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Širdies negalia luošina labiau nei rankų  
ar kojų neturėjimas

Skuteris LEO
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Nemokmas tel. 8 800 00899

„Esu patenkintas savo 
gyvenimu“

Išskirtinė serbų kilmės 
australo Niko Vujičičiaus gy-
venimo istorija jau ne pirmus 
metus sklinda iš lūpų į lūpas. 
Į vyriškio mintis įsiklausoma 
stebint internete platinamus 
paskaitų vaizdo įrašus, susi-
mąstoma skaitant jo parašy-
tas knygas. Tačiau daugybė 
žmonių neatsispyrė norui sa-
vo akimis išvysti šį žmogų, iš-

girsti jo nuoširdų, įtikinamą 
balsą, išgyventas jaudinančias 
istorijas. 

Atviras, paprastas ir nuo-
širdus bendravimas su žmonė-
mis – stiprioji Niko pusė, be-
matant panaikinanti bet kokius 
tarpusavio supratimo barjerus, 
griaunanti išankstines nuosta-
tas. Vyriškis turi didžiulę įtaigos 
galią, o jo pasakojimo ekspresi-
ja prikausto dėmesį. Nikas kal-
ba visu kūnu, jo veido mimikos 

daug išraiškingesnės už bet ko-
kius rankų mostus. 

Vos gimusiam kūdikiui gy-
dytojai diagnozavo labai retą 
sindromą, kuriam būdinga tai, 
kad būna neišsivysčiusios vi-
sos keturios galūnės. Nei tė-
vai, nei medikai negalėjo atsa-
kyti į klausimą, kodėl taip nu-
tiko. Šeima išgyveno didžiulį 
šoką. Tačiau pamažu priėmė 
jai skirtą likimą, o drąsinda-
ma sūnų, motina Nikui nuo-
lat kartojo, kad jis – pats šau-
niausias ir gražiausias vaikas 
pasaulyje. 

Jaunas vyras neslepia, kad 
toks palaikymas ne visada pa-
guosdavo. Ypač pradėjus lan-
kyti mokyklą, kai pasipylė ben-
draamžių patyčios. „Užtekdavo 
10 sekundžių, kad jie apstotų 
mane, spoksotų, pradėtų klau-
sinėti, kodėl aš toks“, – prisime-
na Nikas. Vyriškis prisipažįs-
ta tuomet skaudžiausiai jautęs, 
kaip jam trūksta rankų ir kojų.  

Vadovas be komandos 
mažai tegali 

Į Birštono kultūros centrą, 
kur vyko draugijos jubiliejaus 
minėjimas, susirinko gausus 

sveikintojų būrys: merė Nijo-
lė Dirginčienė, Seimo narys An-
drius Palionis, Ministro Pirmi-

ninko Algirdo Butkevičiaus pa-
dėjėja Genovaitė Paliušienė, 
įvairių Birštono įstaigų ir nevy-

riausybinių organizacijų nariai, 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos ats
tovės. Į šventę atvyko neįgalieji iš 

Alytaus, Jiezno, Vilkaviškio, Kau-
no, Kėdainių. 

Kalbėjusieji gyrė pirmininkės 
veiklumą, diplomatiją, sugebėji-
mą prisitaikyti prie besikeičian-
čių aplinkybių ir burti žmones. 
Gal todėl jau 25 metus ji yra ren-
kama vis naujai kadencijai. „Nesu 
viena – turiu gerą komandą“, – sa-
ko J. Senavaitienė. Ji nuoširdžiai 
padėkojo draugijos įkūrėjams, 
darbuotojams, savanoriams ir 
pabrėžė, kad vadovui labai svar-
bu, kokie žmonės jį supa – jis vie-
nas nieko negalėtų padaryti. 

Pirmininkė pasidžiaugė jau 
antrą dešimtmetį veikiančio 
draugijos ansamblio veikla ir pa-
siekimais, priminė, kad draugijos 
nariai aktyviai dalyvauja įvairiuo-
se kultūros ir sporto renginiuo-
se, vyksta į ekskursijas ne tik Lie-
tuvoje, bet ir užsienyje. Taip pat 
negalią turintieji draugijoje mo-
kosi kompiuterinio raštingumo, 
čia vyksta floristikos užsiėmimai, 
teikiamos skalbimo, siuvimo ir  

Didžiausios motyvacijos konferencijos Lietuvoje orga-
nizatoriai, šio renginio reklaminiu veidu pasirinkę Niką 
Vujičičių, neapsiriko. Legendinis be kojų ir rankų gimęs, 
tačiau visavertį gyvenimą susikūręs ir juo besimėgaujan-
tis vyriškis milijonams žmonių tapo didžiuoju įkvėpimo 
šaltiniu. Lietuviai taip pat nepraleido progos išgirsti vy-
riškio gyvenimo istorijos, suvokti jo vertybes, pasimoky-
ti, kaip siekti savo svajonių – į Kauno „Žalgirio“ areną su-
plūdo daugiau kaip 9 tūkst. žmonių. 

Tolerancijos link
Niko Vujičičiaus gyvenimo istorija įkvepia milijonus žmonių. Savo kelio į sėkmę istoriją papasakojo Borisas Grundlas.

(nukelta į 5 psl.)

Viena organizacija – viso NVO sektoriaus modelis 

Birštono savivaldybės ne-
įgaliųjų draugija paminė-
jo 25 metų jubiliejų. Jau 
ketvirtį amžiaus šio jau-
kaus kurortinio miesto 
neįgalieji turi vietą, kur 
gali kreiptis ištikus bėdai, 
ateiti praleisti laisvalaikį, 
kur sulaukia patarimų, 
o prireikus – ir paslau-
gų namuose. Visus šiuos 
metus draugijai sėkmin-
gai vadovauja ją įsteigu-
si Julija Senavaitienė, ku-
ri ir toliau nežada užleis-
ti savo pozicijų. 

Integracijos keliu

Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę Juliją Senavaitienę sveikino savivaldybės atstovai.

(nukelta į 3 psl.)



Ketvirtį amžiaus gyvuojanti nepriklausomos Lie-
tuvos valstybė švietimo, o ypač aukštojo mokslo 

srityje, pasiekė paprasto mirtingojo protu nesuvokia-
mų rezultatų. Šiandien ji leidžia sau prabangą turė-
ti 45 aukštąsias mokyklas ir 1800 studijų programų 
(ES vidurkis – 5 universitetai milijonui gyventojų). 
Ar per paskutinius dešimtmečius praradusi apie 1 
mln. gyventojų (kaip žinia, dažniausiai – jaunų), po-
pieriuje mūsų šalis tapo vos ne stipriausia akademi-
ne bendruomene Europoje? Turbūt nereikia didelių 
analitinių gebėjimų, kad suvoktum, jog ne viskas šia-
me procese taip gražu ir įspūdinga. 

2009aisiais buvo pradėta aukštojo mokslo refor-
ma, kurios tikslas – didinant konkurenciją tarp uni-
versitetų mažinti jų skaičių ir gerinti aukštojo moks-
lo kokybę. Buvo įvestas studento krepšelis. Valstybė ir 
universitetai susitarė dėl pastarųjų autonomijos. De-
ja, bėgant laikui valstybės ir visuomenės interesai ėmė 
skirtis nuo aukštųjų mokyklų interesų. Valstybė turėtų 
siekti aukštesnės studijų kokybės, efektyvesnio skir-
tų lėšų panaudojimo. Tuomet atsirastų lėšų didinti ir 
studento krepšelį, bet to galima pasiekti tik mažinant 
aukštųjų mokyklų skaičių, o visų aukštųjų mokyklų 
interesas – išlikti... Tad reforma, prasidėjusi gražiais 
lozungais, save diskreditavo ne visai gražiais darbais. 

Po 7 metų studentų skaičius iš tikro sumažė-
jo, bet ne dėl reformos, o dėl neigiamos demogra-
fijos (2010aisiais mokyklas baigė apie 40 tūkst. 
abiturientų, tokiais tempais mažėjant gyventojų 
2020aisiais jų gali būti tik 20 tūkst.). Aukštųjų mo-
kyklų vadovai buvo sutarę nepriimti studijuoti moks-
leivių, kurių leistini valstybinių brandos egzaminų 
įvertinimai yra mažesni nei 3 balai, bet keli studentų 
nesurinkę universitetai apsimetė nieko negirdėję ir 
į universitetus priėmė ir 1 balu įvertintus abiturien
tus. Mes kaip didžiausią pasiekimą minime tai, kad 
viena aukštoji mokykla pateko į pasaulio universite-
tų 500tuką. Deja, taip vykdoma reforma lemia, kad 
šiuo metu pagrindinis darbo biržų kontingentas – 
universitetų absolventai.

Labai išsamiai, bet skausmingai apie vykdomą 
mūsų vyriausybės švietimo reformą savo paskutinia-
me interviu kalbėjo ir šviesaus atminimo Leonidas 
Donskis. Kartu su profesoriumi Alfredu Bumblausku 
jie labai pesimistiškai nupiešė reformuojamos Lietu-
vos aukštosios mokyklos ateitį. Kalbėdami apie uni-
versitetų studijų programų kokybę (šias metais į 82 
programas neužsirašė nė vienas studentas), pašne-
kovai pasigedo tikrų universitetinio lygio studijų. Uni-
versitetinio išsilavinimo turinį sudaro kelių užsienio 
kalbų mokėjimas, detalus filosofijos, literatūros, dai-
lės, meno, teatro, kino, muzikos pažinimas. Tačiau 
šiandien iš aukštųjų mokyklų programų išmetamos 
asmenybės lavinimo programos, orientuojamasi tik į 
siauros krypties specialistų rengimą. L. Donskis labai 
neigiamai atsiliepė ir apie ES struktūrinių fondų ski-
riamą paramą aukštosioms mokykloms. Viena, kon-
kurencija dėl paramos supriešina aukštųjų mokyklų 
vadovus, o antra – Vyriausybė, skirstydama gauna-
mas lėšas, atima iš aukštųjų mokyklų savarankišku-
mą, nes visiems trūksta lėšų ir kartais prieš savo valią 
tenka paklusti politinių partijų valdomiems švietimo 
sistemos reformatoriams. O turėtų būti atvirkščiai – 
aukštosios mokyklos turėtų bendradarbiauti, kurda-
mos bendrus projektus. L. Donskio išsakyti skaudu-
liai dėl švietimo padėties Lietuvoje turėtų tapti tes-
tamentu ateinantiems politikams. Šiandien visi liūdi-
me praradę tokį nuostabų žmogų, bet ar atsiras tarp 
mūsų politikų tikrų švietimo reformos strategų, ku-
rie įsiklausys į a. a. L. Donskio pastabas ir remsis jo 
pateikiama Lietuvos švietimo sistemos vizija? Kitaip 
gali išsipildyti šalies Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės pasakyti žodžiai: „Rizikuojame tapti neraštinga 
valstybe su aukštuoju išsilavinimu.“ 

Neraštinga visuomenė  
su aukštuoju išsilavinimu?

Apie tai,
kas

jaudina
Kelmė:

Jau ketvirtą kartą Kel-
mės rajono neįgalių-

jų draugijos darbuoto-
jai sukvietė savo narius į 
„Atsisveikinimo su vasa-
ra“ ir sporto šventę. Ne-
pamiršti ir svečiai: Kel-
mės rajono savivaldy-
bės vicemeras I. Šimkus, 
administracijos direkto-
rė I. Sirusienė, Socialinės 
paramos skyriaus vedė-
ja Reda Každailienė, Kel-
mės visuomenės sveika-
tos biuro direktorė Lina 
Balčiūnienė. Kiekvienais 
metais šventėje dalyvauja 
ir Liolių socialinės globos 
namų kolektyvas, vado-
vaujamas Rimanto Nor-
kaus, Raseinių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Janė Stasevičienė 
ir ansamblis „Gaja“, va-
dovaujamas Reginos Pet
rauskienės. Pirmą kartą į 
svečius atvyko Telšių ne-

Sukvietė tradicine tapusi šventė

įgaliųjų ir neįgalių pensi-
ninkų draugijos pirminin-
kas Martynas Poškevičius 
bei vokalinis ansamblis 
„Unoravi“, vadovaujamas 
Irmanto Lukošiaus. 

Skambiomis dainomis 
šventę pradėjo asociacijos 
„Muzikos galia“ solistė Dia
na Tiškovaitė. Dainas lydė-
jo šilti žodžiai, kuriuos iš-

sakė ir solistė, ir susirin-
kusieji: svečiai, draugijos 
nariai, darbuotojai. Po gra-
žių sveikinimų ir palinkė-
jimų šventę tęsė draugijos 
dainorėliai – meno kolek-
tyvas „Svajonė“, vadovau-
jamas Romo Slunksnio. Sa-
vo rankdarbius demons-
travo svečiai iš Liolių so-
cialinės globos namų bei 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos amatų būrelis.

Ne tik atsisveikinome 
su vasara, bet ir sportavo-
me. Vyko šaškių, smiginio 
ir baudų mėtymo varžy-
bos. Jose dalyvavo ne tik 
draugijos nariai, bet ir sve-
čiai. Geriausiai pasirodžiu-
siuosius draugijos pirmi-
ninkė Elena Kančiauskaitė 
ir treneris Nerijus Peleckis 
apdovanojo prizais. Šven-
tę surengti padėjo gausus 
būrys rėmėjų iš Kelmės ir 
Tytuvėnų.

Pasportavę ir praalkę 
šventės dalyviai išsirikia-
vo į eilę prie gardžios ka-
reiviškos košės. Po vaišių 
susirinkusieji dar ilgai 
šurmuliavo, šoko, dainavo 
ir neskubėjo skirstytis – 
gera, kai gali pabūti tarp 
likimo draugų, atsipalai-
duoti ir pasilinksminti.

Gražina Rudzevičiūtė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šventės dalyviai.

