
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2016 m. spalio 20–26 d.,   Nr. 41 (1330)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

„Vilties paukštė“ vėl iškleidė 
sparnus skrydžiui per Lietuvą

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Autobusiukas – 
savivaldybės įstaigai 
Lengvųjų automobilių, pritai-

kytų neįgaliesiems vežti, paskirs-
tymo 2016–2018 metais tvarkos 
aprašas numato, kad NRD direk-
torius, atsižvelgdamas į Neįga-
liesiems pritaikytų automobilių 
paskirstymo komisijos siūlymus, 
pirmiausia tvirtina savivaldybių, 
kurioms bus skirti automobiliai, 
eilę. Tada savivaldybės pačios pa-
renka organizacijas, kurioms ati-
teks autobusiukai. Tai turi būti 
savivaldybėje veikianti asociaci-
ja arba labdaros ir paramos fon-
das. Didžiųjų neįgaliųjų asocia-
cijų vadovai nustebo, kodėl tarp 

gavusių automobilius atsirado 
Alytaus miesto socialinių pas-
laugų centras ir Joniškio socia-
linių paslaugų centras. Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Jelena Ivančenko įsitikinusi, kad 
automobiliai turėtų būti skiriami 
neįgaliųjų organizacijoms. 

Alytaus miesto Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Sonata 
Dumbliauskienė teigia, kad au-
tobusiukas buvo siūlytas visoms 
savivaldybės nevyriausybinėms 
organizacijoms, tačiau jos atsisa-
kė, todėl jis ir skirtas Socialinių 
paslaugų centrui, kuriame kas-
dien lankosi ir fizinę, ir proto ne-
galią turintys asmenys, jie čia at-
vežami, todėl autobusiukas labai 
reikalingas. 

Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Daiva Lat
vytė patikino, kad jiems autobu-
siuko niekas nesiūlė. Ankstes-
nė draugijos pirmininkė Jūra-
tė Kamičaitienė buvo pateikusi 
paraišką dėl automobilio ir jau 
tikėjosi, kad šiemet jį gaus, ta-
čiau jokios informacijos apie tai 
nesulaukė. Tiesa, paraiška bu-
vo pateikta Neįgaliųjų užimtu-
mo dienos centro, kurio steigė-
ja yra Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugija, vardu. Pasak J. Kami-
čaitienės, pati draugija negalėjo 
tikėtis automobilio, nes jau bu-
vo jį gavusi prieš 9 metus (Len-
gvųjų automobilių, pritaikytų 
neįgaliesiems vežti, paskirsty-
mo 2016–2018 metais tvarkos 

Perėją žada 
perprojektuoti

Pilaitės mikrorajone nema-
žai žmonių su negalia, vien socia
liniuose būstuose jų gyvena per 
80, gausu mažus vaikus auginan-
čių jaunų šeimų, mamų su vaikų 
vežimėliais, senjorų, todėl nau-
josios požeminės perėjos netin-
kamas pritaikymas sukėlė daug 
diskusijų. 

Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos projektų koordinatorė Pi-
laitės gyventoja Ginta Žemaitaitytė 
neslepia nusivylimo, kad dar viena 
Vilniaus požeminė pėsčiųjų perėja 
bus sunkiai prieinama žmonėms 

su negalia. Anksčiau požeminėse 
perėjose prie Vilniaus miesto sa-
vivaldybės, prekybos centro „Pa-
norama“ bei Lietuvos vaikų ir jau-
nimo centro sumontuoti liftai jau 
daug metų neveikia.

Požeminę pėsčiųjų perėją 
po Pilaitės prospektu ties Pa-
pilėnų gatve sumanyta įrengti 
dar prieš 14 metų. Tuomet dar-
bai buvo pradėti, bet nebaigti. 
2008 metais projektas vėl pri-
simintas, jis pataisytas – vietoje 
numatytų liftų nuspręsta įreng-
ti nuožulniuosius keltuvus, mat 
liftai buvo įvertinti kaip bran-
gus ir nepatikimas sprendimas.  

Iš namų be palydovo – nė žingsnio 
arba kaip neįgaliesiems pritaikomos požeminės pėsčiųjų perėjos?

Spalio pradžioje Vilniuje, 
Pilaitės mikrorajone, ati-
daryta dar viena požemi-
nė pėsčiųjų perėja. Mies-
to valdžia džiaugėsi nau-
ju objektu, tačiau miestie-
čiai jau atidarymo dieną 
perėjai turėjo nemažai 
pastabų. Naujoji perėja 
žmonėms su negalia pri-
taikyta netinkamai, o ir 
įrengtas keltuvas veikė 
mažiau nei savaitę.

Aplinka visiems

Dėl specialiųjų 
automobilių 
skirstymo – 

nepasitenkinimas 

Prieš porą savaičių Neį-
galiųjų reikalų departa-
mentas (NRD) prie Soci-
alinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos neįgalių-
jų organizacijoms perda-
vė 20 autobusiukų. Nau-
jų transporto priemonių 
raktelius gavusios orga-
nizacijos patenkintos, ta-
čiau neįgaliųjų skėtinių 
asociacijų vadovams ky-
la nemažai klausimų, ko-
dėl būtent toms, o ne ki-
toms organizacijoms ati-
teko automobiliai. 

Po to, kai rašėme

Keltuvą išbandžiusi Jurgita Masiulionytė atkreipė dėmesį, kad sulaukti pa-
kylančio keltuvo ir nusileisti iš viršaus į apačią užtrunka apie 10 minučių.(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos puoselėjamas ren-
ginys „Vilties paukštė“ 
vėl leidosi į kelionę. Šį 
rudenį muzikos šventė 
aplankys šešis miestus – 
Alytų, Švenčionis, Tau-
ragę, Šiaulius, Karteną 
ir Kaišiadoris. Į pirmą-
jį vokalinių ansamblių, 
kaimo kapelų, instru-
mentinės muzikos atli-
kėjų pasirodymą Alytuje 
atvyko 11 meno mėgėjų 
kolektyvų iš pietų Lietu-
vos. Lietuvos neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
Jelena Ivančenko daini-
ninkams, jų vadovams 
dėkojo už meilę muzikai, 
širdies šilumą, už Dzūki-
jos sostinei padovanotą 
skambią dainų pynę.

Integracijos keliu

Ansamblių repertuare – 
savo krašto dainos

Dzūkija, Sūduva, Lietuva – sa-
vosioms tėviškėms, gimtajam 
kraštui „Vilties paukštės“ daini-
ninkai negailėjo nei šiltų žodžių, 
nei gražių dainų. Kokiais keliais 
bekeliaučiau, / Tėviškėn mintys 
nuves. / O mylimas mano krašte, / 
Nuolat ilgiuosi tavęs, – toną davė 
pirmasis į Alytaus miesto teatro 
sceną pakilęs Varėnos rajono ne-
įgaliųjų draugijos folkloro ansam-
blis „Atgaiva“. Ir jau netrukus visa 
salė kartu su tautiniais drabužiais 

pasipuošusiomis Daivos Kielienės 
vadovaujamomis moterimis dai-
navo: Kampeli širdžiai brangus, / 
Esi pasauly tu vienas...

Varėniškėms atitarė ir Laz-
dijų rajono neįgaliųjų draugijos 
kolektyvas „Atjauta“. Romo Ma-
zėčio vadovaujamas ansamblis 
net visą savo programą pavadi-
no „Teskamba dzūkiška daina“. 
„Už gimtinės klonius“, „Mano kai-
mo daina“, „Dusia“ – lyriškos dai-
nos plukdė prisiminimų vingiais.

Dzūkijos sostinėn susirinku-

sius svečius dar labiau savan 
kraštan viliojo šiemet savo gy-
vavimo 20metį atšventęs Aly-
taus rajono neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Šypsena“. Dar prieš 
nuskambant jų dainoms į publi-
kos širdis plūstelėjo Vaclovo Ma-
tažinsko eilės: Čia grybai, uogos, 
čia daina, / Čia dzūkiškos vestu-
vės, / Ant lapo iškepta banda / Ir 
savos paslaptys virtuvės. Vieną 
„Vilties paukštei“ parengtą kūri-
nį „Šypsena“ sudainavo dzūkiškai.  

Šventę pradėjo Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atgaiva“.

Dzūkijon viliojo Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šypsena“.

(nukelta į 3 psl.)



Tauragė: 
�� Vladislovas Kirkickas 

„Bičiulystei“ rašo apie spal-
vingą ir įdomią rudenėlio 
šventę. 

Į Tauragės rajono ne-
įgaliųjų draugijos kuklias 
patalpas vos tilpo visi no-
rintys dalyvauti rudens 
derliaus šventėje „Rude-
nėlis 2016“. Kiekvienas 
dalyvis norėjo pasirodyti, 
ką savo sode ar darže iš-
augino ir ką iš šių gėrybių 
paruošė vaišių stalui.

O stalas iš tikrųjų lūžo 
nuo vaisių ir daržovių gau-
sos, vien pasižiūrėjus į pa-
tiekalus ne vienam varvė-
jo seilė. 

Štai „Svajos“ ansamblio 
dainininkas  Algirdas Rim-
kus pavaišino savo ūkely-
je išaugintomis vėlyvosio-
mis avietėmis ir vynuogė-
mis, kurios savo skoniu ne-
nusileidžia parvežtoms iš 
šiltųjų kraštų. O darbšti ir 
naginga Marija Šleiterienė 
pademonstravo iš cukini-
jos padarytą įspūdingą lai-

Rudens derliaus šventė 

vą, vairuojamą dviejų mor-
kinių jūreivių. Visus nuste-
bino iš moliūgo padarytas 
valgomas narvelis su ja-
me įkurdintu paukšteliu, 
kuris buvo toks panašus į 
tikrą, kad atrodė, jog tuoj 
tuoj užgiedos. Visus nuos-
tabius ir valgomus patie-
kalus sunku net išvardyti...

Gražiai stalus papuo-
šė ir patiekalus surikia-
vo draugijos narės Kris-
tina Jakštaitienė, Onutė 
Katauskienė, Danguolė 
Steigvilienė ir kitos.

Šventės programą pa-

rengė ir  renginį vedė ne-
nuilstanti Danutė Norgai-
lienė. Jos vadovaujamas 
meno terapijos būrelis pa-
rodė kompoziciją apie ru-

denį. Daug juoko sukėlė 
mįslių minimas, įdomios 
viktorinos. Dainomis ir 
smagia muzika linksmino 
Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Sva-
ja“, vadovaujamas Almu-
to Šilerio.

Graži ir linksma šventė 
prabėgo labai greitai, nes 
smagu ir gera pabūti tarp 
tikrų draugų.

Tikime, kad mūsų ne-
įgalieji sodininkai bei 
daržininkai ir kitais me-
tais visus džiugins savo 
išaugintomis daržovė-
mis, vaisiais.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Augenija Vaitke-
vičienė papasakojo apie 
Kretingoje surengtą įdo-
mią literatūrinę popietę, 
kurioje dalyvavo ir kėdai-
niškės poetės. 

Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos litera-
tės, kūrybinio sambūrio 
„Vaivorykštės tiltai“ na-
rės Leokadija Mockienė 
ir Danguolė Barauskienė 
Kretingos rajono asocia-
cijos „Trijų mūzų blyks-
niai“ pirmininko Jono Tiš-
kaus kvietimu dalyvavo 
Kretingos poezijos šven-
tėje „Vasara išeina į rude-
nį“. Šventė vyko Kretingos 
muziejaus, kuris įsikūręs 
grafo J. Tiškevičiaus dva-
re, Baltojoje salėje. Į ren-
ginyje dalyvavusių Že-

Kėdainiai: Poetiškai pasveikino rudenį

maitijos regiono poetų 
būrį įsiliejusios Kėdainių 
literatės virpino žiūrovų 
širdis Leokadijos roman-
sais ir eilėmis. Audringų 

plojimų palydėtos mote-
rys klausėsi kitų poetų 
eilių, o organizatoriams 
už tokį turiningą renginį 
L. Mockienė padovanojo 
savo tapybos paveikslų. 
Renginio dalyviai pietavo 
restorane „Pas Grafą“, o 
po pietų apžiūrėjo J. Tiš-

kevičiaus dvarą ir muzie-
jaus žiemos sodą. Nuos-
tabiame, rudens spalvo-
mis išgražintame gamtos 
kampelyje bei dar nuosta-
besniame renginyje pabu-
vojusios moterys sugrįžo 
sužavėtos ir kupinos ma-
lonių įspūdžių. 

Greiti pažadai vėjais išlaksto.
Lietuvių patarlė

Girdėjau tokį anekdotą: sėdi po medžiu velnias ir ry-
puoja. Praeivis klausia: tai kas atsitiko? Kodėl toks 

nuliūdęs? Nelabasis atsiduso ir ėmė skųstis: visus dar-
bus iš manęs atėmė politikai. Jie prieš rinkimus žmo-
nėms prižadėjo, kad žemėje bus rojus. Štai ir galvoju, 
kaip sujaukti jų protus? Kokiu būdu tuos politikus į pra-
garmę nustumti? 

Mitas yra mitas. Tačiau kiekviename prasimanyme 
gali būti racionalaus grūdo. Ypač kai fantazija įtikinamai 
pateikiama kaip realybė (prisiminkime vieno kandida-
to į Seimą idėją nugriauti Vilniaus Lazdynus ir jų vieto-
je greitai pastatyti modernius namus). 

Naivuoliams sunku atskirti, kur tiesa, o kur melas. 
Kaip sakė vienas rašytojas, žmogaus dorybės ir ydos ne-
sudėtos į stalčius, jos suverstos į krūvą. Dera pasisteng-
ti iš tos krūvos ištraukti širdžiai gerą vaistą ir niūri dva-
sia išnyks. Dėl to dažnai paprasta lengvatikį, asmenybę, 
gyvenančią svajonių pasaulyje, nukelti į menamą rojų.

