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Kas pasirūpins neįgaliais senoliais?

Buivydiškėse, Vilniaus ra-
jone, įsikūręs dienos cent
ras – geriausias pavyzdys, 
kaip suvienijus jėgas ir lė-
šas galima pasiekti gerų 
rezultatų. Čia paslaugas 
gauna ir Vilniaus miesto, 
ir Vilniaus rajono autizmo 
sutrikimą bei proto negalią 
turintys vaikai, o paslaugų 
turinį lemia tėvų norai bei 
iniciatyvos. 

Tolerancijos link

Neįgalūs, artimųjų neturin-
tys, garbaus amžiaus su-
laukę žmonės dažnai pa-
sijunta vieniši, niekam ne-
reikalingi. Kitų žmonių dė-
mesys, pagalba jiems tam-
pa kone vieninteliu būdu 
išgyventi. O jį praradę daž-
nai nežino kur kreiptis, kur 
ieškoti pagalbos. Tokioje 
padėtyje atsidūrė keletas 
Kaune gyvenančių Raudo-
nojo Kryžiaus draugijos 
slaugytojos lankytų, prižiū-
rėtų neįgaliųjų. 

Integracijos keliu

Paskatino asmeninė 
situacija 

Asociacijos „Lietaus vaikai“ 
pirmininkė Lina Sasnauskienė 
sako, kad toks bendradarbia-
vimas gimė iš poreikio – mo-

kyklinio amžiaus vaikams su 
negalia labai trūksta užimtu-
mo ir paslaugų po pamokų. Su 
vaikais dirbama tik specialio-
siose mokyklose, o tuos, kurie 
lanko įprastas, tėvai patys turi 
vežioti į užsiėmimus, rūpintis 
jų laisvalaikiu. 

Aušra Adomėnienė augina 
sūnų su Dauno sindromu. Pi-
jui 14 metų. Moteris sako prieš 
kiek vienas atostogas patirda-
vusi didžiulį stresą – kur palik-
ti vaiką. Moksleiviai atostogau-
ja visą vasarą, o tėvų atostogos 
trunka vos 28 dienas. Keletą me-
tų ji rašė prašymą priimti sūnų į 
socialinės globos paslaugas tei-
kiančią įstaigą, rengė reikiamus 
dokumentus, tačiau visada su-
laukdavo neigiamo atsakymo.  

Kai yra iniciatyva, atsiranda ir problemos sprendimas

(nukelta į 3 psl.)

„Ką dabar reikės 
daryti?“

Kaunietė Jonė Butkutė – vie-
niša, judanti tik neįgaliojo veži-
mėliu moteris. Vaikystėje per-
sirgto poliomelito pasekmės 
ją lydi visą gyvenimą. Be kitų 
žmonių pagalbos išsiversti ne-
galinti moteris guodžiasi: turė-
jo nuoširdžią, atjaučiančią, pa-
dedančią pagalbininkę iš Rau-
donojo Kryžiaus draugijos. Jai 
ne tik galėjo patikėti savo min-
tis, bet ir pasikliaudavo visose 
gyvenimo situacijose. Moterys 
bendravo trejus metus. O štai 
prieš Naujuosius į ligoninę dėl 
mažakraujystės paguldyta ir 
sausio pradžioje namo grįžusi 
Jonė sužinojo – jos pagalbinin-
kė daugiau savo globotų senelių 
nebelankys. Moteris neslepia – 
net kraujospūdis nuo tokios ži-
nios pakilo. „Ką dabar reikės 
daryti?“ – nerimauja J. Butkutė. 

Moteris pasakoja, kad ją lan-
ko socialinė darbuotoja iš Socia
linių paslaugų centro – ateina 
vienai valandai ketvirtadieniais. 

Išplauna grindis, nuvalo dulkes. 
Raudonojo kryžiaus draugijos 
slaugytojos Onutės Landsber-
gienės atliekamų darbų sąrašas 
gerokai ilgesnis. Pasak Jonės, ji 
ne tik maisto ar vaistų nuperka, 
bet ir padeda susitvarkyti visus 
higienos reikalus (išmaudo, na-
gus nukarpo ir pan.), prireikus 
kraujospūdį pamatuoja, vaistus 
suleidžia, į Šilainių polikliniką 
vežimėliu nuveža, su medikais 
susitarti padeda. 

Ne mažiau svarbu ir tai, kad 
su Onute gali atvirai pasikalbė-
ti. Neįgali moteris prisipažįs-
ta – jai labai sunku ištverti vie-

natvę. Didžiąją gyvenimo dalį 
praleido Kauno senamiestyje. 
Su nostalgija Jonė prisimena 
tuos laikus. „Tame name vie-
ni kitus gerai pažinojome, ne 
vienai kaimynei vaikus augin-
ti padėjau – buvome kaip vie-
na šeima. Gyvenome antrame 
aukšte. Kol vyras buvo gyvas, jo 
padedama šiaip taip parsigau-
davau į namus. Prieš ketverius 
metus jam mirus, turėjau šiuos 
namus parduoti ir ieškoti buto 
pirmame aukšte, kad būtų gali-
ma jį pritaikyti. Taip ir atsidū-
riau Šilainiuose. Prieš 3 metus 
man įrengė keltuvą į balkoną, 

sutvarkė dušą, tualetą, paplati-
no koridorių, – pasakoja mote-
ris. – Bet padedančių kaimynų 
čia nėra – jie arba senyvo am-
žiaus, kuriems ir patiems pa-
galbos reikia, arba butus numo-
jantis jaunimas, jam mes nerū-
pim. Užtat Onutė ir buvo mano 
didžiausia pagalbininkė.“ 

„Širdis neleidžia 
atsakyti“

Panašiai jaučiasi ir dar še-
ši O. Landsbergienės prižiūrėti 
senoliai. Apie pasikeitusią pa-
dėtį slaugytoja pranešė seneliais 
besirūpinantiems šeimos gydy-

tojams. Nors visa medicininė 
pagalba dabar perėjo jų žinion, 
Onutė neslepia – beveik kasdien 
sulaukia savo globotinių skam-
bučių, pagalbos prašymų. „Šir-
dis neleidžia atsisakyti, – atsi-
dūsta ji. – Rengiuosi ir einu.“ 

Prieš kelias dienas ji ir vėl 
pravėrė savo lankytos Ados 
Liadienės namų duris. „Po ko-
jos operacijos iš ligoninės parsi-
vežtą mamą dukra slaugyti at-
skrido net iš Amerikos. Laukia 
dar viena operacija, – pasakoja 
Onutė. – Nežinia, kiek ji galės 
čia būti ir rūpintis, o juk tokiai 
ligonei reikia išmanančio žmo-
gaus pagalbos.“

Be Onutės neišsiverčia ir ki-
ta jos prižiūrėta močiutė, kuriai 
būtinos kateterizavimo paslau-
gos. Kol kas niekas nelanko ir 
jos prižiūrėtos psichikos nega-
lią turinčios moters, poros on-
kologinių ligonių, išsėtine skle-
roze sergančios močiutės. 

O. Landsbergienė Kauno 
Raudonajame Kryžiuje dirbo 
13 metų. Pasak moters, kai čia 
įsidarbino, Kaune senelius pri-
žiūrėjo 8 slaugytojos. Pastaruo-
sius metus 8 pagalbos reikalin-
gus žmones (6 iš jų nustatytas 
nuolatinės slaugos poreikis) ji 
lankė viena. 5erius metus pro-
fesionalios, šios veiklos licenci-
ją turinčios slaugytojos darbo 
krūvis tebuvo vos 0,5 etato, už 
kurį gaudavo 176 eurų atlygį. 
Moteris sako, kad rūpindama-
si vienišais, neįgaliais seneliais 
į laik rodį tikrai nedirsčiojo ir 
greta medicininių paslaugų at-
likdavo ir socialiniams darbuo-
tojams priskiriamus darbus. 

(nukelta į 5 psl.)

Senėjančios visuomenės pasekmės – pastaruoju metu gerokai padaugėjo pagalbos besikreipiančių žmonių.

Dienos centre Buivydiškėse teikiamos dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems Vilniaus miesto ir rajono vaikams.
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�� Marius Glinskas ra-
šo apie Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijos metų 
pradžią.

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos šių metų 
veiklą diktuoja du projek-
tai – Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje ir Neįga-
liųjų socialinės reabilita-
cijos per kūno kultūrą ir 
sportą. Juose keliami tiks-
lai – dar tvirčiau suburti 
draugijos narius, praplės-
ti jiems siūlomas buitines 
bei kultūrines paslaugas, 
įtraukti žmones į meninę, 
sportinę veiklą. Kaip tai 
bus daroma konkrečiai, 
neseniai aptarta šios nevy-
riausybinės organizacijos 
tarybos posėdyje.

Pasidžiaugta ir spalį 
gautuoju nauju autobusiu-
ku „Ford Transit Custom“. 
Tikimasi, kad jis sėkmin-

Aptarė būsimas veiklas 

gai tarnaus neįgaliųjų po-
reikiams, juolab kad prieš 
keletą dienų automobilį pa-
šventino Šv. apaštalo Jono 
parapijos klebonas Gied
rius Maskolaitis. „Tegul 
tarnauja jūsų laisvalaikiui 
ir kilniam darbui, geriems 
sumanymams“, – sakė jis.

„Važiuoti su naująja 

mašina daug patogiau, nei 
su anksčiau bildėjusia, ku-
rioje nebuvo net bėgelių 
vežimėliams. Dabar savo 
rateliuose jaučiausi gana 
stabiliai“, – dalijosi įspū-
džiais iš Kauno akademi-
nių klinikų grįžusi drau-
gijos narė Edita Vaitie-
kauskaitė.

Kai bus patvirtintas 
rajono biudžetas ir drau-
gijai skirtas finansavi-
mas, tikimasi, kad išsiplės 
ir maršrutų geografija. 
Prieš keletą dienų draugi-
jos taryba patvirtino nau-
jus transporto paslaugų 
įkainius.

Autoriaus nuotr. 

Automobilį pašventino Šv. apaštalo Jono parapijos klebonas Giedrius Maskolaitis.

Jonava: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Nereikia tikėti viskuo, ką girdite.
Ciceronas, Romos politinis veikėjas

Viename dienraštyje buvo paskelbta tokia frazė: 
„Paskutiniai sociologiniai tyrimai parodė, kad Pre-

zidentės reitingai viršijo 100 proc. Rimti mokslininkai 
šią situaciją paaiškina taip: kai kurie Lietuvos gyven-
tojai Prezidentę myli po du kartus.“

Žinoma, tai žaismingas išsigalvojimas. Tačiau kiek
viename pajuokavime dažnai būna ir dalis tiesos. Ypač 
viešai garsinant įvairių apklausų išvadas, kai toli gra-
žu ne šypseną kelia alogizmai, abejonės, net pramanas. 

Antai kas mėnesį agentūrų tyrimuose responden-
tai šalies Vyriausybei skiria minusinį balą ir ją nustu-
mia į vertinimo skalės apačią. Na, o Vyriausybės va-
dovas retai išeina iš palankiausiai vertinamų veikėjų 
trejetuko. Tad kaip čia derinti tuos reitingus? Pana-
šiai atsitinka ir su Seimo, politinių partijų darbo ver-
tinimu, kai pirmininkas viršūnėje, o institucija – gale. 
Keista, kad bandoma įpiršti, jog žuvis ima gesti ne nuo 
galvos, o nuo uodegos.

Mažą tyrimą ir pats atlikau. Teiravausi artimųjų, 
draugų, bendradarbių, kaimynų, ar bent kartą jiems 
teko dalyvauti apklausoje ir pareikšti savo nuomonę 
apie įvairaus rango veikėjų, valstybinių institucijų po-
puliarumo tendencijas. Iš maždaug 100 mano respon-
dentų negavau nė vieno teigiamo atsakymo. Tad kas 
tie tūkstantis laimingųjų, kuriuos agentūros kviečia 
pareikšti savo nuomonę? Kas gali paneigti, kaip sa-
koma, kad, neduok Dieve, pliusai ir minusai surikiuo-
ti žvelgiant į lubas.

Reitingas – tai paplitusių, realių idėjų įgyvendini-
mo rodiklis, vertės nustatymas. Tai asmenybės doro-
vinių, socialinių, politinių nuostatų sistema, nuolatinė 
jo savybė, garsinanti visą žmogaus (institucijos) veik
lą, elgesio kryptį, net atskirą veiksmą.

Politikas, sociologas, ekonomistas, pagaliau kiek
vienas visuomenės narys supranta reitingų reikšmę, 
žinoma, jei apklausa atliekama kruopščiai, sąžiningai. 
Reitingai yra tarsi kelrodis renkant Seimo narius, me-
rus, savivaldybių tarybas, norint sužinoti šalies demo-
kratijos lygį, šeimų finansinę padėtį ir t.t.

Deja, pastaruoju metu pasipylė tiek daug apklausų, 
kad kitaip, kaip manipuliacija, t.y. artistiniais sugebė-
jimais klaidinti visuomenę, jų nepavadinsi. 

Tikra tiesa, kad Lietuvos gyventojai tapo pasy-
vūs, žemėjančio pilietiško sąmoningumo. Tačiau kas 
nustatė, ar išvis įmanoma be stropių nagrinėjimų 
nustatyti, kad 60 proc. 15–30 metų piliečių visiškai 
nesidomi politika. Bet vienas mokslo vyras apie tai 
skalambija visur, kur tik gali. Kažkokie „tyrėjai“ irgi 
neatsilieka. Jie teigia neva 53 proc. žmonių neskai-
to reklaminių pranešimų apie rinkimų kampanijas, 
86 proc. nesilanko susitikimuose su kandidatais, 
84 proc. piliečių skundžiasi, kad partijų atstovai jų... 
nekalbina gatvėje ir nesilanko namuose. Kas ir kada 
šiuos dalykus tyrė?