Ne pirmą dešimtme-
tį Radviliškyje veikia 

technologijų ir verslo mo-
kymo centras (ankstesnis 
pavadinimas – Lietuvos re-
abilitacinis profesinio ren-
gimo centras), kur specia-
liųjų poreikių mokiniai ga-
li įgyti viešbučio darbuoto-
jo, virėjo, staliaus, šaltkal-
vio ar apdailininko specia
lybes. Čia atvyksta mokytis 
specialiųjų poreikių turin-
tys mokiniai iš visos šalies. 
Jiems sudarytos geros gy-
venimo, o ir mokymosi, są-
lygos. Yra galimybių pro-
fesinius įgūdžius tobulinti 
užsienio šalyse. Nemažai 
mokinių mokėsi Vokieti-
joje, Ispanijoje, Italijoje, 
Maltoje, Suomijoje, Por-
tugalijoje. Kai kurie cen-

Jaučiamės suprasti ir reikalingi 

tro ugdytiniai lieka dirbti 
Radviliškyje. Miesto ligo-
ninėse sėkmingai darbuo-
jasi Rita Garibaldi, Neringa 
Asačiova.

Kartu su jaunais peda-
gogais dirba patyrę mo-

kytojai: Alfonsas Ivoš-
kis, Stefa Bartkuvienė, 
Janina Džiautienė ir kt. 
Dirbant šioje mokykloje 
svarbiausia kiekviename 
vaike matyti žmogų, ne-
pakartojamą savitą indi-

vidą, kurį reikia suprasti.
Atkakliam, nuosekliam 

darbui reikia ir laiko, ir ži-
nių, ir patirties. Jau 40 metų 
pedagoginį darbą dirbanti 
mokytoja J. Džiautienė šito 
nestokoja, negaili savo mo-
kiniams laiko, o kūrybišku-
mo jai daug kas galėtų pa-
vydėti. Mokytoja kiekvie-
name vaike sugeba rasti tai, 
ką galima ir reikia puoselė-
ti – kūrybiškumą, iniciaty-
vą. Nauji sumanymai skati-
na ugdyti geriausius vaiko 
prigimties pradus, tauriau-
sius žmogiškumo idealus.

Centre dirbantys peda-
gogai į savo darbą įdeda vi-
są širdį ir protą. Todėl čia 
besimokantis vaikas jaučia-
si suprastas ir reikalingas. 

Janina Ožalinskaitė

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre ugdomi spe-
cialiųjų poreikių turintys mokiniai iš visos šalies. 

Tarptautinė apiterapi-
jos federacija ir Lie-

tuvos apiterapeutų aso-
ciacija kartu su Lietuvos 
sveikatos mokslų univer-
sitetu surengė II tarptau-
tinį kongresą, į kurį pa-
kvietė ir Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centrą – neįga-
liųjų ugdymo, mokymo ir 
užimtumo įstaigą, kurioje 
auginamos bitės. Centro 
bitynas turi nacionalinės 
kokybės bičių produktų 
sertifikatą ir pagal patvir-
tintą programą žmones su 
negalia moko bitininkavi-
mo subtilybių.

Apiterapijos kongre-
so dalyviai atvyko į Trakų 
neįgaliųjų užimtumo cen-
trą susitikti su jo lankyto-
jais, profesinės reabilitaci-
jos dalyviais, besimokan-
čiais bitininkystės amato. 
Jie kartu su neįgaliaisiais 
mokėsi lieti žvakes iš na-
tūralaus bičių vaško. 

Apiterapeutų viešnagė Trakuose
Į susitikimą atvyko sve-

čias iš Rumunijos Tarptau-
tinės apiterapijos federaci-
jos generalinis sekretorius 
dr. Stefanas Stangaciu, Lie-
tuvos apiterapeutų aso-
ciacijos, Vilniaus bitinin-
kų susivienijimo, Trakų, 
Elektrėnų bitininkų drau-
gijų atstovai.

Didelio susidomėjimo 
sulaukė centro teritorijoje 
pastatytas apiterapijos na-
melis. Jame gyvena 6 bičių 
šeimos, o žmonės jo vidu-
je patiria atpalaiduojantį 
poveikį. Tai pagerina žmo-
gaus fizinę ir dvasinę būk
lę. Sveikatinimas apiterapi-
ja (gydymo ir profilaktikos 
metodai, kai naudojami bi-
čių gaminami ir surenka-
mi produktai, taip pat ir 
bičių nuodai) plačiai papli-
tęs Rumunijoje, Vokietijoje, 
Ukrainoje ir kitose šalyse.

Kongreso dalyviai įver-
tino Trakų neįgaliųjų už-

imtumo centro veiklą ir 
bitininkystę, padedančią 
žmonių su negalia ugdy-
mui ir integracijai, domė-
josi neįgaliųjų sukurtais 
darbais: pintinėmis iš vy-
telių, aviliais ir kitomis bi-
tininkavimo priemonėmis.

Dr. S. Stangaciu pasiū-
lė bendradarbiauti, o Lie-
tuvos apiterapeutų asoci-
acijos prezidentė prof. dr. 
Jūratė Jankauskienė – cen-
trui įstoti į Lietuvos apite-
rapeutų asociaciją.

Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centrui rugsėjis bu-
vo pilnas naujų potyrių. 
Paminėjus 15 metų gimta-
dienį, imamės naujų dar-
bų. Centro bendruome-
nė džiaugiasi nauja veik
los kryptimi bei galimybe 
bendradarbiauti su tarp-
tautinės apiterapijos fe-
deracijos ir Lietuvos api-
terapeutų asociacijos at-
stovais.

trakų neįgaliųjų  
užimtumo centro inf.

Svečių viešnagės akimirkos. 
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siuvinėjimo, pagalbos buityje 
ir pagalbos į namus paslaugos. 
2008 metais gavus automobilį 
buvo pradėtos teikti pavėžėjimo 
paslaugos. Ir šiuo metu 4 žmonės 
vežiojami į dializes. Dabar drau-
gija vienija apie 330 žmonių. „Kai 
2007 m. pradėjome teikti pas-
laugas, iš karto padaugėjo drau-
gijos narių. Kiek išeina Anapilin, 
tiek įstoja naujų, – sako pirminin-
kė, – tai rodo, kad paslaugos yra 
reikalingos.“ J. Senavaitienės tei-
gimu, labai reikalinga paslauga – 
pagalba buityje. Neįgaliesiems 
namuose nukerpami plaukai, 
esant poreikiui nukarpomi na-
gai. Gulintis, iš namų neišeinan-
tis žmogus pats to nepasidarys. 
Dar labai reikalinga ir skalbimo 
paslauga. Na, o didžiausia eilė – 
prie masažo. Tie, kuriems tokių 
paslaugų nelabai reikia, į draugi-
ją gali ateiti pasikonsultuoti, kaip 
naudotis naujai įsigytu kompiu-
teriu, atsispausdinti reikiamą do-
kumentą ir pan. 

J. Senavaitienė pasidžiaugė, 
kad pavyksta rasti bendrą kal-
bą su savivaldybe, kad vieni ki-
tais pasitiki. 2007 metais drau-
gijai buvo skirtos patalpos gero-
je miesto vietoje, jos birštonie-
čių neretai pavadinamos „skam-
bančiu nameliu“, nes ten nuolat 
skamba dainos, o praeivius žavi 
neįgaliųjų rankdarbiai. 

Neįgaliųjų draugija – 
svarbi partnerė 

Birštono merė N. Dirginčienė 
teigia, kad nevyriausybinės orga-
nizacijos savivaldybėje yra labai 
svarbios. „Didelis dalykas jau tai, 
kad neįgalieji yra susibūrę. Tai 
puikus pavyzdys, kaip žmonės, 
turintys negalią, gali gyventi visa-
vertį gyvenimą ir džiaugtis juo.“ 
Ypač svarbi draugijos veiklos sri-
tis, pasak merės, – jų teikiamos 
socialinės paslaugos, kurias sa-
vivaldybė jau ne vienerius metus 
iš jų perka. „Draugija jau lankė 
žmones ir tada, kai savivaldybė 
iš jų nepirko paslaugų, visuome-
niniais pagrindais. Jie turi patirtį, 
draugijos įdarbinti žmonės labai 
gerai dirba. Tą labai vertiname“, 
– sako N. Dirginčienė. Merė taip 
pat pasidžiaugė draugijos narių 
floristikos būrelio, kuriam vado-
vauja meno mokyklos mokytoja 
Vilma Krasauskienė, veikla: „Jie 
daro tokius stebuklingus darbus, 
kad tiesiog širdžiai smagu. Ir dar 
parduoda, užsidirba šiek tiek.“ 

Pasak N. Dirginčienės, Birš-
tone veikia apie 30 nevyriau-
sybinių organizacijų, iš jų 16 – 
aktyviai veikiančios. Neįgaliųjų 
draugija – viena aktyvesnių. Me-
rės teigimu, savivaldybė tai mato 
ir vertina: finansuoja autobusiu-
ko išlaikymą, apmoka šildymą, 
skiria lėšų veiklai ir pan. N. Dir-
ginčienė pasidžiaugė J. Senavai-
tienės veiklumu – ji puikiai su-
sitvarko su pareigomis, o žmo-
nės džiaugiasi galėdami būti to-
je draugijoje. 

Ateity daugiau paslaugų 
pateks į NVO rankas 
Pasak G. Paliušienės, žvelgda-

mi į vieną neįgaliųjų organizaci-
ją, mes matome, koks Lietuvoje 
yra nevyriausybinių organizaci-
jų modelis, kuria kryptimi turi-
me dirbti. „Organizacijų, kurios 
priklauso neįgaliųjų nevyriausy-
binio sektoriaus „skėčiams“, Lie-
tuvoje turime apie 400. Kuo dau-
giau tokių organizacijų, tuo žmo-
nėms gyventi yra lengviau“, – tei-
gia Ministro Pirmininko padėjėja. 

G. Paliušienė pabrėžė, kad Na-
cionalinėje pažangos programoje 
20142020 metams yra pasakyta, 
kad 15 proc. savivaldybėse teikia-
mų viešųjų paslaugų iki 2020 me-
tų turėtų būti perduota nevyriau-
sybiniam sektoriui. Savivaldybės 
turi sudaryti sąlygas, kad įvairios 
organizacijos kuo labiau įsiterptų 
į paslaugų teikimą. „Yra savivaldy-
bių, kuriose kovojama, konfliktuo-
jama, reikalaujama. Šiuo atveju 
mes matome gražų pavyzdį – ne 
kovos, reikalavimo, o bendradar-
biavimo ir rezultatas yra visiškai 
kitoks“, – teigia G. Paliušienė.

Dirba iš pašaukimo 
Jūratė Pudinienė draugijoje 

dirba paslaugų į namus teikėja. 

Moteris jau 3 metus lanko žmo-
nes, kuriems reikia pagalbos. Ji 
padeda buityje, nuvažiuoti pas 
gydytojus, pagamina valgyti, at-
neša vaistų, maisto. Pasak Jūra-
tės, kiekvienas žmogus yra skir-
tingas, todėl prisitaiko prie jo 
poreikių – teikia paslaugą tokią, 
kokios tam žmogui reikia. 

J. Pudinienė sako dirbanti 
iš pašaukimo, nors jos specia-
lybė visai kita (moteris yra bai-
gusi vadybą). „Nejaučiu, kad ei-
nu į darbą. Po savaitgalio grįžtu 
su džiaugsmu, seneliai būna jau 
pasiilgę, nori pasipasakoti, pa-
sidalyti įspūdžiais.“ Pasak mo-
ters, socialinis darbuotojas lan-
komam žmogui dažnai tampa 
šeimos nariu, artimiausiu žmo-
gumi – žino visas jo bėdas, yra 
ir padėjėjas, ir patarėjas, ir psi-
chologas. Dažnai lankomi žmo-
nės yra gana vieniši, neturi vaikų 
arba jie gyvena toli. O socialinis 
darbuotojas su juo būna kiekvie-
ną dieną. Jūratė įsitikinusi, kad 
bendravimas žmogui yra ne ma-
žiau svarbus nei buitinių porei-
kių patenkinimas, o gal dar net 
ir svarbiau. „Tų, kurie dar kur 
nors išeina, būna visai kitoks gy-
venimas, o tiems, kurie apriboti 
namais, lieka tik socialinis dar-
buotojas, radijas ir televizija“, – 
svarsto Jūratė. Vis dėlto, pasak 
moters, žmonės nori iki pasku-
tinės minutės būti namuose, o 
ne globos įstaigoje, todėl pagal-
ba jiems labai svarbi. 

„Sunkiausia, kai lankomą 
žmogų palaužia liga ir kai nebe-
gali jam niekuo padėti. Jautie-
si bejėgis. 2 metus lankiau šei-
mą. Jiems buvau kaip dukra – 
visą laiką laukdavo, kol ateisiu. 
Abu vienas po kito mirė. 70 me-
tų kartu pragyvenę“, – su ašaro-
mis akyse prisimena Jūratė. Pa-
sak jos, linksmų akimirkų būna 
mažiau. Nebent seneliai prisimi-
nimais pasidalija, pasakojimais 
iš jaunystės. 

Pasak J. Pudinienės, būna 
visokių situacijų, tačiau iki šiol 
konfliktų su lankomais žmo-
nėmis nepasitaikė: „Visi esame 
skirtingi, su savo bėdomis, savo 
jausmais, bet aš stengiuosi pri-
sitaikyti prie žmogaus nuotaikų, 
problemų, jausmų. Juk aš ateinu 
pas jį į namus.“

Panašiai kalba ir J. Senavai-
tienė: „Man kiekvienas žmogus 
yra pranašesnis, todėl aš mo-
kausi iš jo“. 

aurelija BaBinskienė 
Autorės nuotr.

