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Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centras 
(TPNC) surengė tradici-
nį kasmetinį seminarą, 
kuriame buvo pristaty-
tos techninės pagalbos 
priemonių (TPP naujo-
vės. Kaip ir visos techno-
logijos, taip ir neįgaliųjų 
technika tobulėja, įvai-
rėja, į Lietuvą atvežami 
patys naujausi gaminiai. 
TPNC sako, kad esant 
paklausai, stengsis klien-
tų poreikius patenkinti. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Prie kūrybos 
šaltinio

Utenos regiono vietos 
veiklos grupės galerijoje 
„Menų kamara“ atida-
ryta Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) pernai 
Vepriuose organizuoto 
plenero dalyvių darbų 
paroda. Joje eksponuoja-
mi 27 profesionaliai api-
pavidalinti bei įrėminti 
linoraižiniai. Jais uteniš-
kiai ir miesto svečiai ga-
lės grožėtis visą vasarį.

Gėris pritraukia gėrį
Linoraižinių parodos prista-

tymas tapo gražia skirtingas me-

Raižinių parodoje – bendrai išgyvenamas 
atradimo džiaugsmas

ti kitą, padėti jam atsiskleisti. 
Krašuonos progimnazijos 

dailės mokytoja ekspertė me-
notyrininkė Dalia Puodžiukie-
nė su penktokais, lankančiais 
tapybos būrelį, dar labiau iš-
plėtė menų sintezės ribas. Pa-
bandę paklaidžioti po neįgalių 

menininkų kūrybos sodą, jie da-
lijosi pamąstymais apie netikė-
tus atradimus, dvasios stipry-
bę ir meilę. Parodos pristatymo 
renginiui mokinukai parengė 
dvi literatūrines kompozicijas. 
Miniatiūra „Dvi jūros“ – tai ale-
gorinis pasakojimas apie Šven-

tojoje žemėje esančias Galilėjos 
(tyro ir šviežio vandens telkinį) 
ir Negyvąją (čia tyvuliuoja sūrus 
ir negyvas vanduo) jūras, kurį jie 
labai subtiliai susiejo su ekspo-
nuojamos parodos paveikslais, jų  

Vilijos Jocienės linoraižinys „Poezi-
jos paukštė“.

Į parodos atidarymą atvyko nemažai kūrinių autorių. Janinos Valickaitės linoraižinys „Mano rožinis“.

tuvių gamintojas, atvežantis ir už-
sienio gamintojų prekių. Vienas iš 
naujausių jų siūlomų produktų – 
nuo sėdimojo paviršiaus (kėdės, 
fotelio) padedanti atsistoti ne-
šiojama sėdynėlė. Pasak „Puntu-
ko“ komercijos tarnybos vadovės 
Dianos Statkevičiūtės, ji itin nau-

Techninės pagalbos priemonės pristatytos, 
bet ar pasiekiamos žmonėms?

no šakas vienijančia švente. Pa-
sak ją pradėjusios Utenos mu-
zikos mokyklos fleitininkių trio 
mokytojos Audronės Misiukai-
tės, kvietimą dalyvauti šiame 
renginyje muzikuojančios mer-
ginos priėmė labai džiugiai. Sma-
gu, kai vienas menas gali papildy-

Ir lengviau atsistoti, ir 
patogiau judėti 

Pastaruoju metu daug kalba-
ma apie informacinių technolo-
gijų naudą neįgaliesiems, tačiau 
šįkart pažvelkime, kokios naujo-
vės judėjimo techninių pagalbos 
priemonių srityje. 

Pirmasis savo naujoves se-
minare pristatė „Puntukas“, lie-

dinga, kai žmogui dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių sunku at-
sistoti, o taip neretai pasitai-
ko vyresniame amžiuje, vargi-
nant kokioms nors ligoms ar 
dėl viršsvorio. Sėdynėlė yra 2 
modelių: lengvesniam ir sun-
kesniam žmogui, taigi juo nau-

dotis gali sveriantys ir 35, ir 160 
kilogramų. 

„Puntuko“ gaminys, rateliais 
judantiems neįgaliesiems ga-
lintis suteikti judėjimo laisvę – 
vadinamasis „trečias ratas“. Tai 
priedas, tvirtinamas prie akty-
vaus tipo vežimėlio pakojo, kuris 

padeda lengviau įveikti nelygius 
paviršius – pievą, apsnigtą ar 
smėlėtą dangą, nelygius šaliga-
tvius. Su šiuo ratu vežimėlis tam-
pa ne tik stabilesnis, bet ir ma-
nevringesnis; juo galima judė-
ti žymiai greičiau ir net tais pa-
viršiais, kuriais įprastai (be pa-
pildomos pagalbos) pravažiuoti 
būtų sudėtinga. Papildomu ratu 
jau kuris laikas besinaudojan-
tis Aleksandras Pacevičius sako, 
jog ši paprasta priemonė suteikė 
jam didesnę judėjimo laisvę. Ga-
lime nudžiuginti neįgaliuosius, 
kad šį ratą jau netrukus bus ga-
lima gauti per TPNC. 

„Puntukas“ pristatė ir neįga-
liems vaikams skirtą suglaudžia-
mą lauko vežimėlį, taip pat verti-
kalizatorių – kojų nevaldančiam 

„Puntukas“ ir „Teida“ pristatė naujausias priemones judėjimo negalią turintiesiems. Egidijaus Skipario nuotr.

Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šakiai: Ėmėsi konstruktyviau spręsti 
aplinkos pritaikymo klausimusŠakių rajono neįgalių-

jų draugijos pirminin-
kas Saulius Rakauskas jau 
ne vienus metus renka in-
formaciją apie viešosios 
aplinkos pritaikymo situ-
aciją rajone, fotografuoja, 
susitinka su pastatų savi-
ninkais ir atkreipia jų dė-
mesį į esamas problemas. 
Deja, vienam ką nors pa-
keisti labai sunku, retai 
pavyksta įkalbėti pritai-
kyti aplinką neįgaliesiems. 
Tačiau S. Rakauskas tikisi, 
kad ledai pajudės – nese-
niai Šakiuose buvo suda-
ryta darbo grupė viešosios 
aplinkos pritaikymo klau-
simams spręsti. Į ją įsijun-
gė ne tik Neįgaliųjų drau-
gijos, Aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos atstovai, bet ir 
savivaldybės administra-
cijos darbuotojai: Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Leonora Pocevičiū-
tė, Ūkio skyriaus vedėjas 
Kęstutis Kuncaitis, vyriau-
sioji architektė Vita Valai-
tienė, Socialinės paramos 
skyriaus specialistė Edi-
ta Orentienė. Šiai darbo 
grupei vadovaus admi-
nistracijos direktoriaus 

pavaduotojas Algimantas 
Damijonaitis. Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas ti-
kisi, kad nuo šiol klausimai 
bus sprendžiami kons-
truktyviau, bus ieškoma 
(tikriausiai ir randama) 
racionalių konkrečios situ-
acijos sprendimų. Džiugu, 
kad savivaldybė šią inicia-
tyvą palaiko ir netgi paža-
dėjo atskirais atvejais skir-
ti ir savivaldybės biudže-
to lėšų vienam ar kitam 
objektui pritaikyti.

O problemų dar tikrai 
yra. Šių metų I pusme-
čio prioritetas – sveikatos 
priežiūros įstaigos. Nepri-
taikytas ligoninės konsul-
tacijų skyrius, taip pat ne-
įmanoma patekti į dauge-
lį rajono ambulatorijų. Kai 
kur, pasak Sauliaus, net-
gi įrengtas pandusas, ta-
čiau atidarius duris – vėl 
laiptai... Yra ir tokių nuo-
važų, kurios, pasak S. Ra-
kausko, tinka tik lietaus 
vandeniui nubėgti... Visai 
neseniai vieno miestelio 
ambulatorija buvo įsikū-
rusi senovinio dvaro an-

trame aukšte, ten buvo la-
bai sunku patekti ne tik 
neįgaliesiems, bet ir seny-
vo amžiaus žmonėms. Visa 
laimė, kad gydymo įstaiga 
buvo perkelta į kitas, pato-
gesnes, patalpas. Šakių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininko teigimu, dar 
nepritaikyta daug kultū-
ros centrų, prekybos vie-
tų, didelė problema – neį-
veikiami šaligatviai...

Idėja įkurti darbo gru-
pę konkretiems viešosios 
aplinkos pritaikymo klau-
simams spręsti Sauliui ki-
lo kalbantis su Socialinės 
paramos skyriaus vedė-
ja L. Pocevičiūte. Prie Ne-
įgaliųjų draugijos inicia-
tyvos prisijungė ir Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Šakių skyriaus 
socialinė darbuotoja Gin-
tarė Kasperavičienė. Ji at-
kreipė dėmesį, kad regė-
jimo negalią turintiems 
žmonėms aktualesni šiek 
tiek kiti dalykai – jiems 
svarbu, kad būtų kitokiom, 
grubesnėm, plytelėm pa-
žymėti šaligatvių kraš-
tai, ryškia spalva – laiptai, 
orientuotis padėtų turėk- 
lai, kurie, beje, labai rei-
kalingi ir senyvo amžiaus 
žmonėms. Dar viena labai 
aktuali regėjimo negalią 
turintiesiems problema – 
neįskaitomos prekių eti-
ketės. Be to, parduotuvėje 
dažnai keičiama prekių iš-
dėstymo tvarka, o tai silp- 
nai matančiam žmogui la-
bai sunkina orientavimą-
si. Saulius sako niekada 
nepagalvojęs, kad tai gali 
būti taip svarbu. Į darbo 
grupės veiklą įsitraukė ir 
neseniai Šakiuose susikū-
rusio mamų klubo atsto-
vė. Juk aplinką pritaikius 
neįgaliesiems, labai pa-
lengvėtų ir mažus vaikus 
auginančiųjų gyvenimas. 

S. Rakauskas sako, kad 
jo tikslas nėra reikalau-
ti aplinką pritaikyti pa-
gal aukščiausius standar-
tus, juk kai kur to pada-
ryti praktiškai neįmano-

ma arba reikia labai dide-
lių investicijų. Tarkim, yra 
mieste vaistinė, prie ku-
rios – labai statūs laiptai. 
Gal pradžioje užtektų tie-
siog įrengti mygtuką, kad 
negalintis į ją patekti žmo-
gus paskambinęs galėtų 
paprašyti reikiamo vais-
to. Draugijos pirminin-
ko nuomone, svarbu, kad 
būtų pritaikytas vienin-
telis toje vietovėje esantis 
objektas – vaistinė, seniū-
nija ar pan. Jei, tarkim, Ša-
kiuose yra 4 vieno tinklo 
vaistinės, 1 iš jų nepritai-
kyta, galima ir į kitą nuei-
ti, o jei tokia vaistinė ma-
žame miestelyje vieninte-
lė – kils sunkumų.

Labai sudėtinga pri-
taikyti paveldo statusą 
turinčius objektus, tačiau 
gerų pavyzdžių vis dėlto 
esama – S. Rakauskas ge-
ru žodžiu pamini neseniai 
sutvarkytą Gelgaudiškio 
dvarą (čia jau vyko ne vie-
nas neįgaliųjų renginys) ir 
Zyplių dvarą (taip pat pri-
taikytą negalios žmonėms 
vietą). Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas džiaugia-
si, kad naujai statomi pre-
kybos centrai taip pat yra 
patogūs neįgaliesiems, 
pritaikytos ir kai kurių 
bendruomenių patalpos. 

„Dabar, kai prie mūsų 
prisijungė savivaldybės 
atstovai, tikimės, kad si-
tuacija viešosios aplinkos 
pritaikymo srityje page-
rės. Kai kreipiesi vienas, 
į pastabas ne visada rea-
guojama, – svarsto Sau-
lius. – Žinoma, privatiems 
verslininkams savivaldy-
bė taip pat nedaug tetu-
ri įtakos, bet gal nors kai 
kur problemos išsispręs.“ 
S. Rakauskas apgailestau-
ja, kad nejaučia jokio VšĮ 
„Aplinka visiems“ palai-
kymo, nematyti ir jų dar-
bo Šakiuose rezultatų, o 
juk jie šiame darbe turė-
tų būti aktyvūs partneriai. 

Emilija STONKUTĖ
Šakių rajono neįgaliųjų 

draugijos archyvo nuotr. 

Marijampolė:

  Lina Cvirkienė laiš-
ke „Bičiulystei“ pasidalijo 
linksmos šventės įspūdžiais. 

Sausio 25-oji – pusiau-
žiemis. Senoliai sakydavo, 
kad tą dieną savo oloje nu-
bunda barsukas ir išlen-
da apsidairyti. Jeigu švie-
čia saulė – išsigąsta savo 
šešėlio ir sprunka atgal į 
savo guolį. Tai reiškia, kad 
sniegas greit ištirps ir at-
eis ilgai lauktas ankstyvas 
pavasaris. Jeigu būna ap-
siniaukę, barsukas apsi-
verčia ant kito šono ir vėl 
užmiega, tad pavasario su-

Dalyvavo pusiaužiemio 
šventėje

lauksime negreitai, negana 
to – jis bus vėlyvas ir šaltas. 