Rimtų abejonių kelia pranešimai, kad kas penk-
ta moteris Lietuvoje patiria smurtą šeimoje. Vadina-
si, apie 200 tūkst. silpnosios lyties atstovių yra nuolat 
mušamos ir ujamos. Ar tiesa, kad kas trečias vaikas 
mokykloje patiria patyčias? Reitinguotojai persikelia 
net į turgus. Jų vadybininkai nesibodi per žiniasklaidą 
mestelėti: labai dažnas turgininkas per šventes preky-
vietėje palieka ne mažiau kaip 100 eurų. Sužinoti ne-
sunku – tereikia apklausti kokį tūkstantį pirkėjų ir pa-
daryti išvadą. Juokinga!

Skaičiai, procentai negali negluminti. Gal tai reitin-
gomanijos apraiškos, t.y. liguistas potraukis sutelkti 
mintis ir jėgas naudingai idėjai skleisti? O gal tokie „ty-
rėjai“, anot Žemaitės, paprasčiausi pliuškiai? 

Teisus buvo Ciceronas sakydamas, kad nereikia ti-
kėti viskuo, ką girdime. Pridursime – ir ką skaitome bei 
matome. Taip elgiantis, pasak vieno italų menininko, 
galima eiti podraug su veidmainiais, su tais, kurie ne-
paliaujamai mokosi apgaudinėti save ir kitus, bet dau-
giau kitus, o iš tikrųjų apgaudinėja daugiau patys save.

Reitingomanijos apraiškos

Apie tai,
kas 

jaudina

Šv. Agotos duonelės šventinimo popietė Šilutės rajono neįgaliųjų draugijoje.

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi tradi-
cinės šventės įspūdžiais. 

Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai jau 
penktus metus tęsia gra-
žią tradiciją – rengia šv. 
Agotos duonelės šventi-
nimo popietę. Nedidelėje 
draugijos salėje vos sutil-
po šventės dalyviai ir sve-
čiai. Pirmą katrą mus ap-
lankė Šilutės Šv. Kryžiaus 
bažnyčios vikaras Vikto-
ras Daugėla, kuris į Šilutę 
atsikėlė tik šį rudenį.

Paminėta Šv. Agotos diena

Po duonelės šventini-
mo apeigų vikaras linkė-
jo, kad neįgaliuosius vi-
suose susitikimuose, ke-
lionėse lydėtų šv. Agotos 
užtarimas, kad ji namus 
apsaugotų nuo gaisrų. Jis 
pasidžiaugė, kad draugi-
jos nariai maloniai ben-
drauja, kad randa jėgų ir 
noro susirinkti. Svarbu, 
kad yra tokia organiza-
cija, į kurią susibūrę ligų 
prispausti žmonės nesi-
jaustų vieniši, atstumti. 
Apeigas užbaigėme ben-
dra malda.

Draugijos pirmininkė 

Laima Micienė padėkojo 
vikarui Viktorui už šiltus 
žodžius ir įteikė dovanų 
savo bityno medaus. Ji pa-
sveikino visus, gausiai su-
sirinkusius ne tik iš mies-
to, bet ir iš seniūnijų, lin-
kėjo geros sveikatos, kad 
aktyvumo ir jėgų užtektų 
visus metus.

Popietėje skambėjo 
giesmės, moterų ansam-
blio „Šilainė“ (vad. Anta-
nas Kmita) dainos, eiles 
skaitė Lilija Žąsytienė, 
Ona Miklovienė, Saulius 
Ivanauskas, Irena Bartke-
vičiūtė, Eugenija Jafimo-

vienė. Buvo pagerbti šiuo 
metu jubiliejus švenčian-
tys draugijos nariai Irena 
Dromantienė, Laima Mic-
kienė, Rimalda Štarienė, 
Adelė Vaičiūnienė, Saulius 
Ivanauskas, Aldona Pocie-
nė. Jiems skambėjo muzi-
kos kūriniai.

Popietėje klausėmės 
gražių pamokymų, pata-
rimų, vaišinomės nami-
ne duonele, skaniu pyra-
gu, kurį iškepė sveikos 
gyvensenos būrelio na-
rė Dantė Žydanienė, gar-
džiavomės Vaido Austyno 
pagaminta duonos gira. 
Salė buvo išpuošta moky-
tojos Vidos Gečienės dar-
beliais. Stalus puošė drau-
gijos floristikos būrelio 
vadovės Zinaidos Mike-
lionis darytos puokštės. 
Popietė tęsėsi iki pava-
kario. Neįgalieji skirstėsi 
į namus su pašventintais 
duonos kepalėliais ran-
kose. Juos iškepė Eugeni-
ja Savickienė. 

„Metus pradėjome ak-
tyviai, taip juos ir tęsi-
me“, – renginį užbaigė 
L. Micienė.

Šilutė: 

Kauno rajono sav i-
valdybės viešojoje 

biblio tekoje prasidėjo 
skaitymo ir dailės tera-
pijos edukacinės pamo-
kos asmenims su nega-
lia, skirtos užtikrinti sėk
mingą jų socialinę inte-
graciją bendruomenėje. 
Pamokos, rengiamos ben-
dradarbiaujant su Gar-
liavos neįgaliųjų draugi-
ja, viešojoje bibliotekoje 
vyks visus metus kartą 
per mėnesį.

Pirmo susitikimo te-
ma buvo „V. Mykolaičio

Terapiniai užsiėmimai bibliotekoje
Putino poezijos šedevrai 
dailės terapijoje“. Jį Garlia-
vos neįgaliųjų draugijos 
nariams vedė viešosios 
bibliotekos vyr. biblio
tekininkė R. Vasauskaitė 
ir bibliotekos dailininkė 
G. Duobienė.

Dailės terapija yra vie-
na iš meno terapijos kryp-
čių, apimanti dailės, psi-
chologijos ir psichotera-
pijos žinias. Ji paprastai 
taikoma norint išreikšti 
jausmus ir potyrius pie-
šiant, tapant, lipdant ar 
naudojant kitas meninės 

raiškos priemones, sie-
kiant atrasti sveikesnį, 
priimtinesnį žmogui gy-
venimo būdą. Dailės te-
rapijos procesui vadovau-
ja dailės terapijos specia-
listas.

Kviesdama susirinku-
siuosius pasinerti į dai-
lės terapiją, vyr. bibliote-
kininkė R. Vasauskaitė iš 
pradžių paskaitė V. My-
kolaičioPutino poezijos 
eilių. Po poezijos skaity-
mų bibliotekos dailinin-
kė G. Duobienė edukacijos 
dalyvius supažindino su 

dailės terapijos metodu. 
Eiles perteikdami vaiz-
diniais ir laisvai improvi-
zuodami, dalyviai baltus 
popieriaus lapus paver-
tė neįprastais meno kūri-
niais. Stebino nepaprastai 
kruopštus ir kūrybiškas 
kolektyvo darbas.

Visiems pavyko išgau-
ti įdomius – sodrius ir im-
pulsyvius ar, priešingai, 
šiluma ir harmonija dvel-
kiančius – kūrinius. Jie ta-
po geriausia terapija.
Kauno rajono savivaldybės 

ir „Bičiulystės“ inf.
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Gerb.  augenija stoškuviene,

Gyvenimas – tai nesibaigiantis 
laukimas,

Jau atlikti ir dar nepradėti darbai. 
Gyvenimas – tai amžinas siekimas
Suspėti padaryti tai, ko dar 

nepadarei.

Vasario 8 d. Jiezno žmonių su negalia sąjungos pirmininkė  
švenčia gražų  jubiliejų.

Gražios sukakties proga 
Jus nuoširdžiai  sveikina

Jiezno žmonių su negalia sąjungos 
neįgalieji ir komitetas 

H

Kviečiame į tyrimų pristatymus
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo  

ministerijos, siekdamas pristatyti neįgaliesiems ir jiems  
atstovaujančioms organizacijoms tyrimų, skirtų Jungtinių Tautų  

neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo stebėsenai,  
rezultatus, organizuoja regioninius šių tyrimų pristatymus. 

Kviečiame visus norinčius atvykti į tyrimų pristatymą, kuris vyks  
2018 m. vasario 13 d. 11 val. panevėžio miesto savivaldybėje,  

Laisvės al. 20, panevėžys.

Pirmiausia priimami sunkiau-
sios negalios vaikai, o Pijus turi 
vidutinę... Taip ir likdavo 5 vie-
toje. O ką daryti mamai? Išeiti 
iš darbo? Juk tokių vaikų vienų 
nepaliksi – jiems reikia priežiū-
ros 24 val. per parą – nusisuksi, 
žiūrėk, ir jau iškrėtė ką nors. Ir 
ne atostogų metu būdavo prob
lema – mokykla užsidaro 17 val., 
tėvai taip pat dirba iki 17 val. 
Kaip suspėti pasiimti sūnų? 

Pasak L. Sasnauskienės, die-
nos socialinės globos paslaugas 
Vilniuje teikia lopšelisdarželis 
„Čiauškutis“, Verkių specialioji 
mokykla-daugiafunkcinis ug-
dymo centras, Vilniaus sutriku-
sio vystymosi kūdikių namai, 
tačiau yra didelės eilės. Be to, 
pavyzdžiui, „Čiauškutyje“ pri-
imami vaikai tik iki 12 metų, o 
Kūdikių namuose – iki 7 metų. 
Taigi vyresniems vaikams pasi-
rinkimas dar labiau sumažėja. 

Tuomet iniciatyvos ėmė-
si pati – kartu su kitais tėvais, 
bendradarbiaujant su Buivy-
diškių dienos socialinės globos 
centru, nutarė sukurti dar vie-
ną vietą, kur galima būtų sau-
giai palikti vaiką po pamokų, 
kur juo būtų rūpinamasi per 
vasaros atostogas. Asociaci-
jos „Lietaus vaikai“ pirminin-
kė neslepia, kad tokiam žings-
niui paskatino ir asmeninė pa-
tirtis – jos sūnus lankė „Čiauš-
kutį“ ir jau artėjo prie 12 metų. 
Inicia tyvios mamos kreipėsi 
į prie pat Vilniaus ribos esan-
tį dienos centrą Buivydiškėse, 
kur tuo metu buvo teikiamos 
socia linės reabilitacijos paslau-
gos neįgaliems vaikams, ir pa-
siūlė dar jas papildyti dienos 
socia linės globos paslaugomis. 
Patalpos naujos, erdvios – vie-
tos visiems užteks. Vilniaus ra-
jono savivaldybė šį prašymą su-
tiko palankiai. L. Sasnauskienė 
parašė projektą Vilniaus miesto 
savivaldybei ir sulaukė finansa-
vimo ilgalaikiam projektui, ku-
rio tikslas – teikti įvairiapusę 
kompleksinę pagalbą mokykli-
nio amžiaus vaikams, kuriems 
nustatytas raidos sutrikimas 
ir negalia. „Lietaus vaikai“ ta-
po šio centro partneriais. Pra-
dėjus dirbti, pasirodė, kad die-
nos socialinės globos paslaugų 
reikia ir Vilniaus rajone gyve-

nantiems vaikams. Prisijungė 
ir jie. Tiesa, nėra taip, kad pri-
imamas kiekvienas to panorė-
jęs – reikia užpildyti šūsnį po-
pierių, turi būti nustatytas so-
cialinės globos poreikis. Jei ne-
galia sunki, šias paslaugas iš da-
lies finansuoja valstybė, esant 
vidutinei ir lengvai negaliai – 
savivaldybė. 

Paslaugų poreikis – 
didelis 

Kad dienos socialinės globos 
paslaugų poreikis yra nemažas, 
matyti jau dabar – kas mėnesį į 
centrą priimami 2–3 vaikai. Di-
džioji dalis lankytojų turi au-
tizmo spektro sutrikimą, da-
lis – intelekto negalią. Šiuo metu 
dienos socialinės globos paslau-
gas centre gauna apie 20 vaikų. 

Dienos socialinės globos 
paslaugos yra mokamos, ta-
čiau suma nedidelė – apie 20–
30 proc. vaiko pinigų, priklau-
somai nuo lankytų dienų skai-
čiaus. A. Adomėnienė sako per 
mėnesį sumokanti apie 30 eurų. 
Pasak moters, tai niekai, paly-
ginti su tuo, kiek šeimos prob
lemų išsprendžia dienos socia
linės globos paslauga. Tai di-
džiulė parama šeimoms – tiek 
tėtis, tiek mama, žinodami, kad 
jų vaikai saugūs, gali dirbti visą 
dieną. Centras veikia iki 18 val. 
Be to, su mokyklomis susitar-
ta, kad didžioji dauguma jų po 
pamokų atveža vaikus į centrą. 

A. Adomėnienė džiaugiasi, 
kad Pijus nori eiti į tą centrą, 

ten jis bendrauja su įvairiais 
žmonėmis – ir su kitais neįga-
liaisiais, ir su savanoriais, taigi 
tobulėja socialine prasme. Be 
to, vaikai lavinami – yra švie-
sos kambarys, vyksta manu-
alinės terapijos, fizioterapijos 
ir įvairūs kitokie užsiėmimai. 
Vaikai eina kartu į lauką, ste-
bi gamtą. Pasak L. Sasnauskie-
nės, netrukus bus atidarytas 
ir sensorinis 5 pojūčių įrangos 
kambarys, taip pat moderni ki-
neziterapijos salė. Džiugu, kad 
atsirado idėją palaikančių rė-
mėjų, kurie padovanojo senso-
rinę įrangą, padės įrengti kine-
ziterapijos salę, supirkti baldus, 
žaislų, edukacinių priemonių. 

A. Adomėnienės teigimu, vai-
kai su Dauno sindromu yra labai 
jautrūs, ilgai trunka, kol pripran-
ta prie situacijos, bet aplinkos 
pasikeitimas yra labai svarbus 
jų vystymuisi. Todėl labai gerai, 
kad vaikas būna ne tik mokyklo-
je. Kuo daugiau tos patirties, tuo 
geriau. „Pijus mažai kalba, neti-
kiu, kad išmoks, tarkim, gerai 
skaičiuoti, todėl socialinė adap-
tacija jam itin svarbi“, – dalija-
si patirtimi Aušra. Moteris sako 
svajojanti apie savanorį, kuris 
su jos sūnumi išeitų kartu pa-
sivaikščioti po miestą, kad dar 
daugiau tos patirties įgytų. 