Spręskite patys. Daugelis patikėjo, kad jau netrukus 
atlyginimai perkops 1000 eurų, pensijos bus ne mažes-
nės kaip 450–500 eurų, kad iš emigracijos, pasak vie-
nos grupės politikų, bus sugrąžinta 165 tūkst. išvykėlių, 
kurie gaus garantuotą atlygį už darbą, kaip ir ten, kur 
jie valo tualetus, pakuoja gėles bei pievagrybius. Tačiau 
kai tų pažadukų klausia, iš kur bus paimti pinigai, stori-
nantys sugrįžėlių kišenes, šie ima muistytis, siūlo pačius 
paikiausius kelius, galop, girdi, tegu galvoja... valdžia. 
Tartum jie patys ruošiasi ne į tą valdžią, o gatvių šluoti.

Tiesa, kai kas buvo konkretesnis – sako, atimsime 
iš turtingųjų ir valstybės iždas vešliai sužaliuos. O kiek 
yra tų milijonierių, kurių kišenes galima nugaišinti, kiek 
yra pasiturinčiųjų, sąžiningu darbu sukaupusių savo gė-
rybes, niekas pasakyti negalėjo. Prieš keletą metų net 
valstybės mastu bandyta – teisėsaugai įsakmiai buvo 
nurodyta patikrinti, kokie aitvarai padėjo sukaupti kai 
kurių muitininkų, pasienio pareigūnų, kitų asmenų tur-
tus. Švilpukas švilpė, garas išėjo ir tuo viskas baigėsi – 
pralobėliai liko sveiki kaip ridikai.

Panašiai atsitiko ir su švaistūnais iš „Lietuvos ener-
gijos“ (apie juos prieš porą metų rašiau „Bičiulystėje“). 
Jie, užuot tvarkę šilumos ūkio infrastruktūrą, „praulio-
jo“ dešimtis milijonų litų. Žadėta lėšų eikvotojus gero-
kai pašukuoti prieš plauką. Deja, viskas – kaip nuo gai-
galo vanduo. Prieš šiuos rinkimus į Seimą Valstybinės 
energetikos kainų kontrolės komisija nustatė, kad „Vil-
niaus energija“ jau ne iš švilpuko leido garus, o nutiesė 
galingą garasrovį – nepagrįstai į šilumos kainas įtraukė 
net 24,3 mln. eurų. Šimtai tūkstančių eurų išleista re-
prezentacijai, kelionėms, golfo pamokoms, sporto klu-
bų abonementams įsigyti ir t. t.

Ar nubaus ilgapirščius? Ar atgaus vilniečiai permo-
kėtus pinigus? Ar vėl bus postringaujama, diskutuoja-
ma, ilgai teisinamasi, kol daug kas vėl paskęs užmarš-
tyje? Panašiai kaip ieškant kaltų, kodėl į 60 proc. rinki-
mų komisijų būstines negalėjo patekti neįgalieji su ve-
žimėliais, nors daugsyk kalbėta, jog visiems rinkėjams 
prie balsadėžių durys atviros.

Iškilus britų politikas Vinstonas Čerčilis mėgdavo 
sakyti, kad niekada tiek nemeluojama, kiek prieš rinki-
mus, per karą ir po medžioklės. Dar griežčiau mąstė is-
panų rašytojas Baltazaras Grasjanas (1601–1658), teig-
damas: „Pažadai – tai spąstai, į kuriuos patenka kvailiai.“

Ne, ne visi mūsų šalies žmonės yra kvailiai. Brazdin-
dami tik grašius piniginėse, geidžia banknotų. Tačiau Lie-
tuva – ne airijos, anglijos ir ne norvegijos. O norisi, kad to-
kia būtų, norisi greitų permainų. Bet gyvenimas – ne kan-
klės, kurias, kad gražiai skambėtų, reikia derinti kasdien. 
Padoriai ir oriai būčiai reikia ne tik laiko, bet ir vienybės, 
susiklausymo, politinių kompromisų, galų gale – pagar-
bos kitai nuomonei ir meilės artimam. Tik taip egzistuo-
jant galima įkūnyti svajones, skleisti įgyvendintinus pa-
žadus. Priešingu atveju valstybei bus sunku klestėti, tušti 
prižadai tarsi vos permatoma skraistė ant akių, tolygūs 
sapnui, pagaliau apgavystei piktųjų dvasių džiaugsmui.

Pažadų spąstai

Apie tai,
kas

jaudina

Tauragiškiai linksmai pasitiko rudenį.

Leokadija Mockienė (kairėje) organizatoriams padovanojo 
savo pieštų paveikslų. Jono Tiškaus nuotr.

�� Varėnos rajono Matui-
zų bibliotekos skaitytoja 
Laima Jezepčikaitė rašo 
apie savo pamėgtą įstaigą. 

Auksaspalvis rudenė-
lis, piešdamas ant lapų gra-
žiausius vaizdus, vis daž-
niau mus, Matuizų biblio-
tekos skaitytojus, sukvie-
čia į biblioteką. 2016ieji – 
Bibliotekų metai. Pacituo-
siu bibliotekų metų globė-
jos prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės žodžius: „Bib
liotekos prieina prie kiek
vieno žmogaus ir sutei-
kia galimybę bendrauti su 
knyga. Esame skaitanti ir 
kultūringa tauta, o tai reiš-
kia, kad tokios tautos nie-
kas nei palauš, nei paže-
mins. Pasitikėkime biblio
tekomis ir knyga.“

Man atrodo, kad kiek
vienas skaitytojas biblio
teką atranda savaip. Bib
lio tekoje atrandamas kny-
gų, žinių, informacijos ir 
kultūros pasaulis, sukur-
tas skirtingų pažiūrų, tau-
tybių, lyčių ir išsilavini-
mo žmonių. Bibliotekoje 

galima bendrauti, ieško-
ti, kurti.

Esu dažna Matuizų bib
liotekos lankytoja, rengi-
nių dalyvė, skaitytoja. Do-
miuosi grožine literatūra, 
mėgstu skaityti laikraščius 
ir žurnalus, džiaugiuosi kad 
bibliotekoje galiu rasti „Bi-

čiulystę“, kurią pati taip pat 
prenumeruoju. Kiti skaity-
tojai gali skaityti mano bi-
bliotekai padovanotas ra-
šytojos Tess Gerritsen kny-
gas. Kūrybos kampelyje 
„Kurkime kartu“ puikuoja-
si ir mano darbeliai, sukur-
ti iš popieriaus, kiaušinio 
lukštų ir kt. Prisėdusi prie 
kompiuterio ieškau infor-
macijos, apmoku sąskaitas 
internetu. Tai labai patogu. 
Jeigu kas neaišku, visada 
galiu pasiklausti bibliote-
kininkės Vidutės Stadalny-
kienės. Bibliotekoje esu vi-
sada laukiama, stengiuosi 
kuo daugiau dalyvauti kul-
tūrinėje veikloje. 

Visada atrandu laiko 
knygai, ji sušildo man šir-
dį, aš tiesiog gyvenu su ja.

Matuizų biblioteka pažįsta savo skaitytoją

Matuizų bibliotekos skaitytojai.

Šventėje netrūko nei vaišių, nei šmaikščių kalbų.

Leokadija Mockienė su bičiu-
le Anele Mažeivaite.

Autoriaus nuotr.
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Klausėte–atsakome 

Paveldėjimas 

„Vilties paukštė“ vėl iškleidė sparnus skrydžiui per Lietuvą
(atkelta iš 1 psl.)

Tai maloniai nuteikė ne tik žiū-
rovus, bet ir pačius dainininkus. 
Sava tarme dainuoti visada malo-
nu. Juolab iš sodžiaus kilusiems 
žmonėms.

Šeimininkams nenusileido 
ir iš Marijampolės atvykę fol-
kloro ansamblio „Gija“ daini-
ninkai. Etnokultūros specialis-
tės Danės Jančienės parengtoje 
programoje „Mano žemė Suval-
kija“ ir Šešupė ramiai vingiavo, 
ir prieš akis vėrėsi Suvalkijos 
laukai. Nors dėl ligos šventinia-
me renginyje ansamblio vadovė 
ir nedalyvavo, 20 metų muzika-
vimo patirtį turintis kolektyvas 
pasirodė puikiai.

Pakilia nuotaika publiką ap-
gaubė Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos ansamblio 
„Viltis“ pasirodymas. Skambėjo 
Justino Marcinkevičiaus ir Ber-
nardo Brazdžionio eilės, Lietu-
vai skirtos patriotinės dainos. 
„Lopšinę gimtinei ir motinai“ 
atliekantiems „Vilties“ daininin-
kams pritarė ir salė: Kiek rovė – 
neišrovė. / Kiek skynė – nenusky-
nė. / Todėl, kad tu – šventovė. / 
Todėl, kad tu – tėvynė.

Smuikas – visas 
gyvenimas 

„Vilties paukštės“ šventi-
nę programą gražiai paįvairino 
Kauno rajono neįgaliųjų draugi-
jos kaimo kapelos „Ratilis“ pasi-
rodymas. Ypač – profesionaliai 
smuiką virkdžiusios Aldonos 
Baltrūnienės solinis numeris. 
5erius metus kartu muzikuo-
jantis kolektyvas šventiniam pa-
sirodymui parengė tris kūrinius. 
Visiems jiems muziką sukūrė 
ansamblio vadovas Petras Vai-
čiulionis. Kapelos garsams nu-
tilus, pasigirdo A. Baltrūnienės 
balsas: „O dabar bus mano pol-
ka.“ „Ratilio“ programoje iš tiesų 
taip ir buvo parašyta – „Aldonos 
polka“. Alytaus teatro salę užlie-
jo nuotaikinga muzika, sulauku-
si ne vien žiūrovų šypsenų, bet 
ir gausių aplodismentų.

A. Baltrūnienę drąsiai gali-
me vadinti profesionalia smui-
kininke. Groja ji nuo 10 metų, 
nuo tada, kai pradėjo lankyti 
muzikos mokyklos smuiko kla-
sę. Puiki klausa, ilgi ir ploni pirš-
tai lėmė, kad iš visų muzikos ins-
trumentų Aldona pasirinko bū-
tent smuiką. Nors ne vien tai. 

Pasak moters, smuikininko ge-
nus ji paveldėjo iš savo senelių. 
Jiedu abu – savamoksliai smui-
kininkai, patys smuikus pasida-
rydavo, iki paryčių jaunimo su-
siėjimuose stygoms poilsio ne-
duodavo. 

Apie 18 metų Kauno muziki-
niame teatre Aldona grojo smui-
ku. Šitiek profesionaliame kolek-
tyve praleistų metų ne tik ugdė 
A. Baltrūnienės meistriškumą, 
bet ir drąsino pabandyti pačiai 
ant penklinės natas sudėlioti, 
muzikos autore tapti. Ir jai pui-
kiai sekėsi tai daryti. Aldona jau 
yra įrašiusi savo kūrybos kom-
paktinę plokštelę, turi parengu-
si ir antrąją. Arčiausiai širdies jai 
klasikinis smuiko skambėjimas. 
Moteris prisipažįsta ir žodžius 
savo muzikai pritaikanti – pati 
eiliuoti nevengianti.

„Ratilis“ – ne vienintelis 
A. Baltrūnienės lankomas ko-
lektyvas. Moteris muzikuoja ir 
kituose ansambliuose, mėgsta 
smuikuoti pritariant kanklėms, 
rengia solinius prisistatymus li-
teratūriniuose bei kitokiuose va-
karuose. A. Baltrūnienė neslepia, 
kad muzika jai – visas gyvenimas. 
Ji išvaduoja iš negalios gniaužtų, 
padeda atsiskleisti. 

Ansamblio siela – jo 
vadovas

Dalios Liutkienės vadovau-
jamas Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Atgaiva“ jau 
penkerius metus nesiliauja ža-
vėjęs ir stebinęs. Klasikinius kū-
rinius atliekantis kolektyvas tai 
daro su didžiule meile ir atsidavi-
mu. Jam ploja įvairiausių festiva-
lių, konkursų žiūrovai, padėkos 
raštais, specialiaisiais prizais jo 
pasirodymus vertina komisijos. 

Į „Vilties paukštę“ šįsyk atvyko 
ne visos kaunietės. Scenoje publi-
ka neišvydo ansamblio sielos Bi-

rutės Sasnauskienės. Jau kurį lai-
ką net repeticijos vyko sunkiai 
sergančios bičiulės namuose. Mo-
teris labai laukė „Vilties paukštės“, 
tikėjosi galėsianti joje dalyvauti. 
Deja, sceną teko iškeisti į ligoninę. 
Jaudulio neslėpusios „Atgaivos“ 
dainininkės labai jautriai sudai-
navo Birutės mėgstamiausią dai-
ną. Ne be reikalo ir visą programą 
D. Liutkienė pavadino „Širdele“, o 
prieš ją pradedant padeklamavo 
„Bičiulystėje“ perskaitytą Mary-
tės Jurgaitytės eilėraštį...

Birštono savivaldybės neįga-
liųjų draugijos ansambliui „Su-
grįžki, jaunyste“ per 19 jo gyva-
vimo metų vadovavo dvi profe-
sionalios chorvedės – kolektyvą 
subūrusi Audronė Pračkauskai-
tė ir po poros metų ją pakeitusi 
Romutė Zdanavičienė. Į „Vilties 
paukštę“ birštoniškės atvažiavo 
su nauja „dirigente“ – nuo šiol 
su moterų vokaliniu ansambliu 
repetuoja muzikos mokytoja To-
liama Ragienė. Nuo pat kolekty-
vo susikūrimo jame dainuojanti 
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Julija Senavaitienė džiaugiasi – 
profesionalių vadovų dėka an-
samblis ne kartą yra tapęs įvai-
rių konkursų prizininku, daina-
vęs prestižinėse scenose. 

