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Konkurencijai darbo rin-
koje vis didėjant, aukštos 
kvalifikacijos, gerai ap-
mokamo darbo gali tikė-
tis tik atitinkamą profesinį 
išsilavinimą turintys žmo-
nės. Ne išimtis ir neįgalie-
ji, kuriems įsitvirtinti dar-
bo rinkoje dar sunkiau. Tai 
suprasdami jie laužo nu-
sistovėjusius stereotipus: 
siekia aukštojo mokslo, 
demonstruoja pasiryžimą 
įveikti visas kliūtis, keisti 
darbdavių ir visuomenės 
požiūrį į kūrybinių, inte-
lektualių neįgalaus žmo-
gaus galimybių suvokimą 
ir pripažinimą.
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Darbo rinkoje – 
neįgalieji 

Jei nevaikšto, tai ir 
nemąsto?

Vilniaus universiteto (VU) 
Užsienio kalbų instituto antra-
kursis Matas Geležauskas įsiti-
kinęs, jog Lietuvoje fizinę nega-
lią turintis žmogus darbdaviams 
nėra patrauklus. VU Studentų at-
stovybės surengtoje konferencijo-
je vaikinas pasakojo, kad net ke-
lis atrankos į darbą etapus sėk-
mingai praėjęs žmogus dažnai iš-
girsta atsakymą, jog jo kvalifika-
cija neatitinka reikalavimų. Tas 
„neatitikimas“ paprastai išryškė-
ja darbdaviams suvokus, jog po-
tencialus pretendentas į ieškomą 
darbo poziciją turi fizinę negalią. 

Su ramentais judantis Matas 
neslėpė, jog daugelį neįgaliųjų 
skaudina visuomenės požiūris, 
kad fizinę negalią turintis žmo-
gus būtinai turi ir intelekto prob-
lemų. „Jei nevaikšto, tai ir nemąs-
to“... – toks visuomenėje įsitvir-
tinęs stereotipas, pasak vaikino, 
neatlaiko jokios logikos. Net jei-
gu negalios priežastis – smegenų 
pažeidimas (pvz., cerebrinis pa-
ralyžius) ir tai lemia judesių bei 
šiokius tokius emocinius sutriki-
mus, visiškai nereiškia, jog toks 
žmogus negali protauti, priimti 
sprendimų. Dažniau stebima at-
virkštinė koreliacija: „žinodamas, 
kad negalėsi dirbti fizinio darbo, 
daug atsakingiau rengiesi proti-
nei veiklai.“ Todėl visai neatsitik-
tinai rateliais judantys ar sunkiai 
vaikštantys žmonės renkasi spe-
cialybes, susijusias su informaci-
nėmis technologijomis, studijuo-
ja teisę, psichologiją, užsienio kal-
bas, kitas aukštesnio intelekto rei-
kalaujančias specialybes. 

Įkvepia realūs pavyzdžiai
Savo teiginiams pagrįsti 

M.Geležauskas pateikė keletą įti-
kinamų pavyzdžių, akivaizdžiai 
bylojančių, ko yra pasiekę fizinę 

Fizinė negalia netrukdo 
intelektualiam, 

kūrybiniam darbui
negalią turintys žmonės. Anglų 
astrofizikas. Stefanas Hokingas 
judina tik dalį smakro. Vos 21-erių  
sulaukusiam vaikinui buvo dia-
gnozuota sunki neurologinė liga. 
Medikai prognozavo, kad jo gy-
vybė užges per artimiausius me-
tus. Tačiau S.Hokingas gyvena 
jau daugiau kaip 50 metų ir yra 
vienas didžiausių astrofizikos au-
toritetų. Prieš keletą metų moks-
lininkas nukeliavo į tarptautinę 
kosminę stotį ir net patyrė nesva-
rumo būseną.

Po persirgto poliomielito sa-
varankiškai vaikščioti negalėjęs 
Franklinas Ruzveltas tapo JAV 
prezidentu. 12 metų aukštas pa-
reigas ėjęs politikas sumaniai slė-
pė savo negalią – vos poroje nuo-
traukų matosi, kad jis sėdi veži-
mėlyje. F.Ruzveltas susirgo būda-

mas jaunas, galėjo pasiduoti, nu-
leisti rankas, bet norėjo tapti po-
litiku, juo tapo ir pasiekė didelių 
aukštumų.

Nikas Vuičičius neturi nei 
rankų, nei kojų. Vaikinas tikrai 
galėjo nugrimzti į depresiją, už-
sisklęsti savyje. Tačiau to nepa-
darė. Dar daugiau – tapo pa-
vyzdžiu kitiems: keliauja po pa-
saulį, veda motyvacinius semi-
narus, leidžia knygas. Neseniai 
N.Vuičičius sukūrė šeimą, vedė 
tituluotą gražuolę, susilaukė kū-
dikio. Iš jo trykšta teigiama ener-
gija. Šis žmogus nelaiko savęs ne-
įgaliu. Neįtikėtina, bet jis žaidžia 
golfą, plaukioja banglente, vai-
ruoja mašiną...

M.Geležauskas įsitikinęs, kad 

Inga Filipovič kantriai siekia svajonės – aktorystės studijų aukštojoje 
mokykloje.

VU studijuojantis Matas Geležauskas ragina keisti požiūrį į fizinę negalią tu-
rinčius žmones.  

(nukelta į 3 psl.)

Egidijaus Skipario nuotr. 

Asmeninio albumo nuotr. 

Buvo suluošintas 
kovodamas už savo šalį

Adamas Esmurzaevas į Lie-
tuvą atvyko iš Čečėnijos, kuri 
dabar priklauso Rusijos Fede-
racijai. Vyriškis pasakoja, kad 
karo už Čečėnijos nepriklauso-
mybę metu jis buvo opozicijo-
je, aktyviai gynė savo šalį, kurį 
laiką net saugojo Džocharą Du-
dajevą. Pasak vyriškio, jis ko-
vojo dėl savo tautos laisvės, ta-
čiau buvo suimtas, įkištas į ka-
lėjimą, ten kankinamas ir, kaip 
pats teigia, žiauriai suluošintas. 
Po įkalinimo vietas, kur buvo 

Tolerancijos link

Įsivaizduokite – jei da-
bar pas mus būtų karas? 
Jei vis dar tebesitęstų ne-
priklausomybės kovos 
ir būtume persekiojami, 
tampomi po kalėjimus ir 
žalojami už savo įsitiki-
nimus, bandymus kovo-
ti prieš režimą? Skam-
ba tarsi filmo scenarijus. 
Deja, ir XXI a. yra šalių, 
kuriose žūva žmonės, kur 
jie negali laisvai reikšti 
savo įsitikinimų. Dalis iš 
jų, pabėgę iš savo tėvy-
nės, glaudžiasi Lietuvo-
je. Kai kurie iš savo šalies 
pabėgo jau būdami neį-
galūs. Kaip jie gyvena?

Neįgalūs 
pabėgėliai: 
laisvi, bet 
nelaimingi

žeminamas, mušamas, vyriškis 
buvo tampomas kelerius me-
tus, kol 2008-aisiais pavyko pa-
bėgti ir pasiekti Lietuvos sieną. 
Čia jis paprašė prieglobsčio. Ta-
čiau Adamas jau buvo nebe tas 
jaunas, stiprus vyras – po žiau-
rių kakinimų jis liko aklas, suža-
lotu stuburu.

Jau 6-tus metus Adamas su 
šeima glaudžiasi Lietuvoje (nuo-
mojasi butą Jonavoje), kuri tapo 
jo namais: suteikė prieglobs-
tį, pagalbą, laisvę atvirai kalbė-
ti. Tačiau A.Esmurzaevas sako, 
kad jam gyventi čia nelengva: 
labai sunku išsilaikyti finansiš-
kai, o rasti darbą nematančiam 
ir sunkiai per kambarį pereinan-
čiam žmogui savarankiškai ne-
įmanoma. 

A.Esmurzaevas pasakoja, 
kad prieš karą jis buvo autome-
chanikas. Dabar, žinoma, dėl 
negalios šio darbo dirbti nega-
li. Vyriškis svajoja išmokti ma-
sažisto amato, tačiau kol kas 
(nors kreipėsi į visas įmanomas 
institucijas) niekas jam nepasiū-
lo tokių mokymų. „Jau nebeži-
nau į ką kreiptis“, – sako vyriš-
kis, nenorintis gyventi tik iš ne-
įgaliojo išmokos. 

Svajoja apie kompiuterį
Adamas svajoja apie kom-

piuterį, tada galbūt lengviau 
pavyktų rasti informacijos apie 
darbą neįgaliesiems ar vykstan-
čius mokymus. Jis sako kreipę-
sis į Raudonąjį Kryžių, į aklųjų 
organizaciją, tačiau niekas nepa-
gelbėjo. Taip pat vyriškis norė-
tų turėti telefoną akliesiems, ku-
riuo galėtų pats naudotis. „Lie-
tuvoje tiek įvairių organizacijų, 
jos gauna tokius didelius pini-
gus, negi iš tiesų nėra galimy-
bių neįgaliajam parūpinti kom-
piuterį ar telefoną, – svarsto vy-
riškis. – Jiems tai būtų smulkme-
na, o man – visas gyvenimas“. 

(nukelta į 5 psl.)

Adamas Esmurzaevas.



Panevėžys:

Kas mūsų laukia 
įvedus eurą?

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Genovaitė Skrups-
kienė pasidalijo malonia ži-
nia – Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės viešosios bibliotekos ga-
lerijoje „2-asis aukštas“ pri-
statyta Panevėžio miesto ne-
įgaliųjų draugijos fotografų 
mėgėjų darbų paroda „Sub-
tilus žvilgsnis“. Tai jau an-
troji, naujomis nuotrauko-
mis papildyta projekto „Ne-
įgaliųjų meninės saviraiškos 
neformalus ugdymas per fo-
tografiją“ dalyvių nuotrau-
kų paroda.

Grupė Panevėžio mies-
to neįgaliųjų draugijos na-
rių pernai tris vasaros mė-
nesius mokėsi fotografijos 

Į fotografijos pasaulį pakvietė 
paroda „Subtilus žvilgsnis“

meno. Užsiėmimams va-
dovavo fotografas A. Giba. 
Panevėžio miesto savival-
dybėje pristatyta pirmo-
ji būrelio narių fotografi-
jų paroda sulaukė dide-
lio susidomėjimo, palan-
kaus tautodailininko-fo-
tomeninko L. Skrebės įver-
tinimo. 

Į Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės viešojoje biblio-
tekoje surengtą parodą su-
sirinkę svečiai žavėjosi ne-
įgaliųjų kūrybingumu, ge-
bėjimu užfiksuoti įsiminti-
nas akimirkas. Parodos au-
torius bei jų darbus šiltai 
pristatė Panevėžio miesto 

neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė S. Arbutavičienė, 
kalbėjo ir nuotraukų auto-
riai. Gražiai apie parodą 
atsiliepė bibliotekos ats-
tovė, miesto mero patarė-
jai M. D. Kažukauskienė ir 
P. Luomanas. Renginį pa-
įvairino Neįgaliųjų drau-
gijos vokalinio ansamblio 
„Jovaras“ dainos.

Susidomėjimas paro-
da auga. Prie jos stabteli 
ne tik bibliotekos lanky-
tojai. Mūsų eksponuoja-
mos nuotraukos paskati-
no J. Balčikonio gimnazi-
jos mokytoją G. Grigą čia 
surengti pamoką savo mo-

kiniams. Iki vasario 10 die-
nos paroda gali pasigrožė-
ti visi norintieji. 

Pernai savo veiklą pra-
dėjęs fotografų būrelis ją 
tęs ir šiemet. Į šią veiklą 
įsitraukę neįgalieji nori 
toliau tobulinti savo įgū-
džius, gilinti žinias, re-
alizuoti save. Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
S. Arbutavičienė į būre-
lį kviečia ir naujus narius. 
Šiemet meninės saviraiš-
kos neįgaliuosius mokys 
fotomenininkas L. Skrebė. 
Bus organizuojamos temi-
nės paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai.

Kalvarija:

Nesu euroskeptikė, bet į visokias ekonomines per-
mainas savo šalyje žiūriu su didžiule doze atsar-

gumo, mintyse blaiviai įvertindama visus scenarijus, 
pagal kuriuos galėčiau išgyventi. Kol Lietuva oficialiai 
dar neįsivedė euro, galime diskutuoti – ,,už“ ar „prieš“. 

,,Už“ būtų tai, kad euras, kaip bendra Europos Są-
jungos šalių valiuta buvo įvestas 1999 m. Po 12 Euro-
pos Sąjungos valstybių narių atstovų pasirašytos ES su-
tarties (Mastrichto sutarties) 1999-ųjų sausio 1-ąją nau-
jas piniginis vienetas euras pakeitė nacionalines valiu-
tas elektroniniuose pervedimuose. Nuo 2002-ųjų šiose 
šalyse pasirodė eurų popieriniai banknotai ir metalinės 
monetos. 2014-2020 m. savo valiutą pakeisti euru pla-
nuoja dar 6 valstybės, tarp kurių pirmu numeriu eina 
Lietuva (2015 m.).

Šioje sistemoje yra ir paradoksalių atvejų, kuomet 
oficialiai eurą, kaip vietinę nacionalinę valiutą pagal 
susitarimus su ES naudoja ir ne eurozonos valstybės – 
Monakas, SanMarinas, Vatikanas, o neoficialiai euras 
cirkuliuoja Andoroje, Kosove ir Juodkalnijoje. Žinoma, 
euro įvedimas Lietuvoje užbaigtų mūsų integravimo-
si į Europą procesą, sustiprintų šalies saugumą ir glau-
džiau mus suvienytų su Vakarų Europos šalimis. Lietu-
voje veikiantiems bankams, cirkuliuojančiam tarptauti-
niam kapitalui bei Lietuvos valstybei iš šio proceso bus 
daug naudos, bet (ir tai jau ,,prieš“) smulkiems gamin-
tojams, minimalias pajamas gaunantiesiems, iš socia-
linių pašalpų gyvenantiesiems bei pensininkams bus 
tikra katastrofa. Kodėl? Todėl, kad vykdant tokias re-
formas, visas dėmesys koncentruojamas į ,,viršų“, už-
mirštant įvesti saugiklius žemesniuose lygmenyse. Tai-
gi mes, eiliniai piliečiai, turintys didžiulę istorinę patir-
tį, kaip išgyventi karo, bado, maro laikotarpiais, turėsi-
me ištverti ir euro įvedimo košmarą.

Kodėl taip galvoju? Todėl, kad teko bendrauti su ei-
liniais žmonėmis po euro įvedimo Olandijoje, Ispani-
joje, Vokietijoje. Tragedija ta, kad perskaičiuojant kai-
nas verslas pasinaudoja eiline proga žmones ,,apiplėš-
ti“. Įsigalėjus eurui, Olandijoje kainos pakilo beveik 1,5 
karto. Keičiant guldenus (buvusi Olandijos nacionalinė 
valiuta iki 2002 m.) į eurus jų santykis su litu buvo ati-
tinkamai 2,2 ir 3,5 Lt. Olandai juokavo, kad reformos 
metu nutrynė guldenus ir užrašė eurus, o skaičius pa-
keisti užmiršo. Mano draugai olandai po šios reformos 
labai sunkiai gyveno, nors jų atlyginimai tuomet buvo 
1500 guldenų (daugiau nei 3000 Lt). Daugelis ispanų 
taip pat mano, kad ekonomiškai klestėjusi šalis beveik 
iki bankroto ribos nusirito įvedus eurą, turbūt panašiai 
nutiko ir Graikijoje. Ir tai įvyko šalyse, kurių gyvento-
jai neturi išlaidų, susijusių su 4–5 mėnesius trunkančiu 
šildymo sezonu... 