Centre – ne tik praleisti 
laiką 

L. Sasnauskienės teigimu, 
vaikas dienos centre neturėtų 
tik prabūti, praleisti laiką. Vai-
kams lavinti siekiama pritaiky-
ti pažangius šiuolaikinius me-
todus, kviečiami įvairūs specia
listai. Štai netrukus kartu su 
Vilniaus sutrikusio vystymosi 
kūdikių namais „Lietaus vaikai“ 
dalyvaus „Numicon“ mokymuo-
se – tai matematikos mokymo 
programa, sukurta vaikams, tu-
rintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių ar negalią, taip pat vai-
kams, patiriantiems tam tikrų 
sunkumų mokantis matemati-
kos. L. Sasnauskienė neslepia, 
kad didžiausia problema nese-
niai veiklą pradėjusiam centrui 
– darbuotojų trūkumas. Ieško-
ma psichologų, elgesio korek-
cijos specialistų. Daug padeda 
patys tėvai.

„Smagu, kad yra iniciatyvių 
mamų, kurios parašė projek-
tą. Dabar esu rami – žinau, kad 
mano vaikas bus saugus. Labai 
gerai tai, kad galime pasakyti, 
ko mums reikia, – sako Aušra. – 
Kai nuo pat centro kūrimo tė-
vai yra kartu, ir paslaugos bū-
na tokios, kokių mums reikia.“ 
Moteris apgailestauja, kad val-
džios institucijos yra abejingos. 
Kiek kartų dėl savo bėdų krei-
pėsi į seniūniją, nieko nepasiū-
lė. A. Adomėnienės teigimu, ne-
retai tėvai, nesulaukę tinkamos 
pagalbos, pavargsta ir atiduoda 
vaiką į socialinės globos namus. 

„Tikime projekto sėkme, 
nes matome jo būtinybę, – sako 
L. Sasnauskienė. – Svarbu, kad 
ir tėvai galėtų gyventi įprastą 
gyvenimą.“ 

Aurelija BABiNsKiENė 
Asociacijos „Lietaus vaikai“ nuotr.

Ugnius noriai eina į dienos centrą.

Kai yra iniciatyva, atsiranda  
ir problemos sprendimas

(atkelta iš 1 psl.)

Centro patalpos – šiuolaikiškos, jaukios.

D.K. iš Kelmės r. skundžia-
si, kad jai buvo įrengtas kel-
tuvas prie namų, tačiau tuo 
metu nepadarytas stogelis 
virš jo. Moteris teiraujasi, kur 
turėtų kreiptis, kad šis stoge-
lis būtų įrengtas nors dabar. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, pa-
sikonsultavęs su statinių pri-
taikymo neįgaliesiems prie-
žiūrą vykdančiais specialistais 
informuoja, kad stogelis virš 
lauko keltuvo yra montuoja-
mas  priklausomai  nuo keltu-
vo tipo. Pagal standartus yra 
įrengiami  keltuvai ir be stogo 
dangos,  kai tai leidžia  keltu-
vų techninės charakteristikos.  
Tokiu atveju, kai  įrengtas kel-
tuvas, kuriam pagal technines 
charakteristikas stogas nemon-
tuojamas, o  stogelio įrengimo 
pageidauja asmuo, kuriam pri-

Klausėte-atsakome

Būsto pritaikymas iš naujo – po 10 metų 
taikoma aplinka, tai konstatuo-
jami kaip  papildomi darbai, ku-
rie  nesusiję su pritaikymo dar-
bais  ir  nefinansuojami iš prog
ramos lėšų.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė informavo, kad pagal 
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 
tvarkos aprašą asmuo pakarto-
tinai dėl būsto pritaikymo gali 
kreiptis ir finansavimo valsty-
bės lėšomis tikėtis po 10 metų. 
Išimtis gali būti taikoma tada, 
kai ryškiai pablogėja asmens 
sveikata ar būklė. Be to, visada 
galima raštu kreiptis į savival-
dybę: paaiškinti situaciją, nuro-
dyti, kodėl virš keltuvo būtinas 
stogelis. Savivaldybės turi teisę 
ir pareigą padėti žmonėms, jei iš 
tiesų paaiškėtų, kad tokios pa-
galbos reikia. Juolab kad keltu-
vo eksploatacija taip pat kainuo-
ja, o įrengus stogą, tikėtina, jog 
įranga tarnaus ilgiau. 

Žiemos rūpesčiai
Žiemą neįgaliųjų vežimėliais judantiesiems bene daugiausiai 

rūpesčių kelia sniegas ir ledas. Tik neaišku, kaip sėdint vežimėly-
je nusivalyti apsnigtą pandusą? Gal turite minčių, kaip spręsti šią 
kasmetinę žiemišką problemą? O gal turite savo nuotraukų, ką ten-
ka įveikti užklupus žiemai? Siųskite, pasidalykite savo rūpesčiais.

Akis bado / širdį glosto

Rūtos Kupčinskaitės nuotr.

Prie socialinių būstų pastato Pilaitėje (Vilniuje) įrengtas pandusas dažnai 
būna nepravažiuojamas.
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Daktaras
Aiskauda

įrodymas, kad tai, kas paprasta, 
tuo pačiu yra genialu. Nuo šiol 
pacientams nereikės ilgai trun-
kančios, gyvenimo kokybę ku-
riam laikui ribojančios operaci-
jos. Implantavus popetinį balio-
ną, pacientas jau kitą dieną gali 
judinti ranką“, – kalba gydytojas.

Mokslininkai bei gydytojai, 
išradę ir naudojantys šiuos po-
petinius balionus, nustatė, kad 
jiems ištirpus susidaro randinis 
audinys. Manoma, kad dėl šio 
randinio audinio ir praėjus dau-
giau nei vieniems metams paci-
entai nebejaučia skausmo petyje. 

Popetinis balionas naudoja-
mas daugelyje pažangių Europos 
centrų, pavyzdžiui, Vokietijoje, 
Britanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Olandijoje ir kituose.

VUL santaros klinikų ir 
„Bičiulystės“ inf.

Vilniaus universiteto San-
taros klinikose pacientams, 
kenčiantiems nuo peties 
skausmų dėl sausgyslių ply-
šimo, pasiūlyta nauja gy-
dymo galimybė – popetinis 
balionas.

Peties sąnaryje 4 sausgyslės 
sudaro rotatorių manžetę („su-
kamąjį varžtį“), kuri viršutinius 
peties raumenis tvirtina prie 
kaulo, žastikaulio galvos. Šios 
sausgyslės padeda judinti ran-
ką per peties sąnarį. Jos yra po-
petiniame tarpe, t.y. tarp žasti-
kaulio galvos ir mentės petinės 
ataugos. Rotatorių manžetės 
plyšimas yra dažna peties prob
lema, atsirandanti dėl traumos 
ar su amžiumi. Nustatyta, kad 
13 proc. 50–59 metų amžiaus 
žmonių turi rotatorių manžetės 

plyšimą, 60–69 metų asmenų – 
20 proc., 7079 metų – 31 proc. 

„Plyšus rotatorių manžetei, 
paciento peties sąnario judesiai 
tampa riboti, jaučiamas skaus-
mas. Dažnai jis vargina naktį, pa-
ryčiais, plinta žemyn į ranką. Pa-
cientus toks skausmas vargina, 
jie neišsimiega, kreipiasi į gydy-
tojus. Deja, toks plyšimas savai-
me nesugyja, dažnu atveju reikia 
operacijos. Pasitaiko, kad esant 
dideliam, masyviam plyšimui 
ar blogai sausgyslių būklei, saus-
gyslių prisiūti nėra galimybės, 
žastikaulio galva trinasi į men-
tės petinę ataugą. Tokių pacientų 
gydymas mums – šiuolaikiniams 
medikams – yra iššūkis“, – pasa-
koja Santaros klinikų Ortopedi-
jos-traumatologijos centro gy-
dytojas ortopedas traumatolo-
gas Remigijus Valčeckas.

Pasaulyje įprastas dvejopas 
tokių pacientų gydymas – opera-
cinis arba konservatyvusis, kuo-
met taikomos fizioterapijos pro-
cedūros, kineziterapija, kortikos-
teroidų injekcijos, nuskausmina-
mųjų vaistų vartojimas. Kaip ži-
nia, tai turi šalutinį poveikį. Iki 
šiol pasirinkus operacinį būdą, 
pacientų laukė sudėtingos, dide-
lės apimties operacijos – sausgys-
lių perkėlimas iš kitų peties vietų 
arba sąnario keitimo (endoprote-
zavimo) operacijos.

„Labai džiaugiamės, kad nuo 
šiol mūsų pacientams galėsime 
siūlyti ir vieną inovatyviausių 
gydymo galimybių – popetinį 
balioną, kuris implantuojamas 
tarp mentės petinės ataugos ir 
žastikaulio galvos, bei pripildo-
mas skysčiu. Santaros klinikose 
atlikome dvi pirmąsias tokias 

operacijas. Pati operacija yra 
minimaliai invazyvi, atliekama 
artroskopiniu būdu, per nedide-
lius pjūvius, nesudėtinga, atlie-
kama per 20–30 minučių. Jau 
kitą dieną pacientai galės grįž-
ti namo“, – džiugaus jaudulio dėl 
pacientų neslepia R. Valčeckas.

Popetinis balionas pagamin-
tas iš biologiškai skaidomos me-
džiagos ir visiškai ištirpsta per 
vienus metus. Jis neleidžia trintis 
žastikaulio galvai į petinę atau-
gą. Taip išnyksta skausmas pe-
tyje, padidėja judesių apimtis. 
„Dažniausiai šios mūsų pagalbos 
prireikia pacientams po trau-
mų arba dėl amžiaus pokyčių, 
kai sausgyslės būna susidėvėju-
sios, stipriai nutolusios nuo prisi-
tvirtinimo vietos, tačiau dar nė-
ra artrozės peties sąnaryje. Po-
petinis balionas – tai dar vienas 

Saldymedis paplitęs kai ku-
riose Azijos vietose, Austra-

lijoje ir Amerikoje, mėgsta šiltą 
klimatą. Daugiausiai saldyme-
džio šaknų eksportuoja Ispani-
ja, Italija, Prancūzija, Turkmėni-
ja, Irakas ir Kinija. Saldymedžio 
ištekliai tarp vaistinių augalų 
užima pirmąją vietą. Mat 3–15 
metų augalo šaknys (pagrindi-
nė šaknis gali užaugti net iki 5 
metrų ilgio!) kasamos didelėse 
plantacijose, paruoštos gabena-
mos traukiniais ir laivais. 

Saldymedis nėra medis
Nors pagal lietuvišką pa-

vadinimą tai turėtų būti me-
dis, iš tikrųjų tai tik nedidelis  
(50–150 cm aukščio) ankštinių 
šeimos žolinis vaistinis augalas, 
kurio saldžios šaknys turi gydo-
mųjų savybių. Beje, kai kurių už-
sienio šalių universitetų biologi-
jos vadovėliuose apie saldyme-
džio šaknis sakoma, kad jos yra 
„per saldžios“. Toks nepaprastas 
saldumas priklauso nuo šaknyse 
esančios glicirizino rūgšties, iš-
gryninta ji yra 40 kartų saldes-
nė už cukrų. Ši medžiaga plačiai 
naudojama medicinoje, maisto 
pramonėje ir kitur. 

Sausoje vėsioje vietoje laiko-
mų saldymedžio šaknų galiojimo 
laikas – 10 metų. Daugelio kitų 
vaistinių augalų šaknų galiojimo 
laikas – 1–3 metai (kiek rečiau – 4 
metai), saldymedžio šaknų sauso 
ekstrakto – 15 metų!

Cheminė sudėtis
Saldymedžio šakniastiebyje 

ir šaknyse be paminėtos gliciri-
zino rūgšties (jos būna 8–13%) 
dar randama: 3–4 % flavonoi-
dų (jų yra per 20), 3,3 % steroi-
dų (sitosterinas, estriolis, di-
hidrostigmasterinas), 8 % sa-
poninų, 0,03 % eterinių alie-
jų, 6–10 % baltymų, iki 11 % 
krakmolo, 34 % ląstelienos, iki 
31,2 mg % vitamino C ir kt. 

Dėl gydomojo poveikio ypač 
vertinamos šios saldymedžio 
medžiagos: glikozidai, glicirizi-
nas, likviritozidas, steroidai ir 
flavonoidai. Tačiau didžiausio 
mokslininkų dėmesio per pas-

tarąjį 20metį sulaukė tik viena 
biologiškai veikli saldymedžio 
medžiaga – glicirizinas. Tai gli-
cirizino rūgšties kalio ir kalcio 
druska, kuri savo poveikiu pa-
naši į antinksčių žievės hormo-
nus, taip pat – į kortizoną ir de-
zoksikortikosteroną. 

Komentarai apie 
glicirizino rūgštį 

1. Kai kuriose šalyse glicirizi-
no rūgštis ir jos druskos sėkmin-
gai naudojamos apsinuodijimo 
maistu ar vaistais atvejais, taip 
pat sergant infekcinėmis, alergi-
nėmis (egzema, astma, dilgėline 
ir kt.) ligomis, nes ši rūgštis padi-
dina gliukuroninės rūgšties susi-
darymą ir taip pagerina kepenų 
dezinfekcinę funkciją. 

2. Galimas ir šalutinis gli-
cirizino rūgšties poveikis: kai 
kuriems žmonėms virškinimo 
trakte pablogina maisto medžia-
gų įsisavinimą, sukelia viduria-
vimą, audinių pabrinkimus (or-
ganizme susilaiko natris ir van-
duo), kraujo plazmoje sumaži-
na kalio kiekį, padidina arteri-
nį kraujospūdį. Įdomiausia tai, 
kad dėl glicirizino rūgšties padi-
dėjusio arterinio kraujospūdžio 
nebeįmanoma normalizuoti jo-
kiais vaistais, kol vartojami šios 
rūgšties turintys produktai (kai 
kurie kramtomosios gumos, ku-
linarijos, konditerijos gaminiai, 
kramtomasis tabakas, alus, pa-
vyzdžiui, gaminamas Belgijoje 
ir Olandijoje), kai kurie vaistai. 