Alytaus rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Šypsena“ į 
sceną pakilo vadovaujamas Dai-

„Prieš mėnesį mirė mano tėtis. Aš 
esu jo dukra iš pirmosios santuo-
kos, iš antros santuokos jis dar tu-
ri vieną vaiką, sūnų. Kiek man bu-
vo žinoma, tėtis nebuvo surašęs 
testamento. Aš pati turiu negalią 
nuo vaikystės, su tėčiu visada pa-
laikėme gerus santykius, jis man 
padėdavo finansiškai. Mano sene-
liai jam buvo palikę sodybą, tėtis 
taip pat buvo užgyvenęs nemažai 
turto. Noriu sužinoti, ar aš galiu 
pretenduoti į kokią nors turto da-
lį? Su jo šeima nepalaikau jokių 
ryšių, man jie nesuteikia jokios 
informacijos. Ką tokiu atveju da-
ryti? Kur man kreiptis“, – klausia 
skaitytoja iš Vilniaus.

LR Civiliniame kodekse įtvir-
tinti du paveldėjimo būdai: pagal 
įstatymą arba pagal testamen-
tą. Paprastai paveldėjimo teisi-
niuose santykiuose testamentui 
teikiamas prioritetas, tačiau ne-
sant testamento, paveldima pa-
gal įstatymą. 

Paveldint pagal įstatymą, įpė-
diniai gali būti tik fiziniai asmenys, 
kurie buvo gyvi palikėjo mirties 
momentu, palikėjo vaikai, gimę po 
jo mirties, taip pat valstybė. Pavel-
dėtojai pagal įstatymą suskirstyti 
į šešias eiles (pavyzdžiui, pirmos 
eilės paveldėtojai  – palikėjo vai-
kai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo 
vaikai, gimę po jo mirties; antros 
eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vai-
kaičiai; ir t.t.).  Antros ir kitų eilių 
įpėdiniai paveldi pagal įstatymą 

tiktai nesant pirmesnės eilės įpė-
dinių arba jiems nepriėmus ar at-
sisakius palikimo. 

Šiuo konkrečiu atveju jūs su 
broliu ir tėčio sutuoktine esate 
laikomi pirmos eilės paveldėto-
jais, todėl jūsų nurodytu atveju 
turtas, kuris priklausė jūsų tė-
čiui, turėtų būti dalinamas to-
kiomis dalimis: tėčio sutuoktinė 
paveldės 1/4 dalį, o vaikai 3/4 
dalis lygiomis dalimis. Norėčiau 
atkreipti dėmesį, kad pusė turto, 
kuris buvo įgytas santuokos me-
tu, t.y. bendrosios jungtinės su-
tuoktinių nuosavybės teise ir/
ar iš bendrų lėšų, jau ir taip pri-
klauso sutuoktiniui, t.y. jūsų tė-
čio žmonai, tik kita pusė pavel-
dima kaip nurodyta aukščiau.

Lengviausias ir tiesiausias 

kelias į palikimą yra per įstaty-
mo nustatytą 3 mėnesių termi-
ną kreiptis į notaro biurą paliki-
mo atsiradimo vietoje ir pateikti 
prašymą priimti palikimą. Noriu 
atkreipti dėmesį, kad palikimas 
gali būti priimamas ir pasibaigus 
3 mėnesių terminui, tačiau tuo-
met paveldėtojui reikia civilinio 
proceso tvarka kreiptis į teismą, 
kad būtų pratęstas palikimui pri-
imti nustatytas terminas. Svarbu 
žinoti, kad prašant atnaujinti ter-
miną reikia pateikti svarių argu-
mentų (pvz., ilgalaikė liga ir t.t.), 
pagrindžiančių, kodėl palikimas 
nebuvo priimtas anksčiau.

Palikimo atsiradimo vieta 
laikoma paskutinė deklaruota 
palikėjo gyvenamoji vieta. Šios 
vietos nustatymas svarbus to-

dėl, kad pagal ją yra atliekami 
su paveldėjimu susiję notariniai 
veiksmai. Tai vienintelė išimtis, 
kai asmenys negali rinktis no-
taro, todėl turėtumėte kreiptis 
į Notarų rūmus ir jums bus pa-
teikta tiksli informacija, į kurį 
notarų biurą jums reikia kreip-
tis dėl palikimo priėmimo.

Taip pat nereikėtų pamiršti, 
kad paveldėdami turtą įpėdiniai 
paveldi ir palikėjo skolas, kurias 
kreditoriams teks grąžinti, todėl 
kartais išties derėtų pagalvoti, ar 
palikimo priėmimas nebus jums 
nuostolingas. Tokio pavojaus ga-
lima išvengti palikimą priėmus 
pagal palikėjo turto apyrašą. 

Evelina KELMELIENĖ
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

teisininkė

niaus Juozapavičiaus. „Ansam-
blyje pakeičiau brolį – Algiman-
tą Juozapavičių, – sako poros de-
šimtmečių darbo su meno mė-
gėjų kolektyvais patirtį turintis 
vyriškis. – Radau draugišką, su-
sidainavusį kolektyvą. Šiek tiek 
keičiam repertuarą, senus kūri-
nius pagludinam. Atėjo nema-
žai naujų žmonių, reikia padir-
bėti, kad jie darniai įsilietų į ko-
lektyvą.“ 

D. Juozapavičius – šeštasis 
„Šypsenos“ vadovas. Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Mary-
tė Bernatavičienė pagarbiai mi-
ni ansamblio įkūrėjus Danutę ir 
Henriką Janukaičius. Pasak jos, 
savo pėdsaką paliko ir vėliau su 
kolektyvu dirbę vadovai Lina 
Butkevičienė, Regina ir Alvydas 
Tamašauskai, Svajūnas Tamulis, 
A. Juozapavičius. 

„Šypsenos“ ansamblio daini-
ninkai į repeticijas suvažiuoja iš 
atokiausių rajono kampelių. Nuo 
pat ansamblio įsikūrimo dainuo-
janti Aldona Marčiukaitienė net 
25 kilometrus iš Santaikos kai-
mo dukart per savaitę įveikia. 
Lazdele pasiramsčiuodama, ta-
čiau visada besišypsanti, gerai 
nusiteikusi. Ansamblyje daina-
vo ir jos sesuo Monika Šešta-
kauskienė. Kolektyvo veteranais 
vadinami ir Izabelė Pankūnienė, 
Vytautas Skauranskas. 86erių 

vyriškis kupinas energijos ir gy-
vybingumo. Vytautas neabejoja, 
kad to jam suteikia muzika. Kiek 
vestuvių pagal jo muziką sušok-
ta, kiek dainų įvairiuose kolek-
tyvuose sudainuota! 

Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Liki-
mas“ vadovė Violeta Adomavi-
čienė pati kuria muziką kolek-
tyvo atliekamoms dainoms, taip 
pasirodymams suteikia daugiau 
autentiškumo. Sudėtingesnių 
dainų repertuare nevengia ir 
nuo pat susikūrimo Druskinin-
kų neįgaliųjų draugijos ansam-
bliui „Rasa“ vadovaujantis Algi-
mantas Padegimas bei visas ko-
lektyvas. 

„Dzūkijos atgaiva“ 
pakeitė „Dzūkiją“

Porą metų nedainavusį Aly-
taus miesto neįgaliųjų draugijos 
ansamblį atgaivino naujasis va-
dovas Kęstutis Baranauskas. Bu-
vusi „Dzūkija“ pasivadino „Dzū-
kijos atgaiva“ ir vėl ėmė reng-
tis koncertams. Kolektyvas sėk
mingai pasirodė Alytaus miesto 
dienose, sutartinai padainavo ir 
„Vilties paukštėje“. Žiūrovai tai 
įvertino pritariančiais plojimais. 

Pasak ansamblio seniūnės Ri-
mutės Adžgauskienės, apie pusė 
„Dzūkijos atgaivos“ dainininkų – 
profesionalumu garsėjusio buvu-
sio kolektyvo nariai. „Iš natų dai-
nuojam, privalom jas pažinti, pus-
tonius išdainuoti, – apie ansam-
blio repeticijas, vadovo reiklu-
mą pasakoja kolektyvo senbuvė 
R. Adžgauskienė. – Visą laiką dai-
navome autorines dainas. Ir da-
bar laikomės šio principo. Mūsų 
dainų internete nerasit. Vadovas 
iš savo „fondų“ jas pasiūlo. Sma-
gu, kad vėl turime galimybę lavė-
ti, tobulėti, kažko naujo išmokti.“ 

„Dzūkijos atgaiva“ buvo už-
siregistravusi ir į Vilniuje vyku-
sią neįgalių šventę „Tau, Vilniau“. 
„Mus palaikė nežinomu kolekty-
vu ir pasiūlė pasirodyti tik vie-
name iš Katedros aikštę supusių 
sektorių, ne didžiojoje scenoje“, – 
prisimena R. Adžgauskienė. Kur 
kas didesnių ambicijų turinčios 
„Dzūkijos atgaivos“ tai netenki-
no. Ansamblio dainininkai ir jo 
vadovas tikisi, kad kitąmet atlie-
kamos dainos tikrai skambės di-
džiojoje Sostinės dienų scenoje. 

Aldona MILIEšKIENĖ
Aldonos Milieškienės nuotr.

Kalvarijos „Vilties“ dainos žadino patriotinius jausmus.

Aldona Baltrūnienė smuikuoja nuo 
vaikystės.

Alytaus miesto neįgaliųjų draugija vėl turi savo ansamblį.
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Daktaras
Aiskauda

laukiančiųjų dantų protezavimo 
eilės galą. Dabar šie žmonės į są-
rašą bus įtraukiami pagal vienin-
telį kriterijų – prašymo įrašyti į 
laukiančių dantų protezavimo 
pateikimo datą.

„Dantų protezavimo dažniau-
siai laukia garbaus amžiaus žmo-
nės, todėl būtų socialiai nejautru 
ir neteisinga juos įrašyti į kitos 
TLK sąrašą paskutiniu eilės nu-
meriu. Ypač tokiais atvejais, kai 
žmogus eilėje jau yra laukęs 2–3 
metus. Manome, kad ši naujovė 
yra ne tik socialiai teisinga, bet ir 
leis greičiau gauti reikiamas pas-
laugas“,  – sako D. Berūkštienė.

Dar viena naujovė – kompen-
sacijos už dantų protezavimo 
paslaugas grąžinimo tvarkoje. 
Pasitaiko atvejų, kai žmonės ne-
nori laukti kelis metus eilėje. To-
kiu atveju jie turi teisę šias pas-
laugas apmokėti savo lėšomis, 
o vėliau, atėjus eilei, gauti kom-

pensaciją. Pagal naują tvarką, 
TLK šią kompensaciją galės per-
vesti ne tik į paslaugas gavusio 
paciento, bet ir į kito žmogaus 
sąskaitą. Taip nutarta, nes gana 
dažnai dantų protezavimo pas-
laugas apmoka ne pats pacien-
tas, o kitas jam artimas žmogus.

Pensininkams ir negalią tu-
rintiems žmonėms kompensuo-
jama iki 397,22 eurų suma. Kai 
kuriais atvejais (žmonėms, kurių 
bedantis apatinis žandikaulis 4, 
5, 6 dantų srityje yra mažesnio 
nei 12 mm aukščio) kompensuo-
jama iki 1222,20 eurų. Vaikams 
kompensuojama iki 1222,20 eu-
rų, bet ne daugiau nei buvo fak-
tinės išlaidos. 2015 m. vidutinės 
išlaidos vienam pacientui suda-
rė apie 357 euro, t. y. vidutiniškai 
apie 6 proc. didesnės dantų pro-
tezavimo išlaidos nei 2014 m. 
(337 eurų).

„Bičiulystės“ inf. 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-

rijos (VLK) informuoja, kad nuo 
lapkričio įsigalioja nauja dan-
tų protezavimo tvarka, kuri pa-
gerins paslaugų prieinamumą 
ir sumažins eiles laukiantiems 
dantų protezavimo. Nuo šiol 
pensinio amžiaus, negalią turin-
tys žmonės ir vaikai iki 18 metų 
galės gauti nemokamas dantų 
protezavimo paslaugas papras-
čiau ir greičiau.

VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vedėjos Dai-
vos Berūkštienės teigimu, šios 
naujovės aktualios tiems žmo-
nėms, kurie turi teisę gauti Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis apmokamas 
dantų protezavimo paslaugas.

Nuo šiol išvadą, ar reikalingas 
dantų protezavimas, žmonėms 
pateikti galės ne tik tretinio, bet 
ir antrinio lygio gydymo paslau-

gas teikiančios įstaigos. Ši nau-
jovė galioja tiems, kurių apatinis 
žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje 
yra mažesnis nei 12 mm aukščio. 

„Iki šiol jiems, norint gauti gy-
dytojų odontologų konsiliumo iš-
vadą dėl dantų protezavimo, rei-
kėjo vykti į Kauną arba Vilnių. Da-
bar to daryti nereikės, nes žmo-
gus galės pasirinkti arčiau namų 
esančią gydymo įstaigą, pavyz-
džiui, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa-
nevėžyje ar kitame mieste, kuria-
me teikiamos antrinio ar tretinio 
lygio odontologinės paslaugos. 
Žmonėms bus paprasčiau gauti 
reikiamas gydytojų išvadas, spe-
cialiai nebereikės vykti toli, pa-
gerės paslaugų prieinamumas“, – 
sako D. Berūkštienė.

Pasak jos, naujojoje tvarkoje 
numatyta, kad dantų protezavi-
mo paslaugos turės būti suteik-
tos per 3 metus nuo tos dienos, 
kai teritorinė ligonių kasa (TLK) 

išrašė pažymą apie teisę gauti 
šias paslaugas nemokamai.  

Nuo šiol bus griežčiau žiūri-
ma ir į paslaugos atidėjimą – ją 
bus galima atidėti ne ilgiau nei 
vieneriems metams. Tuo atveju, 
jei žmogus bus atidėjęs paslau-
gą, jis dantis susiprotezuoti tu-
rės per 4 metus nuo tos dienos, 
kai TLK išrašė pažymą apie teisę 
gauti nemokamai šias paslaugas.

Naujojoje tvarkoje buvo su-
griežtinti reikalavimai vaikų 
dantų protezavimui – numaty-
tos konkrečios ligos ir būklės, 
dėl kurių gali būti protezuoja-
mi vaikų dantys. Taip pat buvo 
numatytos ir technologijos, ku-
riomis bus protezuojami dan-
tys vaikams.