Galime pasvajoti, kad ydinga praktika pasipelny-
ti iš euro įvedimo per daugelį metų jau išgyvendinta, 
bet dažnai girdžiu kalbant, kad prekių kainos kils. Ir 
kils ,,apvalinant“ kainą, bet apvalinimas apvalinimui 
nelygus – galima tai padaryti centų lygmenyje, o gali-
ma ir litų. Gaila, kad kol kas mūsų dar nepasiekia tikri 
euro įvedimo atgarsiai iš ,,tolimos“ Latvijos – TV ten-
dencingai demonstruoja tik optimistinius scenarijus... 

Viliuosi, kad prekių kainos drastiškai nekils, nes ir 
šiandien kai kurie gaminiai parduodami neadekvačiai 
aukštomis kainomis, bet paslaugų kainos, manau, di-
dės labai ryškiai. Eurą įsivedusiose Vakarų Europos ša-
lyse socialinių paslaugų kainos iškilo iki tokių aukštu-
mų, jog prireikė darbo jėgos iš Rytų Europos, kad pi-
giau prižiūrėtų senukus ir ligonius... 

Žodžiu, ar su euru, ar be jo, mums tokios paslau-
gos vis tiek yra neprieinamos, todėl nėra ko ir jaudintis, 
bet vis tiek neramu. Kokia bus mūsų gyvenimo kokybė, 
kuomet į sąskaitas per mėnesį įplauks 250 eurų? Ma-
nau, Seimo pirmininkė puikiai žino ir suvokia, ką daro, 
reikalaudama, kad vidutinis darbo užmokestis pakiltų 
iki 1509 Lt, bet kas inicijuos pensijų ir neįgalumo pašal-
pų pakėlimą iki tokio būtino išgyvenimui minimumo? 

Parodos atidarymą paįvairino ansamblis „Jovaras“.

Kalvarijos savivaldy-
bės neįgaliųjų drau-
gija ir sausio, vasa-
rio mėnesiais, kai dar 
negauti pinigai, ne-
užveria durų savo na-
riams  – jie čia gali 
gauti dalį paslaugų, 
esant bėdai sulaukia 
patarimų ar pagal-
bos. 

Darbas vyksta ir savanoriškai
lat naudotis nori 95 žmo-
nės. R. Murauskienės teigi-
mu, nors pastaruoju metu 
iš paslaugų gavėjų sąrašų 
teko išbraukti lengvesnę 
negalią turinčiuosius, skal-
bimo paslaugos eilėje ten-
ka laukti apie savaitę. 

Kiekvieną trečiadienį 
moterys renkasi į darbo 
terapijos būrelį, o jo vado-
vė taip pat dirba be atlygi-
nimo. Rankdarbių mėgė-
jos paprastai daro darbe-
lius pagal savo pomėgius – 
viena mezga, kita siuvinė-
ja, trečia karoliukus veria. 
Draugijos pirmininkės tei-
gimu, dauguma jų – vy-
resnio amžiaus, todėl la-
biau linkusios likti prie jau 
anksčiau išmoktų dalykų, 
o į darbo terapijos būrelį 
moterys renkasi daugiau 
pabendrauti, pabūti kartu. 

R. Murauskienė pasa-
koja, kad darbo netrūksta 
ir draugijos autobusiukui. 
Ji džiaugiasi, kad pavyks-
ta rasti bendrą kalbą su sa-
vivaldybe, yra surandama 
lėšų neįgaliesiems pritai-
kytos transporto priemo-
nės eksploatacijai bei re-
monto išlaidoms padeng-
ti. Užtat juo 3 kartus per 
savaitę vežami žmonės 
į dializę, prireikus – ir į 
kitas medicinos įstaigas. 
„Be automobilio būtų la-
bai sunku“, – sako R. Mu-
rauskienė. 

Į draugiją žmonės už-
suka ne tik paslaugų pri-

reikus, bet ir kilus kokių 
nors neaiškumų, klausi-
mų. R. Murauskienė pa-
sakoja, kad prisieina pa-
kovoti už neįgaliuosius 
visose srityse – yra žmo-
nių, kuriems reikia atrasti 
vietą globos įstaigoje, nes 
jiems per sunku vieniems 
savo namuose, o neseniai 
teko pareikalauti, kad nu-
silpusi, vos 38 kg sverian-
ti moteris būtų nedelsiant 
paguldyta į ligoninę. 

„Tokius žmones reikia 
atrasti ir ginti“, – sako jau 
23 metus tai ir daranti pir-
mininkė. Tiesa, per tą lai-
ką šis darbas labai pasikei-
tė – neįgaliesiems namuo-
se dabar padeda savival-
dybės paskirti darbuoto-
jai, bet visada atsiranda bė-
džių, kuriems reikia dau-
giau pagalbos, užtarimo. 

Pasak R. Murauskie-
nės, neįgalieji daug nepa-
togumų patiria ir dėl per 
lėtai pritaikomos aplin-
kos – Kalvarijoje dar daug 
nepritaikytų, ištrupėjusių 
šaligatvių, jau nekalbant 
apie pastatus, nėra jokio 
viešojo tualeto. Ji atkrei-
pia dėmesį, kad kaimuose 
vis daugiau sutvarkoma, 
taip pat neįgaliųjų porei-
kiams pritaikoma, kultū-
ros namų (tuoj duris atvers 
renovuotas kultūros cen-
tras Jungėnuose), o Kal-
varijoje iki šiol padėtis ne-
gerėja. Buvo prašyta savi-
valdybės nupirkti laiptų  

kopiklį, kad neįgalieji rate-
liuose galėtų patekti į pas-
tatą, tačiau problema iki 
šiol nesprendžiama. 

Beje, Kalvarijos savival-
dybės, kurioje yra vos 12 
tūkst. gyventojų, neįgalių-
jų draugija prenumeruoja 
daugiausiai „Bičiulystės“ 
laikraščių – pirmą pusme-
tį savaitraštį skaitys 110 
žmonių. Paklausta, kaip 
tai pavyksta, R. Muraus-
kienė sako, jog negalėtų to 
padaryti, jei nebendrautų 
su žmonėmis, jei jie nesi-
lankytų draugijoje.

„Su žmogum reikia 
kalbėti, – sako R. Muraus-
kienė, – jam reikia paaiš-
kinti, nukreipti, gal net nu-
raminti. Žmonės dažnai 
būna nusivylę, nepasitiki 
kitais, todėl turi būti kaž-
kas, kas juos apgina ar net 
pakovoja.“ 

Emilija Stonkutė

Didžiausias darbas vyks-
ta draugijos dienos cen-
tre Kalvarijoje, taip pat sa-
vanoriškai dirba Sangrū-
dos ir Liubavo seniūnijo-
se esantys centriukai. Juo-
se žmonės gali nusipraus-
ti, išsiskalbti darbužius. Pa-
sak draugijos pirmininkės 
Romos Murauskienės, šių 
paslaugų poreikis pasta-
ruoju metu šiek tiek suma-
žėjo, mat daug kur buvo 
įvestas vandentiekis, tačiau 
vis tiek darbo užtenka, iš 
viso šiom paslaugom nuo-

Savanorė Gražina Mikašienė.

Danutė Šidlauskienė teikia 
asmens higienos paslaugas.
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Manyčiau, kad tūkstančiai Lie-
tuvos neįgaliųjų neabejoja savo, 
kaip Lietuvos piliečio, statusu. 
Daugelis mūsų yra buvę Sąjū-
džio dalyviais, Sausio 13-ąją sto-
vėję prie televizijos bokšto, statę 
barikadas, aukoję, giedoję, pro-
testavę, žygiavę... Tai dar ne is-
torija. Tai – mūsų gyvenimas. To-
dėl ir LR piliečio vardas mums 
yra šventas, todėl ir LR piliečio 
pasas – vienas svarbiausių do-
kumentų, kurio, tikiu, nė vienas 
tų įsimintinų dienų dalyvis ne-
išsižadės.

O ar neišsižada šalis savo vai-
kų? Ar mes, gyvenimo suluošin-
ti, žaizdoti, esame jai reikalin-
gi? Kiek operacijų reikia patir-
ti neįgaliajam , kad jis būtų ver-
tas priežiūrai skiriamų pinigė-
lių, arba kiek auglių turi augti 
galvoje (ar kur kitur), kad neį-
galusis pajustų bent šiokį tokį 
rūpinimąsi juo, kad ir tie varga-
ni 152 litai padėtų jam laukiant 
dešimtos, penkioliktos ar dvide-
šimtos operacijos, pailgintų že-
miškąją egzistenciją, palengvin-
tų, deja, ir taip nelengvą pensi-
ninko (-ės) būtį ir lemtį. Ar kas 
paskaičiavo, keik neįgalusis su-
moka už būtiniausius dešimties 
pavadinimų vaistus? Ar pagal-
vojo Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos atstovai, pa-
galiau ir tokio neįgaliojo gydy-
toja, kaip neįgaliajam susitvar-
kyti savo buitį: išsiskalbti, nuei-
ti į parduotuvę būtiniausių mais-

Rašinių konkursas „Neįgalusis – savo šalies pilietis! (?)“

Apie pilietiškumą ir dar kai ką
Sudomino konkurso tema – retorinis sušukimas „Neįga-
lusis – savo šalies pilietis! (?)“ Šaukiamasis sakinys ne iš-
tartas, bet išrėktas – skausmingai, norint atkreipti dėmesį 
net tų, kurie girdi, bet nenori girdėti, mato, bet yra abejin-
gi. Ir čia pat, skliaustuose, klaustukas. Kas tai? Abejoji-
mas? Kas abejoja? Kodėl?

užvėrus metų duris, norisi įver-
tinti metų darbus. Vienas iš jų – 
„Bičiulystės“ rašinių konkur-
sas „Neįgalusis – savo šalies pi-
lietis!?” Tema buvo sudėtinga, 
ambicinga, tikriausiai todėl ne-
sulaukėme didelio rašinių ant-
plūdžio: išspausdinome 12 au-
torių kūrinius. Tarp jų – mūsų 
ištikimiausi kūrėjai, rašytojai, 
nuolat besirūpinantys savo ir li-
kimo brolių ar sesių problemo-
mis, džiaugsmais. Vieni raši-
niai skleidė optimistinę dvasią, 
o kiti buvo graudūs, skausmin-
gi, atskleidė opias mūsų visuo-
menės problemas. Deja, neretai 
neįgaliesiems pritrūksta pagar-
bos ir dėmesio. Itin skausmin-
gą rašinį atsiuntė Rasa Belhou, 
kuri nesijaučia esanti visavertė 
visuomenės pilietė. Skausmin-
gai savo būtį išgyvena ir Silvija 
Dainytė. Jų rašinius skaitant at-
rodo, kad sunkią negalią turin-
tis žmogus – tarsi paukštis pa-
kirptais sparnais. Apie sunkią 
neįgaliųjų padėtį papasakojo ir 
Raimondas Gumbis bei Juozas 
Rasiulis. Neįgaliųjų bėdas savo 
rašinyje vardija ir Stasys Burba. 

Itin šiltą laišką parašė Al-

to produktų, perskaityti naujau-
sią žurnalą ar laikraštį, apsikirp-
ti, jei negali ten nueiti?

Žinoma, to nepatyrę tuoj pri-
mintų, kad rūpinimasis neįga-
liaisiais pirmiausia – jų pačių ir 
artimųjų rūpestis. O jeigu tų ar-
timųjų nėra? Ir dabar šiurpu at-
siminti rajono ligoninėje girdė-
tą atvejį: senas žmogus užra-
šė savo turtelį jį globoti padėju-
siems žmonėms. Deja, nepara-
šė, kad šis atiteks po jo mirties. 
Ir ką gi? Seną, paliegusį žmogų 
privertė išeiti iš dabar jam jau 
nebepriklausančių namų. Apsi-
gyveno jis šalia esančioje giraitė-
je, iš atliekų suręstoje palapinė-
je, pasiklojęs šiokių tokių sku-
durų. Pagaliau buvo atvežtas į 
ligoninę. Sanitarės vonioje nuo 
šito kankinio šepečiais gremžė 
kirmėles. Aišku, jis neišgyveno. 

Tai ne pasaka, o tikras atsi-
tikimas. Kasdien per televizo-
rių girdime dešimtis pasakoji-
mų apie nužudymus, išprievar-
tavimus ir pan. Tačiau nužudyti 
galima ne tik fiziškai, bet ir mo-
raliai. Viso to aukos – mūsų ša-
lies piliečiai. Jie turi teisę būti ap-
saugoti, gydomi, gauti uždirbtą 
pensiją ar bent socialinę pašalpą. 

Šiandien mes – laisvos Tėvy-
nės piliečiai, jos vaikai, didesnę 
gyvenimo dalį atidavę jai, dirbę, 
triūsę, pagaliau paliegę ir patys 
panūdę globos. Reikėtų mums ir 
materialinės pagalbos, kad ir ne-
didelės – tų 152 litų, už kuriuos 

kažkas atneštų būtiniausių mais-
to produktų, padėtų namų bui-
tyje, pagaliau bent pabendrau-
tų. Tiesa, yra neįgaliųjų draugi-
jos, įvairūs kūrybiniai susivie-
nijimai, tačiau jie skirti sveikes-
niems: dar pašokantiems, pa-
dainuojantiems, vaidinantiems. 
Kažkodėl niekas nepakviečia 
neįgaliojo pažiūrėti spektaklio, 
apsilankyti vakare, susitikti su 
rašytoju ar poetu. Visa tai turi 
rūpėti pačiam paliegėliui, kad 
ir koks būtų skaudus šis žodis. 

Pasižadu – kad ir kaip būtų 
sunku gyventi su keletu sunkių 
diagnozių, pilietybės išsižadė-
ti neketinu: atsigulsiu ten pat, 
kur guli sūnus ir vyras. Kaip tė-
vas ir motulė amžino poilsio at-
gulsiu Lietuvos žemelėje. Ta-
čiau norėčiau bent minimalios 
pagarbos: 52 gyvenimo metus 
atidaviau Lietuvos mokyklai ir 
jos vaikams, tarp mano buvusių 
mokinių – šimtai mokytojų, gy-
dytojų, yra ir mokslo daktarų. 
Bet tai ne taip svarbu – svarbiau, 
kad jie – geri, garbingi žmonės, 
pamilę lietuvišką žodį, knygą. 
Džiugu, kad tarp jų nėra žmog-
žudžių, vagių, išdavikų. Jaučiuo-
si atlikusi savo pilietinę pareigą. 

Būti Tėvynės piliečiu – šventa 
ir didi pareiga. Pareiga Motinai 
Tėvynei, anot Poetės S.Nėries, 
„motinai su ašara“, o ne „pa-
motei su akmeniu“. Taigi svajo-
ju, kad ir Tėvynė negali apleisti 
savo vaikų – ne tų, sėdinčių ten 
aukštai, Seime. Jie už savo padė-
tį turėtų būti dėkingi paprastam 
darbo žmogui, sukūrusiam jiems 
tą gerovę. Tą darbą turėtų dirb-
ti jį išmanantys žmonės – dori, 
turintys gerą širdį  – tikri Lietu-
vos piliečiai.