Lietuvos neįgaliųjų draugija kviečia jaunuosius savo bičiulius 
dalyvauti piešinių konkurse, skirtame paminėti ateinančius 
2017 metus, kurie yra paskelbti Tautinio kostiumo metais. 
Piešinių konkurso tema „Lietuvos tautinis kostiumas“
Konkurse gali dalyvauti visi vaikai ir jaunuoliai iki 17 me-
tų amžiaus. 13 geriausių darbų, atrinktų Lietuvos neįgalių-
jų draugijos sudarytos komisijos, bus eksponuojami Neįga-
liųjų reikalų departamente Vilniuje, taip pat 12 piešinių pa-
puoš Lietuvos neįgaliųjų draugijos specialiai šiam konkursui 
išleistą 2017 metų kalendorių. Vienas piešinys papuoš ka-
lendoriaus viršelį.
Nugalėtojų laukia ir kitos organizatorių kartu su rėmėjais 
įsteigtos dovanos.

Piešinius siųsti paštu arba atnešti į Lietuvos neįgalių-
jų draugiją iki 2016 metų gruodžio 2 dienos. Draugijos 
adresas Saltoniškių g. 29, Vilnius LT-08105

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!

Daugiau informacijos apie konkursą  – Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos tinklalapyje www.draugija.lt arba susisiekus su projekto vado-
ve Evelina tel. 8 615 46 332, el. p. teise@draugija.lt

Vyriausybė posėdyje priėmė 
nutarimą dėl skiriamų pre-

mijų už parolimpinėse žaidynėse 
iškovotus medalius padidinimo. 

Lietuvos parolimpinei gol-
bolo komandai už jos pasieki-
mą parolimpinėse žaidynėse 
nutarta skirti dvigubai didesnę 
– 208 560  eurų premiją. Len-
gvosios atletikos varžybų rutulio 
stūmimo rungtyje aukso meda-
lį iškovojusiam Mindaugui Biliui 
nutarta skirti 34 760 eurų pre-
miją, jo treneriui Rimvydui Plun-
gei – 17 380 eurų, o kinezitera-
peutui Remigijui Milevičiui – 8 
690 eurų premiją. 

Už disko metimo rungtyje iš-
kovotą sidabro medalį M. Biliui  
taip pat nutarta skirti 17 380 eu-
rų premiją, jo treneriui R. Plun-
gei – 8 690 eurų, o kinezitera-
peutui R. Milevičiui – 4 345 eu-
rų premiją.

Sutarta, kad papildomos pre-
mijų padidinimui reikalingos lė-
šos būtų numatytos Kūno kultū-
ros ir sporto departamento prie 
Vyriausybės 2017 metų asigna-
vimuose ir sportininkams išmo-
kėtos kitų metų pradžioje.

„Vertiname mūsų parolim-
piečių pasiekimus, matome au-
gantį sportininkų meistriškumą, 
didėjantį visuomenės susidomė-
jimą ir stiprėjančią konkurenciją 
parolimpinėse žaidynėse, todėl 
valstybinės premijos Rio de Ža-
neiro parolimpinių žaidynių nu-
galėtojams ir prizininkams bus 
dvigubinamos“, – sako premje-
ras A. Butkevičius. 

Ministras  P irm ininkas 
A. Butkevičius Rio de Žaneiro 
parolimpinių žaidynių medali-
ninkus ir kitus dalyvius bei jų 
trenerius pagerbė Vyriausybėje. 

„Kritiškai, be emocijų ir rin-
kimų šūkių vertiname olimpinių 
ir parolimpinių žaidynių skir-
tumus ir premijų šių žaidynių 
nugalėtojams bei prizininkams 
skyrimo tvarką. Neturime laukti, 
kol tarptautinė sporto bendruo-
menė sulygins olimpines ir paro-
limpines žaidynes ir vyks ben-
dros žaidynės. Visi turime eiti 
lygių galimybių keliu, todėl žen-

gėme pirmą žingsnį ir didiname 
premijas parolimpinių žaidynių 
nugalėtojams“, – sakė Ministras 
Pirmininkas.

Kaip pažymėjo premjeras, 
daug kalbų pasakyta apie lygias 
galimybes neįgaliesiems, tačiau 
šie žodžiai turi gilią prasmę, ku-
ri visiems turi būti suvokiama 
ne kaip trumpalaikiai praregėji-
mai ir populizmas, bet kaip nuo-
seklūs darbai. „Valstybė esame 
mes visi – todėl nuo mūsų visų 
priklauso, kaip gyvensime, kaip 
gyvens neįgalus žmogus mūsų 
visuomenėje“, – pabrėžė Vyriau-
sybės vadovas.

„Išgirdome jūsų pasisaky-
mus, kaip sudėtinga buvo rengtis 
parolimpinėms žaidynėms, taip 
pat keliamus klausimus dėl neį-
galiųjų sporto organizacijų, atsa-
kingų už parolimpinio sąjūdžio 
plėtrą, kompetencijos ir admi-
nistracinių gebėjimų“, – teigė 
Ministras Pirmininkas, pažymė-
damas, kad  mūsų valstybėje ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
patikėta plėtoti parolimpinį są-
jūdį, parolimpines sporto šakas.

Pasak premjero, tai didžiulė 
atsakomybė, nes pirmiausia nuo 
neįgaliųjų sporto organizacijų 
(Lietuvos parolimpinio komite-
to, Lietuvos neįgaliųjų sporto fe-
deracijos, Lietuvos aklųjų sporto 
federacijos) pasirinktos strategi-
jos ir programų priklauso valsty-
bės parama, neįgaliųjų įtraukties 
į sportą galimybės ir rezultatai. 
„Akivaizdu, kad reikės iš jų parei-
kalauti detaliai atsiskaityti, kaip 
ir kodėl buvo paskirstyti pini-
gai“, – sakė A. Butkevičius.

Siekiant realių lygių galimy-
bių, Vyriausybės vadovas kvie-
tė kartu siekti pokyčių neįgalių-
jų sporto organizacijose. „Vals-
tybės institucijos, savivaldybės 
ir kitos sporto federacijos, ben-
dradarbiaudamos su jumis, turi 
priimti strateginius sprendimus, 
kaip sukurti lygių galimybių pa-
grindą neįgaliųjų sporte“, – sakė 
premjeras, dar kartą dėkodamas 
už laimėjimus, linkėdamas svei-
katos ir stiprybės.

„Bičiulystės“ inf. 

Didinamos premijos parolimpinių 
žaidynių medalininkams

Viena organizacija –  
viso NVO sektoriaus modelis

(atkelta iš 1 psl.)

J. Senavaitienė padėkojo draugijos savanoriams ir aktyviems pagalbinin-
kams.

Genovaitė Paliušienė padėkos raštą įteikė jau 20 metų draugijoje dirbančiai 
buhalterei Marytei Jakinevičienei.
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Rūgpienis (rūgusis 
pienas) gerina 

virškinimą, medžiagų 
apykaitą, padeda didinti 

raumenų masę
Rūgpienis gaunamas į pieną 

pridėjus grynųjų pieno rūgšties 
streptokokų kultūrų. Koncen-
truotas raugintas pienas nuo pa-
prasto rūgpienio skiriasi tuo, kad 
prieš rauginimą ar po jo baltymų 
kiekis padidinamas iki 5,6 % (ne-
perdirbtame piene baltymų bū-
na maždaug 2,9 %). Iš Ukrainos 
importuojamas rūgpienis „Ria-
ženka“ (viena iš mums žinomo 
rūgpienio atmainų) yra paga-
mintas iš karvės pieno. Jis yra 
rūgštaus pieno skonio, gelsvai 
rudoko atspalvio. Šio produkto 
gamyboje naudojami pieno rūgš-
ties rūgimo streptokokai ir gry-
nųjų bakterijų raugas, raugini-
mas trunka iki 6 valandų. 

Pastabos: 
1. Kambario temperatūro-

je karvės pienas (be jokių prie-
dų), veikiant tik pieno bakteri-
joms, natūraliai surūgsta maž-
daug per savaitę.

2. Paruoštas rūgpienis pa-
prastai laikomas šaldytuve ne 
ilgiau kaip 5 dienas (jei gamin-
tojas nenurodo kitaip).

Kuo skiriasi kefyras nuo 
rūgpienio?

Kefyro skonis aštresnis negu 
rūgpienio, skiriasi ir jų gamybos 
technologija: kefyras gaminamas 
rauginant karvių pieną natūraliu 
kefyro grybų raugu, kuriame yra 
pieno ir acto rūgšties bakterijų, 
pieno mielių. Ir kefyre, ir rūgpie-
nyje yra pakankamai kalcio, fos-
foro, B grupės vitaminų. 

Beje, kuo skiriasi kefyras ir 
rūgpienis nuo pieno? Nuo pieno 
jie abu skiriasi tuo, kad rūgimo 
procese išskiriama pieno rūgš-
tis kelis kartus padidina šių pro-
duktų rūgštingumą. O štai kefy-
re rūgstant mielėms dar susida-
ro alkoholis. Pavyzdžiui, vienos 
dienos rūgimo riebiame kefyre 
yra 0,2 % alkoholio, dviejų die-
nų – 0,4 %, trijų dienų – 0,6 %.

Pastabos:
1. Rauginto pieno produk-

tus mūsų organizmas pasisavina 
lengviau ir net tris kartus grei-
čiau negu pieną.

2. Beveik visi (su labai re-
tomis išimtimis) pieno balty-
mui alergiški žmonės gali var-
toti kefyrą, rūgpienį, jogurtą ir 
varškę, nesibaimindami alergi-
nių reakcijų.

Įsidėmėtina! Rūgpienį mūsų 
organizmas įsisavina 90 %, švie-
žią pieną – 32 %.

Rūgpienio nauda
– stiprina imunitetą,
– saugo organizmą nuo ne-

reikalingų kilogramų,
– gerina medžiagų apykaitą,
– padeda organizmui atsi-

kratyti šlakų, perteklinių skys-
čių, kai kurių druskų,

– palaiko mūsų organizme 
normalią mikroorganizmų pu-
siausvyrą, neleidžia žarnyne 
daugintis puvimo bakterijoms,

– papildo mūsų organizmą 
kalciu, kaliu, fosforu, B grupės 
vitaminais, ypač B2 ir B12, 

– gerina širdies bei krauja-
gyslių, nervų sistemos, žarnyno, 
inkstų veiklą,

– stimuliuoja skrandžio sulčių 
išsiskyrimą, gerina virškinimą,

– tinka rėmens ir vidurių už-
kietėjimo profilaktikai bei gydy-

mui (pavyzdžiui, valgant riebų 
maistą ir kartu vartojant rūgpie-
nį nebevargina nei rėmuo, nei vi-
durių užkietėjimas),

– kartu su kitomis profilakti-
kos ir gydymo priemonėmis ga-
li sumažinti hipertonijos, išemi-
nės širdies ligos ir aterosklero-
zės riziką,

– rūgpienyje esantis biotinas 
(vitaminas H) padeda geriau įsi-
savinti angliavandenius, todėl 
rūgpienis yra laikomas natūra-
liu energiniu gėrimu,

– rūgpienio sudėtyje esančios 
kai kurios bioaktyvios medžia-
gos skatina plaukų, nagų augimą, 
stabdo odos senėjimo procesus,

– savo unikalios sudėties dė-
ka rūgpienis naudingas sportuo-
jantiems žmonėms ir visiems 
kitiems, norintiems padidinti 
(arba bent neprarasti) raume-
nų masę.

Liaudies medicinos 
receptai

Disbakteriozė. Taip vadina-
mas žarnyno mikrofloros sudė-

Pastaruoju metu vis trumpėja 
kelio ir klubo sąnarių keiti-

mo operacijų laukiančiųjų eilės, 
tad pacientai gali greičiau gauti 
reikiamas paslaugas ir susigrą-
žinti judėjimo džiaugsmą. Dau-
gelyje šalies ligoninių klubo ar 
kelio sąnario endoprotezo eilėje 
laukiama vis trumpiau – vos mė-
nesį ar kelis, kai anksčiau tokios 
eilės būdavo gerokai ilgesnės. Be 
to, žmonėms nereikėtų skubėti 
patiems įsigyti šių gaminių, nes 
juos galima gauti nemokamai.

 Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) duomenimis, per me-
tus šių operacijų laukimo eilės 
žymiai sutrumpėjo. Pavyzdžiui, 
klubo sąnario keitimo operaci-
jos 2016 m. rugsėjį laukė 1597 
pacien tai, lygiai prieš metus – 
3261, o tokios operacijos dabar 
reikia laukti vidutiniškai 2 mė-
nesius (pernai reikėjo laukti dvi-
gubai ilgiau). Kelio sąnario kei-
timo operacijos šių metų rugsėjį 
ir lygiai prieš metus laukiančių-
jų skaičius išliko panašus – apie 
5360, tačiau vidutinė laukimo 
trukmė sutrumpėjo vienu mė-
nesiu ir šiuo metu laukti reikia 
pusę metų.

 Jei šios tendencijos išliks 
panašios, prognozuojama, kad 
klubo sąnario keitimo operacijų 

Trumpėja kelio ir klubo sąnarių keitimo operacijų eilės

Daktaras
Aiskauda

Rauginto pieno produktai: rūgpienis
ties bei savybių pasikeitimas į 
blogąją pusę. Sutrikimą sukelia 
kai kurios ligos (pavyzdžiui, lė-
tinės virškinamojo trakto, infek-
cinės), netinkama mityba, apsi-
nuodijimas žarnų vidines siene-
les žalojančiomis medžiagomis, 
dėl rentgenoterapijos, jonizuo-
jančiojo spinduliavimo, gydy-
mosi įvairiais cheminiais vais-
tais (ypač antibiotikais ir imu-
nodepresantais), nes dauguma 
jų slopina ar naikina organizmui 
naudingas bakterijas. 

Būdingiausias disbakterio-
zės požymis – tuštinimosi sutri-
kimas (dažnas viduriavimas, pil-
vo pūtimas, gurguliavimas, gal-
vos skausmas). Kartu pablogėja 
nuotaika, sergama mažakraujys-
te, gali deformuotis nagai, slink-
ti plaukai, neretai susargdinama 
lūpų ir burnos gleivinė.