Šią dieną Balsupių lais-
valaikio salėje vos tilpo visi 
norintys pabūti pusiaužie-
mio šventėje. Tokia žmo-
nių gausa džiaugėsi ir at-
vykęs Marijampolės mies-
to meras Vidmantas Bra-
zys, vicemeras Sigitas Va-
lančius ir savivaldybės ta-
rybos narys Alvydas Kir-
kliauskas. Į šią šventę buvo 
pakviestas ir Marijampo-
lės savivaldybės neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Gi-

ja“, vadovaujamas Danės 
Jančienės. Ansamblio na-
riai žiūrovus džiugino dai-
nomis apie gimtojo kraš-
to grožį, meilę, jaunystę. 
Kiekviena daina buvo pri-
statyta skambant gražiau-
sioms eilėms, suvirpinu-
sioms ne vieno žiūrovo šir-
dį. Ansambliečiams akom-
panavo šaunus šeimyninis 
duetas D. Jančienė (akor-
deonas) ir Juozas Algir-
das Jančas (smuikas). Žiū-
rovus linksmino ir vokali-
niai ansambliai iš Sasnavos 

bei Gavaltuvos, vadovau-
jami Marijos Grybienės ir 
kolektyvai iš Balsupių bei 
Karklinių, Vilkaviškio savi-
valdybės (vadovas Kęstas 
Vievesis). Dainos skambė-
jo nuo pusiaudienio iki su-
temos. Po koncerto šeimi-
ninkai šventės dalyvius pa-
kvietė prie gausiai nukrau-
to vaišių stalo. Čia kvepė-
jo ne tik kava, arbata, bet 
ir neapsakomo skonio žu-
vienė. Grojant muzikai, už-
stalėje dar ilgai skambėjo 
linksmos dainos.

Prezidentūroje surengta projekto „Herojai tarp 
mūsų“ apdovanojimų ceremonija. Naujienų por-

talas DELFI kartu su draudimo bendrove „Gjensidi-
ge“ organizavo konkursą – ieškota išskirtinių asme-
nybių, kurių darbai ir pasiekimai įkvėpia aplinkinius, 
kurie tvirtai siekia savo tikslo, rūpinasi kitais. Iš vi-
so DELFI publikavo 18 straipsnių apie išskirtines as-
menybes. Portalo skaitytojai galėjo balsuoti už jiems 
didžiausią įspūdį ir įtaką padariusius asmenis. Tarp 
nominantų buvo tokie gerai visuomenėje žinomi as-
menys, kaip Martynas Levickis, Algirdas Kaušpėdas, 
Jonas Ohmanas, Andrius Ciplijauskas, Beata Tiškevič, 
Marius Čepulis ir kiti. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo 5 dau-
giausia skaitytojų balsų surinkusius herojus: Jurgitą 
Pocienę už pastangas telkti daugiavaikes šeimas ir 
siekius užtikrinti vaikų saugumą; Viktorą Topolį – už 
neįgalių žmonių integraciją į visuomenę; Martyną Gi-
rulį – už aktyviai rinktas lėšas bioninės rankos pritai-
kymo operacijai; Martyną Levickį – už Lietuvos vardo 
garsinimą ir akordeono populiarinimą bei kino reži-
sierių Vytautą Puidoką, šiuo metu kuriantį dokumen-
tinį filmą apie Pietų Amerikoje gyvenusį lietuvių mi-
sionierių Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitį.

Įdomu tai, jog iš 18 nominuotų herojų net 2 – tu-
rintys negalią: V. Topolis ir M. Girulis. 23 metų vilnietis 
V. Topolis – daugkartinis Lietuvos vežimėlių bei žmo-
nių, turinčių negalią, fitneso pasaulio čempionas. Vai-
kinas šiuo metu studijuoja Vytauto Didžiojo univer-
sitete, dirba apsaugos kamerų operatoriumi, savano-
riauja socialiniame projekte „Gyvoji biblioteka“ ir ak-
tyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Šiais metais 
Viktoras planuoja ir savo vestuves su mylimąja, taip 
pat judančia neįgaliojo vežimėliu. Pagėgių savivaldy-
bėje gyvenantis 21 metų M. Girulis tapo pirmuoju pa-
saulyje nuo gimimo neįgaliu asmeniu, kuriam buvo 
pritaikyta bioninė ranka. Jam dar vaikystėje diagno-
zuota artrogripozė (deformuotos rankos ir kojos). Tik 
6-erių pradėjęs vaikščioti Martynas turėjo svajonę – 
valdyti ranką. Savo paties iniciatyva jis įkūrė vardinį 
fondą ir aktyviai rinko lėšas šiai brangiai operacijai, 
kuri iš viso kainavo beveik 119 tūkst. eurų. Šiais me-
tais jis ketina baigti dvyliktą klasę ir svajoja apie psi-
chologijos studijas. 

Kokios yra šios istorijos? Tai jauno amžiaus nega-
lią (judėjimo ar motorikos sutrikimus) turinčių vaiki-
nų sėkmės istorijos. Šis konkursas akivaizdžiai paro-
do, jog neįgalieji yra pastebimi visuomenėje, o jų veik- 
la įkvepia ir nusipelno aukščiausių įvertinimų. Šia pra-
sme, žvelgiant iš lygių galimybių perspektyvos, nega-
liai buvo skirta palyginti daug dėmesio, nes atskirai 
nebuvo nagrinėjamos amžiaus, lytinės orientacijos, 
rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikini-
mų tematikos. Abu šie herojai yra aktyvūs, gebantys 
pasirūpinti savimi, nepriklausomi, pasitikintys, užsis- 
pyrę, ryžtingai siekia užsibrėžto tikslo, rūpinasi savo 
sveikata ir jiems sekasi. Šios dvi istorijos griauna to-
kius stereotipus, kur neįgalieji matomi aukos vaid- 
menyje, verti gailesčio, priklausomi nuo kitų, netu-
rintys gebėjimų ar pasyvūs. Mokslininkai, tiriantys 
negalią, neretai mini „pasiekimų sindromą“, kuomet 
bandoma paneigti savo sutrikimą. Šiuo atveju abu he-
rojai kaip tik priima negalią kaip dalį savo tapatumo. 
Dar vienas teigiamas aspektas, jog apdovanoti buvo 
ne tik didžiuosiuose miestuose gyvenantys neįgalieji. 

Šie apdovanojimai – besikeičiančio visuomenės 
požiūrio į neįgaliuosius pavyzdys. Norisi tikėti(s), 
kad galbūt per netrukus vyksiančius rinkimus tarp 
kandidatų biografijų galėsime skaityti ir įkvepiančias 
skirtingas negalias turinčių, įvairaus amžiaus mote-
rų ir vyrų istorijas.

Neįgalieji – įvertinti 
herojai 

Apie tai,
kas

jaudina

S. Rakauskas apžiūri Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro 
baseine įrengtą keltuvą. 

Šakiuose dar daug nepritaikytų įstaigų.
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žmogui atsistoti padedantį įren-
ginį, itin naudingą reabilitacijos 
procese. Ne vienam negalią tu-
rinčiam vaikui naudingas būtų 
dar vienas „Puntuko“ gaminys – 
vaikiškas keturratis – naudoja-
mas ir kaip dviratis, ir kaip tre-
niruoklis. 

Išvardyti dalykai nėra dide-
lė naujiena, jie Lietuvoje siūlomi 
jau ne vienus metus ir įvairių tie-
kėjų. Šis pristatymas tik priminė, 
kad TPP yra pačių įvairiausių ir 
jos tobulėja, o kuo daugiau žmo-
gus žinos apie šią įvairovę, tuo 
lengviau jam bus pasirinkti tin-
kamiausią. 

Sėdėti galima ir patogiau 
„Teida“ pristatė naujos kar-

tos sėdėjimo sistemą. Vienas iš 
naujausių jos siūlomų produk-
tų – integrali sėdynė vaikams. 
Pasak „Teidos“ vyr. vadybininko 
kineziterapeuto Manto Druktei-
nio, sergantį cerebriniu paraly-
žiumi vaiką vežimėlyje svarbu 
stabilizuoti, jis turi sėdėti pa-
togiai, jaustis komfortiškai. Tai 
mažina spastiką, vaikas labiau 
atsipalaiduoja, geresnė būna jo 
nuotaika. Ne visus vežimėlius 
lengva priderinti prie vaiko pro-
porcijų, o šioje sėdynėje maža-
sis jausis ir saugiai, ir patogiai, 
nes jos paviršius pats prisitaiko 
prie kūno. Sėdynės kietumą ar 
minkštumą galima pareguliuo-

ji turi idealiai priglusti prie kū-
no, prilaikyti jį. Tokią galimybę 
suteikia šios nugarėlės: jų for-
mą taip pat galima koreguoti 
pripučiant ar išleidžiant orą. Jos 
labiau skirtos silpnesniems ak-
tyviai norintiems gyventi žmo-
nėms, kuriems reikia nugaros 
stabilizavimo. Šią nugarėlę ga-
lima pritaikyti prie bet kokio 
vežimėlio. 

Elektrinis vežimėlis irgi 
gali būti patogus 

„Invacare“ pardavimų vado-
vas Evaldas Leonavičius pristatė 

bilus, juo lengva važiuoti sun-
kiau išlaikantiems pusiausvyrą, 
nesunku perkelti koją per rėmą 
(perkėlimo aukštis – 27 cm). Be 
to, triratis atlaiko didelį svorį, jį 
naudoti gali ir antsvorį turin-
tis žmogus, patogus ir vaikams 
(nuo 8 metų), ir pagyvenusiems 
žmonėms. Silpnesnes kojas tu-
rintiems patogiau šia transpor-
to priemone keliauti prijungus 
elektros variklį, kuris padės 
įveikti įkalnes ar tolimesnį ke-
lią. Jokia naujiena, kad važiuo-
jant dviračiu lavėja raumenys, 
gerėja širdies darbas. 

Šiuo triračiu jau naudojasi 
10-metis Justas, sergantis ne-
pagydoma liga – Diušeno sin-
dromu, – dėl kurios nyksta jo 
raumenys. Sunkiai iš neįgaliojo 
vežimėlio išlipantis berniukas 
šauniai mina triračio pedalus 
ir padedant varikliukui skrieja 
juo kaip ir bendramečiai. Tai vai-
kui – ne tik geros emocijos, pasi-
tikėjimas savimi, bet ir puiki re-
abilitacijos priemonė, padedan-
ti palaikyti raumenų darbą. Deja, 
šis triratis eiliniam lietuviui sun-
kiai įperkamas. Ekspertų komi-
sija prie TPNC svarstė apie gali-
mybę įtraukti jį į valstybės lėšo-
mis perkamų priemonių sąrašą, 
tačiau nusprendė, kad artimiau-
siu metu jo įsigyti per TPNC ga-
limybės nebus. Užtat vaikai su 
cerebriniu ir kitais paralyžiais 
ar kai sutrikusi koordinacija, iš 
TPNC ar savivaldybės įstaigos, 
sumokėjus 10 proc. kainos, gali 
gauti paprastesnį, kojomis mi-
namą, triratį. 

Svarbu, kad priemonės 
pasiektų žmones

Klausantis pranešimų apie 
pristatomas TPP apima dvejopas 
jausmas: viena vertus, smagu, 
kad naujovė atkeliauja ir į Lietu-
vą, kad mus gali pasiekti tie da-
lykai, kurie neseniai pradėti ga-
minti, pagaliau – kad neįgaliųjų 
technika tobulėja ir šiems žmo-
nėms atsiveria vis didesnės ga-
limybės lengviau judėti, įveikti 
kliūtis, mažėja komplikacijų tiki-
mybė ir pan. Tačiau kitas klausi-
mas – kiek žmonių šios naujovės 
pasiekia, kiek jų sulaukia kvalifi-
kuotos informacijos apie tai, ko-
kia yra TPP įvairovė, pasirinki-

Techninės pagalbos priemonės pristatytos, 
bet ar pasiekiamos žmonėms?

mo galimybės. 
Kad informacijos trūksta, 

sutinka ir TPNC atstovai, ir pa-
tys gamintojai ar tiekėjai. Ta-
čiau nesutariama, kas turėtų tą 
informaciją skleisti: ar TPNC, 
ar jomis prekiaujantieji. Vieni 
iš pastarųjų informacijos sklai-
dai skiria daugiau dėmesio, ki-
ti – mažiau, tačiau žmogui susi-
orientuoti TPP pasiūloje ir dar 
suvokti, kurios iš jų perkamos 
valstybės, nėra paprasta. 

Jau ne vienus metus kalba-
ma apie tai, kad netrukus turi 
pradėti veikti informacinė sis-
tema, integruota į Socialinės pa-
ramos šeimai informacinę siste-
mą (SPIS). Prie jos prisijungusie-
ji galės matyti TPP likučius, savo 
eilę laukiant vienos ar kitos prie-
monės, užsisakyti TPP internetu. 
Deja, ši sistema iki šiol neveikia, 
dar tobulinama. TPNC direktorė 
Ilona Ogurcova tikisi, kad ji bus 
paleista jau pavasarį. Direktorės 
teigimu, tikimasi sulaukti finan-
savimo ir dar vienai informaci-
nei sistemai įdiegti – ja naudoda-
miesi neįgalieji ar kiti vartotojai 
galėtų matyti visą Lietuvoje siū-
lomą TPP spektrą, su techninėm 
charakteristikom, smulkiu apra-
šymu, gauti kvalifikuotų patari-
mų dėl sau tinkamos TPP, virtu-
aliai ją „pasimatuoti“. 

Neseniai šalyje lankėsi Euro-
pos pagalbinių technologijų in-
formacijos tinklo (EASTIN) at-
stovai. EASTIN tinkle surinkta 
informacija apie technines pa-
galbos priemones, informacines 
technologijas, reikalingas neįga-
liems ar senyviems žmonėms – 
iš viso apie 80 tūkst. produktų. 
Interneto svetainėje www.eas-
tin.lt kiekvienas norintis gali 
apžiūrėti, kokios priemonės yra 
prieinamos šiuo metu Europoje. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Algirdas Šešelgis, 
apsilankęs seminare, pabrėžė, 
kad perkant TPP, būtina reaguo-
ti į pasiūlą, žengti koja į koją su 
naujovėmis. Deja, finansavimas 
šiai sričiai yra per menkas, kad 
būtų galima tai pasiekti. Vis dar 
pastebime, kad dažnai neįgalie-
ji naudojasi pigiausiomis, o ne 
moderniausiomis priemonėmis. 