Teigiamų pokyčių sulauks 
gyvenamąją vietą pakeitę žmo-
nės. Iki šiol žmonės, deklara-
vę gyvenamąją vietą kitos TLK 
veiklos zonoje, būdavo įrašomi į 

Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis, net trečda-

liui mūsų planetos gyventojų (tai 
sudaro apie 1,5 milijardo žmonių) 
trūksta ypač svarbaus minera-
lo jodo (jo randama kalio, natrio, 
magnio druskų pavidalu, nedaug 
jo yrà jūros vandenyje). Dėl jo-
do stygiaus šie žmonės turi arba 
anksčiau ar vėliau turės įvairių 
sveikatos sutrikimų, kurie įvar-
dijami kaip „jodo deficito sukelti 
sutrikimai“. Kaip matyti iš įvairių 
informacijos šaltinių, iki 400 mi-
lijonų žmonių serga skydliaukės 
liga – gūžiu. Maži vaikai, kurių 
skyd liaukė negauna pakankamai 
jodo, būna mažaūgiai (net ir su-
augę išlieka vaiko ūgio), pasižy-
mi nepakankamu fiziniu ir proti-
niu išsivystymu. Jų oda būna sau-
sa, stora, pabrinkęs veidas, pasto-
rėjusios lūpos, padidėjęs liežuvis.

Jodo deficitas – 153 
pasaulio šalių problema

Taigi, gana daug žmonių gy-
vena regionuose, kur pasireiškia 
jodo deficitas. Pakankamą kiekį 
šios medžiagos gauna tik pajūrio 
teritorijų gyventojai. Mat jų mi-
tyboje vyrauja žuvis ir kiti jūros 
produktai.

Jodo deficitas – 153 pasaulio 
šalių problema. Lietuva taip pat 
priklauso šioms šalims, nes nei 
gėlame vandenyje, nei dirvože-
myje beveik nėra jodo. Beje, Eu-
ropoje tik 4 šalys (Islandija, Nor-
vegija, Suomija ir Švedija) nesu-
siduria su jodo deficitu ir jo pa-
sekmėmis. 

Įsidėmėtina! 
Suaugusiems žmonėms per 

parą reikia 150 mikrogramų (to-
liau – mkg) jodo. Nėščiosioms ir 
žindyvėms jo reikia daugiau – 
nėščiosios turėtų gauti 180 mkg, 
žindyvės – 200 mkg.

Kai sunegaluoja 
skydliaukė

Pernelyg suaktyvėjus skyd
liaukės funkcijai, organizmas ap-
nuodijamas jos gaminamu hor-
monu tiroksinu ir susergama 
Bazedovo liga (sinonimai: difu-

zinis toksinis gūžys, tirotoksiko-
zė). Tuomet, kai skydliaukės iš-
skiriamų hormonų būna per ma-
žai, prastėja plaukų, odos, dantų 
būklė, silpsta kraujo cirkuliacija, 
atsiranda didelis jautrumas šal-
čiui, sulėtėja pulsas, sumažėja fi-
zinis ir protinis aktyvumas, daž-
nai padidėja svoris, kraujyje ap-
tinkama daugiau cholesterolio 
bei fosfolipidų. 

Paaiškinimai: 
1. Fosfolipidas – sudėtinis rie-

balas, kurio yra visų organizmų 
ląstelių membranose; susideda iš 
fosforo rūgšties likučių, glicerino, 
riebalų rūgščių, azoto junginių ir 
kai kurių kitų medžiagų. 

2. Lipidai – augalinės ir gyvū-
ninės kilmės organinės medžia-
gos, kurioms priklauso riebalai ir 
į juos panašios medžiagos. Lipidai 
netirpsta vandenyje, tačiau gerai 
tirpsta organiniuose tirpikliuose.

Jodo stygiaus  
pasekmės

Pastaraisiais dešimtmečiais 
mokslininkai nustatė dar dau-
giau jodo stygiaus sukeltų liguistų 
reiškinių ir suskirstė juos į keletą 
grupių (pateikiame pagrindines).

Širdis ir kraujagyslės. Ateros-
klerozė pasidaro „atspari“ vais-
tams ir dietai. Širdies ritmo su-
trikimus gydant specialiais pre-
paratais nebūna apčiuopiamo 
ir ilgo efekto. Dėl pabrinkusių 
kraujagyslių sienelių pakyla di-
astolinis (minimalus) arterinis 
kraujo spaudimas. Trūkstant jo-
do kraujagyslėse dažniau atsi-
randa krešulių.

Mažakraujystė. Kai kraujyje 
sumažėjus hemoglobino kiekiui 
ligonis gydomas geležies prepa-
ratais, sulaukiama tik kuklių re-
zultatų.

Imunitetas. Dažniau sergama 
infekcinėmis ir peršalimo ligomis. 
Beje, imuninės sistemos neveiks-
numas atsiranda net nežymiai su-
silpnėjus skydliaukės funkcijai.

Bronchai ir plaučiai. Atsiran-
da kvėpavimo takų paburkimas, 
kuris sukelia ūmias kvėpavimo 
ligas bei lėtinį bronchitą.

Ginekologija. Mėnesinės tam-
pa nereguliarios, kartais jų iš vi-
so nebūna; atsiranda nevaisin-
gumas; susergama mastopatija 
(krūtų [pieno liaukų] liga); at-
siranda spenelių sudirginimas 
ir įtrūkos.

Protinė veikla. Silpnėja inte-
lektas, atmintis, mažėja dėme-
singumas. Padidėjus spaudimui 
kaukolės viduje, dažnai skau-
da galvą.

Kiti negatyvūs reiškiniai. Atsi-
randa pabrinkimų, pastovus al-
kio pojūtis, nervinis dirglumas, 
mieguistumas, kimsta balsas, pa-
sitaiko nepaaiškinamos kilmės 
liūdesio priepuolių. Be to, vys-
tosi chroniškas vidurių užkie-
tėjimas, susilpnėja rega, klausa, 
dažniau sergama konjunktyvitu 
(akių junginės uždegimu). 

Jodo stygiaus testas
Medicinos įstaigose apie jo-

do stygių organizme sužinoma 
atlikus kraujo analizę. Namų są-
lygomis atliekamas nesudėtin-
gas testas su 5 % spiritiniu jo-
do tirpalu (parduodamas vais-
tinėse). Daroma taip: vakare ant 
medinės lazdelės (ar panašaus 
daikto) užvyniojama vatos, už-
lašinama jodo ir šiuo tamponė-
liu ant vidinės dilbio pusės jodu 
užtepamos trys 2–3 cm ilgio, ta-
čiau skirtingo pločio juostelės. 
Pirmoji juostelė turi būti iki 0,5 
cm pločio, antroji – iki 1 cm, tre-
čioji – iki 1,5 cm. Ryte pažiūrime 
į šio testo rezultatus. Jeigu iš tri-
jų juostelių išnyko tik pati siau-
riausia, mūsų organizmui jodo 
pakanka. Tuo atveju, kai matyti 
tik plačiausia juostelė (1,5 cm), 
o likusios dvi išnyko,– signalas, 

kad organizme atsirado jodo ne-
pakankamumas. Jeigu neliko vi-
sų trijų juostelių pėdsakų, tai by-
loja apie atsiradusį jodo deficitą 
(būtina imtis skubių priemonių 
padėčiai ištaisyti).

Jodo šaltiniai
Daugiausiai jodo gauname 

su maistu (ilgiau laikant ar ver-
dant maisto produktus, nemažai 
jodo suyra), su vandeniu – labai 
mažai. Daugiausia jodo turi jūrų 
žuvys (ypač mažai – gėlųjų van-
denų žuvys), kiti jūrų produktai 
ir ypač Šiaurės bei Tolimųjų Ry-
tų jūrų rudadumbliai (šnekamo-
joje kalboje jie vadinami jūrų ko-
pūstais, moksle – laminarijomis). 
Beje, jūros kopūstai turi ne tik 
jodo (tonoje džiovintų lamina-
rijų būna iki 5 kg jodo!), bet taip 
pat bromo, vitaminų A, B1, B2, C, 
polisacharidų, kai kurių kitų me-
džiagų. Taip pat jodo turi salotos, 
svogūnai, porai, pienas ir jo pro-
duktai, duona, kiaušiniai, mėsa. 

Įsidėmėtina!
1. Egzistuoja grupė augalų, 

kuriuose esančios medžiagos 
trukdo mūsų organizmui įsisa-
vinti jodą. Tai soja, linų sėme-
nys, neperdirbti kopūstai ir ro-
pės. Dažnai ir dideliais kiekiais 
vartojant šių augalų produktus 
organizme ima stigti jodo ir pa-
didėja skydliaukė.

2. Taip pat jodą įsisavinti pas-
tebimai trukdo perteklinis chlo-
ro ir ftoro kiekis vandenyje, vita-
minų A ir E stygius maiste.

Perteklius – kenkia
Pastarąjį dešimtmetį dauge-

lyje šalių vartojama joduota (tu-
rinti jodo) druska. Kai atsiranda 

šios medžiagos perteklius, kyla 
pavojus, kad skydliaukė gali būti 
susargdinta (tokių atvejų paste-
bėta daugelyje šalių). Beje, esant 
padidėjusiam organizmo jautru-
mui jodui, nepasitarus su gydy-
toju, apskritai nevartotina nei jo-
duota druska, nei jūros kopūstai.

Pastabos: 
1. Joduota druska netinka 

mėsos ir žuvies produktų sūdy-
mui bei daržovių raugimui.

2. Joduotos druskos galiojimo 
laikas palyginti labai trumpas. Po 
3–4 mėnesių išsisklaido didžioji 
dalis jodo, todėl joduotą druską 
būtina laikyti sandariame inde.

Jūros kopūstai 
Kad suaugęs žmogus gautų 

reikiamą jodo dienos dozę, per 
dieną turėtų suvalgyti, pavyz-
džiui, du šaukštelius jūros ko-
pūstų. Jie gali būti sausi, konser-
vuoti, marinuoti. Sausi – dedami 
į sriubą, trintas daržoves ir pan. 
Taip pat gali būti vartojami ir 
gatavi gaminiai su jūros kopūs-
tų priedu.

Pastaba: organinį jodą, esantį 
jūros kopūstuose, mūsų organiz-
mas įsisavina žymiai geriau negu 
jodo preparatai (kalio jodidas ir 
kt.) ir net ilgiau išlieka. 

Salotų receptai 
su jūros kopūstais
1) Virti jūros kopūstai su-

pjaustomi plonomis juostelėmis, 
įberiama tiek pat ar kiek dau-
giau panašiai supjaustytų balta-
gūžio kopūsto lapų. Pagal skonį 
užpilama augalinio aliejaus, acto, 
įberiama valgomosios druskos ir 
maltų pipirų.

2) Salotos ruošiamos iš švie-
žių (ar konservuotų) agurkų, švie-
žių (ar virtų) morkų, svogūnų 
(galima pakeisti žaliaisiais žirne-
liais), kietai virto ir susmulkinto 
kiaušinio bei konservuotų jūros 
kopūstų. Viskas sumaišoma, už-
pilama majonezu ar grietine.

Vienai porcijai reikia: 50 g jū-
ros kopūstų, 0,5 virto kiaušinio, 
vidutinio dydžio morkos (galima 
pakeisti obuoliu).

Romualdas OGINSKAS

Jodas – viena iš 15-os mūsų organizmui 
gyvybiškai svarbių medžiagų

Naujovės leis trumpinti laukiančių dantų protezavimo eiles
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aprašas numato, kad dėl naujo 
automobilio kreiptis galima kai 
yra praėję 13 metų). 

„Alytupio“ neįgaliųjų svei-
katingumo sporto klubo vado-
vas Rolandas Baranauskas pa-
tvirtino, kad jiems buvo siūlytas 
autobusiukas (ir jis organizaci-
jai būtinas), tačiau transporto 
priemonė netiko, nes nepritai-
kyta neįgaliesiems savarankiš-
kai važiuoti. Sporto klubo tu-
rimą autobusiuką, kuris, beje, 
šiuo metu yra sugedęs, gali vai-
ruoti ir neįgaliųjų vežimėliu ju-
dantis žmogus. R. Baranausko 
teigimu, naujajame autobuse 
tai būtų neįmanoma – nėra tin-
kamo įvažiavimo į jį. Tam tinka 
tik keltuvas, o ne nuovažos. Jo-
mis pats neįgalusis niekaip neį-
važiuos į transporto priemonę, 
o ir kitam žmogui tai daryti gali 
būti gana pavojinga, jei kartais 
vežimėlis nuslystų atgal. Rei-
kia turėti omeny, pasak R. Bara-
nausko, kad į draugijas vairuo-
tojais dirbti neretai ateina pen-
sinio amžiaus ar kokią nors ne-
galią turintys žmonės. 

Kilo klausimų ir dėl Joniškio 
socialinių paslaugų centro. Ta-

čiau paaiškėjo, kad jo steigėjas 
yra Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacija. 

Automobilį gavo ką tik 
įsikūrusi organizacija 
Abejonių sukėlė ir tai, kad au-

tomobilį gavo Vilniaus rajono ne-
įgaliųjų asociacija, kuri, anot rek
vizitai.lt duomenų bazės, įregis-
truota šių metų rugsėjo 15 d. (au-
tobusiukai buvo dalijami spalio 
7 d.). Jos vadovė – Božena Narei-
ko. J. Ivančenko sako, kad neįga-
liųjų asociacijų vadovai suabejojo, 
ar tikrai verta skirti automobilį, ti-
kėtina, dar normaliai nepradėju-

siai dirbti organizacijai – juk Lie-
tuvoje yra daug seniai veikiančių, 
patikrintų, daug žmonių telkian-
čių asociacijų, o paslaugų porei-
kis yra didžiulis. „Pirmą kartą iš-
girdau apie tokią organizaciją Vil-
niaus rajone“, – stebisi Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė. 