Receptas: į rūgpienį įberiama 
česnaku gerai įtrintų džiūvėsių 
gabaliukų, vartojama po nedaug 
prieš miegą. Ši priemonė laiko-
ma šaldytuve, prieš vartojimą in-
das šiek tiek palaikomas kamba-
rio temperatūroje, kad sušiltų.

Stomatitas. Tai burnos glei-
vinės uždegimas, kurį sukelia ki-
tos ligos – vėjaraupiai, skarlati-
na, raudonukė, dizenterija, dif-
terija, gripas, kvėpavimo orga-
nų, širdies ir kraujagyslių ligos.

Receptas: į 0,5 stiklinės 
rūgpienio įdedama 3 susmul-
kintų česnako skiltelių masė, 
mišinys gerai išmaišomas. Gau-
ta priemone 3 kartus per dieną 
patepamos (pradžioje bus jau-
čiamas deginimas) problemiš-
kos burnos gleivinės vietos. Jei-
gu liga nelabai įsisenėjusi ir nė-
ra kokių rimtesnių komplikaci-
jų, po tokio gydymosi stomatitas 
praeina per 2–3 dienas.

Peršalimo ligos. Ant kaklo 
ir krūtinės uždedamas kompre-
sas, kurio aktyviąją dalį sudaro 
rūgpienio ir augalinio aliejaus 
mišinys (sumaišoma santykiu 1: 
0,5), laikoma, kol išdžiūsta (per 
dieną atliekamos 2 procedūros). 
Taip pat pravartu šį mišinį gerti 
3 kartus per dieną po valgio po 
½ šaukštelio. Pageidautina, kad 
abiem gydymosi atvejais mišinys 
prieš tai būtų šiek tiek pašildy-
tas. Priemonė laikoma šaldytuve 
ne ilgiau kaip 72 val.

Dusulys. Ligonis per dieną 
turi išgerti (per 3–4 kartus) 0,5 
litro rūgpienio.

Riebaluoti plaukai. Rūg
pieniu lengvai įtrinamos plau-
kų šaknys, šiek tiek pamasa-
žuojama, po to nuplaunama šil-
tu vandeniu. Reguliariai (2 ar 3 
kartus per savaitę) naudojant 
rūgpienį plaukams, ne tik su-
mažėja jų riebalavimasis, bet 
taip pat sustiprėja augimas bei 
pagerėja struktūra. Jau po sa-
vaitės pastebimi teigiami plau-
kų pokyčiai.

Būtina žinoti
1. Pernelyg dažnai ir ypač 

gausiai vartojant rūgpienį (ne-
priklausomai, kokią ligą nori-
ma įveikti) galima sulaukti vi-
durių pūtimo ir viduriavimo, o 
sunkesniais atvejais net disbak-
teriozės. 

2. Jei sergate kepenų ar kasos 
uždegimu, gastritu, skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opalige, 
tulžies pūslės akmenlige, rūgpie-
nį galima vartoti tik pasitarus su 
gydytoju. 

3. Kefyras daro poveikį tik 
skrandžio ir žarnyno traktui, 
rūgpienis – visam organizmui.

Romualdas OGinskas

laukimo eilių gali išvis nebelik-
ti, o kelio – dar labiau trumpėti.

 VLK direktoriaus pavaduo-
tojos Neringos Bernotienės tei-
gimu, šių operacijų eilės trum-
pėja dėl kelių priežasčių. Pir-
miausia todėl, kad nuo 2014 m. 
kompensuojamiems endopro-
tezams skiriant daugiau Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšų, VLK dau-
giau nuperka endoprotezų, ku-
riais žmonėms keičiami susidė-
vėję sąnariai. Be to, įdiegus elek-
troninę eilių valdymo sistemą, 
operatyviau planuojamas dar-
bas gydymo įstaigoms, pacien-
tų srautai, o pastarieji gali pasi-
rinkti gydymą įstaigą, kur eilės 
trumpesnės.

 „Pacientai turėtų žinoti, kad 
jie gali rinktis kurią nori gydy-
mo įstaigą, kur atliekamos kelio 
ir klubo sąnarių keitimo operaci-
jos. Svarbiausia pasirinkti tą, kur 
trumpiausia eilė, tuomet neteks 
kentėti skausmų laukiant ilgoje 
eilėje. Apie tai, kokios šių ope-
racijų eilės yra gydymo įstaigo-
se, skelbiama viešai mūsų insti-
tucijos VLK interneto svetainė-
je. Tad pacientai, turėdami ga-
limybę pasirinkti tiek gydymo 
įstaigą, tiek operuojantį speci-
alistą, turi gerai pagalvoti, ar vi-
sada išmintinga rinktis gydymo 

įstaigą, kurioje didžiausia eilė“,– 
sako  N. Bernotienė.

 Be to, Lietuva kitų šalių kon-
tekste pagal endoprotezavimo 
operacijų laukimo trukmę atrodo 
itin gerai. Pavyzdžiui, mūsų šalyje 
klubo sąnario operacijos žmonės 
vidutiniškai laukia 2 mėnesius. 
Tiek šios operacijos pacien tams 
tenka laukti ir Jungtinėje Karalys-
tėje, Izraelyje, Vengrijoje, o Lenki-
joje – vidutiniškai 7 mėnesius. Pa-
gal šį rodiklį Lietuva lenkia Kana-
dą, Norvegiją, Suomiją, Estiją, Por-
tugaliją, Ispaniją, Naująją Zelandi-
ją, Australiją.

 Na, o  kelio sąnario operaci-
jos mūsų kraštiečiai vidutiniš-
kai laukia 7 mėnesius, tiek pat ir 
Suomijoje, o Lenkijoje dvigubai 
ilgiau – vidutiniškai 14 mėnesių. 
Norvegijoje, Estijoje, Ispanijoje, 
Portugalijoje, Australijoje minė-
tos operacijos pacientai laukia 
nuo 8 iki 13 mėnesių. 

 Tiesa, jei pacientas pasirin-
ko gydymo įstaigą, kur sąnario 
paskyrimo reikia laukti ilgai ir 
vėliau nusprendžia, kad verta 
rinktis kitą, kur eilė trumpesnė, 
jis gali pakeisti gydymo įstaigą. 
Tuomet reikia VLK pateikti lais-
vos formos prašymą dėl gydymo 
įstaigos keitimo. Svarbu žinoti, 
kad pakeisti gydymo įstaigą ga-
lima tik iki endoprotezo skyri-

mo. VLK paskyrus endoprotezą, 
operacija turi būti atliekama toje 
pačioje gydymo įstaigoje, o skir-
tas endoprotezas į kitą gydymo 
įstaigą nepervežamas.

 Anot N. Bernotienės, eilės 
gydymo įstaigose galėtų būti ir 
dar trumpesnės, jei pacientai 
prieš įsirašydami į jas būtų rim-
tai apsisprendę dėl operacijos 
ir jos neatidėliotų. Net 30 proc. 
pacientų atsisako operacijos, kai 
jos sulaukia.

 „Būna atvejų, kai žmonės 
priėjus jų eilei persigalvoja ir 
prašo nukelti operaciją metams 
ar keliems į priekį, kiti – jau kar-
tą nukėlę operaciją – ją pakarto-
tinai nori nukelti kuo toliau. Pa-
cientai, kuriems jau paskirta en-
doprotezavimo operacijos data, 
turi žinoti, kad jie operaciją gali 
atidėti tik vieną kartą ir ne ilgiau 
kaip metams. Tokiu atveju į šią 
eilę sugrįžtama savo pirminio 
prašymo VLK registracijos data, 
o nepasinaudojusiems šia teise į 
eilę tenka registruotis iš naujo“,– 
teigia N. Bernotienė.

 Be to, žmonės, pirkdami sa-
vo lėšomis kelio ir klubo endo-
protezus, gerokai permoka, lygi-
nant su tais, kuriuos perka VLK, 
ir kurie yra skiriami nemokamai 
savo eilės sulaukusiems pacien-
tams. VLK perkami endoprote-

zai yra labai kokybiški, atitinka 
tarptautinius kokybės standar-
tus, tad žmonėms neverta sku-
bėti įsigyti savo lėšomis ir už 
juos permokėti.

 Svarbu žinoti ir tai, kad pa-
cientams, kuriems buvo atlikta 
endoprotezavimo operacija, ga-
li būti skiriama medicininė rea-
bilitacija, padedanti sugrąžinti 
judėjimo funkciją, darbingumą 
bei pagerina gyvenimo kokybę. 
Po kelio sąnario keitimo opera-
cijos gali būti skiriama 24 die-
nų stacionarinė reabilitacija, o 
po kitų sąnarių endoprotezavi-
mo operacijų – 18 dienų stacio-
narinė reabilitacija. Reabilitaci-
nio gydymo įstaigą pacientas irgi 
gali pasirinkti pats, naudodama-
sis specialia VLK interneto sve-
tainės skyriuje „Medicininė re-
abilitacija“ esančia informacine 
sistema, kur galima rasti duome-
nis ir apie laisvas vietas.

 Lietuvoje kasmet atliekama 
vis daugiau sąnarių endopro-
tezavimo operacijų – per praė-
jusius metus jų atlikta beveik 8 
tūkstančiai.

Rūpimus klausimus visi gy-
ventojai gali pateikti el. pašto 
adresu info@vlk.lt arba ligonių 
kasų informacijos telefono nu-
meriu 8 700 88888

„Bičiulystės“ inf. 
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Nors pagal sveikatos apsau-
gos ministro patvirtintą 

tvarką bendrosios praktikos, 
bendruomenės slaugytojams ir 
slaugytojams diabetologams jau 
kurį laiką suteikta teisė, gydy-
tojui paskyrus, išrašyti pacien-
tams daugumą medicinos pagal-
bos priemonių (MPP), įtrauktų 
į Kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių sąrašą, Pa-
nevėžio teritorinės ligonių kasos 
(TLK) veiklos zonos gydymo įs-
taigose šia teise kol kas beveik 
nesinaudojama. Panevėžio ir 
Utenos apskričių įstaigos, ver-
tinant pasinaudojimą suteikta 
teise, yra paskiausioje vietoje.  

Pernai tik viena Kupiškio 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro slaugytoja yra išrašiusi 
9 receptus MPP, o šiais metais 
tokių receptų iš viso neišrašyta. 
Vilniaus TLK veiklos zonoje šis 
procesas jau įsibėgėjęs (išrašy-
ta daugiau kaip 1,5 tūkst. recep-
tų), kitų teritorinių ligonių kasų 
veiklos zonos gydymo įstaigo-
se – taip pat juda į priekį: Šiau-
lių TLK zonos slaugytojai yra iš-
rašę apie 300, Klaipėdos TLK – 
daugiau kaip 200, Kauno TLK – 
apie 100 receptų. Teisę pagal 
nustatytą kompetenciją išrašyti 
receptus turi sveikatos priežiū-
ros specialistai, dirbantys gydy-
mo įstaigose, pasirašiusiose su-
tartis su ligonių kasa.

Panevėžyje vykusioje kon-
ferencijoje „Vidaus ligų gydymo 
naujovės“ Panevėžio TLK atstovai 
buvo pakviesti skaityti pranešimą 
„Kada medicinos pagalbos prie-
monių receptus gali išrašyti slau-
gytojai?“ Joje dalyvavęs Kontrolės 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
Zenonas Paulavičius pastebi, kad 
šios teisės slaugytojams suteiki-
mas turėtų šiek tiek sumažinti 
darbo krūvį gydytojams, tačiau 
naujovė kažkodėl neįsivažiuoja. 

Pagal patvirtintą naujausią 
tvarką, slaugytojai gali išrašyti 
tvarsčius, hidrogelį, šlapimo ir 
išmatų rinktuvus, sauskelnes, 
įklotus, vienkartines paklodes, 
vienkartinius insulino švirkš-
tus su adatomis, insulino pom-
pas, naudojamas ambulatoriš-
kai gydyti nuolatine poodine in-
sulino injekcija, ir jų keičiamųjų 
dalių komplektus, diagnostines 
juosteles gliukozei nustatyti ar  
kraujo krešėjimo sistemos būk
lei įvertinti, vienkartinius išsiur-
bimo kateterius, basonus ir kt. 
urologinės  srities MPP.

Tokius receptus išrašančio 
sveikatos priežiūros specialisto 
duomenys privalo būti suvesti į 
informacinę ligonių kasų siste-
mą, išrašantieji turi arba nau-
doti ligonių kasos išduodamus 
sveikatos specialisto tapatybę 
patvirtinančius lipdukus, klijuo-
jamus ant receptų, arba išrašyti 
MPP paprasčiau (be lipduko) – 
naudojant elektroninį receptą.

Dažniausi receptų MPP išra-
šymo atvejai galėtų būti slaugy-
tojams lankantis pas ligonį na-
muose.   

„Bičiulystės“ inf. 

Būdamas 8erių jis net užsimi-
nė mamai apie tai, kad nebenori 
gyventi. Dar po poros metų pa-
bandė nusižudyti – pasiskan-
dinti vonioje. „Mane sustabdė 
tik viena mintis – įsivaizdavau, 
kaip prie mano kapo verkia se-
suo, brolis, mama ir tėtis. Neno-
rėjau suteikti jiems tokio skaus-
mo“, – konferencijoje atvirai pa-
sakoja N. Vujičičius. Ir priduria 
esąs labai laimingas, kad neįgy-
vendino šio savo ketinimo.

Dabar Nikas – 33ejų metų 
vyras, dviejų vaikų tėvas, ra-
šytojas, lektorius. Jis daug ke-
liauja po pasaulį (lėktuvu skri-
do 2 500 kartų, aplink pasau-
lį apskrido 5 mln. kilometrų), 
moka plaukti, žaisti golfą, pui-
kiausiai valdo burlentę.

