
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2017 m. vasario 16–22 d.,   Nr. 7 (1346)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Norėdami gero, padarė meškos paslaugą 
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Karpiniai – dvasios 
skausmui malšinti 

Dar prieš 11 metų menu, ne-
įgaliųjų kūryba besidominčių-
jų pasaulyje buvo gerai žinomas 
dailininkės tapytojos Rūtos Bu-
čiūnaitės vardas. Sunkia raume-
nų atrofijos forma sirgusiai, ta-
čiau aštriu protu ir menininkės 
gabumais apdovanotai dukrai 
Genutė paskyrė tris savo gyve-
nimo dešimtmečius. Jų gyveni-
mai buvo tarsi vienas. Todėl kai 
piligriminėje kelionėje Italijoje 
užgeso Rūtelės gyvybė, Genutės 
sieloje atsivėrė skausmo ir šird-
gėlos praraja...

Dukrai iškeliavus Amžiny-
bėn, motina ilgai negalėjo rasti 

sau vietos. Kurį laiką tarsi ugnis 
deginę Rūtos liesti daiktai pama-
žu pradėjo traukti, raminti. Ge-
nutė intuityviai ėmė tęsti duk
ros darbus. „Daugelį metų buvau 
šalia Rūtos, dalyvavau jos kūry-
bos procese – dėl raumenų atro-
fijos kenčiančiai dukrai reikėjo 
ir drobę, dažus paduoti, ir tep-
tukus išplauti, – pasakoja mote-
ris. – Rūta net ne tik tapė, bet ir 

karpė. Ši meno rūšis man atro-
dė paprastesnė, prieinamesnė, 
todėl ir paėmiau į rankas Rūte-
lės žirklutes...“

Pirmieji Genutės karpiniai – 
kryžiai. Dukters netektį išgyve-
nanti motina paguodos ieškojo 
religijai artimuose kloduose. Ta-
rytum specialiai kas stumtelėjo 
ir fotoalbumą su Lietuvos kryžių 
nuotraukomis. Pamažu jų silue-

tai sugulė ant baltų lapų. Mote-
ris kryžius piešė labai kruopš-
čiai, stengdamasi nepraleisti nė 
menkiausios detalės – buvo įsiti-
kinusi, kad turi išlaikyti šių sak
ralinių kūrinių autentiškumą. O 
paskui pabiro karpomo popie-
riaus skiautelės.... 

Apie metus karpytų kryžių 
Genutė niekam nerodė. Šie išgy-

venamo skausmo liudytojai bu-
vo labai asmeniški. Tarsi pačios 
karpytojos sielos veidrodis – ty-
lus savo gyvenimo, jo virsmo ap-
mąstymas. Praėjo nemažai laiko, 
kol rengdama jau gerokai vėliau 
sukurtų karpinių parodas, Genu-
tė pasiryžo pasidalyti ir vienu kitu 
šio sunkaus periodo atspindžiu.

Pensiją padidino – 
pajamos sumažėjo 

A. Padaginskis pasakoja, kad 
neįgaliu tapo po insulto – para-
lyžiuota kairė kūno pusė, sunku 

vaikščioti, apsitarnauti. Vyriš-
kiui nustatytas didelių specia-
liųjų poreikių lygis, priežiūros 

(pagalbos) poreikis. Jam skirta 
socialinė darbuotoja į namus. 
Ji ateina dviem valandom kas-

dien, padeda apsirengti, prine-
ša malkų, paruošia krosnį, kad 
vyriškis galėtų pasikurti, pasi-

rūpina maisto produktais, nu-
skuta bulvių ir pan. – padaro 
tai, ko Antanui pačiam su vie-
na ranka nepavyktų. 

„Šiemet valdžia nudžiugi-
no – pakels pensiją. Ir tesėjo. 
Sausio mėnesį į mano sąskaitą 
„Sodra“ pravedė 17 eurų dau-
giau, – sako A. Padaginskis. – 
Bet džiaugiausi neilgai. Taip su-
tapo, kad tą pačią dieną atvažia-
vo tarnautoja iš Socialinės pa-
ramos skyriaus ir pranešė: ka-
dangi padidėjo mano pajamos, 
nuo sausio už paslaugą į namus 
turiu mokėti ne 31,29 Eur, kaip 
ankščiau, bet 55,25 Eur. Arit
metika paprasta – mano paja-
mos ne padidėjo, o sumažėjo 
septyniais eurais“, – pasakoja 
vyriškis. 

„Jūs negalvokit, kad aš kalti-
nu socialinius darbuotojus. Ne, 
jie yra nuoširdūs ir malonūs. Ti-
kriausiai tokie įstatymai“, – da-
lijasi mintimis vyriškis. 

Nuo sausio 1 dienos pa-
didinus pensijas, atsiti-
ko taip, kad dalis nega-
lią turinčių žmonių nete-
ko teisės į kai kurias len-
gvatas, nes jų gaunamos 
pajamos viršijo paramai 
gauti nustatytus dydžius. 
Vienas iš jų – Skuodo ra-
jone, Mosėdžio miestely-
je, gyvenantis nuolatinis 
laikraščio skaitytojas An-
tanas Padaginskis. Jis pa-
teko į absurdišką situaci-
ją – pakėlus pensiją mo-
kestis už paslaugas į na-
mus išaugo tiek, kad jo 
pajamos ne padidėjo, o 
sumenko. 

Integracijos keliu 

Skuodo rajono savivaldybei didelis iššūkis – pasirūpinti senyvais ir neįgaliais gyventojais.

(nukelta į 3 psl.)

Trapių karpinių pasaulyje – harmonija ir sielos atgaiva

 Šiame numeryje:
 Elitiniai vaistingieji augalai: ženšenis ................................... 4 psl.

 Kompensacija už techninės pagalbos priemones ..... 5 psl.

Tautodailininkė Genu-
tė Bučiūnienė – ažūri-
nių karpinių meistrė. Ta-
čiau mintyse susikurtas 
ornamentas, baltas po-
pieriaus lapas ir aštrios 
žirklutės jai – ne kasdie-
nybės dalis. Karpiniai – 
jos sielos atgaiva. Nu-
raminanti, dvasinės pu-
siausvyros suteikianti. 
Tai apie dešimtmetį be-
sitęsiantys tikrieji sielos 
atlaidai.

Tautos paveldo 
aruodas

Genutė Bučiūnienė – tarptautinės parodos dalyvė. 

Genutės Bučiūnienės karpytos užuolaidėlės.

(nukelta į 5 psl.)
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Pagėgiai:

Grupelė Pagėgių savi-
valdybės neįgaliųjų 

draugijos narių buvo iš-
vykę į Druskininkus, kur 
„Snow arenoje“ mėgavo-
si žiemos sporto malo-
numais – išbandė nė tik 
įprastas slides, bet nuo 
kalno leidosi ir neįgalie-
siems pritaikyta mono-
slide. 

Apsilankyti „Snow are-
noje“ pagėgiškius pakvie-
tė įvairiomis iniciatyvomis 
garsėjantis neįgaliesiems 
gerai pažįstamas Saulius 
Bagdonas. Tai jis sumanė 
per šalį nuvilnijusią akci-
ją „Mes įgalūs irkluoti“, lei-
dosi į 1300 km žygį, norė-
damas padėti onkologinė-
mis ligomis sergantiems 
vaikams. Naujausią pro-
jektą „Mes įgalūs slidinė-
ti“ S. Bagdonas įgyvendi-
na „Snow arenoje“ Drus-
kininkuose. 

Pasak Pagėgių savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
narės Rasos Baranauskai-
tės, buvo planuota, kad į 
„Snow areną“ vyks dides-
nė grupė žmonių, tačiau 
sugedo juos turėjęs nuvež-
ti savivaldybės autobusiu-
kas. Neįgalieji džiaugiasi, 
kad iniciatyvos įgyvendin-
ti sutarimą su „Snow are-

„Snow arenoje“ – nepakartojami 
įspūdžiai

na“ ėmėsi Pagėgių savival-
dybės mero pavaduotojas 
Sigitas Stonys. Savo as-
meniniu automobiliu jis į 
Druskinininkus nuvežė ke-
turis Neįgaliųjų draugijos 
narius: Dimitrijų Teslenko, 
Bernardą Ežerskienę, Vil-
mą Žukauskaitę ir R. Bara-
nauskaitę. 

Į slidinėjimo trasą ne-
įgalieji kėlėsi lynų keliu, 
iš 40 m aukščio grožėjosi 
žiemos peizažu, Nemunu. 

Pagėgiškius pasitiko 
profesionalus kalnų slidi-
nėjimo instruktorius Lu-
kas Feoktistovas. Jo pamo-
kyti bei padrąsinti neįga-
lieji išbandė ne tik įprastas 
slides, bet ir specialiai ju-
dėjimo negalią turintiems 

žmonėms pritaikytą įran-
gą – monoslidę. 

„Instruktoriaus Luko 
„apsauga“, jo buvimas ša-
lia leido drąsiai pasinerti į 
ekstremalų žiemos sportą, 
patirti naujų įspūdžių“, – 
pasakoja R. Baranauskai-
tė. Mergina džiaugiasi, kad 
kartu su Dimitrijum jiedu 
ryžosi išbandyti ne tik po 
stogu esančią, bet ir lauke 
besitęsiančią trasą, kurio-
je laukė ne vienas išbandy-
mas. „Prieš leidžiantis šia 
trasa Lukas ne kartą mūsų 
klausė, ar tikrai nebijome 
aukščio, greičio, ar esame 
pasirengę įveikti pasitai-
kysiančius tramplinus“, – 
prisimena Rasa. Mergina 
patenkinta – šį išbandy-

mą jie abu įveikė sėkmin-
gai. Pasak jos, ir nedrąsus, 
paprastai nekalbus autiz-
mo sindromą turintis Di-
mitrijus grįždamas namo 
visą laiką šypsojosi, džiau-
gėsi naujais potyriais. 

„Snow arenoje“ slidinė-
jama daugiausia ant dirbti-
nio sniego. Jeigu lauke gau-
siai prisninga, arenos snie-
go atsargas stengiamasi 
papildyti natūraliu sniegu. 
R. Baranauskaitė pasakoja 
iš jau metus su neįgaliai-
siais dirbančio instrukto-
riaus Luko sužinojusi, kad 
negalią turinčius žiemos 
sporto entuziastus arena 
priima du kartus per sa-
vaitę, siūlo jiems išbandyti 
monoslidę. Neįgaliesiems 
čia taikoma 50 proc. nuo-
laida. Tačiau pagėgiškiams 
mokėti iš viso nereikėjo – 
visomis išlaidomis pasi-
rūpino į už 300 km esantį 
kurortą juos atvežęs mero 
pavaduotojas S. Stonys. Už 
šią ekstremalių įspūdžių 
kupiną kelionę neįgalieji 
nuoširdžiai dėkingi ją ini-
cijavusiam S. Bagdonui ir 
svajonei realybe tapti pa-
dėjusiam S. Stoniui.

Aldona DELTUVAITĖ

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Į slidinėjimo trasą – lynų keliu. 

Anksčiau ar vėliau kone kiekvieną ištinka nelaimė. 
Nuo to neapsaugoti ir tie, kuriems gyvenime, re-

gis, nieko netrūksta. Šventajame Rašte sakoma, kad 
greitieji ne visuomet laimi lenktynes, narsuoliai ne 
visuomet nugali kovoje, išmintingieji ne visuomet už-
sidirba sau pragyvenimui, gudrieji ne visuomet tam-
pa turtingi ir mokytieji ne visuomet įgyja palankumo, 
nes nesėkmės metas ištinka visus.

Kalbėti apie negandas, juolab apie išėjimą į ne-
būtį, nejauku. Daugelis šios temos apskritai vengia. 
Tačiau nuo gamtos skirto likimo niekur nedingsi – 
anksčiau ar vėliau į amžinybės kelionę būsime pa-
kviestas kiekvienas. 

Pasiruošti artimo žmogaus netekčiai tiesiog neį-
manoma. Tai neišvengiamai atneša sielvartą, sukre-
čia iki širdies gelmių. Atrodo, lyg kažkas užrakino ta-
vo namus ir atėmė raktus ir tu negali grįžti nė minu-
tei. Lieka tik skausmas, prisiminimai apie kartu nu-
gyventas dienas ir valandas.

Senovėje gyvenę faraonai, kaip ir daugelis impera-
torių, turbūt labiau nei bet kas siekė būti nemirtingi. 
Ieškodami gyvybės eliksyro – jaunystės šaltinio, jie 
dažnai negailėjo ir tūkstančių savo valdinių gyveni-
mo. Piramidės, auksu puošti panteonai – akivaizdus 
to įrodymas. Visa tai liudija ne tik apie jų pastangas 
nugalėti mirtį, bet ir apie pralaimėjimus jai.

Nepalyginti kuklesnių pralaimėjimo ženklų turi 
beveik visos pasaulio tautos nepaisant tikėjimo būdo 
ir pamaldumo. Tai kapinės, besiskiriančios priežiūra, 
laidojimo apeigomis, mirusiųjų pagerbimo būdais. 

