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Gyvenimo virsmas
Juozo gyvenimas iš esmės pa-

sikeitė 2009-aisiais. Nelaimingo 
atsitikimo metu vyras susižalo-

jo stuburą. Trys lūžę slanksteliai, 
nutraukti nervai – tokia jį ope-
ravusių Kauno medikų statisti-
ka nieko guodžiančio nežadėjo. 
„Gydytojas pasakė, kad vilčių, jog 
atsistosiu, per daug nepuoselė-
čiau“, – prisimena Juozas. Pasak 
vyriškio, iš pradžių buvo labai 

sunku, tačiau per pusmetį, metus 
susigyveno su mintimi, kad turės 
išmokti kitaip gyventi. Ir mokėsi, 
bandė. Iš pradžių – kaip pats iš-
manė, vėliau – kaip kiti pamokė.

Juozas pasakoja, kad nau-
ją gyvenimo kryptį jam padėjo 
atrasti profesinės reabilitacijos 

programa. Kadangi Akmenėje 
neįgaliajam, ypač rateliais ju-
dančiam, įsidarbinti beveik neį-
manoma, tuo labiau grįžti į sta-
tybas, kuriose iki traumos dir-
bo, Darbo birža vyriškiui pasiū-
lė mokytis naujos specialybės – 
pasiuntė į profesinę reabilitaciją. 

Šiaulių darbo rinkos mo-
kymo centras buvo arčiausiai 
Akmenės. Jį Juozui ir pasiūlė. 
Specialybės pasirinkimas ilgai 
netruko. Juozą traukė medis, to-
dėl apsisprendė daug nesvars-
tęs – tinkamiausia bus dailiųjų 
medžio dirbinių drožėjų moky-
mo programa. 

Angelo testą išlaikė 
sėkmingai

Tada Juozas dar nežinojo, 
kad pasirinkęs šią kryptį, pa-
teks į tikro šio amato meistro 
rankas. Profesinės reabilitaci-
jos skyriaus medžio drožybos 
mokytojas Kęstutis Samalionis – 
tautodailininkas, medžio drožė-
jas, skulptorius. Daugiau nei 40 
metų šiuo darbu besimėgaujan-
tis mokytojas savo aistra drožy-
bai mokėjo užkrėsti visus prie 
medžio prisiliečiančius žmones. 

Pomėgis, tapęs svarbia gyvenimo dalimi
Socialiniame tinkle Fa-
cebook savąją paskyrą 
Juozas Švažas dažniau-
siai atnaujina trumpu-
čiu įrašu: „Mano dar-
bai“. O po šiais žodžiais – 
koks nors naujas droži-
nys. Baltumu švytinti ar 
rusvais rudens tonais nu-
spalvinta skulptūrėlė, in-
terjero puošmena ar bui-
ties detalė. Kartais netgi 
ne viena. Akmenėje gy-
venantis vyriškis noriai 
dalijasi nauju pomėgiu, į 
jo gyvenimą atkeliavusiu 
kartu su negalia. 

Integracijos keliu

Dekoratyvine drožyba Juozas Švažas susidomėjo Šiaulių darbo rinkos mokymo centre baigęs profesinės reabilitacijos 
programą.
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Neįgaliųjų reikalų taryba posėdžiavo Ukmergėje.

Neįgaliųjų reikalų tary-
ba, šiemet pakeitusi savo 
sudėtį (į ją įtraukti įvai-
rių ministerijų aukščiau-
si pareigūnai) šį kartą 
posėdžiavo Ukmergėje – 
norėta pasižiūrėti, su ko-
kiomis aktualijomis susi-
duria savivaldybės, kaip 
joms sekasi spręsti socia
linėje srityje kylančius iš-
šūkius. 

Tolerancijos link Reikia pereiti prie naujų 
paslaugų

Ukmergės rajono savivaldy-
bės meras Rolandas Janickas Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos posėdy-
je pabrėžė, kad savivaldybė yra 
išsikėlusi 2 prioritetus: švieti-
mas (ateitis) ir socialinė aplinka 
(dabartis). Pereiti nuo instituci-
nės globos prie paslaugų ben-
druomenėje – didžiulis iššūkis 
ir to nepavyks padaryti greitai, 
tačiau, pasak mero, savivaldy-
bė laikosi pozicijos, kad spren-
džiant socialinius klausimus di-
džiausios savivaldybių partne-
rės turėtų būti nevyriausybinės 

organizacijos. „Džiaugiamės, 
kad turime stiprias organizaci-
jas, kurios prisiima paslaugų tei-
kimą. Jos geriausiai žino, kaip tai 
padaryti: su mažiausiomis są-
naudomis pasiekia geriausią re-
zultatą“, – sako R. Janickas. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
posėdžiui šį kartą vadovavusi 
socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrė Vilma Šilalienė at-
kreipė dėmesį, kad norint sėk-
mingai perkelti neįgaliuosius 
į bendruomenę, būtina kur-
ti naujas paslaugas. Asmeni-
nis asistentas – viena iš tokių.  

Ukmergėje – apie paslaugas 
bendruomenėje  

ir neįgaliųjų įdarbinimą

(nukelta į 3 psl.)

„Bičiulystei“ paskelbus straipsnį apie neįgaliųjų orga-
nizacijoms skirtus autobusiukus, sulaukėme nemažai 
savaitraščio skaitytojų kritinių pastabų. Pasak jų, au-
tobusiukai nepritaikyti nei vežimėliais judantiems neį-
galiesiems (vietoje keltuvų įrengtos nuovažos, kuriomis 
nelengva įstumti rateliuose sėdintį žmogų, o ir jis pats 
nesijaučia saugiai), nei sunkiai vaikštantiems žmonėms 
(autobusiukai aukšti, į juos labai sunku įlipti, nes nėra 
jokio papildomo laiptelio). Aktyvūs skaitytojai siūlo bent 
kitąmet pirkti mažiau, bet neįgaliesiems labiau pritai-
kytų autobusiukų (su keltuvais). Pasak jų, jau šiemet ke-
turios savivaldybės atsisakė automobilių, nežinia kiek 
tokių atsiras kitais metais. „Gal būtų galima pirkti tik 
toms savivaldybėms, kurioms tikrai reikia, bet branges-
nius, geriau pritaikytus?“ – svarsto neįgalieji. 

Po to, kai rašėme

Ar neįgaliesiems 
skirti autobusiukai 

atitinka jų poreikius?
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Kaišiadorys:
�� „Bičiulystei“ atsiųstame 

laiškelyje Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių būrelio vado-
vė Dalia Sinkevičienė pa-
pasakojo, kuo gyvena šios 
organizacijos nariai.

Gamtoje prasidėjo di-
džioji rimtis. Tik Kaišiado-
rių rajono neįgaliųjų drau-
gijoje tos rimties nesima-
to: čia darbas veja darbą, 
vienas renginys keičia kitą. 
Spartus tempas įtraukė ir 
rankdarbių būrelio „Bitu-
tė“ moteris, kurių galvose 
kirba krūvos idėjų, o ranko-
se gimsta vis nauji darbai.

Ruduo prasidėjo tradi-
ciniu respublikiniu rengi-
niu sostinėje „Tau, Vilniau 
2017“. Tokioje šventėje mū-

Darbas darbą veja
sų „bitutės“ dalyvauja jau 
ne pirmus metus. Ir šį kartą 
į mugę nusivežėme origina-
lių darbų, kurie buvo greitai 
pastebėti ir puikiai įvertin-
ti. Namo grįžome gerai nu-
siteikusios, atradusios nau-
jų įdomių idėjų. 

Ilsėtis nebuvo laiko, nes 
laukė kitas svarbus rengi-
nys – rudens mugė Kaišia-
doryse. Vėl rankose juda 
virbalai, mirga vąšelis, nar-
do adatos. Šiai mugei ruo-
šėsi ne tik „Bitutės“ mote-
rys, bet ir žemdirbystės bū-
relio nariai. Puikus derlius 
užderėjo durpyne, kur ne-
įgalieji turi žemės sklype-
lius ir augina daržoves, gė-
lytes. Po mugės ekspona-
tai ir dar daugiau daržovių 

keliauja draugijos nariams, 
kurių didelė negalia nelei-
džia jų patiems užsiaugin-
ti. Daržoves į namus išve-
žiojo tarybos narės Regina 
Linkevičienė, Aldona Sta-
nislauskienė ir vairuotojas 
Edmundas Globys.

Po darbų reikia ir ato-
kvėpio. Šį kartą tai „bitu-
čių“ ekskursija į Kernavę. 
Kad kelionė būtų prasmin-
gesnė ir naudingesnė, ve-
žėmės gidą Aurelijų Bal-
čiūną iš Kaišiadorių tu-
rizmo ir verslo informaci-
jos centro. Dangus lietaus 
nepagailėjo, bet sugadinti 

smagios nuotaikos jam ne-
pavyko. Esame dėkingos 
A. Balčiūnui už tai, kad ke-
lionės metu pateikė daug 
įdomių faktų ne tik apie 
Kernavę, bet ir apie visus 
pakeliui esančius mieste-
lius bei istorines vietoves. 
Malonu bendrauti su žmo-
gumi, kuris yra puikus sa-
vo darbo žinovas.

Pailsėjome, atsikvėpė-
me ir vėl kibome į naujus 
darbus: pradėjome moky-
tis dekupažo subtilybių. 
Kaip mums seksis, pama-
tysite kitose parodose, ki-
tuose renginiuose.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Būrelio „Bitutė“ narės su gidu Amatininkų miestelyje Kernavėje.

XVI a. pradžioje popiežius Leonas X įgavo pa-
reigą baigti Romoje statyti Šv. Petro bazili-

ką. Deja, katalikų bažnyčios galva mėgo linksmintis, 
svečius žavėti egzotiniais gyvūnais – drambliais, leo-
pardais. Po dešimties metų iždininkas pranešė, kad 
iždinė beveik tuščia. Bazilikos statybą teko sustabdyti.

Vienas vyskupas davė idėją – išradingas žmogus 
turėtų keliauti po Vokietiją ir pardavinėti indulgenci-
jas – nuodėmių atleidimo raštus. Tam reikalui, pasiro-
do, geriausiai tiktų vienuolis, už sukčiavimą ir gyveni-
mą nuodėmėje nuteistas myriop. Tačiau bausmė buvo 
dovanota ir vyskupai popiežiaus vardu jam išduodavo 
indulgencijas už nuopelnus bažnyčiai arba už pinigus. 
„Kai pinigėlis įkrenta į dėželę, siela iššoka iš skaistyk-
los ir į dangų“, – sakydavo indulgencijų pardavėjai.

Tokį nuodėmių atleidimo būdą savo tezėse netru-
kus sukritikavo krikščionybės reformatorius Marty-
nas Liuteris, teigęs, kad žmogaus išganymas priklau-
so ne nuo materialios prievolės atlikimo, o nuo tikė-
jimo nuoširdumo ir sąžiningumo.

Nesunku bent iš dalies suvokti, kad kažkas pana-
šaus į indulgencijas kartais atgimsta ir Lietuvoje. Tik 
pinigėlius reikia ne viešai įdėti į dėžutę. Geriausia, kaip 
dažnai ir daroma, įmesti gniužulą banknotų pro pra-
važiuojančio automobilio langą arba sudėti pakuotė-
je nuo alkoholio ir paslėpti nuodėmingojo transpor-
to priemonėje. Sekliai, suradę pakišą, patampys mė-
nesį, gal metus, o nuodėmė, aplenkusi žemės teismą, 
iškeliaus į dangų.

Galima apie savo nusidėjimus nutylėti ir įvaizdį 
pagerinti sukviečiant kolegas, svečius, viršininkus, sa-
kykim, į konferenciją ant gražaus ežero kranto. Kartu 
pasilinksminti, pasipuikuoti. Aplinkos ministerija išty-
rė, kad tokia „konferencija“ Šiaulių aplinkos apsaugos 
departamentui kainavo 3 600 eurų, iš jų 1 400 eurų 
sumokėta už rąstų namelio su pirtimi nuomą dviem 
dienoms. Pokyliauta, šokta ir dainuota iš lėšų, skirtų 
tarnybinėms komandiruotėms.

„Prieš kitus šokinėja, o savo darže klupinėja“, – tai 
vieno dienraščio straipsnio pavadinimas apie Viešų-
jų pirkimų tarnybą (VPT). Jos pačios skelbtą konkur-
są laimėjo įmonė, neatitinkanti reikalavimų, buvo 
šiurkščiai pažeistas Konkurencijos įstatymas. Man 
regis, VPT paklydo ir tada, kai įstaigos darbuotojos 
vyras už 700 eurų mokė sutuoktinės koleges, kaip 
dirbti be klaidų. Organizuojant konkursus į finansi-
nę kebeknę šiemet pateko net Valstybės kontrolė, 
Seimo kanceliarija. Keistoka, kad į svarbias tarnybas 
ateinama dirbti be gilaus reikalų išmanymo. Argi lai-
kas perkėloje girdyti arklius? Argi ten didelis valsty-
bės pinigų perteklius?

Tačiau visus švaistūnus nurungė „Automagistra-
lės“ vadovas Vladislovas Molis, kuriam pareikštas 174 
tūkst. ieškinys už tai, kad darbininkams mokėjo ne vi-
są atlyginimą, įmonės techniką naudojo statydamas 
sau ir artimiesiems namus, lojalūs darbuotojai įmo-
nės sąskaita vykdavo į poilsines keliones bei sanato-
rijas ir t. t. Per 20 vadovavimo metų „Automagistra-
lėje“ V. Molis jautėsi, kaip savo tėvonijoje.

Apie valstybės lėšų švaistymą tenka rašyti ne pir-
mą kartą. Nuolat girdime, kad stinga lėšų socialinėms 
reikmėms, o beveik nebaudžiami tie, kurie mūsų pi-
nigus naudoja savo gerovei. Dažnai sunku suvokti, ką 
veikia didžiulė mokesčių inspektorių, finansinių nusi-
kaltimų tyrimų, ministerijų ir žinybų tikrintojų armija.