Aurelija BABiNSKiENĖ
Egidijaus Skipario ir autorės nuotr.

ti pripučiant ar išleidžiant orą. 
Taip koreguojama ir vaiko sėdė-
sena. Šią sėdynę galima naudoti 
ir vežimėlyje, ir automobilyje, ir 
ant sofos, netgi baseine, nes yra 
padengta drėgmei nepralaidžia 
medžiaga. Ji tinkama daugeliui 
vežimėlių. 

Sėdėsena labai svarbi ne tik 
vaikams. M. Drukteinio teigimu, 
tai turi didžiulę įtaką taisyklin-
gai laikysenai, norint išveng-
ti pragulų ar kitų komplikacijų. 
Sėdėsenai didelę įtaką turi veži-
mėlio sėdynė ir nugarėlė. „Tei-
da“ pristatė sėdynėlę, kuri yra 
pagaminta iš pripučiamų tar-
pusavyje sujungtų celių, todėl 
idealiai prisitaiko prie naudo-
tojo kūno padėties, nepažeidžia 
odos, todėl mažėja pragulų tiki-
mybė. Sėdynių dabar siūloma 
pačių įvairiausių, tik gaila, kad 
jos yra labai brangios.

„Teidos“ naujiena – naujos 
kartos vežimėlio nugarėlė. Žmo-
gui, visą dieną praleidžiančiam 
rateliuose, labai svarbu, kad jie 
idealiai atitiktų jo poreikius. 
Ypač reikšminga nugaros dalis: 

naujos kartos elektrinį vežimė-
lį. Pasak E. Leonavičiaus, elek-
triniai vežimėliai paprastai bū-
na nepatogūs tuo, kad juos sun-
ku transportuoti (daug sveria, 
yra griozdiški), taip pat beveik 
nėra galimybių pritaikyti indi-
vidualiems poreikiams. Šiuo-
laikiniuose vežimėliuose šios 
problemos sprendžiamos. Tar-
kim, „Invacare“ siūlomą elek-
trinį vežimėlį, kaip ir aktyvaus 
tipo, galima beveik visiškai iš-
ardyti ir lengvai sutalpinti į au-
tomobilio bagažinę. Jis ir sveria 
mažiau. Be to, šio vežimėlio įvai-
rias dalis galima patogiai regu-
liuoti, pritaikyti prie žmogaus 
ūgio, svorio ir kitų parametrų. 
Prie jo lengvai priderinami įvai-
riūs priedai. 

Triratis – ne tik pramogai 
Nemažai susirinkusiųjų su-

sidomėjimo sulaukė dar vie-
nas lietuvių gaminys – elektri-
nis triratis. Pasak jo gamintojų, 
tokia transporto priemonė pui-
kiai tinka judėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms: triratis sta-

Pateikiame Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Socialinio 
draudimo ir pensijų departa-
mento atsakymą: 

Valstybinių socialinio drau-
dimo pensijų įstatyme (toliau – 
Pensijų įstatymas) nustatyta, 
kad, skiriant senatvės pensi-
jas, stažui prilyginamas netek-
to darbingumo (invalidumo) 
pensijų gavimo laikas iki asme-
niui sukankant senatvės pensi-
jos amžių. Paskyrus senatvės 
pensiją, ši pensija gali būti ski-
riama iš naujo tik įgijus papil-
domą, ne mažesnį kaip viene-
rių metų stažą, t.y. asmuo po 
pensijos paskyrimo turi mokė-
ti atitinkamo dydžio socialinio 
draudimo įmokas nuo sumos, 
ne mažesnės kaip minimali mė-
nesinė alga.  

Valstybinio socialinio drau-
dimo įstatyme nustatyta, kad 
ūkininkai ir jų partneriai, kai 
žemės ūkio valdos ar ūkio eko-
nominis dydis už praėjusių me-
tų mokestinį laikotarpį nuo 
sausio 1 dienos iki gruodžio 
31 dienos yra lygus 14 eko-
nominio dydžio vienetų arba 
mažesnis, socialinio draudimo 
įmokų gali nemokėti (tas laiko-
tarpis bus neįskaitytas į socia-
linio draudimo stažą), jeigu jie 
gauna senatvės ar netekto dar-
bingumo pensiją, paskirtą pa-
gal Pensijų įstatymą.

Taigi, jeigu klausimą užda-
vęs ūkininkas gauna senatvės 
pensiją ir jo ūkio dydis yra ma-
žesnis nei 14 ekonominio dy-
džio vienetų, jis atleidžiamas 
nuo prievolės mokėti socia-
linio draudimo įmokas, todėl 
ūkininkavimo laikotarpis ne-
bus įskaitomas į stažą ir asmuo 
neįgis teisės į senatvės pensijos 
iš naujo skyrimą. 

Tačiau jeigu ūkio dydis vir-
šija 14 ekonominio dydžio vie-
netų, toks ūkininkas turi prie-
volę mokėti socialinio draudi-
mo įmokas ir sumokėjus šias 
įmokas už vienerius metus, jam 
pensija galėtų būti skiriama iš 
naujo, atsižvelgiant į papildo-
mai įgytą stažą.

Klausėte – 
atsakome

Pensija 
neįgaliam 
ūkininkui

„Turiu negalią. 2004 m. pra-
dėjau ūkininkauti. Ar ūki-
ninkavimo metai yra įskai-
čiuojami į darbo stažą? Jei 
ūkininkauju ir būdamas 
pensijoje, ar gali būti per-
skaičiuojama mano gau-
nama senatvės pensija?“ – 
klausia J. B. iš Alytaus r. 

www.biciulyste.lt

„Bičiulystę“  
skaitykite ir internete

Taip atrodo išrinktas elektrinis vežimėlis.

TPNC direktoriaus pavaduotoja E. Nekrošaitė 
apžiūrėjo pasikėlimo sėdynėlę).

Triratis – tinkama transporto priemonė neįgaliesiems.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Pasitikėjimo savimi 
ugdymas

Žmogus yra nuostabus sut- 
vėrimas, galintis tobulinti save 
ir keistis. Bloga žinia ta, kad nė-
ra greito sprendimo, kaip tapti 
savo vertę žinančia ir save adek- 
vačiai vertinančia asmenybe. 
Tačiau yra ir gera žinia: tapda-
mi savimi pasitikinčia asmeny-
be, neišvengiamai susikuriame 
ir savo sėkmę. Pamažu sau įro-
džius, kad galime pasiekti išsi-
keltų tikslų, nors ir mažų, mums 
pradeda sektis.

Žingsnius, kuriuos reikia 
įveikti pasitikėjimo savimi kely-
je perkeltine prasme galime pa-

Pasitikėjimo savimi tema 
išties verta dėmesio jau 
vien dėl to, kad ši savy-
bė turi įtakos daugybei 
gyvenimo sričių: ji lemia 
žmogaus sėkmę darbe, 
santykiuose, kitoje kas-
dienėje veikloje. Labai 
dažnai po gyvenimo pil-
natvės trūkumu slepiasi 
būtent savivertės stoka.

Pasitikėti savimi galima išmokti
vadinti pasiruošimu kelionei, iš-
keliavimu ir sėkmingu kelionės 
tikslo pasiekimu.

Pirmasis žingsnis – 
pasiruošimas kelionei

Etape, kurį pavadinsime „pa-
siruošimu kelionei“ verta stabte-
lėti ir apgalvoti, kokiu žmogumi 
norime tapti, kaip norime jaus-
tis, ko pasiekti. Verta pasvarsty-
ti, kur esame dabar ir kur svajo-
jame atsidurti. Apgalvokite, ko 
jau esate pasiekę savo gyveni-
me. Susirašykite ant lapo visus 
didelius ir mažus savo pasieki-
mus – galbūt esate vadovavę ko-
kiam nors sėkmingam projektui, 
gerai išlaikėte jums svarbų egza-
miną, o gal tiesiog esate ar buvo-
te ypatingai svarbus asmuo kie-
mo nors gyvenime. Bent keletą 
minučių pasidžiaukite tuo, ko 
jau esate pasiekę. Be viso to, su-
sirašykite savo stipriąsias ir sil-
pnąsias puses. Kad būtų leng- 
viau, pagalvokite, ką jūsų drau-
gai jumyse išskirtų kaip stipry-
bę, o ką – kaip silpnybę. Padarę 
tai galbūt suprasite, kas gyveni-
me jums yra išties svarbu ir ko 
dar gali trūkti siekiant savo tiks-
lų. Tikslų išsikėlimas yra vienas 
svarbiausių dalykų siekiant pa-
didinti pasitikėjimo savimi jaus-

mą. Svarbu pradėti nuo mažiau-
sių tikslų, kuriuos galite įgyven-
dinti greitai. Tai gali būti durų 
rankenos sutaisymas ar namų 
puošimas. Svarbiausia, kad išsi-
keliami tikslai sudėtingėtų labai 
pamažu ir jūs turėtumėte gali-
mybę pasidžiaugti savo sėkme.

Pasiruošimo etape labai 
svarbu fiksuoti visas neigiamas 
mintis, griaunančias pasitikėji-
mo savimi jausmą, tokias kaip: 
man nepavyks, nesugebėsiu, aš 
nieko nevertas. Vietoj to stenki-
tės įsivaizduoti, kaip jausitės pa-
siekę savo tikslų, koks džiaugs-
mas jus aplankys ir kaip galėsi-
te savimi didžiuotis. Paskutinis 
pasiruošimo didžiajai kelionei 
aspektas – tvirtas pažadas sau, 
kad darysite viską, kas yra jūsų 
valioje, kad pasisektų.

Antrasis žingsnis – 
iškeliavimas

Tai yra taškas, kuriame nors 
ir labai lėtai, pradedame judėti 
savo tikslų link. Pasiekę mažiau-
sių tikslų, imsite lipdyti savo sėk- 
mės kelią ir auginti pasitikėji-
mą savimi. Šiame etape svarbu 
nustatyti kompetencijas, kurių 
jums reikės norimiems tikslams 
pasiekti. Jeigu tam reikia išmokti 
naujų dalykų – nesnauskite. Su-

siraskite, kas jus pamokys, pa-
tys imkite studijuoti naujas sri-
tis, kalbas ir t.t. Nepamirškite ir 
nuolatos paskatinti save malo-
nia sėkme: susikurkite sau mažų 
tikslų, pasimėgaukite juos pasie-
kę. Atleiskite sau, jeigu suklysite 
ar nepavyks pasiekti užsibrėžto 
tikslo. Į viską žiūrint kaip į pa-
moką, daug lengviau priimti ir 
savo nesėkmę. Pasistenkite pasi-
mokyti iš to. Paslysti toje pačioje 
vietoje dar kartą – daug mažes-
nė tikimybė.

Trečiasis žingsnis – 
sėkmingas tikslo 

siekimas
Šiame etape pajusite, kad jū-

sų savivertė didėja. Jau būsite 
pasiekę keletą mažų tikslų, gal 
ir kelis didesnius. Matydami, kad 
galite pasiekti tai, ko užsibrėžė-
te, imsite labiau pasitikėti savi-
mi. Dabar tinkamas metas išsi-
kelti didelius tikslus ir jų siekti. 

Kas žlugdo pasitikėjimą 
savimi?

Nepaisant visų išvardytų 
žingsnių, svarbu nepaslysti ir 
dar keletoje vietų. Pasitikėjimą 
žlugdo savęs spraudimas į rė-
mus, kada mes sau nubrėžia-
me labai griežtas ribas, kurių 

šiukštu negalima pažeisti. Vie-
nas iš tokių pavyzdžių – mąs-
tymas „viskas arba nieko“, kada 
mes būname patenkinti savimi 
tik tuomet, kai viską padarome 
100 proc. gerai. O juk ir patys 
suprantame, kad tobulybė neeg-
zistuoja ir taip mąstydami save 
pasmerkiame būti amžinai ne-
patenkintais. Kita dažnai pasi-
taikanti mąstymo klaida yra ta, 
kad dar net nepabandę mano-
me, jog mums tikrai nepavyks. 
Pavyzdžiui, esame įsitikinę, kad 
nepavyks išmokti šokti, nors 
niekada net neišdrįsome užsi-
rašyti į šokių pamokas. Neigia-
mas aplinkos ir visko, kas vyks-
ta, vertinimas žlugdo pasitikė-
jimą savimi. Jeigu užsidedame 
„juodus akinius“, nereikia stebė-
tis, kad imame nuvertinti ir save. 
Labai svarbu pastebėti, kur mū-
sų mąstymas nėra adekvatus ir 
mėginti jį keisti pozityvesniais 
įsitikinimais. 

Įdėdami pastangų ir dirbda-
mi su savimi, savo mintimis, gali-
me pasiekti didelių dalykų. Svar-
bu nepamiršti, kad kiekvienas 
esame vertingas vien todėl, kad 
esame. O kur dar gausybė mūsų 
turimų gerų savybių ir poelgių!

Kai galvos odos paviršinio 
sluoksnio ląstelės atsinau-

jina ir keičiasi normaliai, irgi 
vyksta pleiskanojimas, tačiau jis 
plika akimi nepastebimas. To-
kie „nepleiskanotieji“ sveikuo-
liai sudaro apie 50 % visų žmo-
nių. Likusieji (jiems priklauso 
vyresni nei 14 metų žmonės; 
šioje grupėje vyrų yra dvigubai 
daugiau nei moterų), medicinos 
statistikos duomenimis, „apdo-
vanoti“ gerai matomomis pleis-
kanomis.