Danutė kuliaviEnė 

Mieli skaitytojai,
dona Krickienė – ji papasakojo 
apie ypatingus žmones, pade-
dančius skurstantiems, vargs-
tantiems lengviau įveikti ne-
gandas. Genovaitė Skrupskie-
nė taip pat džiaugiasi atsiran-
dančiomis naujomis galimybė-
mis neįgaliesiems. 

Na, o Gražina Dauginienė 
ir Danutė Kuliavienė į proble-
mą pažvelgė iš esmės, jų rašinių 
pagrindinę mintį galima sufor-
muluoti taip: nors matome daug 
neteisybės ir jaučiame nuoskau-
dų, visa širdimi esame savo ša-
lies piliečiai ir prireikus daug ką 
dėl jos paaukotume. Turbūt dau-
gelis skaitytojų šiai minčiai pri-
tartų. Ir neabejoju, kad nė vienas 
savo šalies neatsižadėtume, kad 
ir kaip čia būtų sunku gyventi. 
Kritikuojame, guodžiamės vie-
ni kitiems, pasvajojame apie ge-
riau gyvenančias šalis, tačiau šir-
dyje esame tikri piliečiai. 

Iš kitų konkurso kūrinių savo 
pasirinktu žanru išsiskyrė Bene-
dikto Medvedevo eiliuota saty-
ra „Tiesos ieškotojas“ ir Alfredo 
Guščiaus papasakotas vaizdelis 
„Pagalba „problemai“.

Visiems mums rašiusiems 
autoriams nuoširdžiai dėkojame 
ir tikimės, kad rašysite mums ir 
toliau, ne tik konkursui. 

Kadangi buvo skelbtas kon-
kursas, reikia paskelbti nugalė-
tojus. Šį kartą nerinksime geriau-
sių rašinių, neskirstysime jų vie-
tomis – paminėsime keletą au-
torių, kurie kuo nors išsiskyrė iš 
kitų rašiusiųjų. 

Gražinai Dauginienei ir Da-
nutei Kuliavienei dėkojame už 
įvairiapusę problemos analizę. 
Rasai Belhou ir Silvijai Dainy-
tei – už itin jautriai perteiktą rea-
lybę, Benediktui Medvedevui – 
už originalų žanrinį sprendimą. 
Paminėtiems autoriams dovano-
sime po knygą. Prašome Jūsų su-
sisiekti su redakcija. 

Mieli skaitytojai, vasario mėnesį skelbsime naują rašinių 
konkursą. Kviečiame Jus siūlyti naujam konkursui temą. 
Prašome savo pasiūlymus siųsti iki vasario vidurio. 

Iki naujų susitikimų „Bičiulystės“ puslapiuose.
Redakcija

Fizinė negalia netrukdo 
intelektualiam, 

kūrybiniam darbui
pats faktas, jog turi fizinę negalią, 
nėra svarbus. Ne vienoje Vakarų 
šalyje net laikomasi nuomonės, 
kad tik protinė negalia yra nega-
lia, nes ją turintis žmogus nekon-
troliuoja savo veiksmų. Svarbiau-
sia, kad fizinę negalią turinčiajam 
būtų sudarytos tinkamos sąlygos 
savarankiškai gyventi, siekti išsi-
lavinimo, užsibrėžtų tikslų. To-
kių sąlygų sudarymas, tarp ku-
rių – ir aukštųjų mokyklų aplin-
kos, studijų programų pritaiky-
mas, tikslinė karjeros centrų pa-
galba – tai perspektyvi, atsipirk-
sianti investicija į ateitį. 

Iki diplomo – ilgas 
ieškojimų kelias

Vilnietė Inga Filipovič neslepia 
nebaigusi jokios aukštosios mo-
kyklos, tačiau mėgstamos veik- 
los jos gyvenime netrūksta. Ra-
teliais judanti mergina pasakoja 
nuo mažens norėjusi būti akto-
re. Ji jau mokykloje lankė dramos 
būrelį. „Noriu būti scenoje, filma-
vimo aikštelėje. Noriu tuo gyven-
ti“, – sako nė menkiausios progos 
įsitraukti į tokią veiklą nepralei-
džianti, vis kitokiame amplua 
save išmėginti siekianti mergina.

I.Filipovič puikiai suvokia, 
jog norint visavertiškai įsilieti į te-
atralų gyvenimą, profesinės stu-
dijos, šios srities išsilavinimas bū-
tinas. Prieš 10 metų ji buvo rim-
tai apsisprendusi stoti į Muzikos 
ir teatro akademiją (MTA) ir siekti 
savo svajonės. Deja, pasirodė, jog 
rateliais judančiam žmogui neį-
manoma praverti šios aukštosios 
mokyklos durų. Inga sako suvo-
kusi skaudžią tiesą: aktoriaus su 
negalia niekam nereikia. MTA 
per 4-erius metus paruošia pa-
kankamai aktorių, galinčių suvai-
dinti ir sveiką, ir neįgalų herojų. 

Tačiau Inga rankų nenuleido. 
Kartu su dar keliais scenos besi-
ilginčiais neįgaliaisiais vaidybos 
meno mokėsi Mažojoje teatro 
akademijoje. Nors šios studijos 
buvo neformalios ir MTA diplo-
mai jas baigusiems studentams 
nebuvo įteikti, tačiau profesine 
prasme tai buvo svarbus žingsnis 
į priekį. Inga pasakoja daug dir-
banti su profesionaliais režisie-
riais. „Žiurkiagalviai“, „Pelnin-
ga vieta“, „Stiklinis žvėrynas“ – 
tai tik keletas spektaklių, kurie 
jai leido pajusti tikrą aktoriaus 
darbo skonį. Pastaruoju metu 
I.Filipovič kuria naują vaidmenį 
Mariaus Mačiulio ir Alicios  Gian 
režisuojamame spektaklyje „Ver-
tėjas“ Vilniaus kameriniame teat- 
re. Ir džiaugiasi, kad profesiona-
lūs aktoriai nemato negalios, o ją 
vertina pagal tai, kaip sekasi įsi-
jausti į vaidmenį, padaryti tai, ko 
tikisi režisierius. 

Vis dėlto mergina ir toliau 
ieško profesionalių studijų gali-
mybės. Inga džiaugiasi sužino-
jusi dar apie vieną alternatyvą – 
Maskvoje įsikūrusį specializuotą 
menų institutą, priimantį studi-
juoti ir regėjimo, klausos negalią 
turinčius žmones. Dabar ten pri-
taikoma aplinka ir būsimiems fi-

zinės negalios studentams. „Jei 
mato, kad žmogus turi talentą 
ir netingi mokytis, atleidžia net 
nuo mokesčio už mokslą“, – en-
tuziastingai apie ateities planus 
pasakoja I.Filipovič. 

Neįgaliųjų studijas remia 
valstybė 

Studijų kaina – dar viena la-
bai svarbi sąlyga aukštojo moks-
lo siekti pasiryžusiems neįgalie-
siems. Šioje srityje situacija gero-
kai palankesnė – valstybė jiems 
skiria rimtą paramą. Neįgalių-
jų reikalų departamentas pir-
mą kartą aukštosiose mokyklose 
studijuojantiems ir įsiskolinimų 
neturintiems neįgaliesiems, ku-
riems nustatytas sunkus arba vi-
dutinis neįgalumo lygis arba 45 
proc. ar mažesnis darbingumo 
lygis, nuo 2006 m. moka išmo-
kas specialiesiems poreikiams 
tenkinti (180 Lt kas mėnesį) ir 
tikslines išmokas studijų išlai-
doms iš dalies padengti (416 Lt 
per semestrą). 

Nuo 2012 m. pažangūs stu-
dentai, kuriems nustatytas 45 
proc. ir mažesnis darbingumo ly-
gis gali gauti tikslinę išmoką (520 
Lt per mėnesį) studijų prieina-
mumui užtikrinti. Ši parama yra 
skiriama įgyvendinant Europos 
socialinio fondo paremtą projek-
tą „Studijų prieinamumo užtikri-
nimas specialiųjų poreikių turin-
tiems studentams“. Projektą įgy-
vendina Valstybinis studijų fon-
das su partneriais – 36 Lietuvos 
aukštosiomis mokyklomis. 

„Praėjusių metų rudenį buvo 
paskirta rekordiškai daug tiksli-
nių išmokų, – teigia projekto va-
dovė Ilona Šakūrienė. – Paramą 
gauna 746 studentai. Nuo pro-
jekto pradžios nuosekliai auga 
tikslines išmokas gaunančių stu-
dentų, turinčių labai rimtų svei-
katos sutrikimų, skaičius. Per ru-
dens semestrą paremti net 155 
studentai, kurių darbingumo ly-
gis neviršija 25 procentų.“

Pasak I.Šakūrienės, beveik 
nesikeičia ir neįgaliesiems pa-
traukliausių aukštųjų mokyklų 
penketukas. Lyderiu vis dar iš-
lieka Vytauto Didžiojo univer-
sitetas (skirtos 92 tikslinės išmo-
kos), antroje vietoje Vilniaus uni-
versitetas (72). Trečią ir ketvirtą 
vietas pasidalijo Šiaulių univer-
sitetas (47) ir Lietuvos edukolo-
gijos universitetas (46). 

I.Šakūrienė pasakoja, kad sie-
kiant paskatinti studijuoti ne-
įgalius žmones, jų poreikiams 
pritaikoma aukštųjų moky-
klų aplinka. Nuo projekto pra-
džios aukštosioms mokykloms 
nupirkta ir perduota specialios 
įrangos už daugiau nei 1,5 mln. 
litų. Bibliotekose ir auditorijo-
se buvo įrengtos studentams su 
negalia pritaikytos darbo vie-
tos, kompiuteriuose buvo įdieg-
ta programinė įranga, skirta stu-
dentų su regos negalia darbui. 
Specifines studijų programas 
vykdančioms aukštosioms mo-
kykloms buvo perduoti neįga-
liųjų vežimėliai. 

aldona MiliEŠkiEnė

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Sveikatos apsaugos ministras Vyte-
nis Povilas Andriukaitis pasirašė įsa-
kymą, kuriuo keičiama receptų ra-
šymo tvarka. Dabar asmenims, ser-
gantiems lėtinėmis ligomis, gydan-
tys gydytojai galės išrašyti kompen-
suojamuosius vaistus ir medicinos 
pagalbos priemones iki 6 mėn. lai-
kotarpiui.

„Nuo šiol lėtine liga sergančiam 
pacientui nebereikės kas mėne-
sį ar du lankytis pas savo gydytoją 
vien tik dėl recepto išrašymo, – tei-

gia sveikatos apsaugos ministras 
V. P. Andriukaitis. – Gydytojai, atsi-
žvelgdami į paciento būklę ir no-
rus, galės išrašyti receptus pusme-
čiui. O pacientas galės įsigyti reikia-
mus kompensuojamuosius vaistus 
ar medicinos pagalbos priemones 
kas mėnesį, 2 ar kas 3 mėnesius. Ta-
čiau kaip gydytojas noriu paprašy-
ti visų gyventojų pernelyg neįsidrą-
sinti, atidžiai sekti savo sveikatą ir į 
gydytojus kreiptis laiku“.

Bičių produktai: pikis

Pikis dar vadinamas bičių kli-
jais, balzamu ir propoliu. Tai 

sakinga malonaus aromato, šiek 
tiek deginančio kartoko skonio 
medžiaga. Jos aromatą sudaro: 
medaus, vaško, spygliuočių me-
džių, tuopų, beržo pumpurų bei 
kvapių žolinių augalų kvapų mi-
šinys. Bitės pikį renka ne vien iš 
paminėtų, bet ir iš kitų medžių – 
liepų, kaštonų, drebulių, alksnių, 
gluosnių, uosių pumpurų, jaunų 
šakelių ir lapų. Šis produktas gali 
būti tamsiai rudas, rausvas, rudai 
geltonas, citrinos spalvos, žaliai 
geltonas ir pilkai žalias. Jeigu bi-
tynas yra spygliuočių miške, pi-
kis dažniausiai būna tamsiai ža-
lias arba tamsiai rudas. Lapuočių 
miško pikis – geltonai pilkas arba 
rudas. Ilgai laikytas pikis papras-
tai būna tamsus arba net juodas, 
yra kietas ir trapus. Šviežias pi-
kis yra kvapesnis, minkštas, lim-
pa prie pirštų.

Kam bitėms  
reikalingas pikis? 

Pikį bitės naudoja tarsi tin-
ką ar klijus – aptepa avilio sie-
nas, tvirtina korius, užkamšo 
plyšius, apklijuoja (balzamuo-
ja) į avilį patekusius svetimkū-
nius (kurių nepajėgia ištempti 
laukan). Pikis aromatizuoja avi-
lį, neleidžia kilti ir plisti ligoms 
bei apsaugo produktus nuo ge-
dimo. Avilyje vienu metu vidu-
tiniškai gyvena 50–80 tūkst. bi-
čių. Jeigu ne pikis, be jokios abe-
jonės, užkrečiamosios ligos pra-
žudytų avilyje visą bičių šeimą. 
Užtat bitės Žemėje gyvena dau-
gelį milijonų metų ir yra viena iš 
sveikiausių vabzdžių rūšių. 

Pikis buvo laikomas 
„avilių purvu“ 

Pirmieji pikio gydomosiomis 
ir balzamuojančiomis savybėmis 
prieš kelis tūkstančius metų susi-
domėjo senovės egiptiečiai ir in-
kai, vėliau juo gydėsi graikai ir 
romėnai. Graikų gydytojas Dios-
koridas (I a. prieš Kristų) pirma-
sis aprašė medaus, vaško ir pikio 
gydomąsias savybes. Graikų filo-
sofas ir mokslininkas Aristotelis 
(384–322 m. prieš Kristų) reko-
mendavo pikiu gydyti žaizdas.

Ilgai daugelio šalių moksli-
ninkai pikį laikė „avilių purvu“, 
„juoduoju vašku“ (t.y. žemiau-
sios rūšies). „Juoduoju vašku“ 
pikį vadino ir vienas žymiausių 
Rytų gydytojų – Avicena (980–
1037 m.). Tačiau vienoje iš savo 
knygų jis nurodė kai kurias šios 
medžiagos gydomąsias savybes.

Pikio cheminė sudėtis
Net ir šių dienų mokslinin-

kams nėra iki galo aiški pikio su-
dėtis. Vieni tvirtina, jog lipnios 
aromatingos medžiagos, bičių 
surinktos iš augalų, yra tik pikio 
sudedamoji dalis, o tikrąjį pikį 
išskiria bičių liaukos, perdirbda-
mos žiedadulkes. Nors tokia teo-
rija nesiremia rimtais įrodymais, 
tenka sutikti, kad dalis tiesos joje 
yra, tik atrodo abejotini kai kurie 
pavadinimai. Juk palyginti seniai 
žinoma, jog bitės, atnešusios į 
avilį sakingų medžiagų, jas dar 
suvilgo savo išskiriamu skysčiu, 
į šią masę prideda vaško (santy-
kiu 2:1) ir žiedadulkių. 