Pastaba: asmenys, kuriuos 
vargina žemas arterinis krau-
jospūdis, jokiu būdu neturėtų 
vartoti (ypač ilgesnį laiką) sal-
dymedžio preparatų, kad būtų 

normalizuotas kraujospūdis. 
Tam yra skirtos kitos, sauges-
nės, gydymo priemonės.

3. Netgi populiarius vaistinių 
augalų mišinius, pavyzdžiui, ge-
rinančius atsikosėjimą, kuriuo-
se yra palyginti nedidelė dalis 
saldymedžio, reiktų vartoti (ta 
pati nuoroda tinka ir saldyme-
džio sirupui) tik pasitarus su 
gydytoju ar vaistininku. Nepri-
klausomai nuo to, ar numatoma 
vartoti atskirą saldymedžio pre-
paratą ar vaistinių augalų miši-
nį su saldymedžiu, be gydytojo 
nurodymo ir priežiūros, gydy-
tis šia priemone pavojinga nėš-
čiosioms, žindyvėms, taip pat 
moterims, sergančioms masto-
patija, turinčioms polinkį krau-
juoti iš gimdos, vartojančioms 
tabletes nuo pastojimo, taip pat 
ligoniams, vartojantiems tiazi-
dus, rusmenės glikozidus, spiro-
nolaktoną. Be to, vartojant vais-
tus, kurių sudėtyje yra glicirizi-
no rūgšties, būtina valgyti daug 
kalio turinčio maisto (bananai, 
džiovinti abrikosai ir kt.).

4. Kai viršijamos gydytojo nu-
statytos saldymedžio preparatų 
dozės, gali sutrikti šlapinimasis, 
pabrinkti krūtys, pernelyg daug 
išsiskirti skrandžio sulčių, var-
ginti sąnarių skausmai, pykinti 
(kartais vemiama), svaigti galva.

Saldymedžio sirupas 
nevartotinas, kai:
 yra polinkis į pabrinkimus,
  aukštas arterinis krau-

jospūdis,
 nustatytas širdies nepa-

kankamumas, širdies raumens 
uždegimas, širdiplėvės užde-
gimas,

 šiam augalui organizmas 
yra priešiškas,
 sergama cukralige,
  nesveiki inkstai, varto-

jami šlapimą varantys vaistai,
 sumažėjęs kraujo krešu-

mas,
 nesveikos kepenys, 
 sergama cukriniu diabetu,
 nustatyta glaukoma (akių 

liga, kuriai būdinga padidėjęs 
akispūdis ir tolydžio silpnėjan-
ti rega).

Pastaba: visais kitais atve-
jais šis sirupas tinka peršalimo 
ligų, gripo profilaktikai, apskri-
tai imunitetui stiprinti, gydant 
tokias ligas, kaip bronchitas, as-
tma, trachėjos uždegimas. Be to, 
saldymedžio sirupas gali būti 
vartojamas kaip lengva vidu-
rius laisvinanti priemonė ser-
gant chronišku vidurių užkietė-
jimu. Kai kada ši priemonė nau-
dojama norint atgauti fizines 
jėgas po didelių fizinių krūvių.

Įvairių šalių liaudies 
medicinos patirtis 
  Mongolijos ir Lietuvos 

liaudies medicinoje saldyme-
džio šaknų preparatai dažniau-
siai rekomenduojami kaip atsi-
kosėjimą lengvinanti priemonė 
sergant ūmiu ir lėtiniu bronchi-
tu, esant užkimimui ir balso sty-
gų spazmams. 
  Vidurinės Azijos šalyse, 

Irane, Indijoje, Tibete, Bulgari-
joje ir kai kuriose kitose šalyse 
šviežiai perpjauta saldymedžio 
šaknimi (arba jos sultimis) įtri-
nami įvairių ligų pakenkti nagai. 
 Kinijoje saldymedžio (šio-

je šalyje saldymedis vadinamas 
Chungir gancao, t.y. saldi žolė) 
preparatais be minėtų ligų dar 
gydoma tuberkuliozė, kai kurios 
infekcinės ligos, paralyžius, ma-
žakraujystė. Be to, Kinijoje sal-
dymedis dar naudojamas kaip 
priešnuodis įkandus gyvatėms ir 
pasiutlige sergantiems šunims. 
 Indijoje saldymedžiu daž-

niausiai gydomos plaučių ir akių 
ligos, o šviežių lapų košele ma-
žinamas kojų prakaitavimas. 
 Kai kuriose kitose šio že-

myno šalyse saldymedžio pre-

paratais varomas šlapimas, len-
gvinamas atsikosėjimas, o sal-
dymedžio šaknų milteliais, su-
maišytais su aštrialapės kasi-
jos lapais, laisvinami viduriai. 

Vaistų formos
Gydymo tikslais dažniausiai 

vartojami sausų susmulkintų 
šaknų milteliai, taip pat vande-
ninės ar spiritinės saldymedžio 
ištraukos (kaip papildoma prie-
monė) gydant kvėpavimo takų 
uždegimines ligas (plaučių užde-
gimą, lėtinį bronchitą, kvėpavi-
mo takų katarą, kokliušą), virš-
kinamojo trakto ligas (ūmus ir 
lėtinis gastritas, opaligė, lėtinis 
tulžies pūslės uždegimas), bron-
chinę astmą, egzemą, taip pat 
kaip šlapimą varanti priemonė. 

Pagrindinės 
naudingosios 

saldymedžio savybės
Pagrindinis privalumas yra 

tas, kad saldymedžio šaknys 
tinka tiek kai kurių ligų profi-
laktikai, tiek gydymui. Mat šio-
se šaknyse yra medžiagų, savo 
sandara artimų steroidiniams 
hormonams, kurie pasižymi 
stip riu antiuždegiminiu povei-
kiu. Šios medžiagos padeda mū-
sų organizmui kovoti su dauge-
liu ligas sukeliančių mikrobų.

Nustatyta, kad saldymedžio 
preparatai mažina kraujyje cho-
lesterolio koncentraciją, padeda 
palaikyti kraujagyslių elastingu-
mą, ramina nervų sistemą, geri-
na galvos smegenų veiklą, pade-
da pykinimo atvejais, mažina pa-
didėjusį skrandžio sulčių rūgš-
tingumą, pasižymi tonizuojan-
čiu ir stimuliuojančiu poveikiu, 
padeda įveikti nuovargį, neįsise-
nėjusią depresiją, turi antispaz-
minių, antivėžinių ir dar kitokių 
savybių (žr. aukščiau).

Populiariausias liaudies 
medicinos receptas
Šaukštas išdžiovintų ir su-

smulkintų saldymedžio šaknų 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, indas uždengiamas, 
palaukiama 40 min. Po to už-
pilas nukošiamas per dvigubą 
marlę (ar specialų sietelį). Ge-
riama po šaukštą 4 kartus per 
dieną prieš valgį. Gydymo kur-
sas – 10–14 dienų.

Romualdas OGiNsKAs

Nauja priemonė peties sąnario problemoms įveikti

Saldymedžio šaknų preparatai 
padeda stiprinti imunitetą

Aktualijos
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(atkelta iš 1 psl.)
J. Butkutė džiaugėsi: Onu-

tė ir į bažnyčią ją su vežimėliu 
nuveždavo, ir visokių gamtinių 
medžiagų parūpindavo, iš kurių 
ji, rankdarbių mėgėja, įvairių 
darbelių pridarydavo. Juos Onu-
tei įduodavo, kad kitus savo lan-
komus ligonius pradžiugintų. 

Seneliais rūpinasi ne 
vien Raudonasis Kryžius

Raudonojo Kryžiaus draugi-
jos Socialinės paramos ir slau-
gos vyriausioji administratorė 
Zita Juškienė patvirtina – iš tie-
sų darbo sutartis su slaugytoja 
O. Landsbergiene yra nutrauk-
ta. Priežasčių keletas, tačiau pa-
ti svarbiausia – nevyriausybinė 
organizacija neturi finansinių 
išteklių, todėl privalo peržiū-
rėti savo veiklas, į jas įtraukti 
kuo daugiau savanorių. 

Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugijos interneto sve-
tainėje rašoma, kad ši organi-
zacija jau beveik 100 metų rūpi-
nasi ligotais ir vienišais žmonė-
mis. „Kova su vienatve ir pagal-
ba negalintiems savimi pasirū-
pinti – strateginė mūsų veiklos 
kryptis“, – teigiama draugijos 
prisistatyme. Čia pat galima 
rasti ir trumpą 2016 metų šios 
veiklos ataskaitą: prižiūrėtas ir 
namuose slaugytas 641 senelis, 
jie aplankyti 20 160 kartų, dir-
bo 20 profesionalių slaugytojų, 
veikla buvo vykdoma 17 Lietu-
vos miestų. 

Z. Juškienė neslepia – deja, 
šiandien šie skaičiai jau kito-
kie. Daug pasako vien faktas, 
kad dabar seneliai lankomi jau 
nebe 17, o tik 11 miestų. Savai-
me suprantama, į mažesnę pusę 
pasikeitė ir kiti skaičiai. 

Pasak Z. Juškienės, neįga-
lių senukų priežiūra ir slauga – 
ne vienos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos rūpestis. Tai ir as-
mens sveikatos priežiūros įs-
taigų, prie kurių šie žmonės pri-
sirašę, šeimos gydytojų, slau-
gytojų pareiga. Pernai sveika-
tos apsaugos ministro įsakymu 
poliklinikoms, medicinos cent-
rams, šeimos gydytojo kabine-

tams už kiekvieną prie įstaigos 
prisirašiusį gyventoją, kuriam 
nustatytas specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis, ligonių 
kasos pradėjo mokėti papildo-
mus 15 eurų. 

Savivaldybė ieško būdų, 
kaip patenkinti paslaugų 

poreikį
Vis dėlto pagrindinis rūpes-

tis tenka savivaldybėms, jų so-
cialinių paslaugų centrams. So-
cialiniai darbuotojai turi lanky-
ti, prižiūrėti ligotus, vienišus 
žmones, teikti jiems reikalin-
gas paslaugas. Nevyriausybinės 
organizacijos gali būti jų pagal-
bininkai, padėjėjai, jeigu gauna 
lėšų šioms paslaugoms atlikti. 

Kauno miesto savivaldybės 
Socialinių paslaugų skyriaus 
vedėjos Jolantos Baltaduony-
tės teigimu, senėjančios visuo-
menės pasekmės išties junta-
mos – pastaruoju metu gerokai 
padaugėjo pagalbos besikrei-
piančių žmonių. Socialinių pas-
laugų centro darbuotojos dabar 
lanko daugiau kaip 400 senyvų, 
neįgalių, priežiūros bei slaugos 
reikalingų žmonių. Dar apie 200 
šių paslaugų laukia eilėje. 

Pasak J. Baltaduonytės, ma-
tydama, kad savo jėgomis ne-
išsivers, savivaldybė ruošiasi 
skelbti viešąjį pirkimą ir taip 
padidinti šių paslaugų bei jas 
teikiančių žmonių skaičių. 

Socialinių paslaugų centro 
Socialinių paslaugų bendruo-
menės skyriaus vyriausioji so-

cialinė darbuotoja Olga Baka-
nova ragina be pagalbos liku-
sius Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos slaugytojos prižiūrėtus 
senelius kreiptis į savo gyvena-
mosios vietos seniūnijas. Jų so-
cialiniai darbuotojai apsilankys 
neįgaliųjų namuose, išsiaiškins, 
kokios pagalbos jiems reikia, 
padės parašyti prašymus, su-
tvarkyti dokumentus. O jau ta-
da Socialinių paslaugų skyrius 
svarstys, kaip padėti žmogui.

Pasak J. Baltaduonytės, kiek
vienas atvejis – individualus. 
Net tuomet, kai žmogui nustaty-
tas nuolatinės slaugos poreikis, 
vieniems iš tikrųjų reikia rim-
tos specialistų pagalbos, kurią 
gali suteikti integralios pagal-
bos į namus komanda, kitiems 
užtenka paprastesnių paslaugų.

Tiesa, yra esminis skirtu-
mas tarp Raudonojo Kryžiaus 
draugijos slaugytojos ir savi-
valdybės socialinių darbuotojų 
teikiamų paslaugų – už pirmo-
sios priežiūrą ir pagalbą neįga-
liesiems mokėti nereikėjo, o už 
antrąsias – reikės. Mokesčio dy-
dis priklauso nuo žmogaus gau-
namų pajamų. 

J. Baltaduonytė pabrėžia, 
jog savivaldybė suinteresuota, 
kad žmogus galėtų kuo ilgiau 
gyventi jam artimoje aplinko-
je, todėl stengiasi suteikti visa-
pusišką pagalbą. Svarbu, kad 
kiekvienas jos reikalingas ne-
įgalusis apie tai žinotų, išdrįs-
tų kreiptis.

Aldona MiLiEšKiENė

Kas pasirūpins neįgaliais senoliais?

Neįgalūs, artimųjų neturintys, garbaus amžiaus sulaukę žmonės dažnai 
pasijunta vieniši, niekam nereikalingi.

Žengtas reikšmingas 
žingsnis

„Išsėtine skleroze sergan-
tiems pacientams ši vaisto re-
gistracija reiškia, kad žengtas 
reikšmingas žingsnis pirmyn 
šios ligos gydyme, – kalba „Ro-
che“ vykdančioji medicinos di-
rektorė bei produktų vysty-
mo padalinio direktorė, medi-
cinos mokslų daktarė Sandra 
Horning. – Okrelizumabas  yra 
pirmasis vaistas, kuris buvo 
registruotas labai greitai ne-
grįžtamą neįgalumą sukelian-
čiai pirminei progresuojančiai 
išsėtinei sklerozei gydyti. Be 
to, šis vaistas yra labai efekty-
vus recidyvuojančiomis ligos 
formomis sergantiems pacien-
tams. Pradėsime bendradar-
biauti su šalimis narėmis, kad 
pacientams, kuriems gydymas 
okrelizumabu gali būti efekty-
vus, šis vaistas būtų kuo grei-
čiau prieinamas.“

Europoje išsėtine skleroze 
serga maždaug 700 000 žmo-
nių. Apie 96 000 iš jų yra diag
nozuota sunkų neįgalumą suke-
lianti pirminė progresuojanti iš 
forma. Lietuvoje išsėtine skle-
roze serga maždaug 2500 žmo-
nių. Daugumai pacientų pradi-
nės diagnozės metu iš karto 
nustatoma recidyvuojanti arba 
pirminė progresuojanti išsėti-
nės sklerozės formos. Svarbus 
IS gydymo tikslas yra kuo grei-
čiau sumažinti ligos aktyvumą, 
kad sulėtėtų paciento neįgalu-
mo progresavimas.

