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Profesinė reabilitacija – kelio  
į darbo rinką pradžia

Visiems vienodi kokybės 
reikalavimai 

Šiuo metu Lietuvoje profesi-
nės reabilitacijos paslaugas teikia 
12 įstaigų. Pasak Neįgaliųjų reika-
lų departamento direktorės Astos 
Kandratavičienės, jos visos skir-
tingos, kiekviena turi savo speci-
fiką. Tačiau nėra vienodų kokybės 
reikalavimų, todėl ne visada užtik
rinama, kad kiekviename profesi-
nės reabilitacijos centre klientas 
gautų vienodos kokybės paslau-
gas. Valakupių reabilitacijos cen-
tre veikiančio profesinės reabili-
tacijos metodinio centro projektų 
koordinatorė Natalija Markovska-
ja atkreipė dėmesį, kad šiuo metu 
paslaugų kokybė nėra reguliuoja-
ma, nebent pats centras nuspren-

džia tai daryti pasitelkęs Europoje 
pripažintas kokybės sistemas. Ta 
kokybė – ne tik patalpos ar dar-
buotojų profesinė kvalifikacija. 
Kiekviena įstaiga turi vadovautis 
Neįgaliųjų teisių konvencija, už-
tikrinti etišką elgesį su klientais, 
paslaugų individualumą, tęstinu-
mą baigus profesinės reabilitaci-
jos programą ir pan.

Valakupių reabilitacijos, Vil-
niaus Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo, Šiaulių darbo rinkos moky-
mo centrai yra gavę patvirtinimą, 
kad atitinka tarptautinius profesi-
nės reabilitacijos paslaugoms ke-
liamus EQUASS bei ISO standartus. 
Tų, kurie jau įsidiegė kokybės sis-

temas, manymu, būtent tai ir ga-
lėtų būti paslaugų kokybės matas. 

Pasak Žirmūnų darbo rin-
kos Profesinės reabilitacijos 
skyriaus vedėjos Reginos Miel-
dažienės, įstaiga jau antrą kar-
tą pasitvirtino, kad jų teikiamos 
paslaugos atitinka EQUASS ko-
kybės standartą. Jos teigimu, 
įdiegus šią vadybos sistemą, iš-
ties pagerėjo įstaigos darbas:  
į procesą įtraukiami visi dar-
buotojai, vertinamas individu-
alus žmogaus augimas, į moky-
mą žiūrima kompleksiškai (mo-
koma ne tik profesinių įgūdžių, 
bet ir teikiamos kinezitarapijos, 
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Po atlikto remonto patalpos 
iš esmės pasikeitė: čia šviesu, er-
dvu, įrengti pritaikymai įvairios 
negalios asmenims. Lietuvos pa-
raplegikų asociacijos preziden-
tas Juozas Bernatavičius, išban-
dęs patalpose esančią nuovažą, 

teigė, kad stipresni ratukinin-
kai jas nesunkiai įveiks. Jis pats 
be pagalbos neišsivertė, tačiau 
dar nuožulnesniems ir ilges-
niems pandusams įrengti ne-
buvo sąlygų.

Naujose patalpose – 
pradėtų darbų tąsa  

ir naujos idėjos 

Neįgaliųjų reikalų departamentas persikėlė į naujas 
patalpas. Jam skirtos atnaujintos buvusios Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos patalpos Švitrigai-
los g. 10, Vilniuje. Simbolinę jų atidarymo juostelę per-
kirpusios l.e.p. socialinės apsaugos ir darbo ministrė Al-
gimanta Pabedinskienė ir Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandratavičienė vylėsi, kad šioje, 
jau ketvirtoje, vietoje Departamentas įsikurs ilgam, o jo 
darbai bus prasmingi ir neįgaliesiems labai reikalingi. 

Aplinka visiems
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Druskininkuose, VšĮ „Pro-
fesijų spektras“, buvo su-
rengti mokymai profe-
sinių įstaigų atstovams, 
taip pat vyko apskritojo 
stalo diskusija apie tai, 
kaip tobulinti profesi-
nių paslaugų kokybę ku-
riant šiuolaikinį, profesi-
nės rea bilitacijos paslau-
gų teikimo neįgaliesiems 
reikalavimus atitinkantį 
įstaigų tinklą. 

Integracijos keliu

VšĮ „Profesijų spektras“ vadovė A. Baziliauskienė pristatė centre teikiamas 
paslaugas.

Įkurtuvių juostelę perkirpo l.e.p. socialinės apsaugos ministrė A. Pabedins-
kienė ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė A. Kandratavičienė. 

draugijos Kartenos padalinio an-
samblis „Šviesulys“ renginį pra-
dėjo nostalgiškomis dainomis 
apie rudenį. „Mums pavargt ne-
duoda dainos ir draugai“, – prisi-
pažino D. Tamošauskienės vado-
vaujami dainininkai. 

Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Šila-
dis“ (vadovė Ramunė Petrai-
tienė) taip pat buvo nusitei-
kęs nostalgiškai – dainavo apie 
meilę, vasaros ilgesį, svajones, 
ir... jūrą. 

Na, o kaip palangiškiai be jū-
ros? Palangos miesto neįgaliųjų 
draugijos meno kolektyvas „At-
gaiva“ (meno vadovas Ringaudas 
Juozapavičius) taip pat pasirin-
ko dainas apie mylimą miestą ir 
brangią jūrą. 

Skirtingi kolektyvai 
Šiaulių rajono neįgaliųjų 

draugija į šventę atvežė 2 an-
samblius – „Svają“ iš Kuršėnų ir 
„Viltį“ iš Meškuičių. B. Lazdaus-
kytės vadovaujama „Svaja“ sub-
tiliai išdainavo meilę gimtajam 
kraštui, romantiškai savo dai-
nomis nuteikė ir Rasos Zelbie-
nės vadovaujamas kolektyvas 
„Viltis“.

„Vilties paukštė“ – reikalinga ir laukiama

Savo kelionę bebaigianti 
„Vilties paukštė“ šį kartą 
pusdieniui nutūpė Kretin-
goje. Čia suvažiavo 12 neį-
galiųjų kolektyvų. Ir ne tik 
iš Žemaitijos. Ansambliai, 
kapelos iš širdies traukė 
mėgstamas dainas, kvie-
tė linguoti visą salę. 

Integracijos keliu

Nostalgiškos dainos 
nuteikė lyriškai 

Šventę pradėjusios renginio 
vedėjos Danutės Tamošauskie-
nės teigimu, visus į Kretingą su-
važiavusius neįgaliuosius vieni-
ja meilė muzikai, dainai, net ir 
žvarbų rudens rytą išviliojanti 
į repeticijas, į koncertus. Šven-
tės šeimininkas Antanas Juškė-
nas pasidžiaugė, kad vien daly-
vių į renginį suvažiavo net 110. 

Dėl to net salę reikėjo keisti – iš 
pradžių buvo planuota šventę su-
rengti Kartenoje.

Renginio dalyvius pasveikino 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Jelena Ivančenko. Ji pa-
ragino visus atsipalaiduoti, ma-

loniai pabendrauti, nepagailėti 
gero žodžio vienas kitam. Kre-
tingos rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja Danutė Skruibienė 
pasidžiaugė, kad kultūros cen-
tras gyvas, pilnas žmonių. 

Kretingos rajono neįgaliųjų 

Daug žiūrovų palaikymo sulaukė Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Krantų gėlė“.
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Prieš keletą metų buvusi Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) pirmininkė Zita Valaitytė tradicinia-

me Talačkonių susitikime manęs paklausė: kokie bu-
vo jūsų būrelio nariai, davę pradžią LND kūrimui? Ta-
da aš atsakiau: sutikę gatvėje, ligoninėse, sanatorijose 
ar specialiojoje mokykloje panašų į save kviesdavome 
jungtis į būrelį. Nauji draugai atrasdavo savo bičiulių, 
taip ir augo mūsų gretos. 

Tik praėjus daug metų po to pokalbio man atėjo į 
galvą tikslus mūsų „Draugystės“ būrelio narių apibūdi-
nimas. Tai buvo žmonės, kurie ir norėdami negalėdavo 
palikti namie ar pamesti savo neįgalumo pažymėjimo, 
nes pats likimas jį jiems įteikė. Kiekvienas nori atro-
dyti gražiau, judėti lengviau, todėl naudojasi įvairiais 
protezais, ima į ranką lazdelę, sėda į neįgaliojo veži-
mėlį. Jei šiuos dalykus pamirštų, dar labiau išryškėtų 
jų negalia arba tektų likti tarp keturių kambario sie-
nų. Todėl ir siekėme draugijos. 

Gražus sutapimas – šis apibūdinimas į mano gal-
vą atėjo irgi Talačkonių šventėje, kur minėjome būre-
lio 45 metų jubiliejų. Pamatęs naująją LND pirmininkę 
Jeleną Ivančenko pagalvojau: ji tikrai mūsų nesupras. 
Jauna, graži, nematyti jokios negalios... Tačiau paben-
dravęs artimiau supratau, kad būtume ją pakvietę į 
„Draugystės“ narius.  

Tai, kad terminas neįgalusis (tada buvo invalidas) 
sulygina visus nesveikus, supratau daug anksčiau. Vie-
nam po kito kuriantis invasporto klubams, mudu su 
Liuda Mulevičiūte sumanėm tokį klubą įkurti ir savo 
rajone. Reikėjo gauti neįgaliųjų adresus. Iš pensijas 
mokėjusios įstaigos turimų sąrašų pabandėme išsi-
rinkti neįgaliuosius. Pamatėme, kiek daug kaimynų 
juose. Žinojome, kad dėl įvairių ligų jie turi invalidu-
mo grupę, bet net į galvą neatėjo kviesti jų į būrelį. Ir 
jie nesisiūlė, nors žinojo, kad toks yra, paskaitydavo 
leidinėlį „Draugo žodis“.

Mums buvo siūloma jungtis prie pensininkų ta-
rybos, tačiau supratome, kad ten vis tiek negalėsime 
jaustis lygiaverčiais, į mus bus žiūrima su gailesčiu, o 
to neįgaliajam mažiausia reikia. Dabar mūsų išsvajo-
tos Neįgaliųjų draugijos beveik ir pavirto pensininkų 
tarybomis. Joms visai nerūpi didesnė negalią turin-
čiųjų integracija. 

Beveik kiekviename „Bičiulystės“ numeryje pa-
sakojama apie draugijų organizuojamas ekskursijas į 
kitus rajonus. Dažnai pasakojimai iliustruojami nuot
raukomis. Tačiau, mieli skaitytojai, atidžiai įsižiūrėki-
te į jas. Ar dažnai jose pamatysite žmogų, sėdintį ne-
įgaliojo vežimėlyje? Net su ramentais žmonių mažai 
matyti. Vadinasi, jie vėl sėdi tarp keturių sienų, kaip 
iki atsirandant būreliui.

Kada visa Lietuva, ypač neįgalieji, džiūgavo dėl mū-
sų paraolimpiečių laimėjimų, Kaune vyko neįgaliųjų 
žaidynės, į kurias buvo pakviestos visų rajonų koman-
dos. Šios sporto žaidynės jau irgi tapo tradicinės. Kiek
viena draugija, sudarydama metinį planą, jas turėtų tu-
rėti omenyje ir joms ruoštis. Žaidynių devizas pana-
šus į olimpiečių – „svarbu dalyvauti“. Jos – gera proga 
draugijoms organizuoti išvykas „vežimėlininkams“. 

Ypač skaudu buvo skaityti tos dienos spaudą: „Bi-
čiulystė“ rašė apie žaidynes Kaune, o rajono laikraš-
tis skelbė apie kelių dienų draugijos narių išvyką au-
tobusu, į kurį vežimėliais judantiesiems sunku patek-
ti. Tokių kelionių mūsų rajone organizuojama beveik 
kas mėnesį.

Dažnai susidaro įspūdis, kad integraciją į visuo-
menę bandoma pakeisti labdara. Žinoma, atnešta lab-
dara parodo, kad žmogus dar nėra užmirštas, kad dar 
yra kolektyvo narys. Dar geriau, jei labdarą atnešantis 
žmogus gali papasakoti apie draugijos renginius, ke-
lionėse patirtus įspūdžius, aptarti galimybę dalyvauti 
jose. Ne visi ir mūsų būrelio nariai beturi sveikatos ir 
noro kelionėms. Tą parodė ir mūsų jubiliejaus minė-
jimas Talačkoniuose. Bet nereikia galvoti, kad labdara 
gali pakeisti įspūdžius, patirtus kelionėse.

Egidijus Šatas

Vėl liekame tarp 
keturių sienų

Apie tai,
kas

jaudina

Joniškio r.:

Skaistgirio (Joniškio r.) 
neįgalieji, vadovauja-

mi Zofijos Pličaitės, šie-
met išsikėlė tikslą atnau-
jinti parapijos salę, į kurią 
jie renkasi pabendrauti. 
Šiam sumanymui pritarė 
parapijos klebonas kuni-
gas Andrius Trakšelis. Jis 
iš parapijiečių aukų nupir-
ko dailylentes, užuolaidas. 
Patys neįgalieji, pasikvietę 
bendraminčius, suauko-
jo pinigų naujai krosnelei, 
kuri šildys patalpas. 

Kazimieras Ramašaus-
kas, Izabelė Baltokienė vi-
są mėnesį triūsė, kol para-
pijos salė nušvito naujo-
mis spalvomis. Baigę re-
montą neįgalieji surengė 
šventę, kuri prasidėjo šv. 
Mišiomis parapijos baž-
nyčioje. Šventėje dalyvavo 
kunigas Jordanas Urbonas, 
kuris, tarnaudamas Skaist-
girio parapijoje, šią salę ir 
suteikė neįgaliųjų veiklai 
plėtoti. Kunigai J. Urbonas 
ir A. Trakšelis pasidžiaugė 
neįgaliųjų nuveiktais dar-
bais. Pasak jų, Gailestingu-
mo metais jie dosniai pri-

Atnaujinta Skaistgirio parapijos salė
sidėjo prie parapijos salės 
atnaujinimo. 