Pleiskanojimo rūšys
Pleiskanojimas gali būti pa-

veldėtas (jis vadinamas papras-
tuoju pleiskanojimu; gali žmogų 
varginti net kelis dešimtmečius) 
ir simptominis (pasitaiko ser-
gant, pavyzdžiui, tokiomis odos 
ligomis, kaip žvyneline, ichtioze, 
kai kuriomis grybelių rūšimis). 

Apskritai plaukuotosios gal-
vos odos sveikata daugiausia 
priklauso nuo šių faktorių pu-
siausvyros: ląstelių atsinaujini-
mo, drėkinimo, riebalų išskyri-
mo bei mikrobinės terpės.

Pastabos. Pleiskanų, kaip ir 
kitų odos bei plaukų ligų atsira-
dimas taip pat gali būti susijęs 
su nepalankiomis ekologinėmis 
sąlygomis, nėštumu, pastovia 

Pleiskanos vargina kas antrą žmogų

Parengė 
Milda ViCKUTĖ

įtampa, nuovargiu, stresu, kai 
kuriais vaistais, hormonų poky-
čiais, netinkamomis plaukų da-
žymo, džiovinimo, garbanojimo, 
gydymo ir priežiūros priemo-
nėmis. Taip pat padidėja pleis-
kanojimas, kai trūksta B grupės 
vitaminų, seleno, sergama kepe-
nų, skydliaukės ir nervų ligomis.

Pleiskanų tipai:
– sausosios (pasitaiko daž-

niausiai) – labai smulkios (pa-
našios į miltelius), baltos, 

– riebiosios – stambios (pa-
našios į žuvies žvynus), sukelia 
niežėjimą,

– ilgai išliekančios ir atsinau-
jinančios – atsiranda protrūkiais, 
atsparios įprastiniam gydymui, 
sukelia ypač stiprų niežėjimą.

Pastabos. 
1. Jeigu ištrinkus plaukus po 

1–2 dienų lengvai byra pleiska-
nos, niežti galvą,– tokios pleiska-
nos priskiriamos sausam tipui. 

2. Kai išplauti su šampūnu 
plaukai po 2–3 dienų pasidaro 
blizgūs ir po 5–6 dienų pasiro-
do pleiskanos, – priskirtina rie-
biam tipui. Be to, riebios pleiska-
nos gali būti nustatomos ir kitu 
būdu. Po galvos ištrinkimo pra-
ėjus 2–3 d., per šukuosenos per-
skyrimą perbraukiama filtrinio 
ar sugeriamojo popieriaus ga-
balėliu ir, jeigu popieriuje ma-
tyti ryškus riebalų pėdsakas, tai 
reiškia, jog yra riebių pleiskanų. 

Liaudies medicinos 
receptai 

Šie receptai jokiu būdu ne-
gali atstoti nei gydytojo paskirtų 
vaistų, nei kitų priemonių. Žino-
tina, jog liaudies medicinos re-
ceptai – ne pagrindinė, o tik pa-
pildoma gydymosi dalis. Todėl 
prieš pradedant gydytis liaudiš-

komis priemonėmis visada pra-
vartu pasikonsultuoti su gydyto-
ju ar vaistininku.

Sausos pleiskanos? 
Turbūt trūksta vandens    
Jeigu vargina sausos pleiska-

nos, – signalas, jog būtina nor-
malizuoti odos vandens balan-
są. Kartais vien tai išgydo nuo 
pleiskanų. Reikiamas vandens 
kiekis apskaičiuojamas taip: 40 
mililitrų (1 mililitras = 1/1000 
litro) vandens kilogramui kūno 
svorio. Apskaičiuota vandens 
paros norma turi būti paskirs-
tyta taip, kad 2/3 vandens nor-
mos būtų išgerta pirmoje dienos 
pusėje, o prieš miegą nebūtų ge-
riama daugiau kaip 0,5 stiklinės 
skysčių. Visais atvejais vanduo 
turi būti geriamas mažais gurkš-
niais, lėtai (pvz., stiklinė skys-
čių turėtų būti išgerta per 8–10 
min.). Vandens balansas norma-
lizuojasi kiekvienam žmogui per 
įvairios trukmės laiką (priklauso 
nuo amžiaus, medžiagų apykai-
tos, gyvenimo ir mitybos būdo, 
esamų ligų ir kt. faktorių).    

Gydymas česnaku
Naudojamas kartą per sa-

vaitę 2 val. prieš galvos trinki-
mą. Esant sausoms pleiskanoms 
į odą lengvai įtrinama pirštais 
česnako košelė (arba sultys) su-
maišyta lygiomis dalimis su au-
galiniu aliejumi (riebioms pleis-
kanoms aliejus nenaudojamas). 
Įtrynus česnako košelę arba sul-
tis, galva neaprišama, nes tai gali 
stipriai sudirginti odą.     

Gydymo kursas – ne trum-
pesnis kaip 2–3 mėn.        

Pastaba. Česnakas taip pat 
gerina plaukų augimą.       

Didžiosios dilgėlės
receptai
1. Tinka riebioms pleiska-

noms. Daroma taip: šaukštas 

sausų džiovintų lapų sutrinama 
į miltelius, užplikoma stikline 
verdančio vandens, uždengtame 
inde palaikoma tamsioje vietoje 
1–1,5 val., po to perkošiama. Šį 
užpilą geriausia naudoti ką tik 
ištrinktiems ir rankšluoščiu nu-
sausintiems plaukams (įtrina-
mos plaukų šaknys). Procedū-
ra atliekama kartą per savaitę. 
Šitaip gydytis galima ilgą laiką.            

Pastaba. Preparatas taip pat 
stiprina plaukus, gerina jų augi-
mą, stabdo plaukų slinkimą.        

2. Iš šviežių dilgėlės lapų ga-
lima pasigaminti ilgai negen-
dantį preparatą riebioms pleis-
kanoms. Daroma taip: nuplau-
ti lapai sumalami mėsmale, 3 
šaukštai košelės įdedami į stik- 
lainį, užpilama 30 šaukštų deg-
tinės, laikoma savaitę sanda-
riai uždarius, po to perkošiama 
ir nuspaudžiama. Šiuo prepa-
ratu plaukų šaknys įtrinamos 
1–2 kartus per  savaitę keletą 
mėnesių.      

Šalavijo receptas
Šaukštas sausų lapų užpliko-

mas stikline verdančio vandens 
(sausoms pleiskanoms) arba už-
pilamas degtine (riebioms pleis-
kanoms), laikoma sandariame 
inde 24 val., po to perkošiama. 
Į plaukų šaknis preparatas įtri-
namas kas antrą dieną. Gydymo 
kursas – 30 dienų.         

Kraujažolės nuoviras –
visų tipų pleiskanoms
4 šaukštai sausos žolės užpi-

lami puslitriu vandens, virinama 
5 min., ataušus perkošiama. Pre-
paratas įtrinamas į plaukų šak- 
nis kasdien prieš miegą. Gydymo 
kursas – 14 dienų.    

Karpotojo beržo užpilas
2 šaukštai sausų beržo la-

pų užplikomi stikline verdančio 
vandens, po valandos perkošia-

ma. Tinka skalauti plaukams po 
įprasto galvos trinkimo. Reko-
menduotina naudoti tik turint 
riebių pleiskanų. Gydymo kur-
sas nenustatytas.     

Gal pleiskanų 
priežastis – grybelis?       
Šis mikroskopinis grybelis 

vadinamas Pityrosporum ovale. 
Jis „mėgsta“ suragėjusius odos 
žvynelius, greitai dauginasi, su-
kelia ne tik pleiskanojimą, bet ir 
stipriai dirgina galvos odą. Aps-
kritai sveikatai jis nėra pavojin-
gas ir jį galima įveikti vaistais 
(teks kreiptis į gydytoją derma-
tologą), jei tik turima pakanka-
mai kantrybės. Tai susiję ne tik 
su vaistų naudojimu pagal ins-
trukciją, bet taip pat su šukų, pa-
galvės užvalkalo ir kt. patalynės 
reikmenų dezinfekavimu (tas 
pats tinka ir pleiskanomis ap-
krėstiems drabužiams) bent jau 
po kiekvieno galvos trinkimo. 

Grybelis pasirenka 
silpnesnius

Net ir šios priemonės nepa-
dės, jei bus nusilpusi imuninė 
sistema, nes grybelis pasirenka 
silpnesnius. Beje, pastarasis gry-
belis dažniausiai pradeda akty-
viai reikštis trūkstant vitaminų 
B6 (šaltiniai: pupelės, pupos, žir-
niai, ropės, kruopos [ypač gri-
kių], mėsa, kepenys, sūris, men-
kė), B12 (šaltiniai: žuvų kepenys, 
galvijų kepenys ir inkstai, širdis, 
pienas, kiaušiniai), F (šaltiniai: 
augaliniai aliejai, saulėgrąžų 
sėklos, riešutai, migdolai, žuvų 
taukai, džiovinti vaisiai, juodųjų 
serbentų uogos) ir mineralo se-
leno (šaltiniai: grūdai, mėsa, tu-
nas, riešutai, kiaušiniai, vištiena, 
grūdiniai produktai).     

Romualdas OGiNSKAS 
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Vartymas
Pavyzdys: ligonio varty-

mas lovoje

1. VienaS SlaugytojaS

Ligonių kėlimo būdai, padedantys 
slaugytojams išvengti traumų

(Tęsinys. Pradžia – Nr. 4)

Įsimintini dalykai:
o Tiksliai įvertinkite lovos aukš-

tį, atsižvelgdami į savo ūgį.
o Ligonio svoris turi pasiskirs-

tyti tolygiai ant jūsų kojų, vi-
durinės kūno dalies ir pečių.

o Patraukite slaugomąjį, atsver-
dami jį savo svoriu. Naudokite 
kojų ir klubų, o ne viršutinės 
kūno dalies raumenis.

o Paprašykite ligonio pažiūrėti 
į savo pėdas. Tai padidins pil-
vo raumenų įtempimą ir pa-
lengvins bendradarbiavimą.

2. Du Slaugytojai

2. Du Slaugytojai

Įsimintini dalykai:
o Keliant pacientą vietoj vir-

šutinės kūno dalies raume-
nų turi būti naudojami kojų 
ir klubų raumenys; keldami 
pacientą pirmiausiai sulen-
kite, o tada lėtai ištieskite ke-
lius.

o Keldami pacientą, savo svorį 
perkelkite nuo vienos kojos 
ant kitos, išlaikydami tiesią 
nugarą.

Smulkių pagalbinių priemonių 
naudojimas

Tokie patys, kaip anksčiau 
aptarti metodai, gali būti naudo-
jami ir pacientus keliant pagal-
binėmis priemonėmis: rankena 
virš lovos, slystančia lenta arba 
paklode ar įvairia mechaninio 
pakėlimo įranga. 

Ant grindų gulinčio 
paciento kėlimas

Pavyzdys: ant grindų gu-
linčio paciento sodinimas į 
kėdę

1. Du Slaugytojai
NB: šiai pakėlimo techni-

kai visada reikalingas lyginis 
procedūrą atliksiančių žmonių 
skaičius.

o Paprašykite ligonio sulenk-
ti vieną kelį, pažiūrėti į savo 
pėdas ir, jei gali, pasistumti 
pėda. Tai palengvins bendra-
darbiavimą.

o Traukdami aukštyn, perkelki-
te savo svorį nuo vienos ko-
jos ant kitos, išlaikydami tie-
sią nugarą.

2. Du Slaugytojai

nų turi būti naudojami kojų 
ir klubų raumenys; keldami 
pirmiausiai sulenkite, o tada 
lėtai ištieskite kelius.
Pavyzdys: kėdėje susmu-

kusio paciento kėlimas

1. VienaS SlaugytojaS

Įsimintini dalykai:
o Pirmiausiai slaugomąjį pa-

sodinkite. Naudokite kojų ir 
klubų raumenis, o ne viršu-
tinės kūno dalies raumenis.

o Sodindami slaugomąjį į kėdę, 
perkelkite savo svorį nuo vie-
nos kojos ant kitos, išlaikyda-
mi tiesią nugarą.

o Paprašykite slaugomojo pa-
traukti į save pėdas. Tai pa-
lengvins bendradarbiavimą.

o Abiejų slaugytojų judesiai 
perkeliant ligonį turi būti su-
derinti. 

Smulkių pagalbinių priemonių 
naudojimas

Tokie patys, kaip anksčiau 
aptarti metodai gali būti naudo-
jami ligonius keliant pagalbinė-
mis priemonėmis ar įvairia me-
chaninio pakėlimo įranga. 

Parengta pagal europos saugos ir 
sveikatos darbe agentūros http://

osha.europa.eu informaciją. 
Nuotraukos – Darbuotojų saugos ir 
sveikatos instituto „Prevent“, Belgija. 

Įsimintini dalykai:
o Paprašykite slaugomojo įsi-

tverti į lovos galvūgalį ir 
traukti save į lovos priekį, pa-
sistumiant pėdomis.

o Keliant slaugomąjį vietoj vir-
šutinės kūno dalies raume-

Įsimintini dalykai:
o Prieš pradėdami įsitikinkite, 

kad paciento pėdos yra kaip 
įmanoma arčiau kėdės.

o Pacientui uždėjus jums ran-
kas ant liemens paprašyki-
te jo kiek įmanoma palinkti į 
priekį.

o Keldami pastumkite jo kojas. 
Tai palengvins pakėlimą.

o Naudokite kojų ir klubų rau-
menis, o ne viršutinės kūno 
dalies raumenis.