Prieš keletą metų Švedijoje, važiuodami iš Kara-
liškosios vasaros rezidencijos, stabtelėjome prie ne-
didelių kaimo kapinaičių. Akis traukė gražiai suri-
kiuoti, sutvarkyti kauburėliai, paženklinti nuožulniai 
įtvirtintomis granito lentelėmis su velionio pavarde, 
gimimo ir mirimo datomis. Netikėta buvo pamatyti 
skydą su kibirėliais, kauptukais, žolės pjovimo žir-
klėmis. Nejučia pagalvojau, kad brangioje Lietuvėlė-
je tas skydas bemat būtų tuščias.

Mūsų šalyje yra apie 1000 įvairaus dydžio kapinių 
ir kapinaičių. 2015 m. Lietuvoje mirė beveik 42 tūkst. 
žmonių. Tai 1,5 tūkst.daugiau negu 2014 m. Deja, kai 
kurių miestų kapinėse jau nebėra vietų (stinga žemės), 
tenka prašyti leidimų laidoti šeimos arba visiškai ap-
leistuose kapuose. O gal sekti Didžiosios Britanijos pa-
vyzdžiu, kur ėmė plėtotis ekologiškų laidotuvių idėja. 
Jos, britų manymu, yra daug pigesnės už standartines, 
jų tikslas – harmonija su gamta. Mirusysis laidojamas 
suvyniotas į įkapes arba lengvai suyrančiame iš vytelių 
pintame ar iš perdirbto popieriaus padarytame karste 
(toks karstas ten kainuoja tik 50 eurų). 

Kol kas mūsų šalyje populiaresnis kremavimas. 
Kaip ir Čekijoje bei Slovėnijoje, kur kremuojama dau-
giau kaip 80 proc. mirusiųjų. Bet ką daryti bėdžiui lie-
tuviui, jei krematoriumas veikia tik Kėdainiuose. Pa-
sisiūliusieji būti šių paslaugų teikėjais metų metais 
neranda bendros kalbos su savivaldybėmis, bend
ruomenėmis.

Ne mažesnė problema – kolumbariumų statyba. 
Vėl ginčai, vėl lėšų stoka, vėl projektai dūla valdinin-
kų stalčiuose. Už nišą kolumbariume prašoma nuo 
1,5 iki 3 tūkst. eurų. 

Kapinės atspindi tautos kultūrą. Intelektualiosios 
tapybos meistras profesorius Giedrius Kazimierėnas 
stebisi, kodėl imamės patys projektuoti antkapius, 
nors tam neturime jokios meninės nuovokos. Pasak 
jo, turi būti kažkoks dirigentas, kuris saugotų tautos 
paveldą, ugdytų kultūros skonį. Juk turime aukštos 
klasės menotyrininkų, paveldo specialistų. O mes to-
leruojame kičą, t.y. pretenzingą, nemenišką, neskonin-
gą kūrybą. Ir už didelius pinigus. 

Ką bepridursi prie tokių samprotavimų. Nebent 
prancūzų rašytojo Romeno Rolano pastebėjimą: 
„Kiek vienas mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapi-
nėles, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylėjome.“

Išėjimas į nebūtį

Apie tai,
kas

jaudina

Rasa Baranauskaitė monoslide čiuožė pirmą kartą gyvenime.
Pagėgių neįgalieji su kelionę į „Snow areną“ surengusiu mero 
pavaduotoju Sigitu Stoniu. 

Radviliškio lopšelis
darželis „Žvaigždutė“ 

daug dėmesio skiria spe-
cialiųjų ugdymosi porei-
kių turinčių vaikų integra-
cijai ir ugdymui. Šiuo me-
tu darželį lanko 252 vai-
kai. Logopedinė pagalba 
per 2016 m. buvo teikia-
ma 140 ugdytinių. Socia-
linė pedagoginė pagalba 
teikiama net 23 ugdyti-
niams. Lopšelyjedaržely-
je veikia Vaiko gerovės ko-
misija, yra sudaryta speci-
aliosios pagalbos koman-
da, kurioje dirba patyru-
sios logopedės Vilija Nor-
kuvienė, Irma Simonavi-
čienė, socialinė pedagogė 
Nida Barauskienė, judesių 
korekcijos specialistė To-
ma Bitytė. 

Judesio korekcijos pe-
dagogo pagalba teikiama 
20 specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių ugdyti-

nių. Šių užsiėmimų metu 
lavinama judesių koordi-
nacija ir pusiausvyra, ug-
domas įvairių raumenų 
grupių pajėgumas, taisyk
lingos laikysenos įgūdžiai. 
Lopšeliodarželio direkto-
rės Reginos Ivanauskaitės 
nuomone, labai svarbu lai-
ku pastebėti vaikų raidos 
sutrikimus, juos konsul-
tuoti pedagoginėjepsi-
chologinėje tarnyboje, nu-
statyti jų raidos ypatumus 
ir padėti tiems, kuriems la-
biausiai reikia pagalbos.

Radviliškio lopšelyje
darželyje ,,Žvaigždutė“ yra 
ugdomi vaikai ir iš globos 
namų, ir iš socialinės ri-
zikos šeimų. Pastaruoju 
metu daugėja ankstyvojo 
ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikų, turinčių psichoso-
cialinės adaptacijos sun-
kumų, emocijų ir elgesio 
sutrikimų. Be to, šiuolai-

kiniai tėvai per mažai lai-
ko skiria savo vaikams. Šių 
vaikų socialiniai įgūdžiai 
ugdomi sustiprintai, jiems 
taikomi specialūs emoci-
nės paramos būdai: muzi-
kos, žaidimų, judesio, kva-
pų terapija. Šie užsiėmi-
mai yra naudingi visiems 
vaikams, padeda skatinti 
kūrybiškumą, saviraišką, 
savistabą, socialinių, sen-
somotorinių įgūdžių ug-
dymą. Socialinis pedago-
gas, ugdydamas ikimoky-
klinukų socialinius įgū-
džius, dirba individualiai ir 
su grupele vaikų. ,,Žvaigž-
dutės“ lopšelyjedarželyje 
socialinis pedagogas turi 
galimybę ugdyti vaikų gy-
venimo įgūdžius įvairiose 
erdvėse: lauke, grupėse, 
relaksacijos kambaryje, 
edukacinių aplinkų mies-
telyje, menų bei sporto sa-
lėse. Socialinis pedagogas 

į organizuojamas veiklas 
kviečiasi socialinius part
nerius, įvairių sričių spe-
cialistus: botanikę, kondi-
terę, tautodailininkę, poli-
cijos pareigūnus.

Didelį dėmesį specia-
liųjų poreikių vaikams bei 
vaikams iš socialinės rizi-
kos šeimų skiria ir grupė-
se dirbančios auklėtojos. 
Darbui su tokiais vaikais 
sudaromos individualios 
programos. Darnus, siste-
mingas su vaiku dirban-
čių pedagogų, pagalbos 
specialistų ir tėvų darbas 
leidžia pasiekti teigiamų 
pokyčių. 

Specialiųjų poreikių 
vaikų integracija į lopše-
liodarželio kolektyvą pa-
deda ugdyti ir kitų vaikų 
žmogiškuosius bruožus: 
atjautą, geranoriškumą, 
toleranciją. 

Janina OžALInskAITĖ 

Darželyje – dėmesys specialiųjų poreikių vaikams
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Akis bado / širdį glosto 

Vilniaus Gedimino prospek-
tas – reprezentacinė gatvė, 

kuria paprastai praeina kiekvie-
nas sostinėje apsilankęs svečias. 
Nors ši vieta ne kartą remontuo-
ta, net rekonstruota, tačiau neį-
galiesiems ji iki šiol nedraugiš-
ka. Netgi svarbios valstybinės 
įstaigos, įsikūrusios Gedimino 

prospekte, nepritaikytos. Beje, 
įdomu tai, kad nemažai verslo 
įstaigų rado būdą, kaip įrengti 
įvažiavimus neįgaliesiems. 

Nuotraukose – tik keletas pa-
vyzdžių, užfiksuotų einant nuo 
Seimo. Tokių Gedimino prospek-
te galima rasti dešimtis.

A. Babinskienės nuotr. 

Po Gedimino prospektą 
pasižvalgius...Mokėjimas už 

paslaugas – pagal 
pajamas 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Socialinių pas-
laugų skyriaus vedėja Daiva 
Buivydaitė–Garbštienė paaiš-
kino, kad pagal šiuo metu ga-
liojantį teisinį reguliavimą mo-
kėjimo už socialinę priežiūrą 
(taip pat ir pagalbą į namus) 
dydis neturi viršyti 20 proc. as-
mens pajamų.

Tuo atveju, kai žmogaus pa-
jamos (vidutinės šeimos paja-
mos, tenkančios vienam šeimos 
nariui) yra didesnės už 204 eu-
rus, bet mažesnės už 306 eurus, 
mokėjimo dydį savivaldybėms 
rekomenduojama nustatyti ne 
daugiau kaip iki 5 proc. asmens 
pajamų. Atskaičius nustatytą 
asmens mokėjimo už socialinę 
priežiūrą dalį, žmogaus (viduti-
nės šeimos pajamos, tenkančios 
vienam šeimos nariui) mėnesio 
pajamos negali likti mažesnės 
už 204 eurus. Jei žmogaus paja-
mos yra mažesnės už 204 eurus 
arba žmogus gauna socialinę 
pašalpą, pagalbos į namus pa-
slaugos teikiamos nemokamai. 

Pasak D. Buivydaitės, tikė-
tina, kad A. Padaginskio nuro-
dytą mokėjimo už pagalbos į 
namus paslaugas padidėjimą 
lėmė tai, kad jo asmeninės pa-
jamos peržengė 306 eurų dy-
dį ir savivaldybė padidino as-
mens mokėjimo nuo pajamų 
procentą. 

Tai patvirtino ir Skuodo ra-
jono savivaldybė savo atsiųsta-
me rašte. Be ministerijos atsto-
vės paminėtų nuostatų, Skuodo 
rajono savivaldybės taryba taip 
pat yra patvirtinusi mokėjimo 
už trumpiau nei 10 valandų 
per savaitę teikiamų socialinės 
priežiūros (pagalbos į namus) 
paslaugų dydžius. Šių paslau-
gų vienos valandos kaina yra 
3,60 Eur, mėnesio – 151,20 Eur. 
A. Padaginskio pajamos viršija 
3,5 VRP dydį, todėl už teikia-
mas pagalbos i namus paslau-

gas jis moka 15 proc. gaunamų 
pajamų, t. y., 55,25 Eur, likusi 
paslaugos kainos dalis – 95,95 
Eur – apmokama iš savivaldy-
bės biudžeto lėšų. 

Taigi, viskas teisingai. A. Pa-
daginskio pensija – apie 260 
Eur. Prie jos pridėjus 112 Eur 
priežiūros (pagalbos) išmoką 
ir 9,50 Eur transporto išlaidų 
kompensaciją, suma viršija nu-
statytą ribą (357 Eur).

Savivaldybė paslaugas 
teikti nemokamai 

nepajėgi 
Pasak D. Buivydaitės, savi-

valdybė, atsižvelgdama į as-
mens socialinę situaciją, gali 
nustatyti mažesnį mokėjimo 
dydžio nuo pajamų procentą. 
Taip pat turi teisę apskritai at-
leisti asmenį nuo mokėjimo už 
socialines paslaugas. 

Skuodo rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Jadvy-
ga Kažienė pabrėžia, kad so-
cialinės priežiūros paslaugos 
savivaldybėje teikiamos dau-
giau nei 100 gyventojų. 2030 
už paslaugas nemoka, nes jų 
pajamos nesiekia 204 Eur, ta-
čiau visų atleisti nuo mokesčio 
savivaldybė neturi galimybės. 
J. Kažienė sako, kad rajonas 
senstantis, žemdirbiškas, nėra 
pramonės objektų, todėl savi-
valdybei patenkinti visų žmo-
nių socialinius poreikius – di-
delis iššūkis. Išlaidos sociali-
nėms paslaugoms siekia pusę 
savivaldybės biudžeto. Todėl 
natūralu, kad tie žmonės, kurių 
pajamos didesnės (kai kurie iš 
jų gauna priežiūros (pagalbos) 
išmokas), patys turi prisidėti. 

A. Padaginskis su tuo nesi-
ginčija (tokie įstatymai) – jis ir 
prisideda, tačiau stebisi tvar-
ka, kai viena ranka duoda, ki-
ta atima. „Jei keldami pensiją 
būtų kelis eurus pridėję prie 
priežiūros (pagalbos) išmokos, 
ir pajamos bent jau nesumažė-
tų, tada būtų viskas gerai“, – sa-
ko vyriškis.

Nesulaukia paslaugų 
savaitgaliais 

A. Padaginskiui aktuali ir dar 
viena problema – socialinė dar-
buotoja dirba tik darbo dieno-
mis. „Ir vėl kyla klausimas – ne-
jaugi valdžioje sėdintys žmonės 
galvoja, kad neįgalieji, šeštadie-
nį, sekmadienį ir švenčių die-
nomis stebuklingai pasveiksta 
ir gali patys apsitarnauti“, – re-
toriškai klausia vyriškis. Tiesa, 
priduria, kad jam labai pasise-
kė – paslaugi ir labai nuoširdi 
moteris Jadvyga Jakovlevienė be 
jokio atlygio ateina kasdien, nes 
žino, kad be kito pagalbos Anta-
nas negalėtų susitvarkyti. „O ko-
dėl niekas nemoka už darbą per 
išeigines, aš nežinau...“ – stebisi 
A. Padaginskis. 

