žiedadulkės 
vartojamos po šaukštelį 3 kar-
tus per dieną. Kiek efektyves-
nis būna gydymas žiedadulkių 
ir medaus mišiniu (1:1). Šiuo 
atveju vartojamas mišinys po 1,5 
šaukštelio 3 kartus per dieną. 

Jeigu sergama opalige esant 
padidėjusiam skrandžio sulčių 
rūgštingumui, mišinys vartoja-
mas 1,5–2 val. prieš valgį arba 3 
val. po jo. Mišinį būtina ištirpin-
ti šiltame vandenyje (sumažina 
skrandžio sulčių rūgštingumą). 

Sumažėjusio skrandžio sul-
čių rūgštingumo atveju prieš 
valgį vartojamas minėtas miši-
nys, ištirpintas vėsiame vande-
nyje (būtinai virintame). Tai pa-
deda išsiskirti skrandžio sultims 
ir didina jų rūgštingumą.

Kepenų ligos. Sergant kepenų 
uždegimu (hepatitu), tulžies pūs-
lės uždegimu (taip pat prieš kepe-
nų, tulžies pūslės operacijas bei 
pooperaciniu laikotarpiu) var-
tojamos žiedadulkių ir medaus 
mišinys 2–3 mėnesius. Pradžio-
je vartojamas žiedadulkių ir me-
daus mišinys (1:1) po 1,5 šaukš-
telio, po 1–2 savaičių – po šaukš-
tą (ištirpinama šiltame virintame 
vandenyje ir išgeriama prieš val-
gį) 3 kartus per dieną. Tai pageri-
na apetitą, sumažina kraujyje bi-
lirubino (tulžies pigmento) kiekį, 
padeda išvengti ar bent pastebi-
mai sumažinti skausmus. 

Beje, gydantis šiuo būdu ke-
penų funkcijos pagerėjimas ga-
li būti juntamas po 3–4 savaičių. 
Tačiau siekiant stabilaus efek-
to, ypač gydant kepenų uždegi-
mą, būtina žiedadulkes vartoti 
3–4 mėn. (po 4–6 savaičių gy-
dymo kurso daroma 2–3 savai-
čių pertrauka).

Romualdas OGinskAs 

Sveikatos politikos, medici-
nos ir verslo atstovai disku-

tavo apie Europoje ir pasauly-
je vis aktualėjančią problemą – 
didėjantį bakterijų atsparumą 
antibiotikams. Mirčių skaičiai, 
kuriuos lemia ši priežastis – 
pribloškiantys: pernai Europo-
je dėl to mirė 25 tūkst. žmonių. 
Spėjama, kad nesiimant tinka-
mų priemonių problemai stab-
dyti, 2050 m. šis skaičius pa-
sieks 10 mln. visame pasauly-
je ir tai taps dažnesne mirties 
priežastimi nei vėžys. 

„Atsparumas antibiotikams 
yra kompleksinė problema, ku-
rią spręsti turi visi. Tam būtinas 
žmonių švietimas apie antibio-
tikų vartojimo kiekius bei po-
kyčiai gyvulininkystės versluo-
se“, – teigia Vidmantas Paulaus-
kas, Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos (VMVT) direk-
toriaus pavaduotojas. 

Nepaisant to, kad apie atspa-
rumą antibiotikams daug kal-
bama instituciniame lygmeny-
je, visuomenė apie tai žino ne-
daug – būtinas aktyvus žmonių 
švietimas.

„Paprastais žodžiais aiški-
nant, šis atsparumas reiškia, 
kad sergant ir gydantis antibio
tikais, pastarieji nepadeda pa-
sveikti, ir būtent tai lemia dide-
lius skaičius mirčių Europoje 
ir pasaulyje“, – aiškina prof. dr. 
Saulius Čaplinskas, Užkrečiamų 
ligų ir AIDS centro direktorius, 
Mykolo Romerio universiteto 
profesorius.

VMVT duomenimis, vien per 
2015 m. Lietuvoje žemės ūky-
je sunaudota 11,9 t antibiotikų, 
2016 m. – jau 13 t. Skaičiai ir to-
liau auga. Pagal proporcijas dau-
giausia antibiotikų naudoja viš-
tų augintojai. Skaičiuojama, kad 
pastaraisiais metais paukštie-
nos augintojai iš viso sunaudo-
jo net 46 proc. visų sunaudotų 
antibiotikų per metus. 

„Gyvulininkystės verslai 
sprendžiant atsparumo antibio
tikams problemą atlieka itin 
svarbų vaidmenį – visas pasau-
lis turėtų imti pavyzdį iš ben-
drovių, kurios palaipsniui vi-
siškai atsisako antibiotikų au-
ginant gyvulius. Pavyzdžiui, ša-
lims, kuriose buvo imtasi veiks-
mų siekiant sumažinti, pakeis-
ti ir permąstyti antimikrobi-
nių medžiagų naudojimą gy-
vūnams, būdingas mažesnis 
atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms ir jo mažėjimo 
tendencijos. Faktas, kad tai nė-
ra lengva ir reikalauja daug in-
vesticijų ir pastangų – mat rei-
kia užtikrinti, kad augimo metu 
gyvuliai nesusirgtų. Bet pavyz-
džių, kad tai įmanoma, toli ieš-
koti nereikia – Norvegija pirmo-
ji visiškai uždraudė antibiotikų 
naudojimą gyvulininkystėje, jos 
pavyzdžiu seka ir kiti“, – sako 
S. Čaplinskas. 

„Bičiulystės“ inf.

Per metus naudinga suvartoti apie 
200–300 g žiedadulkių 

Didėjantis 
atsparumas 

antibiotikams 
lemia dešimtis 

tūkstančių 
žmonių mirčių 
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Kai tave atveža po operaci-
jos, nieko nejauti. Paskutinis 

dalykas, ką matei – tai aneste-
ziologai. Rezidentė neranda ve-
nos. Jaudinasi. Bado kažkur pro 
šoną. Šalia stovi jau patyręs ko-
lega. Suleidžia vaistus. Juokau-
ja: „Tavo labai stora oda. Sunku 
įdurti.“ Aš irgi juokauju: „Tai gal 
ir peilis neims. Mačiau, veterina-
rai turi didesnius.“ Anesteziolo-
gas juokiasi ir kažką sako, bet aš 
jau neatsimenu, išsijungiu, tvir-
tai įsitikinęs, kad mano oda visai 
ne tokia ir stora. 

Kažkaip juk reikia pradėti ra-
šyti apie tai, apie ką nenori, bijai, 
kad neišsigąstų artimas žmogus. 
Artimieji vis vien sužino ir apsi-
meta, kad viskas gerai, nenori 
gilinti tavo streso. Ką ten stre-
sas – panika. Esu daug prirašęs 
apie savo nepagydomą ligą, su 
kuria santaikoje gyvenu jau dvi-
dešimt metų. Dabar bijau rašyti 
apie kitą – vėžį, kuris mane ištiko 
senat vėje. Keista – senatvės kaip 
ir nejaučiu. Gal tik šiek tiek fiziš-
kai, nes ne visos kūno dalys jau 
normaliai funkcionuoja, daro-
si sunku vaikščioti, lipti laiptais. 
Šiaip dvasia jauna. Ji vis dar sva-
joja, planuoja, kuria ne blogiau 
(netgi geriau) kaip jaunystėje. 

Nežinau, kada man bus pa-
skelbtas mirties nuosprendis, 

nes aš nepasveikau – liga progre-
suoja. Štai jau devinti metai sergu 
onkologine liga... Žinau, kad man 
gal liko mažiau gyvenimo dienų, 
negu planavau. Jau ir pasvarstau, 
ar verta pirkti naujus batus, kel-
nes. Mąstau tapydamas – šitų da-
žų, ko gero, visų nesunaudosiu. 