Į renginį atvyko nema-
žai svečių: Skaistgirio se-
niūnė Virginija Kaikarienė, 
kultūrinių renginių orga-
nizatorė Vida Norkuvienė, 
gimnazijos direktorė Edi-
ta Aukselienė, bendruo-
menės atstovė Irena Ma-
čiulienė, Žagarės neįgalių-
jų klubo „Vyšnelė“ atstovai. 
Kas skambiomis dainomis, 
kas dovanėlėmis, kas nuo-
širdžiais žodžiais dėkojo 
Skaistgirio neįgaliesiems 
ir jų vadovei. 

Z. Pličaitė atvira – jei 
imasi kokio darbo, tai 
trūks plyš stengiasi jį pa-
baigti. Parapijos salė įreng-
ta prieš tris dešimtmečius 
tuometinės Carito vado-
vės Onutės Račkauskaitės 
ir klieriko, dabar Raudon-
dvario klebono Augustino 
Paulausko, rūpesčiu. Bė-
gant metams norėjosi salę 
atnaujinti, o ir senučiukė 
krosnis vis prašėsi pakei-
čiama. Šiandien neįgalie-
ji dėkingi savo parapijos 
klebonui kunigui A. Trak-

šeliui už tai, kad geranoriš-
kai juos priėmė parapijos 
salėje, seniūnei ir seniūni-
jos ūkio dalies darbuoto-
jams – už pagalbą atnauji-
nant šias patalpas, taip pat 
dėkingi visiems, vienaip ar 
kitaip prisidėjusiems įgy-

vendinant šį užmojį. Dabar 
Skaistgirio neįgaliesiems 
bus nebaisūs darganoti ir 
šalti rudens, žiemos savait-
galiai, kai jie rinksis pabū-
ti kartu, pabendrauti ar su-
rengti kokį kitą susitikimą. 

Vida URBONIENĖ

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusios Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Stanislava 
Globienė ir rankdarbių 
būrelio vadovė Dalia Sin-
kevičienė papasakojo apie 
organizacijos darbus, pasi-
džiaugė neseniai gautu ne-
įgaliesiems vežti pritaikytu 
automobiliu.

Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugija teikia 
nuolatinio ir vienkartinio 
pobūdžio socialines pas-
laugas – veža draugijos 
narius į vietinio ir aukš-
tesnio lygio gydymo bei 
reabilitacijos įstaigas Kai-
šiadoryse, Kaune, Vilniu-
je. Per metus nuvažiuo-
jama iki 4 tūkst. km. Nuo 
2009 m. vidutiniškai 12–
14 asmenų vežame į he-
modializės procedūras. 
Pagal sudarytą transpor-
to organizavimo paslaugų 
asmenims su negalia pir-
kimo sutartį su rajono sa-

Kaišiadorys: Buvome išgirsti…

vivaldybės administraci-
ja šias paslaugas teikiame 
tris kartus per savaitę. Per 
metus į hemodializės pro-
cedūras neįgalieji vyks-
ta 1 560 kartų, tad tenka 
nuvažiuoti dar 40 248 km. 

Draugijos darbo tera-
pijos klube veikia trys bū-
reliai: žemdirbystės, rank-
darbių ir fotografųlitera-
tūros mėgėjų. Turime ir 

moterų ansamblį „Gabija“. 
Šiose veiklose nuolat daly-
vauja 150 draugijos narių. 
Visi būrelių nariai naudo-
jasi draugijos transportu 
– vyksta į muges, šventes, 
repeticijas, koncertus, ap-
žiūras, pažintines ekskur-
sijas po Lietuvą.

Transportas naudoja-
mas ir sergantiesiems na-
muose lankyti. Kiekvieną 
rudenį išvežiojame paau-
kotas daržoves, o prieš 
pagrindines metų šven-
tes – rėmėjų dovanotus 
maisto paketus draugijos 
nariams, turintiems dide-
lių specialiųjų poreikių.

Automobiliu naudo-
jasi ir asmeninis asisten-
tas mobiliai pagalbai, ly-
dėdamas neįgalų asmenį 
į gydymo, reabilitacijos, 
sveikatos priežiūros, tei-
sėsaugos ir į kitas paslau-
gas teikiančias įstaigas. 
Minėta paslauga teikia-
ma visus metus. Važiuoti 
tenka ne tik gerais keliais, 
bet ir sunkiai pravažiuo-

jamais kaimų bei vienkie-
mių keliukais. 

Draugija jau 10 me-
tų naudojosi pagal pa-
naudos sutartį gautu iš 
dalies neįgaliųjų porei-
kiams pritaikytu automo-
biliu VW Crafter30. Pas-
taruoju metu automobi-
lio remontui reikėjo vis 
daugiau ir daugiau lėšų, 
didėjo nesaugių ir neuž-
tikrintų kelionių į gydy-
mo įstaigas tikimybė. So-
cialinių paslaugų poreikis 
kasmet auga, todėl įverti-
nę esamą situaciją kreipė-
mės į Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administra-
cijos direktorių, paprašė-
me mums skirti naują au-
tomobilį. 

Džiaugsmui nebuvo ri-
bų, kai Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socia
linės apsaugos ir darbo 
ministerijos Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jai pagal panaudos sutar-
tį skyrė automobilį Ford 
Transit Custom (pritai-
kytą neįgaliesiems vežti). 
Iškilmingai automobilio 
raktelius įteikė socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
trė Algimanta Pabedins-
kienė. Dėkojame visiems, 
kurie mus išgirdo, supra-
to ir padėjo, kad Kaišiado-
rių rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai galėtų saugiai 
pasiekti gydymo įstaigas, 
sulauktų pagalbos ir pa-
ramos namuose, nuvyktų 
į susitikimus su kitų drau-
gijų žmonėmis, galėtų da-
lyvauti įvairiuose rengi-
niuose. 

Padėka – Izabelės Baltokienės rankose. 

Automobilis pašventintas. 

Draugijos tarybos narės kartu su vairuotoju ir pirmininke Sta-
nislava Globiene  bei administracijos direktoriumi Česlovu Ne-
viera (kairėje) ir Socialinės paramos skyriaus darbuotoja Rita 
Tarauriene(centre).
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Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos mišrus vokalinis an-
samblis „Pagairė“ (meno vadovė 
Sigutė Lomsargienė) savo nauja 
programa „Tik pirmyn“ visus nu-
teikė optimistiškai: „Mums pa-
vyks, aš tikiu, nors likimas ir vė-
to, ir mėto.“ Dar daugiau emoci-
jų sukėlė kitas draugijos kolekty-
vas – šokėjų grupė „Domino“, ku-
ri viso koncerto metu linksmino 
spalvingais šokiais. 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos meno klektyvas ,,Sva-
jonė‘‘ (meno vadovas Romas 
Slunksnys) rinkosi populiarias 
dainas, kurios paskatino kartu 
padainuoti, palinguoti visą salę. 

Iš vokalinių ansamblių iš-
siskyrė Skuodo rajono „Krantų 
gėlė“. Maloniai nuteikė jų pasi-
rinktas šiuolaikiškas repertu-
aras, susiklausymas, subtilus 
dainavimas. 

Renkasi „linksmą 
muzikikę“

Iš Rietavo į šventę atvažiavo 
Neįgaliųjų draugijos vokalinis 
instrumentinis ansamblis „Vil-
ties balsai“. Jam jau trečius me-
tus vadovauja Vincas Varpiotas. 
Moterys dainuoja, vyrai prita-
ria instrumentais – taip galima 
apibūdinti šį ansamblį. „Be ins-
trumentų mes nedainuojam, be 
dainavimo negrojam“, – juokau-
ja V. Varpiotas. Kiek yra muzikan-
tų, tiek ir groja: kas bosine gita-
ra, kas akordeonu, triūba ar mu-
šamaisiais. Bet iš tikrųjų to muzi-
kavimo pritarimu nepavadinsi – 
moteriškėms tenka gerokai pasi-
stengti, kad jų balsai suskambėtų. 
Pasak vadovo, kolektyvas renka-
si „linksmą muzikikę“ iš „Duokim 
garo“ ar iš kur kitur pasiklausę. 
O progų pasirodyti yra nemažai: 
ansamblis koncertuoja neįgalių-
jų renginiuose, senelių namuose, 
bendruomenės šventėse. 

Kolektyvo moterys viena per 
kitą pasakoja labai mėgstančios 
muziką – ne tik šiame ansam-
blyje dainuojančios, bet ir cho-
re, bažnyčioje gieda. O repetici-
jos nė kiek neprailgsta – ir po jų 

pasilikę dar vis traukia dainą, pri-
simena ir senovines, liaudiškas 
melodijas iš vaikystės. Štai Vita 
Šedvilienė jų moka nemažai. Iš 
tėvelių, kitų kaimo žmonių sako 
išmokusi. Moteris prisimena, kad 
buvo balsingi kaimynai. Susėsda-
vo kaimo vaikai į vežimą, kur nors 
važiuoja, ir vis su daina. Traukia, 
net visas kaimas aidi. Rietaviškių 
vadovas, Vitos dainų pasiklausęs, 
sako, ar tik nereiks keisti repertu-
aro – tokios jos gražios, įdomios. 

Na, o moterų ansamblio senjo-
ra vadinama Pranutė Salienė, nors 
jau 80 metų sulaukusi, pasak va-
dovo, vis dar išsaugojo sopraną 
kaip 18metės. Ji sako visą gyve-
nimą dainavusi – iš pradžių uni-
versiteto chore, paskui Rietave. Ir 
dabar tos veiklos nemeta. Mielai 
ir draugijos ansamblyje padainuo-
ja: „Susieinam, pajuokaujam, pasi-
šnekam“, – sako moteris. 

Vos tik užgrojo Plungės rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Sugrįžki, jaunyste“, vadovau-
jamas Aldonos Smagurienės, lyg 
stebuklinga lazdele mostelėjus 
ėmė kilnotis žiūrovų kojos, vei-
duose atsirado šypsenos – taip 
smagiai muzikuoja šis ansam-
blis. Vadovė sako nebaigusi jo-
kių mokslų, nors prie muzikos ją 
traukė nuo mažumės. Kaimynas 
turėjo akordeoną, tad dar moks-
leivė susižavėjusi ėmė instru-
mentą į rankas ir po truputį mo-
kėsi. „Kai nori, žmogus gali viską 
išmokti“, – sako A. Smagurienė. 
Ir dabar kūrinius groti plungiš-

kiai mokosi iš klausos. Nugirsta 
kokią gražesnę melodiją ir pra-
deda repetuoti. Pasak vadovės, 
labai svarbu, kad pačiam būtų 
smagu, tada ir žiūrovai džiaugsis. 

Stengiamės dainuoti  
„iš dūšios“ 

Telšių rajono neįgaliųjų drau-
gijos meno kolektyvas „Atgaiva“ 
taip pat renkasi tokią muziką, ku-
ri jiems patinka, kuri tinka šven-
tėms ir vakaronėms. Gal todėl jų 
visur pilna, visur yra kviečiami. 

Kolektyvo vadovė Janina Fa-
bijonavičienė sako, kad daina 
turi gerai skambėti ir eiti iš šir-
dies. „Kiekvieną dainą riekia pa-
jausti. Dainuoti širdimi, o ne žo-
džiais“, – viena per kitą svarsto 
ansamblio dainininkės. 

„Turiu neįgalumą, osteoartri-
tas kamuoja, kad neišprotėčiau, 
einu dainuoti, – pasakoja Kazi-
miera Šorienė. – Kai žmogus tam-
pa neįgaliu, jam su tuo yra sunku 
susitaikyti. Ateini į likimo bičiulių 
ratelį, panašios mintys, bendras 
pomėgis, arbatos atsigeriam, pa-
sišnekam. Kitą kartą ir susiskam-
binam, paklausiam, ar viskas ge-
rai. Ir to kartais užtenka. Jei užsi-
darytum namuose, susirgtum.“ Si-
gita Kairienė sako, kad jei ne va-
dovė, jei ne ansamblis, beveik ne-
išeitų iš namų. O dainuoti traukia. 

Pasak K. Šorienės, žmones 
vienija skirtingi pomėgiai. Pa-
vyzdžiui, megzti galima ir na-
muose, bet tarp bendraminčių 
visai kitaip. Moteris yra pabai-
gusi aukštesniąją muzikos mo-
kyklą, todėl ne tik dainuoja, bet 
ir, kaip pati sako, akordeoną pa-
tampo. Ji net 30 km iš Varnių į 
repeticijas važiuoja. 

Turim dėl ko stengtis
Jau daugelį metų „Vilties 

paukštė“ vis tokia pati – susi-
renka kolektyvai, pasižiūri vie-
ni į kitus, paploja, pasidžiaugia, 
tarpusavyje vienus pakritikuoja, 
kitais pasižavi. Vis dėlto kalbin-
ti žmonės sako, kad nieko neno-
rėtų keisti. 

A. Fabijonavičienė sako, kad 
„Vilties paukštė“ labai reikalinga 
ir laukiama: „Turim dėl ko ruoš-
tis. Susirenka visi mėgėjų kolek-
tyvai. Išeini be baimės, padarai 
viską nuo dūšios.“ Pasak jos, ne-
svarbu, kad daug metų šventė 
vyksta, vis tiek kasmet būna kas 
nors naujo – tarkim, dainos pasi-
keičia. Pasak vadovės, galėtų ir 2 
kartus per metus ši šventė vykti. 

aurelija BaBINskIENĖ 
Autorės nuotr.