Paklausėme Skuodo rajono 
savivaldybės, kaip žmogui vers-
tis, jei jam pagalbos reikia kiek
vieną dieną, o socialiniai dar-
buotojai dirba tik darbo die-
nomis.

J. Kažienė paaiškino, kad sa-
vivaldybė nėra finansiškai pa-
jėgi teikti socialinės priežiūros 
paslaugų asmenims namuose 
savaitgaliais ar švenčių dieno-
mis ir apmokėti darbuotojams 
už darbą. Nuo vasario 1osios 
rajone pradėta teikti integralios 
pagalbos namuose paslauga taip 
pat savaitgaliais nėra teikiama.

Specialistė tikina, kad žmo-
nės tikrai nelieka keletą parų ne-
valgę ar neprižiūrėti. Dauguma 
paslaugos gavėjų savaitgaliais 
darbuotojus samdosi patys ar-
ba senais ir neįgaliais tėvais po-
ilsio, švenčių dienomis pasirūpi-
na vaikai, artimieji. Na, o kitais, 
sunkesniais, atvejais jie apsigy-
vena globos namuose. 

Vėlgi – tokie įstatymai. 
Gal ir jums teko susidurti su 

atveju, kad pakilus pensijai padi-
dėjo ir išlaidos socialinėms pas-
laugoms? O kaip sprendžiate bė-
dą, kad nesulaukiate socialinio 
darbuotojo savaitgalį? Parašy-
kite ar paskambinkite mums.

Aurelija BABInskIEnĖ 
Julitos Šiemaitės nuotr. 

Norėdami gero,  
padarė meškos paslaugą

(atkelta iš 1 psl.)

Skuodo rajone namuose pagalbą gauna apie 100 žmonių, 40 gyvena globos namuose.

„Darosi per sunku gyven-
ti savo namuose, galvoju apie 
globos namus. Tačiau gąsdina 
kainos, kurias skelbia globos 
įstaigos. Rašoma, kad prie-
žiūra jose kainuoja ir 600, ir 
700 eurų. Aš gaunu 204 eurų 
pensiją ir priežiūros (pagal-
bos) išmoką. Kiek man reikė-
tų mokėti už gyvenimą globos 
įstaigoje?“, – klausia skaityto-
ja M.Č.

Į klausimą atsako Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Socialinių paslaugų sky-
riaus vedėja Daiva Buivydaitė-
Garbštienė. 

Nors mūsų turimais duome-
nimis  vidutinė paslaugos (ilga-
laikės (trumpalaikės) socialinės 
globos) kaina šalies socialinės 
globos namuose 2016 metais su-

darė 528 – 638 eurus per mėnesį, 
norėtume nuraminti skaitytoją, 
kad visos kainos jam mokėti, jei 
neturi tokių pajamų, nereikėtų. 
Jei žmogus norėtų persikelti į glo-
bos namus, pirmiausiai jam rei-
kėtų kreiptis į savo savivaldybę, 
kur paskirtas socialinis darbuo-
tojas nustatytų žmogaus poreikį 
apsigyventi tokiuose namuose. 
Jei poreikis būtų nustatytas, už 
slaugą globos namuose skaityto-
jas turėtų mokėti ne daugiau kaip 
80 proc. gaunamos pensijos kar-
tu su visa (100 proc.) priežiūros 
(pagalbos) išmoka.

Atkreipiame dėmesį, kad il-
galaikę socialinę globą gaunan-
čiam žmogui gali būti nustatytas 
mokėjimas ir nuo jo turto vertės, 
viršijančios gyvenamosios vie-
tos savivaldybėje nustatytą tur-
to vertės normatyvą.

Klausėte–atsakome 

Už gyvenimą globos 
namuose – 80 proc. pajamų
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Daktaras
Aiskauda

Valstybė nekompensuoja lęšiukų kainų skirtumo
Panevėžio teritorinę ligonių 

kasą (TLK) pasiekė informa-
cija, kad gyventojai, atvykstan-
tys į UAB Akių chirurgijos cen-
trą operuoti akių dėl katarak-
tos, ėmė masiškai prašyti kuo 
brangesnių intraokulinių lęšiu-
kų, nes ligonių kasose tikisi susi-
grąžinti kainų skirtumą, susida-
rantį tarp pasirinkto brangesnio 
lęšiuko ir to lęšiuko, kurį gydy-
mo įstaigos perka ligonių kasų 
lėšomis ir privalomuoju sveika-

tos draudimu (PSD) apsidrau-
dusiems pacientams gali skirti 
nemokamai.

Panevėžio TLK dar kartą pri-
mena, kad intraokulinius lęšiu-
kus, skirtus kataraktos operaci-
joms, kai drumstas akies lęšiu-
kas pakeičiamas dirbtiniu, gy-
dymo įstaigos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis centralizuotai 
perka pačios.

Jei pacientas apdraustas 

PSD ir kreipiasi į gydymo įstai-
gą, su kuria teritorinė ligonių 
kasa sudariusi sutartį dėl akių 
lęšiuko keitimo operacijos, įs-
taiga privalo pacientui pasiūly-
ti PSDF (ligonių kasų) lėšomis 
apmokamą operaciją ir akių lę-
šiuką. Kadangi ligonių kasa gy-
dymo įstaigai nustatyta bazi-
ne kaina sumoka už operaciją, 
į kurios kainą įskaičiuota akių 
lęšiuko kaina, pacien tui mokė-
ti nereikia.

Ir tik tais atvejais, kai pats 
pacientas pageidauja, kad ope-
racijos metu jam būtų implan-
tuojamas brangesnis įstaigoje 
pasiūlytas lęšiukas, kurį reko-
menduoja gydantysis gydyto-
jas, pacientas turi į gydymo įs-
taigos kasą sumokėti ne viso lę-
šiuko kainą, o skirtumą tarp pa-
sirinkto ir PSDF lėšomis apmo-
kamo akių lęšiuko kainos. PSDF 
lėšomis apmokama lęšiuko kai-
na yra įskaičiuota į bendrą ka-

taraktos operacijos kainą. Savo 
pasirinkimą primokėti pacien-
tas turi patvirtinti parašu. 

Jei gyventojams kyla klau-
simų, už ką prašoma mokėti ar 
primokėti, reikia klausti gydyto-
jo. Jei sužinoti nepavyksta, pata-
riama kreiptis į gydymo įstai-
gos administraciją. Nepavykus 
ir ten išsiaiškinti, galima kreip-
tis į teritorinę ligonių kasą as-
meniškai.

„Bičiulystės“ inf. 

Ženšenis yra daugiametis au-
galas stora verpstės formos 

gelsva šaknimi. Žiedai maži, ne-
išvaizdūs, uogos šviesiai raudo-
nos. Ženšenio vardas pirmą kar-
tą paminėtas Kinijoje Minų di-
nastijos laikais. Prieš tai jį va-
dino „gyvybės šaknimi“, „krau-
jo šaknimi“ ir „dieviškąja žo-
le“. Ženšenio pavadinimas kilęs 
iš kinų kalbos („žen“ – žmogus, 
„šen“ – šaknis). Mat ši šaknis 
kažkiek panaši į žmogaus figūrą. 
1753 m. botanikas Karlas Linė-
jus šią vaistažolę pavadino „Pa-
nax“ (pilnas pavadinimas „Pa-
nax ginseng“). Tuo, matyt, no-
rėta išskirti ženšenio universa-
lumą (graikiškai „panakeia“ – 
vaistas nuo visų ligų), nors iš 
tikro taip nėra. 

Gydomosios savybės
Pasak Tibeto rašytinių šal-

tinių, kinų liaudies medicinoje 
gydoma ženšeniu buvo jau prieš 
5000 metų.

Pasaulio sveikatos organiza-
cijos išleistoje knygoje apie žen-
šenį nurodoma, kad jis yra „pro-
filaktikos ir atstatomoji priemo-
nė protiniam ir fiziniam pajėgu-
mui gerinti, silpnumui, išseki-
mui, nuovargiui šalinti, dėmesio 
sutrikimams gydyti“. 

Šiuolaikinė medicina pripa-
žįsta, kad ženšenio preparatai 
gerina galvos smegenų kraujo-
taką, didina deguonies įsisavini-
mą, aktyvina kraujodarą, pasižy-
mi ryškiomis antistresinėmis ir 
antiuždegiminėmis savybėmis, 
padeda normalizuoti žemą arte-
rinį kraujospūdį, greitina žaizdų 
gijimą, saugo organizmą nuo kai 
kurių nuodingų medžiagų povei-
kio, didina darbingumą ir imuni-
tetą, mažina nuovargį esant di-
delėms fizinėms ir psichinėms 
apkrovoms. 

Ženšenio rūšys  
ir falsifikatai

Pastaruoju metu dažniau-
siai vartojamos trys ženšenio rū-
šys: azijinis, amerikinis ir Sanči. 
Azijinis ženšenis dar auginamas 
Korėjoje ir vadinamas korėjiniu 
(prekybininkų sugalvotas pava-
dinimas). Amerikoje pardavinė-
jamas vadinamasis Sibiro ženše-
nis, kuris nieko bendro neturi su 
jokia ženšenio rūšimi ir Sibiru. 
Beje, parduodamas kaip ženše-
nis dar vienas, gerokai pigesnis 
ir kiek kitaip veikiantis augalas – 
eleuterokokas. Tą patį galima pa-
sakyti apie Aliaskos, indiškąjį ir 
braziliškąjį ženšenius. Tokie au-
galai neegzistuoja, tačiau prisi-

Elitiniai vaistingieji augalai: 
ženšenis 

Kokios ženšenio šaknys 
vertingiausios?

Nuo senų laikų labiausiai 
vertinamas azijinis ženšenis, 
ypač augantis natūraliose au-
gimvietėse. Tačiau ten surasti 
ženšenį po daugiau kaip du tūks-
tančius metų trukusio barbariš-
ko rinkimo praktiškai nebeįma-
noma. Kad šis retas augalas vi-
siškai neišnyktų, buvo įrašytas į 
Raudonąją knygą ir pradėtas au-
ginti plantacijose. Laukinio žen-
šenio šaknis reikiamo svorio bū-
na tik praėjus pusšimčiui ar dau-
giau metų, o plantacijose ji užau-
ga per kelerius metus. 

Cheminė sudėtis
Nors ženšenio cheminė sudė-

tis pradėta tirti dar XX a. pradžio-
je, tačiau galutinai dar neištirta. 
Ženšenio šaknyse rasti 6 glikozi-
dai, pavadinti panaksozidais,– A, 
B, C, D, E, F. Be to, nustatyta jose 
esant saponinų, pektinų (žarny-
ne neutralizuojančių nuodingas 
medžiagas), eterinio aliejaus, 
pavadinto panacenu (nuo jo pri-
klauso specifinis aromatinis kva-
pas), dervų, šiek tiek riebaus alie-
jaus, daug krakmolo (iki 20 %), 
cukraus, gleivių, vitaminų C, B1, 
B2, mangano, geležies, fosforo, 
fermentų (virškinti padedančių 
medžiagų) junginių, mažinančių 
riebalų, cholesterolio bei cukraus 
kiekį kraujyje ir kt. Verta pridurti, 
kad ženšenis turi ir maždaug 30 
specifinių medžiagų, galinčių da-
ryti teigiamą įtaką nervams, sme-
genims, reguliuoti medžiagų apy-
kaitą. Dėl visų šių medžiagų įvai-
rovės ženšenio šaknis skleidžia 
specifinį kvapą ir yra labai įdo-
maus skonio: pradžioje atrodo, 
kad ji saldi, bet kartu ir degina, 
galop juntamas kartumas.

Liaudies medicinos 
receptai

Chroniškas nuovargis. Nepra-
einantis stiprus nuovargis Rytų 
medicinoje gydomas sausų žen-
šenio šaknų miltelių (toliau – 
šak nų miltelių) ir medaus miši-
niu. Daroma taip: 2 g šaknų mil-
telių sumaišoma su 100 g me-
daus, mišinys 15 min. pakaitina-
mas ant nestiprios ugnies nuolat 
pamaišant. Po to mišinys palie-

kamas 3–5 d., vartojamas po 1/2 
šaukštelio 2 kartus per dieną  
20–30 min. prieš valgį. Gydymo 
kursas – 30 dienų. Po 10ies die-
nų pertraukos rekomenduojama 
gydymo kursą pakartoti.

Aterosklerozė. Vartojama į 
vidų spiritinė ženšenio trauk-
tinė (spiritinis antpilas) 2 kar-
tus per dieną po 30 lašų 20–30 
min. prieš valgį. Gydymo kur-
sas – 30 d. Po 30 d. pertraukos 
gydymo kursas pakartojamas.

Paaiškinimas: namų sąlygo-
mis trauktinė ruošiama taip: 
15 g šaknų miltelių užpilama 0,7 
litro degtinės, indas užsandari-
namas ir paliekamas tamsioje 
vietoje 3 savaites (per tą laiką 
trauktinę būtina periodiškai su-
plakti). Po to trauktinė nupilama 
iki tirščių arba nukošiama per 
kelių sluoksnių marlę ir varto-
jama šiame arba kituose recep-
tuose nurodytu būdu.