Dėl tų planų irgi nelabai aiš-
ku. Buvo metas, kad aš neplana-
vau ir 2000ųjų sulaukti. Toli jie 
man atrodė, o sveikatos ir proto 
būsena kartais būdavo apverk-
tinai liūdna. Ko gero, blogesnė 
negu dabar, be jokių perspek-
tyvų. Kur tau! Juk man tada bus 
net 54 metai, atrodė. Dabar ga-
liu pasakyti: 50 metų – tai visai 
nedaug, dar daug gražių akimir-
kų gali pasiūlyti gyvenimas to-
kiame amžiuje. Kuo gilyn į metų 
tankmę, tuo daugiau vertini lai-
ką. Su siaubu dabar prisimenu, 

kaip aš jį švaisčiau. Kiek daug 
neišmokau. O gal dar reikia mo-
kytis? Nors kūnas paliego, siela 
dar nepavargo. Juk Sokratas pa-
skutinę gyvenimo dieną mokėsi 
groti arfa. Ką jis ten įrodinėjo!?

Po narkozės teko atsibusti jau 
keturis kartus. Jeigu kam at-

rodo, kad daug – tai niekai, pa-
lyginti su Kauno klinikų Kardio
logijos klinikos ir palatos kaimy-
nų patirtimi. Kol kas greitai pa-
bundu... tik po kelių valandų. Vi-
sų pirma apsižvalgau, atsargiai, 
net galvos nejudindamas: „Kas 
čia? Kur aš?“ Karšta! Burna iš-
džiūvus... Galvoje zvimbia kaž-
kokie svirpliai. Savijauta bloga. 
Nepatogu. Pirma mintis, kuri 
šauna į galvą: „Nenorėčiau čia 
dar kartą pakliūti. Jeigu reikėtų 
rinktis, nesirinkčiau šito vari-
anto.“ Nors vidinis balsas iš pa-
sąmonės šnabžda: „Pasirinksi – 
nesi toks kvailas, pasirinksi tiek 
kartų, kiek reikės.“ Visas kūnas 
apraizgytas davikliais ir laidais. 
Virš galvos šviečia švieslentės ir 
diagramos. Matai, kaip plaka ta-
vo širdis. Ir ne tik tavo, jeigu pa-
suki galvą. Šalia išsirikiavę dar 
keturi guli. Visi be sąmonės. 

– A – a – a... Čia viskas gerai, – 
šypsosi priėjęs anesteziologas. 

Ar man taip reikia tiesos? Ar 
jau negaliu be jos gyventi? Gerai, 
kad pats pasiėmiau savo korte-
lę iš kompiuterinės tomografijos 
kabineto. Ten aiškiai buvo para-
šyta – plaučiuose metastazės. Vi-
sur viskas gerai, bet plaučiuose!.. 
Įdomu, kaip man tai būtų paaiš-
kinę daktarai. 

Sunku jiems su onkologiniais 
ligoniais. Prie kabineto durų sė-
di labiausiai nusiminę visoje poli-
klinikoje žmonės. Išgirsti dūsau-
jantį vyrą. Gana tvirtu balsu sako 
išsigandusiai žmonai: „Na, ką gi, 
laikas atsisveikinti su šiuo pa-
sauliu.“ Pasižiūriu – jaunesnis už 
mane. Žmona jį ramina. Maniškė 
palyginti rami, ji dar nedaug žino. 
Daktarai tame skyriuje nelabai 
stengiasi eikvoti savo empatiją – 
pasakyčiau, rūstūs. Arba rimtai 
ramūs. Tikriausiai jiems sunku. 
Apsipranti gyventi su tokia rea-
lybe, kurios negali pakeisti. 

Kai sužinai, kad tau, atrodo, 
jau ne per daugiausiai liko, 

užklumpa įvairūs jausmai: bai-
mė, nenoras susitaikyti, neviltis 
ir toks nemalonus kartėlis bur-
noje. Niekas neįdomu, jau nie-
ko daugiau nebebus, kas tave 
džiugintų. Viskas – gyvenimas 
baigiasi! O šiaip tu beveik nieko 
nejauti, tiktai tuos nepatogumus 
po operacijos, kuri turėjo tave 
išgydyti. Nepadėjo ir hormonų 
terapija, 43 radiacinės terapijos 
seansai. O dar visokie nesibai-
giantys tyrimai. Kai pamąstai, 
kiek tai kainuoja valstybei, ne-
jučiomis ateina mintis, kad jau 
nemažai pagyvenai, gal jau ir ne-
reikia eikvoti tų brangių resursų. 

Dabar esu neįgalus. Tokiu ta-
pau, kai išėjau į pensiją. Jokios 
naudos net iš neįgalumo. Jau ap-
sipratau su tuo. Kelis kartus ap-
lankė panika. Taip gali ir visai 
ištižti. Nieko nedaryti, tik smig-
ti gilyn į neviltį. Pirmomis dieno-
mis buvo nuotaikų šuolių – nuo 
nevilties prie keistos ramybės. 
Ta ramybė gana maloni. Pasi-
junti, kad tau dar gera šiame pa-
saulyje ir vėl pasineri į nevilties 
šulinį, mintyse ramini save, psi-
chologiškai ruošiesi susitaikyti 
su mirtimi. Ar tai iš viso įmano-
ma? Pasirodo, taip. Važiuoji kur 
nors su draugais ir žmona į eks-
kursiją ir galvoji: gražu, džiauki-
tės, kol galite, savo pasauliu, jis 
greitai bus jau ne mano. Kodėl 
ne tavo? Kvailystė. Juk mes visi 
čia laikini. 

Apsižvalgau po tą reanimaci-
nį... Sunku rasti žodžių. Pra-

garu nepavadinsi, nors karšta, vi-
sur dūzgia elektroniniai prietai-
sai, verda kaip garo katilai. Vaikš-
to baltos žmogystos. Jeigu tik su-
judi, iškart pašoka iš vietos: „Gal 
ko reikia? Skauda?.. Gal pakelti 
galvą? Gal vaistų suleisti?“ Šalia 
guli keturi suvynioti ir apraiz-
gyti, be gyvybės žymių pacien-
tai. Keli komoje. Vienas pajuda. 
Dar vienas ką tik operuotas, irgi 
dar be sąmonės. Paskausta nuga-
ra. Mano operacija – vienas juo-
kas. Operacinė biopsija. Prapjo-
vė penkis centimetrus, nugnybė 
ar atsipjovė gabaliuką plaučių... 

Na, kiek ten reikia patyrinėti, 
koks ten padaras su žnyplėmis 
į mano plaučius įsirangė. Pjūvis 
beveik nugaroje ir aš ant jo, ga-
lima sakyti, guliu... Nemalonu. 
Paprašau – sodina. Didelis ma-
lonumas sėdėti... Vaikščioti – dar 
didesnis. Sėdint pradeda lėtėti 
pulsas. Mane guldo. Štai, pulsas 
normalizuojasi. „Normalu, – juo-
kiasi prišokęs gydytojas. – Nega-
lima keltis tik ką po operacijos.“ 

Nuostabi mūsų lietuviška 
medicina. Moterys dar nuosta-
besnės. Paklausiau vienos, kuri 
mane prižiūrėjo: „Koks jūsų var-
das.“ „Jums nereikia žinoti mano 
vardo“, – atsakė ji ramiai. Ko ge-
ro, pamanė, kad aš meilinuosi. 
Gal jos tokia patirtis, bet kuris 
iš mūsų nenorėtų sužinoti, koks 
tokio grožio ir gėrio vardas?.. 

Kiekviename savo gyvenimo 
periode mąstai vis kitaip. 

„Sveikai“ mąstyti pradėjau mo-
kytis sulaukęs 50 metų. Kiti pra-
deda anksčiau – gal jie laimin-
gesni? Aš nežinau. Žinau tik vie-
ną – kai atsistoji, kaip tau atrodo, 
prie mirties slenksčio, mąstai ki-
taip, negu tada, kai jautiesi esąs 
nemirtingas. Kažkoks skaidres-
nis, aiškesnis darosi pasaulio ir 
jo vertybių supratimas. Mąstau 
apie atstumą iki mirties. Žmo-
gus per savo gyvenimą išvengia 
aibės pavojų, kurie gali sugadinti 
jo sveikatą, išvaizdą, sukelti situ-
acijų, nesuderinamų su gyvybe. 
Žmogus laviruoja per savo liki-
mą kaip laivas jūroje. Kiekvienas 
laivas plaukia tik keliais centi-
metrais atsiskyręs nuo mirties. 
Tie centimetrai – tai laivo kor-
puso storis. Vis dėlto dauguma 
iš jų plaukia. Netgi seni, aprū-
diję girgždėdami atkakliai gru-
miasi su audromis, kol pasiekia 
uostą. Žmogus – kaip laivas, at-
laiko dar didesnius išbandymus. 
Bet ne visada!..