Okrelizumabas jau yra re-
gistruotas Šiaurės Amerikoje, 
Pietų Amerikoje, Viduriniuose 
Rytuose, Rytų Europoje, Aus-
tralijoje ir Šveicarijoje. Iki šiol 
šiuo vaistu jau buvo gydyta 
daugiau nei 30 000 pacientų.

Apie išsėtinę  
sklerozę

Išsėtinė sklerozė (toliau – 
IS) yra lėtinė, šiuo metu neišgy-
doma liga, kuria serga 2,3 mili-
jono žmonių visame pasaulyje. 
IS susergama pakitus imuninei 
sistemai – kai imuninės ląstelės 
atakuoja nervines ląsteles gau-
biantį izoliacinį ir palaikomą-
jį mielino dangalą galvos, nu-
garos smegenyse ir regos ner-
vuose, taip jas pažeisdamos ir 
sukeldamos jų uždegimą. Dėl 
mielino pažeidimo gali atsiras-
ti įvairūs simptomai – raume-
nų silpnumas, nuovargis, regos 
sutrikimai, kurie galiausiai su-
kelia neįgalumą. Daugumai IS 
sergančių pacientų pirmieji li-
gos simptomai atsiranda esant 
20–40 metų amžiaus, todėl ši 

liga pirmauja tarp netrauminį 
jaunų žmonių neįgalumą suke-
liančių priežasčių.

Recidyvuojantiremituojan-
ti IS (RRIS) yra dažniausia ligos 
forma, kuriai yra būdingas nau-
jų ligos požymių ar simptomų 
atsiradimas arba jau esančių 
požymių ir simptomų pablogė-
jimas (recidyvai), po kurių ste-
bimi pagerėjimo periodai. Ši li-
gos forma ligos pradžioje diag
nozuojama maždaug 85 procen-
tams IS sergančių žmonių. Dau-
guma RRIS formų vėliau „perei-
na“ į antrinę progresuojančią IS 
(APIS), kurios metu neįgalumas 
nuolat progresuoja. Recidyvuo-
jančios IS formoms (RIS) priski-
riama RRIS ir APIS, kurios me-
tu kartojasi ligos paūmėjimai.

Pirminė progresuojanti iš-
sėtinė sklerozė (PPIS) yra se-
kinanti liga, kuriai būdingi pa-
laipsniui sunkėjantys simpto-
mai ir nėra aiškių ligos recidy-
vo ar remisijos periodų. PPIS 
diagnozuojama maždaug 15 
procentų išsėtine skleroze ser-
gančių pacientų. PPIS sergan-
tiems pacientams neįgalumas 
atsiranda dvigubai greičiau 
negu RIS sergantiems pacien-
tams. Tai reiškia, kad PPIS ser-
gantiems pacientams gali rei-
kėti pagalbos einant, vežimėlio, 
jie nebegali dirbti, greičiau pri-
reikia kito žmogaus priežiūros.

Visomis IS formomis ser-
gantiems pacientams išlieka 
ligos aktyvumas – nervų sis-
temos uždegimas ir nuolatinis 
nervinių ląstelių nykimas sme-
genyse – net ir tuomet, kai atro-
do, kad klinikinių simptomų nė-
ra arba jie neprogresuoja. Svar-
bus IS gydymo tikslas yra kuo 
greičiau sumažinti ligos akty-
vumą, kad sulėtėtų paciento 
neįgalumo progresavimas. Ne-
paisant to, kad buvo skirti ligos 
eigą modifikuojantys vaistai, 
kai kuriais RIS atvejais liga iš-
lieka aktyvi ir neįgalumas pro-
gresuoja.

Neurologija yra viena svar-
biausių bendrovės „Roche“ tyri-
mų ir vystymo sritis. Bendrovės 
tikslas yra kurti vaistus atsi-
žvelgiant į nervų sistemos bio
logines savybes, kurie palen-
gvintų lėtinėmis ir neįgalumą 
sukeliančiomis nervų sistemos 
ligomis sergančių pacientų gy-
venimą. „Roche“ klinikinio vys-
tymo stadijoje yra daugiau kaip 
12 tiriamųjų vaistų išsėtinei 
sklerozei, Alzheimerio ligai, spi-
nalinei raumenų atrofijai, Par-
kinsono ligai, Dauno sindromui 
ir autizmui gydyti.

„Bičiulystės“ inf.

Proveržis išsėtinės 
sklerozės gydyme

Aktualijos

Europos Komisija registravo preparatą okrelizumabą pir-
minei progresuojančiai išsėtinei sklerozei ir recidyvuojan-
čioms išsėtinės sklerozės formoms gydyti. Tai pirmasis ir 
vienintelis pasaulyje ligos eigą keičiantis vaistas ankstyvai 
pirminei progresuojančiai išsėtinei sklerozei gydyti. Iki šiol 
šia ligos forma sergantiems pacientams nebuvo gydymo ga-
limybių. Lietuvos pacientams gydymas okrelizumabu taps 
prieinamas tuomet, kai vaistas bus įtrauktas į kompensuo-
jamųjų vaistų sąrašą.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas 
išklausė neįgaliųjų problemas

Susitikime su Seimo kontro-
lieriumi Augustinu Norman-

tu Lietuvos atstovas Jungtinių 
Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių ko-
mitete Jonas Ruškus, JT specia-
lusis pranešėjas Dainius Pūras, 
prof. Arūnas Germanavičius bei 
Lietuvos neįgaliųjų forumo pre-
zidentė Dovilė Juodkaitė aptarė 
psichosocialinę negalią turin-

čių asmenų teisių (ne)įgyven-
dinimo aspektus.

JT Neįgaliųjų teisių komite-
to narys J. Ruškus apžvelgė Neį-
galiųjų konvencijos įgyvendini-
mo problemas, o prof. D. Pūras 
pristatė aktualiausias psichikos 
sveikatos politikos prob lemas.  

Akcentuodama psichoso-
cialinę negalią turinčių asme-

nų teisių įgyvendinimo pro-
blemas D. Juodkaitė atkreipė 
Seimo kontrolieriaus dėmesį į 
Psichikos sveikatos priežiūros 
įstatymo pataisas, kurios, jos 
nuomone, prieštarauja Neįga-
liųjų konvencijos nuostatoms, 
taip pat į būtinybę paspartinti 
JT Neįgaliųjų komiteto pateiktų 
rekomendacijų įgyvendinimą. 

A. Normantas pabrėžė, kad 
Lietuva iki 2020 m. rugsėjo 
18 d. JT Neįgaliųjų teisių komi-
tetui turės pateikti sujungtas 
antrą ir trečią periodines atas-
kaitas, todėl, jo nuomone, būti-
na išklausyti, kokių priemonių 
imtasi Komiteto rekomendaci-
joms įgyvendinti po pirmosios 
periodinės ataskaitos svarsty-
mo dėl JT neįgaliųjų teisių kon-
vencijos įgyvendinimo. 

seimo kontrolierių įstaigos ir 
„Bičiulystės“ inf.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, vasario 12 d. 
09:05 Senis. N-7. 249 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/19 
s. 10:55 Detektyvas Monkas 8. N-7. 
8/12 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 237 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gimę 
tą pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT foru-
mas. 22:20 Premjera. Lietuvos šarvai. 
1918–1923. 23:15 Premjera. Kolekcija. 
N-14. 5 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 8. N-7. 8/15 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Pramoginė laida „Editos šou“. N-7. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 237 s. (kart.).

Antradienis, vasario 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 250 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/20 
s. 10:55 Detektyvas Monkas 8. N-7. 
8/13 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 238 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 23:20 
Valdžios tvirtovė. N-7. 21, 22 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Valdžios tvir-
tovė. N-7. 22 s. (tęsinys). 01:30 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Lietuvos šar-
vai. 1918–1923. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 238 s. (kart.).

Trečiadienis, vasario 14 d. 
09:05 Senis. N-7. 251 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/21 s. 10:55 Detektyvas Monkas 8. 
N-7. 8/14 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 239 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 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 Auksinis 
protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Val-
džios tvirtovė. N-7. 23, 24 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Valdžios tvirtovė. 
N-7. 24 s. (tęsinys). 01:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 239 s. (kart.).

Ketvirtadienis, vasario 15 d.
09:05 Senis. N-7. 252 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/22 
s. 10:55 Detektyvas Monkas 8. N-7. 
8/15 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 12:30 
Iškilmingas minėjimas, skirtas Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 
Tiesioginė transliacija iš LR Seimo 
Kovo 11-osios Akto salės (su vertimu 
į gestų k.). 14:10 Žinios. Sportas. Orai. 
14:25 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 240 s. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 „Aš 

– dalis Tavęs“. Šventinis koncertas iš 
Kauno „Žalgirio“ arenos. 23:10 Prem-
jera. Taikinys Nr. 1. N-14. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Taikinys Nr. 1. N-14. 
(tęsinys). 01:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
240 s. (kart.).

Penktadienis, vasario 16 d. 
06:05 Dainuoju Lietuvą. 06:30 Is-

torijos detektyvai. 2014 m. 07:15 Gus-
tavo nuotykiai. 09:00 Labas rytas, Lie-
tuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Vals-
tybės atkūrimo 100-metis. Trijų Bal-
tijos valstybių vėliavų pakėlimo ce-
remonija Simono Daukanto aikštėje 
Vilniuje. Respublikos Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės kalba. (su vertimu 
į gestų k.). 12:30 Valstybės atkūrimo 
100-metis. Lietuvos bažnyčių varpų 
sąšauka „Gloria Lietuvai“. 12:40 Dai-
nuoju Lietuvą. 13:00 Valstybės atkū-
rimo 100-metis. Šv. Mišios Vilniaus ar-
kikatedroje bazilikoje. 14:00 Dainuo-
ju Lietuvą. 14:30 Valstybės atkūrimo 
100-metis. Vasario 16-osios minėji-
mas prie Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namų Vilniuje. (su vertimu į 
gestų k.). 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 17:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:40 Spor-
tas. 17:43 Orai. 17:45 Valstybės atkū-
rimo 100-metis. Iškilmingas Vasario 
16-osios koncertas „Gloria Lietuvai“. 
19:00 Valstybės atkūrimo 100-metis. 
Šventinis koncertas „Dainuoju Lietu-
vą“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Premjera. 
Šiandien prieš 100 metų, skirta Vasa-
rio 16-osios Lietuvos nepriklausomy-
bės aktui. 21:30 Emilija iš Laisvės alė-
jos. N-7. 23:35 Premjera. Laiškai Sofijai. 
N-7. 01:25 Lietuvos šarvai. 1918–1923. 
(kart.). 02:15 „Aš – dalis Tavęs“. Šventi-
nis koncertas iš Kauno „Žalgirio“ are-
nos. (kart.). 04:20 Šiandien prieš 100 
metų, skirta Vasario 16-osios Lietu-
vos nepriklausomybės aktui. (kart.). 
04:50 Stilius. Gyvenimo būdo žurna-
las. (kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, vasario 17 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/48, 2/49 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 51 s. 07:30 Premjera. Detekty-
vė Miretė. 11 s. 07:45 Premjera. Džero-
nimas 3. 3/25 s. 08:10 Karinės paslap-
tys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:50 Sveikini-
mų koncertas. 13:50 SIL – Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:20 SIL – Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Pusfinalis. 18:30 SIL – 
Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. 
Konkursas „Oro karalius“. 19:30 Sti-
lius. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 „Eurovizija 2018“. 23:20 Džeris 
Magvairas. N-7. 01:35 Taikinys Nr. 1. 
N-14. (kart.). 04:00 Karinės paslaptys. 
(kart.). 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, vasario 18 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
24 s. Skiautinė. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:25 Mūsų 
gyvūnai. 11:50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gvadalkivyras. Didžioji upė. 
(subtitruota). 12:45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Užburianti Indo-
nezija. 2 d. Milžinų salos. (subtitruota). 
13:30 Klausimėlis.lt. 13:50 SIL – Kara-
liaus Mindaugo krepšinio taurė. Rung-
tynės dėl 3 vietos. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 SIL – 
Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. 
Snaiperių konkursas. 17:00 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:10 Sportas. 17:13 
Orai. 17:20 SIL – Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Finalas. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 21:55 Amžinai kartu. 
23:25 Laiškai Sofijai. N-7. (kart.). 01:10 
Pasaulio dokumentika. Gvadalkivyras. 
Didžioji upė. (subtitruota, kart.). 02:05 
Pasaulio dokumentika. Užburianti In-
donezija. 2 d. Milžinų salos. (subtitruo-
ta, kart.). 02:50 Savaitė. (kart.). 03:45 
„Eurovizija 2018“. (kart.).

Pirmadienis, vasario 12 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Kalnų slidi-
nėjimas. Moterys. 08:35 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Dailusis čiuoži-
mas. 12:10 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. 13:00 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Akrobatinis sli-
dinėjimas. Vyrai. Gūbrinis. 16:00 TV3 
sporto žinios. 16:25 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sporto ži-
nios. 19:40 TV3 orai. 19:45 Šviesoforas 
(9). N-7. 20:15 Miestas ar kaimas. 21:00 
Pasmerkti 4 (5). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sporto žinios. 22:40 
TV3 orai. 22:45 Dantės viršukalnė. N-7. 
01:00 Gaudynės (10). N-7. 01:50 Specia-
lioji jūrų policijos tarnyba (1). N-7. 02:40 
Gražuolė ir pabaisa (2). N-7. 03:30 Pel-
kė (3). N-7. 04:20 Paskutinis iš vyrų (19). 
N-7. 04:45 Paskutinis iš vyrų (20). N-7. 
05:10 Paskutinis iš vyrų (21). N-7.