Departamento patalpose ne-
bus sunku orientuotis ir regė-
jimo negalią turintiems asme-
nims. Ryškios taktilinės juostos, 
vedimo takeliai, pažymėti laiptų 
kraštai padės pasiekti reikiamą 
kabinetą, specialistą. 

Į naujas patalpas persikėlęs 
Departamentas pratęsė gražią 
tradiciją – savo erdvėse pristatyti 
neįgaliųjų kūrybos darbų (čia eks-
ponuoti Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos organizuotame dailininkų 
plenere sukurti linoraižiniai), jų 
veiklas atspindinčias parodas 
(prieš Rio de Žaneiro parolimpi-
nes žaidynes surengta neįgaliųjų 
sporto pasiekimų fotografijų pa
roda). Naujosioms patalpoms jau-
kumo suteikė jų sienas papuošę 
Olgos Biskienės ir jos dukros Ri-
mos Biskytės siuvinėti paveikslai.

Įkurtuvėms skirtas renginys 
tapo gera proga pristatyti ir ki-
tas neįgaliųjų kūrybines veiklas. 
Šįkart iniciatyvą į savo rankas 
perėmė Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugija „Guboja“. Jos 
įkurtas „Spalvų orkestras“ pasi-
tiko svečius, o daugeliui jau ge-
rai pažįstamas Emilis Korickij 
profesionaliai atliko keletą dai-
nų. Žaismingumo renginiui su-
teikė ir jo dalyvių rankose be-
sisukantys spalvingi vėjo malū-
nėliai. Juos „Gubojos“ surengto-

se kūrybinėse dirbtuvėse galėjo 
pasidaryti kiekvienas norintis. 

Šventinis įkurtuvių rengi-
nys sulaukė didelio svečių bū-
rio. Bendradarbiavimo partne-
riai, kolegos džiaugėsi geresnė-
mis bičiulių darbo sąlygomis, 
linkėjo sėkmingai tęsti pradėtus 
darbus, brandinti ir įgyvendinti 
naujas idėjas. Su Departamentu 
bendradarbiaujančių nevyriau-
sybinių neįgaliųjų organizacijų 
atstovai vylėsi, kad ir toliau čia 
bus ginamos neįgaliųjų teisės, 
atstovaujama jų interesams, sie-
kiama visapusiškos jų integraci-
jos į visuomenę. 

aldona MILIEŠkIENĖ
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Naujose patalpose – 
pradėtų darbų tąsa  

ir naujos idėjos 

J. Bernatavičius įvertino patalpų 
pritaikymą rateliais judantiems ne-
įgaliesiems.

Dar nuo spalio vidurio Senuo-
siuose Trakuose, Didžiojo 

kunigaikščio Vytauto tėvonijoje, 
prasidėjo piliavietės tvarkymo 
darbų akcija. Ją inicijavo Senųjų 
Trakų seniūnijos seniūnė Ana In-
gelevič kartu su Lietuvos kariuo-
menės Kauno įgulos karininkų 
ramovės viršininku majoru Do-
natu Mazurkevičiumi bei Lietu-
vos kariuomenės Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Didžiosios 
kovos apygardos 8osios rinkti-
nės Trakų kuopos kapitonu Vla-
du Lelešiumi. Akcijos metu pilia-
vietėje buvo kertami ir pjaunami 
menkaverčiai medžiai. Prie šios 
akcijos lapkričio 12 d. buvo su-
rengta vietos bendruomenės at-
stovų (ūkininkų, pedagogų bei 
kaimynų iš Paluknio seniūnijos 
su miškovežiu) talka valymo dar-
bams. Buvo iškirsti menkaverčiai 
medžiai šlaite ir fosoje (griovoje 
aplink piliavietę). O susikaupu-

sią medieną kariai supjaustė ir 
pagal seniūnijos nuorodas išve-
žiojo ir padovanojo kurui Senųjų 
Trakų seniūnijoje gyvenantiems 
neįgaliesiems, buvusiems trem-
tiniams, socialiai remtinoms šei-
moms.

Likę žabai ir šakos bus su-
smulkinti į biokurą ir pristatyti 
vietos katilinei šio kaimo daugia-
bučiams ir vietos švietimo įstai-
goms šildyti. Senųjų Trakų Viešpa-
ties Apreiškimo vienuolyne sesuo 
vienuolė Faustina ir pati seniūnė 
A. Ingelevič talkininkus ir karius 
pavaišino karšta arbata, kava ir 
karaimiškais kibinais bei pyragu.

Malkos – didelė parama ir Se-
niesiems Trakams, ir sunkiai be-
siverčiantiems neįgaliems žmo-
nėms. O piliavietė buvusios Lie-
tuvos kunigaikštystės sostinės 
vietoje vėl atsivėrė visu grožiu ir 
vasarą privilios daugiau turistų.

Vytautas ŽEMaItIs 

„Vilties paukštė“ – reikalinga  
ir laukiama

(atkelta iš 1 psl.)

„Vilties balsai“ iš Rietavo sako mėgstantys nuotaikingą muziką.

Telšių rajono neįgaliųjų draugijos „Atgaiva“.

Linksmi Plungės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Sugrįžki, jaunyste“ 
muzikantai.

Kariai neįgaliesiems 
dovanojo malkų kurui

Senųjų Trakų kaimo gyventoja Janina Ramaneckienė džiaugiasi karių sa-
vanorių dovanotomis malkomis.
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Daktaras
Aiskauda

Plaštakų ir pirštų viršutinės 
dalies oda yra labai plona, 

jautri, joje labai mažai riebali-
nių liaukų. Šios srities oda anksti 
išdžiūsta, suplonėja ir praranda 
elastingumą. Dėl pernelyg dide-
lio odos sausumo atsiranda pirš-
tų ir tarpupirščių skausmingų 
įtrūkų, kurias peršti, niežti, dau-
giau ar mažiau skauda ir ne vi-
sada pavyksta greitai išgydyti. 

Pagrindinės įtrūkų 
priežastys

1. Šaltis. Žiemą šaltis iš odos 
„ištraukia“ drėgmę, todėl ji pra-
deda sausėti. Beje, netgi tuomet, 
kai lauke nėra didelio šalčio, re-
komenduotina mūvėti pirštines 
ir neleisti plaštakoms šalti. Šaltis 
ne tik džiovina odą, sukelia jos 
šerpetojimą bei įtrūkas, bet dar 
ir siaurina kraujagysles. Todėl 
žiemą ypač nukenčia pirštai, nes 
sutrikdomas jų normalus aprūpi-
nimas svarbiomis medžiagomis. 

2. Buitinė chemija. Naudojant 
patalpų valymo, skalbimo ir in-
dų plovimo priemones būtina 
mūvėti šiam tikslui skirtas gu-
mines pirštines (jeigu jos nepa-
togios, naudotinos chirurginės 
pirštinės). Mat buitinė chemija 
turi daugybę agresyvių medžia-
gų, sukeliančių plaštakų odos 
sausumą arba alergiją.

3. Vitaminų [toliau – vit.] A ir 
E stoka. Jie ypač svarbūs žiemos 
ir pavasario periodu. 

Vit. A yra gyvūniniuose mais-
to produktuose, daugiausia žuvų 
taukuose, svieste, kiaušinio try-
nyje, menkės kepenyse, piene, 
grietinėje, grietinėlėje, fermenti-
niame sūryje, beta karoteno (au-
galų pigmento, iš kurio mūsų or-
ganizme gaminasi vit. A) – abri-
kosuose, morkose, moliūguose, 
pomidoruose, kopūstuose, špi-
natuose, brokoliuose ir kitose 
žaliose daržovėse. 

Pastabos: 
a) vit. A įsisavinamas su rie-

balais, todėl morkas ar jų sultis 
visada reikia vartoti su šiek tiek 
aliejaus ar riebalų;

b) vit. E randamas daugelyje 
augalinių maisto produktų, ypač 
nerafinuotuose aliejuose, grū-

Plaštakų ir pirštų įtrūkos: priežastys, gydymas 
liaudies medicinos priemonėmis

duose, žirniuose, grikių kruopo-
se, kukurūzuose, sojoje, taip pat 
kiaušinio trynyje, pieno produk-
tuose, kepenyse, mėsoje.

Pastaba: vartojant itin daug 
vit. E padidėja polinkis kraujuo-
ti, sumažėja imunitetas, sutrinka 
virškinimas, vargina nuovargis, 
susergama odos uždegimu.

4. Grybelinės ligos. Grybelis 
dažniausiai sukelia pirštų ir tar-
pupirščių odos įtrūkas. Su šiuo 
užkratu galima susidurti basei-
ne, dušo kabinoje ir netgi savo 
vonioje.

5. Žvynelinė (psoriazė), nervi-
nės kilmės odos uždegimas, cuk
raligė, hormoniniai sutrikimai.

Liaudies medicinos 
receptai

Egzistuoja įvairūs įtrūkų gy-
dymo būdai: tepalai, vonelės, 
kompresai. Naudingais gydymo 
komponentais laikomi tie, kurie 
saugo įtrūkas ir žaizdeles nuo in-
fekcijos, pavyzdžiui, medus.

Tepalas
Lygiomis dalims (pavyzdžiui, 

po šaukštą) sumaišoma džiovin-
ta vaistinių augalų žaliava: vaisti-
nės ramunės (ramunėlės) graižai 
(žiedai), plačialapio gysločio la-
pai, vaistinės medetkos žiedai ir 
triskiaučio lakišiaus žolė. Šaukš-
tas mišinio užplikomas stikline 
karšto (bet ne verdančio) van-
dens, indas uždengiamas ir palie-
kamas 8 valandoms prisitraukti. 
Praėjus šiam laikui užpilas perko-
šiamas per dvigubą marlę ar spe-
cialų sietelį. Po to šaukštas užpi-
lo sumaišomas su šaukšteliu me-
daus ir 50 gramų sviesto. Gautu 
tepalu keletą kartų per dieną pa-
tepamos probleminės odos vie-

tos. Ypač svarbu šią procedūrą 
atlikti prieš miegą. Daroma taip: 
įtrūkos patepamos šiuo tepalu, 
užsimaunamos švarios medvilni-
nės pirštinės ir laikoma per naktį.

Pastaba: vietoje sudėtingo 
tepalo kartą kitą galima pasinau-
doti migdolų aliejumi; po to rei-
kės užsimauti švarias medvilni-
nes pirštines ir laikyti per naktį.

Vonelės
1. Sumaišoma du šaukštai 

džiovintų didžiosios dilgėlės la-
pų ir šaukštas vaistinės medet-
kos žiedų. Mišinys užplikomas lit
ru karšto (bet ne verdančio) van-
dens, palaukiama, kol šiek tiek at-
vės. Po to perkošiama per dvigu-
bą marlę ar specialų sietelį. Šiame 
užpile plaštakos mirkomos apie 
20 minučių, po to nusausinamos 
rankšluosčiu ir patepamos aukš-
čiau nurodytu tepalu.

Pastaba: vietoje paminėto 
tepalo galima naudoti ir pirkti-
nius kremus su odą minkštinan-
čiais komponentais – alijošiumi, 
pantenoliu.

2. Šaukštelis krakmolo užpli-
komas stikline karšto vandens. 
Gautas kleisteris atskiedžiamas 
puslitriu karšto vandens. Plaš-
takos šiame tirpale laikomos 
10–15 minučių, po to problemi-
nės vietos patepamos čia nuro-
dytu tepalu ar kremu. Procedū-
ros atliekamos kiekvieną vakarą.

3. Ruošiamas džiovintų vais-
tinių augalų mišinys: 2 šaukš-
teliai liepžiedžių, 1 šaukštelis 
vaistinės ramunės (ramunė-
lės) graižų ir 1 šaukštelis vaisti-
nio šalavijo lapų. Žaliava užpli-
koma 2 stik linėmis karšto (bet 
ne verdančio) vandens. Užpilui 
šiek tiek atvėsus, į jį pamerkia-

mos plaštakos ir laikomos apie 
20 minučių. Po to jos nusausina-
mos rankšluosčiu ir patepamos 
čia aptariamu tepalu ar kremu.

3. Išverdama labai skysta 
avižinė košė su pienu, paskui 
įmaišomas šaukštas alyvuogių 
aliejaus ir šaukštelis medaus. 
Plaštakos šioje košėje laikomos 
10–15 minučių, po to nuplauna-
mos šiltu vandeniu, nusausina-
mos įprasta tvarka ir patepamos 
čia nurodytomis priemonėmis.

Kompresai
1. Sugrūdamos 3 išvirtos bul-

vės, įpilami 3 šaukštai pieno, ge-
rai išmaišoma. Gauta masė užte-
pama ant probleminių plaštakų 
ir apvyniojama polietileno plė-
vele. Po 20 minučių kompresas 
nuimamas, plaštakos nuplauna-
mas šiltu vandeniu, nusausina-
mos įprasta tvarka ir patepamos 
čia nurodytomis priemonėmis.

2. Ruošiamas mišinys: gerai 
išmaišoma 1/2 stiklinės tirštos 
grietinės, 1 kiaušinio trynys ir 1/2 
citrinos sulčių. Ši masė užtepama 
ant kelių sluoksnių marlės ir už-
dedama ant plaštakų (arba pirš-
tų, tarpupirščių) probleminių vie-
tų. Kompresas apvyniojamas po-
lietileno plėvele ir (jeigu įmano-
ma) užsimaunama medvilninė-
mis pirštinėmis. Po 30 minučių 
kompresas nuimamas, plaštakos 
nuplaunamos šiltu vandeniu, nu-
sausinamos įprasta tvarka.