Mano kairėje sujudimas. 
Slaugytoja kažko įsakmiai 

reikalauja iš mano kaimyno, su 
kuriuo dar vakar kalbėjau ligo-
ninės koridoriuje. Atrodė jau-
nesnis ir sveikesnis už mane. 
Subėgo daktarai, gal šeši iš kar-
to. Tarp mūsų lovų greitai už-

traukė širmą. Kažkas reikalavo 
adrenalino. Jaučiu, šnopuoja... 
Be galo ilgai daro širdies masa-
žą. Po kiek laiko aš vėl „išsijun-
giau“, nes man suleido kažkokių 
vaistų. Kai atsimerkiau, lova ša-
lia buvo tuščia. Smalsus esu. Iš-
girstu: „Ką daryti, liko dantų 
protezai? Kai kurie auksiniai.“ 
„Atiduosim artimiesiems“, – pa-
sigirdo gydytojo balsas. 

Jau vėlus vakaras, beveik 
naktis. Gydytojai vėl kažkur bė-
ga. Keturias valandas tęsiasi ope-
racija. Vėl atveža ligonę su lova. 
Kažkokiai Kauno benamei in-
farktas. Pas tą, kuris dar judina 
galūnes, ateina lankytoja, ilgai 
rypuoja prie lovos... Nieko ne-
valgo. Pats jis ir negali, maitina 
kaip vaiką, ta pati slaugytoja, ku-
ri ir mane prižiūri. Seniai jau čia 
guli. Mano kaimynas dešinėje nė 
krust – komoje jau visas mėnuo. 

Negaliu nesižavėti šių moterų 
darbu. Dar nemačiau gražiosios 
lyties atstovių tokio aukšto, saky-
čiau, žmoniškumo pilotaže. Vis-
ką atlieka tas pats žmogus: stebi 
prietaisus, leidžia vaistus, atsilie-
pia į menkiausią ligonio pageida-
vimą, ryte nuprausia, nuvalo ko-
moje gulinčių žmonių kūnus, tie-
siog kiekvieną centimetrą. 

Kauno klinikinėje ligoninė-
je pasidariau dažnas sve-

čias. Jau nepasiklystu tuose po-
žeminiuose tuneliuose. Ko ge-
ro, niekas į šią įstaigą su dideliu 
džiaugsmu nevažiuoja, bet ji vis 
modernėja. Lankiausi ne viena-
me kabinete ir visur su manimi 
elgėsi diskretiškai, dažniausiai 
netgi su nuoširdžia empatija. 

Jeigu nieko nepasakyčiau 
apie savo, kaip ligonio, patirtį 
šioje gydymo įstaigoje, jausčiau 
moralinę skolą, kažkokį vidinį 
nepasitenkinimą. Didelį įspūdį 
paliko darbo organizavimas. Vi-
sa sistema veikia kaip geriausiai 
suderintas muzikos instrumen-
tas arba šveicariškas laikrodis. 
Jeigu taip dirbtų mūsų valdžios 
institucijos, jau seniai lietuviams 
nebūtų reikalo keliauti į užjūrius 
laimės ieškoti. 

Jonas kAtkevičius
Kaišiadorys

Neišdildomi įspūdžiaiJaudinančios istorijos

Akis bado / širdį glosto 

Dabart iniai 
įstatymai nuro-
do visus naujai 
statomus infras-
truktūros objek-
tus pritaikyti ju-
dėjimo negalią 
turinčiųjų porei-
kiams. Paprastai 
šių reikalavimų 
laikomasi, tačiau 
neretai tai daro-
ma labai forma-
liai. 

„Trasalis“ skelbiasi, kad yra pasirengęs priimti 
judėjimo negalią turinčius lankytojus. Deja, šio-
je nuotraukoje matyti nuolydis, kurį įveikti net ir 
kitam žmogui padedant labai sunku. O liftas, ve-
dantis į procedūras, iš viso užrakintas. 

Pandusas prie „Putinų“ gimnazijos Alytuje. Lyg ir yra. Geriau 
negu nieko. Tačiau juo nuvažiuoti neįgaliajam vežimėlyje būtų 
labai sudėtinga. Nebent jis būtų labai treniruotas. 

Šis nuolydis neseniai įrengtas Alytuje, Vingio gatvėje. Būtų daug 
geriau, jei prie jo dar būtų ir turėklas. Kitaip juo nepasinaudos nei 
vežimėliais judantieji, nei kiti, kuriems sunku lipti laiptais. 

Neįgalieji, socialiniame tinkle facebook pasidaliję šia 
nuotrauka, spėlioja, kas galėtų bandyti nuvažiuoti ve-
žimėliu šiais „pritaikytais“ laiptais Utenoje, Maironio 
gatvėje. 

O gal ir Jūsų 
mieste ar kaime 
esama panašių 
pavyzdžių? Pasi-
dalykite su kitais 
„Bičiulystės“ skai-
tytojais. Laukia-
me nuotraukų su 
komentarais.

„Pritaikymai“ dėl varnelės
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 153 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 13 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 10 s. 11:40 Savaitė. Visuo-
menės aktualijų laida. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 141 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gimę 
tą pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT foru-
mas. 22:20 Nematoma Lietuvos istori-
ja. 23:20 Modernus serialas. Premjera. 
Jaunasis Popiežius. N-14. 5 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 
4/15 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Gimę tą pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 Lietuvos 
Respublikos Prezidento Algirdo Bra-
zausko 85-osioms gimimo metinėms. 
Algirdas Mykolas Brazauskas: liudiji-
mai. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 141 
s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 26 d. 
09:05 Senis. N-7. 154 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 14 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 11 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. 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. 142 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija. 22:30 Istorijos detek-
tyvai. 23:20 Modernus serialas. Prem-
jera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/5 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 
4/16 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
LRT forumas. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Nemato-
ma Lietuvos istorija. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 142 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 155 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 15 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 12 s. 11:40 Emigrantai. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 143 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais. 
N-14. 5 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7. 4/17 s. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos de-
tektyvai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 143 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.
09:05 Senis. N-7. 156 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 16 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 13 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 144 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-

ga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. 22:30 Premjera. Karalių pamai-
na. 00:15 Premjera. Detektyvas Mon-
kas 5. N-7. 5/1 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
144 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 29 d. 
09:05 Senis. N-7. 157 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 17 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/1 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 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. 145 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos 
inspektoriai. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Premjera. Pragaro vaikis 2: 
Aukso armija. N-14. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 145 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 30 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/7, 2/8 s. 07:20 Prem-
jera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 
1. 31 s. 07:30 Šervudo padauža Ro-
binas Hudas. 43 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/5 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. 
3 d. Atsakyti ir neatsakyti klausimai. 
(subtitruota). 12:50 Pasaulio doku-
mentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 
12 d. Keiptaunas. Afrikos grožio ka-
ralius. (subtitruota). 13:45 Premjera. 
Agata Kristi. Mįslingos žmogžudys-
tės. N-7. 10 s. Palšas žirgas. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 23:00 Prem-
jera. Edo televizija. N-7. (subtitruota). 
01:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėti-
ni Afrikos laukiniai gyvūnai. 3 d. Atsa-
kyti ir neatsakyti klausimai. (subtitruo-
ta, kart.). 01:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Erdvės. Pasaulio žavesys. 12 d. 
Keiptaunas. Afrikos grožio karalius. 
(subtitruota, kart.). 02:50 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, spalio 1 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (kart.). 