Antradienis, vasario 13 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Snieglenčių 
sportas. Vyrai. Pusvamzdis. 08:00 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Kalnų 
slidinėjimas. Vyrai. Kompleksinis sly-
dimas. 09:25 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Akmenslydis. 10:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Snieglen-
čių sportas. Moterys. Pusvamzdžio fi-
nalas. 10:30 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. Vyrų ir moterų 
individualus sprintas. 12:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Greitasis 
čiuožimas trumpuoju taku. 13:00 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Slidi-
nėjimas. Vyrų ir moterų individualus 
sprintas. 15:00 Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Rogučių sportas. Mote-
rys. Vienetų rungtis. 16:00 TV3 spor-
to žinios. 16:25 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sporto žinios. 
19:40 TV3 orai. 19:45 Šviesoforas (10). 
N-7. 20:15 Prieš srovę. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (6). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sporto žinios. 22:40 
TV3 orai. 22:45 Karštos galvos! 2. N-7. 
00:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (11). N-7. 01:30 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (2). N-7. 02:20 Gra-
žuolė ir pabaisa (3). N-7. 03:10 Pelkė (4). 
N-7. 04:00 Pelkė (5). N-7.

Trečiadienis, vasario 14 d. 
04:45 Televitrina. 05:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Kalnų slidi-
nėjimas. Moterys. Slalomas. 08:25 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Dailu-
sis čiuožimas. Porų trumpoji progra-
ma. 10:45 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Šiaurės dvikovė. 12:00 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Greita-
sis čiuožimas. Moterys. 1000 m. 13:05 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Bi-
atlonas. 15:00 Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Rogučių sportas. Dveje-
tų rungtis. 16:00 TV3 sporto žinios. 
16:25 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sporto žinios. 19:40 TV3 orai. 
19:45 Šviesoforas (11). N-7. 20:15 Gero 
vakaro šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (7). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sporto žinios. 22:35 TV3 orai. 22:40 Vi-
kinglotto. 22:45 Ilgiausia kelionė. N-7. 
01:20 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę (12). N-7. 02:10 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (3). N-7. 03:00 Gra-
žuolė ir pabaisa (4). N-7. 03:50 Pelkė 
(6). N-7. 04:40 Paskutinis iš vyrų (22). 
N-7. 05:05 Naujokė (1). N-7.

Ketvirtadienis, vasario 15 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Snieglenčių 
sportas. Vyrai. 08:00 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Skeletonas. Vyrai. Vie-
netų rungtis. 08:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Slidinėjimas. Moterys. 
10 km lenktynės. 10:15 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Dailusis čiuo-
žimas. Porų laisvoji programa. 13:00 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Bia-
tlonas. 15:00 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Rogučių sportas. Komandi-
nės varžybos. 16:00 TV3 sporto žinios. 
16:25 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sporto žinios. 19:40 TV3 orai. 
19:45 Šviesoforas (12). N-7. 20:15 Farai. 
N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (8). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sporto ži-
nios. 22:40 TV3 orai. 22:45 Nepriklau-
somybės diena. N-7. 01:40 Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę (13). N-7. 02:30 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (4). 
N-7. 03:20 Gražuolė ir pabaisa (5). N-7. 
04:10 Pelkė (7). N-7. 05:00 Naujokė (2). 
N-7. 05:20 Naujokė (3). N-7.

Penktadienis, vasario 16 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Snieglen-
čių sportas. Moterys. Pusvamzdžio fi-
nalas. 08:00 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. 09:50 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. 
Vyrai. Rusijos olimpinių atletų rinktinė 
- Slovėnija. 12:00 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas. Vy-

Pirmadienis, vasario 12 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (21). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (18). 07:30 „Tomas ir 
Džeris“ (28). 08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (50). N-7. 09:00 PREMJERA 
Rytas su LNK. 11:00 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:00 KK2 penktadienis (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (91). 14:25 „Dvi 
širdys“ (537). 14:55 „Dvi širdys“ (538). 
15:25 „Dvi širdys“ (539). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (540). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Paveldėtoja“ (7). N-7. 
20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Oušeno tryliktukas. N-7. 00:55 
„Dalasas“ (2). N-7. 01:40 Rizikinga er-
zinti diedukus 2 (kart.). N14.

Antradienis, vasario 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (22). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (19). 07:30 „Tomas ir 
Džeris“ (29). 08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (51). N-7. 09:00 PREMJERA 
Rytas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:00 Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 
Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ 
(92). 14:25 „Dvi širdys“ (541). 14:55 „Dvi 
širdys“ (542). 15:25 „Dvi širdys“ (543). 
15:55 „Dvi širdys“ (544). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Paveldėto-
ja“ (8). N-7. 20:30 Kitu kampu. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Nepavykęs sandė-
ris. N14. 00:20 „Dalasas“ (3). N-7. 01:10 
Oušeno tryliktukas (kart.). N-7.

Trečiadienis, vasario 14 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (23). 07:00 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (20). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (30). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (52). N-7. 09:00 PREM-
JERA Rytas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:00 Visi už vieną (kart.). 
N-7. 12:30 Kitu kampu (kart.). 13:25 

„Rožių karas“ (93). 14:25 „Dvi širdys“ 
(545). 14:55 „Dvi širdys“ (546). 15:25 
„Dvi širdys“ (547). 15:55 „Dvi širdys“ 
(548). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 „Paveldėtoja“ (9). N-7. 20:30 
Moterys prieš vyrus. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Kvaila, beprotiška meilė. 
N14. 00:50 „Dalasas“ (4). N-7. 01:40 Ne-
pavykęs sandėris (kart.). N14.

Ketvirtadienis, vasario 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (24). 07:00 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (21). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (31). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (53). N-7. 09:00 PREM-
JERA Rytas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:00 Visi už vieną (kart.). 
N-7. 12:30 Moterys prieš vyrus (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (94). 14:25 
„Dvi širdys“ (549). 14:55 „Dvi širdys“ 
(550). 15:25 „Dvi širdys“ (551). 15:55 
„Dvi širdys“ (552). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Tamsioji ban-
ga. N14. 00:40 „Dalasas“ (5). N-7. 01:30 
Kvaila, beprotiška meilė (kart.). N14. 
03:25 Alchemija IV. 03:50 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, vasario 16 d. 
06:45 Dienos programa. 06:50 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (8). 07:15 
„Madagaskaro pingvinai“ (22). 07:40 
„Tomas ir Džeris“ (32). 08:10 Tomas ir 
Džeris sutinka Šerloką Holmsą. 09:05 
Šarlotės voratinklis. 10:55 Rango. 13:00 
Ciucikas. 14:45 Nuotakų karai. N-7. 
16:30 Kaukė. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:32 Šimtmečio 
penktadienis. N-7. 21:30 K.Kerbedžio 
koncertas „Mano balsas“. 23:20 Neri-
mo dienos. N14. 01:30 Tamsioji ban-
ga (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (21) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (31) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“ (9). 07:45 „Kung Fu 
Panda“ (23). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(24). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (4). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (22). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (23). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (24). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (68). 10:00 KINO PUSRYČIAI Ste-
buklingas nuotykis. 11:40 PREMJE-
RA Mano blogiausi metai mokykloje. 
13:25 Rembo sūnus. N-7. 15:15 Skola 
tėtušiui. 17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPER-
KINAS Kung Fu Panda. 21:25 PREMJE-
RA Naktis su uošviu. N14. 23:10 Vaiki-
nams tai patinka! N14. 01:00 Nerimo 
dienos (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (22) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (32) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“ (10). 07:45 „Kung 
Fu Panda“ (24). 08:10 „Keista šeimy-
nėlė“ (25). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(5). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (25). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (26). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (27). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (69). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ (35). 
10:10 Ant bangos. 11:55 „Pričiupom!“ 
(4). 12:25 Monte Karlas. N-7. 14:30 Au-
klės dienoraštis. N-7. 16:40 Ne vienas 
kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 PREM-
JERA Mes vieno kraujo. Muzikinis ta-
lentų šou. 22:00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas. N-7. 00:35 Juoda-
sis griaustinis. N14. 02:20 Vaikinams tai 
patinka! (kart.). N14.

Pirmadienis, vasario 12 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (31). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (375) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (730) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (50) (kart.). N-7. 10:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (24) (kart.). 
N-7. 11:35 „Stoties policija“ (22) (kart.). 
N-7. 12:40 „Teisingumo agentai“ (36) 
(kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (376). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (731). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(51). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (1). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (23). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:30 PREMJERA Visi už vieną. 
N-7. 21:00 Atpildas. N14. 22:50 Demo-
nų miškas (kart.). N14. 00:35 „Gyvi nu-
mirėliai“ (8) (kart.). N14. 01:40 „Juoda-
sis sąrašas“ (11) (kart.). N-7. 02:25 „Di-
dysis atodrėkis Amerikoje“ (3) (kart.).

Antradienis, vasario 13 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (32). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (376) 
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rų trumpoji programa. 13:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Akrobatinis 
slidinėjimas. Moterys. 14:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Šuoliai su sli-
dėmis. Vyrai. 16:00 TV3 sporto žinios. 
16:30 Krudžiai. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sporto žinios. 19:40 TV3 orai. 19:45 
100-mečio šou. Vasario 16-oji. 21:45 
Tadas Blinda. Pradžia. N-7. 00:00 Bran-
genybių medžiotojai. N-7. 02:10 Nepri-
klausomybės diena. N-7. 04:40 Naujo-
kė (4). N-7. 05:05 Naujokė (5). N-7. 05:30 
Naujokė (6). N-7. 05:50 Naujokė (7). N-7.

Šeštadienis, vasario 17 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladinas 

(12). 07:00 Ančiukų istorijos (5). 07:30 
Keršytojų komanda (7). N-7. 08:00 Ala-
dinas (13). 08:30 Superekspertai. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 
10:00 Aplink Lietuvą. 11:00 Svajonių 
ūkis. 11:30 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. Moterys. 4x5 
km estafetės. 12:45 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Akmenslydis. 13:15 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Biatlo-
nas. 14:10 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Rusijos olim-
pinių atletų rinktinė - JAV. 16:30 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Dailu-
sis čiuožimas. Vyrų laisvoji programa. 
18:00 Misija: vestuvės. N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sporto žinios. 
19:35 TV3 orai. 19:40 Eurojackpot. 
19:45 Ilgai ir laimingai. Pelenės isto-
rija. N-7. 22:15 Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas. 1 dalis. N-14. 00:45 
Vizijos. S. 02:10 Tadas Blinda. Pradžia. 
N-7. 04:05 Naujokė (8). N-7. 04:30 Nau-
jokė (9). N-7. 04:55 Naujokė (10). N-7. 
05:20 Naujokė (11). N-7. 05:45 Naujo-
kė (12). N-7.

Sekmadienis, vasario 18 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (13) (kart.). 07:00 Ančiukų istorijos 
(6). 07:30 Keršytojų komanda (8). N-7. 
08:00 Statybų gidas. 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas (8). 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Žiemos olimpi-
nės žaidynės 2018. Slidinėjimas. Vyrai. 
4x10 km estafetės. 13:15 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Biatlonas. 14:15 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Le-
do ritulys. Vyrai. Kanada - Pietų Korė-
ja. 16:30 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Greitasis čiuožimas. 18:00 Rau-
donas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sporto žinios. 19:40 TV3 orai. 19:45 
Geriausi mūsų metai. 100-mečio šou. 
22:15 Jūrų pėstininkas. N-14. 00:05 Po 
šia oda. N-14. 02:10 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 1 dalis. N-14. 
04:10 Naujokė (13). N-7. 04:35 Naujokė 
(14). N-7. 05:00 Naujokė (15). N-7. 05:20 
Naujokė (16). N-7.
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(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (731) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia tar-
nyba“ (51) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ 
(1) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties policija“ 
(23) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (377). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (732). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (52). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (2). 
N-7. 17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(25). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (24). 
N-7. 20:00 Info diena. 20:30 PREMJE-
RA Visi už vieną. N-7. 21:00 Amerikos 
nindzė. Susidorojimas. N-7. 23:05 At-
pildas (kart.). N14. 00:50 „Juodasis są-
rašas“ (20). N-7. 01:40 „Pragaro katy-
tė“ (18) (kart.). 02:25 Vaikystė laukinė-
je gamtoje (kart.).

Trečiadienis, vasario 14 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (33). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (377) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (732) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia tar-
nyba“ (52) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ 
(2) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (25) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (24) (kart.). N-7. 13:40 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (378). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas“ (733). N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (53). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (3). N-7. 17:50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (26). N-7. 18:55 „Stoties poli-
cija“ (1). N-7. 20:00 Info diena. 20:30 
PREMJERA Visi už vieną. N-7. 21:00 
Plieniniai rykliai. N14. 22:55 Ameri-
kos nindzė. Susidorojimas (kart.). N-7. 
00:50 „Juodasis sąrašas“ (21). N-7. 01:40 
„Pragaro katytė“ (1) (kart.). 02:35 „Kas 
žudikas?“ (15) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, vasario 15 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (34). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (378) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (733) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia tar-
nyba“ (53) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ 
(3) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (26) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (1) (kart.). N-7. 13:40 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (379). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas“ (734). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (54). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (4). N-7. 17:50 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (27). N-7. 18:55 „Sto-
ties policija“ (2). N-7. 20:00 Info diena. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Tylus įniršis. N14. 23:05 Plieniniai ry-
kliai (kart.). N14. 00:55 „Juodasis sąra-
šas“ (22). N-7. 01:40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (4) (kart.). N-7. 02:25 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 02:50 Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio triumfas.

Penktadienis, vasario 16 d. 
07:20 „F. T. Budrioji akis“ (35). 