Pasak vieno buvusio valstybės veikėjo, ekonomi-
nė politika – kietas riešutėlis. Ją pasirinkusiems reikia 
blaivaus proto, kantrybės, ištvermės, nuoseklumo, ap-
dairumo, o svarbiausia – sąžiningumo ir meilės žmo-
nėms. Kai senovės graikų filosofo paklausė, kaip rei-
kia elgtis su politika, jis atsakė: „Kaip su ugnimi – la-
bai nesiartinti, kad neapdegtum, ir nenutolti, kad ne-
sušaltum.“ Deja, mes neretai stebime, kad politikai ir 
apdega, ir sušąla. Keisčiausia, kad nemažai jų sugeba 
nusipirkti indulgencijų – nuodėmių atleidimo raš-
tų. Tada jiems nebaisios jokios liepsnos ar ledainės.

Nuodėmių atleidimo vertė

Apie tai,
kas

jaudina

Neįgaliųjų sklypeliuose užderėjo puikus derlius.

Jurbarko r.: Kūrėjų susitikimas Raudonėje

Kūrėjai buvo susirinkę Raudonėje.

Paskutinę spalio mėne-
sio dieną Jurbarko ra-

jono neįgaliųjų draugijos 
literatų klubo „Versmė“ 
nariai vyko į Raudonę, kur 
jų jau laukė seniūnijoje gy-
venantys ar iš jos kilę ra-
šantieji eiles bei mėgstan-
tieji jų klausytis. Jaukioje 
salėje susirinko nemažas 
tokių žmonių būrelis. Se-
niūnas Česlovas Meškaus-
kas pasveikino saviškius ir 
atvykusius svečius, kvietė 
dažniau apsilankyti reto 
grožio miestelyje, garsia-
me savo istorine praeiti-
mi ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. 

Pasidalijus mintimis 
apie kūrybos procesą, po-
ezijos prasmę, suskambo 
posmai. Jau tris savo kny-
gas išleidusi Rita Adomai-
tienė savo eilėmis dau-
giausiai kalbėjo apie mei-
lę. Šiuo metu Kaune gyve-
nanti, bet niekada nepa-
mirštanti aplankyti gim-
tinės, pedagogė sakė ku-
rianti jau senokai. Rita Ne-
įgaliųjų draugijai padova-
nojo dvi įgarsintas savo 
knygas. 

Senjora Akvilina Bulo-
tienė rašo ne tik poeziją, 
bet kuria ir proginius ei-
liuotus sveikinimus drau-
gams bei artimiesiems. 
Lietuvių kalbos mokyto-
ja Elytė Elzbergienė sa-
kė jaučianti pareigą rašy-
ti ne tik apie meilę, bet ir 
apie pokario meto moterų 

išgyvenimus. Farmacinin-
kė Jūratė Stasiūnienė kal-
bėjo apie poezijos reikš-
mę jos gyvenime, pasida-
lijo savo kūrybos posmais. 
Nijolė Julija Pilipauskienė 
ne tik pažėrė pluoštą eilių, 
bet ir pasidžiaugė pasieki-
mais respublikinėje spau-
doje. Savo kūryboje autorė 
akcentuoja meilę mamai, 
gimtajai žemei. 

Jurbarkiečiai irgi neliko 
skolingi. Taupi žodžiams, 
bet suteikianti jiems gilią 

prasmę Olė Borkertienė 
skaitė eiles, skirtas nemir-
tingajam Oginskio polone-
zui. Neseniai prie neįgalių-
jų literatų prisijungusi Vi-
lija Girdauskienė taip pat 
pradžiugino gana brandžia 
kūryba. Stasys Arbačiaus-
kas, Jonas Girdzijauskas, 
Aušra Brazaitytė irgi susi-
rinkusiems paskaitė savo 
eilių. Ilgametė draugijos 
narė Janina Pranaitienė sa-
vo kūryboje nepamiršo pa-
minėti ir Vėlinių.  

Jurbarko rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Vida Pieniutienė šeiminin-
kus apdovanojo darbštuo-
lių sukurtais rankdarbiais, 
pasidžiaugė, kad pasta-
ruoju metu plečiasi ne 
tik draugijos, bet ir kūrė-
jų gretos.

Žinoma, be vietinių pa-
siruošimo ši šventė nebū-
tų įvykusi. Seniūnijos neį-
galiųjų veiklą kuruojantis 
draugijos tarybos narys 
Aleksandras Lekavičius 
pasakojo, kad renginį or-
ganizuojant daug pastan-
gų įdėjo seniūnas, vieti-
nio moterų klubo narės, 
vadovaujamos Elenos Sa-
dauskienės, bei bibliote-
kos vedėja Rima Šalnai-
tienė. Padėkojęs tiek sve-
čiams, tiek saviškiams se-
niūnas išreiškė viltį, kad 
tokių pasibuvimų bus kur 
kas daugiau. Ką gi, belieka 
tuo tikėti.

Onutė Čirvinskienė

Savo eilių paskaitė ir Jurbarko neįgalieji. 
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Ji priminė, kad netrukus savival-
dybėse bus pradėtas įgyvendin-
ti bandomasis šių paslaugų tei-
kimo projektas. 

Ar užtenka NVO teikiamų 
paslaugų?

Pasak Ukmergės rajono savi-
valdybės Vaiko teisių apsaugos 
ir socialinės paramos skyriaus 
vedėjos Astos Leonavičienės, 
šiuo metu asmeninio asistento 
paslaugas socialinės reabilita-
cijos paslaugų bendruomenėje 
projekto rėmuose teikia nevy-
riausybinės neįgaliųjų organi-
zacijos. 2016 m. šias paslaugas 
gavo 439 savivaldybės neįgalieji, 
2017 – 364. Šiai paslaugai teikti 
buvo skirta per 30 tūkst. eurų. 

Pasak Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkės 
Zitos Kviklienės, teikiant asme-
ninio asistento paslaugą žmo-
nės yra pavėžėjami į gydymo įs-
taigas ir kitur, tarpininkaujama, 
padedama susitvarkyti doku-
mentus įstaigoje, užsiregistruoti 
pas gydytoją ir pan. Z. Kviklienės 
įsitikinimu, tokios paslaugos yra 
labai reikalingos. Ypač didelis 
pavėžėjimo paslaugų poreikis. 
Planuojama, kad Ukmergės rajo-
no neįgaliųjų draugija 2017 me-
tais paslaugas suteiks 149 žmo-
nėms. Pernai autobusiuką gavu-
si organizacija rūpinasi daugeliu 
onkologinių ligonių. „Jei neteik-
tumėme asmeninio asistento 
paslaugos, neaišku, kaip jie iš-
siverstų – žmonėms reikia va-
žiuoti pas gydytojus, reikia pa-
dėti apsirengti, nusirengti, paly-
dėti“, – pasakoja Z. Kviklienė. Jos 
teigimu, organizacijoje dirban-
tys asmeniniai asistentai paslau-
gą teikia kur kas daugiau valan-
dų nei numatyta projekte, kar-
tais pagalbos reikia netgi naktį. 

Ukmergės krašto žmonių 
su negalia sąjungos pirmininkė 
Dalia Unikienė atkreipė dėmesį, 
kad jos vadovaujama organizaci-
ja asmeninio asistento paslaugas 
pradėjo teikti prieš 16–17 metų 
(tiesa, tada jos vadinosi kitaip), 
kai 2002 m. pagal panaudos su-
tartį gavo autobusiuką (dabar 
jau ir antro sulaukė). Asmeninio 
asistento paslaugos apima pavė-
žėjimo palydint, įtraukimo į dar-
bo rinką, motyvacijos dirbti pa-
laikymo, bendradarbiavimo už-
registruojant pas gydytoją ir pa-
lydint pagalbą. Šių paslaugų po-
reikis yra didžiulis, nes didžioji 
dalis organizacijos narių turi di-
delę ir vidutinę negalią. 

Trūksta stabilumo 
V. Šilalienė pabrėžė, kad pa-

slaugos, kurias šiuo metu teikia 
NVO, yra ne visai tos, kurios api-
brėžiamos asmeninio asisten-
to pavadinimu. Su tuo sutinka ir 
neįgaliųjų organizacijų vadovės – 
neįgaliųjų organizacijų teikiamos 
pagalbos neužtenka norint iš tie-
sų savarankiškai gyventi ben-
druomenėje. Dėl pernelyg mažo 
finansavimo nevyriausybinės or-
ganizacijos ir nepajėgios to daryti. 

A. Leonavičienė patvirtino, 
kad finansavimas savivaldybė-
je įgyvendinamiems Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tams šiemet sumažėjo 6 tūkst. 
eurų. Atitinkamai sumenko ir 
organizacijoms skirtos lėšos.

Pasak D. Unikienės, nemoty-
vuoja vis mažėjantis finansavi-
mas, terminuotos darbo sutartys, 
nežinomybė dėl kitų metų, labai 
maži atlyginimai. Organizacijoje 
asmeninio asistento paslaugas tei-
kia 3 asmenys, bet iš viso tai suda-
ro tik 1,25 etato. Z. Kviklienė pri-
tarė, kad tokia nežinomybė truk-
do normaliai dirbti: „Didėjant mi-
nimaliam darbo užmokesčiui mes 
tik mažiname savo etatų skaičių, 
o dėl to kenčia žmonės.“ Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė pabrėžė, kad organi-
zacijos nuolat yra varžomos ne-
žinomybės dėl kitų metų – ar ne-
sumažės finansavimas ir ar išliks 
darbo vietos. „Dažniausiai priimu 
į darbą neįgaliuosius. Žmogus dir-
ba gerai. Jį labai žemina, kai pasa-
kai, kad nebedirbs. Norėtųsi kon-
kretumo, žinojimo, kad projektą 
įgyvendinsi ir kitais metais“, – da-
lijasi patirtimi Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos vadovė. 

Šią problemą pabrėžė ir me-
ras. R. Janicko teigimu, projektai 
turėtų būti ilgalaikiai, finansavi-
mas skiriamas bent 3 metams, 
kad galima būtų planuoti darbą. 

Sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos vadovas Vaido-
tas Nikžentaitis atkreipė dėmesį, 

kad Nacionalinei neįgaliųjų so-
cialinės integracijos programai 
skirtos lėšos 3 metus nedidė-
jo, o išlaidos išaugo. Jo teigimu, 
taip NVO sektorius vis labiau izo-
liuojamas. V. Nikžentaičio įsitiki-
nimu, galvojant apie naujų pas-
laugų savivaldybėse plėtrą ir ku-
riant infrastruktūrą reikia kuo 
labiau pasitelkti neįgaliųjų orga-
nizacijas. Deja, jos dažnai nepa-
jėgios teikti vienokių ar kitokių 
paslaugų, nes neturi tinkamų pa-
talpų, o savivaldybės jomis daž-
niausiai aprūpina savo įstaigas. 

„Nevyriausybinės organiza-
cijos yra arčiau žmonių, mumis 
labiau pasitiki. Esame pasirengę 
teikti ir kitas paslaugas, jei būtų 
skirtos lėšos“, – sako D. Unikienė. 

Kuriami nauji būdai 
įdarbinti neįgaliuosius 

Dar viena didžiulė visos Lie-
tuvos problema – neįgaliųjų įdar-
binimas. Jiems atstovaujančios 
organizacijos įsitikinusios, kad 
šiuo metu egzistuojančios socia-
linės įmonės neatitinka neįgalių-
jų poreikių ir lūkesčių, nes labiau 
orientuotos į pelną, todėl nesie-
kia įdarbinti sunkią negalią tu-
rinčiųjų. „Mes ne prieš socialines 
įmones, mes už tai, kad sunkiau-
sios negalios žmonės, kurie dabar 
yra palikti už borto, galėtų būti 
įtraukti į darbo rinką, taptų mo-
kesčių mokėtojais ir visuomenės 
dalyviais“, – sakė Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Jelena 
Ivančenko. Vienas iš būdų to pa-
siekti – socialinio verslo kūrimas.

Ūkio ministerijos atstovas 
Tomas Lavišius posėdyje prista-
tė šiuo metu rengiamus teisės 
aktus, reglamentuojančius so-
cialinio verslo sąvoką ir sąlygas 
jam atsirasti. Socialiniu gali bū-
ti vadinamas toks verslas, kurio 
tikslas – gaminant prekes arba 
teikiant paslaugas siekti socia-
linių tikslų, pvz., spręsti būsto, 
sveikatos priežiūros, pagalbos 
pagyvenusiems asmenims ar 
neįgaliesiems problemas ir pan. 

Šis verslas skirtųsi nuo soci-
alinių įmonių tuo, kad didžiąją 
dalį savo pelno turėtų reinves-
tuoti į įmonę. Tai būtų alternaty-
va socia linėms įmonėms, kurios 
neturi tokios pareigos, ir galbūt 
ateityje jas nukonkuruotų, nes 
būtų labiau remiamas. Mano-
ma, kad socialinis verslas galėtų 
perimti ir viešųjų paslaugų tei-
kimą. T. Lavišiaus teigimu, pla-
nuojama jau 2018 m. II ketvirtį 
inicijuoti Socia linio verslo įsta-
tymo priėmimą. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr. 

Ukmergėje – apie paslaugas 
bendruomenėje  

ir neįgaliųjų įdarbinimą
(atkelta iš 1 psl.)

Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas (antras iš kairės) 
sako, kad nevyriausybinės organizacijos – svarbios savivaldybės partnerės.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė ir Ukmergės 
krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Dalia Unikienė sako, kad neį-
galiųjų organizacijos dar nėra pakankamai vertinamos.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) paprašėme 
pakomentuoti, kodėl buvo priim-
ti sprendimai įsigyti būtent tokius 
autobusiukus, ir ar galima tikėtis 
kokių nors pokyčių kitais metais.