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 07:30 Šventadie-
nio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Mažasis princas 3. 3/5 s. 
09:25 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/9 s. 09:35 Premjera. 
Auklė Mun. 49 s. 09:45 Premjera. Šikš-
nosparnis Patas. 43 s. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas ore. 2 d. Padangių valdo-
vai. (subtitruota). 12:50 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Baltieji liūtai. Gi-
mę laisvėje. 1 d. Nepaisant visų sun-
kumų. (subtitruota). 13:45 Mis Marpl 
4/3 s. Kodėl nepaklausė Evans? N-7. 
4/3 s. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 
Pramoginė laida „Editos šou“. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Lais-
vės kaina. Partizanai. N-7. 1 s. 21:55 
Premjera. Viskas vardan meilės. N-7. 
23:30 Pragaro vaikis 2: Aukso armi-
ja. N-14. (kart.). 01:30 Pasaulio doku-
mentika. Gyvenimas ore. 2 d.  Padan-

Pirmadienis, rugsėjo 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 INO-

progresas. 06:55 Didvyrių draugužiai 
(28). 07:25 Simpsonai (14). N-7. 07:55 
Rezidentai (117). N-7. 08:25 Reziden-
tai (118). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2682). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (43). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (44). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (17). N-7. 13:30 
Simpsonai (15). N-7. 14:00 Simpsonai 
(16). N-7. 14:30 Simpsonai (17). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2056). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (99). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (13). N-7. 20:00 Legendinės le-
gendos. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (13). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kobra 11 (2). N-7. 23:35 
Gaudynės (2). N-7. 00:35 CSI krimi-
nalistai (1). N-7. 01:30 Naujokė (18). 
N-7. 01:55 Naujokė (19). N-7. 02:25 
Paskutinis iš vyrų (15). N-7. 02:50 Sa-
lemas (10). N-14. 03:45 Melas ir pa-
slaptys (6). N-14.

Antradienis, rugsėjo 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (29). 06:55 Simpso-
nai (15). N-7. 07:25 Simpsonai (16). 
N-7. 07:55 Rezidentai (119). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (13). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2683). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (45). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (46). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (18). N-7. 13:30 Simpsonai 
(18). N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2057). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (100). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (14). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (14). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Ringo karalius. N-14. 00:45 CSI krimi-
nalistai (2). N-7. 01:35 Naujokė (20). 
N-7. 02:05 Paskutinis iš vyrų (16). N-7. 
02:30 Rouzvudas (1). N-7. 03:20 Melas 
ir paslaptys (7). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (30). 06:55 Simpso-
nai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Bruto ir Neto (14). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (14). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2684). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (47). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (48). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (19). N-7. 13:30 Simpsonai 
(20). N-7. 14:00 Simpsonai (21). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2058). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2059). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (101). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Vikinglotto. 19:30 
Bruto ir Neto (15). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (15). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Mes 
valdome naktį. N-14. 00:55 CSI krimi-
nalistai (3). N-7. 01:45 Naujokė (21). 
N-7. 02:10 Paskutinis iš vyrų (17). N-7. 
02:40 Rouzvudas (2). N-7. 03:30 Melas 
ir paslaptys (8). N-14.

ketvirtadienis, rugsėjo 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (31). 06:55 Simpso-
nai (20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). 
N-7. 07:55 Bruto ir Neto (15). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (15). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2685). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (49). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (50). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20). N-7. 13:30 Simpsonai 
(22). N-7. 14:00 Simpsonai (23). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2060). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2061). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (102). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(16). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (16). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kraujo ryšiai. N-14. 
01:05 CSI kriminalistai (4). N-7. 01:55 
Naujokė (22). N-7. 02:25 Paskutinis iš 
vyrų (18). N-7. 02:50 Rouzvudas (3). 
N-7. 03:40 Melas ir paslaptys (9). N-14.

Penktadienis, rugsėjo 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (32). 06:55 Simpso-
nai (22). N-7. 07:25 Simpsonai (23). 
N-7. 07:55 Bruto ir Neto (16). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (16). 

Pirmadienis, rugsėjo 25 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (49). 07:05 „Kaukė“ 
(27). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (9). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (57). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (58). N-7. 
09:45 24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:30 24 valandos (kart.). N-7. 
12:25 Bus visko (kart.). 13:20 „Gyveni-
mo šukės“ (31). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(183). 16:00 „Dvi širdys“ (184). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Meilė gydo“ (10). 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Spąs-
tai. N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ 
(16). N-7. 01:15 „Visa menanti“ (24). 
N-7. 02:05 Nepažįstamojo skambutis 
(kart.). N14.

Antradienis, rugsėjo 26 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (50). 07:05 „Kaukė“ 
(28). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (10). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (59). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (60). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... (kart.) 13:30 „Gyve-
nimo šukės“ (32). N-7. 15:30 „Dvi šir-
dys“ (185). 16:00 „Dvi širdys“ (186). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (11). 20:30 Čia tai 
geras! 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Numeris 44. N14. 01:15 „Visa menanti“ 
(25). N-7. 02:05 Spąstai (kart.). N14.

trečiadienis, rugsėjo 27 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (51). 07:05 „Kaukė“ 
(29). 07:30 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“ (11). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (61). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (62). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:35 Anapus nežino-
mybės. N-7. 13:30 „Gyvenimo šukės“ 
(33). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (187). 
16:00 „Dvi širdys“ (188). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (12). 20:30 Pagauk dainą. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Pagrobtas gyve-
nimas. N14. 00:40 „Juodasis sąrašas“ 
(17). N-7. 01:35 „Visa menanti“ (26). 
N-7. 02:25 Numeris 44 (kart.). N14.

ketvirtadienis, rugsėjo 28 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (52). 07:05 „Kaukė“ (30). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (12). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (63). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (64). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:05 KK2 (kart.). N-7. 
13:30 „Gyvenimo šukės“ (34). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (189). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (190). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Pradžia. N14. 
01:25 „Visa menanti“ (27). N-7. 02:15 
Alchemija. VDU karta. 02:45 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 29 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (53). 07:05 „Kaukė“ 
(31). 07:30 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“ (13). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (65). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (66). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
13:05 KK2 (kart.). N-7. 13:30 „Gyve-
nimo šukės“ (35). N-7. 15:30 „Dvi šir-
dys“ (191). 16:00 „Dvi širdys“ (192). 
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 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA Ties riba į rytojų. N14. 
23:15 PREMJERA Interviu su diktato-
riumi. S. 01:25 Skiriamoji juosta. N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (30) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (12) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės“ (31). 07:45 
„Neramūs ir triukšmingi“ (6). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (1). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9). 09:00 
„Ponas Bynas“ (10). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (31). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(2). 10:10 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris. Greiti ir plaukuoti. 11:40 Ketur-
kojai didvyriai. 13:25 Džekis Čanas. Pir-
masis smūgis. N-7. 15:10 „Pričiupom!“ 
(1). 15:40 Žydroji pakrantė. Pabudi-
mas. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Drakono 
užkeikimas. 21:15 PREMJERA Bro-
lis keistuolis. N14. 23:10 Kelyje. N14. 
01:05 Interviu su diktatoriumi (kart.). S.

Sekmadienis, spalio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (31) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (13) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės“ (32). 07:45 
„Neramūs ir triukšmingi“ (7). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (2). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (10). 09:00 
„Ponas Bynas“ (11). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (32). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Vėžliuko Semio nuotykiai 2. 11:55 
PREMJERA Marko ir Raselo nuotykiai. 
13:45 „Pričiupom!“ (2). 14:15 Holivudo 
žmogžudysčių skyrius. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Lietuvos balsas. 22:10 Paskutinė tvir-
tovė. N14. 00:15 Nakvynės namai. S. 
02:05 Kelyje (kart.). N14.

Pirmadienis, rugsėjo 25 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (12) (kart.). N-7. 07:35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (13). N-7. 08:30 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:30 „Vora-
tinklis“ (23) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (1) (kart.). N-7. 11:35 
„Įteisintas faras“ (18) (kart.). N-7. 12:40 
„Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)“ (5) (kart.). 13:45 „Farų karai“ (1). 
N-7. 14:45 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:50 „Voratinklis“ (24). N-7. 16:55 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (2). N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „PREMJERA Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (1). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (19). N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Tolyn į tamsą. Žvaigž-
džių kelias. N-7. 23:40 Akies krašteliu 
(kart.). N14. 01:25 „Kortų namelis“ (9) 
(kart.). N14. 02:20 „Kortų namelis“ (10) 
(kart.). N14. 03:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (4). N-7. 04:00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“ (2) (kart.).