„Ergoterapija yra itin pla-
ti sritis. Ji apima ir mediciną, ir 
psichologiją, o šiandien dar ir 
technologijas, kurios padeda po 
traumos ar sunkios ligos sugrįžti 
į gyvenimą, mėgstamą veiklą“, – 
pokalbį pradėjo specialistas.

– Ar skiriasi ergoterapija, 
jos taikymas skirtingose pa-
saulio šalyse?

– Be abejo. Lietuvoje, kaip 
pastebėjau čia svečiuodamasis ir 
kalbėdamasis su kolegomis, la-
bai trūksta ergoterapijos teikia-
mų galimybių taikymo dirbant 
su vaikais. Žmonės išties mažai 
žino apie šią terapijos sritį, neiš-
naudoja visų jos galimybių. Vai-
kams, turintiems judėjimo sutri-
kimų, ypač reikalinga ergotera-
peutų pagalba. Tai ateities pro-
fesija, kuri laikui bėgant taps tik 

Ergoterapija netrukus taps viena paklausiausių specialybių
paklausesnė ir svarbesnė. Šiuo 
metu dirbame su dizaineriais ir 
technologais, kartu kuriame ju-
dėjimą lengvinančius prietaisus, 
jutiklius, programėles išmanie-
siems telefonams.

– Ar ši profesija yra popu-
liari Belgijoje?

– Taip. Trys Belgijos universi-
tetai kasmet priima po 700 ergo-
terapijos studentų. Iš jų net 500 
baigia jau turėdami darbo pasiū-
lymus. Didžiausias iššūkis kiek- 
vienoje šalyje yra sukurti darbo 
vietas specialistams.

Ergoterapeutai yra labai rei-
kalingi dienos centruose, mo-
kyklose, įmonėse, ligoninėse ir 
kitose įstaigose. Juk tai specia-
listai, kurie turi labai reikalin-
gų medicinos, psichologijos, re-
abilitacijos žinių. Dažnai tenka 
dirbti su šizofrenija ar Parkin-
sono liga sergančiais žmonėmis. 
Žinote, mes neretai sakome, kad 
nesame turtingiausi Europoje, 
tačiau turtinga yra mūsų spe-
cialybė. Pradedantis ergotera-
peutas vidutiniškai uždirba 1,5 
tūkst. eurų.

– Kaip vyksta susitikimas 
su ergoterapeutu?

– Pradėdami dirbti su klien-

tu mes visada paklausiame, ko 
jis nori, kaip nori gyventi toliau 
ir ką daryti. Taip sužinome, ko-
kias funkcijas jam turime padė-
ti atkurti. Taip pat, jei dirbama 
kliento namuose, apžiūrime vi-
sas jo naudojamas patalpas, pa-
tariame, ką reikėtų pakeisti, kaip 
geriau pritaikyti aplinką jo po-
reikiams, kokie buitiniai spren-
dimai palengvintų reabilitaci-
ją namuose. Viena moteris, ku-
ri buvo patyrusi traumą ir sun-
kiai valdė rankas, man pasakė, 
kad labiausiai norėtų vėl gamin-
ti maistą savo šeimai. Taigi turė-
jau jai padėti, kad ji valdytų ran-
kas taip, jog pati galėtų kepti, 
virti. Kitas mano klientas, apie 
kurį paprastai pasakoju ir savo 
studentams, yra buvęs pilotas. 
Viena 60-mečio vyro kūno pusė 
buvo paralyžiuota. Jis norėjo vėl 
žaisti su anūkais, lankstyti su jais 
popierinius lėktuvėlius. Tai buvo 
puiki reabilitacija, todėl aš kartu 
su juo lanksčiau lėktuvėlius. Er-
goterapija yra daug daugiau nei 
tradicinių fizinių pratimų skyri-
mas. Mes padedame žmonėms iš 
naujo mokytis valgyti, vaikščioti, 
valdyti rankas, apsirengti, išeiti į 
lauką, nusiprausti.

Tai atrodo labai elementa-
rūs veiksmai, tačiau daugelis jų 
atliekami sudėtingai. Patyrus 
traumą ar sergant tokie veiks-
mai reikalauja ne tik fizinių, ta-
čiau ir psichologinių pastangų.

– Kiek laiko paprastai dir-
bate su vienu klientu?

– Atsižvelgiant į kliento būk- 
lę ir poreikius darbas trunka 
nuo 6 iki 12 mėnesių ar net ke-
lerių metų.

– Minėjote, kad šiandien te-
rapeutai dirba išvien su dizai-
neriais ir technologais. Kokius 
produktus kuriate?

– Kuriame tai, kas galėtų pa-
lengvinti mūsų klientų judesius, 

Žinomas ergoterapeu-
tas iš Belgijos Ervinas 
Vanroue Kaune dalijosi 
patirtimi su studentais 
iš Lietuvos ir penkių už-
sienio šalių. Pateikiame 
Karolinos Marcinkevi-
čiūtės pokalbį su juo. 

reabilitaciją, tai, kas sudomin-
tų juos ir padėtų greičiau atlik-
ti tam tikrus pratimus. Turime 
jutiklinį lanką, kuris reaguoja į 
žmogaus jausmus: pyktį, nerimą, 
ramybę. Jis reaguoja ir taip kei-
čia vaizdus, kompiuterinio žai-
dimo eigą. Sukurti ir pratimai, 
kurie padeda paralyžiuotiems 
žmonėms greičiau atgauti jėgas, 
pradėti valdyti rankas. Nuobo-
džius pratimus keičia kompiu-
teriniai žaidimai su 3D vaizdu. 
Nauja ergoterapeutų karta turi 
žinoti dar daugiau ir dar plačiau 
naudoti technologijas, kurios pa-
lengvina darbą ir padeda grei-
čiau pasiekti norimų rezultatų.
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Įsimintini dalykai:
Tinka anksčiau aptarti būdai.

Pavyzdys: lovoje patraukti 
ligonį aukštyn

1. VienaS SlaugytojaS
Įsimintini dalykai:

o Tiksliai įvertinkite lovos aukš-
tį, atsižvelgdami į savo ūgį.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 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 – eks-
pertas. 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, vasario 9 d. 
9.00 Komisaras Reksas (22) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (3/12). 10.40 
Pasaulio panorama (kart.). 11.10 Sa-
vaitė (kart.). 11.40 Nykstančios bitės. 
Didžioji Britanija, 2009 m. 2 d. (subti-
truota, kart.). 12.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 13.05 Istorijos detek-
tyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virgi-
nijus Savukynas. (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Har-
tlando užuovėja (7/8). 17.00 Premjera. 
Akis už akį (3/11) N-7. 17.45 Premjera. 
Naisių vasara (21). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Ten, kur namai (1/7) N-7. 19.30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Pinigų 
karta. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Ten, 
kur namai (1/7) (kart.) N-7. 0.30 Akis 
už akį (3/11) (kart.) N-7. 1.15 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 4.05 Teisė 
žinoti. Ved. Rita Miliūtė (kart.). 4.55 
Mūsų laisvės metai. 1992 m. (kart.). 

Antradienis, vasario 10 d. 
10.40 Nacionalinė paieškų tar-

nyba. (kart.). 11.30 „Eurovizija 2015“ 
(kart.). 13.05 Pinigų karta (kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Laba 
diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 
Premjera. Hartlando užuovėja (7/9). 
17.00 Premjera. Akis už akį (3/12) N-7. 
17.45 Premjera. Naisių vasara (22). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Premjera. Ten, kur namai 
(1/8) N-7. 19.30 Emigrantai. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Specialus tyrimas. 22.20 Is-
torijos detektyvai. 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Ten, kur namai (1/8) (kart.) N-7. 
0.30 Akis už akį (3/12) (kart.) N-7. 1.15 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 Emi-
grantai (kart.). 4.05 Specialus tyrimas 
(kart.). 4.55 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 

Trečiadienis, vasario 11 d.
9.00 Komisaras Reksas (24) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/14). 
10.40 Emigrantai (kart.). 11.30 Delfi-
nai ir žvaigždės (kart.). 13.05 Specia-
lus tyrimas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Hartlan-
do užuovėja (7/10). 17.00 Premjera. 
Akis už akį (3/13) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara (23). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Ten, kur namai (1/9) N-7. 
19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Ten, kur namai (1/9) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (3/13) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurna-
las (kart.). 4.05 Auksinis protas (kart.). 
5.15 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (25) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (4/1). 10.40 
Gyvenimas (kart.). 11.30 Auksinis 
protas (kart.). 12.45 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 13.05 Mūsų laisvės metai 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera. Hartlando užuo-
vėja (7/11). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (3/14) N-7. 17.45 Premjera. Naisių 
vasara (24). 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Savivaldybių 
tarybų rinkimai 2015. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Premjera. Degantis krūmas (2) 
N-7. 22.50 Mokslo ekspresas (kart.). 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Gyvenimas 
(kart.). 0.30 Akis už akį (3/14) (kart.) 
N-7. 1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.15 Delfinai ir žvaigždės (kart.). 4.55 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 

Penktadienis, vasario 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (26) 

N-7. 09.50 Miestelio ligoninė 4 (4/2). 

10.40 Savivaldybių tarybų rinkimai 
2015 (kart., su vertimu į gestų kalbą). 
12.20 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 13.10 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasia (5) (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Har-
tlando užuovėja (7/12). 17.00 Premje-
ra. Akis už akį (3/15) N-7. 17.45 Tau-
tos balsas. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Delfinai ir 
žvaigždės. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Duokim garo! 22.40 Kona-
nas griovėjas. Istorinis veiksmo f. JAV, 
1984 m. N-14. 0.30 Akis už akį (3/15) 
N-7 (kart.). 1.15 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.15 Duokim garo! (kart.). 4.50 
Bėdų turgus (kart.). 5.35 Mokslo eks-
presas (kart.). 

Šeštadienis, vasario 14 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Mūsų kaimynai 
marsupilamiai (3/10). 09.25 Premje-
ra. Animalija (5). 09.50 Džeronimas 
(22). 10.15 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 
Mokslo ekspresas. 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Didžiosios migracijos. 
4 d. Puota arba badas. Didžioji Brita-
nija, 2010 m. 13.00 Inspektorius Lui-
sas (2/4) N-7. 14.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. 16.00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 
Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 „Eurovizija 2015“. 
22.40 Kai Haris sutiko Sali. N-7. (Sub-
titruota). 0.15 Pinigų karta (kart.). 1.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. (kart.). 1.55 Inspektorius 
Luisas 2 (2/4) (kart.) N-7. 3.30 „Euro-
vizija 2015“. (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Sekmadienis, vasario 15 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas (kart.). 6.35 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (subtitruota, kart.). 
7.00 Šventadienio mintys. 7.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 9.00 Premjera. 
Mūsų kaimynai marsupilamiai. Pran-
cūzija, Vokietija, 2012 m. (3/11). 9.25 
Premjera. Vakavilis (15). 9.50 Dže-
ronimas (23). 10.15 Aviukas Šonas 
4 (4/8). 10.25 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.55 Leonardas 
(1/5–6). 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Lotynų Amerikos platybė-
se. 1 d. Patagonija. Pasaulio pakraš-
tys Nyderlandai, 2012 m (subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (13/2) N-7. 14.30 Tautos balsas 
(kart.). 15.00 Lietuvos nacionalinių kul-
tūros ir meno premijų įteikimo iškilmės. 
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Klaipėdos „Neptūnas“ – Kau-
no „Žalgiris“. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė. 20.30 Panorama. 21.00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsia-
si(6) 21.50 „Žagarė – Lietuvos kultū-
ros sostinė 2015“. 23.05 Oliveris ir 
vaiduoklis. Fantastinis f. JAV, 2011 
m. N-7. 0.30 Auksinis protas (kart.). 
1.40 Mokslo ekspresas (kart.). 2.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(13/2) (kart.) N-7. 3.30 Pasaulio pano-
rama (kart.). 4.00 Savaitė (kart.). 4.30 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi(6) (kart.). 
5.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 

tas (22) N-14. 23.10 Privati praktika 
(4) N-7. 0.10 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (21) N-14. 1.10 Ieškoto-
jas (3) N-7. 02.00 Aferistas (1) N-7. 
02.50 Mažylė Houp (1, 2) N-7. 3.35 
Choras (15) N-7. 

Antradienis, vasario 10 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (25) (kart.) N-7. 07.25 Simpso-
nai (1) (kart.) N-7. 7.55 Moterys me-
luoja geriau (15, 16) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2034). 10.00 Aistros 
spalvos (101) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (56).13.30 Legenda apie Korą 
(20) N-7. 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (6).14.30 Simpsonai (2, 3) N-7. 
15.30 Nemylima (112) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę N-7. 20.30 VIP (22) N-7. 
21.00 Rezidentai (18) N-7. 21.30 TV3 
vakaro. 22.10 Transporteris (7) N-14. 
23.10 Krizė (4) N-14. 0.10 CSI krimi-
nalistai (316) N-14. 1.10 Ieškotojas 
(4) N-7. 2.00 Aferistas (2) N-7. 2.50 
Mažylė Houp (3, 4) N-7. 03.35 Cho-
ras (16) N-7. 