Pateikiame SADM Lygių ga-
limybių skyriaus patarėjos Dai-
vos Zabarauskienės ir Neįga-
liųjų reikalų departamento di-
rektorės Astos Kandratavičie-
nės komentarą.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 2016–2018 
metais vykdo investicinį projek-
tą „Specialaus transporto, pritai-
kyto neįgaliesiems, įsigijimas ir 
paslaugų teikimas savivaldy-
bių teritorijoje“ ir perka neįga-
liesiems pritaikytus automobi-
lius, kuriuos teisės aktų nusta-
tyta tvarka perduoda savivaldy-
bių atrinktoms ir jose registruo-
toms neįgaliųjų organizacijoms. 
Projekto trukmė – 3 metai. Pro-
jektui skirta lėšų suma – 1800 
tūkst. eurų, t. y. kasmet po 600 
tūkst. eurų. Planuojama įsigyti 
60 automobilių (po 20 automo-
bilių kasmet).

Lengvųjų automobilių tarp-
tautinį pirkimą Lietuvos Respu-
blikos viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka vykdo Neįga-
liųjų reikalų departamento di-
rektoriaus įsakymu patvirtin-
ta Lengvųjų automobilių viešo-
jo pirkimo komisija. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas reikala-
vimus perkamiems automobi-
liams nustato techninėje speci-
fikacijoje, atsižvelgdamas į pir-
kimui skirtas lėšas bei siekda-
mas jas panaudoti racionaliai ir 
efektyviai. Atkreipiame dėmesį, 
jog vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos viešųjų pirkimų įsta-
tymu, techninėje specifikacijoje 
negali būti nurodytas konkretus 
automobilio modelis ar markė. 

Pirkimu siekiama įsigyti au-
tomobilius, kurie pritaikyti ne-
įgaliesiems vežimėliuose vežti: 
kartu perkama speciali papildo-
ma įranga – užvažiavimo bėge-
liai (nuovažos), kuriais neįgalieji 
vežimėliuose saugiai įvažiuoja/
išvažiuoja į/iš automobilio, pa-
tikima neįgaliųjų vežimėlių tvir-
tinimo įranga (specia liais tvirti-
nimo saugos diržais prie grindų 
pritvirtintų profilių). Automo-
bilyje įrengtos sėdimos vietos 
neįgaliesiems, norintiems pato-
giai keliauti sėdint ne vežimėly-
je. Keleivių salone sėdimos vie-
tos (sėdynės) turi būti persta-
tomos (iši mamos) pagal porei-
kį taip, kad būtų galima vežti ne 
mažiau kaip 5 sėdinčius kelei-
vius (įskaitant vairuotoją) ir 3 
neįgaliuosius vežimėlyje.

Rengiant reikalavimus dėl 
automobilių pritaikymo neįga-
liesiems vežimėliuose ir verti-
nant jų pritaikymo galimybes, 
atsižvelgta į tai, jog pirkimui 
skirtos lėšos yra ribotos, o kel-
tuvo kaina palyginti su nuova-
žos yra žymiai didesnė: keltuvas 
kainuoja apie 4,5 tūkst. eurų, o 

nuovažos – apie 0,5 tūkst. eurų. 
Palyginimui: 2017 metais pirk-
tas automobilis su nuovaža kai-
navo 28,8 tūkst. eurų, o toks pats 
automobilis su keltuvu kainuotų 
apie 33 tūkst. eurų. Deja, vienam 
automobiliui skirta ne daugiau 
kaip 30 tūkst. eurų. Taip pat kel-
tuvams įrengti gali būti reikalingi 
didesnių matmenų ir atitinkamai 
brangesni automobiliai.

Šoninių durų laiptelis vaikš-
tantiems asmenims yra nenuma-
tytas automobilio konstrukcijo-
je, tai papildomai montuojama 
įranga, kuri dažnai rūdija, lūžta 
ar genda, kadangi automobiliai 
dažniausiai eksploatuojami ra-
joniniuose, kaimo keliuose. Ke-
leivių patogumui automobiliuo-
se prie keleivių išlaipinimo durų 
įrengtas turėklas.

Automobiliai perkami skir-
tingoms neįgaliųjų organizaci-
joms, kurių konkretūs reikala-
vimai ir poreikiai automobiliams 
skiriasi, todėl turint poreikį dėl 
automobilių pritaikymo neįga-
liesiems įrangos ir kt., galima 
kreiptis į Neįgaliųjų reikalų de-
partamentą ir gauti rašytinį su-
tikimą dėl automobilio pertvar-
kymo nekeičiant jo paskirties.

Svarbu pažymėti, kad šiais 
metais Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento darbuotojai atliko ne-
įgaliųjų organizacijų apklausą 
dėl 2016 metais panauda gautų 
automobilių, iš esmės organiza-
cijos automobiliais patenkintos, 
skundų negauta.

Perkant keltuvus, išaugtų mi-
kroautobuso kaina, o tai turė-
tų įtakos projekte numatytiems 
rezultatams, todėl negalima įsi-
gyti mažiau mikroautobusų nei 
numatyta investicinio projekto 
laukiamuose rezultatuose (60). 
Atsisakiusioms savivaldybėms 
paliekama galimybė apsispręs-
ti 2018 metais. Planuota skirti 
kiekvienai savivaldybei po vie-
ną mikroautobusą, iš viso – 60.

Norime pastebėti, kad auto-
busiukų buvo atsisakyta dėl įvai-
rių priežasčių: Skuodo rajono sa-
vivaldybė autobusiuko atsisakė 
dėl organizacijų nepajėgumo iš-
laikyti panaudos pagrindais per-
leisto turto, teigdama, kad trans-
porto paslaugos savivaldybėje 
gyvenantiems neįgaliesiems yra 
teikiamos dviem dėvėtais auto-
mobiliais. 

Klaipėdos rajono savivaldy-
bė, įvertinusi savo teritorijoje 
veikiančias organizacijas, tinka-
mos nerado... Druskininkuose 
veikiančios organizacijos infor-
mavo, kad nėra pasirengusios 
teikti transporto paslaugos sa-
vivaldybėje gyvenantiems neį-
galiesiems, o Trakuose veikianti 
organizacija atsisakė autobusiu-
ko, kadangi Trakų rajono savival-
dybė negarantavo neįgaliesiems 
pritaikyto transporto išlaikymo.

Ar neįgaliesiems  
skirti autobusiukai 

atitinka jų poreikius?
(atkelta iš 1 psl.)

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

Konsultuojame, 
komentuojame 

Siekiant pagerinti gydyto-
jų oftalmologų teikiamų ambu-
latorinių paslaugų prieinamu-
mą bei kokybę, nuo 2018 me-
tų bus praplėstas šio gydytojo 
išplėstinės konsultacijos metu 
atliekamų diagnostinių tyrimų 
spektras nauju optinės kohe-
rentinės tomografijos tyrimu. 
„Tokiu būdu skatinama gydyto-
jus oftalmologus teikti ekono-
miškai efektyvias ambulatori-
nes paslaugas, kurios naudingos 

pirmiausiai pacientui, nes vieno 
apsilankymo metu bus atlieka-
mas išsamesnis akių būk lės pa-
tikrinimas. Taip pat tai naudin-
giau ir asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigai, kuri, suteiku-
si tokią paslaugą, iš ligonių ka-
sų gaus didesnį apmokėjimą“, – 
sako Valstybinės ligonių kasos 
(VLK) Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus patarėja Žy-
drūnė Baigienė.

Optinė koherentinė tomo-

grafija yra lazerinis neinvazi-
nis tyrimo metodas, kuriuo iš-
tiriama akies vidinė struktūra. 
Taikydamas šį tyrimą, akių li-
gų gydytojas įvertina ir tiksliai 
išmatuoja paciento regos ner-
vo diską, tinklainės sluoksnius 
ir jų storį. Tai ypač svarbus ty-
rimas žmonėms, sergantiems 
glaukoma ar kitomis regos ner-
vo bei centrinės tinklainės ligo-
mis. Taip pat jis padeda gydyto-
jui specialistui įvertinti ragenos 

ir rainelės būklę bei išsiaiškin-
ti regėjimo sutrikimo priežastį. 
Svarbu nepamiršti, kad dėl tyri-
mo būtinumo sprendžia tik gy-
dantis gydytojas.

Akių ligų gydytojai, konsul-
tacijos metu atlikę optinės ko-
herentinės tomografijos tyrimą, 
išplėstinės konsultacijos išlaidas 
teritorinei ligonių kasai galės 
pateikti apmokėti nuo 2018 m. 
sausio 1-osios.

vLk ir „Bičiulystės“ inf.

Išsamesnis akių būklės patikrinimas – jau nuo sausio 
Nuo kitų metų nuspręs-
ta įdiegti ir Privalomojo 
sveikatos draudimo fon-
do biudžeto lėšomis ap-
mokėti akių ligų gydyto-
jo (oftalmologo) išplės-
tinę konsultaciją, kurios 
metu atliekamas optinės 
koherentinės tomografi-
jos tyrimas.

Bulvė (dabar žinoma per 1000 
bulvių veislių) daržovių gre-

tose užima ypatingą vietą, nes iš 
jos gumbų galima pagaminti per 
200 įvairių maistinių ir nemais-
tinių produktų. Bulvių baltymai 
savo sudėtimi (jei juos lyginsime 
pagal aminorūgščių sudėtį) labai 
artimi gyvūninės kilmės balty-
mams. Jie turi visų mūsų orga-
nizmui reikalingų aminorūgščių, 
taip pat bulvėje yra ląstelienos ir 
pektininių medžiagų. Ypač svar-
bu, kad bulvės baltymus orga-
nizmas įsisavina praktiškai visu 
šimtu procentų. Tačiau reikia įsi-
dėmėti, kad daugiausia baltymų 
sukoncentruota išorinėje bulvės 
dalyje po odele. 

Krakmolas, vitaminai, 
mineralai 

Bulvės gumbas savyje kaupia 
angliavandenius krakmolo pavi-
dalu. Žmogaus skrandyje krak-
molas suyra pamažu, organizmas 
jį lengvai įsisavina ir nesusidaro 
perteklinio cukraus. Kilogramas 
virtų bulvių organizmą aprūpi-
na baltymais 20 %, angliavande-
niais – 40 %, vitaminais B ir PP – 
60 %, vitaminu C – 20 %, kaliu – 
20 %, magniu, fosforu ir geleži-
mi – 50 %. Turint omenyje tai, 
kad bulvės vartojamos ištisus me-
tus, šis unikalus maisto produktas 
tampa pagrindiniu mūsų organiz-
mo vitaminų ir mineralų šaltiniu. 

Beje, bulvėje yra 10 vitaminų, 
23 mineralai, taip pat kitų svar-
bių medžiagų (kai kurios jau pa-
minėtos aukščiau) –riebalų rūgš-
čių omega-6, organinių rūgščių, 
riebalų.

Vitaminas B1
Svarbų vaidmenį mūsų svei-

katai turi vitaminas B1, kuris da-
lyvauja nervinį impulsą perduo-
dant raumenims, padeda atsipa-
laiduoti nuo nervinės ir fizinės 
įtampos.

Bulvėse šio vitamino būna iki 
0,15 mg %. Tai gerokai daugiau 
negu visose kitose daržovėse ir 
vaisiuose, išskyrus ankštinius 
augalus ir riešutus. Svarbu ir tai, 
kad pastarasis vitaminas bulvė-
se išsilaiko kur kas geriau negu 
kitose daržovėse. Vartojant per-
nelyg daug angliavandenių arba 
alkoholio, išeikvojami vitamino 
B1 rezervai. Ypač daug šio vitami-
no netenkama dėl cukraus, kitų 
saldumynų ir baltų miltų gami-
nių vartojimo. 

Kalis
Bulvė turi daug kalio (iki  

570 mg %), todėl suvartojus  

300–400 g bulvių, organizmas 
gauna šio mineralo paros normą. 
Beje, kalis – vienas svarbiausių 
kraujo spaudimą reguliuojančių 
mineralų. Taip pat jis reikalin-
gas organizmo skysčių pusiaus-
vyrai palaikyti, normaliai nervų 
sistemos veiklai. Trūkstant kalio 
pradeda stigti energijos, silpsta 
plaučių, širdies veikla. Kalio po-
reikis ypač padidėja esant proti-
nei ir fizinei įtampai. 

Geležis
Bulvėje yra apie 0,8 mg % ge-

ležies. Tai reiškia, kad bulvė pa-
gal geležies kiekį prilygsta mor-
kai, svogūnui, bet nusileidžia bu-
rokėliui, moliūgui ir špinatui. Be-
je, geležis labai svarbi raudonų-
jų kraujo kūnelių gamybai, įeina 
į daugelio fermentų sudėtį, kau-
piasi kaulų čiulpuose, blužnyje, 
kepenyse. Geležį įsisavinti pa-
deda vitaminas C, trukdo dide-
lės kalcio, magnio ir cinko dozės. 

Vitaminų netektys
Žiemą laikomose bulvėse vi-

taminų sumažėja dvigubai, o 
pavasarį jų kiekis, jei lyginsime 
su rudens laikotarpiu, nesiekia 
30 %. Įsidėmėtina, kad vidutinio 
dydžio ir mažose bulvėse mais-
tinių medžiagų paprastai būna 
trečdaliu daugiau negu stam-
biose bulvėse. Verdant bulves 
be odelės, pavyzdžiui, vitamino 
C prarandama iki 50 %, su ode-
le – iki 30 %. Norint sumažinti 
šias netektis, būtina paruoštas 
bulves pradėti virti ne vėsiame, 
o labai karštame vandenyje ir 
virti tik uždengtame puode. Be 
to, nedera ilgai laikyti nuskustas 
bulves, taip pat nepageidautina 
virtas bulves palikti kitai dienai.

Maistinė ir energinė vertė
100 g bulvių turi maždaug 

16–20 g krakmolo, 2 g baltymų 
(juose – beveik visos aminorūgš-
tys, pasitaikančios augaluose, 
įskaitant ir nepakeičiamąsias), 
1,2 g mineralinių druskų. 