08:20 Dingęs debesų žmonių miestas. 
09:20 Slapta misija. Tel Halafo atradi-
mas. 10:20 Gintaro kelias I. Stebuklin-
gas antspaudas. 11:20 Gintaro kelias 
II. Tamsusis karavanas. 12:20 „F. T. Bu-
drioji akis“ (31) (kart.). 13:20 Raudona 
Linija. N-7. 14:15 Raudona Linija. N-7. 
15:10 Raudona Linija. N-7. 16:05 Rau-
dona Linija. N-7. 17:00 Raudona Lini-
ja. N-7. 18:00 Neriam. N-7. 19:40 Trys 
muškietininkai. N-7. 21:50 Grėsminga 
žemė. N14. 23:50 Tylus įniršis (kart.). 
N14. 01:40 „Juodasis sąrašas“ (23). N-7. 
02:25 Trys muškietininkai (kart.). N-7.

Šeštadienis, vasario 17 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (32) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (33) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (34) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 „Pavariau“ (5). N-7. 10:30 
„Pragaro katytė“ (2). 11:30 „Slaptas lo-
kių gyvenimas“ (1). 12:40 „Reali mis-
tika“ (12). N-7. 13:40 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (1). N-7. 14:40 „Kas žu-
dikas?“ (16). N-7. 15:50 „Detektyvų is-
torijos“ (2). N-7. 16:50 „Nutrūkę nuo 
grandinės“ (1). 17:20 Džonas Q. N-7. 
19:30 Dainuok mano dainą. 21:30 MA-
NO HEROJUS Gelbėjimo misija. N-7. 
23:15 AŠTRUS KINAS Pragaras Konek-
tikute. N14. 01:10 „Juodasis sąrašas“ 
(22) (kart.). N-7. 01:55 „Juodasis sąra-
šas“ (23) (kart.). N-7. 02:40 Džonas Q 
(kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 18 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

natas Tauragėje (kart.). 07:30 „F. T. Bu-
drioji akis“ (35) (kart.). 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas Akmenėje. 10:00 „Pavariau“ (6). 
N-7. 10:30 „Pragaro katytė“ (3). 11:30 
„Slaptas lokių gyvenimas“ (2). 12:40 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (64). 13:10 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ (65). 13:40 Svei-
kinimai. 16:00 „Policijos akademija“ 
(19). N-7. 16:55 Prezidento sprendimas. 
N-7. 19:30 „Kvapų detektyvas“ (7). N-. 
20:40 „Kvapų detektyvas“ (8). N-. 21:50 
„Juodasis sąrašas“ (12). N-7. 22:45 „Gy-
vi numirėliai“ (9). N14. 23:50 Gelbėji-
mo misija (kart.). N-7. 01:30 Preziden-
to sprendimas (kart.). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Šiaulių apygardos prokuratūra 
Šiaulių apygardos teismui perda-
vė baudžiamąją bylą, kurioje kal-
tinamosiomis tapo dar dvi šiau-
lietės – neseniai teismo sprendi-
mu „praregėjusios“ buvusios Sei-
mo nario Edvardo Žakario padė-
jėjos Virginijos Račienės dukra 
33 metų slaugytoja Eglė Ruzgie-
nė bei 47 metų socialinė darbuo-
toja Rita Jankauskienė.

Moterims teks stoti prieš teis-
mą dėl joms, manoma, nepagrįs-
tai nustatyto darbingumo lygio.

Šioje baudžiamojoje byloje 
kaltinimai dėl piktnaudžiavi-
mo tarnyba, sukčiavimo ir do-
kumentų klastojimo pateikti ir 
Respublikinės Šiaulių ligoninės 
Konsultacijų poliklinikos gydy-
tojai oftalmologei Danutei Mil-
kintienei, kuri įtariama padėju-
si minėtoms šiaulietėms apgaule 
įgyti teisę į neva netekto darbin-
gumo dėl regėjimo funkcijų su-
trikimo pensijų išmokas.

Praėjusių metų lapkričio pa-
baigoje Lietuvos apeliacinis teis-
mas gydytoją D. Milkintienę pri-
pažino kalta dėl analogiškų nu-
sikalstamų veikų kitoje baudžia-
mojoje byloje – dėl nepagrįstai 
nustatyto regėjimo neįgalumo 
buvusiai Seimo nario E. Žakario 
buvusiai padėjėjai ir Šiaulių mies-
to tarybos narei V. Račienei.

STT pareigūnams tiriant šią 
bylą, paaiškėjo, kad regėjimo su-

trikimus simuliuoti galėjo ne tik 
dėl sukčiavimo jau nuteista V. Ra-
čienė, tačiau ir jos dukra E. Ruz-
gienė bei pažįstama R. Jankaus-
kienė, kurios taip pat yra dirbu-
sios buvusio Seimo nario padė-
jėjomis ar visuomeninėmis kon-
sultantėmis.

STT Šiaulių valdybos parei-
gūno atlikto ikiteisminio tyri-
mo duomenimis, pagal gydytojos 
D. Milkintienės parengtus medi-
cininius dokumentus šioms šiau-
lietėms Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnyboje buvo 
nustatytas tikrovės neatitinkan-
tis darbingumo lygis. Pradėjus šį 
ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 
E. Ruzgienė galimai nepagrįstai, 
apgaule savo naudai nuo 2014 iki 
2016 metų iš Valstybinio socia-
linio draudimo fondo valdybos 
Šiaulių skyriaus gavo daugiau 
kaip 6 000 eurų išmokų dėl jai 
nustatyto neįgalumo – neva dide-
lių regėjimo funkcijų sutrikimų.

Lygiai taip pat, tik gerokai 
didesnę sumą – daugiau nei 18 
tūkstančių eurų – nuo 2007 iki 
2017 metų gavo ir R. Jankauskie-
nė. Vykstant ikiteisminiam tyri-
mui ir R. Jankauskienei piktybiš-
kai atsisakant pasitikrinti regė-
jimo būklę, 2017 metais Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba savo sprendimu R. Jan-
kauskienę pripažino darbinga 
100 procentų.

Praregėti priverstos vis daugiau Šiaulių 
„aklųjų“

Edita Karklelienė www.skrastas.lt rašo apie nustatytus nau-
jus piktnaudžiavimo neįgalumo išmokomis atvejus. 

Neįgaliesiems atvertos 
paskui šeimininką 
keliaujančio namo 

paslaptys

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Buriatijos istorijos muzie-
juje Ulan Udėje šią žiemą 
nemaža ekspozicijos da-
lis įrengta taip, kad ir ne-
įgaliesiems būtų patogu 
ją apžiūrėti. Naują muzie-
jaus skyrių labai pamėgo 
visi lankytojai, ypač – pa-
tys mažiausi. Ir neįgalūs, 
ir sveiki nemėgsta barjerų!

Anot L. Šatienės, „gyvenimas – 
tai mozaika, kurią  gali  sukur-
ti tik pats žmogus“. Į jos gyveni-
mo mozaiką įkrito ir juodos spal-
vos krislelių, kuriuose atsispindi 
praradimai, onkologijos grima-
sos. „Tai akimirkos, gyvenimą 
pasukusios ta linkme, kur, tary-
tum atsvara, gimė poezija, smul-
kūs, iš širdies išplaukę meno kū-
riniai“, – prisipažįsta kūrėja.

L. Šatienė – marijampolietė, 
17 metų gyvenusi ir dirbusi Jo-
navoje, 2008aisiais persikėlė į 
Upninkus. Čia netruko įsilieti į 
vietos kultūros centro meno mė-
gėjų pulką, o įsikūrus Dienos cen-
trui pradėjo vadovauti naujai su-
burtai „Upninkų senjorų“ grupei.

Kurti eilėraščius Laimutė 
pradėjo dar mokydamasi mokyk
loje. Kūrinių pluoštelis vis kaupė-
si. Rinkinys „Dūžiai širdyje“ pa-
sirodė 2004aisiais. O po kelerių 
metų ji spaudai pateikė kitą rin-
kinį, pavadintą „Sudraskykime 
tylą“. Pagal jos eilėraščių „Tikėji-
mas“ ir „Negailėkim širdies“ teks-
tus yra sukurtos melodijos, ku-
rioms šiltai plojo Airijos lietuvių 
bendruomenė. Praėjusiais me-
tais skaitytojams buvo pateiktas 
keturių kuriančių upninkiečių – 

Anos Aleksandravičienės, Dan-
guolės Vasiliauskienės, Mykolo 
Kručo ir L. Šatienės – eilėraščių 
rinkinys „Keturiese“. 

Tapusi „Upninkų senjorų“ 
vadove, ji stengėsi pasidalyti su 
žmonėmis savo meniniais gebė-
jimais. Taip gimė rankdarbiai 
iš skiaučių, molio, skoningi at-
virukai, pasiteisino papuošalų 
gamybos sumanymas.

Spalvų paletę ir gamas ji iš-
mėgino tik prieš kelerius metus. 
Paveiksluose – širdies padik-
tuotos temos, peizažai. Kartais 
ten sugula net sapnuose regėti 
vaizdai. „Negaliu atsispirti kū-
rybos procesui, mane skatina 
mintis, kylanti galvoje, kažkas 
vedžioja ranką“, – kukliai pasa-
koja pašnekovė.

O ir kitos veiklos nestinga – 
susibūrę upninkiečiai išleido 
pirmą  bendruomenės almana-
chą „Upninkų kraštas“, o kur 
dar įvairios popietės, renginiai, 
poezijos skaitymo vakaronės, 
dalyvavimas šventėse.

„Man tinka vieno Rytų iš-
minčiaus pasakymas: „Nesvar-
bu, kiek dienų yra gyvenime, 
svarbu, kiek dienoje yra gyve-
nimo“, –sako L. Šatienė.

L. Šatienė: gyvenimas – tai mozaika, 
kurią kuria pats žmogus

Portale www.jonavosnaujienos.lzinios.lt Irena Nagulevičienė ra-
šo apie Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos narę Laimutę Šatie-
nę, kuri buvo ilgametė Socialinės paramos skyriaus vedėja,  glo-
bojo rajono neįgaliųjų organizacijas. Dabar moteris kuria įvai-
rius rankdarbius, poezijos posmus, dalija šviesą bendruomenei. 

Kuklūs planai – 
pribloškiantys rezultatai

Išties, Ulan Udės muziejinin-
kai, pateikę paraišką materia-
linei paramai įrengti neįgalie-
siems lengvai prieinamą ekspo-
ziciją, nesitikėjo sulaukti tokio 
populiarumo. Už gautus pinigus 
jie pertvarkė muziejų (panaiki-
no slenksčius pirmame ir antra-
me aukšte, pakeitė groteles ties 
pagrindiniu įėjimu, vietoj laip-
tų įrengė pandusus, patobulino 
tualetų kabinas – visur gali va-
žiuoti vežimėliu). Taip pat įrengė 
naują, interaktyvią ekspoziciją, 
kuri išdėstyta jurtos formos pa-
talpoje. Čia sukaupti daiktai, ku-
rie daug šimtmečių lydėjo klajo-
klius buriatus, nuolat genančius 
savo didžiules bandas iš vienos 
ganyklos į kitą.

Be abejo, eksponuojami ne 
originalūs daiktai, bet tikslios 
jų kopijos. Tradiciniai amatai 
dar nepamiršti, tad meistrai 
mielai užpildė muziejaus jurtą 
savo dirbiniais. Negalią turin-
tys lankytojai čia jaučiasi lyg 
rojuje. Judantieji vežimėliais pa-
tys privažiuoja prie sudominu-
sių eksponatų, neregius palydi 
gidas ir leidžia liesti viską, apie 
ką pasakoja.

Kiekviena tauta turi savo 
simbolių, o buriatams, nors ir 
tapusiems sėsliais, jurta yra ne 
šiaip protėvių mėgtas būstas 
(dar ir dabar populiarus), bet 
ir viso pasaulio centras. Nega-
lią turintys buriatai, dažnai tik 
daugiabučius pažinę, dabar ga-
li prisiliesti prie tėvų vaikystėje 
sektos pasakos ir įsitikinti, kad 
ji – neišgalvota. Iš tikrųjų anks-
čiau taip gyventa.

Ką buriatams reiškia 
jurta

Jurta – tradicinis buriatų 
būstas. Kilnojamas karkasinis 
būstas, kuriame vasarą vėsu, 
o žiemą – šilta. Daug šimtme-
čių taip gyventa. Būstą tobu-
lino, išmėgino įvairius staty-
mo ir išmontavimo būdus, kol 
kiek vienas regionas atrado sa-
vo jurtą.

Buriatijos jurtos – iš veltinio 
(arba medinės, pastarosios skir-
tos vasarai). Visi konstrukcijos 
elementai pritaikyti vidutinio 
ūgio žmogui. Sienų sekcijos tvir-
tinamos plonomis medinėmis 
lentelėmis. Jos tarpusavyje suri-
šamos ašutų virvelėmis, kurios 
yra nepaprastai tvirtos (net ir su-
drėkusios lieka gerai įtemptos).

Orientuojamasi į saulę. Pa-
kabinamos medinės durys bū-
tinai atsuktos į pietus. Beje, 
buriatai niekada nekalbės prie 
durų, per slenkstį, nes tai blo-
gas ženklas. Rytais saulės spin-
duliai pirmiausia krenta į guo-
lio galvūgalį. Užteks miegoti! 
Ypatingas vaidmuo skiriamas 
viduryje įrengtam ugniakurui. 
Jį saugoja kelios griežtos taisy-
klės: negalima suteršti ugnies 
(mesti į ją šiukšles ar pilti van-
denį), negalima liesti ugnies 
peiliu, negalima sėdėti ar gulė-
ti nukreipus į ugnį kojas.