Artritas. 1. Vartojama į vi-
dų aukščiau aprašyta traukti-
nė 2 kartus per dieną po 25 la-
šus 20 min. prieš valgį; gydymo 
kursas – 30 dienų. 2. Ta pačia 
trauktine 1–2 kartus per dieną 
įtrinami nesveiki sąnariai; vie-
toj įtrynimų gali būti naudoja-
mi kompresai (kelių sluoksnių 
marlė sudrėkinama trauktine, 2 
kartus per dieną kompresai už-
dedami ant nesveikų vietų, lai-
koma 30 min.).

Pastabos:
1. Ženšenio preparatai aps-

kritai gerina kraujotaką, padeda 
organizmui apsivalyti nuo tok-
sinių medžiagų, kurios kaupiasi 
šalia uždegimo apimtų sąnarių.

2. Ženšenyje esančios chemi-
nės medžiagos savo sudėtimi ar-
timos kortizonui. Taigi ženšenio 
preparatai pastebimai mažina 
sąnarių skausmus ir palankiai 
veikia bendrą ligonio būseną.

Paaiškinimas: kortizonas – 
antinksčių žievės hormonas, 
mažinantis organizmo jautru-
mą, gydantis uždegimą, alergiją; 
taip pat juo gydoma bronchinė 
astma, kraujo ir odos ligos; var-
tojamas ištikus šokui, šalinant 
komplikacijas po audinių ir or-
ganų persodinimo.

Ar visiems tinka?
Kinijos gydytojai nerekomen-

duoja ženšenio preparatų vartoti 
sergantiems hipertonine liga, vai-
kams iki 16 metų ir per vasaros 
karščius. Daugelio šalių moksli-
ninkai yra įsitikinę, kad geriau-
sia ženšenį vartoti rudenį ir žiemą 
(didžiausias efektingumas); kitu 
metų laiku jis irgi gali būti varto-
jamas, tačiau – mažesnėmis dozė-
mis. Visiškai sveiki žmonės žen-
šenį profilaktiškai gali vartoti nuo 
40ies metų amžiaus. Visais atve-
jais ženšenio preparatus reiktų 
vartoti ryte arba dienos metu (dėl 
stimuliuojamojo poveikio galima 
sulaukti nemigos). Be to, varto-
jant ženšenio preparatus reiktų 
vengti kofeino turinčių produk-
tų (arbatos, kavos, šokolado ir 
kt.), nes ženšenis sustiprina ko-
feino poveikį.  

Vartojant ženšenį gydytojo 
paskirtomis dozėmis ir nusta-
tytą laiką šalutinio poveikio pa-
prastai nebūna. Gydantis ženše-
niu savo nuožiūra gali per daug 
pakilti arterinis kraujospūdis, 
atsirasti pykinimas, vėmimas, 
galvos skausmas.

Kas bando ženšenio prepa-
ratus vartoti ne lašais, o gurkš-
niais, gali netgi apsinuodyti. Tai 
pasireiškia odos bėrimu, kūno 
temperatūros padidėjimu, gal-
vos svaigimu ir skausmu. 

Ženšenis gali augti…  
ant palangės

Namų sąlygomis ženšenis 
auginamas iš sėklų. Ne vienas 
sodininkas ar gėlininkas, iš ži-
niasklaidos sužinojęs apie bal-
kone, verandoje ar kambaryje 
ant palangės užaugintą ženše-
nį, bandė pakartoti eksperimen-
tą su šiuo gana kaprizingu auga-
lu. Tačiau greitai nuleisdavo ran-
kas, guosdamasis, kad dėl blogo 
augimo kaltos nekokybiškos sė-
klos, klimatas, elektromagneti-
nis laukas, transporto keliama 
vibracija ir dar nežinia kas. O iš 
tikrųjų reiktų kaltinti papras-
čiausią nežinojimą ir beveik vi-
siems mums būdingą šio laiko-
tarpio bruožą – skubėjimą.

Parenkame vazonėlį
Pradžioje ženšeniui paren-

kame molinį vazonėlį. Jame jis 
turės augti ne mažiau kaip 6 me-
tus. Mat tik tokio amžiaus šak
nys turi gydomųjų savybių. Pa-
prastoms kambarinėms gėlėms 
ar kitokiems augalams tinka ir iš 
akies švariai atrodantys indai, o 
ženšenis mėgsta vos ne sterilius 

vazonėlius. Jie gali būti virina-
mi vandenyje, plaunami didelės 
koncentracijos kalio permanga-
nato ar vario sulfato (mėlynojo 
akmenėlio) skiediniu. Po tokios 
dezinfekcijos ant vazonėlio dug
no paberiama molio plytų skal-
dos ar nuo jūros kranto surink-
tų nuzulintų akmenėlių, – tai bus 
drenažas. Neturint čia paminėtų 
dalykų, galima pasinaudoti gra-
nito skalda arba durpėmis. Ant 
drenažinio sluoksnio užberia-
mas žemės sluoksnis, kurį su-
daro: persijotas šviežias miško 
dirvožemis, perpuvę lapai ir ne 
visai smulkus, gerai išplautas 
upės žvyras. Čia išvardintų dalių 
santykis – 2:2:1. Kai kas ženšenį 
augina ir tokiame dirvožemyje: 
2 dalys velėninės žemės ir po 1 
dalį durpių bei smėlio. Gali kilti 
pagunda ženšenį auginti papras-
toje sodo ar daržo žemėje. Šiuo 
atveju šį lepų augalą gali užpul-
ti dirvožemyje esantys grybeliai 
ir mūsų triūsas nueis perniek.

Įsidėmėtina!
Jeigu ženšenio sėklos prieš 

sėją nebuvo laikomos drėgna-
me smėlyje, jos sudygsta po... 
22 mėn! Na, o drėgname smėly-
je sėklas reikia laikyti ne savaitę 
ir ne mėnesį, o 8 mėn.! Pusę šio 
laiko sėkloms reikalinga kam-
bario temperatūra (18–200 C), o 
likusius 4 mėn. atliekama „grū-
dinimo“ procedūra,– sėklos lai-
komos šaltyje (0–30 C). Rude-
nį ženšenio sėklos, ištrauktos iš 
drėgno smėlio, įkišamos į dirvo-
žemį 3–4 cm gylyje.

Rūpesčiai su išdygusiu 
ženšeniu

Ženšenis jautrus ne tik tem-
peratūrai ar drėgmei, bet ir švie-
sai. Augalui šviesos perteklius 
gali pakenkti. Jam geriausiai tin-
ka į šiaurę ar į šiaurės vakarus 
nukreiptos palangės. 

Ženšeniui gali pakenkti tiek 
drėgmės stoka, tiek jos pertek
lius, ir, žinoma, chloruotas van-
dentiekio vanduo. Tačiau filtruo-
ti ar virinti jo nereikia, užtenka 
vandenį iš čiaupo 48 val. palai-
kyti atvirame inde.

Paskutinį spalio dešimtadie-
nį vazonėliai su ženšeniu ruošia-
mi žiemojimui. Jie laikomi vėsioje 
(0–20 C) sausoje patalpoje (pvz., 
rūsyje) iki balandžio pradžios.

Rudenį ženšenio augintojai 
būtinai turėtų keisti ir dezinfe-
kuoti vazonėlių žemę, kad au-
galo neužpultų grybelinės šak
nų ligos.

Romualdas OGInskAs

dengus šiais pava-
dinimais, pardavi-
nėjami pigesni toni-
zuojamieji augalai. 
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Tautodailininkių šeima 
Lietuvos tautodailininkų są-

junga į savo šeimą priėmė visas 
tris Bučiūnų šeimos moteris. Pir-
moji šį titulą gavo į Amžinybę jį 
nusinešusi tapytoja Rūta Būčiū-
naitė. Tautodailininkės vardu di-
džiuojasi ir kita pripažinimą pel-
niusi Genutės dukra – Zypliuose 
(Šakių r.) kurianti keramikė Eglė 
Kurcikevičienė. Karpiniams laiko 
negailinti Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos narė G. Bučiūnienė tau-
todailininke tapo vėliausiai. Mo-
teris svarsto, ar tik ne iš savo tė-
velio – gabaus staliaus, dailidės tą 
kūrybinę gyslelę bus paveldėjusi, 
dukroms, vaikaičiams perdavusi. 
Anūkė Reda į grafiką linksta, anū-
kas Rokas – į kalvystę... 

Visi G. Bučiūnienės kūriniai 
iškarpyti manikiūrinėmis žir-
klutėmis plonyčiais lenktais ga-
liukais. Kurį laiką moteris dirbo 
su Rūtos paliktomis žirklėmis, o 
kai šios „pavargo“, įsitaisė nau-
jas. Nepigias, iš gero metalo pa-
gamintas. „Ir saugoju kaip savo 
akį, iš rankų nepaleidžiu. Jos – 
pagrindinis mano kūrybos įran-
kis“, – šypsosi moteris. 

Kiekvienas menininkas turi 
savo kūrybos techniką. Ne išim-
tis ir karpytojai. Genutė nesle-
pia – ji nėra didelių įmantrybių 
šalininkė, kūrybai neieško itin 
brangių priemonių. Savo orna-
mentus moteris paprastai su-
talpina standartinio A4 forma-
to popieriaus lapuose. „Kadangi 
dirbu su žirklutėmis, ne su pei-
liuku, kaip kai kurie kiti karpy-
tojai, didelio formato popieriaus 
lapo negalėčiau išsaugoti nesu-
glamžiusi, nesuplėšiusi“, – pasa-
koja Genutė. 

Karpinys – ne stabilus popie-
riaus lankstinys. Tai lengvutis, 
dažnai į voratinklį panašus kūri-
nys. Trapus jo grožis atsiskleidžia 
tik ant tinkamai priderinto fono. 
Tautodailininkei G. Bučiūnienei 
artimiausias klasikinis spalvų de-
rinys: jeigu karpinys baltas, jam 
parenka juodą foną, jeigu iškarpy-
tas ažūras juodas (beje, tokį kar-
pyti gerokai sunkiau, nes norimą 
ornamentą reikia piešti ant plo-
no permatomo popieriaus ir tik 
jį pritvirtinus prie pagrindo im-
tis žirklučių) – jį klijuoja ant bal-
to fono. Paveikslų pagrindui Ge-
nutė paprastai naudoja vatmano 
lapus. Karpinius ant jų tvirtina la-

bai kruopščiai – klijais patepa net 
smulkiausias detales. Tautodaili-
ninkė pasakoja žinanti ir apie ki-
tų karpytojų naudojamus būdus: 
vieni klijais ištepa visą būsimo 
karpinio popieriaus lapą, o pas-
kui juos „atgaivina“ karštu lygin-
tuvu prispausdami karpinį prie 
pagrindo. Kiti klijais suvilgo tik 
stambesnes detales. Išmėginusi 
tiek vieną, tiek kitą techniką Ge-
nutė vis dėlto liko prie savosios. 
Kaip ir prie paveikslų rėminimo 
pačios rankomis. „Ir čia praver-
tė patirtis, kurią įgijau padėda-
ma Rūtelei rėminti jos tapytus 
paveikslus...“ – pasakoja kūrėja.

Kiekvienas karpytojas – 
savitas kūrėjas

Karpinių tradicija siekia XIX 
amžių. Tačiau sunku aptikti lai-
ko išbandymus išlaikiusių kūri-

nių – popierius labai netvari me-
džiaga. Todėl karpinių puoselė-
tojai ragina iš naujo atrasti šią 
vaizduojamojo meno rūšį, į ją 
perkelti tautiniam paveldui bū-
dingas detales, augalinius moty-
vus. Jie artimiausi ir G. Bučiūnie-
nės širdžiai. Į kokius stebinančius 
ir originalius raštus, ornamentus 
jie sugula, susiraito! Moteris yra 
sukūrusi ir ne vieną karpinių cik
lą – po 5 vienos tematikos kūri-
nėlius. Vienas jų – angelų ciklas 
„Juodai balti sapnai“. Pasak kar-
pytojos, tokias kūrinių grupes la-
bai patogu pateikti „Aukso vaini-
ko“ atrankoms.

Genutė žavisi Odetos Tumė-
naitėsBražėnienės karpiniais. 
Pernai Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos surengtame dailininkų ple-
nere susipažinusi su karpytoja 
Rasa Slesoriūniene atrado visai 

kitokį kūrybos stilių. Tautodai-
lininkė yra iškarpiusi kerami-
kų Valiušių šeimą – viename pa-
veiksle įamžinusi tris kartas. Dar 
kitoks karpinių meistrės Kristi-
nos Stasės Mažukaitienės brai-
žas. Jos karpytos snaigės – tarsi 
tikri delnuose tirpstantys gam-
tos kūriniai. 

Meditacijai prilygstantis 
užsėmimas

G. Bučiūnienė atvirauja, kad 
ornamento karpymas – ne pati 
sunkiausia kūrybos dalis. „Man 
kur kas sunkiau nusipiešti tą or-
namentą“, – prisipažįsta tautodai-
lininkė. Gal todėl Genutę vis daž-
niau galima išvysti Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos rengiamuose 
dailininkų pleneruose. Ji dalyvavo 
linoraižinių kūrimo mokymuose, 
daug naudingos patirties pasisė-
mė iš pernai Vepriuose su neįga-
liais menininkais savo išmintimi 
noriai besidalijusios dailininkės 
Dalios Puodžiukienės. Ir Šakiuo-
se, Griškabūdyje rengiamų dai-
lės mokymų stengiasi nepraleis-
ti – kiekvienas mokytojas savaip 
padeda lavinti piešimo įgūdžius, 
tobulėti. 