100 g virtų nuskustų bulvių 
(be odelės) turi 71,5 kilokalori-
jas (kcal), toks pat kiekis neskus-
tų bulvių – 74,2 kcal, keptų bul-
vių – 156,9 kcal, virtų bulvių ku-
kulių – 101,5 kcal, bulvių košės – 
107,5 kcal, bulvinių blynų – 267,8 
kcal. Pagal kaloringumą bulvė yra 
2 kartus kaloringesnė už morką ir 
3 kartus – už baltagūžį kopūstą. 

Kada bulvės gali 
pakenkti 

 asmenys, turintys polinkį 
kaupti perteklinius riebalus, tu-
rėtų mažiau vartoti bulvių;
 draudžiama vartoti mais-

tui ir gydymo tikslams labai su-
dygusias, pažaliavusias bei pa-
puvusias bulves, nes jose yra nu-
odingo glikoizido solanino (jis 
ardo raudonuosius kraujo kū-
nelius, slopina nervų sistemą);
 asmenys, sergantys diabe-

tu, bulves maistui turėtų vartoti 
tik pasitarę su gydytoju.

Liaudies medicinos 
receptai

Bulvių gydomosios savybės 
nuo seno vertinamos liaudies 
medicinoje. Šiame rašinyje patei-
kiame receptus, skirtus išoriniam 
naudojimui.

Veido spuogai
Į 100 g bulvių sunkos įmaišo-

mas šaukštelis medaus. Mišinys 
užtepamas ant veido, palaikoma 
20 min., po to nuplaunama šiltu 
vandeniu. Procedūra atliekama 
kasdien 2 savaites. Jei praėjus šiam 
laikui nėra laukiamo efekto, po sa-
vaitės pertraukos gydymo kursas 
pakartojamas ta pačia tvarka.

Maišeliai po akimis
Smulkia trintuve sutarkuo-

jama viena termiškai neapdoro-
ta bulvė, jos masė užtepama ant 
dviejų dvilinkos marlės atraižė-
lių, priglaudžiama ant užmerktų 
akių, laikoma 20 min., po to šios 
kaukės likučiai nuplaunami šil-
tu vandeniu.

Galvos skausmas
Nuplautos ir perpjautos bul-

vės puselėmis vienu metu švel-
niai pamasažuojami smilkiniai. 
Procedūros trukmė – 3–5 min. 
Jei dėl kokių nors priežasčių ne-
galima vienu metu pamasažuoti 
abiejų smilkinių, jie masažuoja-
mi atskirai (kiekvienam smilki-
niui skiriama po 3–5 min.)

Veido odos pleiskanojimas
Iš smulkiai sutarkuotos bul-

vės masės šiek tiek išspaudžia-
ma sunkos, paskui ši masė su-
maišoma su tokiu pat kiekiu 
kvietinių miltų. Gauta košelė sto-
ru sluoksniu užtepama ant veido, 
iš viršaus uždengiama servetėle, 
pamirkyta bulvių sunka. Kaukė 
laikoma 20 min., po to nuplauna-
ma vėsiu pienu, lygiomis dalimis 
atskiestu su vandeniu.

Veido raukšlių išlyginimas
Sugrūdamos dvi ką tik išvir-

tos bulvės, įmaišomi 2 šaukšte-
liai medaus, šaukštas grietinės 
arba pieno. Kaukė užtepama ant 
veido, laikoma 20 min., po to nu-
plaunama šiltu vandeniu.

Karščiavimas
Smulkia trintuve sutarkuo-

jamos dvi nuskustos bulvės, į šią 
masę įmaišomas šaukštas acto. 
Ant keturių sluoksnių marlės sto-
ru sluoksniu užtepta masė užde-
dama ant kaktos. Toks kompresas 
keičiamas (kaskart su šviežia mi-
šinio porcija) kas 15–20 minučių, 
kol normalizuojasi temperatūra. 
Beje, jeigu karščiavimas nėra su-
sijęs su sunkia liga, atliekant šias 
procedūras, temperatūra prade-
da mažėti jau po valandos.

Angina
Sergant angina (papildoma 

priemonė) kompresas ruošia-
mas taip pat, kaip ir karščiavimo 
atveju. Gydomoji masė dedama 
ant kaklo, aprišama vilnone ska-
rele arba šaliku. Toks kompresas 
laikomas 20–30 minučių. Per die-
ną atliekamos 3–4 procedūros.

Odos niežėjimas
Bulvių krakmolo vonios gydo 

ir minkština šlapiuojančią odą, 
mažina niežėjimą (pavyzdžiui, 
sergant alergija). Daroma taip: 
100 g krakmolo išmaišoma 10 
litrų šilto vandens, indas pasta-
tomas ant ugnies, palaukiama, 
kol užvirs (toliau nevirinama), 
po to supilama į vonią (vandens 
temperatūra – 36–380 C). Buvi-
mo vonioje trukmė – 7–10 mi-
nučių, gydymo kursas – 10–12 
procedūrų (jeigu gydytojas ne-
nurodo kitaip).

Sausi ir lūžūs plaukai
Į karštą vandenį įdedamos 

3–4 neskustos bulvės, puodas 
uždengiamas, verdama, kol bul-
vės išvirs. Po to vanduo išpila-
mas, bulvės nulupamos, sutrina-

mos, įmaišomi 3 šaukštai grieti-
nės. Prieš trenkant plaukus ši 
masė užtepama ant plaukų šak-
nų, uždengiama polietileno plė-
vele, iš viršaus aprišama rankš-
luosčiu ar vilnoniu šaliku. Po 30 
minučių kaukė nuplaunama vai-
kišku šampūnu, plaukai perska-
laujami parūgštintu vandeniu 
(šaukštelis citrinų rūgšties arba 
obuolių acto litrui šilto vandens).

Greit susiriebaluojantys 
plaukai

Ruošiamas mišinys: smulkia 
trintuve sutarkuojamos 3–4 bul-
vės (nuplautos, tačiau neskus-
tos), įmaišomas vieno kiaušinio 
baltymas, šaukštas medaus, 1/4 
šaukštelio valgomosios druskos. 
Toliau daroma taip, kaip nuro-
dyta aukščiau esančiame recep-
te, skirtame sausiems plaukams.

Rankų ir kojų pabrinkimas
Sutarkuotų bulvių masės 

kompresai uždedami ant prob-
leminių vietų, laikoma 15–20 
minučių, po to nuplaunama šil-
tu vandeniu be muilo.

Sausa ir pleiskanojanti 
plaštakų oda

Lygiomis dalimis sumaišo-
mas bulvių krakmolas ir glice-
rinas. Šiuo mišiniu kiekvieną 
vakarą įtrinamos probleminės 
plaštakos.

Suskilinėjusi plaštakų oda
Sugrūdamos dvi virtos bul-

vės, įmaišomas šaukštas pieno. 
Augaliniu aliejumi pateptos ran-
kos panardinamos į šią masę, lai-
koma 15 minučių. Po to masė nu-
plaunama šiltu (ne karštu) van-
deniu ir dar plaštakos akimirkai 
panardinamos į šaltą vandenį.

Sausa, paraudusi plašta-
kų oda

Probleminės plaštakos 
20 min. palaikomos šiltame 
vandenyje, kuriame virė bulvės. 

Plaštakų nudeginimas
Jeigu rankų odą nudegino 

karšta keptuvė ar įkaitęs aliejus, 
nedelsiant reiktų prie nudegin-
tos vietos pridėti perpjautą bul-
vę. Jeigu po keliolikos minučių 
skausmas nepraeina, viena ar-
ba kelios bulvės supjaustomos 
griežinėliais, kurie keičiami kas 
15–20 minučių. Tokia priemonė 
padeda išvengti pūslių ir kitokių 
nemalonumų atsiradimo.

Kulnų įtrūkos
Kiekvieną ar kas antrą vaka-

rą daromos 20 min. trukmės bul-
vių krakmolo vonelės. Pradžioje 
litre karšto vandens išmaišomas 
šaukštas krakmolo, palaukiama, 
kol jis šiek tiek praauš (kad ne-
nuplikytų odos) ir tuoj pat įmer-
kiamos pėdos.

romualdas OGinskAs

Bulvė: ir maistas, ir vaistas
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J. Švažas prisimena, kad tik 
atvykusio į Šiaulių darbo rin-
kos mokymo centrą mokytojas 
paklausė: kaip piešimo reika-
lai? Juozas šyptelėjo: nesipyks-
tu. Tuomet K. Samalionis papra-
šė nupiešti angelą, kurį galėtų iš-
drožti. Nupiešė. Pirmiausia ant 
popieriaus lapo, paskui perkėlė 
ant lentos, vėliau siaurapjūkliu 
jį „išvadavo“ iš medžio gabalo. 
„Visai neblogas išėjo“, – prisi-
mena Juozas. 

Tokį testą K. Samalionis pa-
prašo atlikti visus savo moki-
nius. Antrąkart tokią pat užduo-

tį duoda po pusmečio, mokymo 
programai baigiantis. Kad įsiti-
kintų, ar nenuėjo jo pamokos vė-
jais, ar ne be reikalo savo žinio-
mis, patirtimi dalijosi.

Juozas mokytojo nenuvylė. 
Vyriškis iki šiol prisimena sa-
vo kūrinį laisva tema – tarp gė-
lių žiedų, šakelių įsitaisiusius du 
paukščius. Tai buvo išties origi-
nalus ir įspūdingas pradedančio 
drožėjo darbas. „Besimokyda-
mas Šiauliuose daug darbų ne-
sukūriau, bet tie, kuriuos išdro-
žiau, buvo dideli, sudėtingi, gra-
žūs“, – pasakoja Juozas. 

Drožybos pradžia – 
drambliuko skulptūrėlė

J. Švažas juokauja, kad į Šiau-
lius atvažiavo jau „pasikaustęs“. 
Draugės sūnus iš mokyklos bu-
vo parsinešęs peiliuką – techno-
logijų mokytojas liepė namuose 
kažką išdrožti. Kai šis savo darbą 
baigė, Juozas pasiėmė paprastą 
malkų pliauską ir taip pat pa-
bandė peiliuku pasidarbuoti. Že-
mėn vis krintant medžio drož-
lėms jo rankose pamažu ėmė 
ryškėti mažo drambliuko skulp-
tūrėlė. „Gana įspūdingai išėjo“, – 
prisimena vyras. 

Po sėkmingos pradžios Juo-
zas vis dažniau į rankas paimda-
vo pušies, eglės malkų pliauską. 
Naujas užsiėmimas patiko. Nu-
sipirko įrankius. Tiesa, tuomet 
nedaug apie drožybą išmany-
damas įsigijo ne visai tinkamus, 
primityvius, su kuriais buvo ga-
na sunku dirbti. Bet drožinėti 
nesiliovė. Mažesnes skulptūrė-
les ėmė keisti didesnės, sudė-
tingesnės. 

„Tik mokydamasis Šiau-

liuose sužinojau ir kokių įran-
kių reikia, ir koks medis drožy-
bai geriausiai tinka, kaip jį ap-
dirbti, kad skulptūrėlės spalvą 
įgautų“, – pasakoja J. Švažas. Da-
bar vyras dirba su profesiona-
liais įrankiais – įsigijo kokybiš-
ką grąžtą, siaurapjūklį, specia-
lių kaltelių. Pasak Juozo, su jais 
darbas greičiau einasi, mažiau 
pastangų reikia. Ir spygliuočių 
medieną į liepą – drožybai tinka-
miausią minkštą medį – pakeitė. 

Fantazijos padiktuoti 
drožinių siužetai

Visi akmeniškio darbai – ly-
gut lygutėliai, tarytum ištekin-
ti. Tačiau Juozas tikina, kad vis-
kas – ne kokių nors staklių, o 
tik jo rankų darbas. Sumanytą 
skulptūrą, dekoratyvinį pano ar 
kitą dirbinį jis pradeda nuo pie-
šinio: jo kontūrus ant liepos len-
tos nusipiešia, grąžtu svarbiau-
sius taškus išgręžia, su siaura-
pjūkliu formą išsipjauna. O jau 

tada su kalteliais išskaptuoja 
nereikalingą medieną, visus lin-
kius padaro, švitriniu popieriu-
mi medį nugludina. 

Kai kuriuos savo dirbinių siu-
žetus Juozas pats sugalvoja, kai 
kuriems įkvėpimo internete pa-
siieško. Aklai nieko nekopijuo-
ja, visada prideda savo išmonės. 
Vyro drožiniuose – daug fantasti-
nių vaizdų, romantikos dvelksmo. 
Nors didžioji pastarųjų metų dro-
žinių dauguma – įvairios dekora-
tyvinės figūrėlės, J. Švažui patin-
ka ir dideli darbai. Juose daugiau 
erdvės vaizduotei. Vienas tokių – 
Akmenės gimnaziją puošęs deko-
ratyvinis pano „Ugnies paukštė“. 
Širdžiai miela ir iš medžio išdrož-
ta elnių šeimyna. 

Dirbtuvės – namų virtuvė
J. Švažo kūrybinės dirbtu-

vės – socialinio būsto, kuriame 
jau trečius metus gyvena, virtu-
vė. Būstas pritaikytas vyro porei-
kiams, jame viskas po ranka. O 

Pomėgis, tapęs svarbia gyvenimo dalimi

(atkelta iš 1 psl.)

„Mano 75 m. tėvas serga 
onkologine liga. Noriu suži-
noti, kokie specialieji porei-
kiai jam gali būti nustatyti ir 
kur dėl to kreiptis“, – teirauja-
si vilnietė A.B. 

Į klausimus atsako Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos direk-
torius Manfredas Žymantas. 

Kada pensinio amžiaus as-
menims nustatomi specialieji 
poreikiai?

Kai pensinio amžiaus žmo-
gus dėl ilgalaikių sveikatos su-
trikimų netenka savarankišku-
mo, kasdieniame gyvenime jam 
reikia kitų žmonių arba techni-
nės pagalbos priemonių, gali bū-
ti nustatyti specialieji poreikiai. 

Kas nustato specialiuosius 
poreikius?