Jei ateina svečias, jis turi 
palikti lauke savo ginklą ar net 
peilį. Žodžiu, jurta – buriatų 
gyvenimo centras. Sovietme-
tis neįstengė jo sunaikinti. Mu-
ziejaus mokslinis darbuotojas 
Dmitrijus Frolovas sako: „Jur-
ta – tai mažas pasaulis su savo 
taisyklėmis, protingomis tradi-
cijomis. Tokioje mažoje teritori-
joje viskas turi būti apgalvota. 
Mūsų jurta – daug didesnė nei 
natūrali, nes kitaip negalėtu-
me išdėstyti eksponatų ir pa-
kviesti į vidų lankytojų. Rodo-
me, kur vaikams skirtas plotas, 
o kur suaugusiųjų zona. Gali-
ma būtų kalbėti kelias dienas, 
tiek daug čia visko. Lankytojai 
grįžta ne vieną kartą... Juos ža-
vi gyvenimas jurtoje. Buriatas 

ne bet kaip paduoda pialą sve-
čiui, ne bet kaip padeda jo gal-
vos apdangalą. Šimtai, tūkstan-
čiai nerašytų taisyklių...“

Iš praeities į ateitį
Buriatijoje neįgalieji pas-

taraisiais metais išties pato-
giau jaučiasi viešosiose erdvė-
se. Fondas „Visuomenė be bar-
jerų“, kuris parėmė ir muziejaus 
pritaikymą, pasirūpino, kad bū-
tų nupirktas specialus vežimė-
lis maudymuisi. Mažiau barje-
rų beliko (daug jų visai išnyko) 
pagrindinėje šventykloje, Ulan 
Udės geležinkelio stotyje ir oro 
uoste, kelete muziejų, mies-
to parke. Šie objektai įtraukti 
į inkliuzinį turistinį Buriatijos 
maršrutą. 

Puiku, kad laimėję regioni-
nio fondo paramą muziejinin-
kai ne tik pertvarkė patalpas, 
bet dar įrengė naują ekspozici-
ją – tikrą paminklą savo tautos 
praeičiai. Daug kartų per metus 
buriatams tekdavo su savo jur-
tomis keltis vis į naujas vietas, 
kad gyvuliai (arkliai, avys, ož-
kos, raguočiai ir net kupranu-
gariai) turėtų kur ganytis. Kie-
kvienas daiktelis jurtoje priva-
lėjo turėti savo vietą, kitaip po 
kiekvieno persikėlimo būtų ki-
lęs chaosas. Kaip bebūtų keista, 
neįgaliesiems tokia griežta tvar-
ka – labai suprantama ir jų gyve-
nime taip pat būtina... 

Muziejų užplūdusios eks-
kursijos sutinkamos labai sve-
tingai. Skamba liaudiška muzi-
ka, lankytojai vaišinami žalią-
ja arbata. Neįgaliųjų čia niekas 
nestabdo, nieko nedraudžia. Ga-
li įtempti lanką ir išmėginti jo 
stiprumą, gali išglostyti lente-
lę arbatai pjaustyti, prie kurios 
dar ir specialus peiliukas su ka-
bliuku. Gali prisiliesti prie tapy-
tų skrynių, užtiesalų. Ant vienos 
sienos kabo didžiulis iš veltinio 
pagamintas pano, kuriame pa-
vaizduoti 12 Rytų kalendoriaus 
simbolių. Jį sukūrė ir muziejui 
padovanojo tautodailininkai iš 
Chulunbuirskio.

Buities rakandai, amatų 
reik menys suteikia daug žinių 
apie buriatų gyvenimą anks-
čiau ir dabar, kai tautinės tra-
dicijos vėl atgimsta.  
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALiKiENėMeistrai mielai užpildė muziejaus jurtą savo dirbiniais.

Judantieji vežimėliais patys privažiuoja prie sudominusių eksponatų.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“ „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 
Jam skirta 5 tūkst. eurų finansinė valstybės parama.

Pirmasis vaikystės 
streikas

Prie kūrybos 
šaltinio

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Užgavėnių belaukiant 
Tokia pilka žiema,
Dangus vis verkia lietumi.
Ir sniego patalų nėra,
O medžiai stovi išrengti,

Tai kam tokia tu reikalinga,
Be sniego, šalčio ir pūgų?
Vaikai roges seniai užmiršo,
Klampot per purvą nesmagu.
 
Tik varnos džiaugiasi žiema,
Nešalta medžiuose joms suptis.

Man nepatinka ši žiema,
Kviečiu pavasarį užsukti.
 
Išeik, tu netikra esi,
Geruoju neisi – išvarysim.
Su kaukėmis ir su triukšmu
Tau galą padarysim.

Saulutę kviečiame – sugrįžk
Ir želmenėlį iš miegų prikelki.
Pabust, žmogau, ir tu turi – 
Žiūrėk, pavasaris jau aušta.

Vladislovas KiRKiCKAs
Tauragė

Žiemos tyla
Ant šakų žiba perlų karoliai,
Eglės nuometais puošia kasas.
Pilnaty skęsta mėlyni toliai, 
Mirksi žvaigždės pro medžių 

šakas. 

Į pusnynus sutūpę pušelės 
Tarsi nuotakos laukia piršlių. 
Baltas beržas, palinkęs prie kelio,
Vis dar ilgis jaunystės dienų. 

Žemė miega po antklode balta,
Kaip mergaitė pūkų pataluos.
Lengvos snaigės vis krenta ir 

krenta,
Ir pasislepia sniego kalnuos.

Gyvenimo kelionė
Mūsų gyvenimas – knyga.
Gal perskaityta, gal dar ne.
Tartum sakmė – ilga, ilga, 
Su nerimu ir svajone.

Kiek daug toj knygoje klaidų, 
Daug neteisybės, nevilties...
Kaip maža džiaugsmo valandų
Ir spindulėlių ateities.

Ir einam, kaip kuriam nulemta:
Vieni palinkę nuo naštos,
Kiti aukštai iškėlę galvas,
Pilni puikybės ir klastos.

Dažnai suklumpam neištvėrę
Ir sakome „Nebėr prasmės...“
Tačiau sustokim valandėlei,
Atsigaivinkim iš versmės.

Pasidalinkim duonos riekę
Su svetimu ir su savu 
Ir eikime kartu į priekį
Sunkiu gyvenimo keliu. 

Tas kelias veda tolumon,
Kur pasislėpus nežinia.
Tikėkim – grįšime namo,
Kur supasi balta vyšnia.

Aldona RAišiENė, Kupiškio r. 

Sniegas
Baltas, purus kilimas, iš 

dangaus besileidžiančios snai-
gės, apšarmojusios medžių ša-
kos. Tokį džiaugsmą žmogaus 
akiai, palaimą sielai dovano-
ja žiema, žerdama rieškučio-
mis sniegą, kartais pagąsdin-
dama pūgomis, šaltuku. Bet 
viską atperka akinantis sniego 
baltumas. Gera žiūrėti į žėrin-
čius saulės spinduliuose snie-
go kalnelius ir laukti ateinan-
čio pavasario. 

Sniegenos 
Mačiau ant medžio nutū-

pusias sniegenas. Žavėjausi jų 
raudonomis plunksnelėmis, 
bet paukštytės patupėjo ir nu-
skrido. Draugės šventiniame 
atviruke radau savo pamėg-
tus plunksnuočius. Ir nesvar-
bu, kad paukštytės tik nupieš-
tos. Jos išsaugo pakilią nuotai-
ką ir mano likimo draugės kar-
tu su sveikinimu dovanotą nuo-
širdumą. 

Pėdos
Žiemos baltą kilimą žmonės 

išpėduoja didesnėms pėdomis ir 
mažomis pėdutėmis. Žiūriu į tą 
pėdučių žemėlapį sniege ir mąs-
tau apie žmones – kur jie ėjo, kur 
skubėjo tuo baltuoju sniego ki-
limu. Visa širdimi tiems keliau-
tojams linkiu, kad pėdos vestų į 
šiltus ir jaukius namus.

Šeduva
Mano mažas, kuklus mieste-

li. Be spalvotų šviesų, be didžiu-
lių parduotuvių vitrinų. Užtat 
su nuoširdžiais žmonėmis, šla-
mančiais lapais, šimtamečiais 
ąžuolais, bronzos sidabru tvis-
kančiais bažnyčios bokštais, me-
džiais apsodintų kapinaičių tyla, 
senojo malūno sparnų šlamesiu, 
su rudens auksu, žiemos sidabru, 
pavasario lietumi ir obelų žydėji-
mu. Mano Šeduva, mano gimtine. 
Tu pati gražiausia. Tau ir tik tau 
švenčiausia vieta mano širdyje. 

Aušra VERBLiUdAVičiūtė, 
Šeduva 

Geriausiai iš savo vaikystės 
prisimenu broliuką, kele-

tą metų už mane vyresnį, ir di-
džiulį kiemą, kuriame dažniau-
siai su juo žaisdavome.

Kiemas... Iš pietų pusės sto-
vėjo gyvenamasis namas, ryti-
niame pakraštyje teliuškavo di-
džiulė gili kūdra, aptverta visu 
kiemo pakraščiu. Kartais girdė-
davau joje kurkiančias varles, 
kurios turėdavo dalintis van-
deniu su ten plaukiojančiais ka-
rosais. Šiaurinėje pusėje stovė-
jo ilgi tvartai, kuriuos iš vakari-
nės pusės dar prailgino prista-
tyta daržinė. Vakarinėje kiemo 
pusėje – klojimas, o aplink jį au-
go nemažas medžių gojelis. Mes 
jį vadindavome drebulynu, bet 
ten daugiau augo berželių ir ki-
tų medžių, net grybai dygdavo.

Visi tušti kiemo tarpai bu-
vo aptverti tvora, todėl broliu-
kas galėjo lengvai mane globo-
ti. Kiek prisimenu, jis man buvo 
labai geras, sugalvodavo įvairių 
žaidimų. Prie daržinės stovėjo 
ėdžios iš kelių dalių. Į jas suli-

pę mudu šokinėdavome ar su-
sėdę dainuodavome. Broliukas 
turėjo labai gražų balsą. Pirmos 
mano vaikystės dainos buvo jo 
išmokytos.

Dažnai žaisdavome ir slė-
pynių. Didžiuliame kieme buvo 
kur slėptis: tai sukrautas mal-
kų kūgis stovėdavo, tai didžiu-
lis vežimas. Netrūko ir daugiau 
tam tinkamų vietų. 

Vieną kartą taip bežaidžiant, 
dingo mano broliukas. Kad ir 
kaip jo ieškojau, nesisekė rasti. 
Retkarčiais išgirsdavau jo „ku
kū“, bet paties taip ir nesuradau. 
Po kiek laiko pats pasirodė, nes 
buvo perbėgęs drebulyną ir at-
sigulęs į gilią ežią, kuria mūsų 
miškelis buvo atskirtas nuo kai-
mynų žemės.

Dar turėjau jaunesnį broliu-
ką, kurį pamaitinusi mamytė 
paguldydavo į vygę ir liepdavo 
man supti, kol užmigs.

Vieną kartą, kai jau būtų 
reikėję supti vygę, pasiprašiau 
į tualetą. O tada, kiek tik jėgos 

leido, pasileidau tekina per kie-
mą, per drebulyną. Griuvau į 
tą ežią ir pasislėpiau po lapais, 
kaip tai buvo padaręs vyresny-
sis broliukas. 

Tai buvo mano pirmasis vai-
kystės streikas ir įrodymas, kad 
aš visai nenoriu supti vygės. Pri-
kritę lapai priminė rudenį. Man 
jau buvo treji metai ir keletas 
mėnesių, o mažajam broliukui – 
apie dešimt mėnesių.

Prisimenu, kad gulėdama 
ežioje po lapais girdėjau, kaip 
mane vis šaukė, visur ieškojo. O 
aš guliu ir nė krust. Maniau, kad 
kaip aš broliuko nesuradau, taip 
ir manęs niekas neras. Bet bro-
liukas mane surado. Jis prisimi-
nė, kaip mane buvo nustebinusi 
jo slėptuvė. Neprisimenu, ar ta-
da mane nubaudė, ar tik džiau-
gėsi, kad atsiradau. Daugiau sa-
vo vaikiškų streikų nerengiau 
ir visuomet, kai tik reikėdavo, 
supdavau mažąjį broliuką. 

Janina PRANAitiENė
Jurbarkas

Ragana
Prisiekiu, ji buvo tikra! Tikrų 

tikriausia ragana. Kaulėta, 
gunktelėjusi, su maišu ant pečių.

Spurdančiu maišu. Ne, riks-
mo negirdėjau, nes buvo tolo-
kai, pamiškėje, o aš, penkiame-
tė, ėjau vieškeliu, pasiilgusi už 
kelių kilometrų dirbančios ma-
mos ir nešdama jai lauknešėlį. 
Buvo labai baisu. Žinojau, kad 
ragana vagia negerus vaikus ir 
nešasi savo trobelėn... Nebuvau 
labai gera, todėl išsigandau, kad 
ir mane į tą maišą... Juk vietos 
jame dar buvo. Suvokiau, kad 
rastų už ką įkišti...

Žaibiškai apsisukau ir pasi-

leidau bėgti namų link. Vos kva-
pą atgaudama pravėriau prie-
menės duris, užstūmiau velkę 
ir, įbėgusi į kambarį, palindau 
po lova, kad tik manęs nesuras-
tų, jei kartais atlėktų iš paskos.

Neilgai trukus išgirdau bel-
dimą į duris. Iš pradžių tyliai, 
paskui vis garsiau ir garsiau. 
Apmiriau, atrodo, kad net kvė-
puoti nustojau. Stipriai stipriai 
užsimerkiau, kad jei kartais 
įsiveržtų į namus, neišvysčiau 
jos kaulėto veido, kibių pirštų...

Už kelių akimirkų išgirdau 
brazdenimą aplink langus. Gir-
dėjau, kaip kažką murmėjo, o 
paskui pradėjo šaukti vardu. 
Iš pradžių tyliai, paskui vis gar-

siau ir garsiau... Pagaliau išgir-
dau aiškų mamos balsą:

– Ji tikriausiai užmigo...
Nudžiugusi akimirksniu 

išlindau iš palovio, nulėkiau į 
priemenę ir atšoviau velkę.

– Kaip gerai, mamyte, kad 
parėjote! Neseniai čia ragana 
brazdinosi aplink duris ir lan-
gus. Tikrai tikrai. Pati savo aki-
mis mačiau, kaip ėjo pamiške su 
maišu ant pečių, o tas maišas ju-
dėjo, krutėjo...

Mama priglaudė mane, pa-
glostė ir nuramino:

– Taigi kaimynė paršiuką 
nusipirkusi nešėsi. Kad butų 
trumpiau eiti, pamiške grįžo.

danutė RUsECKAJA 
Vilnius

Miniatiūros