Pikį sudaro per 50 medžia-
gų: dervos (50–55 %), balzamai 
(13–15 %), eteriniai aliejai (8–
10 %), vaškas (22–30 %), žieda-
dulkės (5 %), įvairūs mikroele-
mentai (kalcis, kalis, kobaltas, 
natris, fosforas, magnis, siera, 
chloras, geležis, cinkas, manga-
nas, varis ir kt.), nedideli kiekiai 
vitaminų A, B1, B2, B6, E, PP bei 
kitokių medžiagų. 

Prie pikio negali 
prisitaikyti ligų sukėlėjai                                                                        

Mokslininkai nurodo, jog pi-
kis nugali daugiau kaip šimtą 
rūšių bakterijų, grybelių ir viru-
sų (netgi gripo, difterijos, sifilio, 
tuberkuliozės ir kt. užkrečiamų-
jų ligų sukėlėjus). Svarbu dar ir 
tai, kad pikis ne tik įveikia užkra-
tą, gydo įvairios kilmės uždegi-
mus, bet ir teigiamai veikia žmo-
gaus imuninę sistemą. Vartojant 
pikio preparatus, jiems priklau-
somybė neatsiranda, o kai ku-
riems vaistams tai būdinga. To-
dėl neretai pikis sėkmingai var-
tojamas gydyti toms ligoms, ku-
rių neįveikia kitos gydymo prie-
monės arba pastarųjų poveikis 
būna trumpalaikis, mažai efek-
tyvus ir pernelyg brangus.

Kuri nors viena iš pikio an-
timikrobinių medžiagų, esan-
čių jo sudėtyje, nepasižymi to-
kiu stipriu poveikiu, kaip antibi-
otikai. Tačiau, veikdamos kartu, 
jos nugali ligų sukėlėjus. Kodėl? 
Mat prie antibiotikų mikroorga-
nizmai gali prisitaikyti, prie pi-
kio – ne. Ir dar: pikio antimikro-
binis poveikis nesumažėja jį lai-
kant net 3–5 metus.

Neįtikėtina, tačiau pikis už 
nuskausminimui naudojamą no-
vokainą yra stipresnis 5 kartus! 
Ši pikio savybė nuo seno yra la-
bai vertinama liaudies medicino-
je gydant nudegimus, nušalimus, 
opas, grybelines ligas, gleivinių 
uždegimus ir pan.

Pikiu gydoma:
• ausų, nosies, gerklės, burnos 
gleivinės, dantenų uždegimai;

• skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opaligė;
• lėtinis storosios žarnos užde-
gimas;
• akių ligos;
• padidėjęs arterinis kraujos-
pūdis;
• lėtinis prostatos (priešinės liau-
kos) uždegimas;
• hemorojus ir kt. 

Pastabos. Vartojant pikio 
preparatus į vidų, pagerėja sa-
vijauta, atmintis, pagyvenusių 
žmonių dėmesingumas. Dėl šių 
savybių pikis pradėtas plačiai 
taikyti gerontologijoje (geronto-
logija – mokslas apie senėjimo 
priežastis ir reiškinius). Apskri-
tai pikis didina darbingumą ir 
atsparumą ligoms.

Pikis ir alerginės reakcijos
Yra duomenų, jog pikis suke-

lia alergiją nuo 0,3 iki 2 % žmo-
nių. Dažniausiai pasireiškia len-
gvo tipo alerginės reakcijos, ap-
siribojančios vietiniais simpto-
mais (odos paraudimas, niežė-
jimas, išbėrimas ir pan.). Sun-
kesniais atvejais atsiranda ben-
dras silpnumas, svaigsta galva, 
padidėja temperatūra, dusina ir 
kt. Įvairios pikio rūšys pasižymi 
įvairiu alerginiu aktyvumu.

Kai kuriems bitininkams po 
kelerių bitininkavimo metų pa-
didėja jautrumas bičių įgėlimams 
ir pikiui. Taip pat gali pasitaiky-
ti alerginių reakcijų. Pavyzdžiui, 
tose odos vietose, kurios lietė-
si su pikiu, pastebimas odos pa-
raudimas, patinimas, išbėrimas, 
t.y. vystosi alerginio pobūdžio 
dermatitas (odos uždegimas). Be 
to, galima susirgti alergine sloga, 
bronchitu arba bronchine astma.

Šie faktai – rimtas signalas 
tiems, kurie, patikėję kai kurio-
mis liaudies medicinos knygelė-
mis ar žiniuoniais, jog „pikis tin-
ka visiems“, net vidinius pikio 
preparatus vartoja nepasitarę su 
gydytoju ar vaistininku. Visų pir-
ma su pikiu turėtų būti atsargūs 
tie žmonės, kuriems alergines re-
akcijas jau buvo sukėlę bičių įgė-
limai, pikis ir kt. bičių produktai. 

Individualus  
priešiškumas pikiui

Individualus organizmo prie-
šiškumas pikiui dažniausiai pasi-
taiko ne tik tiems žmonėms, ku-
rie yra jautresni čia paminėtiems 
faktoriams, bet ir sergantiems eg-
zema, diateze, šieno sloga (šien-
lige), dilgėline, bronchine astma 
ir t.t. Be to, šalutinių reiškinių 
gali pasitaikyti vartojant nekoky-
bišką pikį. Šiuo atveju atsiranda 
mieguistumas, pagreitėja širdies 
plakimas, svaigsta galva, džiūsta 
burna. Nemalonūs pojūčiai gali 
būti jaučiami skrandyje ir taip 
pat atsirasti įvairių alerginių re-
akcijų, aprašytų pirmiau. Var-
tojant kokybišką pikį, tačiau di-
desnėmis dozėmis, gali būti pa-
kenkta imuninei sistemai ir krau-
jyje pernelyg padaugėti baltųjų 
kraujo kūnelių. Taip pat į šį fak-
tą turėtų atkreipti dėmesį tie as-
menys, kurių kraujas yra nenor-
maliai skystas (nekreša arba be-
veik nekreša), nes pikis mažina 
kraujo krešumą.

Romualdas oGinSkaS

Keičiama receptų rašymo tvarka

Kaip pasakoja Vaikų ligoninės gy-
dytoja vaikų neurologė Asta Judic-
kienė, vaikas sirgo epilepsija, atspa-
ria vaistams nuo traukulių. Jai gydy-
ti buvo išbandytos įvairios medika-
mentų kombinacijos, tačiau prie-
puoliai kartojosi, encefalograma 
rodė beveik nuolatinę bioelektrinę 
epilepsinę būklę lėtojo miego metu. 
Dėl to smarkiai nukentėjo mergai-
tės pažintinių funkcijų raida, vaikas 
tapo priklausomas nuo kitų žmonių 
priežiūros ir kontrolės, beveik nusto-
jo kalbėti, pats valgyti, nebegalėjo 
savarankiškai vaikščioti, sunkiai val-
dė emocijas, atsirado ryški nuotaikų 
kaita, agresija.

„Tokiais atvejais, – sako gydytoja 
vaikų neurologė, – norint sumažinti 
priepuolių skaičių ir pagerinti pažin-
tinę vaiko raidą, itin svarbu laiku at-
likti operaciją. Nekontroliuojami epi-
lepsijos priepuoliai ypač žalingi bręs-
tančioms vaiko smegenims, nes jie 
trikdo pažintinių funkcijų raidą, todėl 
dabar manoma, kad jei vaikas pati-
ria tokius priepuolius, ilgai svarstyti 
dėl operacinio gydymo nereikėtų.“

Vaikų neurologams į pagalbą at-
ėję gydytojai neurochirurgai mer-
gaitei prieš mėnesį Santariškių vai-
kų ligoninėje atliko vieną iš retesnių 
neurochirurginių operacijų, po ku-
rios mergaitė, padedama reabilitaci-
jos specialistų, sveiksta, vaikų neuro-
logai jau džiaugiasi geresniais ence-
falografinio tyrimo rezultatais, prie-
puoliai liovėsi, vaiko emocijos tapo 

stabilesnės, gerėja raida.
Tris valandas trukusią operaci-

ją atlikę Vaikų ligoninės gydytojas 
neurochirurgas Ramūnas Rauga-
las ir jo kolega iš Respublikinės Vil-
niaus universitetinės ligoninės, Vil-
niaus universiteto Neurologijos ir 
neurochirurgijos klinikos Neuroan-
giochirurgijos centro neurochirur-
gas doc. Saulius Ročka pasakoja, kad 
„operuojant mergaitę buvo atliktas 
abiejų smegenų pusrutulių didžio-
sios jungties perskyrimas (kaliozo-
tomija), nes vaikas sirgo epilepsija, 
kuri buvo išplitusi, neturėjo aiškaus 
židinio. Tokių operacijų griebiamasi, 
kai neįmanoma ligos priepuolių pa-
šalinti medikamentais.“

Dažniau atliekamos operaci-
jos sergantiems epilepsija, norint 
pašalinti lokalizuotą židinį, tačiau 
šiuo atveju operacijos tikslas buvo 
pasiekti, kad epilepsija smegeny-
se neplistų.

„Atliekant tokią operaciją, rizi-
kos yra, ir nemažai, – sako doc. S. 
Ročka  – juk suardomi ryšiai tarp 
smegenų pusrutulių, o tai gali pa-
veikti mąstymą, atmintį, tačiau ži-
nant sunkią paciento būklę, renka-
masi mažesnė blogybė iš dviejų.“

Gydytojai neurochirurgai tei-
gia, kad epilepsijos chirurgijos ope-
racijų Lietuvoje vaikams ir suaugu-
siesiems prireiktų 20-30 per metus. 
2013 metais Vilniuje buvo atliktos 6 
tokios operacijos: 5 suaugusiesiems 
ir 1 – vaikui.

Reta operacija epilepsija 
sergančiam vaikui

Šešerių metų mergaitei, nuo dvejų metų sergančiai epi-
lepsija ir turinčiai pažintinių funkcijų raidos sutrikimą, 
Santariškių vaikų ligoninėje buvo sėkmingai atlikta reta 
neurochirurginė operacija, po kurios mergaitę varginę 
epilepsijos priepuoliai liovėsi.

Nuo vasario 1-osios Aukštaitijoje ir 
Pietryčių Lietuvoje gyvenantys on-
kologiniai ligoniai savo rajonuose 
sulauks aukščiausios kvalifikacijos 
onkologų konsultacijų. Pagal naują 
Onkologinės pagalbos konsultaci-
nių asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimo tvarką Vilniaus onko-
logijos instituto gydytojai specialis-
tai konsultuos Aukštaitijos ir Pietry-
čių Lietuvos onkologinius ligonius 
arčiausiai jų namų esančiose as-
mens sveikatos priežiūros įstaigose.

Onkologijai dabar skiriamas 
ypatingas dėmesys, nes dėl anks-
čiau vykusių neapgalvotų pertvar-
kų, ligoniams tapo sunkiai prieina-
ma medikų pagalba. „Nerimas, neži-
nia, varginantys ligonius, ilgos eilės 
pas specialistus, nuolatinės stebėse-
nos stoka ir progresuojanti liga, to-
kia padėtis, lemianti vieną didžiau-
sią mirštamumų Europoje nuo vėžio 
negali tęstis“, – sako V. P. Andriukai-
tis, pabrėždamas, kad onkologiniai 

ligoniai privalo būti nuolat prižiūri-
mi medikų, o ne paliekami likimo ir 
ligos valiai. Anot ministro, pradėjus 
veikti onkologijos funkciniam klas-
teriui, laimės ne tik pacientai, bet ir 
bus efektyviau panaudojamos gy-
dymo įstaigų potencialas. 

Nemažiau svarbi, pasak sveika-
tos apsaugos ministro patarėjo Ar-
vydo Skorupsko, ir kita klasterio pro-
jekto dalis – vietos gydytojų moky-
mas ir konsultavimas, kaip taikyti 
inovatyvią vėžio diagnostiką, stebė-
seną. Numatoma, kad aukštos kvali-
fikacijos Onkologijos instituto spe-
cialistai lankysis rajonų gydymo įs-
taigose arba teiks patarimus nau-
dodamiesi e.medicinos paslaugo-
mis. Be to, patyrę onkologijos spe-
cialistai padės plėtoti onkologijos 
paslaugas Panevėžio respublikinė-
je ligoninėje.

Nuo praėjusių metų lapkričio 
1 d. jau veikia Kauno krašto onko-
loginis klasteris. 

Pradės veikti antrasis 
onkologinis klasteris
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atsakome: 

(atkelta iš 1 psl.)

Ar reikia atidirbti už 
profesinę reabilitaciją?

Skaitytojas R. G. rašo: „Teko 
girdėti, kad neįgalieji, da-
lyvavę profesinės reabi-
litacijos programoje, da-
bar privalo atidirbti tai, kas 
jiems buvo mokama moky-
mų metų. Man tai atrodo 
pasityčiojimas iš neįgalių-
jų. Aš pats nedalyvavau ši-
toj programoj – Darbo birža 
nemano, kad tokiems dar ko 
nors reikia (mano darbingu-
mo lygis 20%). Bet draugas 
sakė – tvarka dabar tokia. 
Kodėl neįgalieji neturi jo-
kios naudos sau iš šitos va-
dinamosios integracijos?“ 

muo savo iniciatyva nutraukia 
programą, asmuo nesilaiko su-
tarties su profesinės reabilitaci-
jos paslaugas teikiančia įstaiga 
dėl asmens dalyvavimo progra-
moje sąlygų, asmuo be pateisi-
namos priežasties daugiau kaip 
3 darbo dienas nedalyvauja pro-
gramoje.

Taip pat norime pažymė-
ti, kad asmuo, kuriam nustaty-
tas 0–45 procentų darbingumo 
lygis, pageidaujantis dalyvau-
ti profesinės reabilitacijos pro-
gramoje, turi registruotis terito-
rinėje Darbo biržoje, kuri priima 
sprendimą siųsti asmenį į Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybą nustatyti profesinės 
reabilitacijos paslaugų poreikio.

Adamas guodžiasi, kad jam 
labai reikėtų ir psichologo pa-
galbos – karo metu patirti iš-
gyvenimai, negalia sugniuždė 
jį, vyriškis jaučiasi niekam ne-
reikalingas. 

Kita didžiulė Adamui kilusi 
problema – jam labai sunku iš-
eiti iš namų, nes gyvena II aukš-
te. Vyriškis svajoja apie socialinį 
būstą – gal jis būtų bent I aukš-
te. Taip pat A Esmurzaevas guo-
džiasi, kad jam nekompensuoja 
kai kurių vaistų, todėl išlaidos 
jiems siekia iki 400 Lt per mėne-
sį. Norint išgyventi iš neįgalio-
jo išmokos su šeima, reikia labai 
susispausti. Jis žvelgia į turtin-
giau gyvenančias Skandinavijos 
šalis: ten iškart ateitų socialiniai 
darbuotojai, išsiaiškintų, ko rei-
kia ir suteiktų pagalbą. 

Tiesa, Adamas sako, kad 
jam suteikiama visa medicininė 
pagalba – ateina gydytojai, ap-
žiūri. Lietuvoje jau patyrė kele-
tą operacijų. Taip pat jis yra ga-
vęs neįgaliojo vežimėlį, baltąją 
lazdelę, magnetofoną. 