Specialiuosius poreikius nu-
stato tik Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnyba (NDNT), 
gavusi žmogų gydančio gydyto-
jo parengtą siuntimą į NDNT ir 
kitus medicininius dokumen-
tus, pagrindžiančius nustatytas 
diag nozes bei organizmo funk-
cijų sutrikimus. NDNT negalios 
vertinimą atlieka griežtai vado-
vaudamasi socialinės apsaugos 
ir darbo ir sveikatos apsaugos 
ministrų patvirtintais kriterijais. 
Nustačius specialiuosius porei-

kius, išduodama specialiųjų po-
reikių nustatymo pažyma.

Kokie specialieji poreikiai 
gali būti nustatyti?

Kai žmogaus fizinė arba psi-
chinė būklė visiškai apriboja jo 
galimybes savarankiškai orien-
tuotis, judėti, dirbti ir savaran-
kiškai tvarkyti asmeninį bei so-
cialinį gyvenimą, t. y. jis yra vi-
siškai priklausomas ir jam rei-
kalinga nuolatinė slauga, tokiam 
žmogui nustatomas nuolatinės 
slaugos poreikis.

Kai dėl labai didelių organiz-
mo funkcijų sutrikimų reikalin-
ga tik kito asmens priežiūra, 
pagalba namuose, tvarkant as-
meninį ir socialinį gyvenimą (t. 
y. žmogus nėra visiškai praradęs 
savarankiškumo, nėra visiškai 
priklausomas nuo kito žmogaus, 
pvz. jei jam paduodama, gali pats 
pavalgyti, padedant iš lovos per-
sėda į neįgaliojo vežimėlį), nu-
statomas nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis. 

Be minėtų poreikių dar gali 
būti nustatytas transporto išlai-
dų ir lengvojo automobilio įsigi-
jimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos poreikis 
(asmenims, kuriems nustaty-
tas nuolatinės slaugos poreikis, 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos poreikis ne-
nustatomas).

Kada nustatomas nuolati-
nės slaugos poreikis?

Tik iš diagnozės pavadinimo 
pasakyti, koks poreikis bus nu-
statytas, neįmanoma. Tas pats 
susirgimas skirtingiems žmo-
nėms gali sukelti skirtingas pa-
sekmes. Pavyzdžiui, vieno žmo-
gaus, patyrusio insultą, funkci-
jos beveik atsistato ir jis sava-
rankiškai gali vaikščioti, atlikti 
kasdienius darbus. Kitas nega-
li savarankiškai judėti, savaran-
kiškai pavalgyti – jam reikia pa-
duoti, padėti tualete. Trečiasis, 
kaip bebūtų gaila, lieka visiškai 
priklausomas – žmogus nevaldo 
rankų ir kojų, jį reikia maitinti, 
jis nekontroliuoja šlapinimosi, 
tuštinimosi ir pan. Panašiai yra 
ir su onkologiniais susirgimais – 
žiūrint, kokia ligos stadija, kaip 
pažeisti įvairūs organai ir sutri-
kusios jų funkcijos. 

Specialiųjų poreikių nustaty-
mas kiekvienam yra labai indi-
vidualus. Kaip jau sakyta, labai 
svarbu, koks yra asmens sava-
rankiškumas. Jį gydytojas nuro-
do Barthel indekso lentelėje. Kad 
būtų nustatytas slaugos poreikis, 
žmogus be kito asmens pagalbos 
turi negalėti pavalgyti, nevaikš-
čioti, negalėti atsisėsti (arba jį rei-
kia pasodinti), turi būti visiškai 
bejėgis savarankiškai susitvarkyti 
asmens higienos reikalus (t. y. nu-
siprausti ar nusimaudyti, susišu-

kuoti, išsivalyti dantis, nusiskus-
ti), pasinaudoti tualetu, toks žmo-
gus nekontroliuoja tuštinimosi ir 
šlapinimosi. Asmens savarankiš-
kumas dėl protinės veik los sutri-
kimų vertinamas pagal kitokias 
metodikas – Mini mental testą ir 
Blessed skalę (įvertinama žmo-
gaus orientacija laike, erdvėje, 
dėmesio koncentracija, kokie jo 
valgymo, apsirengimo, įgūdžiai, 
asmenybės interesai). 

Kur kreiptis, kad būtų nu-
statyti specialieji poreikiai?

Pirmiausia žmogus turi 
kreiptis į jį gydantį gydytoją, 
kad parengtų siuntimą į NDNT, 
kuriame nurodys visą medici-
ninę informaciją apie tuometi-
nę žmogaus būk lę. Už informa-
cijos teisingumą šiuose medici-
niniuose dokumentuose atsako 
gydytojas. NDNT darbuotojai 
yra atsakingi už remiantis šiais 
dokumentais priimto sprendi-
mo dėl specialiųjų poreikių nu-
statymą teisingumą.

Šį siuntimą su prašymu nu-
statyti specialiuosius poreikius 
ir pasu arba asmens tapaty-
bės kortele asmuo turi pateikti 
NDNT teritoriniam skyriui pagal 
deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Jei dokumentai siunčiami re-
gistruotu paštu, siunčiamų do-
kumentų originalų kopijos tu-
ri būti patvirtintos notaro arba 
seniūno.

Ar būtina pensinio am-
žiaus asmeniui dalyvauti at-
liekant specialiųjų poreikių 
vertinimą?

Specialieji poreikiai papras-
tai nustatomi asmeniui dalyvau-
jant NDNT teritoriniame sky-
riuje. Tuo atveju, kai dėl funk-
cinių organizmo sutrikimų as-
muo negali atvykti į NDNT, jis 
apžiūrimas namie, ligoninėje ar 
socialinės globos įstaigoje, ku-
rioje asmuo nuolat gyvena. Kai 
iš pateiktų dokumentų nekyla 
abejonių dėl specialiųjų porei-
kių nustatymo, sprendimas gali 
būti priimtas ir asmeniui neda-
lyvaujant. 

Kur kreiptis dėl socialinių 
išmokų, kai NDNT nustato spe-
cialiuosius poreikius?

NDNT tik nustato specialiuo-
sius poreikius. Išmokų, sociali-
nės paramos, globos namuose 
ar pagalbos namuose, techni-
nių pagalbos priemonių klausi-
mus sprendžia savivaldybių pa-
gal gyvenamąją vietą socialinės 
paramos skyriai ar centrai. Nu-
stačius specialiuosius poreikius, 
asmuo į juos ir turi kreiptis. Čia 
bus išduotas ir neįgaliojo pažy-
mėjimas. 

NDNT, nustačiusi specialiuo-
sius poreikius, duomenis apie 
tai savivaldybėms perduoda au-
tomatiniu būdu per informaci-
nę sistemą. 

kadangi dirbiniai nedideli, jiems 
daug vietos nereikia, viskas su-
telpa. Medienos atsargų nepri-
siperka, tad sandėliuoti nerei-
kia. Ir drožia Juozas ne kasdien. 

Vyras gyvena vienas, tad vi-
sa buitis – ant jo pečių. Ir į par-
duotuvę reikia nukakti, ir namus 
susitvarkyti. Šiokį tokį automo-
bilį turi, pats vairuoja. Pažvejo-
ti su juo išvažiuoja. Jeigu kokios 
pagalbos prireikia – draugai pa-
deda. Žiemą bus nelengva, bet 
Juozas prie to jau pripratęs. Kai 
iš namų išriedėti sunkiau, dau-
giau laiko drožybai atsiranda. 

Kol kas J. Švažo drožiniai vos 
vienoje kitoje parodoje yra pa-
buvoję. Apie autorinę savo dar-
bų parodą Juozas dar negalvoja. 
Tačiau skulptūrėlė prie skulp-
tūrėlės, vienas pano prie kito – 
žiūrėk ir susikaups parodai rei-
kalingi eksponatai. Kai pomėgis 
tampa svarbia gyvenimo dalimi, 
ja norisi dalintis. 

Aldona MiLieškienė

Klausėte–atsakome Specialieji poreikiai pensinio amžiaus asmenims 

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 187 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3. N-7. 320 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/15 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 176 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
LRT forumas. 22:25 Premjera. Istorijos 
perimetrai. 1 d. Vilniaus Seimas. 23:20 
Modernus serialas. Medičiai, Florenci-
jos valdovai. N-7. 2 s. 00:15 Premjera. 
Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/7 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią 
dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 176 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 14 d. 
09:05 Senis. N-7. 188 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 3. N-7. 3/3 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/16 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 177 s. 1 d. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 22:30 Istorijos detektyvai. (subti-
truota). 23:20 Modernus serialas. Prem-
jera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/12 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 7. N-7. 
7/8 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos perimetrai. 1 d. Vil-
niaus Seimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 177 s. 1 d. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 15 d. 
09:05 Senis. N-7. 189 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 3. N-7. 3/4 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4. N-7. 4/1 s. 11:40 Emigrantai. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 177 s. 
2 d. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Premjera. Po vienu dangum. 
N-14. 4 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7. 7/9 s. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos de-
tektyvai. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 177 s. 2 d. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 16 d.
09:05 Senis. N-7. 190 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/5 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
4. N-7. 4/2 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 178 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Janas Hu-

sas. 3 s. N-14. 00:30 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 178 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 191 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 3. N-7. 3/6 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4. N-7. 4/3 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 179 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:48 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspek-
toriai. 23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. Premjera. Užmirštieji. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 02:55 LRT radijo žinios. 03:05 
Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 179 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 18 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/22, 2/23 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 38 s. 07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 50 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/12 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:55 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Papū-
gų planeta. (subtitruota). 12:50 Pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų mamos. 
3 d. Branda. (subtitruota). 13:40 Aga-
ta Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 7 s. 
Paskelbta žmogžudystė. N-7. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Dai-
nuoju Lietuvą. 23:30 Premjera. Pavog-
tas pasimatymas. N-14. (subtitruota). 
01:00 Pasaulio dokumentika. Papūgų 
planeta. (subtitruota, kart.). 01:55 Pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų mamos. 
3 d. Branda. (subtitruota, kart.). 02:40 
Dviračio žinios. (kart.). 03:05 Teisė ži-
noti. (kart.). 03:35 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 
04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 19 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
15 s. Vagių vagis. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Brazilijos gamtos stebuklai. 3 
d. Ežerų labirintas. (subtitruota). 12:50 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Eu-
ropos tyrai. 3 d. Alpės. (subtitruota). 
13:45 Puaro 10. N-7. 10/2 s. Po laido-
tuvių. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
N-7. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Prem-
jera. Laisvės kaina. Partizanai. N-7. 8 
s. 21:55 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 1 s. 
23:40 Drakula. N-14. 7, 8 s. 01:10 Bra-
zilijos gamtos stebuklai. 3 d. Ežerų la-
birintas. (subtitruota, kart.). 02:05 Pa-
saulio dokumentika. Europos tyrai. 3 d. 
Alpės. (subtitruota, kart.). 03:00 Istori-
jos detektyvai. (subtitruota, kart.). 03:45 
Dainuoju Lietuvą. (kart.).

Moderni šeima (21). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2712). N-7. 10:00 Legendi-
nės legendos. N-7. 10:55 Tėvelio du-
krytės (11). N-7. 11:30 Tėvelio dukry-
tės (12). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(13). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (14). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(44). N-7. 13:30 Simpsonai (18). N-7. 
14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2119). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2120). N-7. 15:30 Pamilti vėl (133). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (40). N-7. 
20:00 Legendinės legendos. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (40). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (9). N-7. 
23:35 Gaudynės (9). N-7. 00:35 Kaulai 
(11). N-7. 01:30 Gražuolė ir pabaisa (5). 
N-7. 02:20 Hubertas ir Staleris (12). N-7.

Antradienis, lapkričio 14 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (44) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (18) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (19) (kart.). N-7. 07:55 Mo-
derni šeima (22). N-7. 08:25 Moderni 
šeima (23). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2713). N-7. 10:00 Moterys meluo-
ja geriau (40). N-7. 10:30 Bruto ir Neto 
(40). N-7. 10:55 Tėvelio dukrytės (15). 
N-7. 11:30 Tėvelio dukrytės (16). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (17). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (18). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (45). N-7. 13:30 
Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai 
(21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2121). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2122). N-7. 15:30 Pa-
milti vėl (134). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(41). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (41). 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 Kaulai (12). N-7. 01:20 Gra-
žuolė ir pabaisa (6). N-7. 02:10 Huber-
tas ir Staleris (13). N-7.

trečiadienis, lapkričio 15 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (45) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (20) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (21) (kart.). N-7. 07:55 Mo-
derni šeima (24). N-7. 08:25 Moderni 
šeima (1). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2714). N-7. 10:00 Moterys meluo-
ja geriau (41). N-7. 10:30 Bruto ir Neto 
(41). N-7. 10:55 Tėvelio dukrytės (19). 
N-7. 11:30 Tėvelio dukrytės (20). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (21). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (22). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (46). N-7. 13:30 
Simpsonai (22). N-7. 14:00 Simpsonai 
(1). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2123). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2124). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (135). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (42). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau (42). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vi-
kinglotto. 22:30 Barmenas. N-7. 00:20 
Kaulai (13). N-7. 01:20 Gražuolė ir pa-
baisa (7). N-7. 02:05 Hubertas ir Stale-
ris (14). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 16 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (46) (kart.). N-7. 06:55 
Simpsonai (22) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (1) (kart.). N-7. 07:55 Moderni šei-
ma (2). N-7. 08:25 Moderni šeima (3). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2715). N-7. 
10:00 Moterys meluoja geriau (42). N-7. 
10:30 Bruto ir Neto (42). N-7. 10:55 Tė-
velio dukrytės (23). N-7. 11:30 Tėve-
lio dukrytės (24). N-7. 12:00 Tėvelio 
dukrytės (25). N-7. 12:30 Tėvelio du-
krytės (26). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (47). N-7. 13:30 Simpso-
nai (2). N-7. 14:00 Simpsonai (3). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2125). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2126). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (136). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (43). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (43). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Slaptasis agen-
tas. N-7. 00:10 Kaulai (14). N-7. 01:05 
Gražuolė ir pabaisa (8). N-7. 01:55 Hu-
bertas ir Staleris (15). N-7.