„Aš myliu savo gyvenimą, – 
sako Nikas. – Kai buvau vaikas, 
niekad negalvojau, kad kada 
nors turėsiu žmoną. Kas gi no-
rės už manęs tekėti, aš netgi 
negalėsiu paimti savo žmonos 
už rankos. Tačiau paskui su-
pratau, kad man nereikia lai-
kyti jos rankos. Aš galiu mylė-
ti savo žmoną, branginti, sau-
goti, būti šalia, kai jai manęs 
reikia. Aš galiu laikyti jos šir-
dį.“ (2012aisiais vyriškis ve-
dė gražuolę Kanae Miyahara.) 
Pasak Niko, netgi kai verkia sū-
nūs, o jis negali vaikų apkabin-
ti, berniukai nurimsta patys sa-
vo rankomis apglėbę tėtį. „Bū-
kite dėkingi už tai, ką turite, – 
vieną svarbiausių laimingo gy-
venimo pamokų įvardijo N. Vu-
jičičius. – O jeigu nesulaukia-
te stebuklo, patys juo tapkite.“

Ragino sutelkti dėmesį į 
tai, ką turime

Motyvacijos konferencijo-
je savomis gyvenimo prasmės 
paieškomis ir įžvalgomis dali-
josi dar vienas sunkią negalią 
turintis lyderis – iš Vokietijos 
atvykęs Borisas Grundlas. Po 
1990aisiais Meksijoje patir-
tos stuburo traumos (šuolio 
nuo 40 metrų aukščio uolos į 
krioklį) daugiau kaip ketvir-
tį amžiaus neįgaliojo vežimė-
liu judančio B. Grundlo istori-
ja įtikino: sutelkus dėmesį į tai, 
ką turi, o ne ko esi netekęs, ga-
lima kalnus nuversti. Nors ne-
laimingo atsitikimo metu buvo 

paralyžiuota 90 proc. buvusio 
atletiško, profesionalaus teni-
sininko kūno, o norėdamas ap-
sirengti ar nusirengti jis užgaiš-
davo po 4 valandas, Borisas su-
gebėjo grįžti į visavertį gyveni-
mą. Prabėgus trejiems metams 
po traumos gimė dukra. Dabar 
jis – dviejų suaugusių vaikų tė-
vas, įmonės vadovas, lektorius, 
penkių knygų autorius. Pasak 
B. Grundlo, norint, kad tokiais 
sudėtingais momentais gyveni-
mas neprarastų prasmės, reikia 
pakeisti mąstymą. „Mūsų liki-
mą lemia mūsų mintys“, – tiki-
no svečias iš Vokietijos. Konfe-
rencijos dalyviams jis pristatė 
penkių žingsnių kelią, kaip pa-
keisti požiūrį į save ir gyveni-

mą, imtis konkrečių veiksmų 
svajonėms įgyvendinti. 

Sprendimas veikti 
pakeičia viską

„Noras keistis nieko nepa-
keis. Sprendimas pradėti veik-
ti pakeis viską“, – teigia ir N. Vu-
jičičius. 

Pasak Niko, tėvai nežinojo, 
ko jis gali pasiekti, kol pats vis-
ko neišbandė. „Jeigu nukritot, 
galit atsikelti, – drąsina Nikas. – 
Kai kurie žmonės taip ir nesuži-
no, ką gali pasiekti, nes apskri-
tai niekada nepabando.“ Ir čia 
pat pateikia įsimintiną pavyzdį. 
„Kas sukūrė elektros lemputę? – 
klausia Nikas. – Tomas Ediso-
nas. Kiek kartų bandė? 10 tūkst. 
kartų. Ar tai reiškia, kad jis – di-
džiausias nevykėlis pasaulyje? 
Sykį vienas žmogus paklausė 
T. Edisono, kaip reikia jaustis, 
kai žinai, kad susimovei 9 999 
kartus? T. Edisonas atsakė: aš 
nesusimoviau 9 999 kartus. Tie-
siog žinau 9 999 būdus, kaip ne-
sukurti elektros lemputės.“

Tikriausiai nė vienas nepa-
žįstame žmogaus, kuris nebū-
tų patyręs nesėkmės. N. Vujiči-
čius gerai prisimena, kad lekto-
riaus karjerą pradėjo įkvėptas 
mokyk los valytojo. Norėdamas 
pasidalyti savo istorija, jis skam-
bino į įvairias mokyklas, ieškojo 
galimų klausytojų. 53 mokyklų 
darbuotojai, išgirdę, kad paskai-
tą ketina skaityti rankų ir kojų 
neturintis vaikinas, iš karto at-
sisakė šio pasiūlymo. Bet 54oji 
mokykla sutiko... Taip viskas ir 

Širdies negalia luošina labiau nei rankų  
ar kojų neturėjimas

prasidėjo. Jį kvietė kalbėti vis 
kitose vietose. Dabar Nikas ke-
liauja po pasaulį ir savo gyveni-
mo istorija įkvepia kitus. „Ar aš 
jums atrodau nelaimingas žmo-
gus? Ne! Ar man labai reikia ran-
kų ir kojų? Ne! Ar aš atrodau 
laisvas žmogus? Taip!“ – entuzi-
astingai kalbėjo žmogus, dviem 
kojos pirštais išmokęs išsivaly-
ti dantis, naudotis kompiuteriu 
(per minutę jis gali surinkti 43 
žodžius, o išgėręs kavos, pasak 
jo, – ir dar daugiau).

N. Vujičičiaus teigimu, kiek
vienas turime atsakyti į du 
klausimus: kas aš esu ir ko no-
riu. Ir imtis veiklos. „Jeigu jūsų 
gyvenimas sunkus, neturite tos 
kelionės įveikti vienas. Pasikal-
bėkite su kuo nors, pasitarkite 
su psichologu“, – drąsino Nikas. 

„Tai, kad gimiau Australi-
joje, mylinčioje šeimoje, gavau 
išsilavinimą, jaučiu didesnę at-
sakomybę ir pareigą vykti į ki-
tas valstybes ir padėti kuo di-
desniam žmonių skaičiui. Ne 
tik sėdintiems neįgaliojo veži-
mėlyje. Tai negalia, kurią visi 
mato. Tačiau širdies negalia la-
biau luošina nei rankų ar kojų 
neturėjimas.“ Būtent šią nega-
lią – požiūrį į neįgalų žmogų – 
savo kalbėjimu ir ragina keisti 
N. Vujičičius. 

Tikrasis integracinis 
renginys 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkės Jelenos Ivan-
čenko pastebėjimu, ši konfe-
rencija – geriausias tikrosios 
integracijos pavyzdys. Profesio
nalių šalies motyvuotojų pas-
kaitų noriai klausėsi ir šimtai 
į konferenciją atvykusių neįga-
liųjų, o įkvepianti N. Vujičičiaus 
kalba tūkstančius konferenci-
jos dalyvių privertė susimąsty-
ti, įvertinti neįgalaus žmogaus 
ir savo galimybes siekti užsi-
brėžtų tikslų, įveikti kliūtis. Vi-
siems konferencijos lektoriams 
buvo įteikta naujausia N. Vu-
jičičiaus knyga „Nesustabdo-
mas“. Tiek šią, tiek dar vieną Ni-
ko parašytą knygą „Gyvenimas 
be ribų“ renginyje galėjo įsigy-
ti kiek vienas, kartais pritrūks-
tantis motyvacijos ar įkvėpimo.

Integracijos idėjas skleisti 
padėjo ir Baltijos ugdymo cen-
tro sumanyta akcija „Suteik 
svajonei sparnus“. Centro am-
basadoriams pakvietus, daug 
organizacijų, bendrovių, geros 
valios žmonių nepagailėjo lėšų 
neįgaliųjų svajonei pasisemti 
žinių ir įkvėpimo – 300 šalies 
neįgaliųjų į didžiąją motyvaci-
jos konferenciją gavo nemoka-
mus bilietus. 

Vien iš Klaipėdos, Palangos 
ir Kretingos į Kauną atvyko per 
40 neįgaliųjų bei juos lydinčių 
artimųjų. „Žalgirio“ arenoje su-
tikti rateliais judantys Eglė Ba-
ranauskaitė, Jonas Kaupas ir 
Džiugas Mika džiaugėsi visų 
lektorių paskaitomis, o konfe-
rencijoje išgirstus patarimus 
ir pamokymus žadėjo paban-
dyti pritaikyti ir savo gyvenime. 

aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Iškalbingos Niko Vujičičiaus veido mimikos.

Iš Klaipėdos, Palangos, Kretingos atvykę neįgalieji džiaugėsi išgirdę daug 
įdomaus.

Medicinos 
pagalbos 

priemones 
gali išrašyti 
slaugytojai

(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 10 d. 
09:00 Po Seimo rinkimų. Politikų 

spaudos konferencija LDK Valdovų rū-
muose. Tiesioginė transliacija (su ver-
timu į gestų k.). 12:00 VRK pirmininko 
Zenono Vaigausko spaudos konferen-
cija. Tiesioginė transliacija (su vertimu 
į gestų kalbą). 12:25 Tikri vyrai. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 26 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Sportas. 21:10 
Orai. 21:14 Loterija „Jėga“. 21:15 Speci-
ali „Dėmesio centre“ laida. 21:55 Trum-
posios žinios. 22:00 Nematoma Lietu-
vos istorija. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 
6 s. 00:05 Savaitė. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos“. Ved. Ignas An-
driukevičius. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nematoma Lietuvos 
istorija. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, spalio 11 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

26 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 26 s. 
(kart.). 10:50 Nematoma Lietuvos istori-
ja. (kart.). 11:50 Speciali „Dėmesio cen-
tre“ laida. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
27 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Pasaulio futbolo čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva – Malta iš Vilniaus. 
Pertraukoje – Trumposios žinios. 23:45 
Trumposios žinios. 23:50 Premjera. Bo-
do. N-7. 6 s. 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7. 26 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Lietuvos humoro lyga. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos 
humoro lyga. (tęsinys, kart.). 05:25 Sep-
tynios Kauno dienos.

trečiadienis, spalio 12 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

27 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 27 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 12:15 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 28 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Italų kino magija. Premjera. Ne-
apolio dainos. N-14. 00:45 Trumposios 
žinios. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 27 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 13 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

28 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 28 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 29 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-

tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 LRT forumas. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. Laiptai į dangų. 
Rytojaus ilgesys. N-7. 2 s. 00:05 Trum-
posios žinios. 00:10 Tikri vyrai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas. N-7. 28 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mū-
sų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, spalio 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

29 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 29 s. 
(kart.). 10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
30 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Interaktyvi viktorina „Pa-
klauskim Lietuvos“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Švilpiko diena. 00:25 
Trumposios žinios. 00:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
29 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Interaktyvi vik-
torina „Paklauskim Lietuvos“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
balsas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis balsas. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, spalio 15 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Specia-

lus tyrimas. (kart.). 07:25 Premjera. Nauji 
Piterio Peno nuotykiai. 25 s. 07:50 Mūsų 
kaimynai marsupilamiai 3. 3/19 s. 08:15 
Džiunglių knyga 1. 8, 9 s. 08:40 Tatonka 
ir mažieji draugai. 2 s. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:05 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija. 10 d. Bendravimo 
ypatumai. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvū-
nų tėvai. 3 d. Į pagalbą kitiems. (subti-
truota). 13:55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
Ketverto ženklas. N-7. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 
16:30 Sveikinimų koncertas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:45 
Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Auksinis balsas. 22:55 Trumpo-
sios žinios. 23:00 Premjera. Be abejo, 
turbūt. N-7. (subtitruota). 00:50 Trum-
posios žinios. 00:55 Pasaulio doku-
mentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 
10 d. Bendravimo ypatumai. (subtitruo-
ta, kart.). 01:50 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai. 3 d. Į pagalbą ki-
tiems. (subtitruota, kart.). 02:45 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Ketverto ženklas. N-7. 
(kart.). 04:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, 
kart.). 05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, spalio 16 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 26 s. 09:25 Džiunglių kny-
ga 1. 10 s. 09:40 Premjera. Auklė Mun. 2 
s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/27 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Viduriniųjų Ry-
tų gamta. 4 d. Kaspija. Nematomas gy-
venimo lopšys. (subtitruota). 13:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Didžioji 
žydrynė. 2 d. Gyvenimas Monterėjaus 
įlankoje. Atgimimas. (subtitruota). 14:00 
Puaro. N-7. 5/3, 5/4 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės 
vėliavnešiai. 16:30 Tikri vyrai. 17:15 Lie-
tuvos humoro lyga. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Pono Byno atosto-
gos. 22:30 Trumposios žinios. 22:35 Ki-
no žvaigždžių alėja. Kelias. N-7. (kart.). 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Pasau-
lio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gam-
ta. 4 d. Kaspija. Nematomas gyvenimo 
lopšys. (subtitruota, kart.). 01:20 Pasau-
lio dokumentika. Didžioji žydrynė. 2 d. 
Gyvenimas Monterėjaus įlankoje. Atgi-
mimas. (subtitruota, kart.). 02:15 Puaro. 
N-7. 5/3, 5/4 s. (kart.). 04:00 Tikri vyrai. 
(kart.). 04:45 Klausimėlis.lt. 05:05 Sa-
vaitė. (kart.).

Pirmadienis, spalio 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:55 Simp-
sonai (9). N-7. 07:25 Simpsonai (10). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2444). N-7. 10:00 Si-
la. Kelias namo (6). N-7. 11:55 Ekstra-
sensų mūšis (5). N-7. 13:30 Simpsonai 
(11). N-7. 14:00 Simpsonai (12). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (632). N-7. 15:30 
Itališka meilė (31). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Naisių vasara. Sugrįžimas (56). N-7. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (25). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kobra 11 (7). N-7. 23:35 Kvantikas (7). 
N-14. 00:30 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius (1). N-14. 01:30 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (17). N-7.