Antradienis, rugsėjo 26 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(14). N-7. 07:35 „Farų karai“ (1) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (24) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(2) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ 
(19) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių ži-

TV3

LNK

BTV

N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2686). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (51). N-7. 12:30 Tėvelio du-
krytės (52). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (21). N-7. 13:30 Simpso-
nai (1). N-7. 14:00 Simpsonai (2). N-7. 
14:30 Simpsonai (3). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (2062). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(103). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Karališka drą-
sa. N-7. 21:15 Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas. N-7. 23:55 Mačetė. 
S. 02:00 Grainderis (11). N-7. 02:25 
Grainderis (12). N-7. 02:50 Grainde-
ris (13). N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 30 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (63). 07:00 Bailus vove-
riukas (13). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (12). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (64). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Misija - dirbame sau. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Anastasija. 
N-7. 12:50 Beždžionėlė riedlentininkė. 
14:35 Auksiniai bateliai. 16:15 Ekstra-
sensų mūšis (3). N-7. 18:00 INOpro-
gresas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Garfildas. 21:05 Kny-
gų vagilė. N-7. 23:50 Klastingi namai. 
N-14. 01:35 CBGB klubas. N-14.

Sekmadienis, spalio 1 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (64). 07:00 Bailus vove-
riukas (14). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (13). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (65). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių so-
dai (59). 11:30 Kalakutai. Atgal į ateitį. 
13:15 Įpėdiniai. N-7. 15:40 Simpsonai 
(1). N-7. 16:10 Ekstrasensų mūšis (4). 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 X Faktorius. N-7. 22:00 
Nesunaikinami 2. N-14. 23:55 Jos ne-
ištikimybė. N-14. 01:40  Universalio-
ji korta. N-14.

LRT
gių valdovai. (subtitruota, kart.). 02:20 
Pasaulio dokumentika. Baltieji liūtai. Gi-
mę laisvėje . 1 d. Nepaisant visų sunku-
mų. (subtitruota, kart.). 03:15 Savaitė. 
(kart.). 04:10 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

bintų gatvės“ (1) (kart.). N-7. 13:45 „Fa-
rų karai“ (2). N-7. 14:45 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (1). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (3). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „PREM-
JERA Sudužusių žibintų gatvės“ (2). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (20). N-7. 
20:30 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
Piko valanda. N-7. 23:05 Tolyn į tam-
są. Žvaigždžių kelias (kart.). N-7. 01:30 
„Mentalistas“ (11). N-7. 02:15 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (5). N-7. 03:00 „Praga-
ro katytė“ (6) (kart.). 03:45 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 04:05 „Gyvūnų 
būstai. Gamtos inžinieriai“ (3) (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 27 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(15). N-7. 07:35 „Farų karai“ (2) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (1) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (3) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ 
(20) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (2) (kart.). N-7. 13:45 „Fa-
rų karai“ (3). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (2). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(4). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 LKL 
čempionatas. Lietuvos rytas – Lietka-
belis. 21:00 Pasmerktieji 2. N14. 22:45 
Piko valanda (kart.). N-7. 00:45 „Menta-
listas“ (12). N-7. 01:30 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (6). N-7. 02:15 „Pragaro ka-
tytė“ (7) (kart.). 03:00 Anapus nežino-
mybės (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 28 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(16). N-7. 07:35 „Farų karai“ (3) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (2) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (4) 
(kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (13) (kart.). N-7. 12:35 „Kas 
žudikas?“ (49) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (4). N-7. 14:45 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (3). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (5). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 LKL čem-
pionatas. Neptūnas – Žalgiris. 21:00 
Dirbtinis intelektas. N-7. 23:55 Pa-
smerktieji 2 (kart.). N14. 01:35 „Menta-
listas“ (13). N-7. 02:20 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (7). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 29 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(17). N-7. 07:35 „Farų karai“ (4) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (3) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (5) 
(kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (14) (kart.). N-7. 12:40 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (9) (kart.). 
N-7. 13:45 „Farų karai“ (5). N-7. 14:45 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:50 „Vo-
ratinklis“ (4). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (6). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „PREMJERA Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (3). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (38) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(38) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Terminatorius 3. Mašinų prisikė-
limas. N14. 23:40 Dirbtinis intelektas 
(kart.). N-7. 02:15 „Begėdis“ (1). N14. 
03:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). N-7. 
04:00 Terminatorius 3. Mašinų prisikė-
limas (kart.). N14.

Šeštadienis, rugsėjo 30 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (15) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (16) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (17) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ (28). 10:30 Pašvaistė. 
Liepsnojanti padangė. 11:40 „Praga-
ro katytė“ (8). 12:40 „Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)“ (6). 13:45 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (10). N-7. 
14:40 „Kas žudikas?“ (50). N-7. 15:55 
Blogiausias Lietuvos vairuotojas. N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas 
– Dzūkija. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:55 
MANO HEROJUS Kita miesto pusė. 
N14. 00:35 AŠTRUS KINAS Pjūklas. 
S. 02:25 „Mentalistas“ (13) (kart.). N-7. 
03:10 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 1 d. 
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čem-

pionatas Kaune. II dalis (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Čempionų lygos etapas Nor-
vegijoje. 10:00 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (29). 10:30 Atgal iš 
nebūties. Gelbstint karaliaus arklius. 
11:40 „Pragaro katytė“ (9). 12:40 „Nu-
trūkę nuo grandinės“ (5). 13:10 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (6). 13:40 Sveikini-
mai. 16:00 „Policijos akademija“ (2). 
N-7. 17:00 LKL čempionatas. Nevėžis 
– Žalgiris. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(9). N-7. 21:45 Anapus nežinomybės. 
N-7. 22:45 „Kortų namelis“ (11). N14. 
23:50 „Kortų namelis“ (12). N14. 00:50 
Kita miesto pusė (kart.). N14. 02:20 
„Ekstrasensų mūšis“ (9) (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Paprastai atsisveikini-
mas su gimdymo namais 
kupinas gerų emocijų, 
gėlių, saldainių. Baigian-
tis šiai vasarai, rugpjū-
čio 28-ąją, Krasnogors-
ko gimdymo namuose 
buvo girdėti ne sveiki-
nimai, padėkos, o šūka-
vimai, kaltinimai, grasi-
nimai. Šios įstaigos per-
sonalas norėjo, kad gim-
dyvė išeitų iš gimdymo 
namų viena. Mat ji yra 
akla, esą bus geriau, jei 
naujagimė liks personalo 
žinioje, o vėliau bus per-
duota atitinkamoms tar-
nyboms.

Uostamiesčio savivaldybės val-
doma UAB Klaipėdos autobusų 
parkas surengė neįprastus mo-
kymus trisdešimčiai mieste dir-
bančių vairuotojų – jie ne tik iš-
klausė specialią psichologinę 
paskaitą, bet ir patys sėdėdami 
neįgaliojo vežimėlyje bandė įva-
žiuoti į autobusą.

„Kiekvienas vairuotojas yra 
įmonės veidas. Jo elgesys daro 
didžiulę įtaką paslaugos koky-
bei. O neįgaliųjų integracija į 
visuomenę yra ypač svarbus 
uždavinys. Šie žmonės neturi 
jausti jokio diskomforto, jiems 
turi būti užtikrintas visaver-
tis susisiekimas“, – sakė laiki-
nai Klaipėdos autobusų parko 
generalinio direktoriaus par-
eigas einantis Vaidas Rama-
nauskas.

Pasak jo, visi įmonės turi-
mi miesto autobusai yra žema-
grindžiai, o absoliuti jų daugu-

ma turi ir specialius nuleidžia-
mus pandusus.

„Tik poroje autobusų tokios 
įrangos nėra, tačiau tai nereiš-
kia, kad į šį autobusą neįgalu-
sis nepateks – jam privalo pa-
dėti vairuotojas“, – sakė V. Ra-
manauskas.

„Net ir nuleidus pandusą įva-
žiuoti į autobusą sėdint neįga-
liojo vežimėlyje yra gana sunku. 
Reikia mokėti išlaikyti pusiaus-
vyrą – norint palinkti į priekį rei-
kia daug jėgos, o jei sėdėsi įpras-
tai, gali apsiversti aukštielnin-
kas. Manau, kad visi šie 50 mo-
kymus išklausiusių vairuotojų 
dabar į neįgaliuosius žiūrės vi-
sai kitaip“, – pasakojo laikina-
sis Klaipėdos autobusų parko 
vadovas.