3. Sumaišoma 1/3 stiklinės 
alyvuogių aliejaus, 1 kiaušinio 
trynys ir 3 šaukštai medaus. 
Gauta masė užtepama ant kelių 
sluoksnių marlės ir uždedama ant 
plaštakų probleminių vietų. Po to 
kompresas apvyniojamas polie-
tileno plėvele ir laikomas 20 mi-
nučių. Praėjus šiam laikui plašta-
kos nuplaunamos šiltu vandeniu 
ir nusausinamos rankšluosčiu.

4. Šiltame piene išmirkomos 
2 ruginės duonos riekių minkš-
timas. Gauta masė užtepama ant 
kelių sluoksnių marlės, uždeda-
ma ant plaštakų probleminių 
vietų ir apvyniojama polietile-
no plėvele. Po 30 minučių kom-
presas nuimamas, plaštakos nu-
plaunamos šiltu pienu ir nusau-
sinamos rankšluosčiu.

Profilaktika
Kai plaštakų oda yra sau-

sa bei turi polinkį plaštakų ir 
pirštų įtrūkoms, būtina laiky-
tis tam tik rų plaštakų priežiū-
ros taisyklių.

Ypač svarbu, kad plaštakos 
būtų švarios ir sausos (žalinga 
eiti į lauką drėgnomis plašta-
komis kai žvarbus oras). Plašta-
kos turi būti plaunamos su šil-
tu vandeniu ir švelniai veikian-
čiu muilu (ypač vengtinas mui-
las, skleidžiantis stiprų kvapą). 
Būtina jas sausai nušluostyti, 
neužmirštant tarpupirščių, nes 
šias vietas ypač „mėgsta“ įtrū-
kos, kurios, beje, ilgai gyja. Taip 
pat svarbu, kad nuplautos ir nu-
sausintos plaštakos, ypač jeigu 
oda labai šiurkšti, būtų patep-
tos riebiu maitinamuoju kremu 
arba perpjauto agurko ar arbū-
zo gabalėliu. Beje, plaštakų odos 
priežiūrai galima naudoti ir kai 
kuriuos aliejus. Antai kakavos, 
avokadų aliejai odą švelnina, ar-
batmedžio aliejus saugo nuo už-
degimo, alijošiaus aliejus greiti-
na įtrūkų ir žaizdų gijimą.

Esant raukšlėtai odai papras-
tai naudojami kremai ir losjo-
nai su glicerinu, sorbitu, pieno 
rūgštimi. 

Esant pleiskanotai plašta-
kų odai reiktų vengti kontakto 
su karštu vandeniu ir cheminė-
mis priemonėmis. Žinoma, plaš-
takoms tiks riebūs kremai arba 
(nakčiai) alyvuogių kompresai 
(su lašeliu citrinos sulčių).

Kad neatsirastų įtrūkų prie 
nagų kampučių, kuriuos daž-
niausiai sukelia geležies sty-
gius, reiktų kurį laiką vartoti 
šiuos maisto produktus: jautie-
ną, paukštieną, žuvį, kiaušinius 
ankštinius augalus, avižinius 
dribsnius, riešutus, grūdų pro-
duktus, vyšnias, obuolius, slyvas, 
lapines daržoves. 

Jeigu yra problemiški nagai 
(skilinėja, trupa), reiktų valgy-
ti sorų produktus, kurie turi pa-
kankamai silicio. Taip pat skili-
nėjantiems nagams tiks citrinos 
sultys (per dieną bent 2 kartus 
įtrinami nagai).

Romualdas OGINskas

Statistika byloja, kad insultas 
ištinka kas šeštą žmogų. Vi-

dutiniškai pasaulyje kas nors su-
serga insultu kas 2 sekundes, o 
kas 6 sekundes kažkas nuo jo nu-
miršta. Tai gali nutikti bet kuriam 
iš mūsų, mūsų artimųjų ar nepa-
žįstamam žmogui gatvėje. Labai 
svarbu atpažinti insulto veidą ir 
būti pasiruošusiam veikti susi-
dūrus su juo.

Rizikos veiksniai
Kai žmogus dar neserga in-

sultu, jis turėtų atkreipti ypatin-
gą dėmesį į šio susirgimo rizikos 
veiksnius ir jų korekciją. Svar-
biausi insulto rizikos veiksniai: 
širdies ritmo sutrikimai (prie-
širdžių virpėjimas); padidėjęs 
kraujospūdis; cukrinis diabetas; 
nutukimas; padidėjusi choleste-
rolio koncentracija kraujyje; ne-
sveika mityba; nejudrus gyveni-

mo būdas;  rūkymas; nesaikingas 
alkoholio vartojimas. 

Sėkmingai koreguojant pa-
grindinius rizikos veiksnius, ga-
lima išvengti net apie 80 proc. 
visų insultų.

Jeigu ištiko insultas
Insultas gali būti dviejų rū-

šių – išeminis ir hemoraginis. 
Išeminis insultas dažniausiai 
įvyksta užsikimšus smegenis 
maitinančiai kraujagyslei ir nu-
trūkus smegenų ląstelių aprū-
pinimui krauju, hemoraginis – 
kraujui išsiliejus į smegenis. Pa-
saulyje dar nėra patikimų hemo-
raginio insulto gydymo būdų, ta-
čiau išeminiam insultui įmano-
ma užkirsti kelią laiku pritaikius 
specifinį gydymą. Svarbiausia – 
negaišti laiko ir nelaukti, kol 
simptomai praeis savaime arba 
grįš iš darbo artimieji. Reikia tie-

siog iškviesti greitąją pagalbą.
Deja, 30 proc. susirgusiųjų 

medicininės pagalbos kreipiasi 
praėjus daugiau kaip 24 valan-
doms nuo simptomų pradžios, 
kai pažeistų smegenų ląstelių 
išgelbėti nebeįmanoma. Žino-
ma, daugeliu atvejų taip įvyksta 
dėl to, kad žmogus nesupranta, 
jog atsiradę simptomai yra rim-
tos ligos požymis.

Kaip atpažinti insultą?
Dažniausi trys insulto požy-

miai yra:
1) vienos pusės veido paraly-

žius (perkreiptas veidas, nusvi-
ręs lūpos kampas);

2) nusilpusi ranka, kurios li-
gonis negali pakelti ar išlaikyti 
pakeltos (kartu gali būti nusil-
pusi ir koja, atsirasti pažeistos 
pusės tirpimas);

3) sutrikusi kalba (ligonis 

kalba padrikais žodžiais ar tik 
skiemenimis, nesugeba sufor-
muluoti minties, atsakyti į pa-
prastus klausimus ar neaiškiai 
taria žodžius).

Pastebėjus bent vieną iš 
šių požymių, reikia nedelsiant 
kviesti greitąją pagalbą!

Retesniais atvejais insultas 
gali pasireikšti staigiu regos sutri-
kimu viena akimi, pusiausvyros ir 
koordinacijos sutrikimu; nauju, 
staigiu ir stipriu galvos skausmu.

Kai užsikemša smegenis mai-
tinanti kraujagyslė, sutrinka sme-
genų ląstelių aprūpinimas krauju, 
jos negauna deguonies ir maisto 
medžiagų. Kuo ilgiau tęsiasi toks 
neuronų „badas“, tuo daugiau jų 
numiršta. Specifinis insulto gydy-
mas yra galimas tik pirmomis va-
landomis nuo susirgimo pradžios, 
kol smegenų ląstelės dar nėra ne-
grįžtamai pažeistos. Tyrimais nu-

statyta, kad per kiekvieną ūminio 
išeminio insulto minutę, išliekant 
sutrikusiai kraujotakai, žūva 1,9 
mln. nervinių ląstelių. 

Kaip atstatyti smegenų 
kraujotaką?

Intraveninė trombolizė – 
krešulio tirpdymas, leidžiant 
specia lų vaistą (trombolitiką) 
į veną. Šį gydymo būdą galima 
taikyti praėjus ne daugiau kaip 
4,5 val. nuo simptomų pradžios. 
Trombolizė padidina palankios 
išeities tikimybę iki 30 proc.

Trombektomija – kraujo kre-
šulio mechaninis ištraukimas iš 
kraujagyslės. Šį gydymo būdą 
daugumoje atvejų galima taikyti 
iki 6 val. nuo simptomų pradžios. 
Trombektomija padidina palan-
kios išeities tikimybę iki 50 proc.

VUL santariškių klinikų ir 
„Bičiulystės“ inf.

Ką žinome ir ko dar nežinome apie insultą?
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psichologo paslaugos), žmogus 
palydimas į darbo rinką. 

Šiaulių darbo rinkos mokymo 
centras EQUASS kokybės siste-
mą pasitvirtino jau 3 kartą. Pasak 
Profesinės reabilitacijos skyriaus 
vadovės Giedrės Martinaitienės, 
nors atsirado daugiau popierių 
ir pradžioje buvo sunku, tačiau 
pagerėjo paslaugų kokybė, atsi-
rado sistema. 

Tinklalapyje – profesinės 
reabilitacijos dalyvių 

darbai 
A. Kandratavičienės teigimu, 

neįgalieji pridaro labai gražių 
darbų: pintų, megztų, floristikos 
dirbinių ir pan. – daugelis žmo-
nių juos mielai įsigytų, tačiau ne-
žino, kur rasti. Todėl kilo suma-
nymas sukurti tinklalapį, kuria-
me vienoje vietoje būtų mato-
mi visi profesinės reabilitacijos 
dalyvių ir kitų neįgaliųjų darbai.

Pasak Valakupių reabilitaci-
jos centro projektų koordinatorės 
Marijos Markinos, žmogus, tinkla-
lapyje atradęs vieną ar kitą dirbti-
nį, galėtų susisiekti su jį gaminu-
sia įstaigą ar asmeniu ir jį įsigyti. 
Dovanų idėjos, drabužiai, prekės 
namams, papuošalai, aksesuarai – 
tinklalapyje bus galima rasti visą 
spektrą iš įvairių medžių ir įvai-
riomis technikomis atliktų darbų. 

R. Mieldažienės teigimu, iš jų 
centro dažnai užsisakoma duo-
nos, konditerijos gaminių, tačiau 
labai populiarios ir įvairios pa-
slaugos, apie kurias taip pat ga-

lima būtų skelbti tinklalapyje. 
Mažas pajamas gaunantys žmo-
nės, pensininkai gali nebrangiai 
pasinaudoti Žirmūnų darbo rin-
kos profesinės reabilitacijos da-
lyvių teikiamomis masažo, kir-
pimo, manikiūro, pedikiūro pas-
laugomis. 

Visa informacija – 
vienoje vietoje 

Profesinės reabilitacijos pa-
slaugos teikiamos 10yje šalies 
miestų (Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Utenoje, Radviliškyje, Trakuo-
se, Marijampolėje, Mažeikiuo-
se), galima pasirinkti iš daugiau 
nei 100 mokymo programų (šie-
met neįgalieji buvo pasirinkę 
114), tačiau informacijos apie 
veikiančias profesinės reabilita-
cijos įstaigas, jų siūlomas moky-
mo prog ramas nėra daug. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento iniciatyva parengtas ir iš-
leistas lankstinukas, kuriame šią 
informaciją bus galima rasti vie-

(atkelta iš 1 psl.)

Profesinė reabilitacija – kelio į darbo rinką pradžia

noje vietoje. Lankstinukai platina-
mi Lietuvos darbo biržos teritori-
niuose padaliniuose, Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarny-
bos skyriuose ir kitur. Kiekvienas 
besidomintis iš jų galės sužino-
ti, kokia profesinės reabilitacijos 
įstaiga veikia arčiausiai jo, o gal-
būt pasirinkti kitą, kurioje ras sau 
patinkančią mokymo programą. 

Lietuvos darbo biržos duo-
menimis, per 2016 m. profesinės 
reabilitacijos programoje dalyva-
vo 971 asmenys. Jie dažniausiai 
rinkosi apskaitininko, prekybos 
salės darbuotojo, kompiuterio 

Profesinės reabilitacijos centrų atstovai diskutavo, kaip pagerinti paslaugų 
kokybę.

Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filiale įrengta moderni 
virtuvė.

techniko, floristogėlių pardavė-
jo, kompiuterių techniko, slaugy-
tojo padėjėjo, staliaus, santechni-
ko, plataus profilio kirpėjo, deku-
pažo, kasininko juvelyro, kom-
piuterinio raštingumo, meninių 
odos dirbinių gamintojo, rekla-
mos maketuotojo programas. Ta-
čiau pavarčius lankstinuką, ma-
tyti, kad yra ir kur kas įvairesnių 
profesijų – krautuvo vairuotojo, 
želdynų prižiūrėtojo, bitininkys-
tės darbuotojo. Jų spektras – la-
bai įvairus. Vis dėlto labai svar-
bu, kad renkantis būsimą profe-
siją žmogaus norai atitiktų ir ga-
limybes. Tai įvertinama profesi-
nės reabilitacijos pradžioje. 

Siūlo atrasti save iš 
naujo

Lietuvos darbo birža skel-
bia, kad įsidarbino šiek tiek dau-
giau nei pusė profesinės reabili-
tacijos programą baigusiųjų. VšĮ 
„Profesijų spektras“ direktorės 
Aldonos Baziliauskienės teigi-
mu, jos vadovaujamame cen-
tre besimokantieji turi galimy-
bę įgyti praktikos realioje dar-

bo vietoje, todėl dauguma jų ne-
sunkiai įsidarbina, o dar ir stei-
gia darbo vietas kitiems – atida-
ro grožio, masažo salonus ir pan. 

Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centro Druskininkų filialo 
vadovės pareigas laikinai einanti 
Vaida Jautakienė sako, kad Drus-
kininkuose nesunkiai darbo ran-
da SPA paslaugų teikėjai, grožio 
specialistai. Filialas neseniai įsi-
rengė šiuolaikišką virtuvę, kurioje 
mokosi būsimieji duonos gaminių 
kepėjai, virėjai, konditeriai. Deja, 
dar nėra labai daug norinčių mo-
kytis šių specialybių, nors jos la-
bai paklausios. Dažniausiai ren-
kamasi kelionių vadovų, draudi-
mo konsultantų, medžio dirbinių 
drožėjų, siuvėjų ir santechnikų 
mokymo programas. Iš 17 pro-
gramą baigusiųjų 11 įsidarbino. 

A. Baziliauskienės manymu, 
profesinė reabilitacija – tai gera 
proga pradėti gyvenimą iš naujo, 
jei jis sugriuvo dėl ligos ar trau-
mos. „Mes priimame visus – la-
biausiai tuos, kuriuos visuome-
nė „nurašė“ ir padedame atsi-
stoti ant kojų“, – sako VšĮ „Pro-
fesijų spektras“ direktorė. Pasak 
jos, žmogus čia ne tik mokomas 
profesinių įgūdžių, jam padeda-
ma ir psichologiškai, jis gali pa-
sinaudoti teikiamomis sveikati-
nimo paslaugomis. Ir vis dėlto 
kaip seksis, daugiausiai įtakos 
turi paties žmogaus noras ir pa-
stangos. Žinios ir įgūdžiai – tik 
įrankis tam pasiekti. 

Emilija stONkUtĖ 
Autorės nuotr.

Tai tradicinė Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo jau 23čius metus 
organizuojamos šventės „Žvaigž-
dės ir žvaigždutės“ dalis. Šiemet 
parodą teko rengti pora dienų 
anksčiau, nei pačią šventę, kad 
jaunieji menininkai, dalis kurių 
pirmą kartą vyko į Vilnių, turėtų 
laiko pasigrožėti dideliu miestu. 
Sugužėjo visas būrys vaikų ir jau-
nuolių (net 14), nešinų dėžėmis 
su įvairiais neįtikėtina technika 
atliktais darbais. Tai ir paveiks-
lai, klijuoti iš degtukų, sukurti 
dažų pūtimo technika, padaryti 
iš kruopų ir sėklų, ir papuošalų 
dėžutės iš kiaušinių lukštų, iš da-
žytų laikraščio juostelių nupinti 
krepšiai, šulinio maketas, papjė
mašė technika pagaminti papuo-
šalai, kryžiuku išsiuvinėtas Lin-
kuvos herbas ir daug kitų darbų, 
kuriais negali nesižavėti. Prista-
tydama parodą mokyklos direk-
torė Rima Juozapaitienė įteikė 
kepalą Linkuvoje keptos duonos. 
Gavome dovanų ir mokyklos so-
de užaugintų raudonskruosčių 
obuolių. Vaikai rūpinasi sodu, tad 
obuolių ir pačių pasigamintų sul-
čių skanauja kasdien.  

Linkuvos specialioji mokykla 
įkurta 1990 m. Specialiosiose, 
lavinamosiose ir socialinių įgū-
džių klasėse šiandien ji ugdo 51 
intelekto sutrikimą turintį moki-
nį. Čia mokosi vaikai ir jaunuoliai 
nuo 7 iki 21 metų. Ugdymą orga-
nizuoja 19 kompetentingų, kūry-
bingų ir savo profesijai atsidavu-
sių pedagogų. Jaunieji meninin-
kai kasmet dalyvauja įvairiose 
respublikinėse ir tarptautinėse 
bendrojo lavinimo mokykloms ir 
gimnazijoms skirtose parodose 
ir pelno apdovanojimus. 

Daug puikių idėjų, patarimų 
moksleiviams pasiūlo specialioji 
pedagogė Ona Buitvydienė. Šie-
met jos ugdytinė Ugnė Timins-
kaitė Panevėžio gamtos mokyk
los organizuotame tarptauti-
niame konkurse „Išgirsti pačią 
slapčiausią gamtos kalbą“ ap-
dovanota diplomu už kūrybinį 
darbą, kuris vertinimo komisi-
jos pripažintas geriausiu. 2016 
m. pradžioje moksleiviai lankė-
si Seime, nes buvo laimėję Sei-
mo narės A. Bilotaitės skelbtą 
plakato konkursą „Mes prieš 
korupciją“. 

Meistriškumo paslaptis pade-
da atskleisti ir pedagogė Sonata 
Burbienė, mokanti įvairių techno-
logijų. Moksleiviai savo darbais ne 
tik puošia mokyklą, savo namus, 
bet rengia parodas, taip pat da-
lyvauja renginiuose Pakruojyje, 
Panevėžyje, Nidoje, Vilniaus oro 
uoste, sostinėje. Gautus pinigus 
už mugėse parduotus darbelius 
skiria pramogoms. 

O pramogauti vaikai mėgsta, 
kelionės jau tapo tradicija. Štai ir 
šį kartą jie kopė į Trijų kryžių kal-
ną, grožėjosi rudenine Vilniaus 
panorama, apsilankė Aušros 
vartuose, Bernardinų bažnyčio-
je ir Bernardinų sode. Kitų me-
tų sausio pradžioje, atvykę pasi-
imti parodos, jau planuoja pabu-
voti Valdovų rūmuose, pažiūrėti 
spektaklį. Iš kiekvienos išvykos 
vaikai parsiveža ir darbeliams 
reikalingų idėjų bei medžiagų. 
Direktorė teigė, kad jų aplinkoje 

nėra jokių atliekų, viskas panau-
dojama darbeliams kurti. 

19metė U. Timinskaitė, atei-
dama į šią mokyklą, teigė nekur-
sianti jokių darbelių, o šiandien 
ji – ne vieno konkurso laureatė, 
svajoja apie apdailininkės darbą, 
nori puošti savo namus ir dirb-
ti meniškos gyslelės reikalaujan-
tį darbą. Į akis krinta begalinis 
kruopštumas. Ugnė prie šulinio 
maketo sugaišo net 2 savaites. Ne 
mažiau kruopštaus darbo parei-
kalavo ir E. Dumašiūtės, M. Sva-
raitės, K. Pučkaus, A. Steponaity-
tės, M. Zavaliauskaitės, D. ir E. Ste-
ponaičių, D. Paukštelio, A. Čepur-
nos, D. Mickevičiūtės, D. Brinky-
tės, A. Šnapščio ir daugelio kitų 
darbeliai.

Direktorė džiaugėsi, kad mo-
kykloje tvyro labai draugiška 
atmosfera. Čia negalios vaikų nie-
kas nenuskriaus, nepastums, iš 
jų nepasijuoks, nieko neatims. Ir 

vaikai atsidėkoja nuoširdumu, kū-
rybiškumu, palaiko įvairias jiems 
pasiūlytas idėjas. 

Mokytoja Reda Kinkevičienė 
sugalvoja įvairius projektus, šven-
tes ir su vaikais slapta joms ruo-
šiasi. Vaikai saugo paslaptį, entu-
ziastingai ruošiasi ir pateikia gra-
žią staigmeną mokyklos bend
ruomenei. Mokytoja Reda rengia 
ir visas tradicines mokyk los šven-
tes, kurių vaikai labai laukia. Lau-
kė jie ir kelionės į Vilnių. Tad pa-
bendravę su Fondo darbuotojais, 
apžiūrėję S. Vainiūno namus, iš-
girdę autentiško kompozitoriaus 
fortepijono akordus ir pasivai-
šinę, linkuviškiai išskubėjo įgy-
vendinti savo svajonių, iš kurių 
kaip mozaiką dėlioja gyvenimą. 
O mes ar svajojame pavaikščioti 
dideliais tiltais? 

aušra DUOBIENĖ
Lietuvos muzikos rėmimo fondo 

projektų vadovė

Svajoja pasivaikščioti 
dideliais tiltais

Linkuvos specialiosios mokyklos jaunųjų menininkų parodą atidarius. Renatos Kinkevičienės nuotr.

Jie turi svajonę, gal kiek neįprastą šiandieniniame pa-
saulyje – pasivaikščioti dideliais tiltais. O ir kitos jų sva-
jonės – paprastos, bet spalvingos. Gal todėl ir jų darbeliai 
pražysta gražiausiomis spalvomis. Tuo galėjome įsiti-
kinti Stasio Vainiūno namuose, kuriuose buvo atidaryta 
Linkuvos specialios mokyklos moksleivių darbų paroda. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 28 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

57 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 57 
s. (kart.). 10:50 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 58 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premjera. 
„Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 5 s. 
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Prem-
jera. Šaltojo karo paslaptys. Atominės 
bombos vagystė. (subtitruota). 23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Premjera. 
Valdžios tvirtovė. N-7. 13 s. 00:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 57 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 
04:45 Klausimėlis.lt. 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, lapkričio 29 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

58 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 58 
s. (kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:30 
Klausimėlis.lt. (kart.). 11:45 Šalto-
jo karo paslaptys. Atominės bombos 
vagystė. (subtitruota, kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 59 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Is-
torijos detektyvai. 23:20 Trumposios ži-
nios. 23:25 Premjera. Bodo. N-7. 12 s. 
00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 58 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos de-
tektyvai. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 30 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

59 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 59 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlo-
vės dienos. N-7. 60 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Italų kino magija. Premjera. Mū-
sų vaikai. N-14. 00:30 Trumposios ži-
nios. 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 59 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksi-
nis protas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Auksinis protas. (tęsinys, 
kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 1 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

60 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 60 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 61 s. 17:10 Klauskite dakta-

ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
LRT forumas. 21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Dokumentinių filmų ciklas „Ma-
no miestas“. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Diplomatija. N-7. 00:25 Tikri vy-
rai. (kart.). 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 60 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Speci-
alus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Dokumentinių filmų ciklas 
„Mano miestas“. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 
Mūsų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 2 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

61 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 61 s. 
(kart.). 10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 62 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Gamtos inspektoriai. 19:30 Interaktyvi 
viktorina „Paklauskim Lietuvos“. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. 
Kazino. N-14. 01:40 Trumposios žinios. 
01:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 61 s. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos“. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Auksinis bal-
sas. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 3 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/13 
s. 07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 3/26 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 25 
s. 08:30 Girių horizontai. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Plėšrūnai. 5 d. Atvira prieš-
prieša. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Didysis Azijos 
penketas. 3 d. Dramblys. (subtitruota). 
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai. Pa-
skutinis vampyras. N-7. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota). 16:30 Sveikinimų koncertas. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bė-
dų turgus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Auksinis balsas. 22:55 
Trumposios žinios. 23:00 Premjera. 
Nemiegantys Siatle. N-7. (subtitruo-
ta). 00:45 Trumposios žinios. 00:50 
Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. 5 d. 
Atvira priešprieša. (subtitruota, kart.). 
01:40 Pasaulio dokumentika. Didysis 
Azijos penketas. 3 d. Dramblys. (sub-
titruota, kart.). 02:35 Šerloko Holmso 
nuotykiai. Paskutinis vampyras. N-7. 
(kart.). 04:20 Klausimėlis.lt. 04:35 Bė-
dų turgus. (Subtitruota, kart.). 05:15 
Stilius. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 4 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai 2. 2/14 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 26 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 9 s. 09:45 Premjera. Šikšnos-
parnis Patas. 4 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 5 d. Andamanų jūros svajonių pa-
krantės. 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimas ore. 3 d. Perpil-
dytos padangės. (subtitruota). 13:55 
Puaro. N-7. 7/1 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lais-
vės vėliavnešiai. 16:30 Karinės pa-
slaptys. 17:15 Lietuvos humoro lyga. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Seserų Fontanų siu-
vykla. N-7. 22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Kino žvaigždžių alėja. Marija, 
Škotijos karalienė. N-14. (kart.). 01:05 
Trumposios žinios. 01:10 Pasaulio do-
kumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 
5 d. Andamanų jūros svajonių pakran-

Pirmadienis, lapkričio 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2478). N-7. 10:00 Si-
la. Kelias namo (40). N-7. 11:55 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (22). N-7. 13:30 Simp-
sonai (14). N-7. 14:00 Simpsonai (15). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (699). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (700). N-7. 15:30 
Itališka meilė (65). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Naisių vasara. Sugrįžimas (83). N-7. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (52). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kobra 11 (14). N-7. 23:35 Kvantikas 
(14). N-14. 00:30 Gražuolė ir pabaisa 
(9). N-7. 01:30 Pelkė (10). N-7.

Antradienis, lapkričio 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (10). N-7. 06:55 Simp-
sonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(83). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (52). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2479). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(41). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(23). N-7. 13:30 Simpsonai (16). N-7. 
14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (701). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (702). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (66). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (84). N-7. 20:00 Prieš sro-
vę. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(53). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Vedybų planuotoja. N-7. 00:40 
Gražuolė ir pabaisa (10). N-7. 01:35 
Pelkė (11). N-7.

trečiadienis, lapkričio 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (11). N-7. 06:55 Simp-
sonai (17). N-7. 07:25 Simpsonai (18). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(84). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (53). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2480). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(42). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(24). N-7. 13:30 Simpsonai (18). N-7. 
14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (703). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (704). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (67). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (85). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (54). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Vilką mi-
ni, vilkas čia. N-7. 00:10 Gražuolė ir pa-
baisa (11). N-7. 01:05 Pelkė (12). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (12). N-7. 06:55 Simp-
sonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(85). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (54). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2481). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(43). N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(26). N-7. 13:30 Simpsonai (20). N-7. 
14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (705). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (706). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (68). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (86). N-7. 20:00 Farai. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (55). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Nešvarus žaidimas. N-14. 00:20 Gra-
žuolė ir pabaisa (12). N-7. 01:20 Pel-
kė (13). N-7.