Tiesa, reikia paminėti, kad 
savivaldybė automobilį siūlė ir 
Vilniaus rajono neįgaliųjų drau-
gijai, tačiau jos vadovė Galina 
Dunovskaja atsisakė – pabūgo 
atsakomybės ir didelių autobu-
siuko išlaikymo išlaidų. G. Du-
novskajos teigimu, jei būtų ga-
vusi savivaldybės patikinimą, 

kad padės autobusiuką išlaikyti, 
gal būtų priėmusi kitokį spren-
dimą. Pasak G. Dunovskajos, ji 
neseniai vadovauja organizaci-
jai, neturi nei lėšų automobiliui 
išlaikyti, nei garažo, kur jį laiky-
ti, ir pan. J. Ivančenko manymu, 
tokiu atveju Vilniaus rajono sa-
vivaldybė turėjo perduoti auto-
busiuką kitai savivaldybei.

Autobusiukus skirti 
savivaldybės įstaigai 

leidžia teisės aktai
NRD direktorė Asta Kandra-

tavičienė sako, kad pagal tei-
sės aktus savivaldybės turi tei-
sę pačios spręsti, kurią organi-
zaciją teikti automobiliui gauti. 
Tuo pačiu jos garantuoja ir pri-
siima atsakomybę, kad automo-
bilis bus tinkamai naudojamas, o 
paslaugos bus teikiamos būtent 
tikslinei grupei – neįgaliesiems. 
Direktorės teigimu, Vyriausy-
bės 2002 m. nutarimas numato, 
kad valstybei nuosavybės teise 
priklausantį turtą perduoti lai-
kinai neatlygintinai valdyti ir 
naudotis pagal panaudos sutar-
tis viešosioms įstaigoms galima, 
kai bent vienas iš jų steigėjų yra 
valstybės ar savivaldybių insti-

Nei po pakeitimo 2008aisiais, nei 
šiemet tvarkant perėją projektas 
su neįgaliųjų organizacijomis ne-
buvo derintas. Vilniaus savivaldy-
bės mero pavaduotojas Gintautas 
Paluckas pripažįsta, kad šį pro-
jektą savivaldybė vertina kaip ne 
itin vykusį. „Keltuvai problemą 
išsprendžia tik laikinai, būdami 
lauke jie genda. Jie taip pat neap-
saugoti nuo vandalizmo. Reikia 
pripažinti, kad ir žmonių įgūdžiai 
nėra vienodi, ne visi susigaudo ir 
gali tokiais dalykais naudotis. Kol 
kas stengsimės, kad keltuvai veik-
tų. Mūsų atsakingi tarnautojai re-
guliariai ten lankysis, bet žiūrint 
į priekį vis tiek teks perėją per-
projektuoti – perdaryti laiptus, 
nes ten turi būti nuolydis, kuris 
leistų judėti į viršų ir į apačią be 
techninių priemonių“, – pasakoja 
mero pavaduotojas.

Perėjos pritaikymas 
sukelia nepatogumų
Keltuvą sumontavusios ben-

drovės UAB „ROLautomatikas“ 
atstovas Vitalijus Gurevič  nenei-
gia – tokio tipo keltuvas neskir-
tas naudoti lauke. Maža to, jis ne-
tinka ir tokiam dideliam atstu-
mui įveikti. „Keltuvas nepritaiky-
tas didesniam vežimėliui, juk jų 
būna ir ilgesnių, ir platesnių nei 
mano aktyvaus tipo rateliai, ne-
tinkamas keltuvas ir skuteriu ju-
dančiam žmogui. Keltuvas juda 
labai lėtai, o iškvietimo mygtuką 
reikia laikyti nuspaustą visą lai-
ką, kol keltuvas juda, tai itin sun-
ku žmonėms, kurių rankos sil-
pnos. Valdymas taip pat yra ga-
na sudėtingas“, – pastabas vieną 
po kitos beria G. Žemaitaitytė. Ji 
pabrėžia, kad keltuvą pastačiusi 
įmonė čia nekalta, jie įrengė tai, 
ką iš jų pirko projekto rengėjai. 

G. Žemaitaitytė tikina pasi-
jutusi labai įžeista, kai perėjos 
atidarymo renginio metu išgir-
do, jog visas objektas pritaiky-
tas taip, kad žmogus su negalia 
naudotųsi juo su lydinčiuoju as-
meniu. „Ar jūs einate nusipirk-
ti duonos ir vedatės žmogų, kad 
jus palydėtų, paspaustų už jus 
mygtuką? Juk ne. Toks pareiški-
mas mane ir kitus žmones, tu-
rinčius panašią negalią, tiesiog 
žemina“, – sako moteris.

„Kol žmoguje su negalia neį-
žvelgiamas savarankiškas žmo-
gus, o tik judantis su palydovu – 
nieko gero nepasieksime ir netu-
rėsime“, – kalba G. Žemaitaitytė.

Veikė mažiau nei savaitę
Nors ir netobulu, bet visgi 

veikiančiu pritaikymu perėjoje 
neįgalieji galėjo džiaugtis labai 
trumpai. Pasak G. Žemaitaity-
tės, keltuvas nebeveikė nepraė-
jus nė savaitei po perėjos atida-
rymo. Įrenginio lemputė mirksi, 
tačiau šis nejuda iš vietos. „Kartu 
su manimi buvęs žmogus nulipo 
apačion, bandė sutvarkyti kel-
tuvą, pastatyti jį į tinkamą vietą, 
bet jis vis tiek neveikė. Mums be-

stovint priėjo moteris, kuri pa-
pasakojo mačiusi, kad policijos 
pareigūnai fotografavo keltu-
vą, tad, matyt, jis tikrai sugadin-
tas“, – pasakoja moteris.

Kadangi antžeminė perė-
ja vos atidarius požeminę buvo 
panaikinta, o keltuvas neveikia, 
žmonėms su negalia tenka paė-
jėti iki už kelių šimtų metrų esan-
čios kitos perėjos ir taip sugaiš-

ti nemažai laiko. G. Žemaitaitytė 
nesitiki, kad naujoji perėja Pilai-
tėje bus perdaryta. Moteris tiki-
na, jog neįgalieji tikrai nežada ty-
lėti ir apsimesti, kad perėja tin-
kama. Ji sako šiuo metu laukian-
ti atsakymo iš Vilniaus mero Re-
migijaus Šimašiaus bei Neįgalių-
jų reikalų departamento. Ginta 
teigia, kad artimiausiu metu ža-
da rašyti skundą ir Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybai. „Pla-
nuojama įrengti dar vieną perėją 
Karoliniškių mikrorajone, nuo-
gąstaujame, kad jeigu nesiskų-
sime, darbai ir vėl bus atlikti ne-
tinkamai“, – mintimis dalijasi G. 
Žemaitaitytė. 

Spendimams įgyvendinti 
prireiks laiko

Pasak Vilniaus mero pavaduo-
tojo G. Palucko, mieste yra 17 po-
žeminių perėjų: „Po pirminės in-
ventorizacijos sudarysime neįga-
liųjų socialinės atskirties maži-
nimo planą ir po truputį tvarky-
sime visas perėjas. Viskas nebus 
išspręsta per vienerius metus, bet 
svarbu daryti teisingus sprendi-
mus, ne kuo greičiau įgyvendinti 
projektus su po ranka papuolusiu 
sprendimu.“

Greito sprendimo viceme-
ras nežada ir dėl jau ne vienerius 
metus neveikiančių liftų prie po-
žeminių perėjų. „Liftų ten nebėra, 
likusios tik šachtos. Viskas supu-
vo ir buvo išmontuota. Jeigu mes 
ir vėl pirksime liftus, tai bus tik 
laikinas sprendimas, todėl reikia 
viską perprojektuoti pagal gerą-
sias praktikas. Tai užtruks, bet 
tuomet jau išspręsime problemą 
iš esmės“, – sako G. Paluckas. 

O ką daryti neįgaliesiems, kol 
problemos bus išspręstos?

Ieva JuOdEIKIENĖ
Autorės nuotr.

Dėl specialiųjų automobilių skirstymo – nepasitenkinimas
(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Iš namų be palydovo – nė žingsnio 
arba kaip neįgaliesiems pritaikomos požeminės pėsčiųjų perėjos?

tucija. „Teisės aktai leidžia, taigi 
neturime jokių argumentų savi-
valdybėms, kodėl neskirti auto-
mobilių jų parinktoms organiza-
cijoms“, – sako A. Kandratavičie-
nė. Jos teigimu, savivaldybės ge-
riausiai mato, kam labiausiai rei-
kia transporto priemonės. Be to, 
jei automobilis skirtas konkre-
čiai organizacijai, tačiau jis nėra 
pilnai panaudojamas, turi būtų 
sudaroma galimybė transporto 
paslaugomis naudotis ir kitiems 
savivaldybės neįgaliesiems. 

A. Kandratavičienės teigimu, 
Vilniaus rajono savivaldybė de-
partamentą patikino, kad orga-
nizacija jau kurį laiką veikia, taip 
pat pateikė sąrašus žmonių, ku-
riems bus teikiama transpor-
to paslauga. Pasak NRD direk-
torės, Vilniaus rajone paslaugų 
infrastruktūra nėra pakankamai 
išplėtota, turint omeny čia gyve-
nančių neįgaliųjų skaičių, todėl 
automobilis labai reikalingas. Ji 
patikino, kad periodiškai bus ti-
krinama, kaip transporto prie-
monė naudojama. NRD pasilieka 
sau teisę automobilį paimti, jei 
jis naudojamas ne pagal paskirtį. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Ačiū, Daktare!
Mums, žmonėms su negalia, 

dažnai tenka kreiptis į gy-
dytojus. Ypač svarbus būna šei-
mos gydytojas. Jau daugiau kaip 
15 metų mane, sergančią išsėtine 
skleroze, namuose lanko klinikos 
„Sveikatos metai“ šeimos gydyto-
ja Rasa Vaičiulienė. Per tuos me-
tus nebuvo nė vieno karto, kad 
kviečiama gydytoja neateitų, kad 
ir kaip būtų pavargusi po dienos 
darbų. Visada ji švytinti, geros 
nuotaikos. Kartais išdrįstu pa-
klausti: „Iš kur Jūs turite tiek jė-
gų?“ Atsako: „Reikia!“ Man atrodo, 
kad darbas iš pašaukimo, stiprus 
pareigos ir atsakomybės jausmas 
suteikia žmogui jėgų.

Žinia, 50 proc. sveikatą lemia 
gyvenimo būdas, gal todėl dak-
tarė pirmiausia pasidomi nuo-
taika, mityba, požiūriu į kasdie-
nius reikalus.

Džiaugiuosi, kad visada ga-
liu paklausti apie vaistų povei-
kį, pasidomėti kitais netradici-
niais dalykais. Man regis, ligo-
niui svarbu kuo daugiau žinoti 
apie savo ligą, apie tai, kaip pa-
koreguoti gyvenimo būdą. 

Gydytoja R. Vaičiulienė šiuo 
metu studijuoja psichoterapiją 
(savaitgaliais). Prieš keletą metų 
gilino nefrologijos žinias, dirbo 
dializės centre. Visa tai jai pra-
verčia dirbant šeimos gydytoja. 

Esu dėkinga daktarei už iš-
mintingus patarimus, už įdieg-
tą pozityvų požiūrį, už praskai-
drintą kasdienybę. 

Austrų profesorius neuro-
chirurgas Viktoras Franklis ra-
šė: „Kuo labiau pamirštame save, 
atsiduodami tarnystei ir kitiems 
žmonėms, tuo žmogiškesni tam-
pame, tuo daugiau save įpras-
miname.“

Toks yra ir daktarės R. Vai-
čiulienės, Radviliškyje dirban-
čios jau 26 metus, credo.

Janina OŽALINSKAITĖ 

Ginta Žemaitaitytė tikina, kad kel-
tuvo valdymo mechanizmas gana 
sudėtingas, todėl žmonės su nega-
lia gali nemokėti juo pasinaudoti.

Neįgalieji nusivylė, nes naujos požeminės perėjos pritaikymas – tik formalus.
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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 24 d. 
09:00 Po Seimo rinkimų II turo. 

Politikų spaudos konferencijos LDK 
Valdovų rūmuose. Tiesioginė translia-
cija (su vertimu į gestų k.). 12:00 VRK 
pirmininko Zenono Vaigausko spaudos 
konferencija. Tiesioginė transliacija (su 
vertimu į gestų kalbą). 12:25 Tikri vyrai. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
36 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Sportas. 
21:10 Orai. 21:14 Loterija „Jėga“. 21:15 
LRT forumas. 22:10 Trumposios žinios. 
22:15 Nematoma Lietuvos istorija. 23:10 
Trumposios žinios. 23:15 Premjera. Val-
džios tvirtovė. N-7. 8 s. 00:15 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 00:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Interaktyvi viktorina „Paklauskim 
Lietuvos“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Nematoma Lie-
tuvos istorija. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 
Keliai. (kart.).

Antradienis, spalio 25 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

34 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 36 s. 
(kart.). 10:50 Nematoma Lietuvos is-
torija. (kart.). 11:45 Savaitė. Visuome-
nės. (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. 
37 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 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. 22:25 Trumposios ži-
nios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. 
Bodo. N-7. 8 s. 00:25 Septynios Kauno 
dienos. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 34 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, spalio 26 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 35 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 37 s. (kart.). 
10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. (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. 
38 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 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:45 Trumposios ži-
nios. 22:50 Italų kino magija. Premjera. 
Tegyvuoja Italija. N-14. 00:40 Trumpo-
sios žinios. 00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 35 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gyveni-
mas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 27 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

36 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 38 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. 39 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. 21:55 Trumposios 
žinios. 22:00 Premjera. Laumės vaikas. 
N-14. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Keliai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 36 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, spalio 28 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 37 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 39 s. (kart.). 
10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 11:45 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 40 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. 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. Gataka. N-14. 00:30 Trumpo-
sios žinios. 00:35 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 37 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklaus-
kim Lietuvos“. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Auksinis balsas. (kart.).