Iš viso įmonėje darbuojasi 
apie 120 vairuotojų. Tokie mo-
kymai netolimoje ateityje bus 
rengiami ir kitiems.

Autobusų parko vairuotojai pabuvo 
neįgaliųjų kailyje

„Vakarų ekspresas“ informuoja, kad uostamiesčio autobusų vai-
ruotojai galėjo išbandyti, kaip jaučiasi visuomeniniu transportu 
susiruošę keliauti neįgalieji. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąSiekė atimti iš neregių 
šeimos sveiką naujagimę 

Pasak Vilniaus universiteto Psi-
chiatrijos klinikos docento, vaikų 
ir paauglių psichiatro Dainiaus 
Pūro, suskaičiuoti, kiek žmonių 
turi autizmo spektro sutrikimą, 
sunku, nes autizmas pasireiškia 
įvairiais būdais. „Visada lengviau 
įvertinti, kiek yra vaikų, turinčių 
sunkesnes autizmo formas, ta-
čiau kur kas sunkiau įvertinti, 
kiek vaikų yra su lengvais autiz-
mo spektro variantais. Mat tuos 
lengvus variantus (o jų esama žy-
miai daugiau nei sunkių autizmo 
formų) nėra lengva atskirti nuo 
tiesiog netolygios raidos ypatu-
mų“, – sako D. Pūras. 

Kasdienėje, ne profesinė-
je kalboje esame pratę girdėti, 
kad ligas galima išgydyti, tačiau 
autizmas nėra liga. Tai – sutriki-
mas, besitęsiantis visą žmogaus 
gyvenimą. Vis dėlto doc. D. Pūras 
nėra linkęs kalbėti apie sutriki-
mų išgydymą. „Sveikatos apsau-
gos sistema turi veikti taip, kad 
kiekvienas žmogus, turintis ko-
kį nors fizinį ar psichikos svei-
katos sutrikimą, gautų tokią pa-
galbą, kuri pagerintų jo gyveni-
mo kokybę. Taip ir su autizmu. 
Tose valstybėse, kur pagalba au-
tizmo paliestiems vaikams tei-
kiama atsakingai ir kokybiškai, 
jų gyvenimo kokybę pavyksta 
padidinti ir 20 proc., ir 50 proc., 
kartais dar daugiau. Šiuo atžvil-
giu nėra esminio skirtumo, ar su-
trikimas paliečia kūną, ar psichi-
ką. Problema ta, kad dar yra ne-
mažai valstybių, kuriose vaikai ir 
suaugusieji, turintieji psichikos 
sutrikimų (taip pat ir autistai), 
yra diskriminuojami – jie tiesiog 
negauna tęstinės, kokybiškos ir 
kompleksinės pagalbos. Nurašo-
mi į sąvoką „nepagydoma“, – sa-
ko D. Pūras.

Pasak psichiatro, ne kartą 
teko girdėti iš politikų, jog, gir-
di, kodėl mes čia, Lietuvoje, tu-
rėtume sekti Vakarų ir Šiaurės 
valstybių pavyzdžiu ir apmo-
kėti nepigiai kainuojančias pas-
laugas autistams vaikams. „Bet 
kodėl šie politikai taip nekal-
ba apie širdies ar plaučių ligo-
mis sergančius vaikus ir suau-
gusiuosius?“ – retoriškai klau-
sia gydytojas. Jo manymu, viena 
iš veikos formų Lietuvoje, sie-
kiant proveržio šioje apleistoje 
srityje, būtų kreipimasis į teis-
mą. Esama akivaizdžių diskrimi-
nacijos įrodymų, pavyzdžiui, kai 
atsisakoma suteikti pagalbą, ku-
rios reikia konkrečiam vaikui – 
esą Lietuvoje tokia pagalba ne-
teikiama. D. Pūro teigimu, yra 
ne vienas atvejis, kai šeima ap-
sisprendė emigruoti vien dėl to, 
kad joje auga vaikas, turintis au-
tizmo diagnozę, ir negauna  rei-
kiamos pagalbos.

Doc. D. Pūro manymu, vie-
nintelis veiksmingas visuome-
nės keitimo būdas  būtent ir yra 
vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimų ir kitokią negalią, in-
tegravimas į visuomenę visomis 
prasmėmis. „Kol šie vaikai bus 
atskirti nuo kitų vaikų mokyk
lose ir kitur, tol ir tęsis netole-
rancija. Tik pasiryžus valstybėje 
nuosekliai vykdyti neįgalių vaikų 
integraciją ir tą integraciją vyk-
dant be išsisukinėjimų, galima 
„pagydyti“ sveikąją visuomenę 
nuo netolerancijos „viruso“. Kai 
integracija yra vykdoma atsakin-
gai ir su ištekliais, laimi absoliu-
čiai visi: ne tik neįgalus vaikas ir 
jo šeima, bet ir visi kiti vaikai bei 
visuomenė. Ji tampa tolerantiš-
ka ir tiesiog sveikesnė“, – dalijo-
si mintimis D. Pūras.  

Visuomenę nuo netolerancijos galima 
pagydyti tik integruojant neįgaliuosius

Živilė Aleksandravičiūtė prortale www.bernardinai.lt su 
doc. Dainiumi Pūru kalbasi apie tai, kaip padėti autizmo sutri-
kimų turinčiam vaikui integruotis į visuomenę.

Vietoj laimės išgyveno 
stiprų stresą

Pamaskvėje gyvenanti nere-
gių šeima – Ivanas ir Lilija Čere-
nevai – ne vienus metus ruošė-
si tėvystei. Pasirinko sveiką gy-
venimo būdą, atsisakė alkoholio. 
Viskas – dėl būsimo kūdikio. Kad 
tik gimtų sveikas ir augtų laimin-
gas. Abu dirba neregių organiza-
cijose. Yra darbštūs ir atsakingi. 
Paėmę paskolą nusipirko butą.

Juodu nė nenujautė, kokių 
problemų atsiras pagimdžius jų 
taip lauktą vaikelį. Gimdymo na-
mų darbuotojai siekė skubiai ap-
riboti Ivano ir Lilijos tėvystės tei-
ses, nes, anot medikų, neregiai 
neįstengs savarankiškai auklėti ir 
prižiūrėti vaiko. Skyriaus vedėja 
netgi bandė įkalbėti kūdikio sene-
lę tuoj pat kreiptis į globos tarny-
bą ir prašyti patarimo, kaip toliau 
elgtis. Gimdymo namai iš anksto 
perspėjo senelę būtinai dalyvau-
ti išrašant gimdyvę ir turėti pa-
są, nes jai teks parašyti prašymą 
ir raštu prisiimti atsakomybę už 
anūkę Sofiją. Žodžiu, buvo įtiki-
nėjama ir gražiuoju, ir piktuoju. 
Gimdyvės išrašymas užsitęsė ne 
vieną valandą, nes personalas 
sugalvodavo vis naujų trukdžių.

Personalas visai nesigilino 
į konkrečios šeimos situaciją. 
Jiems tokie gimdytojai išvis bu-
vo nepriimtini, lyg kokie nusi-
kaltėliai. 

Va tokia teisininkė
Gimdymo namai buvo paruo-

šę ir sunkiąją artileriją – pakvie-
tė įstaigoje dirbančią teisininkę, 

kad ši savais metodais pagąsdin-
tų jaunus tėvus. „Aš jau prane-
šiau globos tarnybai, kad nere-
gių šeimai perduodamas kūdi-
kis, – tarė teisininkė. – Tikiuosi, 
jie labai kontroliuos situaciją.“

Pokalbis vyko vis aukštes-
niu tonu. Teisininkė įrodinėjo 
tėveliams, kad jie negalės au-
ginti vaiko, o jei ir toliau „elgsis 
neadekvačiai, jų teisės gali būti 
apribotos“. Kur tas neadekvatu-
mas? Paaiškino: „Jūs ginčijatės 
ir rėkiate, ir jūsų močiutė nea-
dekvati, nes jei būtų adekvati, ji 
pati kreiptųsi į globos tarnybą.“

Piktoji moteriškė net pasiūlė 
eksperimentą. Va, ji paguldys vai-
kutį ant stalo ir nepasakys, kur. O 
tėveliai tegul įrodo savo savaran-
kiškumą ir suranda kūdikį...