Penktadienis, lapkričio 17 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (47) (kart.). N-7. 06:55 
Simpsonai (2) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (3) (kart.). N-7. 07:55 Moderni šei-
ma (4). N-7. 08:25 Moderni šeima (5). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2716). N-7. 
10:00 Moterys meluoja geriau (43). N-7. 
10:30 Bruto ir Neto (43). N-7. 10:55 Tė-
velio dukrytės (27). N-7. 11:30 Tėvelio 
dukrytės (28). N-7. 12:00 Tėvelio du-
krytės (29). N-7. 12:30 Tėvelio dukry-
tės (30). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (48). N-7. 13:30 Simpsonai (4). 
N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2127). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2128). N-7. 15:30 Pamilti vėl (137). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 

Pirmadienis, lapkričio 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (84). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (8). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (44). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (125). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (126). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Bus visko (kart.). 
13:25 „Rožių karas“ (28). 14:25 „Dvi 
širdys“ (298). 14:55 „Dvi širdys“ (299). 
15:25 „Dvi širdys“ (300). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (301). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (30). 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Šauksmas. N14. 00:40 
„Juodasis sąrašas“ (18). N-7. 01:30 
„Vampyro dienoraščiai“ (3). N14. 02:15 
Išdavikas (kart.). N14.

Antradienis, lapkričio 14 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (85). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (9). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (45). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (127). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (128). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... (kart.) 
13:25 „Rožių karas“ (29). 14:25 „Dvi 
širdys“ (302). 14:55 „Dvi širdys“ (303). 
15:25 „Dvi širdys“ (304). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (305). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (31). 20:30 
Kitu kampu. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Gaudynės. N14. 00:35 „Juodasis 
sąrašas“ (19). N-7. 01:25 „Vampyro die-
noraščiai“ (4). N14. 02:10 Šauksmas 
(kart.). N14.

trečiadienis, lapkričio 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (86). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (10). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (46). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (129). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (130). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:30 Anapus nežinomy-
bės. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (30). 14:25 
„Dvi širdys“ (306). 14:55 „Dvi širdys“ 
(307). 15:25 „Dvi širdys“ (308). 15:55 
„Dvi širdys“ (309). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (32). 20:30 
Moterys prieš vyrus. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Menas 
vogti. N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ 
(20). N-7. 01:10 „Vampyro dienoraščiai“ 
(5). N14. 01:55 Gaudynės (kart.). N14.

ketvirtadienis, lapkričio 16 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (87). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (11). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (47). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (131). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (132). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 

10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:35 KK2 (kart.). 
N-7. 13:00 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (31). 14:25 „Dvi širdys“ (310). 
14:55 „Dvi širdys“ (311). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (312). 15:55 „Dvi širdys“ (313). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Degantis žmogus. N14. 
01:25 „Vampyro dienoraščiai“ (6). N14. 
02:10 Alchemija. VDU karta. 02:40 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 17 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (88). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (12). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (48). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (133). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (134). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:35 KK2 (kart.). N-7. 
13:00 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (32). 14:25 „Dvi širdys“ (314). 14:55 
„Dvi širdys“ (315). 15:25 „Dvi širdys“ 
(316). 15:55 „Dvi širdys“ (317). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Labdaros renginys 
„Pasidalink“. 23:00 Didžioji kova. N-7. 
01:10 Apgaulė. N14. 02:50 Degantis 
žmogus (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (11) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (47) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ (5). 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (19). 
08:10 „Keista šeimynėlė“ (1). 08:35 
„Tomo ir Džerio pasakos“ (7). 09:00 
„Ponas Bynas“ (24). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (45). 10:00 „Ogis ir tarako-
nai“ (11). 10:05 „Ogis ir tarakonai“ (12). 
10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Kiškių mokykla. 11:50 Gauruotos eglu-
tės. 13:40 PREMJERA Naujokė 2. N-7. 
15:40 Policijos akademija 5. Užduo-
tis Majamio pakrantėje. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Ilgo plauko 
istorija. 21:25 PREMJERA Aloha. N-7. 
23:35 Blogas senelis. S. 01:20 Didžioji 
kova (kart.). N-7.

Sekmadienis, lapkričio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (12) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (48) (kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Ančiukai Duoniukai“ (6). 07:45 
„Kung Fu Panda“ (1). 08:10 „Keista šei-
mynėlė“ (2). 08:35 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“ (8). 09:00 „Ponas Bynas“ (25). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (46). 10:00 
„Ogis ir tarakonai“ (13). 10:05 „Ogis ir 
tarakonai“ (21). 10:15 KINO PUSRYČIAI 
Juodasis riteris. N-7. 12:05 Vyrai juodais 
drabužiais 2. N-7. 13:50 „Pričiupom!“ (9). 
14:20 Mirtinas ginklas. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Lietuvos balsas. 22:10 Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas. N14. 00:20 PREM-
JERA Naujoji karta Z. S. 02:20 Blogas 
senelis (kart.). S.

Pirmadienis, lapkričio 13 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (8). N-7. 07:35 „Farų karai“ (11) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (601) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (10) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (36) (kart.). N-7. 11:35 
„Įteisintas faras“ (42) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (7) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (12). N-7. 14:45 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (602). N-7. 15:50 „Vo-
ratinklis“ (11). N-7. 16:55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (37). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:25 „Stoties policija“ (8). N-7. 
19:30 „Įteisintas faras“ (43). N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Melo pinklės. N14. 
23:30 Moliūgagalviai 4. Keršto krau-
jas (kart.). N14. 01:15 „Sostų karai“ (4) 
(kart.). N14. 02:05 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (2). N-7. 02:50 Farai (kart.). N-7. 
03:15 „Amūras – Azijos Amazonė“ (1) 
(kart.). 04:05 „Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)“ (12) (kart.).

Antradienis, lapkričio 14 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(9). N-7. 07:35 „Farų karai“ (12) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (602) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (11) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (37) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas 
faras“ (43) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties po-
licija“ (8) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ 
(13). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(603). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (12). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (38). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Stoties 

TV3

LNK

BTV

žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Ledynmetis. N-7. 21:05 To-
ras. Tamsos pasaulis. N-7. 23:20 Pro-
fesionalai. N-14. 01:40 Ji. N-14.

Šeštadienis, lapkričio 18 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (16). 07:00 Legenda apie Ko-
rą (5). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (26). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (17). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Misija: dirbame sau. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Flika 3. 
12:50 Daktaras Dolitlis. N-7. 14:35 Po-
lė. 16:15 Ekstrasensų mūšis (17). N-7. 
18:00 INOprogresas. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Pikta-
darės istorija. N-7. 21:20 Džoja. N-7. 
23:50 Volstryto vilkas. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 19 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (17) (kart.). 07:00 Legenda 
apie Korą (6). N-7. 07:30 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (1). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (18). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas (8). 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Audros karys. N-7. 
13:15 Ambicinga blondinė. N-7. 15:10 
Išdykėlis Danstonas. N-7. 16:55 Ekstra-
sensai detektyvai (3). N-7. 18:00 Rau-
donas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X 
Faktorius. N-7. 22:00 Apsimeskime fa-
rais. N-14. 00:10 Lengvi pinigai. N-14. 
01:55  Džoja. N-7.

LRT
policija“ (9). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ 
(44). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Spe-
cialiosios agentės. N-7. 22:50 Melo pin-
klės (kart.). N14. 01:10 „Begėdis“ (2). S. 
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (3). N-7. 
02:50 Farai (kart.). N-7. 03:15 „Amūras – 
Azijos Amazonė“ (2) (kart.). 04:05 „Pra-
garo katytė“ (10) (kart.).

trečiadienis, lapkričio 15 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (10). N-7. 07:35 „Farų karai“ (13) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (603) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (12) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (38) (kart.). N-7. 11:35 
„Įteisintas faras“ (44) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (9) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (14). N-7. 14:45 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (604). N-7. 15:50 „Vora-
tinklis“ (13). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (39). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:25 „Stoties policija“ (10). N-7. 
19:30 „PREMJERA Asmens sargybi-
nis“ (1). 20:30 Farai. N-7. 21:00 Kariai 
angelai. N14. 22:50 Specialiosios agen-
tės (kart.). N-7. 00:35 „Begėdis“ (3). S. 
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4). N-7. 
02:15 Farai (kart.). N-7. 02:35 „Pragaro 
katytė“ (11) (kart.). 03:25 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (4) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 16 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (11). N-7. 07:35 „Farų karai“ (14) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (604) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (13) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (39) (kart.). N-7. 11:35 
„Asmens sargybinis“ (1) (kart.). 12:40 
„Stoties policija“ (10) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (15). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (605). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (14). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (40). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“ (11). N-7. 19:30 
„PREMJERA Asmens sargybinis“ (2). 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Grėsmė po vandeniu. N14. 22:50 Ka-
riai angelai (kart.). N14. 00:35 „Begė-
dis“ (4). S. 01:30 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (5). N-7. 02:15 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 02:40 Moterys, pakeitu-
sios pasaulį. Jekaterina Didžioji. N-7.

Penktadienis, lapkričio 17 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (12). N-7. 07:35 „Farų karai“ (15) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (605) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (14) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (40) (kart.). N-7. 11:35 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (9) (kart.). 
N-7. 12:40 „Stoties policija“ (11) (kart.). 
N-7. 13:45 „Farų karai“ (16). N-7. 14:45 
„Muchtaro sugrįžimas“ (606). N-7. 15:50 
„Voratinklis“ (15). N-7. 16:55 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (1). N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:25 „Stoties policija“ (12). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(45) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (45) (Wrestling 
- SmackDown 2). N-7. 21:30 Laikrodinis 
mechanizmas. N14. 23:25 Grėsmė po 
vandeniu (kart.). N14. 01:10 „Begėdis“ 
(5). S. 02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(6). N-7. 02:45 Laikrodinis mechaniz-
mas (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 18 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (10) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (11) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (12) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. apie automobilius. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“ (19). 10:30 „Pragaro katytė“ 
(12). 11:30 „Amūras – Azijos Amazonė“ 
(3). 12:40 „Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 
kad gyvas“ (1). 13:50 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (5). N-7. 14:50 „Kas žudi-
kas?“ (7). N-7. 16:00 Blogiausias Lietu-
vos vairuotojas. N-7. 17:00 LKL čempio-
natas. Neptūnas – Lietuvos rytas. 19:30 
Muzikinė kaukė. 22:05 MANO HERO-
JUS Romeo turi mirti. N14. 00:25 AŠ-
TRUS KINAS Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant. N14. 02:00 „Be-
gėdis“ (4) (kart.). S. 02:55 „Begėdis“ (5) 
(kart.). S. 03:45 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 19 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos eta-

pas Suomijoje. I dalis (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas 
Suomijoje. II dalis. 10:00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“ (20). 10:30 „Pragaro katytė“ 
(13). 11:30 Debesų upė. Dokumentika. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (42). 13:10 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (43). 13:40 
Sveikinimai. 16:00 „Policijos akademi-
ja“ (9). N-7. 17:00 LKL čempionatas. 
Lietkabelis – Žalgiris. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (3). N-7. 22:00 Anapus 
nežinomybės. N-7. 23:00 „Sostų karai“ 
(5). N14. 00:10 Romeo turi mirti (kart.). 
N14. 02:10 „Ekstrasensų mūšis“ (3) 
(kart.). N-7.

Pirmadienis, lapkričio 13 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Simpsonai (16) (kart.). 
N-7. 07:25 Simpsonai (17) (kart.). N-7. 
07:55 Moderni šeima (20). N-7. 08:25 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Jei hospise dirba jaut rūs, darbštūs žmonės, čia vieš-
patauja maloni atmosfera ir sveikas protas, čia šilta 
ir ramu. Bet hospiso duris praveriame retai, tik pa-
čiu būtiniausiu atveju, nes bijome, juk ten – kančios ir 
skausmas, neviltis ir mirtis. Toli nuo Lietuvos, Jekate-
rinburge, veikia hospisas, kuriame, kaip ir visose tokio 
pobūdžio įstaigose, sunkūs ligoniai palydimi į šešėlių 
pasaulį. Čia mirties nebijoma, nes ji – neišvengiamas 
gyvenimo tęsinys.

Senjorai (nuo 50 m.) ir neįgalieji 
du mėnesius be jokio užmokes-
čio gali naudotis treniruoklių 
sale, erdviomis drabužinėmis ir 
dušais, žaisti stalo tenisą, apsi-
lankyti saunoje, o akcijos pabai-
goje aktyviausieji bus apdovano-
ti sporto klubo „Šansas“ ir „Vaka-
rų ekspreso“ įsteigtais prizais. 
Nemokamos treniruotės vyks 
kiekvieną antradienį ir penkta-
dienį nuo 9 iki 12 val. Kviečiami 
visi Klaipėdos ir rajono neįgalių-
jų klubų ir senjorų atstovai.

Daugiau nei dešimtmetį ne-
įgaliesiems ir senjorams savo 
sporto klube nemokamai lei-
džiantis treniruotis klaipėdie-
tis Arūnas Jocys teigia, kad tęs-
ti gražias tradicijas paskatino jų 
nuoširdumas bei noras gyventi 
sveikai ir aktyviai.

„Smagu žiūrėti, kaip aktyviai 
neįgalieji ir senjorai lanko treni-
ruotes. Jiems tai ne tik sportas, 
bet ir maloni atrakcija, bendra-
minčių susibūrimas ir laisvalai-
kio praleidimas, – teigė A. Jo-
cys. – Neturi būti jokios prara-
jos tarp žmonių, nesvarbu, ar 
esi jaunas ir sveikas, ar senas, 
ar neįgalus. Visi privalome būti 
lygūs. Man malonu stebėti, kaip 
žmonės per trumpą laiką suge-
ba tapti gerokai žvalesni ir tvir-
tesni. Žmonių padėka ir džiaugs-
mas mane tik dar labiau įkvepia 
siekti užsibrėžtų tikslų.“

Jis prisiminė, kad pirmieji 
neįgalūs žmonės su prašymais 
treniruotis sporto klube „Šan-
sas“ duris pradėjo varstyti be-
maž prieš 20 metų, o juos suti-
kus svetingai, pradėjo vestis sa-
vo draugus ir artimuosius.