Šeštadienis, spalio 29 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/3 
s. 07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 3/21 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 13, 
14 s. 08:40 Tatonka ir mažieji draugai. 
3 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 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Plėšrūnai. 1 d. Didžiau-
sias iššūkis. (subtitruota). 13:00 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Devyni mė-
nesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai. 2 d. 
Nepaisant sunkumų. (subtitruota). 13:55 
Užrašai apie Šerloką Holmsą. N-7. 1, 2 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 Sveikini-
mų koncertas. 18:00 Keliai. 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. Pagauk ir 
paleisk. N-14. (subtitruota). 00:55 Trum-
posios žinios. 01:00 Pasaulio dokumen-
tika. Plėšrūnai. 1 d. Didžiausias iššūkis. 
(subtitruota, kart.). 01:50 Pasaulio do-
kumentika. Devyni mėnesiai gimdoje. 
Lemtingi pokyčiai. 2 d. Nepaisant sun-
kumų. (subtitruota, kart.). 02:45 Užra-
šai apie Šerloką Holmsą. N-7. 1, 2 s. 
(kart.). 03:35 Emigrantai. (kart.). 04:30 
Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 05:15 
Stilius. (kart.).

Sekmadienis, spalio 30 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 2. 2/4 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 15 s. 09:40 Premjera. Auklė 
Mun. 4 s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/29 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Erdvės. 
Pasaulio žavesys. 1 d. Tyra. Ugnikalnio 
brangakmenis. (subtitruota). 13:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Slėpi-
ningoji Indija. 1 d. Permainingas kraš-
tas. (subtitruota). 14:00 Puaro. N-7. 5/7, 
5/8 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Laisvės vėliavne-
šiai. 16:30 Tikri vyrai. 17:15 Lietuvos 
humoro lyga. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
Visuomenės. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
Edeno sodas. 22:40 Trumposios ži-
nios. 22:45 Kino žvaigždžių alėja. Mė-
nesienos juvelyrai. N-7. (kart.). 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Pasaulio do-
kumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 1 
d. Tyra. Ugnikalnio brangakmenis. (sub-
titruota, kart.). 01:15 Pasaulio dokumen-
tika. Slėpiningoji Indija. 1 d. Permainin-
gas kraštas. (subtitruota, kart.). 02:05 
Puaro. N-7. 5/7, 5/8 s. (kart.). 03:50 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 04:20 Ti-
kri vyrai. (kart.). 05:05 Savaitė. Visuo-
menės. (kart.).

Pirmadienis, spalio 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (4). N-7. 06:55 Simp-
sonai (7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2454). N-7. 10:00 Sila. 
Kelias namo (16). N-7. 12:00 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 13:30 Simpsonai (9). 
N-7. 14:00 Simpsonai (10). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (651). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (652). N-7. 15:30 Itališka 
meilė (41). 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 (64). N-7. 20:00 Apie mus 
ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (33). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kobra 11 (9). N-7. 23:35 
Kvantikas (9). N-14. 00:30 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (9). N-14. 
01:30 Aferistas (3). N-7.

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

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (9). N-7. 07:25 Simpsonai (10). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(64). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (33). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2455). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(17). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:30 Simpsonai (11). N-7. 14:00 
Simpsonai (12). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (653). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(654). N-7. 15:30 Itališka meilė (42). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (65). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (34). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ir 
čia priėjo Poli. N-7. 00:15 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius (10). N-14. 
01:15 Aferistas (4). N-7.

trečiadienis, spalio 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:55 Simp-
sonai (11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(65). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (34). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2456). N-7. 10:00 Sila. Kelias na-
mo (18). N-7. 11:55 Ekstrasensų mū-
šis. N-7. 13:30 Simpsonai (13). N-7. 
14:00 Simpsonai (14). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (655). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (656). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (43). 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 (66). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (35). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Įvykis. 
N-14. 00:15 CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius (11). N-14. 01:15 Aferis-
tas (5). N-7.

ketvirtadienis, spalio 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (7). N-7. 06:55 Simp-
sonai (13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(66). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (35). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2457). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(19). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:30 Simpsonai (15). N-7. 14:00 
Simpsonai (16). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (657). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(658). N-7. 15:30 Itališka meilė (44). 
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 
(67). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (36). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Mirtinas smūgis. 
N-14. 00:25 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius (12). N-14. 01:25 Aferis-
tas (6). N-7.

Penktadienis, spalio 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15). N-7. 07:25 Simpsonai (16). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(67). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (36). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2458). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(20). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:30 Simpsonai (17). N-7. 14:00 
Simpsonai (18). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (659). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(660). N-7. 15:30 Itališka meilė (45). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas. 21:10 Karibų piratai. Nu-
mirėlio skrynia. N-7. 00:15 Tryliktasis 
karys. N-14. 02:15 Įvykis. N-14.

Šeštadienis, spalio 29 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (58). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (23). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (3). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (60). 08:30 Kempas 
ir draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 

Pirmadienis, spalio 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (24). 07:00 "Džonis 
Testas" (8). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (10) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (188). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (189). 
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" (32). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (14). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, 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 Atpil-
das. N14. 00:05 "Mentalistas" (9). N-7. 
01:00 "Begėdis" (2). N14. 02:05 "Juo-
dasis sąrašas" (19). N-7.

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

"Didysis žvejys 2" (25). 07:00 "Džo-
nis Testas" (9). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (11) (kart.). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (190). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (191). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:40 Yra, kaip yra. N-7. 11:45 
24 valandos (kart.). N-7. 12:50 "Au-
klė" (33). 13:20 Būk mano meile! N-7. 
14:20 "Mano lemties diena" (15). 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 KK2. N-7. 
20:25 "PREMJERA Juodosios našlės" 
(1). N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Laimingas skaičius...kitas. N14. 00:30 
"Mentalistas" (10). N-7. 01:25 "Begė-
dis" (3). N14. 02:25 "Juodasis sąra-
šas" (20). N-7.

trečiadienis, spalio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (26). 07:00 "Džo-
nis Testas" (10). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (16). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (192). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (193). 
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" (34). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (16). 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 Ge-
riausi mūsų vakarai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Kerštas. N14. 00:30 
"Mentalistas" (11). N-7. 01:25 "Begė-
dis" (4). N14. 02:20 "Juodasis sąra-
šas" (21). N-7.

ketvirtadienis, spalio 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (27). 07:00 "Džo-
nis Testas" (11). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (17). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (194). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (195). 
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" (35). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (17). 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 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Tikras teisingu-
mas 2. Vienas šūvis - viena gyvybė. 
N14. 00:05 "Mentalistas" (12). N-7. 
01:00 "Begėdis" (5). N14. 01:50 Svei-
katos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, spalio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (28). 07:00 "Džo-

nis Testas" (12). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (18). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (196). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (197). 
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" (36). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (18). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 22:00 Įkalinti laike. N-7. 
00:15 PREMJERA Plius vienas. S. 
02:05 Kerštas (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (11) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (45). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (6). 07:45 "Neramūs ir triukšmingi" 
(15). 08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(12). 08:35 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(18) (kart.). 09:00 "Tomo ir Džerio pa-
sakos" (12). 09:30 "Ponas Bynas" (10). 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Sujudimas džiunglėse. 11:40 Vagis po-
licininkas. N-7. 13:35 Pričiupom! N-7. 
14:05 Pričiupom! N-7. 14:35 "Gyveni-
mo šukės" (98). N-7. 16:40 Bus vis-
ko. 17:35 Tik nesijuok. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Šunų viešbutis. 21:35 
Nakties šešėliai. N14. 23:55 Ilgiau-
sias jardas. N-7. 02:05 Įkalinti laike 
(kart.). N-7.

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

"Džonis Testas" (12) (kart.). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris III" (46). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Harvis 
Biksas" (7). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (16). 08:10 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (13). 08:35 "Tomo ir Džerio 
pasakos" (13). 09:00 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:30 "Ponas Bynas" (11). 
10:00 KINO PUSRYČIAI Svečiai palė-
pėje. 11:40 Viktoras ir krokodilų namo 
paslaptis. 13:35 Pričiupom! N-7. 14:05 
Pričiupom! N-7. 14:30 "Didingasis am-
žius. Jos didenybė Kiosem" (9). N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 PREMJERA Derliaus šven-
tė 2. Pakruojo dvaras. 21:50 Tikras iš-
bandymas. N-7. 00:00 Nakties šešė-
liai (kart.). N14.

Pirmadienis, spalio 24 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" (7). 
N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (21) (kart.). 
N-7. 08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:25 "Farų karai" (5) (kart.). 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (7) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(260) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (22). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (22). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (261). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (8). 19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (10). N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Šerlokas Holmsas. N-7. 00:05 Lemtin-
gasis kelias (kart.). N14. 01:55 "Džei-
kas, Storulis ir šuo" (7) (kart.). N-7. 
02:40 "Juodasis sąrašas" (11) (kart.). 
N-7. 03:20 "Juodasis sąrašas" (12) 
(kart.). N-7. 04:00 Gyvenimiškos isto-
rijos (kart.). 04:45 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (10) (kart.). N-7. 05:10 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (2) (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 25 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(8). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (22) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(6) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (8) (kart.). 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (261) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (23). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(23). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (262). N-7. 16:55 "Muchtaro su-
grįžimas" (452). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (9). 
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (11). N-7. 21:00 
"Pavariau" (14). N-7. 21:30 Vasara Pro-
vanse. N-7. 23:40 Šerlokas Holmsas 
(kart.). N-7. 01:55 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (8) (kart.). N-7. 02:40 "Vampyro 
dienoraščiai" (16). N14. 03:20 "Kalba-
me ir rodome" (386). N-7. 04:05 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:50 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (11) (kart.). N-7. 05:15 
"Kalbame ir rodome" (386) (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 26 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(9). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (23) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (7) (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (28) (kart.). 

N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(9) (kart.). 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (262) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (24). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (24). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (263). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (10). 19:30 Gyvenimiškos is-
torijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(12). N-7. 21:00 Pasienio sargyba. 
N-7. 21:30 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius. N-7. 23:50 Vasara Provanse 
(kart.). N-7. 01:45 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (9) (kart.). N-7. 02:30 "Vampyro 
dienoraščiai" (17). N14. 03:10 "Kalba-
me ir rodome" (387). N-7. 03:55 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:40 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (12) (kart.). N-7. 05:05 
"Kalbame ir rodome" (387) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 27 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(10). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (24) 
(kart.). N-7. 08:25 "Mistinės istorijos" 
(27) (kart.). N-7. 09:25 "Mistinės is-
torijos" (29) (kart.). N-7. 10:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (10) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (263) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (1). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (25). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (264). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (11). 
19:30 "Farų karai" (7). 20:30 "Farų ka-
rai" (8). 21:30 Gaujos vyrukai. N14. 
23:20 Holivudo žmogžudysčių skyrius 
(kart.). N-7. 01:30 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (10) (kart.). N-7. 02:15 "Vampy-
ro dienoraščiai" (18). N14. 02:55 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (22) (kart.). 
N-7. 03:40 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(23) (kart.). N-7. 04:25 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 04:50 Pasienio sar-
gyba (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 28 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(11). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (25) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (17). N-7. 
09:25 "Žurovas" (18). N-7. 10:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (11) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (264) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (2). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (26). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (265). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(12). 19:30 "Amerikietiškos imtynės" 
(42). N-7. 20:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (42). N-7. 21:30 Mirties apsupty-
je 2. N14. 23:20 Gaujos vyrukai (kart.). 
N14. 01:00 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(11) (kart.). N-7. 01:50 "Vampyro die-
noraščiai" (19). N14. 02:30 Mirties ap-
suptyje 2 (kart.). N14. 03:55 "Žurovas" 
(17) (kart.). N-7. 04:45 "Žurovas" (18) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 29 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (24) (kart.). N-7. 07:20 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (1) (kart.). N-7. 08:10 
"Diagnozė - žmogžudystė" (2) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 "Mieliausias Amerikos augin-
tinis" (1). 11:00 Galiūnų čempionų lyga. 
Olandija. 12:05 "Pavariau" (14) (kart.). 
N-7. 12:35 "Mistinės istorijos" (30). N-7. 
13:40 "Mistinės istorijos" (31). N-7. 
14:45 "Mistinės istorijos" (32). N-7. 
15:50 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (40). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Pasienio sargy-
ba (kart.). N-7. 18:30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Keršto valanda. Tei-
singumas. N14. 00:00 AŠTRUS KINAS 
Karantinas. S. 01:45 "Vampyro dieno-
raščiai" (18) (kart.). N14. 02:30 "Vam-
pyro dienoraščiai" (19) (kart.). N14. 
03:10 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (40) (kart.). N-7. 04:00 Muziki-
nė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 30 d. 
07:30 Sveikatos kodas. 08:30 

Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už vi-
sus" (83). N-7. 09:35 "Viena už visus" 
(84). N-7. 10:10 Beatos virtuvė. 11:00 
"BBC dokumentika. Ledo žemė" (1). 
12:05 "BBC dokumentika. Ledo že-
mė" (2). 13:15 Sveikinimai. Sveikini-
mų koncertas. 15:50 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (3). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 "Šuo" 
(8). N-7. 19:10 Provincialai Niujorke. 
N-7. 21:00 "Juodasis sąrašas" (13). 
N-7. 22:00 "Juodasis sąrašas" (14). 
N-7. 23:00 Sąžiningas žaidimas. N-7. 
00:45 Keršto valanda. Teisingumas 
(kart.). N14. 02:20 Karantinas (kart.). 
S. 03:45 Provincialai Niujorke (kart.). 
N-7. 05:10 Galiūnų čempionų lyga. 
Olandija (kart.).

TV3

LNK

BTV

09:30 Gardu Gardu. 10:00 Pasaulis 
pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Beverli Hilso robinzonai. N-7. 
12:55 Padavėjų varžybos. N-7. 14:50 
Užsispyrusi blondinė. N-7. 16:45 Eks-
trasensų mūšis (16). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Iš-
šūkis kaime. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau. Kristina. N-7. 23:25 Lem-
tingas posūkis 2. Aklavietė. S. 01:30 
Mirtinas smūgis. N-14.