Vis dėlto pavyko ištrūkti ir 
laimingai pasiekti namus. Aišku, 
laimę trukdė stresas. Ar neateis 
ir neišsiveš dukrelės?    

Vietoj sertifikato – kursai 
būsimiems tėveliams
Rusijos neįgaliųjų teisių eks-

pertus labai gąsdina tai, kad Šei-
mos kodekso 77 straipsnį galima 
įvairiai traktuoti, juo piktnau-
džiauti. Jį citavo ir gimdymo na-
mų darbuotojai: remiantis šiuo 
straipsniu vaikas gali būti ati-
mamas, jei gresia pavojus jo gy-
vybei ar sveikatai. Na, o paėmus 
vaiką iškart būna rašomas ieški-
nys apie tėvystės teisių atėmimą.

Kažkam gali pasirodyti labai 
pavojinga, kad neįgalus tėvas ne-
tyčia išmes kūdikį iš rankų ar nu-
grius kartu su juo ant slenksčio. 
Kaip atskirti, kada tai – nuoširdus 
rūpestis, o kada – maskuojama 
pikta valia? Išeitų, neįgali mama 
gali gimdyti, bet po to iš jos kūdi-
kį gali atimti tik dėl tariamo pa-
vojaus, kurio niekas net netyrė.

Ivanas ir Lilija tikrai galėjo 
netekti kūdikio. Šeimą išgelbė-
jo žurnalistų sukeltas triukšmas.

Štai du kompetentingi ko-
mentarai.

Labdaros fondo „Savanorių 
pagalba našlaičiams“ teisininkė 
Olga Budajeva: „Jei globos tarny-
ba baiminasi, kad dėl fizinių trū-
kumų tėvams bus sunku augin-
ti vaikelį, gali parūpinti šeimai 
nemokamą socialinį padėjėją. 
Jau yra buvęs nė vienas atvejis, 
kai iš neįgaliųjų šeimos atima-
mas kūdikis. Deja, tokios šeimos 
neturi pinigų geram advokatui, 
kad apsigintų. Būtina kreiptis į 
nevyriausybines organizacijas, 
kurios suteiks teisinę konsulta-
ciją, ir kuo plačiau viešinti pro-
blemą.“

Neįgaliųjų organizacijos 
„Perspektyva“ teisinė tarnyba: 
„JT Neįgaliųjų teisių konvencija 
numato, kad turi būti panaikin-
ta neįgaliųjų diskriminacija viso-
se srityse, taip pat ir kuriant šei-
mą, gimdant ir auginant vaikus. 
Krasnogorsko gimdymo namų 
darbuotojų elgesys ne tik neko-
rektiškas, jis – antiįstatymiškas, 
nors jie ir bandė prisidengti įsta-
tymu. Be abejo, neregių šeimoje 
gali kilti problemų dėl kūdikio, 
bet ši šeima turi giminaičių, ku-
rie jiems padeda.“

Neįgaliųjų teisių ekspertų 
diskusijose nuskamba ir pasiū-
lymai eksperimento tvarka pa-
bandyti įvertinti būsimų tėvelių 
galimybes, sumanumą ir net su-
teikti sertifikatą, leidžiantį turėti 
vaikų. Vis dėlto nugali nuomonė, 
kad realiau tiesiog mokyti tėve-
lius, kaip įveikti sunkumus, kaip 
elgtis, kad fizinė negalia netruk-
dytų džiaugtis savo kūdikiais.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikienė

Ivanas ir Lilija galėjo netekti kūdikio.

Kuriamas į alkotesterį pana-
šus aparatas, kuris aptiktų 

žmogų kamuojančias ligas vien 
papūtus į jį. Šis prietaisas gali 
identifikuoti 17 skirtingų ligų – 
įskaitant Parkinsono ligą, skle-
rozę, inkstų ligas bei kai kurias 
vėžio atmainas.

Šį prietaisą kuriančiai moks-
lininkų komandai vadovaujantis 
56erių metų amžiaus Izraelio 
technologijos instituto moksli-
ninkas Hosamas Haickas sako, 
kad šiais laikais vienas didžiau-
sių iššūkių nustatyti ligas, kai 
žmogus jaučiasi visiškai sveikas. 

H. Haickas sako, kad prietaisas, 
pavadintas „NaNose“, gali aptik-
ti ligas dar ankstyvoje jų vysty-
mosi stadijoje, o taip pat prog
nozuoti, ar žmogus turi didelę 
tikimybę susirgti tam tikra liga.

9 pasaulio vietovėse buvo 
tiriami 1404 sveiki ir sergantys 
bandomieji ir buvo nustatyta, 
kad prietaisas nustato ligas 86% 
tikslumu. Tai rodo, kad einama 
tinkama linkme.

Mokslininkai identifikavo 
daugiau nei 100 cheminių me-
džiagų, kurios išmetamos iš 
žmogaus organizmo kiekvie-

no iškvėpimo metu, 13 iš jų yra 
siejamos su įvairiomis ligomis.

Prietaisas turi dirbtinio inte-
lekto principu pagrįstą nanoma-
tuoklį, kuris analizuoja medžia-
gas ir nustato, ką tai reiškia svei-
katos požiūriu. Kai šių medžia-
gų koncentracija nukrypsta nuo 
įprastos normos, tai yra ženklas, 
kad kažkas negerai.

Pasak H. Haicko, mokslininkai 
dirba, kad galėtų šią technologiją 
įmontuoti į išmaniuosius telefo-
nus – kad ligas būtų galima nusta-
tyti vien paprasto pokalbio metu.
www.lrytas.lt ir „Bičiulystės“ inf. 

Kuriamas prietaisas, kuris 
diagnozuos 17 ligų

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Kūrybiniame seminare – sielą gydantys 
žodžiai, įkvepiančios mintys

Pasikeitę perskaitytais laiš-
kais, seminaro dalyviai rašė at-
sakymus, kurie ir turėjo tapti ta 
gydančia „piliule“. 

Eglei tėčio vardu atsakė Gra-
žina Čekavičienė. 

Labas, Eglute,
kai buvau vaikas, mėgau eiti prie 
upės ir mėtyti akmenėlius į van-
denį. Pliumt… vandens paviršiuje 
pasklisdavo ratilai. Tarsi šeimo-
je. Žodis-akmuo sužeidžia. Grimz-
damas sukelia didesnę ar mažes-
nę sumaištį viduje. Vanduo gydo, 
bet kartais ir vanduo būna pik-
tas, nes gali pasiglemžti gyvybę.

Prisimink, mūsų protėviai gar-
bino akmenis, meldėsi jiems. Gal 
mokėjo juos prakalbinti?

Aš noriu būti tuo kalbančiu 
akmeniu. Kalbėti tik gražius žo-
džius. Nesvarbu, kad paviršius 
šaltas, bet viduje karšta mylin-
ti širdis. 

Tu mano tyras vandenėlis, rau-
donoji gėlelė, šviesos spindulėlis.

Atleisk, mano mergyte, už sie-
los spyrį.

Tavo tėtis
Eglė neslėpė – toks atsaky-

mas ją sujaudino.

Iš skaudžių žodžių – 
gydančios mintys 

Savuosius kūrybinius im-
pulsus seminaro dalyviai siejo 
su metų laikais, o kiekvieno gy-
venimo tarpsnio išgyvenimus 
perteikė per šeimos nariams 
skirtus rašinius. „Mano gyveni-
mo ruduo“ buvo dedikuotas tė-
vams, „Mano gyvenimo žiema“ – 
vaikams, pavasaris – broliams ir 
seserims, vasara – anūkams. Pa-
sak J. Kvedarausko, be šių žmo-
nių nė vienas gyvenimo tarpsnis 
nebūtų visavertis, jie visi mums 
svarbūs, mintys apie juos suža-
dina įvairius apmąstymus.