Tai atsispindi ir Genutės kar-
piniuose – jie darosi sudėtinges-
ni, dar labiau perregimi. Moteris 
prisipažįsta ir pati nusišypsanti, 
kai po ranka pasipina koks nors 
iš pirmųjų kūrinėlių. „Norint, kad 
karpiniai trauktų akį, reikia labai 
daug dirbti. Tik taip susiformuo-

ja įgūdžiai, profesionalumas. At-
siduoti tik šiai kūrybai negaliu – 
viena gyvenu didelėje sodyboje, 
taigi darbas darbą veja, – pasa-
koja stuburo traumos padari-
nius iki šiol jaučianti, todėl jėgas 
tausoti privalėjusi išmokti mote-
ris. – Man karpymas – ne amatas, 
ne pragyvenimo šaltinis, o dvasi-
nė pusiausvyra, meditacija.“

Tarptautinės parodos 
eksponatai

G. Bučiūnienė neslepia – labai 
praverstų karpytojų plenerai, mo-
kymai. Deja, tokios tradicijos nė-
ra. Moteris iki šiol šiltai prisimena 
Tėvo Stanislovo namuose – seno-
joje klebonijoje kaunietės tauto-
dailininkės Eglės Vindašienės ini-
ciatyva surengtą pirmąjį Lietuvos 
karpinių meno meistrų ir mėgėjų 
plenerą „Paberžės vasara“. Pasak 
Genutės, čia susirinkusios mote-
rys ne tik kūrė, mokėsi viena iš 
kitos, bet ir gavo puikią dvasinę 
įkrovą. „Ten tokia gera aura bu-
vo“, – iki šiol mena ji. Atsidėkoda-
mos plenero dalyvės dailiausio-
mis užuolaidėlėmis išpuošė kle-
bonijos langus, lentynėles. 

Beje, užuolaidėlių karpymu 
Genutę irgi O. TumėnaitėBražė-
nienė užkrėtė. Atidėjusi šalin vi-
sus darbus net į Alytuje jos su-
rengtus kursus važiavo. „Užuolai-
dėles patogiau karpyti iš sulanks-
tyto popieriaus (tam labai tinka 
plonyčio faksinio popieriaus juos-
tos) – taip lengviau sukurti sime-
triškai pasikartojančius motyvus, 
į kuriuos sugula rombai, kvadra-
čiukai, mūsų tautinei puošybai 
būdingi tulpių žiedeliai, kiti au-
galiniai motyvai“, – pasakoja tau-
todailininkė. 

Viena iš įsimintiniausių G. Bu-
čiūnienė vadina Lietuvos naci-
onaliniame muziejuje vykusią 
tarptautinę popieriaus karpinių 
parodą „Karpinių Kalėdos 2015 
m.“. Joje buvo eksponuojami 138 
autorių darbai iš 13 šalių: Lietu-
vos, Baltarusijos, Italijos, Japoni-
jos, JAV, Kinijos, Lenkijos, Moldo-
vos, Olandijos, Rusijos, Šveicari-
jos, Ukrainos ir Vokietijos. Lietu-
vai atstovavo 48 karpytojai, tarp 
kurių buvo ir G. Bučiūnienė. Paro
dos organizatoriams ji buvo nu-
siuntusi 4 savo karpinius. Du iš 
jų papuošė tarptautinę ekspozi-
ciją. Nugalėtojų parodos organi-
zatoriai nerinko. Jais tapo visi šią 
meno šaką puoselėjantys kūrėjai. 

Aldona MILIEŠkIEnĖ

Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro (Centro) Me-
todinio skyriaus vedėja Dovi-
lė Sabaliauskaitė pristato pa-
sikeitusią aktyvaus tipo veži-
mėlių skyrimo tvarką.

Nuo šių metų asmenys kai 
kurių tipų vežimėlius ir priemo-
nes gali įsigyti savo lėšomis ir 
gauti kompensaciją (anksčiau jie 
būdavo įsigyjami per įmones). 

Kompensavimo tvarkos pa-
keitimams įtakos turėjo keletas 
veiksnių. Vienas iš jų tas, kad ES 
ir Lietuvos teisės aktai reglamen-
tuoja laisvą prekių  ir paslaugų ju-
dėjimą ES šalyse, todėl asmuo gali 
įsigyti priemones ne tik Lietuvo-
je, bet ir bet kurioje kitoje šalyje. 

5erių metų patirtis parodė, kad 
būdas vežimėlius įsigyti per įmo-
nes nepasiteisino. Su Centru su-
tartis sudariusios įmonės dėl as-
menų aprūpinimo neįgaliųjų ve-
žimėliais gerokai pabrangino sa-
vo priemones, neretai pateikdavo 
asmeniui jo fizinių ir medicininių 
poreikių neatitinkantį vežimėlį.

Asmuo kompensaciją ga-
li gauti įsigijęs šias priemones: 

• aktyvaus tipo vežimėlį, neį-
galiojo vežimėlį, skirtą tetraple-
gikui, – vieną kartą per 5 metus 
iki 1216 eurų, bet ne daugiau už 
faktines išlaidas;

• palydovo valdomą rankinį 
neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 
18 metų – vieną kartą per 4 me-

tus iki 869 eurų, bet ne daugiau 
už faktines išlaidas.

Kompensaciją asmuo gali 
gauti ir sigijęs šias priemones:

• čiužinį praguloms išveng-
ti – vieną kartą per 3 metus iki 
44 eurų, bet ne daugiau už fak-
tines išlaidas;

• pripučiamo oro pasėstą 
praguloms išvengti – vieną kar-
tą per 3 metus iki 100 eurų, bet 
ne daugiau už faktines išlaidas. 

Asmuo, kuriam aktyvaus ti-
po vežimėlio ar neįgaliojo veži-
mėlio, skirto tetraplegikui, po-
reikis nustatytas pirmą kartą, 
dėl šių priemonių įsigijimo iš-
laidų kompensavimo gali kreip-
tis praėjus ne mažiau kaip 6 mė-

Kompensacija už įsigytas techninės pagalbos priemones
nesiams nuo neįgalumo ar dar-
bingumo lygio nustatymo die-
nos. Iki to laiko jis aprūpinamas 
Centro turimomis ir jo sveikatos 
būk lę ar fizinius duomenis ati-
tinkančiomis judėjimo techni-
nės pagalbos priemonėmis.

Prieš įsigyjant priemones, rei-
kia kreiptis į Centro teritorinį pa-
dalinį bei išsiaiškinti galimybes 
gauti pageidaujamos priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensaciją,  
t. y. ar diagnozė atitinka nustaty-
tus kriterijus, ar atėjęs laikas kom-
pensacijai gauti ir kitas sąlygas.

Asmens prašymą gauti prie-
monių įsigijimo išlaidų kom-
pensaciją priima Centro terito-
rinis padalinys. Centro direkto-

riaus įsakymu sudaryta komisi-
ja sprendimą dėl kompensacijos 
skyrimo priima per 15 dienų, o 
asmuo apie tai informuojamas 
ne vėliau kaip per 5 dienas nuo 
sprendimo priėmimo dienos.

Techninės pagalbos priemo-
nių įsigijimo išlaidų kompensa-
cijos išmokamos, jei šios priemo-
nės buvo įsigytos po sprendimo 
dėl kompensacijos skyrimo priė-
mimo dienos. Kompensacijos iš-
mokamos eilės tvarka iš atitinka-
mai techninės pagalbos priemo-
nių grupei kompensuoti skiriamų 
lėšų ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo 
priemonės įsigijimo.

Visomis minėtomis priemo-
nėmis aprūpina ir Centras. 

Trapių karpinių pasaulyje – harmonija ir sielos atgaiva
(atkelta iš 1 psl.)

Genutės Bučiūnienės karpiniai.

Genutė Bučiūnienė jubiliejinėje Lietuvos tautodailininkų sąjungos parodoje. 

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 20 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7.114 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/9 s. 
(kart.). 10:50 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 3. N-7. 3/10 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Dė-
mesio centre. Aktualijų valanda. 22:05 
Trumposios žinios. 22:10 Premjera. Ma-
no draugas Borisas Nemcovas. (subti-
truota). 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 24 s. 
00:30 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7.114 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, vasario 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 115 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/10 s. 
(kart.). 10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:20 
Mano draugas Borisas Nemcovas. (sub-
titruota, kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Premjera. Ten, 
kur namai 4. N-7. 4/1 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Is-
torijos detektyvai. 23:20 Trumposios ži-
nios. 23:25 Da Vinčio demonai 2. N-14. 
2/10 s. (subtitruota). 00:15 Stilius. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7. 115 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, vasario 22 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 116 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/1 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Premjera. Ten, 
kur namai 4. N-7. 4/2 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Artistas. N-7. (subtitruota). 00:30 
Trumposios žinios. 00:35 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 116 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 23 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 117 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/2 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 4. N-7. 4/3 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-

tas. 19:22 Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Lietuvos patriotai. Bendruo-
menių turnyras. 22:45 Trumposios ži-
nios. 22:50 Premjera. Pogrindis. N-14. 
01:35 Trumposios žinios. 01:40 Komi-
saras Reksas. N-7. 117 s. (kart.). 02:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, vasario 24 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

118 s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 
4/3 s. (kart.). 10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Premjera. Ten, 
kur namai 4. N-7. 4/4 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Gamtos inspektoriai. 19:30 Muškietinin-
kai 2. N-7. 2/4 s. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Pasienis. N-14. 00:35 
Trumposios žinios. 00:40 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 118 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 4 
s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
„Eurovizija 2017“. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 „Eurovizija 2017“. (tę-
sinys, kart.).

Šeštadienis, vasario 25 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 8 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 15 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 11 
s. 07:55 Džiunglių knyga 1. 46 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Įdomiausios pasaulio keistenybės. 7 d. 
(subtitruota). 13:05 Pasaulio dokumen-
tika. Slėpiningoji Indija. 3 d. Upių šalis. 
(subtitruota). 14:05 Džesika Flečer. N-7. 
11, 12 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.lt. 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Eurovizija 
2017“. 22:50 Trumposios žinios. 22:55 
Premjera. Viena diena. N-14. (subtitruo-
ta). 00:45 Trumposios žinios. 00:50 Pa-
saulio dokumentika. Įdomiausios pasau-
lio keistenybės. 7 d. (subtitruota, kart.). 
01:40 Pasaulio dokumentika. Slėpinin-
goji Indija. 3 d. Upių šalis. (subtitruota, 
kart.). 02:35 Džesika Flečer. N-7. 11, 
12 s. (kart.). 04:10 Stilius. (kart.). 04:45 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (kart.).

Sekmadienis, vasario 26 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Tobotai 1. 
9 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 47 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 19 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 14 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Nepažinti Indokini-
jos kampeliai. 3 d. Malaizijos gamtos iš-
daigos. (subtitruota). 13:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Leopardai žvejai. 
(subtitruota). 14:00 Puaro. N-7. 10/3 s. 
Kortas ant stalo. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Laisvės vėliavnešiai. 16:25 Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. Steponas Darius. 17:15 Auksinis 
protas. (kart.). 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3. 5 s. 21:50 Trumposios 
žinios. 21:55 Premjera. Noting Hilas. 
N-14. 23:55 Trumposios žinios. 24:00 
Kino žvaigždžių alėja. Žmogžudystės 
anatomija. N-7. (kart.). 02:15 Pasau-
lio dokumentika. Nepažinti Indokinijos 
kampeliai. 3 d. Malaizijos gamtos išdai-
gos. (subtitruota, kart.). 03:10 Pasaulio 

Pirmadienis, vasario 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (9). N-7. 06:55 Simpsonai 
(19) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (20) 
(R). N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (6). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2536). N-7. 
10:00 Ekstrasensai tiria. N-7. 11:10 Šo-
klusis bičiulis. Sugrįžimas. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (5). N-7. 13:30 Simp-
sonai (1). N-7. 14:00 Simpsonai (2). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1075). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1076). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (122). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (43). 
N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 
21:00 Bruto ir Neto (24). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Beverli Hilso policinin-
kas 3. N-14. 00:35 Skandalas (6). N-7. 
01:35 Kerštas (11). N-7.

Antradienis, vasario 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (10). N-7. 06:55 Simpsonai 
(1) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (2) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (43). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (24). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2537). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
tiria. N-7. 11:00 Apie mus ir Kazlaus-
kus. N-7. 12:00 Aš - superhitas (9). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (6). N-7. 
13:30 Simpsonai (3). N-7. 14:00 Simp-
sonai (4). N-7. 14:25 Pažadėtoji (1077). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1078). N-7. 15:30 
Itališka meilė (123). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (44). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Bruto ir Neto (25). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Jums žinutė. N-7. 
01:00 Skandalas (7). N-7. 01:50 Kerš-
tas (12). N-7.

trečiadienis, vasario 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (11). N-7. 06:55 Simpsonai 
(3) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (4) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (44). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (25). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2538). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
tiria. N-7. 11:00 Prieš srovę. N-7. 12:00 
Aš - superhitas (10). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). N-7. 13:30 Simp-
sonai (5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1079). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1080). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (124). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (45). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (26). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Ikaras. 
N-14. 00:15 Skandalas (8). N-7. 01:15 
Kerštas (13). N-7.

ketvirtadienis, vasario 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (12). N-7. 06:55 Simpsonai 
(5) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (6) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (45). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (26). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2539). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
tiria. N-7. 11:00 Gero vakaro šou. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (11). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 
Simpsonai (7). N-7. 14:00 Simpsonai 
(8). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1081). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1082). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (125). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (46). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (27). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Deganti žemė. N-7. 
00:15 Skandalas (9). N-7. 01:15 Kerš-
tas (14). N-7.