Antradienis, spalio 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (7). N-7. 06:55 Simp-
sonai (11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(56). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (25). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2445). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(7). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(6). N-7. 13:30 Simpsonai (13). N-7. 
14:00 Simpsonai (14). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (633). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (634). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (32). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (57). N-7. 20:00 Prieš sro-
vę. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(26). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kažkas skolinto. N-7. 00:50 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (2). 
N-14. 01:45 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(18). N-7.

trečiadienis, spalio 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(57). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (26). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2446). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(8). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis (7). 
N-7. 13:30 Simpsonai (15). N-7. 14:00 
Simpsonai (16). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (635). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(636). N-7. 15:30 Itališka meilė (33). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(58). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (27). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 
Vikingų loto. 22:30 Apiplėšimas Bei-
kerio gatvėje. N-14. 00:50 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (3). N-14. 
01:45 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (19). N-7.

ketvirtadienis, spalio 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15). N-7. 07:25 Simpsonai (16). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(58). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (27). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2447). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(9). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis (8). 
N-7. 13:30 Simpsonai (17). N-7. 14:00 
Simpsonai (18). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (637). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(638). N-7. 15:30 Itališka meilė (34). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(59). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (28). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Naujoji dukra. 
N-14. 00:40 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius (4). N-14. 01:40 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (20). N-7.

Penktadienis, spalio 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (10). N-7. 06:40 Nuo-
tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpso-
nai (17). N-7. 07:25 Simpsonai (18). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(59). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (28). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2448). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(10). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(9). N-7. 13:30 Simpsonai (19). N-7. 
14:00 Simpsonai (20). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (639). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (640). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (35). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Gražuolė ir pa-
baisa. N-7. 21:10 Kodas L.O.B.I.A.I.: 
Paslapčių knyga. N-7. 23:45 Paveldė-
tojai. N-14. 02:00 Apiplėšimas Beike-
rio gatvėje. N-14.

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

čiukų istorijos (54). 07:00 Transforme-

Pirmadienis, spalio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (14). 07:00 "Ponas 
Bynas" (24). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (6) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (168). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (169). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (22). 13:20 
"Svajonių princas" (268). 13:50 "Sva-
jonių princas" (269). 14:20 "Mano lem-
ties diena" (4). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ap-
suptyje 2. Tamsos teritorija. N14. 00:25 
"Mentalistas" (1). N-7. 01:20 "Vampyro 
dienoraščiai" (16). N14. 02:10 "Juoda-
sis sąrašas" (13). N-7.

Antradienis, spalio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (15). 07:00 "Ponas 
Bynas" (25). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (7) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (170). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (171). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (23). 
13:20 "Svajonių princas" (270). 13:50 
"Svajonių princas" (271). 14:20 "Ma-
no lemties diena" (5). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Sumautos atosto-
gos Meksikoje. N14. 00:10 "Mentalis-
tas" (2). N-7. 01:05 "Vampyro dienoraš-
čiai" (17). N14. 01:55 "Juodasis sąra-
šas" (14). N-7.

trečiadienis, spalio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (16). 07:00 "Ponas 
Bynas" (26). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (10). 07:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (172). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (173). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (24). 
13:20 "Svajonių princas" (272). 13:50 
"Svajonių princas" (273). 14:20 "Ma-
no lemties diena" (6). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Geriausi mūsų vakarai. N-7. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Beatodai-
riški veiksmai. N14. 00:10 "Mentalis-
tas" (3). N-7. 01:05 "Vampyro dieno-
raščiai" (18). N14. 01:55 "Juodasis 
sąrašas" (15). N-7.

ketvirtadienis, spalio 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (17). 07:00 "Džonis 
Testas" (1). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (11). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (174). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (175). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:45 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:50 "Auklė" (25). 13:20 "Sva-
jonių princas" (274). 13:50 "Svajonių 
princas" (275). 14:20 "Mano lemties 
diena" (7). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 

19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Tikras teisingumas 
2. Mirties angelas. N14. 00:05 "Men-
talistas" (4). N-7. 01:00 "Vampyro die-
noraščiai" (19). N14. 01:50 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, spalio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (18). 07:00 "Džo-
nis Testas" (2). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (12). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (176). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (177). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (26). 13:20 
"Svajonių princas" (276). 13:50 "Sva-
jonių princas" (277). 14:20 "Mano lem-
ties diena" (8). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Blogiausias Lietuvos vairuoto-
jas. N-7. 22:00 Tamsiausia valanda. 
N14. 23:50 PREMJERA Piktieji numi-
rėliai. S. 01:35 Beatodairiški veiksmai 
(kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (1). 06:55 "Mažieji 
Tomas ir Džeris III" (41). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Harvis Biksas" (2). 
07:45 "Neramūs ir triukšmingi" (11). 
08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" (8). 
08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" (7). 
09:00 "Ponas Bynas" (7). 09:30 Tre-
jetas iš Rūgpienių kaimo. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Astro vaikis. 11:50 Mon-
te Karlas. N-7. 14:05 Pričiupom! N-7. 
14:30 "Gyvenimo šukės" (96). N-7. 
16:40 Bus visko. 17:35 Tik nesijuok. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS. PREMJE-
RA Smurfai 2. 21:45 PREMJERA Be-
veik mirtina. N-7. 23:50 PREMJERA 
Vaiduoklių namas 2. N14. 01:30 Tam-
siausia valanda (kart.). N14.

Sekmadienis, spalio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (2). 06:55 "Mažieji 
Tomas ir Džeris III" (42). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Harvis Biksas" 
(3). 07:45 "Neramūs ir triukšmingi" 
(12). 08:10 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (9). 08:35 "Tomo ir Džerio pasa-
kos" (8). 09:00 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:30 Atostogos Rūgpienių kai-
me. 10:00 KINO PUSRYČIAI Pane-
lė detektyvė. N-7. 11:55 Auklės die-
noraštis. N-7. 14:05 Pričiupom! N-7. 
14:30 "Didingasis amžius. Jos dideny-
bė Kiosem" (7). N-7. 16:40 Ne vienas 
kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Aš 
galiu. 21:55 2012 (2012). N-7. 01:00 
Beveik mirtina (kart.). N-7.

Pirmadienis, spalio 10 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 07:30 
"Tokia tarnyba" (11) (kart.). N-7. 08:25 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:25 
"Farų karai" (1) (kart.). 10:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (37) (kart.). 11:35 
"Prokurorų patikrinimas" (250) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (12). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(12). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (251). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (38). 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės. 2 (4). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Žemė - nau-
ja pradžia. N-7. 23:25 Yves Saint Lau-
rent (kart.). N14. 01:25 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 02:15 "Juodasis 
sąrašas" (7) (kart.). N-7. 03:00 "Juoda-
sis sąrašas" (8) (kart.). N-7. 03:45 Gy-
venimiškos istorijos (kart.). 04:30 Visi 
vyrai - kiaulės.. 2 (kart.). N-7. 04:55 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(37) (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 11 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (12) (kart.). N-7. 
08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:25 "Farų karai" (2) (kart.). 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (38) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (251) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (13). N-7. 14:50 "Tokia tarny-
ba" (13). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (252). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (39). 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vyrai 
- kiaulės. 2 (5). N-7. 21:00 "Pavariau" 
(12). N-7. 21:30 Madėjos liudytojų ap-
sauga. N-7. 23:55 Žemė - nauja pra-
džia (kart.). N-7. 01:45 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 02:35 "Vampyro die-
noraščiai" (8). N14. 03:15 "Kalbame ir 

rodome" (382). N-7. 04:00 Gyvenimiš-
kos istorijos (kart.). 04:45 Visi vyrai - 
kiaulės.. 2 (kart.). N-7. 05:10 "Kalbame 
ir rodome" (382) (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 12 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (13) (kart.). N-7. 
08:25 "Šuo" (3) (kart.). N-7. 09:25 "Mis-
tinės istorijos" (22) (kart.). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (39) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (252) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (14). N-7. 14:50 "Tokia tarny-
ba" (14). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (253). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (40). 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vy-
rai - kiaulės. 2 (6). N-7. 21:00 Pasie-
nio sargyba. N-7. 21:30 Pirmasis riteris. 
N-7. 00:15 Madėjos liudytojų apsauga 
(kart.). N-7. 02:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 03:10 "Vampyro die-
noraščiai" (9). N14. 03:55 "Kalbame ir 
rodome" (383). N-7. 04:40 Gyvenimiš-
kos istorijos (kart.). 05:25 Visi vyrai - 
kiaulės. 2 (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 13 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (14) (kart.). N-7. 
08:25 "Šuo" (4) (kart.). N-7. 09:25 "Mis-
tinės istorijos" (23) (kart.). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (40) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (253) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (15). N-7. 14:50 "Tokia tarny-
ba" (15). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (254). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (1). 19:30 
"Farų karai" (3). 20:30 "Farų karai" (4). 
21:30 45 kalibras. N14. 23:25 Pirma-
sis riteris (kart.). N-7. 01:55 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 02:45 "Vampy-
ro dienoraščiai" (10). N14. 03:25 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (12) (kart.). N-7. 
04:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (13) 
(kart.). N-7. 04:55 "Kalbame ir rodome" 
(383) (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 14 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(1). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (15) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (13). 
N-7. 09:25 "Žurovas" (14). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (1) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (254) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (16). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (16). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (255). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(2). 19:30 "Amerikietiškos imtynės" 
(40). N-7. 20:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (40). N-7. 21:30 Universalus ka-
rys. Sugrįžimas. N14. 23:10 45 kalibras 
(kart.). N14. 01:05 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (1) (kart.). N-7. 01:55 "Vampyro 
dienoraščiai" (11). N14. 02:35 Univer-
salus karys. Sugrįžimas (kart.). N14. 
03:55 "Žurovas" (13) (kart.). N-7. 04:45 
"Žurovas" (14) (kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 15 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (14) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (15) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (16) 
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 "Nepaprastai mieli!" 
(1). 11:00 Galiūnų čempionų lyga. Vo-
kietija. 12:05 "Pavariau" (12) (kart.). 
N-7. 12:35 "Mistinės istorijos" (24). 
N-7. 13:40 "Mistinės istorijos" (25). 
N-7. 14:45 "Mistinės istorijos" (26). 
N-7. 15:50 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (38). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 17:55 "Šuo" (5). 
N-7. 19:00 Pasienio sargyba (kart.). 
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Užsienietis. N14. 
00:00 AŠTRUS KINAS Pasienis. S. 
02:00 "Vampyro dienoraščiai" (10) 
(kart.). N14. 02:45 "Vampyro dieno-
raščiai" (11) (kart.). N14. 03:25 Mu-
zikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 16 d. 
06:30 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (25). N-7. 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena 
už visus" (79). N-7. 09:35 "Viena už 
visus" (80). N-7. 10:10 Beatos virtu-
vė. 11:05 "BBC dokumentika. Kačių 
paslaptys" (2). 12:10 "BBC dokumen-
tika. Kačių paslaptys" (3). 13:15 Svei-
kinimai. 15:50 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (1). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 17:55 "Šuo" (6). N-7. 
19:00 Miško karys. N-7. 21:00 "Juo-
dasis sąrašas" (9). N-7. 22:00 "Juoda-
sis sąrašas" (10). N-7. 23:00 Pašoki-
me. N-7. 01:00 Užsienietis (kart.). N14. 
02:35 Pasienis (kart.). S. 04:15 Miško 
karys (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

riai. Praimas (19). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (10). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (56). 08:30 Kempas 
ir draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Gardu Gardu. 10:00 Pasaulis 
pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Boltas. N-7. 12:55 Daktaras 
Dolitlis 3. PG. 14:45 Kvaišų šeimynė-
lės atostogos. N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis (12). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Iššūkis 
kaime. N-7. 21:00 Kunigo naudą vel-
niai gaudo. N-14. 22:45 Patrulių zona. 
N-14. 00:50 Gynėjas. N-14. 02:30 Nau-
joji dukra. N-14.

Sekmadienis, spalio 16 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (55). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (20). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (11). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (57). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Kaip pagauti Laimės 
paukštę. N-7. 12:30 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo. 14:10 Ponia Dautfajė. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (13). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:00 Įniršis. N-14. 00:50 
Auklė. N-14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Vokietijos kino teatruose 
rodoma prancūzų lyrinė 
komedija „Prancūziška 
porelė“. Nieko labai įdo-
maus: graži ir sėk mingai 
karjeros laiptais kopian-
ti advokatė Diana įsimy-
lėjo architektą Aleksan-
drą. Vasaros pradžioje fil-
mą rodė ir Lietuvoje. Vo-
kietijoje dėl šios juostos 
kilo nemažai diskusijų. 
Ypač tarp mažaūgių, nes 
filmo herojaus ūgis – vos 
136 cm. Galima spėlioti, 
kad Vokietijos žiniasklai-
da dar jaučia būtinybę 
recenzuoti rodomus fil-
mus, be to, pasižymi pi-
lietiškumu, jautrumu so-
cialinėms temoms, o neį-
galieji, susibūrę į grupes 
Facebook, atvirai aptari-
nėja jiems rūpimus klau-
simus, komentuoja įvai-
rius įvykius ir reiškinius. 

Rudaminoje (Vilniaus r.) gyve-
nančių Juditos ir Rimo Virbickų 
namų ramybę trikdo tik sunki 
pagrandukės Ramunės Barbo-
ros liga – progresuojanti ir ran-
dėjanti pūslinė epidermolizė. 
Vienuolikmetės kūnas visas nu-
sėtas didelėmis pūslėmis, kurios 
ilgainiui subliūkšta, ir lieka ran-
dai. Ypač pažeistas kaklas, nuga-
ra, rankos ir kojos. Visos kūne 
esančios gleivinės – akių, stem-
plės, ausų – taip pat nusėtos 
pūslėmis. Šią ligą lydi sąnarių 
kontraktūros, randinė stemplės 
stenozė ir randiniai ragenos pa-
žeidimai. Kitaip tariant, tikimy-
bė susirgti stemplės vėžiu arba 
apakti siekia 70 proc. 