Trečiadienis, vasario 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Simp-

sonai (2, 3) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (17, 18) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2035). 10.00 Ais-
tros spalvos (102) N-7. 11.00 TV 
Pagalba. N-7. 12.55 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (57). 13.30 Legen-
da apie Korą (21) N-7. 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). 14.30 Simp-
sonai (4, 5) N-7. 15.30 Nemylima 
(113) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Žvaigždžių 
dešimtukas N-7. 21.00 Rezidentai 
(19) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
21.55 TV3 sportas. 22.05 Vikingų 
loto. 22.10 Paskutinė tvirtovė. Trile-
ris. JAV, 2001 m. N-14. 0.55 Ieško-
tojas (5) N-7. 1.45 Aferistas (3) N-7. 
02.35 Mažylė Houp (5, 6) N-7. 3.25 
Choras (17) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 12 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (4) (kart.) N-7. 7.25 Simpsonai 
(5) (kart.) N-7. 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (19, 20) N-7..55 Meilės sū-
kuryje (2036). 10.00 Aistros spalvos 
(103) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(58). 13.30 Legenda apie Korą (22) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (8). 14.30 Simpsonai (6, 7) N-7. 
15.30 Nemylima (114) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Ginčas be taisyklių N-7. 21.00 Rezi-
dentai (20) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Bibliotekininkai (7) N-7. 
23.10 Bibliotekininkai (8) N-7. 00.10 
Kaulai (19) (Bones) JAV, kriminalinis 
serialas, 2013 N-14. 1.10 Ieškotojas 
(6) N-7. 2.00 Aferistas (4) N-7. 2.50 
Mažylė Houp (7, 8) N-7. 3.40 Cho-
ras (18) N-7. 

Penktadienis, vasario 13 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (6, 7) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (21, 22) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2037). 10.00 Ais-
tros spalvos (104) N-7. 11.00 TV Pa-
galba. N-7. 12.55 Ančiukas Donal-
das ir draugai (59). 13.30 Legenda 
apie Korą (23) N-7. 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (9). 14.30 Simpsonai 
(8, 9) N-7. 15.30 Nemylima (115) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 17.15 Laidos 
pertraukoje – „Kaip ant delno“. 18.15 
Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Dama ir valkata. Animacinis f. JAV, 
1955 m. 21.05 Iksmenai 2. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-7. 23.50 Atleidžia 
tik dievas. Trileris. Danija, JAV, 2013 
m. N-14. 1.35 Tikras išbandymas. 
Nuotykių drama. JAV, 2010 m. N-7. 

Šeštadienis, vasario 14 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (13) N-7. 7.25 Bidamanų 
turnyras (12) N-7. 8.00 Mažylių nuo-
tykiai (6). 8.30 Būrys (13) N-7. 9.00 
Svajonių ūkis. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Mitybos balansas. 10.30 Bar-
bė fėja undinių šalyje. Animacinis f. 
JAV, 2006 m. 12.00 Naktis „Roksbe-
rio“ klube. Komedija. JAV, 1998 m. 
N-7. 13.45 Gyvenimo bangos (11) 
N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura (40) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(14) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Il-
gai ir laimingai. romantinė komedija. 
JAV, 1998 m. N-7. 19.30 Filmo per-
traukoje – Eurojackpot. 21.30 Saulė-
lydis. Fantastinė drama. JAV, 2008 
m. N-7. 0.00 Valentinas už 2rų. Ko-
medija. Lietuva, 2014 S. 2.10 Bal-
sas iš ateities. Mistinė drama. JAV, 
2011 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (27). 6.55 Tomas ir 
Džeris (9) (kart.). 7.25 Madagaskaro 
pingvinai (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (136) N-7. 8.50 
Makinzio sala (kart.) N-7. 10.40 Mon-
te Karlas. Nuotykių komedija. JAV, 
Vengrija, 2011 m. (kart.) N-7. 12.45 
Laba diena. N-7. 13.15 Tomas ir Dže-
ris (10). 13.40 Madagaskaro pingvi-
nai (3). 14.05 Na, palauk! (8). 14.20 
Bėgantis laikas (4) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Rokenro-
la. Kriminalinis trileris. Didžioji Britani-
ja, JAV, 2008 m. N-14. 0.20 Ties riba 
(7) N-14. 1.15 Nikita (2) N-7. 2.10 De-
tektyvė Džonson (21) N-7. 

Antradienis, vasario 10 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (28). 6.55 Tomas ir 
Džeris (10) (kart.). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (3) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (137) N-7. 08.50 
Ko laukti kai laukiesi. Romantinė ko-
medija. JAV, 2012 m. (kart.) N-7. 
11.00 Audros karys. Veiksmo ir nuo-
tykių f. Didžioji Britanija, JAV, Vokie-
tija, 2006 m. (kart.). 12.45 Laba die-
na. N-7. 13.15 Tomas ir Džeris (11). 
13.40 Madagaskaro pingvinai (4). 
14.05 Na, palauk! (9). 14.20 Bėgan-
tis laikas (5) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. Realybės 
drama. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Pagrįsta 
abejonė. Kriminalinis trileris. JAV, Ka-
nada, Vokietija, 2014 m. N-14. 23.45 
Ties riba (8) N-14. 0.40 Nikita (3) N-7. 
1.35 Detektyvė Džonson (22) N-7. 

Trečiadienis, vasario 11 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (29). 6.55 Tomas ir 
Džeris (11) (kart.). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (4) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (138) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.50 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.55 Nuo... 
Iki... (kart.). 11.55 KK2 (kart.) N-7. 
12.45 Laba diena. N-7. 13.15 To-
mas ir Džeris (12). 13.40 Madagas-
karo pingvinai (5). 14.05 Na, palauk! 
(10). 14.20 Bėgantis laikas (6) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Gyvenimo receptai 
(6) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Maksimali rizika. Veiksmo 
f. JAV, 1996 m. N-14. 0.10 Ties riba 
(9) N-14. 1.05 Nikita (4) N-7. 2.00 De-
tektyvė Džonson (23) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 12 d.
 6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (30). 6.55 To-
mas ir Džeris (12) (kart.). 7.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (5) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (139) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.50 Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.55 
Gyvenimo receptai (6) (kart.) N-7. 
11.55 KK2 (kart.) N-7. 12.45 Laba 
diena. N-7. 13.15 Tomas ir Džeris 
(13). 13.40 Madagaskaro pingvinai 
(6). 14.05 Na, palauk! (11). 14.20 
Bėgantis laikas (7) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Perl Harboras. Karinė dra-
ma. JAV, 2001 m. N-7. 1.35 Ties riba 
(10) N-14. 2.30 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.).

Penktadienis, vasario 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (31). 6.55 Tomas ir 
Džeris (13) (kart.). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (6) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (140) N-7. 8.50 
Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 9.45 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.50 K11. 
Komisarai tiria (37, 38) N-7. 12.00 
KK2 (kart.) N-7. 12.45 Laba diena. 
N-7. 13.15 Tomas ir Džeris (14). 13.40 
Madagaskaro pingvinai (7). 14.05 Na, 
palauk! (12). 14.20 Bėgantis laikas (8) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 21.00 
Mano vyras gali. 22.20 PREMJERA 
Draugiškas seksas. Romantinė kome-
dija. JAV, 2011 m. N-14. 0.25 Tikras 
teisingumas. Brolija. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2010 m. N-14. 2.05 Maksi-
mali rizika. Veiksmo f. JAV, 1996 m. 
(kart.) N-14. 

Šeštadienis, vasario 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (32). 6.55 Super-
didvyrių komanda (13). 7.20 Kaukė 
(15). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (11). 
8.10 Ogis ir tarakonai. 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (4). 09.00 Ponas 
Bynas (21). 09.30 Na, palauk! (13, 
14). 10.00 KINO PUSRYČIAI Snie-
go diena. Komedija. JAV, 2000 m. 
11.40 PREMJERA Ir riteriai įsimyli. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-7. 13.50 Mano puikioji auklė (171, 
172). 14.50 Didingasis amžius (41) 
N-7. 16.55 Šventę švęsti. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Pelėdų ka-
ralystės sargai. Animacinis f. Australi-
ja, JAV, 2010 m. 20.50 Piršlybos. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
23.00 Valentino diena. Romantinė ko-
medija. JAV, 2010 m. N-7. 1.20 Drau-
giškas seksas. Romantinė komedija. 
JAV, 2011 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, vasario 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Smalsutė Dora. Į pagalbą su šokiu. 
Animacinis f. JAV, 2012 m. 7.20 Kau-
kė (16). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? 
(12). 8.10 Ogis ir tarakonai. 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (5). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 9.30 Mes pa-
čios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Didžio-
ji sėkmė. Didysis filmas. Komedija. 
JAV, 2012 m. N-7. 11.20 Laikrodžių 
stabdytojai. Nuotykių f. JAV, 2002 m. 
13.05 Nekenčiu Valentino dienos. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
14.50 Didingasis amžius (42) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 22.00 
Vingiuotas kelias namo. Komedija. 
JAV, 2010 m. N-14. 23.50 PREMJE-
RA Užgavėnės Naujajame Orleane. 
Komedija. JAV, 2011 m. S. 1.30 Ti-
kras teisingumas. Brolija. Veiksmo f. 
JAV, Kanada, 2010 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, vasario 9 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (611) (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (15) (kart.) 
N-7. 9.00 Bosas (15, 16) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (391) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (257) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (611) (kart.) N-7. 14.00 Komisa-
ras Aleksas (20) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (3). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (258) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas (612) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (9) N-7. 19.00 Poli-
cija ir Ko (21) N-7. 20.00 Visa menan-
ti (21) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. Gatvių 
realybė. Vedėjas Jonas Kalėda 21.30 
Misija. Marsas. Trileris. JAV, 2000 m. 
N-7. 23.40 Persekiotojai (11) N-7. 0.35 
Visa menanti (21) (kart.) N-7. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (258) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (612) 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (21) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (21, 
22) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(392) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (258) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (612) (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (21) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (4). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (259) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas (613) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Vedęs ir turi vaikų (10) N-7. 
19.00 Policija ir Ko (22) N-7. 20.00 

Visa menanti (22) N-7. 21.00 Farai. 
N-14. Realybės šou 21.30 Sex turas. 
Juodojo humoro komedija. JAV, 2008 
m. N-14. 23.35 Persekiotojai (12) N-7. 
0.30 Visa menanti (22) (kart.) N-7. 
1.25 Prokurorų patikrinimas (259) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, vasario 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (613) 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (22) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (23, 
24) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(393) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (259) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (613) (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (22) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (5). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (260) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas (614) N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (11) 
N-7. 19.00 Policija ir Ko (23) N-7. 
20.00 Visa menanti (23) N-7. 21.00 
Farai. N-14. Realybės šou 21.30 Įtė-
vis. Kriminalinis f. JAV, 2009 m. N-14. 
23.30 Persekiotojai (13) N-7. 0.25 Vi-
sa menanti (23) (kart.) N-7. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (260) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S.

Ketvirtadienis, vasario 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (614) 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (23) 
(kart.) N-7. 9.00 Dainuok mano dai-
ną (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(394) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (260) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (614) (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (23) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (6). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (261) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas (615) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Vedęs ir turi vaikų (12) N-7. 
19.00 Policija ir Ko (24) N-7. 20.00 
Visa menanti (24) N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Kieta palyda. Veiksmo 
komedija. JAV, 2011 m. N-7. 23.30 
Persekiotojai (14) N-7. 0.25 Visa me-
nanti (24) (kart.) N-7. 1.20 Prokurorų 
patikrinimas (261) (kart.) N-7.

Penktadienis, vasario 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (615) 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (24) 
(kart.) N-7. 9.00 Kieta palyda (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (395) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(261) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (615) (kart.) N-7. 14.00 Ko-
misaras Aleksas (24) N-7. 15.00 Ame-
rikos talentai (7). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (262) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (616) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Vedęs ir turi vaikų (17) N-7. 
19.00 Amerikietiškos imtynės (1) N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 
Nusidėjėliai ir šventieji. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2010 m. N-14. 23.35 Spar-
takas. Prakeiktųjų karas (7, 8) N-14. 
1.45 Prokurorų patikrinimas (262) 
(kart.) N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 14 d. 
7.00 Amerikos talentai (6) (kart.). 

8.00 Amerikos talentai (7) (kart.). 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Pasaulio ga-
liūnų čempionų lygos finalas Malaizi-
joje. 12.30 Patrulis (kart.) N-7. 13.00 
Melagių žaidimas (6) N-7. 14.00 Šei-
mynėlė (77–80) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas (405) N-7. 17.00 Bo-
sas (17) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(16) N-7. 19.00 Dainuok mano dai-
ną. 21.00 MANO HEROJUS Snaipe-
ris. Veiksmo trileris. Honkongas, 2009 
m. N-14. 22.40 AŠTRUS KINAS Aš-
menys 2. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 
2002 m. N-14. 0.55 Mano tėtis kalba 
š... (17, 18). 1.45 Dviese geriau (1, 2). 
2.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 15 d. 
7.00 Mistinės istorijos (16) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasauly-
je su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekma-
dienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Arčiau namų. 13.00 Melagių 
žaidimas (7) N-7. 14.00 Sveikinimai. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas (406) N-7. 
17.00 Bosas (18) N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos (17) N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Vasara Elzase. Romantinė 
drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
PREMJERA Kortų namelis (1) N-14. 
22.00 Kortų namelis (2) N-14. 23.00 
Socialinis tinklas. Biografinė drama. 
JAV, 2010 m. N-14. 1.20 Dviese ge-
riau (3–6). 3.00 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, vasario 15 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (14) N-7. 7.25 Bidamanų tur-
nyras (13) N-7. 8.00 Mažylių nuotykiai 
(7). 8.30 Būrys (14) N-7. 9.00 Svajo-
nių sodai. 10.00 Virtuvės. 10.30 Bar-
bė Auksaplaukė. Animacinis f. JAV, 
2002 m. 12.10 Šnipų vaikučiai 3. Žai-
dimo pabaiga. Nuotykių f. JAV, 2003 
m. N-7. 13.50 Gyvenimo bangos (12) 
N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura (41) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(11) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Šuolis! N-7. 
22.30 Teisė žudyti. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2008 m. N-14. 0.35 Patru-
liai. Vveiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 
2.30 Atleidžia tik dievas. Trileris. Da-
nija, JAV, 2013 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 9 d.
 6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (23) (kart.) N-7. 07.25 
Simpsonai (24) (kart.) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (13, 14) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2033). 10.00 
Aistros spalvos (100) N-7. 11.00 Me-
las vardan tiesos. Momiškas trileris. 
JAV, 1994 m. N-7. 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (5).14.30 Simpso-
nai (25) N-7. 15.00 Simpsonai (1) 
N-7. 15.30 Nemylima (111) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 VIRAL'as N-7. 20.30 
Farai N-7. 21.00 Rezidentai (17) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerš-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sau darbo vietą susikuriančių 
neįgalių asmenų šalyje vos vos 
daugėja, tačiau šie žmonės kurti 
verslą pasiryžta rečiausiai iš vi-
sų apie tai galvojančių. Vangaus 
neįgaliųjų įsitraukimo į vers-
lą priežastys galėtų būti stere-
otipinis mąstymas, neigiama 
visuomenės nuomonė, o svar-
biausia – netikėjimas savimi, sa-
ko negalią turintys, tačiau sėk- 
mingai verslaujantys restorano 
„Indie Bar“ savininkas Arvydas 
Samalius ir IT paslaugų įmonės 
UAB „Draugiški sprendimai“ 
įkūrėjas Rytis Antanavičius.