Penktadienis, vasario 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (13). N-7. 06:55 Simp-
sonai (7) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (8) 
(R). N-7. 07:55 Rezidentai (46). N-7. 
08:25 Bruto ir Neto (27). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2540). N-7. 10:00 
Ekstrasensai tiria. N-7. 11:00 Farai. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (12). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1083). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1084). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (126). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Paslaptinga karalystė. 
21:35 Seni vilkai. N-7. 23:20 Svetim-
šalis. N-14. 01:40 Vėtrų kalnas. N-7.

Šeštadienis, vasario 25 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (26). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (15). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (25). 08:00 Ančiukų 

Pirmadienis, vasario 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (68). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (25). 07:15 „Robomobi-
lis Polis“ (26). 07:30 „Džiumandži“ (6). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(153). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (154). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
Bus visko (kart.). 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (3). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (4). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Panikos kambarys. N14. 00:30 „Menta-
listas“ (4). N-7. 01:25 „Strėlė“ (20). N-7. 
02:15 „Kortų namelis“ (4). N14.

Antradienis, vasario 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (69). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (27). 07:15 „Robomobi-
lis Polis“ (28). 07:30 „Džiumandži“ (7). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(155). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (156). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (5). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (6). N-7. 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. 20:25 Ana-
pus nežinomybės. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Deimantų pjaustyto-
jas. N14. 00:05 „Mentalistas“ (5). N-7. 
01:00 „Strėlė“ (21). N-7. 01:50 „Kortų 
namelis“ (5). N14.

trečiadienis, vasario 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (70). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (29). 07:15 „Robomobi-
lis Polis“ (30). 07:30 „Džiumandži“ (8). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(157). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (158). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (7). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (8). N-7. 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. 20:25 Blo-
giausias Lietuvos vairuotojas 2. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Jo-
kių stabdžių! N14. 00:25 „Mentalistas“ 
(6). N-7. 01:20 „Strėlė“ (22). N-7. 02:10 
„Kortų namelis“ (6). N14.

ketvirtadienis, vasario 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (71). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (31). 07:15 „Robomobi-
lis Polis“ (32). 07:30 „Džiumandži“ (9). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(159). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (160). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (9). 
N-7. 15:30 „Amžina meilė“ (10). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda 
su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Tamsioji banga. N14. 00:30 „Mentalis-
tas“ (7). N-7. 01:25 „Strėlė“ (23). N-7. 
02:15 Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, vasario 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (72). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (33). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(34). 07:30 „Džiumandži“ (10). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (161). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (162). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... (kart.) 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 „Am-
žina meilė“ (11). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (12). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Tik nesi-
juok. N-7. 22:00 Aš esu legenda. N-7. 
23:55 Iš tamsybių. N14. 01:40 Tamsioji 
banga (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 25 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (31) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (32) (kart.). 06:55 
„Džiumandži“ (8) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(10). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (11). 
08:10 „Linksmieji detektyvai“ (6). 08:35 
„Džiumandži“ (9) (kart.). 09:00 „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“ (5). 09:30 „Ponas 
Bynas“ (26). 10:05 KINO PUSRYČIAI 
Lukas Skruzdėliukas. 11:50 Ieškokit 
Gudručio. Briusas ir Loidas siautėja. 
N-7. 13:20 Pričiupom! N-7. 13:50 Po-
nas auklė. 15:35 Žandaras ir ateiviai. 
N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Alvinas ir burundukai 2. 
21:15 PREMJERA Nuostabusis Ber-
tas Vonderstounas. N14. 23:20 Kely-
je 2. Alaus tenisas. N14. 01:10 Aš esu 
legenda (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 26 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (33) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (34) (kart.). 06:55 
„Džiumandži“ (10) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (11). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(12). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (7). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (6). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
„Peliukas Stiuartas Litlis“ (6). 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Spidas Reiseris. N-7. 
12:40 Naujokė. N-7. 14:40 Sklinda gan-
dai. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. 
Muzikinis talentų šou. 22:10 PREMJE-
RA Didžioji kova. N-7. 00:25 Mano di-
dysis O! N14. 02:20 Nuostabusis Ber-
tas Vonderstounas (kart.). N14.

Pirmadienis, vasario 20 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:45 „Ponas Bynas“ (6) (kart.). N-7. 
07:10 „Tokia tarnyba“ (40) (kart.). N-7. 
08:05 „Farų karai“ (12) (kart.). N-7. 09:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 10:05 
„Voratinklis“ (12) (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (364) (kart.). 
N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(18). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (15). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (41). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (365). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Voratinklis. Mir-
tinas kontaktas. I dalis. N-7. 19:30 Fa-
rų karai. Blogio riba. I dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(57). N-7. 21:30 Uždara grandinė. N14. 
23:25 Smagus pasivažinėjimas (kart.). 
N14. 01:15 „Sekso magistrai“ (9) (kart.). 
N14. 02:15 „Sekso magistrai“ (10) 
(kart.). N14. 03:10 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (57) (kart.). N-7. 03:35 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (21) (kart.). 03:55 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (22) (kart.). 
04:15 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(23) (kart.). 04:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (24) (kart.).

Antradienis, vasario 21 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(8). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (41) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (13) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (13) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (365) (kart.). N-7. 12:15 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (560) (kart.). N-7. 13:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (1). N-7. 
14:20 „Viena už visus“ (16). N-7. 14:50 
„Tokia tarnyba“ (42). N-7. 15:45 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (366). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 Voratinklis. Mirtinas kon-
taktas. II dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Blogio riba. II dalis. N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (58). 
N-7. 21:30 Jokio supratimo. N-7. 23:25 
Uždara grandinė (kart.). N14. 01:15 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (8) (kart.). N-7. 
02:05 „Dalasas“ (7). N-7. 02:45 „Penk-
toji pavara“ (11). 03:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (58) (kart.). N-7. 03:55 „Penktoji 
pavara“ (10) (kart.).

TV3

LNK

BTV

istorijos (27). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Grožio 
mėnuo. N-7. 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Bež-
džionėlė ledo ritulininkė. 12:55 Anasta-
sija. N-7. 14:45 Spąstai tėvams. 17:10 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Aš 
- superhitas. N-7. 21:30 Aš - robotas. 
N-7. 23:50 Supergreiti!. N-14. 01:45 At-
siskyrėlis. N-14.

Sekmadienis, vasario 26 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (27) (R). 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (16). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (26). 08:00 
Ančiukų istorijos (28). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Beždžionėlė riedlen-
tininkė. 12:45 Keistas Timočio Gryno 
gyvenimas. N-7. 14:50 Šokis hiphopo 
ritmu 3. N-7. 16:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Lietuvos talentai. N-7. 
22:00 Kodas 999. N-14. 00:15  Meilė 
iš reikalo. N-7.

LRT
dokumentika. Leopardai žvejai. (subti-
truota, kart.). 04:00 Puaro. N-7. 10/3 s. 
Kortas ant stalo. (kart.). 05:35 Klausi-
mėlis.lt. (kart.).

trečiadienis, vasario 22 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(9). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (42) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (14) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(10) (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (14) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (366) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (2). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (17). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (43). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (367). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 Voratinklis. Mirtinas kon-
taktas. III dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Blogio riba. III dalis. N-7. 20:30 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (59). N-7. 21:30 Matado-
ras. N14. 23:30 Jokio supratimo (kart.). 
N-7. 01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (9) 
(kart.). N-7. 02:10 „Dalasas“ (8). N-7. 
02:55 „Penktoji pavara“ (12). 03:40 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (59) (kart.). N-7. 
04:05 „Penktoji pavara“ (11) (kart.).

ketvirtadienis, vasario 23 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(10). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (43) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (15) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(11) (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (15) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (367) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (3). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (18). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (44). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (368). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Voratinklis. Mirtinas kontaktas. IV dalis. 
N-7. 19:30 Farų karai. Blogio riba. IV da-
lis. N-7. 20:30 „PREMJERA Džuna“ (1). 
21:30 Ultravioletas. N14. 23:20 Matado-
ras (kart.). N14. 01:10 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (10) (kart.). N-7. 02:00 „Dalasas“ 
(9). N-7. 02:45 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (18) (kart.). N-7. 03:30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (1) (kart.). N-7. 04:20 Sa-
vaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 24 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (44) 
(kart.). N-7. 08:05 „Nikonovas ir Ko“ 
(11). N-7. 09:05 „Nikonovas ir Ko“ (12). 
N-7. 10:05 „Voratinklis“ (16) (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (368) 
(kart.). N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (4). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(19). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (45). 
N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(369). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (12). N-7. 19:30 „Ameri-
kietiškos imtynės“ (7). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (7). N-7. 21:30 Niko. 
N14. 23:35 Ultravioletas (kart.). N14. 
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (11) 
(kart.). N-7. 02:10 „Dalasas“ (10). N-7. 
02:55 Niko (kart.). N14. 04:30 „Nikono-
vas ir Ko“ (11) (kart.). N-7. 05:15 „Niko-
novas ir Ko“ (12) (kart.). N-7.

Šeštadienis, vasario 25 d. 
06:05 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(2) (kart.). N-7. 07:00 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (3) (kart.). N-7. 07:55 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (4) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
„Blogas šuo!“ (5). 11:00 Galiūnų čempi-
onų lyga. Norvegija. 12:05 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 12:35 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (12) (kart.). N-7. 13:40 
„Džuna“ (1) (kart.). 14:50 Gyvenimiškos 
istorijos. 15:50 „Kas žudikas?“ (15). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
„Paskutinis faras“ (12). N-7. 19:00 „Po-
nas Bynas“ (8). N-7. 19:30 Muzikinis iš-
šūkis. 21:30 MANO HEROJUS Žudi-
kai. N-7. 00:10 AŠTRUS KINAS Mali-
bu pakrantės rykliai. N14. 01:50 „Da-
lasas“ (9) (kart.). N-7. 02:35 „Dalasas“ 
(10) (kart.). N-7. 03:20 Muzikinis iššūkis 
(kart.). 04:50 „Blogas šuo!“ (5) (kart.).

Sekmadienis, vasario 26 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Norvegija (kart.). 07:30 Sveikatos ko-
das. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
„Viena už visus“ (121). N-7. 09:35 „Vie-
na už visus“ (122). N-7. 10:10 „Blogas 
šuo!“ (6). 11:10 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (25). 11:40 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (26). 12:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (27). 12:45 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (28). 
13:15 Sveikinimai. Sveikinimų kon-
certas. 15:50 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (18). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 „Paskuti-
nis faras“ (13). N-7. 19:00 „Ponas By-
nas“ (9). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mū-
šis“ (4). N-7. 21:30 Ugnies siena. N-7. 
23:40 „Sekso magistrai“ (11). N14. 
00:40 „Sekso magistrai“ (12). N14. 
01:35 Žudikai (kart.). N-7. 03:40 Mali-
bu pakrantės rykliai (kart.). N14. 05:05 
„Blogas šuo!“ (6) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Šymonui neseniai sukako 
10 metų. Maždaug tiek 
tęsiasi ir jo tėvo Kacpe-
ro Novakovskio kančios. 
Kacperas moterų dėme-
siu niekada nesiskundė, 
bet Agnieška visai galvą 
apsuko. Susipažino juo-
du rudenį, per Valentiną 
susižadėjo, o atėjus va-
sarai susituokė. Tai buvo 
2005-aisiais. Tik tris sa-
vaites Kacperas buvo ab-
soliučiai laimingas – kai 
sūpavo į angelėlį panašų 
Šymoną, keitė vystyklus, 
maitino, prausė. Netru-
kus jam buvo pareikšta, 
kad jis, kaip tėvas, netu-
ri jokios vertės.

A. Sidaras pasakoja, kad socia-
liniu darbuotoju tapo atsitikti-
nai. Renkantis profesiją Šiaulių 
kolegijoje atrodė, kad reikės tik 
bendrauti ir viskas bus lengva, 
tačiau pasirodė, kad taip nėra. 

„Rinkdamasis šią profesi-
ją įsivaizdavau, kad turiu gerus 
bendravimo įgūdžius, o paaiš-
kėjo, kad nieko neturiu, reikia 
daug ir sunkiai dirbti, kad kažką 
sužinotum, kad išmoktum priei-
ti prie žmogaus. Reikia pamiršti 
savo principus ir įsivaizdavimus. 
Tiesiog būti arti žmogaus, girdė-
ti, ką jis sako, ir suprasti“, – sako 
A. Sidaras. Jo manymu, sociali-
nio darbuotojo tikslas ir yra, kiek 
įmanoma, žmogui padėti būti sa-
varankiškam, kad jis galėtų bū-
ti visaverčiu visuomenės nariu. 