Po sklandaus nėštumo Judi-
ta patyrė šoką – ji negalėjo su-
prasti, dėl kokių priežasčių ant 
naujagimės rankelės nebuvo 
odos gabalo. Kojytės, rankelės 
ir lūpos buvo nusėtos pūslėmis. 
Prieš 11 metų apie šią ligą ne-
buvo daug informacijos, todėl 
Judita ir Rimas aktyviai domė-
josi, kas vyksta visame pasauly-
je. Jie džiaugiasi, kad nuo pat Ra-
munėlės Barboros gimimo San-
tariškių vaikų ligoninės medikai 
rūpinosi ir globojo mergaitę. Iki 
šiol chirurginio skyriaus slauges 
Judita vadina mamomis. 

Dabar moteris prisipažįsta 
patyrusi didžiulį šoką tada, kai 
suvokė, jog aplink daugiau nė-
ra tokia liga sergančių vaikų. Ši 
vasara buvo ypač skausminga – 
kol jai ligoninėje buvo leidžia-
mi vaistai, mergytę pakirto sep-
sis. Taip pat Judita nerimauja ir 
dėl dukrytės akių – jau kelerius 
metus Ramunė Barbora nešio-
ja lęšiukus, kad gytų akelės. De-
ja, vaistai, kurie padėdavo anks-
čiau, jau nebepadeda. Ramunė-
lė kasdien turi dėvėti specialius 
drabužius ir avėti patogią avaly-

nę. Jos apatiniai drabužėliai tu-
ri būti trikotažiniai su siūlėmis, 
esančiomis išorėje. Pižamos turi 
būti pagamintos iš medicininio 
šilko. „Mums reikia daugybės 
kremų ir drabužių, kurie, deja, 
nekompensuojami. Būtume la-
bai dėkingi, jei kartą per metus 
valdžia sugebėtų Ramunei skir-
ti šiuos drabužius ir reikalin-
gas priemones. Mums nereikia 
grynųjų pinigų – mums reikia 
priemonių, kurias panaudosi-
me tikslingai“, – aiškino moteris. 

J. Virbickienė kovoja, kad 
pūslinė epidermolizė būtų 
įtraukta į sunkių ligų sąrašą. 
Kol to nėra, moteris negali gauti 
nedarbingumo vykti kartu į sa-
natoriją, dalis vaistų nėra kom-
pensuojami. „Dauguma stebisi, 
kai pasakome, jog jai priskir-
tas sunkus neįgalumas su slau-
ga. Bet juk taip ir yra. Tai, ką da-
bar matome, yra sunkaus darbo 
ir nuolatinių ašarų rezultatas. 
Šimtus kartų dukra sakė neno-
rinti sportuoti, nes jai skauda 
kūnelį. Taip pat reikia nuolat 
tepti pūsles. Užsienio medikai 
negali atsistebėti, kad mažoji 
dar visai neblogai atrodo – jai nė 
karto nėra operuotos rankytės, 
o juk odelė nuo pūslių traukia-
si, todėl tokia liga sergantiems 
vaikams operacijos yra numa-
tomos“, – guodėsi Judita. 

Mama įsitikinusi, kad nėra 
reikalo nekalbėti vaikui apie li-
gą. „Nors kartais pokalbius lydi 
ašaros, vis dėlto dažnai save guo-
džiame, kad yra dar skaudesnių 
ligų atvejų. Dirbu Nacionalinio 
vėžio instituto reanimacijoje – 
ten kasdien matau kraupius vaiz-
dus. Kartais dukros liga man ne-
atrodo pats blogiausias varian-
tas“, – neslėpė moteris. Susitai-
kyti su sparčiai progresuojančia 
liga Juditai padeda vyras Rimas. 

Vienuolikmetės kūną paženklino 
kankinanti liga

Gerda Morozovienė portale lrytas.lt rašo apie reta liga sergan-
čios mergaitės rūpesčius. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalius ar elgesio sutrikimų 
turinčius vaikus auginantys 
kauniečiai sulauks kompleksi-
nės pagalbos. Duris atvėrusio-
je „Pojūčių klinikoje“ laukiami 
ne tik mažieji pacientai, bet ir 
jų šeimų nariai.

Labdaros ir paramos fondo 
„Algojimas“ Kauno regiono pa-
dalinio vadovė Lina Samuolytė 
tvirtina, kad „Pojūčių klinikos“ 
metodika paremta kompleksi-
niu pojūčių lavinimu meno (dai-
lės, muzikos, šokio), kvapų ir ju-
desio terapijos pagalba, o taip 
pat pasitelkiant specialią įrangą.

 „Pojūčių klinikoje“ dirba 
specialistų komanda: psichote-
rapeutas, meno terapeutas, psi-
chologas, socialinis darbuoto-
jas, kineziterapeutas, ergotera-
peutas, logopedas ir atvejo va-
dybininkas.

„Vienas iš mūsų išskirtinu-
mų yra būtent tai, jog visi šie 

specialistai dirba išvien, papil-
dydami vienas kitą“, – pasakoja 
L. Samuolytė.

Kita naujosios organizacijos 
ypatybė – darbas su tėvais. Tik 
pabendravus su namiškiais, su-
sipažinus su situacija ir ją išana-
lizavus, pereinama prie kito eta-
po – individualaus plano suda-
rymo kiekvienam vaikui. 

Esant reikalui gali būti kvie-
čiami vaiko lankomos ugdymo 
įstaigos specialistai, vaiko gy-
dytojas ir netgi seneliai ar kai-
mynai. Kompleksinės paslau-
gos skirtos vaikams, turintiems 
fizinę negalią, elgesio, emocijų 
ir kitų sutrikimų. Specialistai 
taip pat pasirengę padėti išgyve-
nantiems psichologines krizes 
dėl tam tikrų aplinkos veiksnių, 
pavyzdžiui, tėvų skyrybų, paty-
čių mokykloje, šeimos narių pri-
klausomybių, artimųjų netekčių 
ir panašiai.

Vaikus su fizine negalia auginantys 
tėvai galės atsikvėpti

Portalas alfa.lt rašo apie kompleksines paslaugas negalią ar 
emocijų sutrikimų turintiems vaikams. 

Kadras iš filmo „Prancūziška porelė“.

Kas svarbiausia šioje 
meilės istorijoje?

Diana (aktorė Virdžinija Efi-
ra) restorane susiginčijo su savo 
buvusiu vyru ir verslo partneriu. 
Susinervinusi išėjo, palikusi ant 
stalo savo telefoną. Po kurio lai-
ko ji sulaukė skambučio. Telefo-
ną rado architektas Aleksandras 
(aktorius Jeanas Dujardinas), ku-
ris paspaudė nuorodą „namai“ ir 
išgirdo švelnų, užburiantį balsą.

Tiesą sakant, juodu beveik 
iškart ėmė flirtuoti. Abiem pa-
tiko ragelyje išgirstas balsas. Be 
tokios įžangos Diana gal nebūtų 
įsimylėjusi mažaūgio Aleksan-
dro. O šis gauto šanso nepaleido. 
Jis turtingas, daug pasiekęs savo 
profesijoje, protingas, sąmojin-
gas, bet, deja, mažiukas.

Pagrindinio herojaus ūgis 
šioje istorijoje – svarbiausias ak-
centas. Vaidmuo atiteko prancū-
zų kino žvaigždei J. Dujardinui, 
jau turinčiam „Oskarą“ (už vaid
menį nebyliojo kino filme „Artis-
tas“, kuriame veiksmas vyksta 
prieškario Holivude) ir dar ke-
lis svarbius apdovanojimus. Ar 

Sulaukė savo princo – 
ne ant balto žirgo

garsusis aktorius yra mažaūgis? 
Ne, jo ūgis – 182 cm. Štai dėl to 
ir diskutuojama.

Taip viliojami žiūrovai
Visi supranta, kaip svarbu, 

kad filme vaidintų žvaigždė. 
Garsi pavardė afišoje pritraukia 
žiūrovus. Todėl įvairiais triukais 
pasiektas efektas, kad architek-
tas visą laiką žiūrėtų į Dianą iš 
apačios. Kartais dėl to jam teko 
vaikščioti keliais, kartais gelbėjo 
dubleris ar kompiuterinė techni-
ka. Be abejo, išėjus filmui į ekra-
nus, kino žvaigždei teko duoti ne 
vieną interviu ir aiškintis, kodėl 
jis ėmėsi tokio vaidmens. „Šis 
filmas – ne dokumentika, – sa-
kė aktorius. – Jei būtų kuriamas 
dokumentinis filmas, aišku, re-
žisierius pakviestų mažaūgį ak-
torių. O čia – pasaka apie meilę, 
bet ne kova už neįgaliųjų teises.“

Pasaka ne pasaka, bet vis 
tiek... Daugelis Vokietijos maža-
ūgių įsitikinę, kad mažaūgis filme 
būtų tikęs labiau – juk jų kūno 
proporcijos visai kitokios. 

Tad ne vienas kritikas puolė 
filmą: idėja puiki, bet jos įgyven-
dinimas prasilenkė su realybe. 
Būtų daug įdomiau, jei gražioji 
Diana pamiltų tikrą mažaūgį, o 
ne dailiai sudėtą Aleksandrą. Fil-
mo kūrėjai nuėjo lengviausiu ke-
liu, pasitelkę „Oskaro“ laimėtoją.

Ta proga prisimintas 
serialas „Sostų karai“

Taip, šiame seriale vaidina 
vokiečių kilmės amerikiečių ak-
torius Peteris Dinklage, dėl ku-
rio moterys tiesiog alpsta. Pete-
rio ūgis – toks pat, kaip prancūzų 
filmo herojaus. Ir grožio jam ne-

stinga. Gal tiesiog netiko tokiai 
meilės istorijai, vis dėlto pritrū-
ko šarmo ar charizmos?

Peteris iki „Sostų karų“ su-
vaidino daugybę įvairaus plau-
ko magų ir nykštukų, bet jis turi 
savo taisykles. Niekada nevaidi-
no juokingo tipažo, nesutikdavo, 
kad jam priklijuotų dideles ausis 
ar ilgą nosį.

Apie kompleksus
Viename interviu žurnalistė 

taršė ir taršė J. Dujardiną, steng-
damasi iškvosti, kiek jam svar-
bus buvo mažaūgio vaidmuo, 
kaip pasikeitė jo požiūris į neįga-
liuosius. Po visų mandagių frazių 
aktorius vis dėlto pripažino, kad 
tai – filmas ir apie kompleksus. 
„Niekas nebūna nuolat laimin-
gas, – sakė aktorius. – Buvo ir 
man juodų laikų, kai kankinausi 
dėl įvairių kompleksų. Taip bu-
vo visus ilgus metus mokykloje. 
Vaikystės prisiminimai pasivy-
davo ir vėliau, užaugus.“

Anot aktoriaus, jis liko stip
rus tik todėl, kad gyvena Pran-
cūzijoje, nesusiviliojo persikel-
ti į Holivudą, kaip daugelis jam 
pranašavo. Laimingas su šeima 
gyvena Paryžiuje, mažaūgio ar-
chitekto vaidmens kiek išmuštas 
iš vėžių, bet vis tiek džiaugiasi, 
kad teko vaidinti nekasdieniame 
filme, sulaukusiame tiek įvairių 
atsiliepimų. 

Įdomu, kad filmą kino teatre 
žiūrėję mažaūgiai pasakoja, jog 
įprasto ūgio žiūrovai filmo metu 
ne kartą dairėsi ir stebėjo jų re-
akciją. Jie juokėsi iš skirtingų da-
lykų – kaip ir gyvenime.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Iš nuosavo riebalinio audinio 
išskirtos kamieninės ląstelės 

neretai pavadinamos medici-
nos ateitimi. Jos naudojamos lė-
tinant senėjimo procesus, veido 
ar kaklo odos, dylančių sąnarių 
regeneracijai. Artimiausiu metu 
minėtos procedūros vis plačiau 
bus taikomos Lietuvos medici-
nos įstaigose, nes baigta ruošti 
kamieninių ląstelių išskyrimo 
iš paciento riebalinio audinio ir 
panaudojimo metodika.

Minėtai metodikai pareng-
ti prireikė daugiau nei pusan-
trų metų – Lietuva dar praėju-
sių metų kovo mėnesį įteisino 
inovatyvias kamieninių ląstelių 
procedūras praktinėje medici-
noje ir Baltijos šalyse tapo vie-
na iš lyderių.

„Ką tik parengta metodika 
užtikrins aukštus ir vienodus 
kokybės standartus atskirose 
gydymo įstaigose, taip pat kels 
šalies medicinos lygį“, – neabe-
joja Dainius Balčiūnas, „DR Kli-
nikos“ plastikos chirurgas. „DR 
Klinikos“ gydytojai, specialiuo-
se mokymuose įgiję reikalingą 
kvalifikaciją, dar pernai pradė-
jo taikyti Lietuvos mokslininkų 
patentuotą kamieninių ląstelių 
SVF CURE procedūrą.

„Per pusantrų metų atlikome 
beveik šimtą procedūrų, dažniau-
siai veido, kaklo odos, sąnarių re-
generacijai”, – sako D. Balčiūnas.

Kamieninės ląstelės iš rie-
balinio audinio išskiriamos Au-
dinių banko laboratorijoje. Tai-
kant inovaciją laboratorijos spe-

cialistai sugeba iš paciento rie-
balinio audinio išskirti nuo 50 
iki 300 mln. kamieninių ląstelių,  
t. y. gerokai daugiau nei taikant 
kitas panašias kamieninių ląste-
lių išskyrimo technologijas.

 Dalis išskirtų kamieninių ląs-
telių panaudojama iškart. Kitos 
užšaldomos licencijuotame Au-
dinių banke UAB „Froceth“ Vil-
niuje ir gali būti panaudotos dar 
kelioms procedūroms po ke-
lių mėnesių ar net kelių dešim-
tmečių. 