„Niekur nesiruošiu važiuo-
ti iš Lietuvos, – sako Adamas. – 
Čia man suteikė prieglobstį, čia 
aš jaučiuosi laisvas. Neįsivaiz-
duojama, kad savo šalyje aš te-
lefonu galėčiau kalbėti apie to-
kius dalykus, kuriuos pasako-
ju jums“. Jis tikisi, kad kas nors 
padės išsikapstyti iš beviltiškos 
situacijos, įveikti depresiją, stre-
sinę būseną.

Skaudu, kad negali 
išlaikyti šeimos

Ne pačiom džiugiausiom 
nuotaikom gyvena ir kita pa-
bėgėlių iš Čečėnijos šeima, įsi-
kūrusi Vilniuje. Raisa Jusupo-
va pasakoja, kad ji su savo vyru 
Mahomedu Vitarigovu iš tė-
vynės bėgo taip pat saugoda-
mi savo gyvybę. Pasak moters, 
jei vyras nebūtų išvažiavęs, jei 
nebūtų įstengęs pabėgti, jis tik- 
riausiai jau būtų negyvas. Ta-
čiau išgyvenimai karo metais – 
nuolatinė įtampa, kankinimai, 
mušimai kalėjimuose atėmė 
vyriškio sveikatą – jis iki šiol 
nemiega naktimis, dažnai yra 
kaip nesavas. Mahomedui da-
bar nustatyta 35 proc. darbingu-
mo, nuolat tenka vartoti vaistus, 
kurie šiek tiek sušvelnina vy-
riškio negalią. Raisa guodžia-
si, kad ir ji nėra pačios geriau-
sios sveikatos. Nuolatiniai šau-
dymai, bombardavimai, pasak 
moters, paliko pėdsakus psichi-
koje – sutriko atmintis, ji nebe-
gali susikaupti. Raisa guodžia-
si, kad taip ir nepavyko išmokti 
lietuvių kalbos – niekas neišlie-

ka atminty. „Mus karas sužlug-
dė moraliai“, – sako moteris. 

R.Jusupova sako, kad jos vy-
ras labiausiai kankinasi dėl to, 
kad negali dirbti ir aprūpinti 
šeimos (jis anksčiau dirbo sun-
kvežimio vairuotoju), jiems la-
bai sunku išgyventi, ypač žie-
mą, kai dideli mokesčiai už 
butą. Labiausiai Mahomedui 
darbą rasti trukdo negalia... 
Moteris svarsto – galbūt neįga-
liųjų organizacijos galėtų pasiū-
lyti kokios nors veiklos, kad vy-
ras būtų užsiėmęs, nors kiek už-
simirštų, kad mintys nesisuktų 
vis apie tą patį... 

Moteris pati galvoja ieškoti 
darbo (buvo kirpėja), tačiau kol 
kas to negali padaryti – prižiū-
ri 3 metų vaiką ir laukia, kol jis 
pateks į darželį. 

Įsipareigojome priglausti 
pabėgėlius

Raisa džiaugiasi, kad Lietu-
voje gali gyventi ramiai, be prie-
vartos, be baimės. Tačiau neap-
leidžia atsiskyrimo nuo tėvy-
nės skausmas. Neseniai mirė 
jos tėvai. „Neįsivaizduojate, 
kaip skaudu, kai negali atsi-
sveikinti su savo artimais žmo-
nėmis“, – sako moteris. Ji pasa-
koja, kiek daug jos tėvams teko 
išgyventi – jie patyrė ne tik da-
bartinius, bet ir II pasaulinį 
karą, dėl nuolatinių išgyveni-
mų prarado sveikatą, todėl ir iš-
ėjo iš šio pasaulio anksti. Pasak 
R.Jusupovos, nors dabar Čečė-
nijoje nevyksta karas, tačiau tik- 
ros laisvės taip pat nėra. Žmo-
nės iki šiol persekiojami, sodi-
nami į kalėjimus.

Lietuva yra ratifikavus 1951 
metų Ženevos konvenciją dėl 
pabėgėlių statuso, kuri įparei-
goja suteikti prieglobstį asme-
nims, kuriems jų šalyje kyla 
grėsmė gyvybei ir sveikatai. 

Nuo 1997-ųjų Migracijos de-
partamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vidaus reikalų minis-
terijos išnagrinėjo daugiau nei 
6 tūkst. užsieniečių prašymų 
suteikti prieglobstį. 164 prie-
globsčio prašytojams buvo su-
teiktas pabėgėlio statusas, apie 
400 asmenų, kurie negali grįžti 
į savo kilmės valstybes dėl kari-
nių konfliktų ar žmogaus teisių 
pažeidimų, naudojasi papildo-
ma apsauga Lietuvos Respubli-
koje (jiems išduodami leidimai 
laikinai gyventi dėl jų tėvynėse 
vykstančių ginkluotų konfliktų 
ar žmogaus teisių pažeidimų). 

Akivaizdu, kad atvykus į 
kitą šalį neįgalių pabėgėlių lau-
kia tos pačios bėdos, kaip kitų, 
ten gyvenančių neįgaliųjų. 

aurelija BaBinSkiEnė
„Raudonojo Kryžiaus“ nuotr.

Neįgalūs pabėgėliai: 
laisvi, bet nelaimingi

Atsako Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos prie So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos direktoriaus pavaduo-
tojas AlviDAS GARšvA:

Specialieji poreikiai asme-
nims nustatomi neatsižvelgiant 
į asmens amžių, neįgalumo arba 
darbingumo lygį. Specialusis po-
reikis (nuolatinė slauga, nuola-
tinė priežiūra (pagalba), trans-
porto išlaidų kompensacija arba 
lengvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacija) yra specialiosios 
pagalbos reikmė, atsirandanti dėl 
asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų. 

Specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis nustatomas asme-
nims, kuriems yra būtina nuo-
latinė slauga ir kurių fizinė bei 
psichinė negalia visiškai apribo-
ja jų galimybes orientuotis, judė-
ti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti 
asmeninį bei socialinį gyvenimą.

Specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis – 
tiems asmenims, kuriems dėl la-
bai didelių organizmo funkci-
jos sutrikimų reikalinga nuolati-
nė kito asmens priežiūra (pagal-
ba) namuose, tvarkant asmeninį 
ir socialinį gyvenimą.

Specialusis lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis nustatomas asme-
nims nuo 10 metų amžiaus, labai 
ryškiai sutrikus judėjimo funkci-
jai, esant atitinkamoms organiz-
mo būklėms.

Specialusis transporto išlai-
dų kompensacijos poreikis nu-
statomas asmenims, labai ryš-
kiai sutrikus jų judėjimo funkci-
jai, esant atitinkamoms organiz-
mo būklėms.

Specialiuosius poreikius as-
menims nustato NDNT pagal 
griežtai teisės aktų reglamentuo-
tas procedūras – asmens sveika-
tos būklė turi atitikti specialių-
jų poreikių nustatymo kriterijus.

Asmuo, norėdamas, kad jam 
būtų nustatyti specialieji porei-

Kaip nustatomi specialieji poreikiai?
„Bičiulystės“ skaitytoja iš 
Zarasų rajono klausia, ką 
daryti, kad jai būtų nustaty-
ti specialieji poreikiai. 

kiai, pirmiausiai turi kreiptis į jį 
gydantį gydytoją asmens sveika-
tos priežiūros įstaigoje. Gydyto-
jas, atsižvelgdamas į asmens li-
gas ir organizmo funkcinius su-
trikimus, esant reikalui parengia 
siuntimą į NDNT. Jis prie siunti-
mo dėl specialiųjų poreikių nu-
statymo prideda ir medicininių 
tyrimų išrašus (instrumentinių, 
laboratorinių), patvirtinančius li-
gos sunkumą ir diagnozę, prirei-
kus – išrašus iš gydymo staciona-
re ligos ar asmens sveikatos isto-
rijų. Papildomai pateikiami ir or-
ganizmo funkcijų sutrikimo po-
būdį apibūdinantys dokumentai:

• Bartelio indekso lentelė, t. y. 
savarankiškumo įvertimo, esant 
judėjimo ir kt. funkcijų sutriki-
mams, tyrimas;

• asmens intelekto koeficien-
to (IQ) tyrimas,

• Mini mental testas, t.y. psi-
chologinis asmenybės tyrimas, 
patvirtinantis elgesio, emocijų, 
valios ir kitus sutrikimus, esant 
psichikos ligoms ir sutrikimams;

• BLESSED testas, t.y. demen-
sijos tyrimas, patvirtinantis vidu-
tinį pažinimo sutrikimą;

• DISC metodikos lentelė, t.y. 
vaiko raidos sutrikimą patvirti-
nantis tyrimas;

• specialūs kontroliniai tyri-
mai, patvirtinantys regos ir (ar) 
klausos sutrikimų laipsnį, esant 
regos ir klausos sutrikimams;

• kalbos tyrimo testas, esant 
kalbos funkcijos sutrikimui;

• specialiųjų poreikių indekso 
vertinimas, t.y. žmogaus galimy-
bių mato, įvertinančio mąstymą, 
suvokimą, elgesio sutrikimus, ty-
rimas ir kt. 

Asmuo, turėdamas siuntimą 
dėl specialiųjų poreikių nusta-
tymo, per 60 kalendorinių die-
nų kartu su prašymu jį turi pa-
teikti NDNT. Jei to padaryti ne-
gali pats asmuo, už jį dokumen-
tus gali pateikti jo tėvai (įtėviai), 
sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, 
globėjas (rūpintojas) arba jo įga-
liotas atstovas, arba asmeniui ats-
tovaujantis gyvenamosios vietos 
savivaldybės socialinis darbuoto-
jas, arba socialinės globos įstaigos, 
kurioje asmuo gyvena nuolat, so-
cialinis darbuotojas. Jei siuntimą į 
NDNT gydytojas pateikia elektro-
niniu būdu, asmuo vis tiek per 60 

kalendorinių dienų turi kreip-
tis į NDNT su prašymu. Užsi-
registruoti vizito į NDNT gali-
ma ir elektroniniu būdu tinkla-
lapyje www.ndnt.lt/ Elektroni-
nės paslaugos. 

Sprendimas dėl specialiųjų 
poreikių teritoriniame skyriuje 
priimamas per 15 kalendorinių 
dienų nuo visų dokumentų ga-
vimo dienos.

Dokumentus į NDNT gali-
ma atsiųsti ir registruotu paštu 
arba per pasiuntinį. Tokiu atve-
ju turi būti pridėta patvirtinta 
asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopija. 

NDNT specialiuosius porei-
kius nustato asmeniui dalyvau-
jant NDNT teritoriniame skyriu-
je. Tuo atveju, kai dėl labai di-
delių funkcinių organizmo su-
trikimų asmuo negali atvykti į 
NDNT, jis apžiūrimas namie, 
ligoninėje ar socialinės globos 
įstaigoje, kurioje asmuo nuolat 
gyvena. Kai iš pateiktų medici-
ninių dokumentų nekyla abe-
jonių, specialieji poreikiai gali 
būti nustatomi asmeniui neda-
lyvaujant. 

Jei asmuo nesutinka su teri-
torinio skyriaus sprendimu, as-
muo per 30 kalendorinių dienų 
nuo dokumentų gavimo dienos 
gali jį apskųsti NDNT direkto-
riui. NDNT Sprendimų kontro-
lės skyrius per 30 kalendorinių 
dienų peržiūri teritorinio sky-
riaus sprendimą. Nesutikus ir 
su NDNT Sprendimų kontrolės 
skyriaus priimtu sprendimu, jis 
per 30 kalendorinių dienų gali 
būti skundžiamas Ginčų komi-
sijai (ikiteisminei institucijai), 
kuri ginčus dėl NDNT priimtų 
sprendimų nagrinėja ir spren-
dimus priima Socialinės apsau-
gos ir darbo ministro nustatyta 
tvarka. Ginčų komisijos sprendi-
mas gali būti skundžiamas teis-
mui įstatymų nustatyta tvarka.

Pastaba: specialiųjų po-
reikių lygį, kuris suteikia tei-
sę naudotis neįgaliesiems tai-
komomis lengvatomis ir ga-
rantijomis,  pensijos amžių su-
kakusiems asmenims nustato 
ir neįgaliojo pažymėjimus iš-
duoda  savivaldybės.

Šį laišką komentuoja Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos Lygių galimybių skyrius vy-
riausioji specialistė VILMA KA-
ROSIENĖ: 

Vadovaujantis Profesinės rea-
bilitacijos paslaugų teikimo bei fi-
nansavimo taisyklėmis, patvirtin-
tomis socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsa-
kymu Nr. A1-108, asmuo atlygi-
na teritorinei Darbo biržai faktiš-
kai patirtas profesinės reabilitaci-
jos programą sudarančių paslau-
gų teikimo išlaidas, kai profesi-
nės reabilitacijos programa buvo 
nutraukta praėjus daugiau kaip 
30 kalendorinių dienų nuo pro-
fesinės reabilitacijos programos 
pradžios dėl šių priežasčių: as-
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 27 d. 
9.00 Kobra 11 (114) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie. Sveiko humoro 
laida (kart.). 10.30 Lyderių turny-
ras „Žinių riteriai ir damos“ (kart.). 
11.45 Žingsnis po žingsnio (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(2/1). 13.00 Stilius (kart.). 13.5,14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (94) N-7. 
17.00 Kobra 11 (115) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (18). 
19.25 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 LRT forumas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Užsienio naujie-
nos. 23.15 Dokumentinio kino vaka-
ras. Bankininkai 2 d. Viskas arba nie-
ko. Didžioji Britanija, 2013 m. (Sub-
titruota). 0.15 Viena byla dviem (94) 
(kart.) N-7. 1.30 Visi namie. Sveiko 
humoro laida (kart.). 

Antradienis, sausio 28 d. 
9.00 Kobra 11 (115) N-7. 10.00 

„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka (kart.). 12.00 Prem-
jera. Miestelio ligoninė (2/2). 13.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.5,14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (95) N-7. 17.00 Kobra 11 
(116) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (19). 19.25 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Pinigų karta. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Užsienio naujienos. 23.15 Pri-
sikėlęs faras (39) N-7. 0.15 Viena 
byla dviem (95) (kart.) N-7. 1.30 Dė-
mesio centre (kart.). 

Trečiadienis, sausio 29 d. 
9.00 Kobra 11 (116) (kart.) N-7. 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (2/3). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida 
(kart.). 13.5,14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (96) N-7. 17.00 Kobra 11 (117) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (20). 19.25 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dėme-
sio centre. 21.45 Istorijos detektyvai. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.45 Vakaro žinios. 23.00 Užsienio 
naujienos. 23.15 Premjera. Prisikė-
lęs faras (4/1) N-7. 0.15 Viena byla 
dviem (96) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, sausio 30 d. 
9.00 Kobra 11 (117) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (2/4). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 13.5,14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (97) N-7. 17.00 Kobra 11 
(118) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara ( 21). 19.25 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Va-
karo žinios. 23.00 Užsienio naujie-
nos. 23.15 Lemtingas kelias. Trile-
ris. JAV, 2007 m. N-14. 1.15 Viena 
byla dviem (97) (kart.) N-7. 2.30 Dė-
mesio centre (kart.). 

Penktadienis, sausio 31 d. 
9.00 Kobra 11 (118) (kart.) 