Centre „Goda“ A. Sidaras dir-
ba daugiausia su proto ir kom-
pleksinę negalią turinčiais žmo-
nėmis. Socialinis darbuotojas ne-
drįsta pasakyti, kad jie yra neįga-
lūs. „Reikia leisti jiems būti kar-
tu – parduotuvėje, autobuse, ren-
ginyje. Jie lygiai tokie pat, tik gal-
būt kažko negali, bet daug ir gali. 
Mūsų tikslas yra pamatyti, ką jie 
gali“, – dalijasi patirtimi socialinis 
darbuotojas. Jis džiaugiasi, kad 
auklėtiniai mažai kuo skundžia-
si, nelaiko nuoskaudų. Prieš juos 
nereikia apsimetinėti, vaidinti. 

A. Sidaro manymu, neįgalieji 
tampa labiau matomi, apie juos 

daugiau kalbama, visuomenė 
tampa jiems atviresnė. Cen-
tro Spalvų muzikos orkestras 
koncertuoja mokyklose, moki-
niai ateina pas juos. „Integraci-
ja prasideda ne nuo sudėtingų 
sąvokų, ne nuo pandusų įrengi-
mo, patalpų pritaikymo neįga-
liesiems (nesakau, kad to nerei-
kia), bet nuo buvimo kartu“, – 
svarsto socialinis darbuotojas.

A. Sidaras sako nejaučian-
tis, kad dirba, net pajuokauja 
lankantis dienos centrą. Jį daug 
kas čia džiugina – nuo mažiausių 
iki didžiausių pasiekimų. „Šian-
dien išmokome suskaičiuoti iki 
5, galbūt rytoj pamiršime, bet 
tai nesvarbu, nes šiandien juk 
išmokome“, – svarsto Arvydas. 
Didelis pasiekimas, jeigu žmo-
gus bijodavo išeiti iš namų, o 
dabar į „Godą“ savarankiškai at-
važiuoja ar ateina pėsčiomis. Ki-
tam pasiekimas, kad išmoko iš-
siplauti puodelį, išvalyti grindis. 
Kiekvieno pasiekimai yra pagal 
jo gebėjimus. Kiekvienas pasie-
kimas ir yra didžiausia dovana. 
„Stengiamės viską daryti kar-
tu. Esu lygiai toks pat, kaip jie, 
tik turiu funkcijų, atsakomybių. 
Jeigu jie batų nepasideda tvar-
kingai, vadinasi, aš turiu rodyti 
pavyzdį. Jeigu prašau nusiskus-
ti barzdą, vadinasi, ir pats turiu 
būti tvarkingai nusiskutęs“, – da-
lijasi patirtimi A. Sidaras.

Socialinis darbuotojas – ne darbas,  
o pašaukimas

Tinklalapyje www.skrastas.lt galime perskaityti Jurgitos Juške-
vičienės pokalbį su Šiaulių miesto savivaldybės globos namų die-
nos centro „Goda“ socialiniu darbuotoju Arvydu Sidaru, kuris už 
pagalbą neįgaliesiems apdovanotas Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos aukščiausiu apdovanojimu „Gerumo žvaigžde“. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalus tėvas – 
antrarūšis tėvas? 

Strasbūras atsakė: ne!

Medų kopinėjo neilgai
Kacperas, aišku, ne superme-

nas. Be to, kurčias. Tačiau ir Ag-
nieška nepanaši į filmų heroję. Ir 
ji blogai girdi, tik slepia tai. Pažįs-
tami yra pastebėję, kad ji apsi-
meta, jog viską išgirdo, bet iš at-
sakymų matyti, kad tik spėlioja, 
apie ką kalbama. Agnieška mo-
ka gestų kalbą, bet nemėgsta jos.

Dar prieš vedybas buvo gali-
ma nujausti, kad nieko gero lauk-
ti neverta. Kai porelė pirmą kar-
tą aplankė Agnieškos tėvus, prie 
stalo Kacperas jautėsi vienišas. 
Kiti kažką šnekėjo, ginčijosi, šau-
kė, niekam nerūpėjo, kad būsi-
masis jaunikis nieko nesupranta.

Vis dėlto Šymono gimimas 
nubraukė nereikšmingas smulk
menas. Štai dėl ko verta gyventi, 
mylėti! Bet per Naujųjų sutikimą 
vėl nuėjo pas Agnieškos tėvus, 
vėl visi emocingai kalbėjosi tar-
pusavy. Agnieška pasakė: „Lieku 
čia gyventi, o tu eik.“ 

Netrukus buvo tikrinama 
sūnelio klausa. Ji taip pat ne iš 
gerųjų. Kacperas su mama irgi 
apsilankė ligoninėje, norėjo su-
žinoti gydytojų išvadą. Suaugu-
sieji apsistumdė, apsimėtė prie-
kaištais. Uošviai neleido Kacpe-
rui net prisiliesti prie sūnelio.

Kai teismai nieko 
nesprendžia  

Incidentas ligoninėje geruo-
ju nesibaigė. Giminaičiai susitiko 
teisme. Agnieška įrodinėjo, kad 

Džesika Hamzelou žurnale 
„Plos Biology“ rašo apie tai, 

kad atrastas būdas bendrauti su 
visiškai paralyžiuotais žmonė-
mis vien mintimis.

Keturiems tyrime dalyva-
vusiems žmonėms nustatyta 
amiotrofinė lateralinė sklerozė 
(ALS) – degeneracinis sutriki-
mas, dėl kurio jie palaipsniui ne-
tenka galimybės kontroliuoti sa-
vo raumenų ir galiausiai nebega-
li pajudinti netgi akių. Anksčiau 
nebuvo galimybės sužinoti, ką 
tokie žmonės galvoja.

Siekdamas tai išsiaiškinti, 
naujų inžinerinių sprendimų ieš-

Praėjusį rugsėjį Kaune, Žeime-
nos gatvėje, iškilo Kauno staty-
bos ir paslaugų mokymo centro 
specialios paskirties gyvenamų-
jų namų kvartalas – Žeimenos 
skyrius, skirtas elgesio ir emo-
cinių sutrikimų turintiems vai-
kams. Tai pirmasis šalyje pro-
jektas, kuris plėtojamas atsi-
žvelgiant į specialiuosius vaikų 
poreikius – programa sudary-
ta taip, kad padėtų jiems ugdyti 
įvairias kompetencijas.

Šis projektas sudaro sąlygas 
elgesio ir emocinių sutrikimų 
turintiems vaikams vienoje vie-
toje gauti švietimo, sveikatos ir 
socialines paslaugas, taip prisi-
dedant prie jų bendrųjų ir pro-
fesinių kompetencijų ugdymo. Į 
Žeimenos skyrių priimami 5, 6, 
7 klasių mokiniai. Ugdymo truk
mė – 2 metai.

Namų projektą sudaro ketu-
ri individualūs vienaaukščiai na-
mai, kuriuose įrengta po keturis 

gyvenamuosius kambarius vai-
kams ir aptarnaujančiam per-
sonalui. Vienu metu čia gali gy-
venti iki 20 vaikų. Jie apgyven-
dinami po 1–2 kambariuose, po 
3–5 vaikus atskiruose namuose. 
Kiekvieno namo gyventojai ga-
li susitikti bendrajame valgo-
majame, kuris sujungtas su vir-
tuve: čia vaikai mokosi gaminti 
valgį, išsiplauti indus. Kartu gy-
venantis socialinis darbuotojas 
visą parą rūpinasi globotiniais.

Kauno statybos ir paslaugų 
mokymo centro bendruomenė 
dalyvauja ir įvairiose tarptauti-
nėse programose. Reabilitacinia-
me profesinio rengimo skyriuje 
besimokantys specialiųjų porei-
kių mokiniai dalyvauja stažuo-
tėse: virėjo specialybės mokosi 
Italijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. Į 
Ispaniją stažuotis vyksta apdaili-
ninko (statybininko), į Vokietiją – 
staliaus ir dailiųjų dirbinių pynė-
jo specialybių mokiniai. 

Kauno statybos ir paslaugų mokymo 
centras: „Duodu, kad duotum“

Tinklalapyje www.statybunaujienos.lt rašoma apie Kauno sta-
tybos ir paslaugų mokymo centrą ir jo pastangas integruoti spe-
cialiųjų poreikių turinčius moksleivius. 

kančio Wyss instituto Ženevoje 
darbuotojas Nielsas Birbaumeris 
su kolegomis ėmė matuoti sme-
genų aktyvumą. Grupė išmoko 
atpažinti smegenų veiklą, sieja-
mą su atsakymais „taip“ ir „ne“. 

„Galime paklausti, ar jiems 
ką nors skauda, ar jie nori kur 
nors apsilankyti, susitikti su ko-
kiu nors asmeniu“, – sako Ujvalas 
Chaudhary iš Tiubingeno univer-
siteto. Kiekvienas klausimas buvo 
užduodamas 10 kartų. Jei įrengi-
nys užfiksuodavo „taip“ septynis 
ar daugiau kartų, tada jį priimda-
vo kaip teigiamą atsakymą. Viena 
jauna moteris pasakė, kad norė-

tų išvysti Niujorką, tad dabar jos 
šeima rengiasi ją ten nugabenti. 

Komanda keturių žmonių 
pasiteiravo, ar jie laimingi. Jie 
visi mintyse atsakė, kad gyve-
nimas yra nuostabus. Kai ku-
rie tyrėjai svarsto, kad savo kū-
ne „užrakinti“ žmonės nesuge-
ba apdoroti neigiamų emocijų. 
„Jie apdoroja tik teigiamas emo-
cijas, ir jei tai nutinka, iš esmės 
esate laimingas nuolatos,– sako 
U. Chaudhary. – Nežinome, ko-
dėl taip yra, bet panašu, smege-
nys stengiasi apsisaugoti.“

Technologijos.lt  
ir „Bičiulystės“ inf. 

Paaiškėjo, kaip jaučiasi 
visiškai paralyžiuoti žmonės

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Kacperas turi palikti ramybėje 
ją ir Šymoną, mat ji daug geriau 
pasirūpins sūneliu, jo ugdymu, 
nes galės kalbėti su juo, o tėvas 
to neįstengia.

Kacperas neprieštaravo. Ne 
viską, kas buvo svarstoma, jis 
suprato, bet linktelėjo: taip, kū-
dikiui mama – svarbiausia. Jau-
nas tėvelis gavo garantiją, kad ga-
lės matytis su sūneliu. Lankymo 
valandų buvo numatyta nedaug, 
bet ir per jas ne visada išvysdavo 
sūnų. Agnieška ir jos tėvai įnir-
tingai kovojo su Kacperu ir siekė 
atmušti norą matytis su sūnumi. 

„Net jei Agnieška netrukdy-
tų, vis tiek tų bendrų valandų su 
sūnumi per metus susidaro tik 
96, – sako Kacperas. – Per ma-
žai. Per tiek laiko aš negaliu spė-
ti išmokyti sūnaus gestų kalbos, 
o be jos mes niekada negalėsime 
bendrauti kaip tėvas ir sūnus, 
atvirai pasikalbėti, aš negalėsiu 
jam papasakoti daugybės įdo-
mių istorijų, kurias žinau.“

Kai Šymonui sukako penke-
ri, Kacperas kreipėsi į teismą. Jis 
prašė padėti, nes jautė, kad sū-
nus auga be tėvo, be jo įdomių is-
torijų ir meilės. O teismas... užuot 
padėjęs, apribojo jo tėvystės tei-
ses. Kacperas tai priėmė kaip tė-
vo ir žmogaus paniekinimą.

Gerai, kad yra 
Strasbūras

Advokatė patarė jam nenu-
sileisti. Ar XXI amžiuje gali taip 
nutikti – Europoje!? Dėl nega-
lios vyras paskelbiamas antra-
rūšiu tėvu?

Visą 40mečio Kacpero gy-
venimą valstybė geriau už jį patį 
žinojo, kas jam geriau. Jis nekal-
ba, negirdi, ignoruoti tokį žmogų 

tik rai nėra sunku. Jo beveik nėra. 
Kadaise, kai Kacperas buvo visai 
mažiukas, valstybė vaikus mai-
tino vien pieno produktais, dau-
giau nieko nebuvo. O Kacperas 
alergiškas pienui. Sirgo, gauda-
vo stiprių antibiotikų, kurie pa-
žeidė klausos nervą. Buvo aišku: 
klausos jis neatgaus.

Kacpero mama, pažinojusi 
ne vieną žmogų kurčiųjų ben-
druomenėje, ėmė pati mokytis 
gestų kalbos ir mokė jos sūnų. 
Ji turėjo planą: rasti klasę, kur 
mokytųsi vaikai, mokantys ir 
lenkų, ir gestų kalbą. Į ją žiūrėjo 
kaip į beprotę. Iš kur prisigaudo 
tokių idėjų?! Kacperas jau buvo 
užaugęs, kai Lenkijoje atsirado 
tokių integruotų klasių. Jam jau 
nebereikėjo. Valstybė jį trylikai 
metų išsiuntė į kurčiųjų interna-
tą, iš kurio jis grįžo su šaltkalvio 
diplomu kišenėje. Kai kas nors 
paprašo papasakoti apie tą lai-
ką, jis parodo gestais du simbo-
lius. Liūdesys ir vienatvė.

Tačiau Kacperas dėl nieko 
neprieštaravo ir nekovojo, kol iš 
jo neatėmė sūnaus. 