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

čiukų istorijos (59). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (24). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (4). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (61). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Zambe-
zija. 12:40 Lesė. 14:35 Kaulų trupin-
tojo legenda. N-7. 14:50 Užsispyru-
si blondinė 2. N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis (17). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 X Faktorius. N-7. 22:00 
Trys dienos nužudyti. N-14. 00:25 Ge-
ležinė ledi. N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Ameli – vos dvejų metų, 
gyvena Šveicarijoje, vien-
kiemyje prie Ciuricho. Še-
šiametis Kostia – rusas, 
gyvena Novomoskovsko 
mieste (Tulos apskrity-
je). Abu turi vieną bėdą. 
Jiems diagnozuota stubu-
ro smegenų išvarža. Tai 
yra apsigimimas, kuris 
susiformuoja 4 nėštumo 
savaitę. Ar dažnai pasi-
taiko? Šis defektas nusta-
tomas maždaug vienam 
naujagimiui iš 1000. Civi-
lizuotose šalyse aptinka-
mas nėščiosios echosko-
pinio tyrimo metu. Apie 
problemą signalizuoja 
pakitę stuburo slankste-
lių lankai.

Kaunietė Zita Valterienė guo-
džiasi, kad viešuoju transportu 
fizinę negalią turintiems asme-
nims važiuoti yra labai nepatogu. 
Moteris pasakojo, kad dažnai au-
tobusai sustoja toliau nuo stote-
lės, vairuotojai nenuleidžia ram-
pos, todėl neretai tenka laukti ki-
to autobuso ar troleibuso.

„Visą gyvenimą naudojuosi 
viešuoju transportu, tačiau to-
kio košmaro ir nepakantumo, 
kai atsisėdau į vežimėlį, nesu 
patyrusi. Dabar keliaujant išky-
la galybė problemų. Aš noriu gy-
venti, noriu džiaugtis Kaunu, bet 
vairuotojai labai pikti, nieko ne-
padeda“, – sakė Zita.

Bendrovės „Kauno autobu-
sai“ atstovas Kamilis Doveika 
tikino, kad konfliktai tarp auto-
busų ar troleibusų vairuotojų ir 
žmonių, turinčių judėjimo ne-
galią, kyla retai. Pasak K. Dovei-
kos, vairuotojai teigia, kad kar-
tais sudėtinga suvokti, kuriuo 
autobusu neįgalus keleivis keti-
na važiuoti, todėl reikėtų papra-
šyti kito keleivio ar patiems prie 
priekinių durų informuoti, kad 
važiuos būtent tuo autobusu ar 
troleibusu. K. Doveikos teigimu, 
kartais įlaipinant negalią turin-
čius keleivius kyla rūpesčių dėl 
to, kad viešojo transporto stote-
lės yra per mažos, todėl į jas au-
tobusas negali visiškai įvažiuoti. 
Vairuotojas į vadinamąją kišenę 
įtalpina tik autobuso priekį, o 
vidurinės durys, prie kurių yra 
nuleidžiama rampa, lieka toliau 
nuo šaligatvio krašto.

„Kauno autobusų“ atstovas 
užsiminė, kad kalbinti vairuoto-
jai pageidauja, jog būtų rengia-
mi mokymai kartu su judėjimo 
negalią turinčiais asmenimis, to-
dėl bendrovės vadovybė tai ke-
tina padaryti dar šiais metais. 

„Kilo klausimas, ar vairuoto-
jai turi padėti įvažiuoti ir išva-

žiuoti iš autobuso, ar ir užsegti 
jam diržą, ar jis tai sugeba pada-
ryti pats. Mes nenorime nuver-
tinti žmogaus, todėl rengsime 
bendradarbiavimo mokymus“, – 
patikino bendrovės atstovas.

Neįgaliųjų atstovai pastebi, 
kad problemų kyla ne tik keliau-
jant viešuoju transportu – net ir 
į pagrindinius miesto objektus 
durys dažnai būna užtrenktos. 
Lietuvos žmonių, turinčių ne-
galią, sąjungos Kauno skyriaus 
atstovas Audrius Kalvėnas pasa-
kojo, kad itin sudėtinga važiuoti 
net centrine miesto dalimi. Se-
namiestyje fiziškai neįmanoma 
beveik niekur patekti. Jis pasa-
kojo, kad net ir į miesto savival-
dybę be kitų asmenų pagalbos 
negali patekti. Šioje institucijo-
je yra atskira įvaža judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms. Rei-
kia privažiuoti prie šoninių du-
rų, paskambinti ir palaukti, kol 
apsaugos darbuotojas įleis, ta-
čiau niekas įleisti neskuba, ne-
svarbu, kad lauke prastas oras.

„Sėdžiu per lietų, laukiu. Ap-
saugos darbuotojas, matyt, kaž-
kur toliau išėjęs. Po to piktas at-
eina, kad per ilgai skambinau. 
Įleidžia į vidų, bet ten per sta-
tu vienam užvažiuoti, vėl pra-
šau pagalbos, bet šis atrėžia, 
kad jam to daryti nepriklauso. 
Paprašau pakviesti merą, tada 
sutinka pagelbėti. Išeinant man 
vėl reikalinga pagalba. Gerai, kad 
miestas investuoja į kelius, bet 
gal galima dėmesio skirti ir neį-
galiesiems?“ – retoriškai klausė 
A. Kalvėnas.

A. Kalvėnas sako, kad ben-
dra situacija mieste gerėja. Prieš 
septynerius metus, kai vyras pa-
tyrė traumą, buvo iš viso labai 
sunku kur nors patekti. „Žmonės 
dabar geranoriškai padeda. Ra-
tuotasis nebėra užkrečiamas“, – 
pastebėjo kaunietis.

Kaip Kaune jaučiasi neįgalieji?
„Kauno dienos“ korespondentė Edita Radzevičiūtė pasidomėjo, 
kaip mieste jaučiasi judantieji neįgaliųjų vežimėliais. Situacija 
gerėja, tačiau dar yra nemažai vietų, kur durys ne tik neįgalie-
siems, bet ir mamoms su vežimėliais iki šiol užtrenktos.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sūpynės pritaikytos suptis su 
neįgaliojo vežimėliu – įrengta 
patogi, nuo slydimo apsauganti 
platforma, sumontuotas specia
lus įvažas, pritaikytas patogiai 
įvažiuoti vežimėliu. Kad pramo-
gauti būtų saugu, sumontuoti ir 
apsauginiai platformos rėmai.

Beje, sūpynių mechanizmas 
sukonstruotas taip, kad supimo-
si metu būtų išlaikoma stabili 
platformos padėtis, taip pat – 
kad būtų galimybė neįgaliajam 
suptis pačiam.

Sūpynėms pasirinkta pato-
gi vieta – Vaikų parko pradžio-
je, netoli nuo pagrindinio tako. 
Link sūpynių ves naujai paklo-
tas patogus takas, kad neįgalio-
jo vežimėliuose sėdintys vaikai 
galėtų be vargo privažiuoti prie 
jiems skirto įrenginio.

Pasak Palangos miesto mero 
Šarūno Vaitkaus, šios sūpynės 
yra daugelio kurorto gyventojų 
labai lauktas įrenginys, o kartu – 
ir ištesėtas pažadas neįgaliems 
Palangos vaikams. „Matydami 
Vaikų parke pramogaujančius 
mažuosius daugelis nė nesusi-
mąsto, kad  visai netoli mūsų 
yra ir neįgalių vaikų, kurie lygiai 
taip, kaip ir sveiki jų bendraam-
žiai, nori linksmintis. Deja, dau-
guma pramogų jiems yra ne-
prieinamos. Todėl kai prieš me-
tus jaunieji palangiškiai paprašė 
įrengti kurorte sūpynes, kurio-
se galėtų suptis vaikai, sėdintys 
neįgaliojo vežimėlyje, abejonių 
nekilo – šį prašymą būtina iš-
pildyti. Džiaugiuosi, kad palan-
giškiams duotą pažadą ištesėjo-
me“, – kalbėjo Š. Vaitkus.

Palangos vaikų parke įrengtos 
neįgaliesiems skirtos sūpynės

http://klaipeda.diena.lt rašo, kad ir Palangos Vaikų parke 
įrengtos neįgaliesiems skirtos sūpuoklės.

Operacija nepavyko
Šveicarė buvo 20tą savaitę 

nėščia, kai sužinojo apie savo kū-
dikio problemą. Gydytojas pasakė, 
kad ji gali rinktis: nutraukti nėštu-
mą, operuoti jau gimusį kūdikį ar 
dar įsčiose. Pastarasis metodas 30 
proc. padidina tikimybę, kad kū-
dikis gims sveikas, bet yra pavo-
jingas motinai (gali plyšti gimda, 
atsisluoksniuoti placenta ir kt.). 
Pasitarė su dar vienu gydytoju ir 
nusprendė rizikuoti savo sveika-
ta, bet gelbėti kūdikį. Daug žino-
jo apie stuburo smegenų išvaržą, 
nes vaiką su tokia liga turi garsi 
Šveicarijos kalnų slidininkė Maria 
Walliser, kuri ne kartą pasakojo 
žurnalistams apie patirtus išban-
dymus, gydymą ir reabilitaciją.

Operacija buvo atlikta 24tą 
nėštumo savaitę, deja, ji nepavy-
ko. Ameli gimė deformuota gal-
va, nejaučia kojų žemiau kelių, 
nekontroliuoja šlapimo.

Informacijos – nulis
Kostia gimė gruodį. Mama 

nieko nenutuokė, kas jos laukia. 
Pagimdė paralyžiuotą berniu-
ką, kurį iškart perkėlė į reabili-
tacijos skyrių. Trečią dieną jį pa-
krikštijo, daugiau niekuo padėti 
negalėjo. Gydytojas tik tarstelė-
jo: „Kai kitą kartą pastosite, va-
žiuokite pasitikrinti į Maskvą.“

Berniuką operuoti buvo nu-
matyta liepą, tačiau dėl ligoni-
nės remonto procedūrą nukėlė 
į rugpjūtį. Iš viso jau atliktos še-
šios operacijos.

Gimimo vieta: be 
galimybės ką nors 

pakeisti

Kostios išvarža buvo mažes-
nė ir patogesnėje vietoje, tačiau 
šiandien jo būklė panaši į Ame-
li. Jis irgi nejaučia kojų ir nekon-
troliuoja šlapimo. Jei mama būtų 
žinojusi, kad Kostią būtina ope-
ruoti dar įsčiose ar iškart po gi-
mimo, berniukas būtų daug svei-
kesnis.

Reabilitacija
Kai Ameli gimė, į palatą atėjo 

gydytojas ir paaiškino, kaip rei-
kia teisingai imti ant rankų kū-
dikį, kaip maitinti ar aprengti. 
Operuotam naujagimiui reikėjo 
ypatingos priežiūros.

Gimus Kostiai, jo mamą pir-
miausia aplankė trys gydytojai, 
kurie įkalbinėjo ją atsisakyti kū-
dikio. Galiausiai jie įtikino jauną 
mamą. Ši patikėjo, kad vaikeliui 
bus daug geriau internate, kur 
visuomet šalia bus patyrę ma-
sažuotojai. Trejus metus ji lan-
kė Kostią internate, kol neapsi-
kentusi pasiėmė namo.

Ameli niekada nepatyrė jo-
kio masažo. Šveicarijos gydyto-
jai įsitikinę, kad geriausia reabi-
litacija – fizinis aktyvumas. Na-
mas buvo pertvarkytas taip, kad 
mergaitė galėtų tinkamai augti ir 
žaisti, o specialios pratybos būtų 
panašios į žaidimą ir jokiu būdu 
netraumuotų ligoniukės. Beje, 
jei sulaukusi trejų Ameli vis dar 
nevaikščios, dviejų aukštų name 
valstybės lėšomis bus įrengtas 
liftas. Tokie Šveicarijos įstatymai. 

Pas Kostią kartais ateina so-
cialinis darbuotojas, kuris nieko 
nenutuokia nei apie ergoterapi-
ją, nei apie fizinę terapiją, tad 
tiesiog pabūna su juo porą va-
landų kaip auklė. Porą savaičių 
per metus Kostia vyksta į reabi-
litacijos centrą. Niekas neaiški-
na berniuko tėvams, jog būtinas 
kasdieninis darbas su juo, reikia 
turėti įvairios įrangos, kad vaikui 
būtų įdomu mankštintis.

„Paspauskite pilvo 
apačią“

Taip, abu ligoniukai neįsten-
gia patys nusišlapinti. Bet ir čia – 
didžiuliai skirtumai tarp Šveica-
rijos ir Rusijos. Nes specialistai 
kelis artimiausius Ameli gimi-
naičius, kurie dažnai bendrau-
ja su mergaite, išmokė įstaty-
ti jai kateterį (kitaip ji nepasi-
šlapintų).

Kostios mamai gydytojas 
pasiūlė tiesiog paspaudyti pil-
vo apačią. Tokį patarimą galima 
vertinti ir kaip bandymą nužu-
dyti, nes paspaudus pilvą tik da-
lis šlapimo nutekės šlapimtakiu, 
o kita dalis kils aukštyn, pateks į 
inkstus. Būtent dėl šios proble-
mos vaikai su stuburo smegenų 
išvarža dažnai miršta nuo inks-
tų nepakankamumo.

Abi mamos, apsipratusios 
su savo vaikelių liga, ėmė gal-
voti grįžti į darbus. Ameli ma-
ma darželyje išgirdo: tai, kad 
mergaitė nevaikšto, jokia prob
lema, mes jai padėsime toliau 
treniruoti kojytes. Bet... Darže-
lio administracija paprašė atei
ti po poros savaičių, mat teks 
bent kelias darbuotojas pasiųs-
ti į kursus, kur jos mokysis įsta-
tyti kateterį.