Itin atviri ir jaudinantys buvo 
bendravimo su mamomis prisi-
minimai, iki šiol atmintyje išliku-
sios jų pamokos. Mykolas Kručas 
prisiminė, kaip rytais mama gie-
dodavo karunką, Janina Lebskie-
nė iki šiol užuodžia mamos kep-
tų pyragų kvapą, Antanina Grigo-
nienė regi ją margus raštus be-
audžiančią, Janina Pranaitienė – 
šokti bemokančią. Kazys Daniū-
nas vis dar mena iš kelionės po 
Nidą grįžusios mamos džiaugs-

mą, o Genovaitės Adiklienės at-
mintyje gyvos mamos auklėjimo 
pamokos, kai ir prasikaltusią (su 
kitais vaikais Nevėžyje kubilu 
paplaukioti sumaniusią) glėby-
je glaudė ir drąsino: nebijok, ne-
mušiu. „Ir savo vaikų nemušiau. 
Ir anūkų nemušiau“, – dar pridū-
rė ji. Kur kas skaudesni Zinaidos 
DilytėsJurėnienės prisiminimai. 
Jai teko ir žilvičio rykštės „para-
gauti“, ir liepimui neverkti pa-
prieštarauti: kaip aš neverksiu, 
kad man skauda... 

Seminaro dalyvius nuste-
bino dar vienas vadovo J. Kve-
darausko eksperimentas – be-
klausydamas mamoms skirtų 
žodžių, jis iš atskirų nuotrupų, 
frazių sudėliojo eilėraštį. 

Mama
Kelionė į Nidą, kubilas upėj,
Tai pats gražiausias mano 

laikotarpis.
Šileris, Getė, Hitleris – visas 

pasaulis.
„Nebijok, nemušiu!“
Nuotraukų albumas: 

vynuogių kekė,
Dvi giedros akys, du mėlyni 

kaspinukai,
Viską kartoti po du kartus – 
O sau? O sau?
Jai 25, jai 25. 
Saldesnė, rūgštesnė.
Neverk, neverk,
Kad man skauda, skauda.
Dvi mamos: mama ir mamytė.
Margas margas tavo 

gyvenimas. 
Dabar aš išmokysiu tave šokti,
Su garuojančiais puodais,
Šviesia suknele, šlapiais 

plaukais...
Saulute, atradau tave...
Nuskriausta pušele... Fėja...

O mano mama nieko neturi,
Tuščias antkapis, tik didžioji M.
Boluojantis rožančius, 

karunka, poteriai...
Didelis ačiū!

Vadovo pamokyti semina-
ro dalyviai ir patys atliko pana-
šią užduotį. Kūrybiniam impul-
sui J. Kvedarausko parinkta te-
ma „Gyvenimas kaip tragedija“ 
netikėtai pavirto ne į liūdesio 
ar sunkių išgyvenimų atspindį, 
o į viltį skleidžiantį kūrinį. Ant 
popieriaus juostos pirmiausia 
kiekvienas parašė savo didžiau-
sią skaudulį, o paskui ją sukar-
pė atskirais žodžiais. Iš ant sta-
lo paskleistų lapelių drauge su-
dėliojo eilėraštį. Visų nuostabai 
skausmą liudiję žodžiai pavirto 
gydančiomis mintimis. 

Būdas išvaduoti iš 
liūdnų minčių

Vakarais seminaro dalyviai 
rinkosi į kūrybos skaitymus. 
Skaudžius atsivėrimus čia keitė 
skaidri nuotaika, humoristinės 
gaidelės. Visiems patiko 88erių 
sulaukusio M. Kručo padekla-
muotas nežinomo lenkų poeto 
eilėraštis „Aukso amžius“, pa-
pildytas asmenine patirtimi. Štai 
vienas jo posmelis:

„Senatvė – aukso amžius“, – 
sakoma dažnai.

Eidamas miegot mąstau: 
„O gal tikrai?“

„Ausis“ turiu dėžutėj, „dantis“ 
į vandenį merkiu,

„Akis“ dedu ant staliuko, po 
ranka vis turiu. 

O jau prieš užmiegant dar 
kartą permąstau,

Ar viską išsitraukiau, ar ko 
nepamiršau?

Beje, ne tik šį, bet ir kitus sa-
vo sukurtus eilėraščius, nepai-
sant garbaus amžiaus, M. Kručas 
deklamuoja be jokio popieriaus 
lapelio. Pasak Mykolo, taip jam 
patarė viename literatų semina-
re dalyvavęs dabar jau Anapilin 
iškeliavęs žymus Lietuvos akto-
rius Laimonas Noreika. 

Smagia nuotaika susirinku-
siuosius užkrėtė ir 83iuosius 
einanti bei apie dar vieną kny-
gelę – šįsyk savo kūrybos rink-
tinę – svajojanti J. Pranaitienė. 
Keturis dešimtmečius statybos 

organizacijoje dirbusi moteris 
sugebėjo šmaikščiai pažvelgti į 
savo nugyventus metus. Eilėraš-
tyje „Uždarbis statybose“, ji rašo:

Patariu statybos įstaigoj ilgai 
nedirbti,

Ten daug nemalonių galima 
patirti. <...>

Tuoj gydytojas inkstuos 
pradėjo smėlį, žvyrą valyti,

O vėliau tulžyje akmenis 
daužyti.

Dar ėmė argumentuoti,
Kad mano sąnariai 

cementbetonuoti.

Sako, visos gyslos tau jau 
prikalkėjo,

Tik geležies niekur 
nepastebėjo. <...>

Šiuodu literatai – puikus pa-
vyzdys, kaip kūryba gali pra-
skaidrinti kasdienybę, padėti 
išsivaduoti iš apninkančių liūd
nų minčių. 

Kūrybinėje stovykloje – 
ir įdomūs susitikimai
Kūrybinius vakarus paįvai-

rino ir susitikimai su Vepriuo-
se gyvenančiais poetais. Šilta 
ir jauki buvo pažintis su poetu 
Vincu Lukša. Vyriškis yra išlei-
dęs daugiau kaip porą dešimčių 
nedidukių poezijos knygelių. Pe-
dagogą, bibliotekininką kūryba 
lydi visą gyvenimą. Jis – vienas 
iš Vepriuose gimusio Poezijos 
pavasarėlio organizatorių, šia-
me krašte rengiamo respubliki-

(atkelta iš 1 psl.)

nio poezijos konkurso „Žydin-
čios vyšnios šakelė“ vertinimo 
komisijos narys. 

Kitą vakarą stovyklos daly-
vius suintrigavo Antano Šimato-
nio kūryba. Ypač visiems patiko 
jo sukurta ir perskaityta poema 
apie Šventosios upę, jos intakus. 

Literatai apsilankė ir Ukmer-
gės kraštotyros muziejaus Vep
rių filiale. Buvusio mokytojo Jo-
no Žentelio asmeninės kolekci-
jos pagrindu įkurto muziejaus 
ekspozicijoje ir fonduose yra 
daugiau kaip 8 tūkst. ekspona-
tų, atspindinčių Veprių kraš-
to praeitį. Kūrybinės stovyklos 
dalyvius priėmė tėvo pradėtus 
darbus tęsiantis Kęstutis Žen-
telis. Pristatydamas muzieju-
je sukauptus archeologinius, 
etnografinius, sakralinius eks-
ponatus jis supažindino su Vep
rių istorija.

Ko gero, neatsitiktinai šie-
metinio seminaro temos suko-
si apie sielos skaudulių, liūde-
sio gydymą literatūrinėmis prie-
monėmis. Veprių muziejuje kū-
rybinės stovyklos dalyviai suži-
nojo, kad terminas „depresija“ 
nesvetimas ir šiai vietovei. Pa-
sak K. Žentelio, patys Vepriai įsi-
kūrę ant depresijos, archeologų 
terminais tariant, ant tuštumos. 
Tačiau seminaro dalyviai įrodė – 
visas tuštumas galima užpildyti 
gydančiu žodžiu ir įkvepiančio-
mis mintimis.

Aldona MiLieškienė 
Autorės nuotr.

Antanina Grigonienė (kairėje) ir Svetlana Rybakienė ieško kūrybinių impulsų.

Kūrybinio seminaro dalyviai apsilankė Veprių muziejuje.
Janinos Pranaitienės (kairėje) patarimai pravertė seminaro naujokei Onai 
Jonikienei.

Vadovo Juliaus Kvedarausko (dešinėje) patarimai buvo naudingi ir patyru-
siam kūrėjui Mykolui Kručui.