SVF procedūra – autologinė, 
t. y. iš paciento riebalinio audi-
nio išskirtas kamienines ląste-
les galima panaudoti tik jo pa-
čio kūno gijimui ar regeneraci-
jai paskatinti. 

„Bičiulystės“ inf. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Pažangios medicinos inovacijos 
prigyja Lietuvoje
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybosPrie kūrybos 
šaltinio

Jūs man išbūrėt, 
ramunėlės   

Jūs man išbūrėt, ramunėlės,
Kelius drugelių mėlynų,
Man žalio miško, žalio sodo
Jaunam klajūnui be namų

Su ryto vyturio giesmelėm
Sidabras supasi žieduos,
Pakilo mėlyni drugeliai
Ir aš, toks giedras, juos 

vejuos. 

Ir nežinau, kada pavargsiu,
Pavargęs liksiu vienumoj,
O kai ateis naktis juodžiausia,
O kas pakvies mane namo?.. 

Aš vis regėsiu ramunėlę,
Kur būrė dalią man jaunam,
Man, žalio miško, žalio sodo
Visi pavasariai vienam.

Giesmė lelijai ir takažolei
„Kaipgi gražus gražus rūtelių 

darželis
Pilnas jau prisėtas žalių žolynų“ –
Kunigas Vienužis* pagerbė gėlelę,
Žadančią vainiką broliui dovanų.

Gražia kalba apkabinu abi.
Abi žiedų gimtinei nusilenkia.
Lelija, tu tyra, tu žiedu nuostabi,
Takažole, gėlė kukli iš Dievo rankų.

Jei atidus, Leliją dainose girdi,
Ją iš dainos Vienužio kaip, o kaip gi
Giesmių ji Lelija, litanijų širdis,
Ji giesmę taip visų brangiausią 

teigia.

Tu Lelija balta, altoriaus iškelta,
Eilėraščių giesmių šventoji
Takažole, gėle, mes miname tave,
O tu mums širdį dovanoji.

Tuo kantrumu iš Dievo tu šventa.

*Liaudyje vadinamas Vienužiu kunigas 
poetas Antanas Vienažindis.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

B. Kondratas ir sulaukęs 100 metų kuria eiles 
Grigiškėse gyvenantis žinomas poetas bronius kondrotas, 9 

poezijos knygelių autorius, pernai spalį sulaukęs garbingo šimtmečio 
jubiliejaus, ir toliau stebina savo šviesiu protu, išmintimi, gera atmin-
timi ir, žinoma, kuria eilėraščius. 

Nors tėvelio jėgos jau senka, jam stiprybės ir jėgų suteikia 
poezija, artimųjų dėmesys, svečių apsilankymas.

Nuo jaunystės augome ne tik su eilėraščiais bet ir su liaudiška 
daina. Tėvai jaunystėje gražiai dainavo. Todėl, kaip ir anksčiau, tėvelis 
labai mėgsta klausytis dainų ir, kiek gali, pats kartais padainuoja kar-
tu su mumis. Tėtis yra parašęs ir keletą romansų. B. Kondrato roman-
sus atlieka Grigiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Šaltinėlis“. 
Jo vadovė ir dalyviai lankėsi pas poetą, dainavo jo romansus bei 
kitas liaudies dainas. 

Pateikiu dar niekur nespausdintą Broniaus Kondrato romansą 
„Jūs man išbūrėt, ramunėlės“ (jam pats sukūrė muziką) ir naujausią 
eilėraštį „Giesmė lelijai ir takažolei“. 

violeta kOndRataitė-kulikauskienė

Jos paprašytas ateina seniūnas 
Petras. Pažvelgęs į Kaziūnės 

veidą, nustemba – ji net spirga 
lovoje, taip nori namo. Ir daiktus 
susimetusi į maišelį, ir rūbus pa-
siruošusi, visa jos išvaizda tarsi 
šaukia: „Vežkit mane namo“. At-
eina palatos gydytojas, skyriaus 
vedėjas, sesutės, bando protinti 
Kaziūnę, bet ji teištaria vieninte-
lį žodį: NAMO. Petras šiaip taip 
įkalba palaukti iki rytojaus – tu-
rįs susisiekti su Benu, paruošti 
trobą, kad ligonė nesušaltų, nes 
drėgmė baigia išvaryti iš proto, 
lyja ir lyja, galo nėra tam lietui, 
turbūt artinasi tvanas. Sugrįžus 
Lina pabus per naktį, o paskui 
matysim. Bet Kaziūnė paprašo 
surasti Šimuką, o Linos nereikia. 
Nustebęs Petras išeina.

– Ta liga visai sumaišė jai 
protą, – stebisi seniūnas, bet pri-
siminęs diagnozę, viduje nusi-
purto: – ir kas pagalvotų, kad jai?

Ir Kaziūnė nesivarto be nau-
dos, visiems dėkoja.

– Šitiek dienų prasivoliota 
ligoninės lovoje, – kalba ji. – Ir 
prausė, ir valė, maitino darbš-
čios bitelės, o kiek badė, vaistus 
girdė, kiek kartų iš ano pasaulio 
sugrąžino – širdį parodė. Dabar 
prašom pas mane į svečius: kuo 
turtinga, tuo pasidalinsiu, pa-
mylėsiu šimtmetiniu vynu, eže-
ro grožį parodysiu. 

Išdalina dovanas ir laukia 
atei nančio ryto, bet laikas, lyg ty-
čia, neskuba. Ak, tos gruodžio va-
landos. Tik popietė – ir temsta, gal 
kad lauke neveria akies sniegas. 
Didelės plačios balos susilieja su-
darydamos nedidelius ežerėlius, 
o iš dangaus leidžiasi pilkos liūde-
siu dvelkiančios marškos. Pavar-
gęs vėjas slepiasi miško tankmėje 
ir ta šlapia, kraupiai tamsi tyla tar-
si pranašauja kažkokią nelaimę.

– Ir oras lyg vėžys, – linguo-
ja galvą Kaziūnė, laukdama ryto.

Tačiau visos naktys pasibai-
gia, praeina ir ši. Ji važiuoja na-
mo. Kelionė nelinksma, gam-
ta staugia pasiutusio šuns bal-
su, lenkia pakelės medžius prie 
žemės ir greitukės vairuotojas 
spaudžia greičio pedalą: dar me-
dis užgrius. Kelio balos tyška di-
deliausiais purslais, o jie visi pri-
laiko Kaziūnę, kad mažiau purty-
tų. Pagaliau miško keliukas pasi-
baigia ir išnyra Kaziūkynė, kaip 
juokais įvardija Benas. Draugiš-

kos rankos labai atsargiai neša į 
trobą, sodina lovoje, tik retkar-
čiais vogčiom pažvelgia, lyg no-
rėdami nuspėti, kiek sustiprėjo 
vėjas. Kaziūnė gražiai visiems 
padėkoja, ragina grįžti ir, susi-
radusi akimis Šimuką, linkteli 
šiam pasilikti. Greitukei nušvil-
pus miestelio pusėn, ji papasa-
koja sapną ir paprašo Šimuko 
iškasti butelį. Tik labai labai at-
sargiai. Bandys gelbėtis. 

– Tik atsargiai, Šimuk, tik 
atsargiai, – vis kartoja lyg mal-
dą ligonė.

Šimukas patraukia pečiais – 
kažkokie monai. Bet jeigu prašo, 
eis ieškoti. Ima kastuvą, Kaziūnė 
akimis parodo pasiimti į kardą 
panašų peilį, ir pirmyn. Žemė ne-
įšalusi, išeina į lauką ir nustemba 
– vėjas nurimo, tyla, tarsi audros 
išversti medžiai sugulė poilsio ir 
tuoj vėl atsistos ant kojų. 

„Elžbieta skuba padėti“, – šyp-
teli vyras ir žygiuoja Kaziūnės 
nusakytom žymėm. Ištyrinėjęs 
sodo medžius nustemba aptikęs 
ne vieną, o dvi laukines kriaušes: 
žinok, kad geras, kurią Kaziūnė 
turėjo omeny. Gal pabandys kas-
ti po ta, arčiau miško. Sodo žemė 
įmirkusi lyg kempinė, bet vyras 
klaupiasi ir pradeda darbą: cen-
timetras po centimetro skverbtis 
gilyn, prašyti žemės atiduoti ką 
slepianti. Tyška purvas, sušlapi-
na kelnes, bet kantriai braunasi į 
šaknų raizgalynę. Peilis atsitren-
kia į kažką kietą ir vyras lengviau 
atsidūsta – rado. Tačiau iškrapšto 
keistos formos akmenį. Daugiau 
kriaušė nieko neturi. Jis atidžiai 
apžiūri medį, šis, jo akiai, gerokai 
per jauno amžiaus, kad Elžbieta 
būtų spėjusi pakasti butelį. Ban-
dys ieškoti po antrąja kriauše. 
Nusibraukia prakaituotą kaktą, 
išsišnypščia nosį ir atsidusęs vėl 
imasi darbo. Praeina laiko gaba-
las, sušyla lyg po pirties, o žemė 
nenori atiduoti paslėpto. „Paka-
siu dar, jeigu nerasiu...“ – ir kas-
tuvas šonu užkabina slėpinį. Su-
drebėjęs iš nuostabos Šimukas 
pašoka ant kojų, meta kastuvą 
ir svarsto, kaip atsargiau iškasti 
radinį – Kaziūnės peilis perne-
lyg grubus. Iš kišenės ištraukia 
savadarbį įrankių komplektėlį 
ir, pasirinkęs panašųjį į pincetą, 
pradeda kapstyti žemę. Šimuką 
pagauna azartas: milimetras po 
milimetro pradeda ryškėti bute-
lio kaklas, šonai ir pagaliau jis iš-
lenda iš žemės. „Pagaliau“, – atsi-
dūsta nuo įtampos pavargęs vy-
ras ir skuba pradžiuginti ligonę. 
Pamačiusi brangųjį radinį, Kaziū-
nė išsišiepia lyg jaunamartė ir, pa-
kilusi nuo lovos, ragina:

– Atidaryk, Šimuk, aš neį-
veiksiu.

Šimukas, nuvalęs butelį, var-
to, žiūri, sprendžia, kaip atida-
ryti. Laimei, savadarbių įrankių 
komplektas po ranka. Atlenkia 
į vinį panašų instrumentą ir at-

sargiai krapšto. Laikas susto-
ja vietoje, kol kamštis tarsi pats 
įšoka vyrui į rankas. „Gerai pa-
vyko, – nusišypso Šimukas. – Ka-
ziūnė iš karto viso butelio neiš-
gers, reikės vėl užkimšti.“

Jis niekad nepamirš Kaziū-
nės žvilgsnio – taip žiūri skęs-
tantysis, griebdamas šiaudą. Ji 
prašo pakratyti butelį, atskai-
čiuoti dvidešimt lašų, praskiesti 
puse stiklinės vandens ir, pada-
rius ko prašė, išgeria. Vos spėja 
pagauti ją besusmunkančią. Ta-
čiau Kaziūnė pasipurto lyg nuo 
šalnos ir atsitiesia.

– Lyg žaibu nutvieskė vidų, – 
murma ji. – Gal pasveiksiu?

Šimukas tyli. Galvoja, ką da-
rytų būdamas jos vietoje? Tur-
būt nebėgtų iš ligoninės, o gal 
pultų gerti gyvatės ar rupūžės 
antpilus – ištikus tokiai bėdai, 
gyvas rytų. 

Kaziūnė atsikvoši, pastebi 
padengtą stalą ir kviečia Šimuką 
užkąsti. Jis nesibrangina, kem-
ša už tris, nežino, kada vėl turės 
laiko prisėsti. Pavalgęs dėkoja, 
kaip nepamiršta padėkoti žmo-
nės, vaikystėje turėję daug alka-
nų dienų.

– Važiuok namo, – ragina Ka-
ziūnė. – Sustiprės vėjas, medis 
užvirs, kaip išvažiuosi?

Šimukas nori jai papriešta-
rauti, kad audra nusilpo, bet pa-
žvelgęs pro langą, pamato sodo 
medžius, šokančius vėjo šokį.

– Atvažiuok ketvirtadienį su 
pasu, – prašo Kaziūnė. – Petras 
atveš notarą. Noriu tau palikti 
gyvenimą. 

– Man ? – nustemba Šimukas. 
– Ir tavo vaikams. O čia paimk, 

nupirksi žmonai skalbyklę. Buvau 
pasiėmusi į ligoninę, neėmė, net 
gėdos apturėjau. – Kaziūnė kiša 
piniginę su solidžiu turiniu. – Pa-
imk, – mato jo dvejones. – Sun-
kiausias darbas – skalbimas, ta-
vo žmonos rankos kruvinai pra-
trintos, šitiek vaikučių apskalbti.

– O gal, sakau, kraustykis 
pas mus, nors ir dabar. Maniš-
kės auksinė širdis, nenuskriaus.

– Palaukim. Dar trupinį pa-
laukim, – viltingai tęsia Kaziūnė.

Likusi viena susiranda tą 
šlykštų tepalą, pasikėlusi rūbą 
apnuogina reikalingą vietą ir te-
pa atsargiai, vos vos įtraukdama 
oro, kad nesupykintų. Lyg ir nie-
ko, nepykina. Pasijunta labai nu-
siplūkusi ir išsidriekia lovoje. Ją 
užplūsta seniai laukta ramybė. 
Kaip ten sakė Elžbieta? 

Kaziūnė pažiūri į ant sienos 
kabantį močiutėlės portretą, 
staiga portretas ima didėti, pa-
sidaro sulig žmogaus ūgiu, iš jo 
išlipa jauna moteris ir prisėda 
šalia gulinčios Kaziūnės. 

– Aš – Elžbieta, Lauryno žmo-
na ir tavo tėvelio Kazimiero se-
suo, – sako ji.

Gražina čekavičienė
Jonava 

Kelionė namo
(ištrauka iš ruošiamo novelių romano)

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmė
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