Kostia negali lankyti darže-
lio, nes savarankiškai nevaikš-
to. Taip, jo daugiaaukščio namo 
aplinkos irgi neįmanoma lygin-
ti su Šveicarijos rojumi. Ameli, 
nors ir patyrė nesėkmę per ope-
raciją, turi galimybių pasivyti sa-
vo bendraamžius, nes tam skirti 
ir specialūs baldai, ir žaidimai, ir 
graži veja, kur jos laukia įdomūs 
siurprizai. O Kostiai, kurio išvar-
žą buvo galima pagydyti, bet to 
nebuvo padaryta, tenka lyg al-
pinistui įveikinėti aptrupėjusius 
seno daugiaaukščio namo laip-
tus, duobėtus šaligatvius.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Kostia.Ameli.

Aistringas krepšinio gerbė-
jas 25erių negalią turin-

tis Arsenas Sarkisiancas patyrė 
ypatingą džiaugsmą – per LKL 
rungtynes išbėgo į aikštę kaip 
Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepši-
nio komandos žaidėjas. 

 Vilkėdamas „Lietuvos ryto“ 
aprangą A. Sarkisiancas pasiro-
dė likus žaisti 14 sekundžių iki 
dvikovos su „Šiauliais“ pabaigos. 
Gausiais plojimais sirgalių sutik-
tas netikėtas naujasis „Lietuvos 
ryto“ žaidėjas sugebėjo net mesti 
į krepšį, tiesa, kamuolys neįkrito.

Arsenas krepšiniu domisi 

jau daugybę metų. Svarbiausia 
jam – „Lietuvos ryto“ komanda. 
Vilniaus krepšinio klubas ištiki-
mą sirgalių įtraukė į oficialų savo 
žaidėjų dvyliktuką Lietuvos krep-
šinio lygos (LKL) rungtynėse su 
„Šiauliais“. „Lietuvos ryto“ areno-
je vykusiame mače vaikinas vil-
kėjo 25uoju numeriu pažymė-
tą aprangą. Vienerioms rungty-
nėms įtraukdamas sirgalių į ko-
mandą, „Lietuvos ryto“ klubas 
norėjo visiems parodyti: svajo-
nė gali būti pasiekiama kiek
vienam – tereikia norėti ir tikėti.

Nors šis mačas Vilniaus eki-

pai klostėsi itin sunkiai, likus mi-
nutei „Lietuvos rytas“ įgijo de-
šimties taškų persvarą ir treneris 
Tomas Pačėsas suteikė aistruo-
liui galimybę pasirodyti aikštė-
je. „Lietuvos rytas“ įveikė „Šiau-
lius“ 83:74.

Baigęs reklamos ir fotografi-
jos studijas, o dabar masažuotojo 
specialybės besimokantis A. Sar-
kisiancas trokšta prie krepšinio 
prisidėti dirbdamas masažuotoju. 
Jis tikina, kad norėtų tapti legen-
dinio masažuotojo Juozuko – Juo-
zo Petkevičiaus padėjėju.

„Bičiulystės“ inf. 

Ypatingas „Lietuvos ryto“ 
žaidėjas

Neįgaliųjų  
sportas
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Baltoji lazdelė
Kol dar matydavau, seniai,
Tu nemaloni man buvai.
Dabar tapai man artima,
Draugė miela, ištikima. 

Kai po lietaus balos telkšės
Ar šąlant kelias apledės, 
Visur lydėsi tu mane, 
Būsi man draugė mylima.

Balta lazdele, nepalik
Tamsiam gyvenimo kely.
Juk mano dalią suprasti 
Tik tu vienintelė gali.

Taip koja kojon žengsime,
Pakol krūtinėj plaks širdis.
Visur tu kelrodžiu man būsi,
Kol mūsų neišskirs mirtis.

Balta lazdele, neliūdėk, 
Jei man nebereikės padėt.
Silpnaregį kitą sutiksi, 
Tu ir jo dalią suprasi.

Jonas BALTušIS
Biržų r.  

Nežinojau
Žinau, kad negaliu
Tavęs aš teisti.
Greičiau save
Apkaltinti galiu.
Niekas nesuteikė
Man teisų
Eiti tavo gyvenimo keliu.
O aš ėjau...
Lyg pasiklydęs vėjas, 
Tavųjų pėdsakų ieškojau.
Ilgėjausi, o gal mylėjau, 
Net ir pati, 
Atrodo, nežinojau.

Gyvenimo prasmė
Ne dienomis, 
Ne mėnesiais,
Ne metais
Skaičiuojama žmogaus 
Gyvenimo prasmė.
Prabėga laikas
Šimtamyliais batais,
Dažnai sunku
Su juo suspėt.
Širdis – lyg apynys
Gyvenimo šaka
Į saulę,
Į gerumą kopia. 
Lyg jūros vėjas
Ta žmogaus ranka
Nori supilt
Pačią didžiausią kopą. 

Kryžiaus kalnas
Tyliai supas ant kryžiaus 

rožančius,
Jau nugairintas rudenio vėjų.
Gal jis meldžias už kažkieno 

kančią, 
Gal į dangų kažką pakylėjo.

Klūpo kryžiai, lyg žmonės prieš 
aušrą,

Mena tuos, kurie juos čia 
pastatė.

Atminimų lietus juos vis 
prausia,

Lyg sužvarbusią vėjy plaštakę.

Bet jų metų audra nepalaužė,
Neišrovė buldozerių kaušai.
Kryžių kalnas vis meldžias prieš 

aušrą,
Saugomas tos galybės 

Aukščiausio. 

Aš nebūsiu
Neliko žodžių,
Liko tik kančia,
Tartum našlaitė,
Raudanti prie kelio.
Per dangų plaukia 
Balzgana delčia
Ir neša mano dalią.
Gal kur paliks,
O gal ir išsineš
Į tolumą, iš kurios 
Nieks negrįžta...
Ir nereikės,
Nes aš nebūsiu aš,
O tik atodūsis jaunystės. 

Legenda
Kiek beprasmių dienų
Laiko jūroj nuskendo.
Iš kalnų mėlynų 
Neša vėjas legendą
Apie miegančią pilį, 
Užburtus jos žmones,
Apie tuos, kurie myli
Ir nebijo kelionės, 
Ir nebijo kančios,
Net gyvybę aukoja,
Kad beprasmių dienų
Būt mažiau 
Tau po kojom.

Aldona SABONYTĖ-
KAZLAuSKIENĖ 

Alytaus r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

Pirmasis įspūdis paėmus į ran-
kas naująją Elvinos Baužai-

tės poezijos knygą „Prisimink 
(esu)“, ‒ vientisa, gerai apgalvo-
ta: nuo dvigubo, tarsi dėklo pa-
slapčiai, viršelio dizaino iki ten 
sudėtų tekstų. Kone skaidrios 
baltumos viršelyje tirpsta smul-
kutės neužmirštuolės ‒ prisimi-
nimų gėlės, liudijančios laiko efe-
meriškumą: jo neapčiuopsi, visa, 
kas lieka ‒ lieka atmintyje kaip 
pražydusi akimirka.

Akivaizdu, kad E. Baužaitė 
profesionaliai orientuojasi litera-
tūros pasaulyje. Vytauto Didžio-
jo universitete ji baigė lietuvių 
filologijos bakalauro, menotyros 
gretutines, taip pat ‒ literatūros 
ir spaudos magistrantūros stu-
dijas. Rašo straipsnius įvairiems 
kultūros leidiniams ir interne-
to portalams. Kuria. „Prisimink 
(esu)“ ‒ šeštoji Elvinos kūrybos 
knyga. Nors merginai dar tik  
24eri, ją jau galima pavadin-
ti poete, atradusia savo balsą ir 
stilių. Žodžiai jos tekstuose daž-
niausiai dėliojami trumpomis ei-
lutėmis arba netgi po vieną ‒ tar-
si veriant ant smilgos žemuoges:

suraižytas dangus,
mėlynos gėlės ‒
irisų lietus ‒
grožėtis...

Eilėraščių forma ir kalbėjimo 
būdas tartum atliepia pagrindi-
nę rinkinio idėją: gyvenimas yra 
trapus, niekada nežinai, kuri die-
na bus paskutinė, bet vis dėlto gy-
venk taip, kad kiekviena toji die-
na taptų vienintele, nepakartoja-
ma. Todėl ir pavadinime „esu“ ‒ 
suskliaustas. Ne aš svarbiausia, 
o tai, kas aplink. Prisimink tai, 
skaitytojau ar skaitytoja, kol dar 
kvėpuoji žodžiais, nes iš tiesų su-
sidaro toks įspūdis, kad kiekvie-
nas žodis į tekstą gula kvėpavimo 
ritmu, stengiantis parinkti tuos, 
kurie dera vienas prie kito alite-
racijomis, tų pat raidžių deriniais: 

Žėri žavingos žvakės
Veria violetinės versmės.
Žiedas žengia žiedu...
Plasnoja purpuro plaštakės ‒
Keturlapių korių kekės.

Ach, alyvų aromatas!   
(„Žiedo refleksija“)

Kūnas nejudrus, bet čia vyks-
ta intensyvios sielos ir minties 
kelionės, ieškoma būdų išsiveržti 
anapus regimo pasaulio, tačiau jo 
neatsisakant ‒ tik pamatant nau-
jomis, ryškesnėmis spalvomis, 
išragaujant, užuodžiant, fiksuo-
jant detales: Porceliano puode-
lis / Popietės prabanga; knyga / 
cukrus / stiklinė arbatos / vyšnių 
uogienė. Tačiau nuolatos klausia-
ma ‒ ar tai ir yra tai, kas svarbiau-
sia gyvenime? Atsiranda filosofi-
nių apibendrinimų: tęstinė tyla / 
laikas dažninis / diena tuštumos 
/ kur įvykių grandinė? Suvokia-
ma, kad visa tai gali būti iliuzija, 

gali suklaidinti: Migla melodin-
gai meluoja (Impresijos); debesų 
rūmas, / sklaidosi dūmas, / sklei-
džiasi tyla, / nyksta tiesa... Todėl 
sudėtinga (o ir nereikia...) brėž-
ti ribas tarp to, kas realu, o kas ‒ 
tik sapnas, vizija, pasaka... Turbūt 
taip Elvinos Baužaitės rinkinyje 
atsiranda „Šokio impresijos“ ‒ 
suboluoja trapi šokėjos figūrėlė, 
besiveržianti į skrydį, kurio len-
gvumas gali būti apgaulingas: 
akimirką ji dar ore, o kitą ‒ jau 
krinta leidžiantis juodai uždangai 
(„Akimirka šlovės“) arba šokanti 
sulaužytomis kojomis, nes dvasia 
skausmo nejaučia („Šokanti dva-
sia“). Šiuose eilėraščiuose ryškė-
ja svajonė siekti nepasiekiamo ‒ 
išjudinti nejudrų kūną. Tai gali 
netgi muzikinės dėžutės šokėja:

puantai, pačiūžos ‒
nevaikščioję kojos,
sparnas-ranka ‒
metafora.

muzikinės dėžutės šokėja
gyvena bent minutėlę...
čiuožti, šokti, eit ‒ ne man ‒ 
amžiais kūnui negyvam! 

Elvina šiuose eilėraščiuose 
sugeba sukurti paslaptingą pa-
sakos atmosferą. Skraidančios 
šokėjos prigimtis gali atkirsti ry-
šius su realiu pasauliu, gyveni-
mas tarp paprastų žmonių ‒ ir 
kartu meilės išsipildymas poro-
je ‒ tampa neįmanomas: Kvieti 

šokti, būt pora, / bet aš skrydžiui 
pasmerkta... / kraujas laša iš šir-
dies, / balta plunksna ant peties... 

Neišsipildančios meilės, mei-
lės kaip svajonės motyvai ypač 
dažni knygos antrojoje dalyje 
„(N)esu“. Dar labiau slepiamasi, 
daugėja pauzių, nutrūkstančių 
sakinių ir trūkinėjančių minčių. 
Dažnai tą mintį sudėtinga išskai-
tyti. Galėtum spėti, kad pasau-
lio nestabilumas turi priežastį ‒ 
meilę be atsako, galbūt netgi pa-
čios sprendimu: ryžtingas spren-
dimas, / toks pasirinkimas ‒ / bal-
ti nėriniai ant plaštakų, / tebūnie 
meilė be atsako... Į nepasiekiamą 
meilės objektą kreipiamasi varto-
jant šviesos, žvaigždės, muzikos 
metaforas. Jos gražios, bet žinant 
autorės kūrybinį potencialą atro-
do pernelyg paprastos. Įdomesnė 
bedalio ir pabaisos ryšio (ne)ga-
limybė: Akmens kūne lelija žydi, / 
tave, bedali, ji myli. / Prisėsk šalia, 
neprašau daugiau. / Pabaisa my-
lės nuoširdžiau. („Pabaisa myli be-
dalį“). Įdomu ir tai, kad gyvenimo 
potyriai pirmojoje knygos daly-
je „Pajautos“ dažniausiai siejami 
su pavasariu ir vasara, intensyviu 
žydėjimu ‒ lubinų, pienių, neuž-
mirštuolių, pasklidusiomis pakal-
nutėmis ir keturlapių dobilų ke-
kėmis, o meilės metas ‒ žiema: 
Pėdsakus / užsnigs, / pasakos / 
teliks... Iš čia ‒ ir lelijos metafora: 
balta kaip sniegas, statiška, nors 
siekiamybė ‒ tapti Jam / Neuž-
mirštuole. Taigi ir čia nuskamba 
viso rinkinio leitmotyvas ‒ palikti 
tokį pėdsaką kieno nors mintyse, 
kad jis, net gyvenimui pasibaigus, 
išliktų nepamirštamas.

Elvinos Baužaitės „Prisimink 
(esu)“ liudija autorės žengimą kū-
rybinės brandos link. Galbūt ne 
viskas tame kelyje sklandu, tačiau 
abejonių nelieka ‒ tai žodžių dra-
bužį įgavusi sielos poezija, nuste-
binanti filosofinėmis įžvalgomis ir 
troškimu gyvenimą gardžiai gerti, 
nes kita diena gali ir neišaušti. O 
išaušus ‒ vis tiek tai bus jau kita 
diena ir kiti potyriai. 

Nijolė KvIETKAuSKĖ

Įamžinti tirpstančias 
akimirkas...

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.
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