Penktadienis, gruodžio 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:24 

Nuotykių metas (13). N-7. 06:55 Simp-
sonai (20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(86). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (55). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2482). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(44). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(26). N-7. 13:30 Simpsonai (22). N-7. 
14:00 Simpsonai (314). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (707). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (708). N-7. 15:30 Itališka mei-

Pirmadienis, lapkričio 28 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (9). 06:50 "Džonis Tes-
tas" (19). 07:15 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (15). 07:40 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (37). N-7. 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (38). N-7. 09:35 24 
valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 24 valandos (kart.). N-7. 12:25 
Bus visko (kart.). 13:20 Būk mano mei-
le! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(38). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Išbandymų die-
na. N14. 00:40 "Mentalistas" (4). N-7. 
01:35 "Begėdis" (9). N14. 02:40 "Juo-
dasis sąrašas" (12). N-7.

Antradienis, lapkričio 29 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (10). 06:50 "Džonis 
Testas" (20). 07:15 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (16). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (39). N-7. 08:35 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (40). N-7. 
09:35 24 valandos. N-7. 10:25 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:25 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk 
mano meile! N-7. 14:20 "Mano lemties 
diena" (39). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 "Juodosios 
našlės" (6). N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Tamsos riterio sugrįžimas. 
N-7. 01:25 "Begėdis" (10). N14. 02:25 
"Juodasis sąrašas" (13). N-7.

trečiadienis, lapkričio 30 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (11). 06:50 "Džonis 
Testas" (21). 07:15 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (17). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (41). N-7. 08:35 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (42). N-7. 
09:35 24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk 
mano meile! N-7. 14:20 "Mano lemties 
diena" (40). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Tik nesijuok. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Palik-
ti vandenyne. N14. 23:55 "Mentalistas" 
(5). N-7. 00:50 "Begėdis" (11). N14. 
01:50 "Juodasis sąrašas" (14). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 1 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (12). 06:50 "Džonis 
Testas" (22). 07:15 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (18). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (43). N-7. 08:35 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (44). N-7. 
09:35 24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (41). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-

nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA 13 
nuodėmių. N14. 00:05 "Mentalistas" 
(6). N-7. 01:00 "Begėdis" (12). N14. 
02:05 Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, gruodžio 2 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (13). 06:50 "Džo-
nis Testas" (23). 07:15 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (19). 07:40 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (45). N-7. 08:35 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (46). 
N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 10:25 
Yra, kaip yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:25 Nuo... Iki... (kart.) 
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 "Ma-
no lemties diena" (42). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Taksi 3. N-7. 22:45 Nusikaltėlis 
kūdikio veidu. N-7. 00:40 13 nuodėmių 
(kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (22) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (55). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (16). 07:45 "Neramūs ir triukšmin-
gi" (25). 08:10 "Sandžėjus ir Kreigas" 
(8). 08:35 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(19) (kart.). 09:00 "Tomo ir Džerio šou" 
(9). 09:30 "Ponas Bynas" (16). 09:55 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Žvėre-
liai susivienija. 11:45 Zatura. Nuotykiai 
kosmose. 13:45 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje. 15:30 
"Gyvenimo šukės" (103). N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Debesuota, numatoma mėsos kukulių 
kruša. 21:15 PREMJERA Trys muškie-
tininkai. N-7. 23:30 Anakonda 3. Pali-
kuonis. N14. 01:15 Nusikaltėlis kūdikio 
veidu (kart.). N-7.

Sekmadienis, gruodžio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (23) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (56). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Biksas" 
(17). 07:45 "Neramūs ir triukšmingi" 
(26). 08:10 "Sandžėjus ir Kreigas" (9). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (10). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 "Na, 
palauk!" (9). 09:45 "Na, palauk!" (10). 
09:55 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Dže-
ris svečiuose pas Ozo šalies burtininką. 
11:00 Haris Poteris ir Išminties akmuo. 
N-7. 14:00 Pričiupom! N-7. 14:30 "Di-
dingasis amžius. Jos didenybė Kio-
sem" (14). N-7. 16:40 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Žvaigždžių 
duetai. 22:20 PREMJERA Išlikimo žai-
dimas. N14. 00:10 Trys muškietininkai 
(kart.). N-7.

Pirmadienis, lapkričio 28 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" (11). 
N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (46) (kart.). 
N-7. 08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:25 "Farų karai" (7) (kart.). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (32). 
N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(285) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (1). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (47). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (286). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(33). N-7. 19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (25). N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Ekstremalus greitis. N-7. 23:15 Kablys 
(kart.). N14. 00:50 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (11) (kart.). N-7. 01:35 "Juodasis 
sąrašas" (21) (kart.). N-7. 02:20 "Juo-
dasis sąrašas" (22) (kart.). N-7. 03:05 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 03:50 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (25) (kart.). N-7. 
04:15 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (7) (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 29 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(1). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (47) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(8) (kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (33). N-7. 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (286) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (2). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (48). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (287). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (34). N-7. 19:30 Gy-
venimiškos istorijos. 20:30 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (26). N-7. 21:00 "Pava-
riau" (19). N-7. 21:30 Žaidimas be tai-
syklių. N-7. 23:40 Ekstremalus greitis 
(kart.). N-7. 01:15 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (1) (kart.). N-7. 02:00 "Vampyro 
dienoraščiai" (13). N14. 02:45 "Kalba-
me ir rodome" (396). N-7. 03:25 Gyve-

nimiškos istorijos (kart.). 04:10 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (26) (kart.). N-7. 04:35 
"Kalbame ir rodome" (396) (kart.). N-7.

trečiadienis, lapkričio 30 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(2). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (48) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (12) (kart.). 
N-7. 09:30 "Mistinės istorijos" (42) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (34). N-7. 11:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (287) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
"Diagnozė - žmogžudystė" (3). N-7. 
14:50 "Tokia tarnyba" (49). N-7. 15:45 
"Prokurorų patikrinimas" (288). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (35). N-7. 19:30 Gyvenimiškos 
istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(27). N-7. 21:00 Pasienio sargyba. N-7. 
21:30 Uždelsta meilė. N-7. 23:25 Žai-
dimas be taisyklių (kart.). N-7. 01:25 
"Džeikas, Storulis ir šuo" (2) (kart.). 
N-7. 02:10 "Vampyro dienoraščiai" 
(14). N14. 02:55 "Kalbame ir rodome" 
(397). N-7. 03:35 Gyvenimiškos istori-
jos (kart.). 04:20 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (27) (kart.). N-7. 04:45 "Kalbame ir 
rodome" (397) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 1 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(3). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (49) 
(kart.). N-7. 08:25 "Mistinės istorijos" 
(43) (kart.). N-7. 09:25 "Mistinės istori-
jos" (44) (kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (35). N-7. 11:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (288) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (4). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (50). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (289). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (36). N-7. 19:30 "Farų 
karai" (9). N-7. 20:30 "Farų karai" (10). 
N-7. 21:30 Apokalipsės pranašai. N14. 
23:15 Uždelsta meilė (kart.). N-7. 01:05 
"Džeikas, Storulis ir šuo" (3) (kart.). 
N-7. 01:50 "Vampyro dienoraščiai" 
(15). N14. 02:35 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (1) (kart.). N-7. 03:20 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (2) (kart.). N-7. 04:05 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 04:30 
Pasienio sargyba (kart.). N-7.

Penktadienis, gruodžio 2 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(4). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (50) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (27). 
N-7. 09:25 "Žurovas" (28). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (36). N-7. 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (289) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (5). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (51). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (290). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (1). N-7. 19:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (47). N-7. 20:30 "Amerikie-
tiškos imtynės" (47). N-7. 21:30 Įkai-
tas. N-7. 00:15 Apokalipsės pranašai 
(kart.). N14. 01:55 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (4) (kart.). N-7. 02:40 "Vampy-
ro dienoraščiai" (16). N14. 03:25 Įkai-
tas (kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 3 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (3) (kart.). N-7. 07:20 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (4) (kart.). N-7. 08:10 
"Diagnozė - žmogžudystė" (5) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 "Amerikos mieliausieji" (2). 
11:00 "Galiūnai" (17). 12:05 "Pavariau" 
(19) (kart.). N-7. 12:35 "Mistinės isto-
rijos" (45). N-7. 13:40 "Mistinės istori-
jos" (46). N-7. 14:45 "PREMJERA Vani-
ty Fair. Visiškai slaptai" (1). N-7. 15:50 
"Kas žudikas?" (4). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Pasienio sar-
gyba (kart.). N-7. 18:30 Keliauk ir ra-
gauk. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MA-
NO HEROJUS Prezidento sprendimas. 
N-7. 00:50 AŠTRUS KINAS Nakvynės 
namai. S. 02:30 "Vampyro dienoraš-
čiai" (15) (kart.). N14. 03:15 "Vampy-
ro dienoraščiai" (16) (kart.). N14. 04:00 
Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 4 d. 
06:30 "Galiūnai" (17) (kart.). 07:30 

Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 "Viena už visus" (93). N-7. 
09:35 "Viena už visus" (94). N-7. 10:10 
Beatos virtuvė. Vedėja Beata Nichol-
son 11:05 "Gyvybės galia" (3). 12:10 
"Gyvybės galia" (4). 13:15 Sveikini-
mai. 15:50 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (8). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 "Šuo" (13). N-7. 
19:10 Žydroji pakrantė. Pabudimas. 
N-7. 21:00 "Juodasis sąrašas" (23). 
N-7. 22:00 Nežinomas. N14. 23:45 Pre-
zidento sprendimas (kart.). N-7. 02:10 
Nakvynės namai (kart.). S. 03:40 Žy-
droji pakrantė. Pabudimas (kart.). N-7. 
05:05 "Gyvybės galia" (3) (kart.).

TV3

LNK

BTV

lė (69). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Monstrų biu-
ras. N-7. 21:20 Persijos princas. Lai-
ko smiltys. N-7. 23:50 Drakono akys. 
N-14. 01:35 Nešvarus žaidimas. N-14.

Šeštadienis, gruodžio 3 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (3). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (7). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (4). 08:00 Ančiukų 
istorijos (5). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu 
Gardu. 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Narsusis ri-
teris Justinas. 12:55 Nuotykių ieškoto-
jas. Midos skrynelės prakeiksmas. N-7. 
14:55 Rožinė pantera. N-7. 16:45 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Vie-
nas namuose. N-7. 21:45 Juros perio-
do parkas. N-7. 00:20 Mirtinas poilsis. 
N-14. 02:00 Vilką mini, vilkas čia. N-7.

Sekmadienis, gruodžio 4 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (4). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (8). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (5). 08:00 Ančiukų 
istorijos (6). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas. 10:00 Svajo-
nių sodai. 11:00 Raudonkepuraitė prieš 
blogį. N-7. 12:35 Osis ir Tedas. 14:20 
Rožinė pantera 2. N-7. 16:15 Simpso-
nai (3). N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:30 Užsienietis. N-14. 
00:45 Vienišas pagal susitarimą. N-7.

LRT
tės. (subtitruota, kart.). 02:05 Pasaulio 
dokumentika. Gyvenimas ore. 3 d. Per-
pildytos padangės. (subtitruota, kart.). 
02:55 Puaro. N-7. 7/1 s. (kart.). 04:35 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 05:05 Sa-
vaitė. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Lizė gimė vos 900 gramų. Gydytojai perspėjo tėvus, kad 
ji netrukus mirs, o jei ir užaugs, neįstengs nei vaikščioti, 
nei kalbėti. Tėvai (šeima gyvena Ostine, Teksaso valsti-
joje) parsivežė naujagimę į namus ir apgaubė ją meile, 
dėmesiu. Kol nepradėjo lankyti darželio, mergaitė nė 
nenutuokė, kad yra ypatinga, skiriasi nuo kitų vaikų.

Kelių jaunuolių namus apvažiavę 
Socialinės paramos skyriaus at-
stovai apžiūrėjo juose padarytus 
patobulinimus. Džiugi naujiena 
yra ta, kad šiemet iš Valstybės 
biudžeto Šilutės savivaldybei pa-
vyko gauti 10 kartų daugiau lė-
šų neįgaliųjų būsto pritaikymo 
darbams, nei buvo skirta metų 
pradžioje. Todėl pavyko atlikti 
žymiai daugiau bei brangesnių 
statybos darbų. 

Daugiau nei 10 metų viename 
daugiabučių įkalintas gyveno da-
bar jau 25erių sulaukęs Andrius 
Petrošius. Vaikinas paauglystė-
je nesėkmingai nėrė į vandenį – 
atsitrenkus į kliūtį lūžo stuburo 
slanksteliai ir neįgalumas Andrių 
visam gyvenimui pasodino į veži-
mėlį. Visus tuos metus be tėvų ar 
draugų pagalbos Andrius negalė-
jo išvažiuoti į lauką.

Pernai rugpjūtį Andrius pa-
teikė prašymą įrengti prie namo 
laukujų durų nuovažą, kad galė-
tų vežimėliu savarankiškai išva-
žiuoti į lauką. Tačiau įėjimą į na-
mą apžiūrėjusi komisija beveik 
neturėjo vilties, kad vaikinui pa-

vyks padėti. Mat bendrabučio ti-
po daugiabutis namas tuo metu 
buvo renovuojamas, todėl svars-
tyta, kad norint įrengti nuovažą, 
reikės keisti jau suderintą re-
novuojamo namo projektą. Bet 
pavyko geriau, nei buvo tikėta-
si. Andrius su tėvais Socialinės 
paramos skyriaus komisijai pa-
demonstravo, kaip jau pats, be 
pagalbos, gali išvažiuoti į gatvę. 
Prie įėjimo į daugiabutį įreng-
tas nuožulnus keltuvas. Dabar 
nebereikės laukti tėvų ar drau-
gų, kad galėčiau išeiti iš namų“, – 
smagiai šypsojosi vaikinas.