Neseniai jis sulaukė džiugios 
žinios. Europos žmogaus teisių 
teismas, įsikūręs Strasbūre, pri-
pažino, kad Lenkijos teismai dis-
kriminavo jį, kaip neįgalųjį, ne-
padėjo panaikinti tėvą ir sūnų 
skiriančių barjerų, nesudarė ga-
limybės negalią turinčiam tėvui 
bendrauti su sūnumi.

Kacperui buvo grąžintos tė-
vystės teisės ir netgi numatyta 
kompensacija už patirtą žalą. 
Konstatuota, kad tai, kaip elgėsi 
Lenkijos valstybė, yra skanda-
linga ir nepriimtina.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIkIEnĖ

Parduodu automobilį
Parduodu automobilį VW Passat universalą. 2005 m., TA iki 2018 m. balan-
džio. Geros būklės, be defektų. Pritaikyta vairuoti neįgaliesiems, su ranki-
niu valdymu, automatinė pavarų dėžė, gamyklinis originalus valdymo me-
chanizmas. Tel. 863733280.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Valios jėga Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Prie pat Raganų kalno tako 
augo nedidelė kupli puše-

lė, tvirtai įsikibusi į smėlį. Vėjas 
nuo jūros ne kartą lankstė jos 
kamieną, draikė šakas. 

Vieną vakarą dangus staiga 
aptemo, atūžė sūkurys ir pušis 
palūžo. Neužteko jėgų atsilaikyti 
prieš tokią didelę jėgą. Ji tik pa-
juto, kad šaknys plyšta, kamie-
nas linksta prie žemės. Dar ban-
dė atsispirti, bet nepajėgė. Pusė 
šaknų liko styroti ore. Praeiviai 
matė nesuprantamą raizgalynę, 
susimėčiusią kilpomis, susipy-
nusią ataugomis.

Bėgo metai, pušelė atsigavo, 
stiprėjo, jos kamienas laikėsi 

tvirtai įsikibęs į žemę, o viršūnė 
atkakliai stiebėsi į dangų. Ji pa-
sipuošė viena šaka, vėliau antra, 
trečia. Šakos vis stiprėjo, vešėjo, 
spygliai tvirtėjo, o kamienas taip 
ir liko apkabinęs žemę, lyg suo-
lelis, kviečiantis atsisėsti, pail-
sėti. Niekas nedrįsta to padaryti, 
nes gerbia pušelės laimėtą kovą, 
stebisi jos valios jėga.

Dažnai medžiai pamoko žmo-
nes nepasiduoti likimui. Tikiu, 
kad gamta ir žmogus neatskiria-
mi. Kiek yra likimo nuskriaustų 
žmonių, kurie sugebėjo atsitiesti, 
eiti pirmyn, nepalūžti. Jie kaip ta 
pušelė tvirtai laikosi įsikibę į gy-
venimą. Apie juos skaitome „Bi-
čiulystės“ puslapiuose. 

Mūsų himne sakoma, kad 

Lietuva – didvyrių žemė. Man 
likimas lėmė tai suprasti dar 
vaikystėje, kai skaitėme apie 
Gediminą, jo sapną, Vilniaus at-
siradimą. Skaitydami išgyveno-
me kunigaikščio Vytauto perga-
les ir nesėkmes, Kęstučio mir-
tį. O kur dar Pilėnai, Margiris? 
Širdy užgimė meilė savam kraš-
tui, atsirado suvokimas, kad ji 
vienintelė širdžiai brangi vieta. 
Juk ne veltui už jos laisvę kovo-
ta, žūta. Vasario 16oji primena, 
kad mūsų žingsnius turi lydėti 
šviesa ir tiesa, vienybė. Tik sa-
vo valios jėga iškelsime Lietu-
vą virš kasdienybės, suteiksi-
me jai jėgų. 

Aldona BALsEVIčIEnĖ
Juodkrantė 

Atsivedei mus čia, 
Kur krištolinės skambėjo upės, 
Kur plačiaragių elnių bandos 

ganės, 
Kur girių unksmės priglaudė.
Ir kaip palaimintą ugnelę skaisčiąją 
Per tas klajones amžių tyrlaukiais
Tu atnešei ir kalbą 
Ir įsakei ją saugoti kaip šventą. 
Savo stiprybės paslaptį 
Vaikams tu patikėjai,
Kad kalboje, tik kalboje
Tavo gyvybė esanti 
Ir Motinos jėga.

Ir taršė vėjai, vakariai niūrūs
Motinos nuometą baltą lininį, 
O jūros bangos į kojas plakės.
Pasaulis sakė – Tu gintarinė.
Tavo dainom džiaugtis skubėjo,
Tavo vaikus kažkur viliojo.
Tarytum Eglei, žvejo dukrelei,
Laimės pasaulis Tau pavydėjo
Ir iš erškėčių pintą vainiką 

padovanojo.

– Puoškis, dabinkis, 
Prie gintarėlių jis taip pritinka.
Ir jį nešiojai, Motina mano,
Ir baltą kaktą spygliai subadė, 
O kojas skaudžiai skaudžiai 

nutrynė 
Toks sunkios klumpės, tos 

geležinės,
Rankas švelniąsias pančiai 

palaužė.
Motina mano, mano Tėvyne. 
Vaikai pavargo, 
O tu stovėjai kaip obelėlė
Ir kantriai laukei,
Kada sugrįš, kada pakils Tavieji 

sūnūs, 
Kada žaizdas prikepusias 
Prie Tavo kūno 
Jie nuplaus.

Danutė ŠERžEnTIEnĖ, Telšiai

Ištrauka iš montažo  
„O Motin, o Tėvyne“,  

sukurto Vasario 16-ajai 
paminėti.

Lino rankšluostį lyg taką
Audžia staklėse mama –
Virš to tako saulė teka, 
Auksu žemę žerdama.

Savo laimės pasivyti
Mes išbėgome basi.
Trinksi staklės, brązga nytys, 
Siūlai bėga tekini.

Nors už lango kaukė pūgos
Ir kvatojosi žiema,
Nesustojom, nepabūgom,
Glostė lino šiluma.

Paukščiai, saulė, medžiai, gėlės
Mus lydėjo kelyje,

Kai parklupdavom, pakėlė,
Nes jie buvo Lietuva.

Lino takas – kelias mūsų, 
Juo išėjome jauni,
Ačiū jam, kad nepalūžom,
Kad išlikom savimi.

Ačiū tai, kur kelią švietė 
Tėviškės akių spalva:
Lino takas – mano takas. 
Lino žiedas – Lietuva.

Ant to tako mano kūną 
Gal į žemę sugrąžins...
Neatimkite! Tebūna...
Tėviškėlė su manim.

Danutė kULIAVIEnĖ, Jonava 

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos literatų klubo „Svajok

liai“ taryba ėmė aktyvios vei-
klos. Egidijus Šatas, judantis 
neįgaliojo vežimėliu, telefonu 
primena nariams apie artėjantį 
renginį, pasveikina su gimtadie-
niu. Jis visiems klubo nariams, 
ypač nebegalintiems atvykti į 
klubo susitikimus, tarsi šeimos 
narys. Nuoširdumu ir didžiuliu 
noru prisidėti prie klubo vei-
klos pasižymi klubo pirminin-
ko pavaduotoja Vida Simėnienė. 

„Svajoklių“ klubo susirinki-
mai vyksta kas mėnesį. Kiekvie-
nas susitikimas savaip įdomus, 
palieka daugybę teigiamų emo-
cijų. Į juos pasikviečiame ir ben-
draminčių iš kitų klubų. 

Pirmosios klubo susitikimų 
viešnios buvo Kupiškio rajono 
Skapiškio literatų klubo „Lik-
tarna“ narės. „Svajokliai“ taip 
pat vyko į Skapiškyje surengtą 
poezijos šventę. Dalyvavome ir 
Rokiškio literatų klubo poezi-
jos šventėje, „Baltojo balandžio“ 
fondo renginiuose Anykščių ra-
jone. Klubo nariai vyko ir į Pane-
vėžio literatų klubo „Polėkis“ or-
ganizuotą poezijos šventę.

Vasarą „Svajoklių“ klubo at-
stovai lankėsi Panevėžio rajo-
ne, Šilagalyje, surengtoje poezi-
jos šventėje „Ką šlama gimtinės 
beržai“, kurią organizavo Šila-
galio kultūros centro ansamblis 
„Šarma“. Kuomet didžiausi vasa-
rio pradžios speigai kaustė Lie-
tuvos padangę, „Svajoklių“ na-
riai vėl skubėjo susitikti su an-
samblio „Šarma“ literatais. 

Šilagalio kultūros centro me-
no vadovas Jonas Mališauskas 
pristatė savo kolektyvo narius 
ir šiemet išleistą septintą sa-
vo knygą „Saulėlydis tėviškėj“. 
Skambiomis dainomis ir pos-
mais džiugino ansamblio „Šar-
ma“ poetės ir dainininkės Zita 
Petronienė, Julija Masiulienė, 
Elena Lipskienė ir Laimutė Ka-
linauskienė. J. Mališausko su-
kurtos eilės, tapusios dainomis, 
ir akordeono muzika džiugino 
visų susirinkusiųjų širdis. Abe-
jingų nebuvo ir Z. Petronienės 
atliekamoms dainoms. Su sa-
vo dainomis prisijungė ir „Sva-
joklių“ klubo nariai. „Tai tikrai 
buvo neeilinis renginys“, – po jo 
džiaugsmo neslėpė V. Simėnie-
nė. „Kai pabūni linksmoje ben-
draminčių draugijoje, tai ir svei-
kata pagerėja, ir skausmas pra-
nyksta“, – sako Rima Merkelienė.

Dar daug skambių dainų li-
ko neišdainuota, dar daug pos-
mų nedeklamuota, todėl paža-
dėjome, kad susitiksime dar ne 
kartą. Graži draugystė „Svajo-
klius“ sieja ir su Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos Bubių pa-
dalinio neįgaliaisiais. Ne vieną 
kartą viešėjome Bubiuose, su-
laukėme jų ir Biržuose. Kas kar-
tą nuvykus į svečius matome ne 
tik nuoširdų svetingumą, bet ir ir 
gražų bendradarbiavimą su vie-
tos seniūnija. Padalinio vadovė 
Danguolė Eimontienė džiaugė-
si, kad Bubių seniūnas Vytautas 
Slabys rūpinasi neįgaliaisiais, vi-
suomet skiria nemokamai trans-
portą. „Svajokliai“ į beveik visas 

keliones vyksta savo asmeninė-
mis lėšomis, o tolimesnių atsi-
sakome. Nors esame Biržų rajo-
no neįgaliųjų draugijos padali-
nys, bet iš draugijos 2016 metais 
klubo narių transporto išlaidoms 
nebuvo skirta nė cento. Su dide-
liu džiaugsmu klubo nariai suti-
ko žinią, kad Biržų rajono neįga-
liųjų draugija gavo autobusiuką. 
Tačiau džiaugsmas tuoj išgaravo, 
kai parašėme prašymus nuvykti 
į poezijos šventes, į kurias buvo-
me gavę pakvietimus. Draugijos 
pirmininkė Lidija Dainiuvienė 
raštu paaiškino, kad autobusiu-
kas gali būti skiriamas tik darbo 
dienomis ir darbo valandomis. 
Kai buvome pakviesti į vos už 10 
kilometrų esančių Kirdonių dau-
giafunkcį centrą (vežimėlininkai 
literatai džiaugėsi, kad jis pritai-
kytas), autobusiuko taip pat ne-
gavome, nes renginys vyko 18 
val. Balandžio 1ąją Skapiškyje 
vyks baigiamasis humoristinio 
konkurso renginys, kurį organi-
zuoja „Baltojo balandžio“ fondas. 
Pernai klubo narys Benediktas 
Medvedevas užėmė prizinę vie-
tą. Labai norėtųsi, kad konkurse 
jėgas išmėgintų ir daugiau klubo 
narių, kad jie nuvyktų į baigiamą-
jį renginį. L. Dainiuvienė pažadė-
jo, kad pasistengs suteikti trans-
portą. Tikėkimės, kad pastangos 
duos rezultatų. Beje, draugijos 
pirmininkei esame dėkingi už 
pagalbą ruošiant respublikines 
neįgaliųjų poezijos šventes Bir-
žuose, už tai, kad klubui renginių 
metu skiriama paramos maisto 
produktais, už galimybę klubo 
nariams nemokamai nuvykti į 
renginius kultūros centre.

Taip pat esame dėkingi VšĮ 
Biržų socialinių paslaugų cen-
tro vadovams ir darbuotojams 
už galimybę rinktis patogioje ir 
neįgaliesiems pritaikytoje vie-
toje. Bendrų pastangų dėka ga-
lime labai daug padaryti ir pra-
skaidrinti kasdienybę žmonėms, 
kurių gyvenimas apsiriboja ke-
turiomis sienomis.

Egidijus sALDys 
Literatų klubo „Svajokliai“ pirmininkas

Literatų klubas veiklos ir idėjų nestokoja 

Biržiečiai susitiko su ansamblio „Šarma“ dainininkais ir literatais.

Lietuvai Motinai, Lietuvai Tėvynei

Lino takas

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Voratinklinėse šaltuko pinklėse. Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

S. Dumbrausko nuotr.