R. Antanavičius teigė, kad 
galimybių susikurti sau darbo 
vietą Lietuvoje tikrai yra, ta-
čiau vyrauja stereotipas, kad ne-
įgalieji negali būti verslininkai. 
„Gerai, kad yra žmonių, kurie 
laužo nusistovėjusį požiūrį, ta-
čiau jiems, aišku, yra nelengva, – 
 kalbėjo „Draugiškų sprendimų“ 
įkūrėjas.

A. Samalius tikino, kad kal-
tinti tik visuomenę taip pat bū-
tų ne visai teisinga – neretai pa-
ties neįgalaus žmogaus požiūris 
į save ir aplinką tampa jo barje-
ru. „Aš galvoju, kad kai kuriais 
atvejais tos pašalpos irgi paska-
tina žmones vegetuoti. Jie gauna 
tuos pinigus, iš jų gyvena ir nie-
ko daugiau neveikia. Aišku, jei 
išmokų jiems nesuteiksime, jie 
badaus – tai nebūtų sprendimas. 
Mano nuomone, reikėtų atrasti 
kokį nors mechanizmą, skati-
nantį negalią turinčius žmones 
integruotis, dirbti, ieškoti gali-
mybių, motyvuoti“, – mintis dės-
tė „Indie Bar“ vadovas.

Verslininkas teigė, kad įmo-
nę „Draugiški sprendimai“ įkū-
rė padedant Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai ir UAB 
„Investicijų ir verslo garantijos“ 
(„Invega“): „Pasinaudojau „Sa-

varankiško užimtumo rėmimo“, 
„Verslumo skatinimo“ ir „Subsi-
dijų verslumui skatinti“ priemo-
nėmis. Pirmosios dėka įkūriau 
įmonę susikurdamas sau dar-
bo vietą, antroji suteikė pasko-
lą, o trečioji – subsidijas darbo 
užmokesčio išlaidų dalies kom-
pensavimui.“

R. Antanavičius pasakojo, 
kad suteikta paskola padėjo įsi-
gyti reikiamą įrangą verslui, o 
dalinis palūkanų ir darbo užmo-
kesčio kompensavimas sumaži-
no investicijas. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija per Verslumo ska-
tinimo fondą (VSF) įgyvendina 
priemonę „Verslumo skatini-
mas“. Verslo idėjas įgyvendinti 
siekiantys neįgalieji iš minėto 
fondo gali gauti paskolą vers-
lui pradėti lengvesnėmis nei 
įprasta rinkoje sąlygomis. Iki 
2014 m. gruodžio 31 d. naudo-
jantis minėta priemone pasko-
las gavo 1120 asmenys ar įmo-
nės, iš jų – 17 neįgaliųjų. Neįga-
lieji gali gauti lengvatines pa-
skolas iki 24,9 tūkst. EUR, skir-
tas naujo verslo pradžiai arba 
ne ilgiau kaip 1 metus veikian-
čios įmonės ar verslininko, so-
cialinės įmonės veiklos plėtrai. 
Taip pat naudojantos šia prie-
mone paskolai taikomos ne-
didelės palūkanos, o be to, 95 
proc. jau sumokėtų palūkanų 
yra kompensuojama.

Be minėtos priemonės, So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija taip pat remia sava-
rankišką užimtumą. Sunkiausią 
negalią turintiems asmenims, 
siekiantiems pradėti savo vers-
lą, kompensuojamos visos dar-
bo vietos sau steigimo išlaidos, 
taip pat skiriama subsidija vers-
lo liudijimo įsigijimo išlaidoms 
iš dalies padengti.

Kodėl mažas
neįgaliųjų verslumas?

Neįgalieji  
pasaulyje

Tinklalapyje www.esinvesticijos.lt įžvalgomis dalijasi vers-
lą įkūrę neįgalieji. 

„Net nerandu žodžių apsakyti, 
kiek dvasinės palaimos, pasi-
tenkinimo teikia jaunųjų maltie-
čių veikla“, – nuoširdžiai tikino 
vilnietė studentė Brigita Riau-
kaitė. 19-metė Brigita jau pu-
santrų metų yra Maltos ordino 
jaunųjų maltiečių padalinio sa-
vanorė. Pasak Brigitos, jaunųjų 
maltiečių veikla suskirstyta sa-
vaitės dienomis: pirmadieniais 
savanoriai lanko Vilniaus krizių 
centro gyventojus, antradieniais 
skuba į Vaikų dienos centrą, tre-
čiadieniais būna pas senelius, 
ketvirtadieniais lanko neįgalius 
vaikus, penktadieniais – nere-
gius ir silpnaregius vaikus bei 
jaunimą Lietuvos aklųjų ir silp- 
naregių centre. 

Pernai Brigita savo laisva-
laikį skirdavo regėjimo negalią 
turintiems vaikams ir jaunuo-
liams, tačiau prieš pusmetį ak-
tyviai ir veikliai merginai buvo 

pasiūlyta tapti jaunųjų maltiečių 
neįgaliųjų veiklos koordinatore. 

Mergina neslėpė, jog pradė-
jus savanoriauti iš pradžių neį-
galius vaikus reikėjo tarsi prisi-
jaukinti, kaskart atėjus jie iš nau-
jo nedrąsiai klausdavo vardo. 
Dabar mažieji, vos pasirodo jau-
nieji maltiečiai, bėga jų apkabin-
ti, džiaugiasi sulaukę mielų sve-
čių, kuriuos vadina marsiečiais. 

B. Riaukaitė iš pradžių jautė 
nepasirengusi bendrauti su ne-
įgaliais vaikais, tačiau pradėju-
si tai daryti pajuto radusi tikrą-
jį savo kelią. Per pusantrų metų 
jaunųjų maltiečių gretose mer-
gina susirado daugybę draugų 
ir bendraminčių. „Net neįsivaiz-
duoju, kaip dabar gyvenčiau, 
jeigu nebūčiau prisidėjusi prie 
šios veiklos. Ji taip kardinaliai 
pakeitė viską: tiek mano vidų, 
tiek aplinką, tiek pasaulio ma-
tymą“, – sakė Brigita. 

Goda Ambrazas „Lietuvos žiniose“ rašo apie savanoriavi-
mo džiaugsmą.  

Atrado gyvenimo prasmę

Ateities popscenos 
modelis 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Nelengvi vaikystės 
metai

Viktorija gimė Latvijoje dar 
tuo metu, kai neretai fizinę ne-
galią turintys vaikai būdavo „pa-
smerkiami“ gyventi kitokį gyve-
nimą nei visi. Jie buvo izoliuoja-
mi nuo visuomenės ar paliekami 
užauginti valstybei. Tačiau būsi-
mos žvaigždės Viktorijos mama 
pasirinko kitą scenarijų – dukrą, 
kurios koja buvo stipriai sužalo-
ta gimdymo metu, ryžosi augin-
ti kaip labai savarankišką ir nie-
kuo nuo kitų nesiskiriančią as-
menybę. Vis dėlto didžiąją savo 
vaikystės dalį Viktorija pralei-
do įvairiose gydymo įstaigose, 
tad su „realiu“ vaikišku pasauliu 
jai neteko daug susipažinti. Kai 
mergaitei suėjo 12 metų, ji kar-
tu su mama persikėlė gyventi į 
Londoną, kur tikėjosi sulaukti 
geresnio gydymo. Ten Viktorija 
pradėjo lankyti mokyklą. Šiuos 
metus ji pamena kaip itin sudė-
tingus – negana to, kad mokyk- 
loje į mergaitę visi žiūrėjo kaip 
į svetimšalę, dar daugiau dėme-
sio ji sulaukdavo ir dėl savo fizi-
nės negalios.

Išvaizda, nesutapusi su 
svajonėmis

Nuo mažų dienų Viktorija 
domėjosi muzika, mergaitė vi-
suomet svajojo užlipti į sceną, 
būti žinoma. Tačiau mintis, kad 
jos laukia daugybė operacijų ir 

pažeista koja niekada nebus to-
kia, kaip visų, neleido patikėti 
savo jėgomis ir stabdė svajones. 
Viktorija vis dažniau ėmė galvo-
ti, kad sužalota koja darko išvaiz-
dą ir trukdo siekti tikslų. Nega-
na to, tai buvo priminimas apie 
daugybę skaudžių operacijų, ku-
rias mergaitei teko kęsti nuo pat 
vaikystės prieš savo norą. 

Kartą Viktorija atsitiktinai 
pamatė Aleksandro Makvyno 
mados kataloge Eimės Mulins 
nuotrauką. Eimė, sportininkė, 
modelis ir aktorė, fotografavosi 
žurnalui, drąsiai rodydama savo 
kojos protezą. Tą akimirką Vik-
torija pamena kaip lemiamą – ji 
pagalvojo: „Kodėl aš negyvenu 
taip, kaip norėčiau? Juk turiu 
pasirinkimą.“ Mergina nuspren-
dė, kad protezas jai suteiktų ga-
limybę atsikratyti kompleksų ir 
nebekliudytų užlipti ant didžio-
sios scenos. Protezo dėka mergi-
na galėtų gyventi patogesnį gy-
venimą, nevaržomai judėti. 

Naujas gyvenimo etapas
Prireikė 5-erių metų, kol Vik-

torija įtikino gydytojus pašalinti 
pažeistą jos kojos dalį, kuri taip 
trukdė merginai gyventi tokį gy-
venimą, kokio ji norėjo. Amputa-
cija buvo atlikta V. Modestai su-
laukus 20-ties metų. Ji daug do-
mėjosi, kokios yra kojos protezų 
teikiamos galimybės. Viktorija, 
išskirtinė asmenybė, ir protezą 
pasirinko pagal save: dizainerė 
jai sukūrė netradicinę, spalvin-
gą dirbtinę koją. Mergina paga-
liau pasijuto laisva ir galinti re-
alizuoti savo su muzika susiju-
sias svajones. V. Modesta ėmė 
rodytis viešumoje ir sulaukė vis 
daugiau susidomėjimo. Ji jau da-
lyvavo Anglijoje organizuojama-
me muzikos šou „X Faktorius“ o 

muzikos kanalas „Chanel 4“ An-
glijoje paskelbė Viktoriją Modes-
tą pirmąja pasaulyje popžvaigž-
de, turinčia fizinę negalią. Vikto-
rijos talentas ir drąsa jai atvėrė 
kelius į didžiąją sceną. 

Mergina pamažu kuria kito-
kį grožio suvokimą. Vienoje gar-
siausių savo dainų „Aš esu atei-
ties modelis“ Viktorija teigia, kad 
būti kitokiam yra gerai, tik svar-
bu nebijoti ieškoti savęs. Šiame 
muzikos klipe Viktorija pasirodo 
su keletu skirtingų kojos prote-
zų, kurie tik dar labiau paryškina 
merginos išskirtinumą. Viktori-
ja turi visus duomenis būti mu-
zikos žvaigžde, o jos kojos pro-
tezas netrukdo to daryti, netgi 
atvirkščiai – padeda. 

Viktorija džiaugiasi galiau-
siai išsilaisvinusi iš daugybės 
kompleksų, kuriuos turėjo. Vie-
šumas padėjo V. Modestai „pa-
sveikti“, ji savo pasirodymais no-
ri skleisti žinią ir kitiems negalią 
turintiems žmonėms – svarbiau-
sia gerai jaustis būnant savimi, o 
tuomet visi dalykai yra įmanomi. 

Parengė   Alma LUKOŠEViČiŪTĖ

Viktorija Modesta – latvių kilmės modelis, dainininkė 
ir dainų autorė, sudrebinusi Anglijos popsceną savo 
neįprastu įvaizdžiu ir drąsa. Ją neretai vadina ateities 
popscenos modeliu. Susipažinkime, kodėl.