N-7. 10.00 Naisių vasara (18-21) 
(kart.). 12.00 Premjera. Miestelio li-
goninė (2/5). 13.00 Taip. Ne (kart.). 
13.5,14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (98) N-7. 17.00 Kobra 11 
(119) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 23.15 Detektyvė King 

(21) N-7. 0.15 Viena byla dviem (98) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, vasario 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 8.00 Pagalbos ranka. 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas (9). 
9.25 Odisėjo klajonės (24). 9.50 Aviu-
kas Šonas (3/13). 10.00 Linksmo-
ji knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Žemynų raida. 3 d. Šiaurės ir Pi-
etų Amerika. Didžioji Britanija, 2013 
m. 13.00 Detektyvo klasika. Šerloko 
Holmso nuotykiai (1, 2). Didžioji Bri-
tanija, 1984 m. N-7. 15.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 
19.50 Visi namie. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 „Euro-
vizijos“ dainų konkurso nacionalinė 
atranka. 23.00 Premjera. Konanas 
griovėjas. Istorinis veiksmo f. JAV, 
1984 m. N-14. 1.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Žemynų raida. 3 
d. Šiaurės ir Pietų Amerika. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (kart.). 

Sekmadienis, vasario 2 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuo-
tykiai elfų šalyje (25). 9.25 Odisėjo 
klajonės (25). 9.50 Aviukas Šonas 
(3/14). 10.00 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 10.30 Hanso Kris-
tiano Anderseno pasakos. Princesė 
ant žirnio. 11.45 Klausimėlis.lt. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Galapagai. 3 
d. Salos, pakeitusios pasaulį. Didžioji 
Britanija, 2006 m. (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro. Detektyvas. Didžioji Britanija, 
1989 m. N-7. (1/1, 2). 15.00 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Šiaulių „Šiau-
liai“ – Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 
Pertraukoje – 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 17.00 Tėvų kla-
sė. 17.30 Stilius. 18.30 Lietuvos bal-
sai. 20.30 Panorama. 20.45 Savai-
tė. 21.15 Šerlokas. Aklas bankinin-
kas (1/2) N-7. (Subtitruota). 23.15 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (1/1, 2) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, sausio 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21) (kart.). 
7.25 Simpsonai (4) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (171) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1820). 10.00 Pamiršk 
mane (68, 69) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.25 Būrys (3) N-7. 12.55 
Ant bangos (29). 13.30 Pilotas Balu 
(24). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (22). 14.30 Simpsonai (5) N-7. 
15.00 Rosarija (64) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (86) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (78) N-7. 20.00 Mafijos kroni-
kos. Vaidybinių dok. f. ciklas. Lietu-
va, 2014 m. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (9) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (12) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (133) N-14. 0.00 Žmogžudys-
tė (3) N-14. 1.00 Pabėgimo karaliai 
(13) N-14. 1.50 Choras (9) N-7. 2.45 
Nauja norma (22) N-14. 

Antradienis, sausio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22) (kart.). 
7.25 Simpsonai (5) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (172) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1821). 10.00 Pamiršk 
mane (70, 71) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Būrys (4). 12.55 Ant ban-
gos (30). 13.30 Pilotas Balu (25). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (23). 
14.30 Simpsonai (6) N-7. 15.00 Ro-
sarija (65) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (87) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (79) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (10) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 
sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 Tė-
vynė (8) N-14. 23.10 CSI kriminalis-

tai (20) N-14. 0.10 Žmogžudystė (4) 
N-14. 1.10 Kaulai (1) N-14. 2.00 Cho-
ras (10) N-7. 2.50 Eureka (15) N-7. 

Trečiadienis, sausio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23) (kart.). 
7.25 Simpsonai (6) (kart.) N-7. 7.55 
Gydytojos dienoraštis (1) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1822). 10.00 Pa-
miršk mane (72, 73) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Būrys (5) N-7. 12.55 
Ant bangos (31). 13.30 Pilotas Balu 
(26). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (24). 14.30 Simpsonai (7) N-7. 
15.00 Rosarija (66) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (88) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.20 
TV3 sportas. 19.25 TV3 orai. 19.30 
Moterų laimė (80) N-7. 20.00 Obe-
lis nuo obels (3) N-7. 20.30 Laiky-
kis! N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (11) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (18) N-7. 23.05 CSI Niujor-
kas (17) N-14. 0.05 Žmogžudystė (5) 
N-14. 1.05 Kaulai (2) N-14. 1.55 Cho-
ras (11) N-7. 2.50 Eureka (16) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (24) (kart.). 
7.25 Simpsonai (7) (kart.) N-7. 7.55 
Gydytojos dienoraštis (2) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1823). 10.00 Pa-
miršk mane (74, 75) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Būrys (6) N-7. 12.55 
Ant bangos (32). 13.30 Pilotas Balu 
(27). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (25). 14.30 Simpsonai (8) N-7. 
15.00 Rosarija (67) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (89) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (81) N-7. 20.00 Kelio-
nė pas šamaną N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (12) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Porininkai (2) 
N-7. 23.05 Kaulai (17) N-14. 0.05 
Žmogžudystė (6) N-14. 1.05 Kaulai 
(3) N-14. 1.55 Choras (12) N-7. 2.50 
Eureka (17) N-7. 

Penktadienis, sausio 31 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (25) (kart.). 
7.25 Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.55 
Gydytojos dienoraštis (3) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1824). 10.00 Pa-
miršk mane (76, 77) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 12.25 Būrys (7) N-7. 12.55 
Ant bangos (33). 13.30 Pilotas Balu 
(28). 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(26). 14.30 Simpsonai (9) N-7. 15.00 
Rosarija (68) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (90) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 18.20 2X2. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pinokis. Komedija visai šeimai. 
Italija, Prancūzija, Vokietija, 2002 m. 
21.15 Iksmenai. Pradžia. Ernis. Fan-
tastinis trileris. JAV, 2009 m. N-7. 
23.35 Grobuonys. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-14. 1.40 Vabalas. Veiks-
mo drama. Brazilija, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, vasario 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (5). 7.30 
LEGO Čima legendos (21). 8.00 
Smurfai (9). 8.30 Simpsonai (507) 
N-7. 9.00 Skunk Fu (11, 12). 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių so-
dai. 11.00 Nuostabus šuo. Filmas 
šeimai. JAV, 2010 m. 12.45 16 norų. 
Filmas šeimai. Kanada, JAV, 2010 m. 
N-7. 14.35 Skola tėtušiui. Komedija. 
JAV, 1994 m. 16.40 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 17.10 Ekstrasensai tiria 
(36) N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Naktis muziejuje 
2. Nuotykių komedija. JAV, 2009 m. 
N-7. 21.10 Karaliaus Saliamono ka-
syklos (1, 2). Nuotykių f. JAV, Vokie-
tija, 2004 m. N-7. 0.50 Pastorius su 
kulkosvaidžiu. Kriminalinis veiksmo 
f. JAV, 2011 m. 

Sekmadienis, vasario 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (6). 7.30 
LEGO Čima legendos (22). 8.00 
Smurfai (10). 8.30 Simpsonai (508) 
N-7. 9.00 Skunk Fu (13, 14). 9.30 Pa-
bėgimas iš Kaulų kranto. Animacinis 
ser. N-7. 10.30 Mūsų gyvūnai. 11.00 
Barbė princesė ir elgeta. Animacinis 
f. JAV, 2004 m. 12.45 Kengūriukas 
Džojis. Nuotykių f. Australija, 1997 
m. 14.40 Būk savimi. Filmas šeimai. 
JAV, 2012 m. N-7. 16.40 Kvieski-
te daktarą! N-7. 17.10 Ekstrasen-
sai tiria (37) N-7. 18.20 2X2. 18.30 

Pirmadienis, sausio 27 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.20 
Smalsutė Dora (9). 6.50 Tomas ir 
Džeris (32). 7.20 Keista šeimynėlė 
(18) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (199) N-7. 8.50 Legenda 
apie Zoro (kart.) N-7. 11.20 Srovės 
nublokšti (kart.). 12.55 Madagaskaro 
pingvinai (2). 13.25 Keista šeimynė-
lė (19). 13.55 Audra (56) N-7. 15.00 
Atpildas (37) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 Judantis objektas (23) 
N-7. 23.00 Alkatrazas (9) N-7. 0.00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (30) N-7. 0.55 Karališkos kan-
čios (8) N-7. 1.50 Skaičiai (7) N-7. 

Antradienis, sausio 28 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (10). 6.50 Tomas ir 
Džeris (33). 7.20 Keista šeimynė-
lė (19) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (73) N-7. 8.50 Ha-
nos auksas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2010 m. (kart.) 10.45 Meškiukas Jo-
gis. Komedija šeimai. JAV, Naujoji 
Zelandija, 2010 m. (kart.) 12.25 Po-
nas Bynas (20). 12.55 Madagaskaro 
pingvinai (3). 13.25 Keista šeimynė-
lė (20). 13.55 Audra (57) N-7. 15.00 
Atpildas (38) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Pašėlusios močiutės. N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS. Labiausiai ieškomas 
žmogus. Trileris. JAV, 1997 m. N-14. 
0.05 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (31) N-7. 1.00 Ka-
rališkos kančios (9) N-7. 1.55 Skai-
čiai (8) N-7. 

Trečiadienis, sausio 29 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (11). 6.50 Tomas ir 
Džeris (34). 7.20 Keista šeimynėlė 
(20) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (74) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 24 valandos (kart.) N-7. 
10.20 Pop Ladies koncertas (kart.). 
12.55 Madagaskaro pingvinai (4). 
13.25 Keista šeimynėlė (21). 13.55 
Audra (58) N-7. 15.00 Atpildas (39) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.50 24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Baisiausia mano gyvenimo savai-
tė (7) N-7. 21.05 Ponas Bynas N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 21.45 Renka-
mės Europą. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Zodiakas. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2007 m. N-14. 1.10 Kara-
liškos kančios (10) N-7. 2.05 Skai-
čiai (9) N-7.

Ketvirtadienis, sausio 30 d.
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (12). 6.50 Tomas ir 
Džeris (35). 7.20 Keista šeimynėlė 
(21) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (75) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 24 valandos (kart.) N-7. 
10.20 Nuo...Iki... (kart.). 11.25 Pa-
šėlusios močiutės (kart.) N-7. 12.25 
Trečiojo amžiaus universitetai Lietu-
voje. 2014 m. 12.55 Madagaskaro 
pingvinai (5). 13.25 Keista šeimynė-
lė (22). 13.55 Audra (59) N-7. 15.00 
Atpildas (40) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.40 Tikras gyveni-
mas. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Gy-
vatės akys. Kriminalinė drama. JAV, 
1998 m. N-14. 0.05 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (32) 
N-7. 1.00 Ties riba (13). 1.55 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, sausio 31 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (13). 6.50 Tomas ir 
Džeris (36). 7.20 Keista šeimynėlė 
(22) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (76) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 KK2 penktadienis (kart.) 
N-7. 11.05 Valanda su Rūta (kart.). 
12.55 Madagaskaro pingvinai (6). 
13.25 Keista šeimynėlė (23). 13.55 
Audra (60) N-7. 15.00 Atpildas (41) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.40 Tikras gyvenimas. 18.30 Ži-

nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21.00 Irena Starošaitė ir 
Žilvinas Žvagulis. 20 metų scenoje. 
22.40 PREMJERA Pagalbos šauks-
mas. Kriminalinis trileris. JAV, 2013 
m. N-14. 0.30 Bepročiai. Siaubo tri-
leris. JAV, 2010 m. S. 

Šeštadienis, vasario 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (4). 6.55 Burtininkai (9). 
7.20 Policijos akademija (50). 7.45 
Krepšininkai (17). 8.10 Mano drau-
gė beždžionėlė (3). 8.35 Benas Te-
nas prieš ateivius. Lemiama kova 
(47). 9.00 Receptų užkalbėtoja. 9.30 
Padėkime augti. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Misija Karvės. Animacinis f. 
JAV, 2004 m. 11.35 Kongas. Nuoty-
kių f. JAV, 1995 m. N-7. 13.45 Mano 
puikioji auklė (25, 26). 14.45 Didin-
gasis amžius (42) N-7. 16.45 Su-
perherojus! Parodijų komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS La troškinys. Animacinis 
f. JAV, 2007 m. 21.10 PREMJERA 
Įkalinti laike (In Time). N-7. Veiks-
mo trileris. JAV, 2011 m. 23.30 At-
eini čia arba gausi į dūdą! Komedija. 
JAV, 2010 m. N-14. 1.40 Pagalbos 
šauksmas. Kriminalinis trileris. JAV, 
2013 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, vasario 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (5). 6.55 Burtininkai (10). 
7.20 Policijos akademija (51). 7.45 
Krepšininkai (18). 8.10 Mano draugė 
beždžionėlė (4). 8.35 Benas Tenas 
prieš ateivius. Lemiama kova (48). 
9.00 Sveikatos ABC. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Meilė saloje. Nuotykių f. 
JAV, 2005 m. N-7. 11.40 Seni bam-
bekliai. Komedija. JAV, 1993 m. N-7. 
13.50 Mano puikioji auklė (27, 28). 
14.50 Didingasis amžius (43) N-7. 
16.45 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savai-
tė. 19.30 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS Monstrų biuras. Animacinis 
f. JAV, 2001 m. 21.20 Briusas visa-
galis. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
23.25 Nekenčiu Valentino dienos. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 1.10 Įkalinti laike. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, sausio 27 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchta-

ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 Po-
vestuvinė kelionė į Seviliją. Romanti-
nė drama. Vokietija, 2011 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(74) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome (215) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (11) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (77). 15.30 Avata-
ras (36). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(75) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas 
(55) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Atgaila. Komedija. JAV, 2005 
m. N-7. 23.10 Sausas įstatymas. Atvi-
ras karas (9) N-14. 0.10 Mentalistas 
(55) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų pati-
krinimas (75) (kart.) N-7. 2.10 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, sausio 28 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchta-

ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Misti-
nės istorijos (47) (kart.) N-7. 9.00 Dai-
nuok. Drama. JAV, 2004 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(75) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome (216) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (12) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (78). 15.30 Avata-
ras (37). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(76) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas 
(56) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Grynieji pinigai. Kriminalinė komedija. 
JAV, 2010 m. N-7. 23.40 Sausas įsta-
tymas. Atviras karas (10) N-14. 0.40 
Mentalistas (56) (kart.) N-7. 1.40 Pro-
kurorų patikrinimas (76) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, sausio 29 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchtaro 

sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 9.00 Jūrų velniai (23, 
24) (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (76) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome (217) N-7. 13.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (13) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (79). 
15.30 Avataras (38). 16.00 Prokuro-
rų patikrinimas (77) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (57) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra. N-7. 21.30 Serafimo krio-
kliai. Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. 
N-14. 23.45 Sausas įstatymas. Atvi-
ras karas (11) N-14. 0.45 Mentalis-
tas (57) (kart.) N-7. 1.45 Prokuro-
rų patikrinimas (77) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, sausio 30 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchtaro 

sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 9.00 Mistinės istori-
jos (47) (kart.) N-7. 10.00 Ekstrasen-
sų mūšis (19) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (77) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome (218) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (14) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(80). 15.30 Avataras (39). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (78) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (58) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 Tre-
jos Melkiadeso Estrados laidotuvės. 
Veiksmo f. JAV, Prancūzija, 2005 m. 
N-14. 0.00 Karo vilkai. Likvidatoriai 3 
(7) N-14. 1.00 Mentalistas (58) (kart.) 
N-7. 2.00 Prokurorų patikrinimas (78) 
(kart.) N-7. 3.00 Bamba TV. S. 