Kintuose gyvenantys Gre-
tos tėvai dėl būsto pritaikymo 
sunkia liga susirgusiai ir per ke-
lerius metus neįgalia tapusiai 
duk rai į savivaldybę kreipėsi 
šiemet. 21erių merginai reikė-
jo pritaikyti vonios kambarį ir 
įvažiavimą į ją, taip pat įrengti 
įvažiavimą į namus. Šiems dar-
bams Gretos namuose panaudo-
ta 6429,24 Eur.

Dar keliems neigaliesiems 
būsto pritaikymo darbai dar 
nebaigti. 

„Įkalinti“ neįgalieji sulaukė solidžios 
pagalbos

Vilija Budrikienė „Šilutės naujienose“ rašo apie tai, kad pritai-
kius būstą, pagerėjo jaunų rajono žmonių gyvenimas.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Mokslinėpraktinė konferencija 
„Gyvūnų terapija: dabartis ir atei-
ties įžvalgos“ surengta Kurtuvė-
nuose (Šiaulių r.). Čia esančiame 
žirgyne Šiaulių universiteto Svei-
katinimo, hipoterapijos ir sporto 
centras taiko hipoterapiją.

Socialinės gerovės ir negalės 
studijų fakulteto lektorė kinezi-
terapeutė Jurgita Rutkienė pasa-
kojo, kad žirgo žinginės judesiai 
panašūs į žmogaus ėjimą, todėl 
hipoterapija atveria neįgaliam 
pacientui naujų judėjimo galimy-
bių. „Tai, ką kineziterapijos užsiė-
mimo metu dirbant su kamuoliu 
pasiektume per penkias valan-
das, su žirgu galima pasiekti per 
pusvalandį“, – įsitikinusi kinezi-
terapeutė. Hipoterapijos centre 
daugiausia dirbama su cerebrinio 
paralyžiaus ligoniais, tačiau joji-
mo terapija padeda ir autizmo, 
Dauno sindromą turintiesiems, 
po galvos ar kitų traumų.

Norinčiųjų patekti į hipote-
rapijos užsiėmimus yra daug, 
tačiau specialistai prieš priim-
dami gerai įvertina, ar hipote-
rapija nepakenks. Jojimo tera-
pija netinka po sunkių stuburo 
traumų, kai slanksteliai sutvir-
tinti specialiomis priemonėmis. 

Lietuvos sporto universiteto 
Taikomosios fiziologijos ir rea-
bilitacijos katedros profesorius 
gydytojas Aleksandras Kriščiū-
nas konferencijoje pateikė stul-
binamą statistiką – net 8 pacien
tai iš 10 nepatenkinti tradicine 
medicina ir ieško alternatyvaus 
gydymo.

Klaipėdos universiteto dės-
tytoja, Lietuvos jūrų muziejaus 
delfinariumo Delfinų terapijos 

centro specialistė daktarė Bri-
gita Kreivinienė skaitė praneši-
mą apie delfinų terapijos plėt
rą. Daugiau kaip prieš metus at-
naujintame Delfinariume įkur-
tas modernus Delfinų terapijos 
centras su trijų gylių baseinais, 
keltuvais neįgaliesiems, dušais, 
persirengimo patalpomis, užsi-
ėmimų kabinetais. Su pacientais 
dirba profesionali komanda: psi-
chologas, socialinis darbuotojas, 
kineziterapeutas, struktūruoto 
mokymo ir elgesio terapijos spe-
cialistas, sensorinės integracijos 
specialistas ir delfinų treneriai.

Centras organizuoja trijų sa-
vaičių reabilitacijos programą, 
kurią sudaro 10 delfinų tera-
pijos užsiėmimų ir papildomos 
veiklos, kurios parenkamos at-
sižvelgiant į paciento poreikius 
ir būklę. B. Kreivinienė patei-
kė pavyzdžių, kaip nevaikštan-
tys, fobijų kamuojami vaikai po 
delfinų terapijos kurso iš delfi-
nariumo išėjo savo kojomis. Ki-
tų pacientų ligos neišgydomos, 
tačiau terapija padeda psicholo-
giškai ir emociškai. 

Pranešimą apie kaniterapiją 
(šunų terapiją) skaitė Vilniaus 
universiteto psichologijos dak-
tarė, Kaniterapijos asociacijos 
prezidentė Vilmantė Pakalniš-
kienė. Kaniterapija, pasak prane-
šėjos, padeda įveikti nerimą, bai-
mes, depresiją, vienišumo jaus-
mą, lavina bendravimo įgūdžius, 
verbalinę komunikaciją, padeda 
koncentruoti dėmesį, slopina 
agresyvų elgesį, motyvuoja mo-
kytis (vaikai labiau linkę kažką 
daryti dėl šuns, negu dėl moky-
tojo ar tėvų) ir pan.

Žmonėms padeda gyvūnai
„Šiaulių naujienose“ spausdinamas Jurgitos Juškevičienės 
straipsnis, kuriame rašoma apie Šiaulių universiteto Sveikatini-
mo, hipoterapijos ir sporto centro surengtą mokslinę-praktinę 
konferenciją apie gyvūnų terapiją. 

Nusišauk!
Taip, darželyje jos laukė pa-

tyčios ir erzinimai. Bendraam-
žiai nuolat tyčiojosi, komentavo 
jos išvaizdą.

Tačiau tikrasis košmaras 
prasidėjo mokykloje. Gražuo-
lės mergaitės naujokę puolė su 
šiuolaikiniais ginklais. Lizei Ve-
laskez sulaukus 17kos, youtu-
be buvo išplatintas įrašas apie 
ją. Ten pirmą kartą nuskambė-
jo žodžiai „pati negražiausia vi-
same pasaulyje“. Filmuką pažiū-
rėjo 4 milijonai žmonių. Vienas 
komentatorius parašė: „Padėk 
pasauliui – nusišauk!“

Žmonių žiaurumas sukrė-
tė merginą. Ją vadino monstru, 
siūlė tėvams „sunaikinti TAI“ ir 
net priekaištavo, kad neatliko 
laiku aborto.

Ne, ji nenusišovė. Ir nesi-
slapstė nuo žmonių, kaip jai bu-
vo patariama. Ji pasirodė esan-
ti per kietas riešutėlis. Lizė Ve-
laskez ėmė vadovauti pagalbos 
žmonėms, kurie patiria patyčių 
dėl savo išvaizdos, sąjūdžiui.

Į filmo premjerą pakvietė 
bendraklasius

Lizė šiandien – jau 27erių. 
Jos ūgis – 152 cm. Sveria 29 kg, 
daugiau niekada ir nesvėrė. Bū-
dama ketverių neteko dešinės 
akies. Kairiąja irgi blogai mato. 
Ištįsęs veidas, įspūdingo dydžio 
nosis, trumpas smakras, didžiu-
liai atsikišę dantys... Negana to, 
jos silpnas imunitetas, bet kokia 
liga gali sukelti mirtiną pavojų.

Ar dėl to slėptis namuose ir 
verkti? Lizė pasirinko kitą kelią. 
Ji įstojo į Teksaso universitetą ir 
sėkmingai jį pabaigė. Parašė tris 
knygas apie tai, kaip išgyventi, 
jei aplinkiniai tau demonstruo-
ja priešiškumą, neapykantą. Su-
kūrė filmą apie savo gyvenimą, 
skaudžius išgyvenimus, viltį ir 
meilę. Į premjerą pakvietė ir bu-
vusius bendraklasius...

Lizė tapo rašytoja, tinkla-
raštininke, oratore. Ji nebijo pu-
blikos, drąsiai lipa į sceną, ben-
drauja su žinomais žmonėmis, 
kurie mielai ją kviečia į savo 
kompaniją. Turi daug draugų 
socialiniuose tinkluose. Lizė jau 
nebekreipia dėmesio į piktava-
lių dūrius. Pavyzdžiui, žurnalis-
tas gali parašyti apie išskirtines 
jaunas nusikaltėles, nužudžiu-
sias mažus vaikelius, ir prie jų 

Ją vadina negražiausia 
pasaulio moterimi

Robotikos ir išmaniųjų siste-
mų institutas Šveicarijoje 

pristato naujausią projektą – tai 
mintimis kontroliuojamas robo-
tas, kuris padeda pajudinti para-
lyžiuotą ranką, rašoma tinklala-
pyje robotika.lt.

Insultą patiria 1 iš 6 žmonių 
pasaulyje. Vien Šveicarijoje in-
sultas ištinka 16 tūkst. gyvento-
jų per metus. Du trečdaliai tokių 
pacientų patiria bent vienos ran-
kos paralyžių.

Kartais išgyti padeda spe-
ciali treniruočių programa, ta-
čiau viskas priklauso nuo to, 

Mokslininkai suteiks antrą šansą 
paralyžiuotiems žmonėms

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

kiek smegenims padaryta žalos.
Šveicarų mokslininkas prof. 

Rodžeris Gasertas sukūrė grupę 
robotinių įrenginių, kurie pade-
da treniruoti paralyžiuotas ran-
kas. „Noriu, kad pacientai tokius 
robotus turėtų namuose ir galė-
tų treniruotis tiek, kiek jiems rei-
kia“, – teigia R. Gasertas.

Kartu su japonų profesoriu-
mi Jumpei Arata mokslininkas 
sukūrė robotinį egzoskeletą ran-
kai, kuris skirtas insulto ištik-
tiems žmonėms. Egzoskeletas 
yra daug lengvesnis negu dau-
guma panašių išradimų – sve-

ria vos 120 gramų. Jį naudojan-
tis pacientas gali atlikti beveik 
visus veiksmus, kaip ir su svei-
ka ranka.

Šiuo metu R. Gasertas su ko-
manda bando patobulinti ranką 
taip, kad ją būtų galima valdy-
ti smegenimis. Mokslininko tei-
gimu, dabar svarbiausia atras-
ti, kaip tiksliai veikia smegenys, 
kai žmogus pagalvoja, kad rei-
kia pajudinti tam tikrą kūno dalį. 
„Tuomet žinosime, kaip pasiųsti 
sig nalą iš smegenų į mūsų robo-
tą“, – teigia R. Gasertas.

„Bičiulystės inf. 

prideda pasakojimą apie Lizę – 
vien dėl jos išvaizdos. 

Keistas sindromas
Amerikietei diagnozavo Vi-

demanoRautenšraucho sindro-
mą. Tai – sunkus genetinis apsi-
gimimas, juo serga gal tik pora 
žmonių visame pasaulyje. Sin-
dromas toks retas, kad jis dabar 
dažniau vadinamas Lizės vardu.

Jos organizmas visai nesuge-
ba įsisavinti riebalų. Valgo kas 15 
minučių, per dieną suvartoja net 
5 tūkstančius kalorijų – ir vis tiek 
liekna, nors šis apibūdinimas jai 
nelabai tinka. Lizės kūnas – vien 
kauliukai ir oda. Taip atrodo 
vargšės anoreksikės, kurios taip 
nori gražiai atrodyti, kad nustoja 
valgyti ir tampa panašios į kau-
lų rinkinį. Lizė valgo labai daug, 
nes kitaip numirtų. Bet kad iš to 
maisto nedaug kas lieka jos kūne.

Lizė ir šiandien bendradar-
biauja su medikais, kurie vis dar 
nėra įsitikinę, ar teisingai nusta-
tė ją kankinantį sindromą, todėl 
tęsia tyrimus.

Amerikietiška sėkmės 
istorija

Kaip jau įprasta, gydytojai 
Lizės tėvus bandė įtikinti palikti 
naujagimę ligoninėje, nes iš jos 
tikrai tikrai nieko nebus, never-
ta stengtis. Tėvai nenusileido. Li-
zė šiandien labai dėkinga savo tė-
veliams, kurie augino ją kaip nor-
malų vaiką, gyrė ir visaip skatino, 

ugdė jos valią. Namie Lizė daug 
žaidė su broliu Chrisu ir seseri-
mi Marina (beje, šeimoje negalia 
puolė tik Lizę), todėl ir darželyje, 
nekreipdama dėmesio į patyčias, 
ji buvo labai aktyvi, dalyvavo vi-
suose renginiuose ir žaidimuose.

Bėgant metams Lizė susifor-
mavo savitą požiūrį į gyvenimą. 
Visi išbandymai gulė į patirties lo-
byną. Skaudžiausiai kirtęs vaizdo 
įrašas, kurį kadaise matė youtube, 
irgi tapo naudinga pamoka. Daug 
verkė žiūrėdama tą niekingą fil-
muką. Bet žiūrėjo vis iš naujo, kol 
jis nustojo skaudinti ir jaudinti. 
Tas filmas ir klaikūs komentarai 
niekur nedingo, Lizė girdėjo pa-
juokas, bet liko rami. Pasakė sau: 
gana, verkdama nieko nepakei-
siu. Todėl šiandien ir kitiems pa-
taria: „Savo trūkumus paverskite 
ginklu. Mano išvaizda padarė ma-
ne stipresnę. Tai – vizitinė korte-
lė, skiriamasis ženklas. Nieko ne-
slepiu, nebandau pasirodyti gra-
žesnė. Žmonės mato mane ir tiki 
mano žodžiais. Galbūt jie mano: 
žmogus su tokiu veidu tikrai žino, 
apie ką kalba ir negali meluoti...“

Lizės knygose galima rasti vi-
sokių taisyklių, kurias ji atsinešė 
iš savo ašaringos patirties. Visa 
tai ne iš piršto laužta, tad ver-
tinga. Ne tik neįgalūs žmonės – 
visi Lizės atidžiai klauso, skaito 
jos knygas.