„Tai nėra visiems įprasti klausos 
aparatai, o veikiau labai protin-
gi nešiojami prietaisai“, – sakė 
Scott Davis, „Siemens“ Klausos 
aparatų departamento vado-
vas. „Jie automatiškai atpažįsta 
kasdienes girdėjimo sąlygas, to-
kias kaip triukšmingas kamba-
rys, vėjas ar važiuojančio auto-
mobilio garsas, ir atitinkamai į 
jas reaguoja.“

„Siemens“ išmanioji sis-
tema „EasyTek“ per „Blueto-
oth“ ryšį sujungia klausos ap-
aratus su disku, dėvimu aplink 
kaklą. Naudojant šį diską ga-
lima išjungti ir įjungti apa-
ratą, reguliuoti garsą ir ki-
tus parametrus. Aparatas taip 
pat gali būti susietas su prog- 
ramėle „EasyTek“ mobiliajame 
įrenginyje, o ji padeda nukreipti 
klausos aparato mikrofoną rei-
kiama kryptimi – į priekį, kairę, 

dešinę arba užnugarį – ir vienu 
metu sustiprinti kalbėtojo balsą 
bei nuslopinti foninį triukšmą.

„Dalis klausos aparatus nau-
dojančių žmonių nori turėti ga-
limybę patys savarankiškai val-
dyti juos supančių garsų ko-
kybę. Šiuolaikinės technologi-
jos būtent tai ir leidžia padary-
ti – naudodamasis išmaniuoju 
klausos aparatu, žmogus gali 
reguliuoti garso šaltinio inten-
syvumą arba visiškai jį blokuo-
ti. Turbūt esate girdėję apie te-
levizijos vaizdo įrašus pagal už-
sakymą. Galimybę pačiam regu-
liuoti aplinkos garsų intensyvu-
mą mes vadiname „klausa pagal 
užsakymą“. Naudojantieji išma-
niuosius klausos aparatus savo 
telefonus ar planšetinius kom-
piuterius gali paversti klausos 
aparato valdymo centru“, – sa-
kė „Siemens“ atstovas.

Nors naujieji klausos apara-
tai jungiasi su visais iOS ir An-
droid mobiliaisiais įrenginiais, 
nebūtina turėti išmanųjį telefo-
ną, kad būtų galima naudotis šia 
technologija. Klausos aparatai 
nuolat nuskaito akustinę aplin-
ką ir automatiškai prisitaiko prie 
situacijos. Pavyzdžiui, jei žmogus 
yra triukšmingame šeimos susi-
būrime, išmanieji klausos apara-
tai koncentruojasi į balsą iš prie-
kio, o triukšmą iš kitų pusių slo-
pina. Keičiantis aplinkai apara-
tas automatiškai susireguliuoja: 
pavyzdžiui, išėjus pasivaikščioti 
su šunimi žmogus gali mėgautis 
gamtos garsais.

Abu klausos aparatai garsą 
apdoroja tuo pačiu metu, todėl 
automatiškai sukuriamas ir pa-
laikomas aukštos skiriamosios 
gebos erdvinis garsas.

„Bičiulystės“ inf. 

Išmanieji klausos aparatai – 
naujos galimybės
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integra-
cijos keliu“, „Tolerancijos link“, „ Prie 
kūrybos šaltinio“. 

Kitokie 
Jie gatvėje sustabo
Praeivių žvilgsnį
Lyg permatomas rūbas
Po kuriuo slepiasi
Noras būti
Išklausytam
Suprastam
Kur kaip saulėtam
Bet nespalvotam
Pasaulyje
Bando rasti
Bendravimo artumą
Jie gyvena
Vaikiškame pasaulyje
Nes jiems laikas
Nepavaldus. 

Meilė 
be atsako
Kai širdį perduria
Adatos dūris,
Skambi gitaros aimana
Niekaip neužslopina
Prisiminimų
Apie karčią patirtį.
Naktimis
Pilnėja ir gilėja
Ašarų ežeras,
Sode noksta
Kaltės obuolys...
Metai iš metų
Lūpos užrakina
Tą paslaptį. 

Eglė BARANAUSKAiTĖ 

Šykštuolis
Šaltoj žemelėj guli.
Aplink kalnai molėti.
O pinigų, bėdulis,
Rieškučiomis jis mėtė –

Ne tam, kad kam padėtų,
Nors buvo, kad jo prašė.
Ant žvilgančių padėklų
Gerovę savo nešė.

Atrodė viskas puikiai,
Tik va tas laikinumas,
Tad vien žiogelio smuikas
Aprauda sielą, kūną

Ano, kuris gyveno
Ir nepažino vargo,
Deja, be dvasios peno,
Be ateities prie vartų.

Vytautas ViTKŪNAS

Raižinių parodoje – bendrai 
išgyvenamas atradimo džiaugsmas

autorių kūrybinėmis galiomis. 
Pasak mokinukų skaitytų lite-
ratūrinės kompozicijos tekstų, 
Negyvoji jūra gauna, bet nieko 
neduoda. Tačiau tik duodami, 
dovanodami patiriame džiaugs-
mą, nes žinome, kad padedame 
kitiems ir galime tikėtis atpildo. 
Gėris pritraukia gėrį. 

Ši paroda – akivaizdus to pa-
tvirtinimas. „Tikiu, kad jūsų gy-
venimą praturtino dalyvavimas 
plenere. Jus raižymo paslapčių 
mokiusi dailininkė grafikė Ina 
Rūkė kaip gaivus Galilėjos jūros 
vanduo dosniai dalijo savo ži-
nias, patirtį, stengėsi kiekvieną 
suprasti, kiekvieną įkvėpti kū-
rybai, kiekvieną apglėbti meile 
ir dėmesiu, – kalbėjo D. Puodžiu-
kienė. – Tikiu, kad ji mintimis 
kartu ir džiūgauja, jog jūs nesate 
kaip Negyvoji jūra, o priešingai – 
esate panašūs į Galilėjos vande-
nis, nes savo kūriniais ir kūry-
biniais atradimais dosniai dali-
jatės su mumis visais, parodos 
lankytojais. Jūs dosniai gavote 
ir dosniai atiduodate.“

Žvilgsnis iš šalies
Visada smalsu ir įdomu suži-

noti, kaip sukurtus darbus ver-
tina ne tik bičiulis, šeimos na-
rys, bet ir profesionalus tos sri-
ties specialistas. Į parodos ati-
darymą iš Panevėžio, Širvintų, 
Anykščių, Utenos susirinkę ple-
nero dalyviai išgirdo menotyri-

„Tu tikrai gali“
Kas įkvėpė neįgaliuosius to-

kiai įdomiai ir išskirtinei kūry-
bai? – klausė parodos organi-
zatoriai, lankytojai. LND rengi-
nių organizatorė Saulė Vėjelie-
nė prisiminė, kad idėja tradici-
niame dailininkų plenere tapybą 
pakeisti raižyba kilo apsilankius 
šios technikos mokymuose Kre-
tingoje. Norėjosi neįgaliesiems 
pasiūlyti išbandyti kažką nau-
jo, supažindinti su kitokia meno 
rūšimi. Uteniškė naiviojo meno 
atstovė tautodailininkė Genovai-
tė Adiklienė neslėpė, kad jai tai 
buvęs nemenkas iššūkis. „Sku-
ti, skuti ir galo nėra. Kas ir su-
galvojo tokį meną?..“ – parodos 
pristatyme šmaikščiais prisimi-
nimais dalijosi Genovaitė ir pri-
dūrė, jog buvo pasižadėjusi gra-
fikos gyvenime daugiau nesiim-
ti, bet pamačiusi parodą pajuto 
norą dar pasitobulinti. 

Širvintiškė Janina Valickaitė 
sakė taip pat labai norinti tęsti 
ražinių kūrimo mokslus. Į paro-
dos atidarymą ji atsivežė pieši-
nį naujam darbeliui, norėjo pa-
sikonsultuoti su plenero vadove 
I. Rūke, mat iki vasaros ketina jį 
perkelti ant linoleumo gabalėlio, 
išraižyti. Deja, dėl ligos vadovė į 
Uteną atvykti negalėjo. Susitikti 
su ja nepavyko ir panevėžietei 
Genovaitei Tirilytei. Pernai va-
sarą moteris dalyvavo tuo pa-
čiu metu Vepriuose vykusiame 
fotografų plenere ir tik pasku-
tinę dieną, atlikusi visas užduo-
tis, prisijungė prie raižytojų, pa-
bandė padaryti vieną darbelį. Ir 
„užsikrėtė“ šiuo menu. 5 ant li-
noleumo nusipieštus siužetėlius 
į Uteną atsivežė, tikėdamasi iš-
girsti profesionalių I. Rūkės pa-
tarimų, kurių, pasak vilnietės Si-
gitos Kinderytės, vadovė nė vie-
nam negailėjo. Pirmą kartą į to-
kią LND veiklą įsitraukusi mergi-
na su didžiuliu dėkingumu prisi-

(atkelta iš 1 psl.)

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

Raižymas Genovaitei Adiklienei buvo tikras iššūkis, tačiau linoraižinys 
„Prieverpstė“ nustebino ir ją pačią, ir parodos lankytojus..

minė vadovės gebėjimą kiekvie-
ną pakylėti, paskatinti, parodyti, 
„kad tu tikrai gali, kad visi galim 
padaryti nuostabius dalykus.“

Pleneras – paroda – 
pleneras

Visus parodoje dalyvavusius 
kūrėjus labai nudžiugino S. Vė-
jelienės perduota žinia, kad šie-
met LND ketina surengti dar vie-
ną raižybai skirtą plenerą. Pasak 
jos, pirmasis pleneras buvo tar-
si susipažinimas su nauja meno 
rūšimi, jos technikomis, o da-
bar bus galima pabandyti kur-
ti sudėtingesnius darbus – na-
muose apmąstyti būsimus rai-
žinių siužetus, gal net pasidary-
ti jų eskizus, o plenere susitelk-
ti į tobulesnį jų atlikimą. Kadan-
gi 2015-ieji paskelbti etnografi-
nių regionų metais, S. Vėjelienė 
svarsto, jog būtų įdomu kiekvie-
nam regione atrasti kokį išskir-
tinį elementą (pvz., langinės, ko-
plytstulpiai, prieverpstės ir pan.) 
ir jį atspindėti raižiniuose. 

O kol naujas pleneras dar tik 
mintyse, visi į parodą susirinku-
sieji džiaugėsi gražia bendrys-
tės švente. Uteniškiai, kaip tikri 
šeimininkai, rūpestingai jai pa-
siruošė, šiltai sutiko atvykusius 
bičiulius, nepagailėjo jiems dė-
mesio ir prisiminimo dovanėlių. 
Birutė Valiukienė privėlė mielų 
suvenyrų, prisiuvo lininių dova-
nų maišelių, Vaidilutė Juškienė 
prikūrė floristinių atvirukų, Ka-
zimieras Adiklis prilipdė moli-
nių švilpynių... Visų rankų ir šir-
dies gerumo neišvardinsi. Svar-
biausia, kad kūryba suvienijo 
žmones, suteikė jiems džiuge-
sio, malonių emocijų. O ši paro-
da, kaip toji Galilėjos jūra, į me-
no pasaulį pakvietė visus, kam 
įdomu pažinti kuriantį žmogų, 
kartu su juo išgyventi atradimo 
džiaugsmą.

Aldona MiLiEŠKiENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

dirbti prie raižinio klišės, valan-
dų valandas tobulinti kompozi-
ciją, linijos plastiką, formų der-
mę, kruopščiai padengti dažais, 
atspausti ir tik tada išvysti savo 
kūrinį. Kartais gautas atspau-
das, kaip ir nušlifuotas deiman-
tas, gali nustebinti, gali pamatyti 
tai, ko visai net nesitikėjai“, – sa-
kė D. Puodžiukienė. 

Pasak jos, kiekvienas paro- 
doje eksponuojamas raižinys at-
spindi kūrėjo individualumą, sa-
vitą pasaulio suvokimą. Vienų 
autorių kūriniai persmelkti bal-
tiškos simbolikos, juose vyrau-
ja liaudies meno ornamentika, 
pagoniška pasaulėjauta, kituo-

Po neįgaliųjų kūrybos sodus vedžiojo Krašuonos progimnazijos dailės mokytoja ekspertė menotyrininkė Dalia Puo-
džiukienė su savo mokiniais. 

ninkės D. Puodžiukienės įžval-
gas. Pasak jos, jeigu patektume 
į deimantų kasyklą, greičiausiai 
pamatytume tik paprastą žemę, 
nes natūralūs deimantai beveik 
nepanašūs į žvilgančius brilian-
tus. Deimantus reikia iškasti, 
nuvalyti, nušlifuoti. Tik tada jie 
tampa nuostabaus grožio ir di-
džiulės vertės brangakmeniais. 
Tai ilgo ir kruopštaus darbo re-
zultatas. „Lygiai taip pat kantriai 
reikia kurti ir grafikos darbus. 
Raižant linoleumą ar medžio 
lentelę reikia perprasti šios tech-
nikos subtilybes, ilgai ir kantriai 

se atsispindi gamtos motyvai, 
religinė tematika. Vieni darbai 
statiški, ramūs, kiti – dinamiški, 
ekspresyvūs, vieni tamsūs, kiti 
šviesūs, kai kurie sukurti smul-
kiomis linijomis, kiti – dekora-
tyvinėmis dėmėmis. „Visi vieno-
dai įdomūs ir paveikūs, nes for-
ma nesuskaldo gyvenimo esmės. 
Visi spinduliuoja gėrį, gyvenimo 
džiugesį, meilę gimtajam kraš-
tui, jo žmonėms. Jie kaip tyras 
oro gurkšnis, kaip nugludintas 
deimantas, kaip dvasios stipry-
bė“, – parodos atidaryme kalbė-
jo menotyrininkė.
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