Penktadienis, sausio 31 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Muchtaro 

sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jaunavedžiai (5,6) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (78) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome (219) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (15) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (81). 15.30 
Avataras (40). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (79) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Jaunavedžiai (7, 8) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Amerikietiškos imtynės 
(53) N-7. 22.00 Nužudyk mane švel-
niai. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 
2002 m. N-14. 0.05 Serafimo kriokliai. 
Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. (kart.) 
N-14. 2.15 Prokurorų patikrinimas 
(79) (kart.) N-7. 3.10 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 1 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (54) N-7. 
8.30 Atsargiai – moterys! (11) N-7. 
9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 10.30 
Liutauro virtuvė. 2013 m. Kulinari-
nė laida. 11.00 Galiūnai (4). 12.00 
Dviese prieš gamtą (10) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuo-
kink mane (kart.) N-7. 15.00 Jauna-
vedžiai (7) (kart.) N-7. 15.30 Jauna-
vedžiai (8) (kart.) N-7. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų vel-
niai (25) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (20) N-7. 19.00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 19.30 Sudrebink pasaulį. Mu-
zikinė drama. Kanada, 2011 m. N-7. 
21.20 MANO HEROJUS Išminuo-
tojas. Veiksmo f. JAV, Pietų Afrika, 
1998 m. N-14. 23.20 AŠTRUS KINAS 
Metamorfozė. Siaubo trileris. Austri-
ja, Didžioji Britanija, Vengrija, Vokie-
tija, 2007 m. S. 1.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 2 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė lote-
rija. 8.00 Galileo (55) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sekmadienio rytas. 10.50 
Gamta iš arti. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Žuvys monstrai (3) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 13.30 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (26) N-7. 18.00 Mistinės isto-
rijos (48) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Povestuvinė kelionė į Floridą. 
Romantinė drama. Vokietija, 2009 
m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Buči-
nys į galvą. N-14. Kriminalinis f. Ru-
sija, 2012 m. 23.15 Trejos Melkiadeso 
Estrados laidotuvės. Veiksmo f. JAV, 
Prancūzija., 2005 m. (kart.) N-14. 1.40 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 X Faktorius. 22.30 Alek-
sas Krosas. Kriminalinė drama. JAV, 
2012 m. N-14. 0.45 Sairusas. N-14. 
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Lrytas.lt skaitome Aidos Murauskaitės straipsnį apie galimybes 
neįgaliesiems dirbti.  

„Mindaugas. Aš negirdžiu.“ 
Kaip reaguojate išvydę tokį už-
rašą kasininko švarko atlape? 
Mėginate kalbėti keliskart gar-
siau nei įprastai, mosuojate ran-
komis ar sukate prie kitos kasos? 
Visuomenė vis dar įtariai žiūri į 
neįgaliuosius. Darbdaviai – taip 
pat. O iš nuolatinių prie jo ka-
sos vis sukančių pirkėjų jis gau-
na net dovanų – šokolado, lote-
rijos bilietą ar lapelį su jame už-
rašytu eilėraščiu.

M. Stankus neslėpė: prireikė 
nemažai laiko, kad ir jis įprastų 
dirbti girdinčiųjų apsuptyje, o 
pirkėjai įprastų prie jo ar kitų ne-
girdinčių kolegų. Anksčiau vie-
noje maisto įmonėje staliumi, o 
kitoje – sausainių pakuotoju dir-
bęs 34 metų M. Stankus tvirtina, 
kad visuomenė vis palankiau 
žiūri į neįgaliuosius, bet dar ne-
stinga ir tokių, kuriems trūksta 
geranoriškumo.

Rasti darbą jam sekėsi: prieš 
penkerius metus Kurčiųjų drau-
gija pasiūlė įsidarbinti kasinin-
ku „Rimi“ parduotuvėje. Jau 
tuomet jis šiame tinkle nebu-
vo vienintelis kurčiasis. Tačiau 
teko ir pačiam tapti lankstes-
niam: stengtis gestų nemokan-
tiems girdintiems bendradar-
biams viską paaiškinti aiškes-
niais judesiais ir to paties tikėtis 
iš aplinkinių. Jei jis nori paprašy-
ti pirkėjo centų, ore ar ant delno 
pirštu piešia apskritimus. Jei at-
siskaitantiems kortele sąskaitoje 
nepakanka pinigų, rodo infor-
maciją kasos aparate ir skėsčioja 
rankomis. M. Stankus jau išmo-
ko nuspėti, ką girdintysis norė-
siąs pasakyti, kokių klausimų 
prie kasos gali iškilti. Prieš me-
tus „Rimi“ tinkle dirbo 94 neįga-
lieji, šiuo metu – 121. Įdarbinda-
ma neįgaliuosius įmonė lengva-

tomis nesinaudoja.
Per septynerius metus, kai 

čia pradėjo dirbti kurtieji, darb-
daviai įžvelgė nuostabą sukė-
lusį dėsningumą: tuose preky-
bos centruose, kur dirba dau-
giau kurčiųjų, mažesnė darbuo-
tojų kaita.

„Neįgalieji – tokie patys dar-
buotojai kaip ir sveikieji. Vie-
ni labiau stengiasi, kiti mažiau. 
Vienas daugiau šypsosi, kitas – 
mažiau. Dauguma jų tikrai la-
bai vertina darbą, galimybę užsi-
dirbti, kitiems labai patinka ben-
drauti su žmonėmis“, – pasakojo 
prekybos tinklo atstovė Raminta 
Stanaitytė-Česnulienė.

Makaronus gaminanti „Am-
ber pasta“ turi socialinės įmo-
nės statusą. Panevėžyje įsikūru-
siame gamybos ceche daugiau 
nei pusė darbuotojų – neįgalieji: 
iš 80 – net 50. Prieš metus ši ben-
drovė turėjo neįgaliųjų socialinės 
įmonės statusą, mat didelė da-
lis darbuotojų buvo menkesnio 
darbingumo lygio, tačiau įver-
tinus jų sveikatą iš naujo nusta-
tytas aukštesnis lygis. Dažniau-
siai įmonėje „Amber pasta“ ne-
įgalieji dirba pakuotojais arba 
krovėjais. 

2013-aisiais Lietuvoje įsidar-
bino 5 tūkst. neįgaliųjų, 855 iš 
jų – laikinai. 2012-aisiais šie ro-
dikliai buvo didesni: atitinka-
mai 6078 ir 1036, 2011-aisiais – 
6227 ir 1585. Dirbančių neįgalių-
jų gretos susitraukė ne tik dėl ne 
itin palankaus darbdavių požiū-
rio, bet ir dėl griežtesnės darbin-
gumo nustatymo tvarkos. Darbą 
neįgalieji dažniausiai suranda 
socialinėse įmonėse. Griežtes-
nės kontrolės imtasi prieš kele-
rius metus, kai kilo įtarimų, kad 
neįgalumas kartais nustatomas 
nepagrįstai.

Neįgalių darbuotojų –  
vis mažiau 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Artūras Morozovas „Kauno dienoje“ pasakoja apie vaikiną, ku-
ris, nepaisant negalios, užkariauja koncertų sales. 

Balsas, pranokstantis negalią

Kai 15-metis Andranikas Alek-
sanianas uždainuoja – praauga 
pats save. Unikalaus balso sa-
vininkas iš Ukrainos serga reta 
liga, kuri stabdo jo kūno augi-
mą, bet netrukdo kopti į muzi-
kinio pasaulio viršūnes. 

1998-aisiais Ukrainos armė-
nų šeimoje gimęs Andranikas 
po dažnam vaikui įprasto au-
sies uždegimo – otito, būdamas 
dvejų metų, ėmė lėčiau augti. 
Berniukui išsivystė reta liga – 
achondrodisplasijos sindromas. 
Net ir šiandien, būdamas kiek 
daugiau nei metro ūgio, nega-
lėdamas laisvai bėgioti ir šoki-
nėti su bendraamžiais, vaikinas 
nestokoja optimizmo.

Nuo mažens A. Aleksaniano 
tėvai ypatingą dėmesį skyrė mu-
zikiniam išsilavinimui. Berniu-
kas pasižymėjo itin gera muzi-
kine klausa, o kai paaugo – dė-
mesį atkreipė ir jo stiprus bei šva-
rus vokalas.

Naujųjų metų išvakarėse 

Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje koncertavęs ukrainietis 
savo stipriu balsu ir švaria tona-
cija pavergė publikos simpatijas. 
Pelnęs daugybę apdovanojimų 
Ukrainoje ir už jos ribų nesusto-
ja – aktyviai koncertuoja, daly-
vauja konkursuose. 2009 m. ats-
tovavo Ukrainai vaikų „Eurovi-
zijos“ konkurse.

Muzikologai A. Aleksania-
nui prognozuoja sėkmingą kar-
jerą. Dažnai jis lyginamas su gar-
siu italų vokalistu Robertu Loret-
ti, muzikinę viršūnę pasiekusiu 
paauglystėje.

 „Svajonė? Svajoju neperdegti 
per anksti“, – paklaustas kokia ji, 
sako A. Aleksanianas, tačiau kiek 
pasvarstęs patikslina: – Didžiau-
sia svajonė yra pasveikti.

Šalia sėdinti mama pritaria-
mai linksėdama papasakoja apie 
tarp koncertų įsiterpiantį nuola-
tinį sūnaus gydymą bei laukian-
čias sudėtingas operacijas įvai-
riose šalyse.

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

„Times“ žurnalas išvardijo ge-
riausius praėjusių metų mokslo 
išradimus, tarp kurių yra ir kele-
tas medicinos pasiekimų. Vienas 
iš jų – akiniai akliesiems. Ame-
rikos maisto ir vaistų kontrolės 
tarnyba patvirtino išradimą, ga-
lintį pakoreguoti regos sutriki-
mus, atsiradusius dėl akies tin-
klainės pažeidimo. Lyndonas 
Da Cruzas, akių tinklainės chi-
rurgas ir tinklainės mokslo spe-
cialistas, Londono Morfildo akių 
ligoninėje šiuo metu atlieka tyri-
mą apie akies tinklainės pažei-
dimų gydymą dirbtine akimi ir 
kamieninėmis ląstelėmis.

Jis pabrėžia, kad žmonėms, 
kurie serga nepagydoma akių 
liga, šis išradimas labai svar-

Akiniai akliesiems ir 
dirbtinė kasa

bus. O regintiesiems labai sun-
ku suprasti, ką reiškia nematyti 
ir kaip sunku išgirsti sakant „ne-
galėsite matyti ir mes nieko ne-
galime padaryti“.

„Kai pasirodo tokie išradi-
mai, kaip „Argus II“, turime 
galimybę žmonėms, kurie pa-
rado viltį kada nors regėti, pa-
sakyti ir parodyti, kad ta viltis 
vis dar gyva. 

Akimirkos, kai pacientas pir-
mą kartą užsideda akinius, kai 
pažiūri pro langą ar mato švie-
sos blykstes, nepakartojamos“, – 
pastebi L. Da Cruzas.

Prietaiso veikimo specifika 
sudėtinga. Akyje implantuoja-
ma dirbtinė tinklainė. Užsidė-
jus specialius akinius, į ją siun-

čiami mažos rezoliucijos vaiz-
dai. Dirbtinė tinklainė, gavusi 
tokią informaciją, siunčia impul-
sus smegenims, o žmogus mato. 
Tiesa, ne įprastą vaizdą, tik skir-
tingą šviesos intensyvumą, įvai-
rių spalvų objektai matomi kaip 
skirtingi juodos ar baltos atspal-
vių blyksniai.

Kitas medicinos išradimas – 
dirbtinis žmogaus organas kasa. 
Amerikos maisto ir vaistų kon-
trolės tarnybos patvirtintas iš-
radimas gali nustatyti mažė-
jantį cukraus kiekį organizme 
ir suleisti reikiamą insulino kie-
kį. Šis išradimas itin naudingas 
I tipo diabetu sergantiems žmo-
nėms, kurių kasa šios funkcijos 
neatlieka.

Savęs ieškoti niekada 
nevėlu

Turite didelę svajonę, 
bet vis nerandate tinka-
mo laiko jai įgyvendinti? 
Abejojate, kad sugebėsi-
te, o gal bijote likti nesu-
prasti?
Piteris Longstafas, 48 
metų dailininkas iš Di-
džiosios Britanijos, yra 
gyvas įrodymas, kad vil-
tis ir ambicijos gali įveikti 
beveik viską. 

Nors ir neturi abiejų rankų, šis 
vyras kuria tokius meno šedev-
rus, kokių daugelis besivadinan-
čiųjų dailininkais negalėtų nuta-
pyti net ir abiem rankom.

Nuo pat gimimo Piteris tu-
rėjo mokytis gyventi kiek sudė-
tingiau – be rankų. Taip nutiko 
todėl, kad jis gimė tuo metu, kai 
besilaukiančioms motinoms bū-
davo skiriamas vaistas talidomi-
das rytiniam pykinimui suma-
žinti. Kaip vėliau paaiškėjo, šis 
medikamentas turėjo didelės 
įtakos normaliam vaisiaus au-
gimui. Jo paveiktas, Piteris pa-
saulį išvydo su neišsivysčiusio-
mis abiejomis rankomis. 

Negalia neatskyrė nuo 
išorinio pasaulio

Laimei, ši išties rimta nega-
lia nepavertė vaikino izoliuotu ir 
nieko gyvenime siekti nenorinčiu 
asmeniu. Dar būdamas vaikas Pi-
teris išmoko įprastai rankomis 
daromus darbus atlikti kojomis. 
Vyras pats teigia, kad jo dešinioji 
koja visiškai perėmė dešiniosios 
rankos funkcijas – ja gali atidari-
nėti duris, įjungti jungiklius, pa-
imti daiktus tvirtai stovėdamas 
tik ant kairiosios. 

Vos baigęs mokyklą, prieš at-
rasdamas meną, Piteris įsidarbi-
no ūkyje, kur turėdavo vairuoti 
traktorių, pasirūpinti gyvuliais. 
Fermoje dirbo išties ilgai, tačiau 
po 20 metų galiausiai nusprendė 
atsisakyti šio darbo, bet ne dėl to, 
kad jam būtų per sunku, tiesiog 
suprato, kad nori savo gyveni-
me šio to daugiau. Po tokių ra-
dikalių pokyčių vyro laukė sun-
kus gyvenimo tarpsnis, tai reika-
lavo nemažai drąsos ir ryžto, ta-
čiau šeima Piterį palaikė ir šis nu-

sprendė ieškoti, kokios veiklos jį 
išties džiugintų. 

Didieji gyvenimo  
pokyčiai

Po kurio laiko vyras rado 
sritį, kur galėtų save realizuo-
ti – meną. Jis prisijungė prie ju-
dėjimo „Burna ir kojomis tapan-
tys dalininkai“, čia mokėsi tapy-
mo gudrybių. Piterio mokytojai 
pastebėjo didelį naujojo tapyto-
jo potencialą. Jis pats ėmė žavėtis 
impresionizmu – Piterio darbai 
tiesiog pulsuoja emocijomis. Įdo-
mi technika, kurią vyras naudo-
ja tapydamas, lyg vilioja besigro-
žinčius jo menu paliesti paveiks-
lus – jie atrodo tarsi gyvi. Labiau-
siai Piteriui patinka tapyti peiza-
žus. Jo paveikslai išties priverčia 
stabtelėti – jie nutapyti meistriš-
kai, o mintis, kad tapoma tik ko-
jomis, užima kvapą. 

Pats Piteris teigia, kad atra-
dus meną, jo gyvenimas apsi-
vertė 180 laipsnių kampu. Dir-
bant fermoje gyvenimas atrodė 
ne toks spalvingas, vyras jautėsi 
esąs paprastas, nuo visko pavar-
gęs žmogus. Dabar, galėdamas 
džiaugtis savo kūrinių gausa, jis 
tikrai taip nebesijaučia. 

Savęs ieškoti niekada 
nevėlu

Šiuo metu P. Longstafas gy-
vena su žmona ir trimis vaikais 
Norfolko miestelyje, gražiame 
gamtos prieglobstyje. Tuomet, 
kai netapo ir nesimoko, vyras 
tampa vaikų ir namų prižiūrė-

toju. Dabartinis gyvenimas išties 
jam patinka. 

Gera žinia ir tokia, kad jo dar-
bai sulaukia vis daugiau susido-
mėjimo. Artimiausiu metu Pite-
rio paveikslai bus eksponuojami 
keliose Didžiosios Britanijos ga-
lerijose. Vyras tiki, kad jo darbai 
yra svarbūs ne tik jam ir jo arti-
miesiems, bet ir kitiems negalią 
turintiems žmonėms, kurie daž-
nai netiki savo jėgomis. Net ir gy-
venant paprastą gyvenimą, ku-
riame, rodos, nėra tiek daug švie-
sių spalvų, niekada nevėlu imti 
ir viską pakeisti. Net ir dvide-
šimt metų dirbus ūkyje, galima 
nuspręsti, kad atėjo laikas atras-
ti save ir kitose srityse. P. Longs-
tafas tai įrodė, iš ūkininko virtęs 
puikiu dailininku. 

Pagal užsienio spaudą parengė:
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Vožna ir brungi kalbos versmė
„Vožni ir brungūs prieteliai 
muona,
labų dienų visiem abelnai ir žėdnuom 
atskirai. Da neišblėsa senolių tarmė. 
Noriu kraiptis un Jumi visus teip 
paprastai, kaip šnekėja mūsų te-
vai, cetos, dėdes, dedukai, babutes 
ir susiedai. 

Prijimkit paželavojimus ir pa-
loskavojimus iš labai siena miesta 
vilka skūru ir mergielas juostu ap-
juosta, iš Ukmergės, unksčiau Vil-
kmergi vadinama“, – taip kreipia-
si į skaitytojus ukmergiškė Mo-
nika Blauzdienė, atsiuntusi „Bi-
čiulystės“ redakcijai net tris vin-
griai ranka išraitytus savo kū-
rybos sąsiuvinius: vieną „Give-
nima vaizdielių“, kitus du – ei-
lėraščių. Šį kartą plačiau norisi 
pristatyti „Givenima vaizdielių“.  

Ir ne tik apie M. Blauzdie-
nės kūrybą norisi pašnekėti, bet 
ir apie kalbos gyvybę apskritai. 
Baigėsi 2013-ieji, kurie buvo pa-
skelbti tarmių metais. Tikriau-
siai kiekviename regione vyko 
ne vienas tai progai skirtas ren-
ginys, tarmėmis prabilta net per 
televiziją. Supratome, kokius lo-
bius turime ir kad tie lobiai nėra 
„užkonservuoti“ po devyniais 
užraktais skryniose, nedūla mu-
ziejuose: jie čia, tik semkis ir sei-
kėk visiems, kas klauso! Reikia ti-
kėtis, kad 2014-aisiais nuo tų lo-
bių nenusigręšime. Ypač džiugu, 
kada surandate, kaip tuos kalbos 
lobius atskleisti kūryboje. 

Profesionalūs rašytojai teigia, 
kad kūryba – tai ne vien tik ta-
lentas, bet ir nemažai darbo bei 
pastangų reikalaujantis užsiėmi-
mas. Jiems ne viskas lengvai ir 
sklandžiai liejasi ant lapų – pa-
rašę puslapį prozos teksto ar su-

kūrę eilėraštį, jį atideda, kad po 
tam tikro laiko vėl prie jo grįžtų 
pamąstyti, ar gerai skamba, gal 
ką nors reikėtų pakeisti, kokio 
nereikalingo žodžio atsisakyti... 
Užsienyje netgi universitetuose 
kūrybinio rašymo kursai dėsto-
mi, disertacijos ginamos. Žodžio 
menas – kaip ir dailė ar muzika, 
turi tam tikras taisykles. O štai 
paprasti žmonės, ypač iš kaimų, 
mažų miestelių, gali kliautis tik 
savo gabumais pasakoti ir intu-
icija. Todėl jiems kurti padeda 
vadinamieji „gyvenimo univer-
sitetai“: geriausiai sekasi rašy-
ti apie tai, ką pamato, ką išgirs-
ta, ką seni žmonės iš lūpų į lū-
pas perduoda.

M. Blauzdienė turi pasakoto-
jos talentą. Jos „Givenima vaiz-
dielių“ kalba, stilius – senoviniai, 
o aktualijos – jau šiandienos. Net-
gi sunku įvardyti žanrą: lyg ir be-
letrizuota memuaristika, bet ne-
žinai – tikėti pasakotoja ar neti-
kėti, nors ji ranką prie širdies pri-
dėjusi dievagotųsi, kad tikrai taip 
buvo, pati savo akimis mačiusi... 
Tai yra gero pasakojimo bruožas: 
kalbėti taip, kad net nepatikliau-
sias skaitytojas sudvejotų: o gal?.. 
Visko gyvenime pasitaiko! 

Autorė mums seka tarsi kokią 
stilizuotą kelionės pasaką: „Aina 
keliu boba. Ana nešas kirvį. Aš jos ir 
klausiu: „Kur gi aini babiel su kir-
viu?“ Ana atsuoka: „Ainu miškan. 
Kirsiu puotį didžiausį miedį.“ „A 
kų gi su tuo medžiu veiksi?“ – vėl 
aš jos klausiu. Ana atsuoka: „Mušiu 
SODROS vadovų, kad uonas nus-
gūstų ir pensijas daugiau dadėtų.“ I 
da kielias nesibaigia. Už runkas vie-
da uonas mani. A aš ainu iš puos-
kas. Šitam kely sutinku kitų babie-
lų. Ana aina linguodama, kripuoda-

ma. Klausiu: „Kur gi buvai?“ Ana 
muon atsuoka: „Buvau gi pas suova 
duokterų prapilaktiškai pasitikrint. 
Muon liepė – nusrenk, iškvėpk, ne-
kvėpuok, pakielk runkas, nulaisk, iš-
tiesk pirštus. Hm, hm, hm... Atroda 
visakas gerai. Apsrenk, išsižiok, pa-
rodik ležuvį. Sveikas. Hm... Tik par 
jilgas. Vaje, vaje, tai tikra bėda. Bai-
siai bloga liga, kai ležuvis nebetelpa 
burnoj.“ Aš jai puotariau: „Jei teip, 
tai nekišk ležuvia kur neraikia. Lai-
kyk ležuvį užu dantų.“

Surašyta taip, kad ir juokas 
ima, ir liaudies išminties atrandi. 
Sugebėjimas nepiktai pasišaipy-
ti ne kiekvienam duotas. O kal-
bos gyvumą čia rodo ne tik tar-
miškas žodžių užrašymas (užra-
šyti žodžius tarmiškai ne taip jau 
paprasta, juk raštas buvo sukur-
tas ir ištobulintas bendrinei kal-
bai, tad rašant tarmiškai ne vi-
sada aišku, reikia dėti tašką ant 
„ė“ ar nereikia, o gal ten „ie“..., 
tai ir sukasi žmonės kaip išma-
nydami), bet ir tam tikras stilius, 
t. y. kalbos vaizdingumą per-
teikiančios priemonės: trumpi, 
ekspresyvūs sakiniai. Pasakoji-
mui būdingas hiperbolizavimas 
(ne šiaip lazdos moteriškė ieško, 
bet ir patį didžiausią medį pasi-
ruošusi nukirsti, kad tik dides-
nę pensiją išsireikalautų, viena-
rūšiai veiksmažodžiai (komiška 
situacija pas daktarą, kai liepia-
ma iškvėpt, įkvėpt, pakelt ran-
kas, nuleist, o randama tik vie-
na „liga“ – per ilgas liežuvis...).

M. Blauzdienės sąsiuvinėlyje 
nemažai tokių gyva liaudies kal-
ba surašytų pasakojimų. Visus 
juos skaityti smagu. Ir apie tai, 
kaip pasakotoją, „da nedidela 
mergiotę“, ponas pakalbino eiti į 
dvarą dirbti, prižadėjęs, kad sun-

Muona krikštamamos 
namas buva nei per 

didelis, nei per mažas. Di-
delių prašmatnumų nebu-
va, bet saviem visko užtieka. 
Kiek galėja, kuo padotniau 
unstaisė.  

Namo du galai. Vienam 
gali stuoncija, kitam – pirkia. 
Pirkioj asla plūkta iš molia. 
Stuoncijoj – padlagas. Par vi-
durį – priemenėla, a taliau – 
kamarėla. Untėjimui yra gon-
kai. Iš tola šviečia kaip skle-
nyčia. Prieš gonkus – slunks-
tis, a prieš jį padėtas plokš-
čias, apvalainas uokmenas. 
Gonkose pilna kvietkų su va-
zonais. Na unkstyva pavasa-
ria ligi vėlyva rudenia žydė-
jimas neišpasakytas. Žydi be-
gonijos, basalminkai, pilargo-
nijos, jaronimai ir kt. Stuon-
cijoj – kamoda, šėpa, luoš-
kas gražiai paklotas, zierka-
las, dziegoris un sienas, stuo-
las, krėslai, abrazdai švinti. 
Kamuodoj – stuoladingtes, 
abrūsai, navalačkai, muorš-
kas, kapas, megzti, mereš-
kuoti, siuvinėti runkų darbai. 
Šėpoj – paletai, sabieliai, šve-
deriukai, undarokai, blius-
kas, suknielas ir kitas pa-
rėdnias. Kaldras ir puoduš-
kas – luoškaij. Premenėlaij – 
drapanas kasdieninės.

Kaip tik neateini, yr 
zasluonas, a pa juo – tapkės, 
čeverykai, basanožkes, tufliu-
kai, kaliošai, burlečiai. Kad 
unteidamas vidun nepriterš-
tum, neprineštum purva, kad 
unteidamas galėtum nusiaut, 
a išeidamas – apsiaut.

Priemenėlaij da yra vie-
ta uždingta, kad nesmatytų. 
Ti sudėti cebarkai, cegonai,  
viedrai ir kiti rakandai pre 
ūkes. Bet grozdų didelių ir 
lyšnų nėra. Kas neraikalin-
ga, išnešta vazaunėn.

Pirkia – kasdienai, stuon-
cija – svečiui arba kakiai nors 
progai raškuožnai ar marka-
tniesnei: veselijai, krikšty-
nom, atlaidams, pagrabui ar 
pakasynom, ar kokiam nors 
svečiui.

Kamarėlaij – bačkas, bač-
kielas, kubilai. Da yra atski-
ra vietela vindintiem žuviai, 
mėsai, lašiniam, kindžiukam, 
kumpiam ir kt.

Pirkioj – didelis piečius 
duonai, babkam kepti, kiau-
lam bulbas virti ir sau snieda-
nei, pietum ir večierijai virti.

Va kaip gerai, kai yra 
namo du galai. Kožnam gali 
daržaliai pa langais kvietkų 
pilni: pivonijų, rūtų, mėtų, 
naktinėlių, razatėlių, gladi-
jolių ir visakių kitakių. Kadu 
tik nori, nusiraškyt gali. 

Monika BlauzDiEnė

Muona 
krikštamamos 

namas

„Bičiulystės“ redakcija

ku nebus ir ji galės „ilsėtis svei-
ka“ (paaiškėja, kad apgavo, tad 
tenka triūsti be atokvėpio...), ir 
apie du „bajoriečius“, sakančius, 
kad Bajorų kaime „nei viena ti-
kra bajora nėra, tik glupstva“, 
ir apie „katinų kermošių“... To-
kius pasakojimus norėtųsi ma-
tyti ne tik ranka surašytus, bet 
ir atspausdintus, kad juos galėtų 
perskaityti platesnis ratas žmo-
nių. Juk nyksta autentiška kal-
ba, kaip ir autentiška aplinka... O 
M. Blauzdienė tą beišnykstančią 
aplinką ir žmonių charakterius 
(šiek tiek juos šaržuodama, o gal 
ir ne, juk kaimuose visokių keis-
tuolių esama) sugeba detaliai ap-
rašyti. Atrodo, taip ir matai prieš 
akis tą mišką, kuriuo „trys bobu-
las“ keliavo – „Viena stora su laz-
delu, kita – plona su terbelu, trečia – 
nei stora, nei plona, tik su akiniais“. 
Arba pats jautiesi svečias jau-
kiuose ir vaišinguose „krikšta-
mamos“ namuose. Šitą pasako-
jimą spausdiname visą – kad ir 
jūs ten pasisvečiuotumėte, o gal 
paskaičius kils noras patiems ap-
rašyti, kaip jūsų apylinkėse žmo-
nės gyveno ar dar gyvena. Juk 
tikrai įdomu. Ir tai kur kas įdo-
miau nei skaityti apie „aukštas 
materijas“, kai viskas vienoda ir 
atrodo, kad rašantieji net aplink 
augančių gėlių ar medžių pava-
dinimų nežino. Žino, tik nepa-
mąsto, kad rašant geriau saky-
ti ne „gėlė“, o „pienė“, „begoni-
ja“, „jeronimas“, ne šiaip „me-
dis“, o „eglė“, „beržas“, „ąžuo-
las“... Tik taip išlaikysime savitą 
balsą ir „vožną ir brungią“ kal-
bos versmę. Ačiū M. Blauzdienei 
už tai, kad prie tos versmės puo-
selėjimo prisidėjo. 

nijolė kviEtkauSkė

Dėmesio!
Naujas konkursas

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Mieli skaitytojai,
skelbiame naują fotografijų konkursą 

„Negalia – ne kliūtis“
Turbūt daugeliui iš Jūsų teko ne tik 
matyti, bet ir užfiksuoti fotoaparatu 
akimirkų, kai negalią turintis žmogus 
tarsi švyti iš vidaus, kai jį galima rody-
ti pavyzdžiu visiems niurgzliams, nuo-
lat besiskundžiantiems blogu gyveni-
mu, blogu oru, naujų galimybių nebu-
vimu ir t.t. Pasidalinkite tokiomis aki-
mirkomis su „Bičiulystės“ skaitytojais, 
kad dar kartą visi patikėtume, jog ne-
galia nėra priežastis užsisklęsti savyje, 
nustoti bendrauti su bičiuliais, daryti 
savo mėgiamus darbus, siekti rezulta-
tų sporte ar pagaliau tiesiog šypsotis. Kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų laukiame el. paštu redakcija@biciulyste.lt.  Siųsdami nuotraukas būtinai nuro-

dykite savo vardą ir pavardę bei iš kur esate.  Sugalvokite ir nuotraukos pavadinimą.  Įdomiausių ir labiausiai konkurso 
temą atitinkančių fotografijų autorius apdovanosime.
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