„Išnaudokite negatyvą ir tap-
kite geresniais, – sako Lizė. – Ga-
liausiai jūs laimėsite. Drąsos ieš-
kokite savyje, savo širdyje. Kad 
ir kas ką sakytų, tik jūs žinote, 
ko esate verti, ką sugebate. Visai 
nesirūpinkite dėl etikečių, ku-
rias kas nors bandys priklijuo-
ti jums ant kaktos. Siekite savo 
tikslo ir nekreipkite dėmesio į 
piktus komentarus. Šunys loja, 
karavanas eina.“

Labiausiai Lizė yra dėkinga 
savo tėvams. Jiems buvo tas pat, 
kaip Lizė atrodė. To ir ji siekia 
bendraudama su kitais žmonė-
mis – už apvalkalo pamatyti sielą.  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIkIENĖ
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

***
Vakaras.
Supilu tamsą
į lėkštę,
pasišildau,
srebiu; kokia
paprasta,
nuolanki
vienatvė.

***
Šiandien
taip ir
nepasirodė
saulė. Sūnus
irgi nepasirodė.

***
Veranda.
Dvi kėdės.
Laipteliai.
Sūpynės.
Kol pasėdėjau
visur,
ir prabėgo
vasara.

***
Du mėnesius
nerašiau dienoraščio.
Pasiilgau

balto lapo,
rašiklio skrebėjimo,
laisvo žodžių 
kritimo.

***
Dar ne naktis.
Dar tik vakaras.
Atropoja per kiemą
toks didelis, mėlynas
sutemų vabalas.

***
Perėjau kambarius,
užsukau vonion.
Į mane pažiūrėjo 
trys veidrodžiai,
visuose atrodžiau
kitokia,
ir kuriuo tikėt.

***

Gražiausias
garsas –
kai čiulba paukščiai
ir kai paskambina
vaikai.

Rasa staNkEVIČIENĖ
Kėdainių r.

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

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2017-aisiais! 
Mieli skaitytojai, tęsiame „Bičiulystės“ prenumeratą 2017 metams. 

Neįgalieji, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bi-
čiulystę“, iki gruodžio 5 d. turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono ne-
įgaliųjų draugiją ar kitą žmones su negalia vienijančią organizaciją. 

Pusės metų lengvatinė „Bičiulystės“ prenumerata kainuoja 5 eur., 
metų – 10 eur. Vos 20 centų už vieną laikraščio numerį – ir į Jūsų 
namus kiek vieną savaitę atkeliaus Jums skirta ir apie Jus rašanti „Bi-
čiulystė“. 

Įprasta prenumeratos kaina Lietuvos pašte – 33 eur.

Domėkitės, sužinokite, bendraukite –  
prenumeruokite ir skaitykite „Bičiulystę“!

Skuodiškis Ignas Raudonis ‒ 
patyręs autorius: yra išleidęs 

eilėraščių knygas „Ilgesio kloniai“, 
„Likimo sūpuoklėse“, „Medžiano-
sis“, prisiminimus „Truikinai. Čia 
bočių ir tėvų gyventa“, „Vestuvių 
muzikantas“, nuotykinę prozos 
apysaką apie jaunųjų kinologų 
žygdarbius „Vilkė“. Dabar ‒ vėl 
prisiminimų, apie Gėsalų kaimą, 
kuriame I. Raudonis gyvena jau 
36 metus. Čia jis 20 metų dirbo 
mokytoju, tad nenuostabu, kad 
ne tik vietoves, bet ir žmones 
gerai pažįsta, žino jų istorijas ir 
likimus. O ko nežino, išsiklausi-
nėti sugeba. Matyt, myli jį gėsa-
liškiai: ir atsiveria, ir padeda kuo 
galėdami ‒ knygoje nemažai jų 
duotų nuotraukų, iš kurių žvel-
gia šviesūs žmonės, nors jų vei-
dus paženklino nelengvas gyve-
nimas istorijos pervartų laikais. 

Tiems, kas nežino ‒ Gėsalai 
yra visai prie pat Latvijos sienos. 
Kaimo geografinę padėtį I. Rau-
donis nusako ne tik preciziškai 
tiksliai, bet ir vaizdingai: „Labai 
jau apdairūs buvo protėviai, pa-
sirinkę ir laiko tėkmėje apsigy-
venę šiuose derlinguose žemės 
plotuose, įsiterpusiuose į Kalčio, 
Veretos ir Spigino upių vingius.“ 
Autorius pasidomėjęs ir Gėsalų 
istorija: pamini, kad šis vardas 
istoriniuose šaltiniuose aptinka-
mas dar 1523 metais, viduram-
žiais šie plotai priklausę Cėklio 
žemei, vėliau atiteko Chodkevi-
čiams, iš jų perėmė Sapiegos... 
Išlikę žinių, kad 19 a. Gėsaluo-
se dar gyvenę bajorų ‒ Vincas 
Jurevičius, Juozapas ir Kazimie-
ra Barkauskai, Vitolis Olševskis. 
Užėjus sovietams, įprastinį kai-
mo gyvenimą griovė kolūkių kū-
rimosi laikotarpis, melioracija. 
Apie ją knygoje ne kartą užsime-
nama kaip apie negandą, negrįž-
tamai keitusią Gėsalų apylinkes: 
priversti palikti savo puoselėtas 
sodybas, gyventojai labai neno-
riai kėlėsi į vadinamąją centrinę 
gyvenvietės gatvę, vienas prie ki-
to statomus namus. Daug gėsališ-
kių ‒ šeimos su mažais vaikais, 
netgi kūdikiais ‒ neišvengė trem-
ties, Sibire turėjo iš naujo kurti 
savo gyvenimus. Kai kurie, Sta-
linui mirus, grįžo, kiti ten ir mi-
rė. Autoriui ypač svarbu pabrėž-
ti kraštiečių darbštumą, sugebė-
jimą kabintis į gyvenimą, gražiai 
tvarkyti savo namus ir sugyventi. 

Susidaro įspūdis, kad daugu-
ma gėsališkių ‒ draugiški, vie-
nas kitam padedantys žmonės, 
stipri bendruomenė. Kaip teigia 
I. Raudonis: „Kaimas buvo tary-
tumei mažytė valstybėlė su savo 
iš seno nusistovėjusiomis tradi-
cijomis. Ypač tai matėsi jaunimo 
pasilinksminimo šventėse, kon-
krečiau ‒ vakaruškose. Į tokį pa-
silinksminimo vakarą, apsilankę 
iš kito kaimo, neturėjo teisės vi-
lioti iš gėsališkių jų merginų, o 
dar labiau ‒ palydėti.“ Užsimez-

gusias meilės istorijas I. Raudo-
nis aprašo romantizuotu stiliu-
mi, tarsi ne kaimo istoriją doku-
mentuotų, o sakmę kurtų, papil-
dydamas galimais dialogais. Štai 
kaip aprašomas vieno kaimo gy-
ventojo, Petro Gailiaus, bendra-
vimas su savo žmona, geriausia 
kaimo audėja Stefanija:

‒ Ar pritartumei, brangute, jei 
nusipirktume karvutę, porą ave-
lių ir keletą vištaičių? Tarkite žo-
delį, ‒ atsiklausė Petras.

Žmonai neprieštaraujant, ne-
trukus jų kieme sumūkė jauna šie-
marga karvutė, linksmai subliovė 
porelė juodgalvių avių. Petrui iš 
džiaugsmo širdis lyg nesavu ritmu 
šokinėjo. O pačiupęs audėjėlę ant 
rankų, suko net kelissyk aplinkui 
ir bučiavo, bučiavo... 

Kiekvienai šeimai knygo-
je skiriama po atskirą pasako-
jimą ‒ skyriai taip ir vadinami, 
pagal jų pavardes: „Jonas Gai-
lius (nebylys), sesuo Stefanija 
ir motina Rozalija“, „Ieva ir Ju-
lius Narvilai“, „Spalvingas Izido-
riaus Jonausko gyvenimas“, „Ju-
zefos Gliaubertienės gabumai“, 
„Domininko Grigučio sodybė-
lė“... Paminima, kur stovėjo (ar 
tebestovi) namas, kiek hektarų 
žemės kas turėjo, kiek vaikų su-
silaukė, kokios vaikų profesijos. 
I. Raudonis apgailestauja, kad 
žmonių atmintį išblukina laikas 
ir kiekvienais metais vis mažėja 
liudininkų, galinčių papasakoti 
apie prieškarį ar sunkius karo, 
pokario laikus. Pasakojimuose 
negandos liejasi į vientisą srau-
tą, Gėsalų gyventojams sunku 
atrinkti, kas juos puldinėdavo, 
plėšdavo ‒ gal „miškinių“ vardu 
prisidengdavo paprasčiausi plė-
šikai ar tie, kas geresnio gyveni-
mo pavydėjo ir taip keršydavo?.. 
Stebina žmonių tvirtybė, suge-
bėjimas nepalūžti net negaliai 
ištikus. Įkvepianti kaimo darbš-
tuolio Jono Baibšio istorija. Už-
ėjus žiemos šalčiams, jis per ne-
atsargumą neteko abiejų rankų 
plaštakų. Jas teko amputuoti. Ta-
čiau grįžęs iš ligoninės ėmė ra-
minti artimuosius:

‒ Nenuliūdinsiu jūsų, ‒ pir-
maisiais žodžiais pareiškė. – Dar 
ne viskas prarasta. Juk esu svei-
kų sveikutėlis. Kas, kad tokios štai 
rankos, bet jos, kaip matysite, dar 
daug gero nuveiks... 

Įdomu skaityti, kaip Jonas, 
brolio Juozo padedamas, prisi-
taikė savo rankoms be plašta-
kų įvairius įrankius ‒ kastuvą, 
dalgį, grėblį, šakę, netgi plaktu-
ką, kirvį, pjūklą, reples. Stebė-
josi kaimynai, kad jis sugebėjęs 
karvę pamelžti. Jonas buvo pra-
mintas stebuklu, gandas apie 
jo sugebėjimus greitai pasklido 
plačiau: jo istorija ir į rajono lai-
kraštį pateko. Ten rašę, kad ne-
galia netrukdo atlikti didžiulių 
darbų, tereikia tik entuziazmo 
ir pasiryžimo. Todėl ypač skau-
du, kad Jono gyvenimas taip ne-
tikėtai nutrūko ‒ bandant sulai-
kyti į sandėliuką įslinkusį vagį, 
kuris jį pašovė: „Buvo manoma, 
kad tai Alfonso Vitos apsauginin-
ko juodas darbelis. Bet kas tokiu 
siaubingu laikmečiu galėjo išdrįs-
ti tai įrodyti...“ 

Atrodo, kad autoriui vienodai 
reikšminga kiekvieno Gėsaluo-
se gyvenusio žmogaus istorija ‒ 
nesvarbu, ar tai būtų rajono lai-
kraštyje aprašytasis auksarankis 
Jonas, ar darbščioji audėja Ste-
fanija, ar prestižinę Vyriausybės 
premiją 2015aisiais gavęs po-
etas Stasys Jonauskas. Nemažai 
šiltų žodžių autorius skiria ir sa-
vo tėvui, taip pat mokytojui. Pa-
klausinėtas senasis Kervių Pau-
lauskas mini ypatingą mokytojo 
atsidavimą darbui, užsitarnautą 
mokinių meilę ‒ šie jį neretai po 
pamokų namo palydėdavę „net 
iki Kivylių akmenyno“, o ten, už-
kopę ant plokščio akmens, dekla-
muodavę eilėraščius apie tėvynę 
Lietuvą. Sprendžiant iš tų pasa-
kojimų, autoriaus tėvas Juozas 
Raudonis intuityviai bus mokęs 
vaikus pagal tik dabar kai kurių 
atrandamą Valdorfo pedagogiką.

O štai apie save Ignas Rau-
donis kalba labai kukliai. Jei dar 
tiksliau ‒ leidžia kalbėti nuotrau-
koms. Taip tą skyrelį ir pavadina: 
„Mano gyvenimo metai kai ku-
riose nuotraukose“. Nors, kaip 
teigia, 20 metų Gėsaluose pra-
leido „su dienynu rankose“, tai-
gi ‒ mokytojaudamas. Kiek ga-
lima spręsti, svarbiausia jam vis 
dėlto buvo jo muzikinė veikla: 
būdavo kviečiamas groti vestu-
vėse, krikštynose, šventiniuo-
se jaunimo vakaruose, o Sedoje 
netgi suorganizavo dūdų orkes-
trą. Vėliau įgijo ir trečią specialy-
bę ‒ baigė Kauno katechetų mo-
kyklą. Dėstė tikybą Gėsalų, Vy-
žančių bei Ylakių mokyklose. Ir 
netgi jei knygos įžangoje liūdna 
gaida nuskamba nerimas dėl to-
kių kaimų, kaip Gėsalai, ateities ‒ 
juos paliekančio jaunimo, užda-
romų mokyklų, vis dėlto skaitant 
ją atsiranda tikėjimas, kad bent 
jau žodinis palikimas, tie liudiji-
mai apie čia gyvenusius žmones 
neišnyks, jeigu bus daugiau tokių 
metraštininkų, įamžinančių juos 
savo knygų puslapiuose. 

Nijolė kVIEtkaUskĖ

Knyga kaip dovana 
Gėsalams ir jų žmonėms

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.
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