„Neišvariau nė vieno – tegul 
sportuoja. Atvirai pasakysiu – 
kartais jaučiuosi pervargęs, ta-
čiau viską atperka tai, kai po in-
sulto į sporto salę atėjęs žmogus, 
sunkiai valdantis pusę kūno, po 
kurio laiko paspaudžia tau ranką 
ar be jokios pagalbos nuo laip-
tų nulipa net be lazdos. Tada net 
pats šypseną išspaudi, pasikrau-
ni energijos ir suvoki, kad jiems 
reikia tiek nedaug – tik visuo-
menės palaikymo ir nuoširdaus 
bendravimo“, – teigė A. Jocys.

Sporto klubo darbuotojai 
įdėmiai stebės sportuojančiuo-
sius ir specialiais prizais apdo-
vanos po tris aktyviausius sen-
jorus (-es) ir neįgaliuosius spor-
tininkus. 

Tai jau toli gražu ne pirmoji 
A. Jocio akcija – jis jau kelerius 
metus organizuoja nemokamus 
masažo ir jogos užsiėmimus 
Klaipėdos gyventojams. Juos ne 
kartą vedė daktaras iš Indijos 
Sonahviras Sainghas (Sonahvir 
Singh). A. Jocio darbai neliko ne-
pastebėti – 2007 metais A. Jocys 
pelnė „Vakarų ekspreso“ kon-
kurso „Metų klaipėdietis“ titulą. 

Senjorams ir neįgaliesiems - 
nemokamas „Šansas“

Paulius Matulevičius portale www.ve.lt rašo apie tai, kad Klai-
pėdos sporto klubas „Šansas“ kartu su „Vakarų ekspreso“ dien-
raščiu ir Klaipėdos miesto savivaldybe neįgaliesiems ir senjo-
rams organizuoja nemokamas sveikatingumo treniruotes. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąHospisas – geriausia 
vieta gyventi ir... mirti

Trečiame aukšte 
parodys, ką sugeba
„Sveiki atvykę į mūsų sana-

toriją!“ – sveikina žurnalistus 
Jekaterinburgo (Rusija) hospi-
so vadovas Vladimiras Jubkinas 
ir atsiprašo už savo išvaizdą. Jis 
baltas nuo galvos iki kojų. Šian-
dien hospisas gavo dovanų visą 
sunkvežimį statybinių medžia-
gų, todėl direktoriui nėra kada 
užsiimti viešaisiais ryšiais. Jis 
kartu su kitu vyru, irgi toli gra-
žu ne juodadarbiu, – „Roizmano 
fondo“ steigėju Stepanu Čigan-
cevu – tampo sunkius paketus į 
trečią aukštą.

Ten dar nėra ką rodyti – 
vyksta remontas. Bet jau kai 
pabaigs... Siekiama įdiegti vi-
sus įmanomus patogumus: pro 
plačias palatų duris laisvai įrie-
dės lovos su ratukais, sienose, 
kur tik įmanoma, įmontuos tu-
rėklus, kad vaikštantys ligoniai 
turėtų kur įsikibti, o voniose bus 
specialūs įrenginiai, kurie pa-
dės saugiai nuprausti sunkius 
pacientus.

„Roizmano fondas“, be abe-
jo, susijęs su populiariojo Je-
katerinburgo mero Jevgenijaus 
Roizmano veikla. Žmonės jau 
daug metų eina pas jį su visokio-
mis bėdomis. Merui bendraujant 
su gyventojais, dalyvauja įvairių 
departamentų atstovai. Jie viso-
kias bėdas perka tarsi „Bėdų tur-
guje“. Hospiso idėją irgi miestie-
čiai atnešė. Tačiau miestas nega-
lėjo skirti tiek pinigų, kiek rei-
kia. Garantavo tik nuskausmina-
muosius vaistus ligoniams, na, 
dar šiek tiek algoms. Visa kita 
surenkama aukomis – per „Roiz-
mano fondą“ ir kitais keliais. 

Pagrindinis šio hospiso tur-
tas – darbuotojai, o hospiso sie-
la, anot V. Jubkino, tai – Marina 
Sokolova, įsidarbinusi nuo pir-
mos dienos, nes patikėjo gali-
mybe sukurti meilės ir atjautos 
karalystę.

Draudimai čia neturi 
prasmės

Klausantis Marinos, neju-
čiom imi galvoti, kad būtų puiku 
savo gyvenimą kada nors baigti 
čia... Tik paklausykime, ką ji pa-
sakoja apie savo darbą:

„Pas mus – nieko draudžia-
mo. Giminaičiai gali ateiti bet 
kuriuo metu ir likti, kiek pano-
rės. Jei prašosi nakčiai, randame 
lovą. Ir vaikams leidžiame atei-
ti, dideliems ir mažiems. Ir pa-

cientams viską leidžiame. Tie-
sa, rūkoriai išeina į lauką parū-
kyti, nes viduje labai dvoktų. O 
konjako stiklelį? Prašom, į svei-
katą. Kiek jie ten beišgers... Vie-
na miela pacientė visą savo spin-
telę užvertė kažkokiais grybais, 
užpiltinėmis. Gydėsi kaip norė-
jo. Koks būtų tikslas drausti? Čia 
žmonės atvežami mirti.“

Marina koordinuoja hospi-
so veiklą. Ji atsakinga už krūvas 
ataskaitų sveikatos ministerijai, 
už mitybos, mirtingumo ir kitus 
duomenis, siunčiamus „Roizma-
no fondui“.

Marina ir savanoriams vado-
vauja. Jiems čia veiklos netrūks-
ta. Jei kas turi dovanų hospisui, 
irgi skambina Marinai. Ji viską 
dėkingai priima, o paskui per-
žiūri ir tai, kas netinka hospisui, 
atiduoda senelių namams ar glo-
bos įstaigoms. 

Čia nuolat kažkas vyksta. 
Trečiadieniais ateina kirpėja 
Ira, kuri apkerpa ir pacientus, ir 
darbuotojus. Kažkada Ira tiesiog 
atėjo ir pasisiūlė padėti. Liko. 
Penktadienis – ne tik koncertų, 
bet ir šunų diena. Savanorė Liu-
ba atveda savo šunis, kurie la-
bai pralinksmina ligonius. Ma-
žiuko Jorkšyro terjero misija – 
ypatinga. Jis susirango po mirš-
tančio ligonio ranka ir taip guli, 
kol žmogus nurimsta, ima lygiau 
kvėpuoti.

Daugelis savanorių atėjo lyg 
iš niekur. Marina kurį laiką juos 
labai atidžiai stebi, kalbasi. Čia – 
nelengva. Ir jei savanoris prisi-
pažįsta, kad grįžęs namo verkia, 
negali užmigti, geriau čia jam 
daugiau nevaikščioti. Nereikia 
kenkti sau.

Kaip geriausia numirti?
Įprasta manyti, kad geriausia 

mirtis – netikėta. Buvai sveikas 
ir linksmas, bac – ir nieko nebė-
ra. Ir neduokdie žinoti, kad mir-
si ir to laukti. Hospiso darbuo-
tojai, kol čia nepadirbėjo, irgi 
manė tradiciškai, kaip daugelis. 
Bet nuolat stebėdami išėjimą, jie 
ima keisti nuomonę. Net ir Ma-
rina sako: „Jei galėčiau rinktis, 
nenorėčiau staigiai žūti kokio-
je kvailoje autoavarijoje, kurių 
kasdien prisižiūriu vykdama į 
darbą. Geriau iš lėto, kad žmo-
gus turėtum laiko pagalvoti, pa-
sakyti tai, ko anksčiau nespė-
jai, atsiprašyti ir atleisti. Ir atsi-
sveikinti.“

Šiuo metu Jekaterinburgo 
hospise guli 30 pacientų. Ne be 
reikalo Marina vadinama hospi-
so siela. Ji stengiasi kasdien su 
kiekvienu pabendrauti, kalba-
si ir su giminaičiais. Čia drauge 
verkiama ir džiaugiamasi. Kaip 
tokį emocinį lauką sukurti ir iš-
saugoti? Ir nepamiršti pinigi-
nių klausimų, nes skanus mais-
tas, gyvos gėlės, normalios al-
gos darbuotojams – visa tai daug 
kainuoja. Tenka atlaikyti susi-
pykusių dukterų ašaras, kurios 
susitaiko tik įsitikinusios, kad 
mama tikrai numirė – tada jau 
puola viena kitai į glėbį. Ir nuo-
lat kontroliuoti savo žodžius, 
nes kai kurie ligoniai atvyksta 
su melo kupinais giminaičių pa-
žadais, kad čia bus tęsiamas gy-
dymas ir galbūt kiti vaistai bus 
veiksmingesni...

Čia nėra jokio gydymo. Čia 
skiriami tik nuskausminamieji, 
o prie jų dar darbuotojai prideda 
savo širdis ir būna kartu iki galo.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikienė

Tauragės dvare netrukus nutils 
įmonės „Dangija“ siuvimo maši-
nų gausmas. Kaip „Tauragės kur-
jeriui“ sakė šios įmonės vado-
vas Adas Gavėnia, gamyba įmo-
nei tapo nuostolinga, todėl UAB 
„Dangija“ akcininkų sprendimu 
likviduojama. Baigiami pasku-
tiniai užsakymai Švedijos rin-
kai. Tauragės teritorinei darbo 
biržai pranešta, kad iki lapkri-
čio 17 dienos numatoma atleis-
ti visus 28 įmonės darbuotojus.

Tauragės dvare, buvusiuose 
karinio dalinio pastatuose, siu-
vimo mašinos pradėjo gausti dar 
1989 metais. Savo veiklą ten pra-
dėjo tuometinės Invalidų drau-
gijos siuvimo įmonė „Svaja“. Iš 
pradžių joje dirbo tik neįgalieji, 
tačiau netrukus galėjo dirbti vi-
si, kas norėjo. Vėliau buvo įkur-
ta bendrovė „Dangija“, jai ėmėsi 
vadovauti A. Gavėnia. Jis „Tau-
ragės kurjeriui“ sakė, kad socia-
linės įmonės statuso ši bendro-
vė niekada ir neturėjo, nors apie 
tai buvo svarstyta. Šiandien tarp 
atleidžiamų darbuotojų yra kele-
tas neįgaliųjų.

„Dangija“ siuvo vyriškus ir 
moteriškus viršutinius drabu-
žius, mokyklines uniformas ne 
tik Tauragės, bet ir visos šalies 

moksleiviams. „Dangijos“ direk-
torius patvirtino, kad bendrovė 
likviduojama, nes gamyba tapo 
nuostolinga.

Pagrindinis pastatas, kuria-
me dirba „Dangija“, priklauso 
Lietuvos neįgaliųjų draugijai, 
kuri valdo visas šios bendrovės 
akcijas.

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivančen-
ko „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad 
įmonei buvo sunkus laikotarpis, 
ji nebeišgyvena, todėl nuspręsta 
veiklą stabdyti.

„Einam link bankroto ir rei-
kia laiku sustabdyti tuos proce-
sus. Nesinori, kad bankrutuotu-
me. Daug metų gyvavom, sten-
gėmės įvairiais būdais, bet šiuo 
metu siuvimo rinka kitokia, ne-
sugebėjome išsilaikyti. Gaila, 
kad tokie procesai vyksta. Bet 
jie vyksta. Alytuje ir Mažeikiuo-
se veikia mūsų draugijos siuvi-
mo įmonės, tačiau jos kol kas 
gyvuoja“, – atviravo J. Ivančenko.

Ką draugija darys su ištuš-
tėjusiais „Dangijos“ siuvyklos 
pastatais, kol kas nenuspręs-
ta – gal nuomos, gal parduos. 
Anot J. Ivančenko, kol įmonė 
dar nelik viduota, kalbėti apie 
tai anksti.

Likviduojama „Dangija“ be darbo paliks 
beveik tris dešimtis žmonių

Tauragės žiniasklaidos priemonės praneša, kad netrukus pla-
nuojama likviduoti Lietuvos neįgaliųjų draugijai priklausiančią 
įmonę „Dangija“.

Hospise sudarytos puikios sąlygos gyvenimą baigiantiems ligoniams.

Hospiso siela – Marina Sokolova.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Ievutė (novelė)
Bobų vasaros pabaiga
Rudaplaukė gamta suviliojo
Melsvą dangų, nekaltą ir gilų:
Lapais dangstė takus į rytojų
Ir karoliais šermukšnio pabiro.
 
Pažadėjo karštai jį mylėti,
O pati klevo lapais tik rausta...
Pažadai jos – paiki, lyg pro rėtį.
Miklus vėjas pašiaušė apsiaustą,
 
O šalna apkabino taaaaaip gėlę –
Mirtinai lapelius nubučiavo.
Dangui širdį sudūrė, sugėlė,
Kad daugiau nematys grožio klevo.
 
Ir pabiro lašeliai į žemę... 
Vėjas kaukė ir šalnai grūmojo.
Taip dangus šitą dieną neramią
Savo meilę karčiai apraudojo.

Rudenį priklydusi žiema
Prisniegavo žiema eidama
Storais klodais, o vietom – 

žiupsneliais. 
Lyg lepi ir aikštinga dama
Kluptelėjo ties mano varteliais:

Mėtė, žarstė ir švaistė piktai,
Negailėjo nei uogos, nei rožės,
Apsidairė... nurimo ūmai:
„Nepatiks rudenėliui šis grožis...“
 
Brūkšt ranka – debesėlio nėra,
Saulei bundančiai – mėlynas kelias. 
Laukuose – vien žvaigždelių žėra. 
Šitaip spindi nutūpęs sniegelis.

Rudens dovanos
Mes nesuprasime rudens:
Tai lyja, tai jausmingai sninga,
Tai vasara pasivaidens...
Bet aš vis vien jaučiuos laiminga,
 
Kol tavo švelnūs bučiniai
Nukloja takelius į širdį.
Atrodo, taip dar neseniai
Karti vienatvė mudu girdė.
 
Kaip gera, kad dosnus ruduo
Švelnumo pribėrė į kraitę! 
Nekeisiu aš tavęs niekuo –
Tik su tavim jaučiuos dievaitė.

Kur jaunystė?..
Kurgi metai padeda jaunystę?..
Raukšlėmis apdangsto veidą 

švelnų,
Kūnui leidžia rudeniop suvysti,
Nors judrumo šitiek dar į kalną!

Rodos, lėkčiau basomis 
per pievą,

Apkabinčiau liepą plačiašakę...
Vis dažnesnės mintys apie Dievą,
Vis rečiau pagaunu žvitrią, lakią...

Metai, metai, kaip grąžint 
jaunystę,

Širdin – jausmą lengvą, 
aksominį!?.

Skambūs paukščiai neskuba 
pragysti – 

Sulėtėjo senstančioj krūtinėj.
Danutė rUseCkAJA 

Vilnius

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Mieli skaitytojai, tęsiame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.
Neįgaliųjų organizacijų nariai „Bičiulystę“ gali užsiprenu-

meruoti lengvatinėmis sąlygomis. 2018 metų savaitraščio 
prenumerata Jums kainuos tik 10 eurų. Į savo miesto ar ra-
jono neįgaliuosius vienijančią organizaciją suskubkite kreiptis 
iki gruodžio 12 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 28 d. Čia „Bičiulys-
tės“ prenumeratos kaina – 33 eurai.

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Ruduo. Vis dažniau į langą bar-
bena lietus. Taip seniai Ievu-

tė buvo išėjusi į kiemą, o ir ko ten 
eiti. Asfaltas, lyg parodoje eile su-
statyti automobiliai. Net lazda ne-
padeda tarp jų prasiskinti kelio, o 
ir kur brautis – aplink tik vienas 
prie kito prilipdyti daugiabučiai. 
Kažkada džiaugėsi, kad gyvena 
Vilniuje, kur Gedimino pilis, kur 
Katedra. Tai buvo taip seniai. Šian-
dien ji norėtų važiuoti tik į kaimą, 
į tėviškę, kur troba nuo trobos – 
už kilometro. Aplink žaliuoja pie-
vos, teka upelis, o ir miškelis neto-
li. Kiek jaunystėje braidžiota baso-
mis po gimtinės pievas, kiek mau-
dytasi tame upelyje. 

Ievutė – vyriausia iš vienuo-
likos Katrės vaikų. Ilgai nežino-
jo, kad ji kaimyno Vaciaus ir ma-
mukės meilės vaisius. O ir nebuvo 
reikalo – mylima, neskriaudžiama 
augo. Jos geltoni plaukai supinti į 
dvi storas kasas, o ir sukneles tek-
davo pirmajai nešioti, ne taip, kaip 
kitoms šešioms sesėms. Kai pagal-
voja – taip gera buvo pas tėvelius. 
Kodėl ji dar visai jaunutė panoro 
palikti jų namus? 

Pati pasipiršo, sužinojusi, kad 
Gazdų malūne apsigyveno šaunus 
nevedęs jaunikaitis. Gražuolis bu-
vo jos Antanas. Aukštas, stambus, 
pakeldavo maišą ir nešdavo miltus 
ant vieno peties, tarsi plunksnelę. 
Ievutė kiekvieną dieną užsukda-
vo į malūną. Apliuobia gyvulius, 
pamelžia žalmargę ir net nejau-
čia, kaip pasipuošusi gražiausia 
suknele subėgioja penkis kilome-
trus. Iš kur jai žinoti, kad jaunikis 
bėgo nuo stribų iš Rokiškio ir bijo-
damas, kad nesusektų, sugalvojo 
planą. Ves vietinę merginą ir pats 
taps vietiniu. 

Stebėjosi kaimas, kad Ievutei 
taip pasisekė. Ji mažutė, vos 

metrą penkiasdešimt tesiekia, jis – 
dviejų metrų stambus vyras, o ims 
ir sukurs šeimą. Antanas tapo Gaz-
dų malūno ūkvedžiu, Ievutė padė-
jo šeimininkei prie namų ruošos. 
Gimus pirmagimei Jolantai, šeimi-
ninkė leido atsivesti Ievutei vieną 
iš sesių. Visos norėjo apsigyventi 
malūne su mažais langeliais. Ievu-
tė vis keisdavo seses: tai vieną, tai 
kitą pasikviesdavo. 

Neilgai džiaugėsi šia laime ir 
gerais šeimininkais. Vieną vaka-
rą šeimininkas pasišaukė Antaną 
ir apsikabinęs bei nubraukęs vy-
rišką ašarą paprašė kuo ilgiau rū-
pintis malūno reikalais, nes jis su 
šeima bėgs į vakarus – čia pasi-
likti tolygu mirčiai. Antanas gerai 
žinojo, ką tai reiškia, nes pats bu-
vo pabėgęs iš raudonojo pragaro. 

Vos spėjo pasprukti šeiminin-
kai, kai ryte jau sproginėjo aplink 
granatos, žmonės aimanavo ir bė-
go tai į vieną, tai į kitą pusę. Ievu-
tės mamai spaudė širdį kažkoks 
negeras jausmas. Kaip ten jos vy-
resnioji, ar gyva? Net pati nepa-
galvojo, į kokį pragarą stumia savo 
Saliomytę. Ją, vos aštuonerių mer-
gaičiukę, mamukė pasiuntė pažiū-
rėti, kaip ten laikosi Ievos šeimy-
na. Lėkė per laukus Saliomytė, o 

aplink žemės tik kilo ir leidosi, vis 
apdrėbdamos jos naują kartūno 
suknelę. Manote, kad ji bijojo? Ne. 
Džiaugėsi, kad galės pamatyti se-
sę, o tie sprogimai skirti ne jai. At-
bėgusi ilgai beldėsi į sunkias me-
dines duris. Tada sugalvojo Salio-
mytė mėtyti į langą akmenėlius. Il-
gai ji taip būtų beldusi, bet vienas 
akmuo labai stipriai rėžėsi į stiklą. 
Ieva, dirstelėjusi pro langą, įsilei-
do sesę vidun. Bučiavo jaunesnią-
ją seserį ir atsiprašinėjo, kad taip 
ilgai neįleido malūnan. Stebėjosi, 
pyko, kas tokiu metu galėjo išleis-
ti aštuonmetę mergaitę?

Suprato, kaip jaudinsis ma-
mukas, jei nieko apie juos neži-
nos. Pati, tik ką pykusi ant mamos, 
peržeg nojo, pabučiavo Saliutę ir 
paprašė parnešti jai žinią, kad vi-
si trys sveiki ir gyvi. 

Atgal eiti Saliutei nesinorėjo, jau 
ir baisu buvo, nes keliu važia-

vo tankai ir nemandagūs kareiviai. 
Nežino, kiek laiko bėgo laukais 
tuos penkis kilometrus, skirian-
čius jos ir sesės namus. 

Sunkus metas atėjo į kaimą. 
Vis dažniau belsdavosi į duris iš-
gėrę kareiviai. Nesuprantama kal-
ba vis kažką šaukdami vieną dieną 
išsivedė žalmargę, kitą dieną viš-
tas susigaudė, trečią – ir paskuti-
nius gyvuliukus, paliko tik katinė-
lį Rainį ir prie kluono pririštą šu-
niuką Sargį.

Vieną naktį į duris pasibeldė 
Ievutė su vyru ir dukrele. Mama 
ilgai verkė, prašė pasilikti. Bet An-
tanas gerai žinojo – jei liks, ne tik 
jis bus nušautas, bet ir žmonos šei-
mai gali tragiškai baigtis. Mama 
Katarina sudėjo ryšulėlį, palaimi-
no ir, braukdama skarelės kam-
pu ašaras, prašė pranešti, kai kur 
nors įsikurs. 

Ilgai klajojo Ievutė su Anta-
nu po Lietuvos kaimus. Kas duo-
nos davė, kas dukrelę pamaitino, 
o kai kas ir šunimis aplodė. Taip 
bekeliaudami atsidūrė Vilniuje. 
Čia daug buvo atvykėlių, o kadan-
gi abu gerai kalbėjo lenkiškai, įsi-
kurti nebuvo sunku. Kaimynystėje 
tik viena šeima buvo lietuviai, visi 
kiti – Lietuvos lenkai. Geri kaimy-
nai buvo, dar ir šiandien aplanko 
Mikulskai ir Andriušienė. Oi, kiek 
prisiminimų! Visi buvome jauni, 
jokios bėdos tada nebuvo sunkios. 

Tik viena – gal pati baisiausia – 
ir šiandien neduoda Ievutei 

ramybės. Antanas vis dažniau pra-
dėjo kiloti stiklelį, o ir ranką prieš 
ją, pabandęs vieną kartą, kilnojo 
ir antrą, ir trečią kartą. Gimus an-
trajai dukrai Irenai, visai pasiuto. 
Mat Irutė gimė silpnos sveikatos, 
vis dažniau kamuodavo ją epilep-
sijos priepuoliai, o ir vystymasis 
buvo atsilikęs. Antanas dirbo Rau-
donojo kryžiaus ligoninėje kūri-
ku. Čia dažnai rinkdavosi arielkai 
neabejingi daktarėliai. Jie žinojo, 
kad Antanas niekad neišduos, o 
jei reiks, tai ir paslėps nuo akylos 
vyriausiojo gydytojo akies. 

Stiklelio draugai siūlė atsi-
kratyti neįgalios dukters. Vienam 
daktarėliui padedant apgyvendi-
no Irutę pensionate Kauno rajone. 

Ievutei nesakė kur, tačiau mamos 
širdis nuvedė tiesiai į tuos namus. 
Irutė nesuprato, kodėl ji atsidūrė 
kambaryje su grotomis. Blaškėsi, 
šaukė, todėl buvo aprengta tram-
domaisiais marškiniais ir uždary-
ta į vienutę. Ten dukrą radusi Ievu-
tė ilgai verkė, prašė išleisti vaiką. 
Tačiau dokumentuose buvo para-
šyta: „Griežtai uždrausti matytis 
duk rai Irenai Vainytei ir motinai 
Ievai Vainienei.“ 

Dar kelis kartus Ieva buvo nu-
vykusi į tuos namus, bet duk-

ra jos jau nebepažino. Kiekvieną 
kartą, kai grįždavo namo, Antanas 
jau žinojo, kad žmona buvo Kau-
ne. Oi, skaudūs smūgiai tada tek-
davo jos gležnam kūnui. Apsirami-
no vyras tik tada, kai gimė trečias 
juodviejų vaikas – sūnus Petras. 
Vis dažniau Antanas laiką leisdavo 
su sūnumi, pamiršo ir apie ariel-
ką. Visą namų ruošą prisiėmusi Ie-
vutė bedirbdama užsimiršo apie 
savo duk relę. Paslėpė visas nuo-
traukas ir daugiau niekas giminė-
je apie Ireną nė žodžio negirdėjo.

Tik ji, Ieva, niekaip negalėjo 
pamiršti, vis pyko ant savęs, jog 
nebuvo atkakli, nekovojo, kad du-
kra augtų namuose. Kai Ieva per-
žengė devyniasdešimt, anūkė, kuri 
ją slaugė, pasiūlė į namus pakvies-
ti kunigą. Ieva atsisakė. Ilgai galvo-
jo anūkė, kodėl jos bobūnė, visada 
pamaldi buvusi, atsisako kunigo. 
Ieva neišdrįso išpažinti savo nuo-
dėmės. Televizoriaus jau nebežiū-
rėdavo, nes regėjimas vis silpnė-
jo, bet „Paieškų tarnybą“ vis pra-
šydavo įjungti. O gal jos dukrytė 
pasveiko ir dabar ieško savų. An-
tanas pasimirė vos šešiasdešimtį 
atšventęs. Sirgo astma, vieną rytą 
ėmė ir uždusino ta nelaboji. Da-
bar jau niekas netrukdytų jos ir 
dukrelės laimei. 

Visą gyvenimą vargusi Ieva ir 
dabar turėjo rūpesčių. Svei-

kata vis prastėjo. Namuose be jos 
dar gyveno sūnus Petras, kuris 
tarnaudamas povandeniniame 
laive taip įsibaimino uždaros er-
dvės, kad vis dažniau sutrikdavo 
nervai, o vėliau ir visai liga pakir-
to. Jis tarsi mažas didelis vaikas – 
pats nei batų neapsiauna, nei pa-
valgo. „Kas juo pasirūpins, kai pa-
simirsiu“, – skųsdavosi Ieva. 

„Gyvenimas prabėgo kaip vie-
na diena. Jau rytoj ir devyniasde-
šimt antrąjį gimtadienį sutiksiu, 
o, rodos, vakar tik dvidešimt dve-
ji buvo. Ir nepatikėsiu, kad yra pa-
saulyje žmogus, kuriam pabodo 
gyventi. Gal kai būna labai labai 
sunku, vieną minutę ir pamąstai: 
laikas būtų. Bet iš ten juk niekas 
negrįžta. Ir vėl norisi gyventi, ste-
bėti, kaip klostosi gyvenimas anū-
kėlei – tik ją vieną teturiu“, – gal-
vojo sau moteris. „Rodos, ir vargo 
nebuvo, ir skausmo upeliai išdžiū-
vo...“ – suskambo proanūkių dai-
nuojama sveikinimo daina. Taip, 
tikrai, rodos, ir vargo nebuvo, tik 
per greitai gyvenimo dienos pra-
ėjo... Ne, ne praėjo – prabėgo, pra-
šuoliavo.

vilija viLkeLienė
Kalvarija

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda


