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Valstybiniame Vilniaus 
mažajame teatre sureng-
ti pirmieji nacionaliniai 
lygybės ir įvairovės apdo-
vanojimai, skirti pagerb-
ti demokratijos, lygybės, 
tolerancijos idėjas puose-
lėjančius žmones bei or-
ganizacijas. Atsiimti ap-
dovanojimų į teatro sceną 
kilo ir dar tik pirmųjų tole-
rancijos pamokų besimo-
kantis šeštokas Titas Mi-
čiulis iš Vilkaviškio, ir visą 
gyvenimą lygybės, įvairo-
vės ir tolerancijos idea-
lams pašventusi Halina 
Kobeckaitė, patvirtinda-
mi, kad esminėms žmo-
giškosioms vertybėms 
neegzistuoja nei amžius, 
nei profesija, nei užima-
mos pareigos. Svarbiau-
sia – besąlygiškos pa-
garbos šalia esančiam 
žmogui siekis.

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

galite pasirinkti apskaitininko, dekoratyvinės kosmetikos, plataus profilio kirpėjo, duonos gaminių kepėjo, vi-
rėjo, konditerio, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, viešbučio kambarinės, kompiuterinės grafikos, ma-
ketavimo ir projektavimo, verslo organizatoriaus bei kitas paklausias specialybes. 

Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Profesinės 
reabilitacijos skyrius kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius 
asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti: asmuo, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje; asmens darbingumo 
lygis yra nuo 0 iki 45 proc.. bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – jus apgyvendins, kompensuos kelionės iš-
laidas, maitins.
siūlome pasinaudoti šia galimybe mokytis. 
Išsamesnė informacija tel. (85)276 09 47, mob. 8 620 490 90, www.vzdrmc.lt,
Mus rasite adresu: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Žirmūnų g., 143, Vilnius.

Augusto Didžgalvio nuotr.

(nukelta į 8 psl.)

GRIKĖ «Med+» serijos gaminiai skirti pragulų profilaktikai ir gydymui. Grikių lukštų 
gaminiai yra efektyvi pragulų profilaktikos ir gydymo priemonė, nes puikiai praleidžia 
orą (todėl nesukelia prakaitavimo) ir užtikrina pakankamą kraujo apytaką. 
• Dvisluoksnis čiužinys (grikių lukštų ir putų poliuretano) 200x90x14. Kaina 395 Lt
• Grikių lukštų čiužinys 200x90x7. Kaina 240 Lt
• Grikių lukštų čiužinys – užtiesalas, dedamas ant įprastinio čiužinio 200x90x4.   
 Kaina 220 Lt

www.grike.lt

GRIKIŲ LUKŠTŲ GAMINIAI NUO PRAGULŲ
UAB „Metras“ gamina čiužinius pragulų profilaktikai. 
Suteikiame visus dokumentus kompensacijai gauti.

UAB „Metras“
Žirmūnų g. 143, Vilnius. Tel. 8 5 276 6143

Kopiklis laiptais
Scalamobil

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

15-oje Knygų mugėje 
buvo gausybė renginių, 
susitikimų, ir, žinoma,  – 
knygų. Pačių įvairiau-
sių stilių ir žanrų, pačių 
įvairiausių temų ir for-
mų. Toje įvairovėje sunku 
ir susigaudyti, bet pana-
šu, kad kiekvienas kny-
gų gerbėjas galėjo rasti 
sau patinkantį leidinį. O 
ir pirkti knygas čia pigiau 
nei knygynuose. Svarbu 
tik išsirinkti. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Tolerancijai reikia drąsos

ti naujus iššūkius. Šiandien tole-
rancija, demokratiškumas – kas-
dien mus lydinčios vertybės. Įtei-
kęs Vyriausybės vadovo Algirdo 
Butkevičiaus padėkas Nacionali-
nių lygybės ir įvairovės apdova-
nojimų organizatoriams, jis lin-
kėjo, kad šis renginys taptų tra-
diciniu.

Dėkodama nacionalinių ap-
dovanojimų iniciatoriams bei or-
ganizatoriams socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė džiaugėsi, kad šie 
apdovanojimai tapo puikia pro-
ga dar kartą prisiminti tuos, ku-
rie darė ir daro viską, kad lygios 
galimybės būtų ne tik deklaruo-
jamos, o konkrečiai įgyvendina-
mos kasdieniniame žmonių gy-
venime. O tam, pasak Lietuvos 
neįgaliųjų forumo prezidentės 
Dovilės Juodkaitės, reikia turė-
ti drąsos. 

Pirmą kartą Lietuvoje su-
rengti žmogaus teisių gynėjams 
skirti apdovanojimai vyksta ir 
užsienyje: Vokietijoje, Didžio-
joje Britanijoje, organizuojami ir 
Europos įvairovės apdovanoji-
mai. Mūsų šalyje jie surengti pa-
dedant Europos Komisijos prog- 
ramai „Progress“ ir Prancūzijos 
ambasadai.

Pirmieji nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų laimėtojai.

Galime būti skirtingi, bet 
turime būti lygūs

Nacionaliniai lygybės ir įvai-
rovės apdovanojimai – tai Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarny-
bos ir Nacionalinio lygybės ir 

įvairovės forumo iniciatyva. Ja 
siekiama skatinti prisidėti prie 
lygybės ir įvairovės idėjų sklai-
dos Lietuvoje. 

Šventinę apdovanojimų ce-
remoniją pradėjusi Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierė, einanti 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
pareigas, Edita Žiobienė atkrei-
pė dėmesį, kad Lietuvoje jau se-
niai tapo tradicija pagerbti kul-
tūroje ir sporte nusipelniusius 
asmenis, tačiau tokio pobūdžio 
renginių socialinėje srityje labai 
trūksta. „Nacionaliniais lygybės 
ir įvairovės apdovanojimais no-
rime atkreipti dėmesį į daugybės 
žmonių, dirbančių žmogaus tei-
sių gynimo, įvairovės puoselėji-
mo, lygybės užtikrinimo srityse 
įnašą, kuris dažnai lieka nepa-
stebėtas“, – sakė ji. 

Nors, pasak vieno iš apdova-
nojimų ceremonijos svečio – Mi-
nistro Pirmininko kanclerio pir-
mojo pavaduotojo Remigijaus 
Motuzo, stojimo į Europos Są-
jungą sutarties preambulėje esa-
me įsirašę, kad laikysimės visuo-
tinai pripažintų lygių galimybių, 
teisingumo, demokratijos princi-
pų, Lietuvoje paminėti žodį ly-
gybė ar lygių galimybių princi-
pą lyg ir nejauku. R. Motuzo tei-
gimu, prieš 15 metų, kai kūrėsi 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba, mes tik mokėmės pažin-

Knygų 
mugė – 

kiekvienam 
ir apie visus

Nepritaikytos prieigos 
„Litexpo“ parodų rūmuo-

se neįgalieji taip pat laukiami – 
įvažiavimai į pastatą ir judėji-
mas jame neįgaliojo rateliais ne-
kelia jokių problemų, įrengtas ir 
į antrą aukštą keliantis liftas. At-
važiavus automobiliu taip pat 
gana patogiai galima įvažiuoti 
į Parodų rūmus. Tačiau atvykus 
visuomeniniu transportu – kur 
kas sudėtingiau. Pasak mugėje 
sutiktos Nadeždos Ščiukinos, ju-
dančiajam rateliais nuo troleibu-
sų ir autobusų stotelės į Parodų 
rūmus patekti labai sudėtinga. 
Šiuo metų laiku gana tolimą ke-
lią tenka brautis per purvo košę. 
Na, bet tai gamtos išdaigos. Blo-
giau, kad Parodų rūmų prieigos 
visiškai nesutvarkytos – takeliai 
aptrupėję, o galiausiai dar tenka 
įveikti laiptus. Tiesa, žmonės ge-
ranoriški, neatsisako padėti, su-
kibę nukelia tais laipteliais. Ta-
čiau ne visada sėkmingai. Toks 
buvo šis kartas ir N. Ščiukinai – 
moteris pasakoja iškritusi iš ra-
telių ir sušlapusi, išsitepusi dra-
bužius. Tai tikrai nepakelia nuo-
taikos. 

Vilnietė Diana, nepanorusi 
pasakyti savo pavardės, taip pat 
pritarė, kad neįgaliojo rateliuose 
atvykus su visuomeniniu trans-
portu į Parodų rūmus, laukia iš-
tisas kliūčių ruožas. Ji pasirinko 
kitą kelią, daug tolimesnį – apsu-
ko ratą pro automobilių stovėji-
mo aikštelę. Tačiau krintant šlap-
dribai tai, sutikime, taip pat men-
kas malonumas. 

Deja, 25 m nuo pastato – jau 
savivaldybės teritorija, todėl „Li-
texpo“ prieigų tvarkymas, ma-
tyt, atidedamas neribotam laikui.

Nadežda Ščiukina.

Kliūtys nesugadino 
nuotaikos

Nepaisant šių kliūčių, ku-
rios galbūt ne vieną ratukinin-
ką atbaido nuo išvykos į Knygų 
mugę, kultūros trauka dauge-
liui stipresnė... N. Ščiukina sakė  



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiVilnius: 

Bene pats didžiausias mūsų įstatymų trūkumas – 
prastai atlikta jų socialinė ekspertizė. Juos pri- 

imant lieka neišaiškinti, kaip sako medikai kalbėdami 
apie vaistus, ,,šalutiniai poveikiai“. 

Pastaruoju metu siekdama išvengti klaidų ruošiant 
įstatymų projektus, Vyriausybė organizuoja kompeten-
tingų specialistų darbo grupes. Vyriausybė sudarė ir 
Sumažintų pensijų kompensavimo darbo grupę. Ji re-
komendavo nuo spalio mėnesio įvesti automobilio mo-
kestį, o nuo kitų metų didinti akcizą alui ir stipriems 
alkoholiniams gėrimams. Tokie pasiūlymai nesulau-
kė nei visuomenės, nei ekonomistų palankaus vertini-
mo. Ypač daug kritikos pažerta dėl mokesčio automo-
bilių savininkams. Nemažai automobilių turi ir pensi-
ninkai. Daugelis jų taupo degalus ir stengiasi važinė-
ti kuo mažiau. Automobilį „užsikuria“ kelionei į sodą, 
per Vėlines ar kokias nors kitas šventes. Jiems darbo 
grupės pasiūlymai tragikomiški. Sumokėtas automo-
bilio mokestis gali viršyti pensijos kompensuotą sumą.

Ir dažnas dirbantis žmogus automobilį renkasi 
tik iš reikalo: visuomeniniu transportu laiku pasiekti 
savo darbo vietos neturi galimybės. Su senu automo-
biliu dažnai tenka lankytis servisuose. Neretai trans-
portas suryja trečdalį pajamų. O ir maistas ne namie 
maitinantis kainuoja brangiau. Šiems žmonėms dažnai 
kyla mintis: gal iš viso neverta dirbti, geriau likti namie 
ir gyventi iš pašalpų bei atsitiktinių darbų. Ruošiamas 
automobilių mokestis tokias mintis dar labiau skatina.

Įstatymų kūrėjų mąstymas „buhalterinis“. Galvo-
jama, kad žmonės pastenės, paaimanuos ir mokesčius 
vis tiek susimokės, biudžetui numatyta suma bus su-
rinkta. Tačiau kai kam šis mokestis bus taurę perpil-
dęs lašas, privertęs gyventi be automobilio. O kokios 
to pasekmės? Kaimo žmogaus gyvenimas be automo-
bilio taps skurdesnis ir pilkesnis. Nenuvažiuosi į kon-
certą, į šventę, sunkiau bus susitikti su draugais ir gi-
minėmis. Turint kieme automobilį gyvenimas sauges-
nis. Juk taip dažnai tenka nuvežti vaiką pas gydytoją, 
susisiekti su veterinaru. 

Sumažintų pensijų kompensavimo darbo grupė 
automobilių mokestį siūlo diferencijuoti pagal varik-
lio tūrį. Mažiausiai (90 Lt) mokės tie, kurių automobi-
lių litražas iki 1,5 l. Visa bėda, kad tokių automobilių 
mūsų keliuose kaip ir nematyti. Šiuolaikinių automo-
bilių savininkams dažniausiai teks sumokėti 240–450 
litų. Darbo grupės nuomone, dar šiemet iš automobi-
lio mokesčio reikia surinkti 200 mln. litų.

Neįgaliesiems automobilis yra gyvybiškai svarbus, 
todėl keista, kodėl garsiai nekalbama apie išimtis arba 
lengvatas jiems. O gal čia ir nieko keisto – juk mūsų 
krašte šie žmonės užmirštami visada. Neįgaliųjų auto-
mobiliai išvis neturėtų būti apmokestinami. Jiems au-
tomobilis ne tik ir ne tiek transporto, kiek integracijos 
į visuomenę priemonė. 

Kai kurie politikai ir ekspertai rekomenduoja mo-
kestį sieti su automobilio amžiumi. Nesunku pastebė-
ti, kad šį pasiūlymą teikia žmonės, susiję su Lietuvos 
autoverslininkų asociacija ir suinteresuoti naujų au-
tomobilių pardavimu. Turtingiems verslininkams nė 
motais, kad senais automobiliais dažniausiai važinė-
ja gausiausia ir vargingiausia mūsų visuomenės dalis.

Automobilių turime daug. Šalyje jų registruo-
ta 1,8 mln. Tačiau vien 2013 m. Lietuvoje nupirkta 
200 tūkst. naudotų automobilių, kurių vidutinis am-
žius siekia 10 metų. Tai ne iš gero gyvenimo. Versli-
ninkai ir politikai geriau pasuktų galvas, kaip padi-
dinti gyventojų pajamas. Dažnam mūsų žmogui leng- 
viau automobilio suvis atsisakyti, nei nusipirkti naują. 
O suvokti, kad naujas geriau už seną, žmonėms pro-
to tikrai užteks. 

Pasiutpolkė apie automobilio mokestį labai ryš-
kiai parodo, kokioje drumzlinoje atmosferoje kuriami 
mūsų įstatymai. Šioje atmosferoje labai daug demago-
gijos, egoizmo ir labai mažai tikro, nuoširdaus susirū-
pinimo krašto žmonių gerove.

Panevėžys: Paminėta Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
to finansavimas Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugi-
ją privertė iš esmės per-
žiūrėti numatytas veiklas. 
Organizacijos pirminin-
kės Jadvygos Rostovska-
jos teigimu, pernai drau-
gijos teikiamomis paslau-
gomis pasinaudojo dau-
giau kaip 400 neįgaliųjų, 
šiemet šis skaičius gerokai 
sumažės, mat tenka atsi-
sakyti nemažai žmonėms 
reikalingų paslaugų. Sos-
tinės savivaldybė, vertin-
dama šių metų paraiškas, 
ypač griežtai laikėsi Socia-
linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruo-
menėje programos aprašo 
reikalavimų, todėl iš NVO 
projektų buvo išbrauktos 
visos socialinės paslau-
gos. Vilniaus miesto neį-
galiųjų draugijai teko at-
sisakyti tokių ne vienerius 
metus teiktų ir pasiteisinu-
sių paslaugų, kaip asmens 
higiena (skalbimo paslau-
gomis pernai pasinaudo-
jo 110 neįgaliųjų), masa-
žas (šias paslaugas gavo 
87 asmenys, sunkios ne-
galios žmonės jos sulauk-
davo ir namuose), paslau-
gų namuose (daugiau kaip 
40 neįgaliųjų buvo teikia-
mos smulkaus remonto, 
staliaus ir panašios paslau-
gos). Nebus teikiamos ir 
sociokultūrinės (kelionės, 

Draugijos veiklai – nauji iššūkiai

susitikimai, išvykos į te-
atrą ir kt.) paslaugos, ku-
riomis pernai pasinaudo-
jo 199 asmenys, iš jų 21 – 
neįgalus vaikas.

J. Rostovskaja apgai-
lestauja, kad šių paslau-
gų atsisakyta nesutei-
kiant neįgaliesiems alter-
natyvos. „Koks masažuo-
tojas aplankys sunkius, 
iš patalo nepakylančius  
ligonius? Mūsų teikiamos 
paslaugos stiprino jų svei-
katą“, – sakė draugijos va-
dovė, pridurdama, kad sa-
vivaldybės Socialinės pa-
ramos centras skalbia tik 
jo lankomų žmonių pata-
lynę ar drabužius, nors sa-
varankiškai šiais dalykais 
pasirūpinti negalinčių ne-
įgaliųjų yra kur kas dau-
giau. Ir tikrai ne visiems 
gali padėti jų vaikai. 

Pritarimo nesulaukė ir 
numatytos naujos veiklos: 
gulinčių neįgaliųjų profe-
sionalaus kirpimo, mani-
kiūro paslaugos, kinezi-
terapijos užsiėmimai, nors 
J. Rostovskajos nuomone, 
sveikatinimo veiklos ne-
įgaliesiems yra gyvybiš-
kai būtinos.

Stipriai apribojus Ne-
įgaliųjų draugijos veiklą, 
ne taip liūdnai atrodo ir 
gerokai sumažintas pro-
jekto finansavimas – nuo 
gautų 103 tūkst. Lt praė-
jusiais metais iki 80 tūkst. 
Lt šiemet. Daugiausia dė-
mesio šių metų veiklo-
je bus skiriama neįgalių-
jų užimtumui: fotografi-
jos, dailiųjų amatų, pyni-
mo iš vytelių būreliams. 
Vyks anglų kalbos kursai, 
individualiai (pagal po-

reikį – ir namuose) bei gu-
pių užsiėmimuose neįga-
liuosius konsultuos psi-
chologė, bursis savipagal-
bos grupės. Draugijos pir-
mininkė tikisi, kad pavyks 
į jas sukviesti žmones pa-
gal ligos pobūdį – galėtų 
rinktis, pavyzdžiui, artri-
tu, diabetu ar kitomis li-
gomis sergantys žmonės, 
pabendrauti, pasiklausyti 
specialistų patarimų, apsi-
lankyti gydymo įstaigose, 
sužinoti, kaip palengvinti 
savo negalią.

J. Rostovskaja įsitiki-
nusi, kad veikla Vilniaus 
miesto neįgaliųjų drau-
gijoje tikrai nenutrūks. 
Nauju iššūkiu taps paieš-
kos, kaip jos narius įtrauk-
ti į prasmingą ir naudingą 
veiklą, išlikti reikalingai.

Skirmanė SKARULYTĖ

Dailiųjų amatų būrelio užsiėmimus stebėjo svečiai iš Turkijos.

 Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugijos narė Geno-
vaitė Skrupskienė papasa-
kojo, kaip draugijos nariai pa-
minėjo Vasario 16-ąją. 

Panevėžio miesto ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
paminėjo Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dieną. Rengi-
nį pradėjo Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Stanislava 

Arbutavičienė. Ji pasveiki-
no su švente, kvietė būti pi-
lietiškus kuriant savo vals-
tybę, palinkėjo kūrybinių 
minčių, sveikatos, tvirty-
bės, vilties, vėliau visi su-
giedojome Lietuvos him-
ną. Buvo prisiminta Vasa-
rio 16-osios reikšmė Lie-

Pamąstymai paplentėje

Nors metai dar tik įsibėgė-
ja, Jurbarko rajono neįga-
liųjų draugijos nariai nesė-
di rankų sudėję. Draugijos 
patalpose buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomy-
bės diena. Renginį pradė-
jusi pirmininkė V. Pieniu-
tienė pasveikino susirinku-
siuosius su švente, palinkė-
jo visiems sveikatos. Į sve-
čius atvykusi rajono savi-
valdybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėja A. Za-
balujeva bei „Sodros“ teisi-
ninkas J. Laugalys taip pat 
pasakė daug šiltų žodžių 
neįgaliesiems. Po skam-
bios dainų pynės, kurią at-
liko draugijos vokalinis an-
samblis „Draugystė“, va-
dovaujamas A. Petruičio, 
susirinkusieji klausėsi eilių 
apie Lietuvą, kurias skai-

Jurbarkas:  Veiklos netrūksta
tė „Versmės“ literatų klu-
bo nariai J. Galbuogienė,  
A. Brazaitytė, J. Pranaitie-
nė ir S. Arbačiauskas. Su-
sėdę prie arbatos puode-
lio, visi dar ilgai bendravo, 
vienas kitą pralinksminda-
mi tai smagiu pokštu, tai 
skambia daina. 

O kitą dieną draugijos 
sporto būrelio entuziastai 
vyko į Palangą. Jie dalyva-
vo Stintų šventėje, susitiko 
su Prezidente D. Grybaus-
kaite. Nors oras nelabai le-
pino, visi patraukė prie jū-
ros, kur kartu su sveikuo-
liais maudėsi šiek tiek be-
sikandžiojančiose bangose.

Sausio 24 dieną Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų drau-
gijoje lankėsi Seimo narys 
B. Pauža, kuris su susirin-
kusiais draugijos tarybos 

Savo kūrybą skaito Aušra Brazaitytė.

nariais aptarė tolimesnę 
draugijos veiklą, taip pat 
pažadėjo paremti neįga-
liuosius (tą jis, beje, darė 
ir pernai).

Jei norima kuo dau-

giau nuveikti, tam netruk-
do nei šaltis, nei lietus. Juk 
ne veltui sakoma, kad ge-
riems darbams nėra blo-
go oro. 

Onutė ČiRvinSKienĖ

tuvos istorijoje. Literatai 
Genovaitė Skrupskienė ir 
Zita Muraškienė paskai-
tė savo ir kitų kūrybos ei-
lių apie Lietuvą, dainavo 
draugijos ansamblis „Jova-
ras“, kuriam vadovauja Vi-
dmantas Kokalas. Draugi-
jos būstinėje skambėjo dai-

nos apie  gimtinę, tėviškę, 
širdį džiugino eilės. 

Džiugu, kad žmonės 
susiburia – bendravimas 
itin reikalingas stiprinant 
valstybingumą. Lietuviš-
kas žodis visame pasauly-
je suburia lietuvius į ben-
druomenes. 
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Gamta bunda iš žiemos 
miego. O mes skuba-

me. Amžinai skubame. Pro 
rudenį, pro paukštį, pro 
žmogų. Kur bepasidairysi, 
su kuo bepakalbėsi, visur 
pikti, niūrūs veidai, nesi-
baigiančios dejonės. Dejavi-
mas tapo tarsi gero tono po-
žymiu. Žodžiu, gyvename 
viskuo nepatenkinto žmo-
gaus gyvenimą. O gal vei-
du giedresniu gyveniman 
pažvelkime?

Ideali diena niekada ne-
ateis. Ši diena gera tam, kas 
ją tokia padaro. Mūsų lai-
mė priklauso nuo to, kaip 
dėkingai ir džiaugsmingai 
mes vertiname tai, ką turime 
šiandien, čia ir dabar. 

„Kai ką nors gero nu-
veiki, pasitaiso nuotaika. O 
gera nuotaika – tai sveika-
ta, vaistai nuo visų ligų“, – 
teigia 96-erių metų senolė iš 
Kelmės rajono.

Kiekvienas žmogus nori 
būti laimingas ir turi teisę 
būti laimingas. Jis gyvena 
tam, kad patirtų džiaugsmą, 
kad veikla ir gerumu įpras-
mintų gyvenimą. 

Kiekvienos dienos gra-
žumas tiesiogiai proporcin-
gas į ją įdėtai energijai. Nie-
ko neįdėsi, nieko ir negau-
si. „Visų menų menas – pa-
daryti šitą dieną geresnę už 
praėjusią“, – rašė H.D.Toro. 
Jei sakote „Aš negaliu nie-
ko pakeisti, vadinasi, sako-
te „Aš galiu nieko nekeisti“. 
Ne toks pats žmogaus bu-
vimo šioje žemėje impera-
tyvas: vienas nori patirti di-
džiąją būtį, kitam rūpi būti. 

Kai kasdienybėje sutin-
ki daug gerų žmonių, apsi-
džiaugi, kad vis dėlto gyve-
nimas gražus, gražus žmo-
nėmis, laime regėti, jausti, 
vertinti tuos, kurie su mumis 
ir šalia mūsų. Ypač tai aktu-
alu mums, negalios žmo-
nėms, žinantiems žingsnio 
baimę, pažįstantiems tikro 
žmogiško bendravimo ilge-
sį ir džiaugsmą.

Malonu bendrauti su 
jaunais žmonėmis. Nuo jų 
atvirumo, tiesumo, linksmu-
mo pats daraisi tarsi jaunes-
nis. Reikia išklausyti jauną 
žmogų, paskraidyti jo sva-
jonių sparnais, pasidžiaugti 
jo pasiekimais. Smagu, kai 
tavo gyvenimiška patirtis 
gali padėti jaunam žmogui 
susivokti gyvenimo niuan-
sų, sąsajų, konfliktų gausy-
bėje, padėti patikėti gėriu ir 
humanizmu, pakurstyti vil-
ties ugnelę.

Ar daug žmogui reikia? 
Sugebėti mėgautis tuo, ką 
turime, džiaugtis šalia esan-
čiais, suprasti ir būti supras-
tais. Džiaugtis saule, pirmu 
sniegu, šypsena, žodžiu, 
duona kasdienine... Džiaug-
tis vieninteliu savo buvi-
mu – čia ir dabar.

Janina OžALinSKAiTĖ 

Gyvenimas 
gražus

Tolerancijai reikia drąsos

Nominantų sąraše – 
neįgaliuosius ginantys 
žmonės ir organizacijos 

Apdovanojimams siūlyti nu-
sipelniusius žmones ir organiza-
cijas galėjo visi Lietuvos gyven-
tojai, nevyriausybinės organiza-
cijos ir valstybinės institucijos. 
Iš viso sulaukta per 40 pasiūly-
mų. Į šį sąrašą pateko gana ne-
mažai neįgaliųjų teises ginančių 
bei toleranciją jiems puoselėjan-
čių žmonių ir organizacijų. Už 
socialinę neįgaliųjų įtrauktį no-
minuota Eglė Jokužytė, už neįga-
liųjų ir benamių socialinę įtrauktį 
per fotografijas – Darius Chmie-
liauskas, už rūpestį visuomenės 
psichikos sveikata – Dainius Pū-
ras, už kvalifikuotas paslaugas 
negalią turintiems asmenims – 
Nemenčinės neįgaliųjų dienos 
užimtumo centras, už įvairovę, 
puoselėjamą įmonės komandos 
gretose, – prekybos tinklas RIMI, 
už paslaugų pritaikymą neįgalie-
siems – Vilniaus oro uostas, už 
pastangas pritaikant paslaugas 
neįgaliesiems – Vytauto Didžio-
jo universitetas, už senjorų ir ne-
įgaliųjų integraciją į bendruome-
nę – Prienų globos namai. Už vi-
suomenės ugdymą neįgalių as-
menų teisių aspektais nominuo-
tas ir neeilinis įvykis – Lietuvos 
neįgaliųjų forumo 2013 m. lap-
kričio 16 d. organizuotas ES pir-
mininkavimo renginys „Negalia 
ir darnus vystymasis: požiūris iš 
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 
perspektyvos“. 

jos, per 23 metus laisva ir nepri-
klausoma Lietuva daug pasiekė, 
bet turi dar daug padaryti, kad 
visi suvoktume, jog negana to, 
kad esame skirtingi, turime būti 
ir lygūs, vienas kitą gerbti, girdė-
ti, išklausyti, vienas kitą priimti. 

Šventiniame renginyje RIMI 
atstovė Giedrė Bielskytė prisimi-
nė: „Kai prieš 9 metus neįgalie-
siems pasiūlėme prisijungti prie 
mūsų kolektyvo, ne visi mūsų 
komandoje buvo įsitikinę projek-
to sėkme. Dabar neįsivaizduoja-
me, kad galėtų būtų kitaip. La-
bai džiaugiamės ir didžiuojamės 
savo kolegomis“. Įgyvendinda-
ma neįgaliųjų integracijos prog-
ramą, RIMI ne tik įdarbina neį-
galiuosius ir suteikia jiems gali-
mybę būti visaverčiais visuome-
nės nariais, bet ir skatina kitų vi-
suomenės narių pagarbą šiems 
žmonėms. 

Metų įžvalgų nominacija 
už rūpestį visuomenės psichi-
kos sveikata pagerbtas psichia-
tras D. Pūras sakė daugelį metų 
bendradarbiaująs su proto nega-
lią turinčiais vaikais ir jų tėvais. 
„Jaunas medikas susipažinau su 
tom šeimom, supratau jų trage-
diją. Pasirinkimas buvo tik toks: 
pasiduodi spaudimui išvežti vai-
ką ir užmiršti ar naktimis išvedi jį 
pavedžioti, jei augini namie. Tai, 
ką šie žmonės padarė, iš naujo 
užgimus mūsų valstybei, – žyg-
darbis. Mūsų reikia daugiau, nes 
fobijų gydymas yra sunkus“, – 
priimdamas apdovanojimą iš LR 
Seimo kontrolierių įstaigos Žmo-
gaus teisių biuro vadovo Armi-
no Lydekos rankų sakė D. Pūras.

Nacionaliniai apdovanoji-
mai taip pat įteikti: Metų per-
galės statulėlė (už apgintą pilie-
čių susirinkimų laisvę) – Vytau-
tui Mizarui, Metų žmogaus tei-
sių advokato (už pažeidžiamiau-
sių grupių atstovavimą) – Dianai 
Gumbrevičiūtei-Kuzminskienei, 
Metų pilietiškumo (už lyčių ly-
gybės idėjų sklaidą) – Donatui 
Paulauskui, Metų žurnalisto (už 
nuopelnus viešinant LGBT tema-
tiką) – Eglei Digrytei, Metų mu-
zikos grupės (už atvirumą multi-
kultūriškumui) – SKAMP, Metų 
dialogo (už kartų dialogo stipri-
nimą) – Monikai Jakimavičie-
nei, Metų fotografijos (už religi-
nės įvairovės viešinimą) – Ievai  
Budzeikaitei. Apdovanojimas už 
visą gyvenimą puoselėtą toleran-
ciją įteiktas Halinai Kobeckaitei. 
Jį atsiimdama moteris sakė, kad 
Lietuvoje gausu žmonių, puose-
lėjančių lygybės, įvairovės, to-
lerancijos principus, ir jai dide-
lė garbė pradėti savo gyvenime 
laiko ir jėgų svarbiausioms žmo-
giškosioms vertybėms negailin-
čių apdovanotųjų žmonių sąrašą. 

„Pozityvioji 
diskriminacija“

Šventinėje nacionalinių ap-
dovanojimų ceremonijoje dide-
lio susidomėjimo sulaukė ir Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo organi-
zuotas trumpųjų filmukų kūrėjų 
konkursas „Atverk akis, pama-
tyk, kurk!“ Konkurso sumany-
tojai kvietė moksleivius atskleisti 
savo požiūrį į diskriminaciją, to-
leranciją bei patyčias, trumpai ir 
įtaigiai parodyti, su kokiais iššū-

kiais susiduria jų klasės draugai, 
neįgalieji, senyvi žmonės. 

Jaunuosius kūrėjus Padėkos 
raštais apdovanojęs Žmogaus 
teisių kino festivalio „Nepato-
gus kinas“ direktorius Gedimi-
nas Andriukaitis sakė, kad ko-
misiją nustebino ir nudžiugino 
konkurso dalyvių darbai, origi-
naliai atkleidę įvairovės temą. 
Pasak jo, jie skirtingi ir labai įvai-
rūs – tiek savo forma, tiek turi-
niu. Tai ir animaciniai filmukai, ir 
dramatiškos istorijos, ir tam tik- 
rų eksperimentinio kino bruo-
žų turintys kūriniai. Iškalbin-
gi jau patys filmukų pavadini-
mai: „Patyčios mokykloje“, „Kur 
prasideda tolerancija?“, „Koks 
skirtumas“, „Etiketės“, „Tai turi 
baigtis“, „Aklieji širdies dūžiai“, 
„Pradėk nuo savęs“, „Pamirštie-
ji“, „Mes visi skirtingi, bet širdys 
plaka vienodai“ ir kt. Vis dėlto, 
kai kuriuos filmukus teko išskir-
ti iš visų. G. Andriukaitis siūlė 

tai pavadinti „pozityviąja dis-
kriminacija“. Konkurso laurea-
tais paskelbti Ovidijus Pamedy-
tis su Laukuvos gimnazistais už 
filmą „Patyčios“, Vilniaus Bal-
sių pagrindinės mokyklos kūry-
binė grupė už filmą „Ne kliūtis“. 
Pagrindinis prizas atiteko šeštos 
klasės moksleiviui iš Vilkaviš-
kio Titui Mičiuliui už „Toleran-
ciją“. Komisijos narius šis filmu-
kas nustebino šmaikščiu, kūry-
bišku sprendimu ir puikiai at-
skleista tema. 

„Organizuodami tokius ap-
dovanojimus, tikimės skatin-
ti Lietuvos gyventojus aktyviai 
veikti puoselėjant lygybę ir įvai-
rovę, ir prisidėti prie to, kad dar-
bas žmogaus teisių gynimo ir 
nediskriminavimo srityje taptų 
prestižiniu – vertinamu ir paste-
bimu“, – nacionalinius apdova-
nojimus apibendrino E. Žiobienė. 

Aldona MiLieŠKienĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Metų apdovanojimai –  
10-čiai laureatų 

Statulėlėmis, kurių vienoje 
pusėje – pasaulis, kitoje – laikro-
dis, įteiktos 10-čiai daugiausiai 
lygybės, įvairovės bei toleranci-
jos srityje nuveikusių laureatų. 

Nacionaliniais apdovanoji-
mais įvertinti du lygybę ir tole-
ranciją neįgaliesiems drąsiai ir 
atvirai demonstruojantys laurea-
tai: prekybos tinklas RIMI ir psi-
chiatras D. Pūras. Įteikdama sta-
tulėlę Metų verslo įmonės titulą 
pelniusio prekybos tinklo RIMI 
atstovei, Europos Parlamento 
narė Vilija Blinkevičiūtė atkrei-
pė dėmesį, jog šio tinklo preky-
bos centrai rodo puikų pavyzdį 
verslui, kaip galima panaudoti 
neįgaliųjų sugebėjimus ir išsakė 
įsitikinimą, jog Lietuvoje gausės 
socialiai atsakingo verslo. Pasak 

Metų verslo įmonės apdovanoji-
mas įteiktas prekybos tinklo RIMI 
atstovei Giedrei Bielskytei.

Apdovanojimas už filmuką „Tolerancija“ – jaunajam kūrėjui Titui Mičiuliui.

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė kartu su europar-
lamentare Vilija Blinkevičiūte džiaugėsi nacionaliniais apdovanojimais.

Metų įžvalgų apdovanojimą gavusį psichiatrą Dainių Pūrą sveikina Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė, einanti Lygių galimybių kontrolieriaus parei-
gas, Edita Žiobienė.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Rodos, kiekvienas supran-
ta gyvenimo baigtinumą, 

tačiau tikrąją to prasmę pajun-
ta tuomet, kai iš gyvenimo pa-
sitraukia artimas žmogus. Ar-
timojo netektis yra vienas sun-
kiausių gyvenimo iššūkių, su 
kuriuo tenka susidurti bene kie-
kvienam. 

Netekties išgyvenimas vi-
suomet skausmingas ir liūdnas, 
ypač jeigu tenka atsisveikinti su 
pačiais artimiausiais žmonėmis 
– sutuoktiniu, tėvais, broliais 
ar seserimis, vaikais. Kiekviena 
patirtis yra be galo individuali 
ir unikali – kiekvienas išgyve-
na kitaip ir tik pats netektį pa-
tyręs asmuo gali apsakyti, ko-
kie jausmai jį aplanko ir ką jam 
tai reiškia. 

Ką jaučiame patyrę 
netektį?

Specialistai išskiria keletą 
etapų, kuriuos išgyvena netektį 
patyręs žmogus. Visų pirma ar-
timo žmogaus netekusysis gali 
būti šoko būsenoje, nejautroje. 
Tokia reakcija veikia kaip ap-
sauginė funkcija nuo skausmo. 
Dažnai nutinka taip, kad netek-
tį patyrę žmonės sako nebepri-
simenantys, kas vyko laidotu-
vių metu. 

Vėliau gali pasireikšti neigi-
mas, netikėjimas tuo, kas įvy-
ko. Tai atspindi gedinčiųjų daž-
nai sakoma frazė: „Žinau, kas 
įvyko, bet negaliu tuo patikėti.“ 

Kai kurie žmonės sako tarsi 
jaučiantys artimą mirusį žmo-
gų šalia, nors ir žino, jog jo ne-
bėra. Dažnai gedintiesiems neri-
mo būsenoje pasireiškia ir įvai-
rūs fiziniai simptomai – jaučia-
mas gniužulas gerklėje, silpnu-
mas, pykinimas. Neretai aplan-
ko ir pyktis. Jis gali būti nukreip-
tas į kitus asmenis ir į save, taip 
pat ir į mirusįjį. Pykstama, ko-
dėl būtent dabar jis paliko, išėjo 
visiems laikams. Šio pykčio rei-
kia kuo greičiau atsisakyti, kad 

Kaip susitaikyti su artimojo netektimi
jis netaptų ilgalaikiu, gyvenimą 
trikdančiu elementu. 

Dar vienas patiriamas eta-
pas yra kaltės jausmas, kuomet 
norisi kaltinti save ir kitus dėl 
to, kas įvyko. Pasireiškia ilge-
sys, kai, rodos, kiekvienas da-
lykas, vieta primena mirusį ar-
timąjį. Galiausiai, praėjus kiek 
laiko po netekties, pasiekiama 
susitaikymo stadija, kuomet, 
rodos, vėl galima džiaugtis gy-
venimu. Atsiranda noras kažką 
daryti, bendrauti su žmonėmis. 
Tuštuma, be abejo, lieka, tačiau 
su ja galima gyventi, ji nebeat-
neša tiek skausmo.

apsieinama ir be aplinkinių pa-
galbos, palaikymo. 

Kaip padėti sau 
susitvarkyti su kylančiais 

jausmais?
Gyvename visuomenėje, ku-

rioje liūdėti yra tarsi nepadoru. 
Atvirai demonstruoti savo vi-
dinius išgyvenimus, ypač jeigu 
jie yra ne patys džiugiausi, ne-
dera. Nuo ankstyvų dienų gir-
dime žodžius: „neliūdėk“, „ne-
pyk“, „neverk“, tad net patyrus 
netektį ir praėjus kuriam laikui 
po jos, gali atrodyti netinkama 
aplinkiniams rodyti savo tik-

po netekties – tad verkti, išsaky-
ti savo liūdesį yra visiškai nor-
malu ir net neatsiejama nuo ge-
dėjimo proceso. Ašaros mažina 
skausmą, nerimą. 

Nereikia klausyti stereotipi-
nių nuomonių apie tai, kiek tu-
rėtų trukti liūdesys. Kiekvieno 
žmogaus išgyvenimai yra labai 
asmeniški, tad nei kiti, nei jūs 
patys neturėtumėte apsibrėžti, 
kaip „derėtų jaustis“ tam tikru 
metu. Tiesiog leiskite sau būti. 

Kalbėkite apie savo 
jausmus

Dažnai žmonės, patyrę arti-
mojo netektį, užsisklendžia sa-
vyje, nes mano, kad tai jų rei-
kalas ir vieni turi susitvarky-
ti su savo jausmais. Tačiau vie-
nam tai padaryti ne visuomet 
lengva. Gedinčiam žmogui la-
bai svarbu išsišnekėti apie tai, 
kas įvyko, kaip jis dėl to jaučia-
si. Pokalbis turi gydančią reikš-
mę. Detalizuojant savo potyrius 
ir jausmus, juos pasakojant ki-
tam, sumažinamas susikaupęs 
skausmas, nerimas, išvengia-
ma tolimesnių neigiamų jaus-
mų protrūkių.

Remkitės į artimus 
žmones

Jeigu yra galimybė, atsigręž-
kite į kitus sau artimus žmo-
nes. Nebijokite pasirodyti sil-
pni ar ko nors negalintys, drau-
gai ar šeimos nariai tikrai nori 
jums padėti, tik kartais nežino, 
kaip. Pasakykite jiems, kokios 
būtent pagalbos norite, taip pa-
lengvinsite tiek savo, tiek ir jų 
gyvenimus. 

Rūpinkitės savimi
Išgyvenant netekties perio-

dą, labai svarbu gerai pasiilsė-
ti, išsimiegoti, kad atsigautų 
tiek kūnas, tiek ir protas. Tačiau 
reiktų neužmiršti ir įvairių veik-
lų, kurios jus visuomet džiugi-
no. Neturėtumėte pamiršti, kad 
mėgstate tvarkytis sode, užsiim-

ti rankdarbiais ar sportuoti. Jūsų 
gyvenimas nepasibaigia ir jūs 
turite teisę juo džiaugtis.

Psichologai siūlo netgi su-
sidaryti dienotvarkę, ką kokiu 
metu nuveikti. Kasdienė rutina 
padeda tvarkingai susidėlioti ir 
jausmus. 

Labai svarbu nepamiršti rū-
pintis savo sveikata. Posakis 
„sveikame kūne – sveika siela“ 
čia puikiai tinka. Gerai jaučian-
tis fiziškai ir mintys tampa švie-
sesnės. Tad reiktų nepamiršti ne 
tik sveikai maitintis, bet ir dau-
giau pajudėti, jei tik leidžia gali-
mybės. Juk pasivaikščiojus gerą 
pusvalandį gryname ore ir diena 
atrodo šviesesnė. Sunkiu perio-
du nereikia savęs bausti apribo-
jant visas džiuginančias veiklas. 

Neatsisakykite džiugių 
prisiminimų

Kai kurie žmonės, vos tik 
visiems laikams atsisveikinę su 
savo artimuoju, skuba atsikra-
tyti ir jo daiktų. Neverta sku-
bėti išmesti nuotraukų, laiškų, 
mažmožių, kurie primena ar-
timąjį. Senų albumų vartymas 
veikia kaip terapinė priemonė, 
žinoma, jau praėjus ūmaus siel-
varto etapui.

Jeigu nepavyksta 
susitaikyti su netektimi

Gedulo procesas gali trukti 
labai įvairiai. Tačiau jeigu dau-
giau nei metus laiko jaučiatės 
labai liūdni ar pikti, sutrinka 
miegas, esate nuolatos pavar-
gę, nenorite daryti to, ko anks-
čiau mielai imdavotės, pastebi-
te, kad nuolat esate įsitempęs ir 
to niekaip nepavyksta išspręs-
ti pačiam, tuomet vertėtų susi-
rūpinti. Šie simptomai – labai 
rimtas signalas, kad gedintis 
žmogus be pagalbos neįstengia 
įveikti netekties krizės. Tokiu 
atveju pagalbos reikia kreiptis 
į artimuosius, gydytoją ar psi-
chologą.

Milda viCKUTĖ

Imunine sistema (toliau – imu-
nitetas) vadinama speciali au-

dinių ir organų ląstelių sistema, 
kuri saugo organizmo genetinį 
pastovumą, gina nuo infekcinių 
ligų sukėlėjų, piktybinių ląstelių 
bei įvairių kitokių organizmui 
svetimų medžiagų. 

Nusilpusio imuniteto 
požymiai:

– greit pavargstama net ir 
nuo trumpalaikio, nelabai sun-
kaus darbo,

– dažnai jaučiamas pastovus 
nežinomos kilmės nuovargis,

– pastovus mieguistumas 
dieną arba, priešingai, nemi-
ga naktį,

– galvos skausmas, galvos 
„sunkumas“,

– peršalimo ligos,
– sunkiai gyjančios žaizdos, 

net ir nedideli nubrozdinimai,
– raumenų ir sąnarių mau-

dimas, nepaslankumas ar net 
skausmas.

Imuninė sistema: kas ją silpnina ir stiprina
Imunitetą silpnina:

– prastos ekologinės sąlygos,
– fizinis ir protinis pervargi-

mas, poilsio stoka,
– mikrobai,
– visi alkoholiniai gėrimai,
– rūkalai, toksinai, 
– gydytojo nepaskirtų anti-

biotikų vartojimas (ypač ilga-
laikis),

– rūkyti mėsos gaminiai,
– labai riebus maistas,
– kofeino turintys produktai 

(nesaikingai vartojami), 
– per mažas skysčių kiekis 

(ypač kokybiško vandens),
– cukrus (kai juo piktnau-

džiaujama), 
– vakarienė po 20 val. (ypač 

gausi),
– vidurių užkietėjimas, 
– nemiga, 
– skausmas, 
– niežėjimas, 
– neigiamos emocijos, 
– elektromagnetinis laukas,

– vibracija,
– radiacija,
– triukšmas.

Imunitetą stiprina: 
– grūdinimasis, 
– sveika mityba,     
– fizinis aktyvumas,  
– optimizmas, 
– maistas, turintis vitaminų 

A, B5, B6, C, D, E, F, PP,
– maistas, turintis šių minera-

lų: kalcio, cinko, seleno, magnio, 
geležies, jodo, mangano, 

– tinkamas darbo ir poilsio 
režimas.

Ypač naudinga vartoti: 
– jogurtą,      
– juodą rupią duoną,     
– jūros produktus (ypač jūros ko-
pūstus),     
– bičių produktus,      
– šviežias uogas,     
– šviežius vaisius,     
– šviežias daržoves,     
– riešutus (graikinius, lazdyno),    

– česnaką,     
– kruopas (išaugintas be che-

mikalų),     
– alyvų aliejų (šaltai spaustą).    
Pastabos. Kasdien organiz-

mą aprūpinant maistu, turinčiu 
nurodytų vitaminų ir minera-
lų, taip pat neužmirštant jogur-
to, per vienerius metus (be kitų 
priemonių) galima sustiprinti 
netgi pusamžių žmonių imuni-
tetą iki 60 proc. (tai leidžia kurį 
laiką efektyviai priešintis infek-
cijai). Beje, jogurtas ypač didi-
na imunitetą peršalimo ligoms, 
žarnyne stabdo puvimą, geriau 
už pieną (1,5 karto) aprūpina or-
ganizmą kalciu. Kasdien varto-
jant po 2 puodukus jogurto, po 
metų kraujyje padaugėja iki 500 
proc. (!) gama interferono (inter-
feronas – baltymas, pasižymintis 
antivirusiniu aktyvumu, turintis 
angliavandenių; interferonas ga-
minasi organizmo ląstelėse arba 
gaunamas iš žmogaus [donoro] 
kraujo leukocitų [baltųjų kraujo 

kūnelių]), saugančio organizmą 
nuo infekcijų. Kai susirgus infek-
cinėmis ligomis tenka vartoti an-
tibiotikų, labai svarbu neužmirš-
ti jogurto ligos metu ir dvi savai-
tes po jos.    

Romualdas OGinSKAS

Gedėjimo laikotarpiu, išgy-
venant išvardytas stadijas, įsi-
sąmoninti skaudžią realybę gali 
būti pernelyg sunku, todėl žmo-
gus gali atsiriboti, bandyti slo-
pinti išgyvenimus, tačiau to pa-
daryti beveik neįmanoma. Net 
ir užgožti jausmai po kiek laiko 
„išlenda“ ir primena, kad su ne-
tektimi nėra susitaikyta. 

Gedulas patyrus netektį gali 
užtrukti labai įvairiai – vieniems 
pakanka kelių mėnesių, kad su-
grįžtų į normalų kasdienį gyve-
nimą, kitiems gali prireikti metų 
ar net kelerių. Viskas priklauso 
nuo to, kaip žmogus išgyvena 
savo sielvartą. Dažniausiai ne-

ruosius jausmus ar neprideng-
ti veido nelabai nuoširdžia šyp-
sena. Dažnai norime pasirody-
ti stipresni nei esame, vidinius 
jausmus užgoždami bendromis 
frazėmis: „man viskas gerai“, „o 
kam dabar lengva?“, „susitvar-
kysiu“. Viskas gerai tol, kol lie-
kate nuoširdūs sau pačiam. Ar iš 
tiesų suprantate savo jausmus? 
Ar leidžiate jiems būti?

Leiskite sau liūdėti
Pirmas jausmas netekus ar-

timo žmogaus yra liūdesys. La-
bai svarbu yra leisti sau liūdėti. 
Nereikia slopinti kylančių jaus-
mų – ypač pirmais mėnesiais 
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Klausėte – 
atsakome: 

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Darbo rinkoje – 
neįgalieji

Gaminiai Lietuvos ir 
užsienio neįgaliesiems 

AB „Puntukas“ produkcijos 
asortimente – daugiau kaip 110 
įvairaus tipo neįgaliesiems skirtų 
gaminių. Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centro (TPNC) skel-
biamuose konkursuose dauge-
lį metų dalyvaujanti įmonė ša-
lies neįgaliesiems pernai patei-
kė 40 pavadinimų gaminių: nuo 
vaikams, suaugusiesiems skirtų 
vežimėlių, treniruoklių, stovų iki 
kliūtis kelyje įveikti padedančio 
prie aktyvių vežimėlių tvirtina-
mo trečiojo rato. 

Nemažą dalį savo gamina-
mos produkcijos „Puntukas“ 
eksportuoja į įvairias pasau-
lio šalis. Pagrindiniai eksporto  
partneriai: Rusija, Baltarusija, 
Kazachstanas, Estija, Latvija, Di-
džioji Britanija. Praėjusiais me-
tais eksportas įmonei padėjo už-
dirbti 4,8 mln. litų. 

Vicemerui A. Šešelgiui lan-
kantis „Puntuko“ gamybiniuo-
se padaliniuose, siuntos į Didžią-
ją Britaniją laukė paruošti spe-
cialūs rėmai, ant kurių tvirtina-
ma įvairi neįgaliesiems mobilu-
mo suteikianti įranga, stovai vai-
kams. Bendrovės gamybos di-
rektoriaus Aleksandro Volodko 
teigimu, anksčiau anglai šiuos 
rėmus užsakydavo Kinijoje, ta-
čiau per ilgi atlikimo terminai 
ir nepakankama kokybė paska-
tino ieškoti naujų partnerių, ga-
linčių pagaminti šią įrangą. To-
kių rėmų „Puntukas“ kiekvieną 
mėnesį pagamina maždaug už 
65 tūkst. litų.

A. Volodko aprodė itališkus 
metalo lankstymo įrenginius. Pa-
sak jo, būtent ši įranga – viena 
svarbiausių įmonėje. Be jos ne-
pavyktų pagaminti vežimėlių 
rėmų, kitos ne tik neįgaliesiems, 
bet ir medicinos, reabilitacijos įs-
taigoms reikalingos įrangos. 

Tenka ieškoti kompromiso
„Puntuko“ generalinio direk-

toriaus Vytauto Zimnicko nuo-
mone, rėmų gamybos perkėli-
mo į Lietuvą pavyzdys gana iš-
kalbingas. Vienkartine plataus 
vartojimo preke jis vadina ir Ki-

Atsako NDNT Sprendimų kon-
trolės skyriaus vedėjos pava-
duotoja UgNė gAlUškA .
Specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis gali būti nustatomas 
kartu su:

• Transporto išlaidų kompen-
sacijos poreikiu.

Specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis gali 
būti nustatomas kartu su:

• Transporto išlaidų kompen-
sacijos poreikiu;

• Specialiuoju automobilio įsi-
gijimo kompensacijos poreikiu.

Specialusis automobilio įsi-
gijimo kompensacijos poreikis 
gali būti nustatomas kartu su:

• Transporto išlaidų kompen-
sacijos poreikiu;

• Specialiuoju nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikiu.

Specialusis transporto išlai-
dų kompensacijos poreikis gali 
būti nustatomas kartu su:

• Specialiuoju automobilio įsi-
gijimo kompensacijos poreikiu;

• Specialiuoju nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikiu;

• Specialiuoju nuolatinės slau-
gos poreikiu.

 
Specialusis automobilio įsi-
gijimo kompensacijos porei-
kis kartu su nuolatinės slau-
gos poreikiu pagal teisės aktų 
nuostatas negali būti nustato-
mas kartu.

Taip pat norime pažymėti, kad 
tuo atveju, kai asmens specialieji 
poreikiai vertinami pakartotinai 
ir priimamas naujas sprendimas, 
anksčiau priimti sprendimai dėl 
specialiųjų poreikių nustatymo 
netenka galios, išskyrus atvejus:

• kai sprendimas buvo priim-
tas dėl specialiojo lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikio nustatymo, 
šis NDNT sprendimas galioja 
iki jame nurodyto termino pa-
baigos.

• kai priimamas naujas spren-
dimas dėl specialiojo lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikio nustatymo, 
anksčiau priimti NDNT spren-
dimai dėl specialiojo nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikio ir 
(ar) specialiojo transporto išlai-
dų kompensacijos poreikio nu-
statymo galioja iki juose nuro-
dyto termino pabaigos.

Skaitytoja J.K. klausia: „Jei 
man yra nustatytas slaugos 
poreikis, ar aš galiu kreiptis 
dėl automobilio kompensa-
cijos?“ Kadangi klausimas 
rūpi daugeliui, NDNT specia-
listų paprašėme paaiškinti, 
kokie specialieji poreikiai 
gali būti nustatomi kartu. 

Nustačius 
poreikį 
slaugai, 

automobilio 
kompensacija 
nepriklauso

„Puntukas“ gali gaminti ir 
sportinius vežimėlius

AB „Puntukas“ – vienin-
telė neįgaliųjų techniką 
Lietuvoje gaminanti, ją 
pritaikanti individualiai 
išskirtiniams poreikiams, 
vežimėlius, vaikštynes, 
kitas techninės pagal-
bos priemones remon-
tuojanti įmonė. Neįga-
liesiems skirtų gaminių 
asortimente – ir aplin-
kos bei būsto pritaikymo  
programas įgyvendinti 
padedantys keltuvai. Ga-
minant šias priemones 
dalyvauja ir neįgalūs dar-
buotojai. „Puntuke“ apsi-
lankęs socialinės apsau-
gos ir darbo viceministras 
Algirdas Šešelgis domė-
josi įmonės gaminama 
produkcija, galimybėmis 
neįgaliųjų poreikiams 
naudoti daugiau lietuviš-
kų gaminių.

nijoje gaminamus vežimėlius ne-
įgaliesiems. Pasak direktoriaus, 
apmaudu, kad Lietuvoje kons-
truojami vežimėliai stumiami iš 
rinkos – jų savikaina yra dides-
nė nei kiniškų, todėl jie pralaimi 
konkurencinę kovą TPNC skel-
biamuose konkursuose. „Pun-
tuko“ gaminami titaniniai ve-
žimėliai (A. Volodko teigimu, 
daugiau niekas tokių nedaro), 
jais besinaudojančių neįgalių-
jų nuomone, nenusileidžia gar-
sių užsienio firmų siūlomai pro-
dukcijai. 

A. Šešelgis pripažino, kad 
dėl ribotų TPNC finansinių ga-
limybių, viešųjų pirkimų būdu 
perkant vežimėlius tenka laiky-
tis mažiausios kainos kriterijaus. 
Šių techninės pagalbos priemo-
nių poreikis vis dar tebėra dides-
nis, nei TPNC gali aprūpinti, to-
dėl tenka ieškoti kompromisinio 
varianto, kad žmonėms nereikė-
tų ilgai laukti vežimėlio. 

A. Šešelgis apžiūrėjo ir „Pun-
tuko“ gaminamus keltuvus.  
A. Volodko pasakojo, kad ben-
drovė gamina tiek vertikalius, 
tiek nuožulnius keltuvus, skir-
tus ir pastatų išorei, ir jų vi-
dui. „Puntuko“ keltuvai palen-
gvina galimybes studijuoti Vil-
niaus universiteto Filosofijos fa-
kultete besimokantiems neįga-
liesiems, jų dėka sunkiai judan-
tiems žmonėms prieinamos tapo 
Valdovų rūmų požemių ekspo-
zicijos. „Puntukas“ nuolat lai-
mi ir Vilniaus miesto neįgaliųjų 
būsto pritaikymui būtinos įran-
gos konkursus. 

Techninės pagalbos 
priemonių remontas – 

reikalinga paslauga 
A. Šešelgio nuomone, labai 

svarbu, kad neįgaliesiems būtų 
užtikrinta galimybė greitai ir ko-
kybiškai susiremontuoti jų turi-
mas techninės pagalbos priemo-
nes. Ši paslauga leidžia sutaupy-
ti nemažai valstybės lėšų, mat 
užuot skyrus neįgaliajam naują 
priemonę, kur kas ekonomiškiau 
sutaisyti ar atnaujinti turimą. Pa-
siteisino ir TPNC inicijuota ne-
naudojamų techninės pagalbos 
priemonių grąžinimo tvarka. 

Apsilankęs „Puntuko“ tech-
nikos remonto bare, viceminis-
tras atkreipė dėmesį, kad didžio-
ji remontuojamos technikos da-
lis – palydovo valdomi neįgalių-
jų vežimėliai. Pasak A. Volodko, 
dažniausiai remontuojami Kini-
joje gaminti vežimėliai. Akty-
vaus tipo vežimėlius neįgalieji 
stengiasi įsigyti iš pasaulyje ži-
nomų firmų gaminiais prekiau-
jančių įmonių, todėl jie gerokai 
patvaresni. 

Vilniaus apskrities neįga-
liuosius aptarnaujantis „Puntu-
ko“ remonto baras turi sukau-
pęs gausias reikalingų detalių at-
sargas. Tai užtikrina, kad atvež-
ta taisyti neįgaliųjų technika čia 
neužsistovi, o darbams užtrukus 
ilgiau, žmogus aprūpinamas pa-
kaitine priemone. 

Laukia diskusija dėl 
ateities

Socialinės apsaugos ir dar-
bo viceministro A. Šešelgio nuo-
mone, sava neįgaliesiems skirtų 
techninės pagalbos priemonių 
gamykla, sukūrusi darbo vie-
tas  ir patiems neįgaliesiems – 
reikalinga. Tai patvirtina ir fak-
tas, jog nepaisant atviros rinkos, 
„Puntukas“ jau 22 metus gamina 
šią produkciją, ji turi paklausą. 
V. Zimnicko teigimu, bendrovė 
galėtų gaminti kur kas daugiau 
šios technikos. Viceministras su-
tiko, kad artimiausiu metu būti-
na aptarti galimybes, kaip išplės-
ti lietuviškos produkcijos neįga-
liesiems gamybos apimtis, tačiau 
kartu atkreipė dėmesį, jog rei-
kia pagalvoti ir apie tai, kad ne-
iškreiptume rinkos. 

Neseniai Valstybinis studi-
jų fondas nupirko ir Lietuvos 
sporto universitetui perdavė 5 
krepšiniui žaisti pritaikytus ve-
žimėlius. A. Šešelgis domėjo-
si „Puntuko“ galimybėmis ga-
minti sportinius vežimėlius. Gal 
ateityje nereikėtų žvalgytis po 
užsienio rinkas? Juolab kad ku-
riami nauji klubai, į kuriuos su-
sibūrusiems neįgaliesiems labai 
praverstų tokia technika. Vice-

ministras prisiminė neseniai da-
lyvavęs Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų sporto klubo, vadovaujamo 
žinomo neįgalaus sportininko 
Tomo Kairio, atidarymo rengi-
nyje, stebėjo parodomąjį krepši-
nį vežimėliuose. Jis neabejojo, jog 
ši aktyvi sporto šaka sudomintų 
nemažai neįgaliųjų, įtrauktų juos 
į aktyvų gyvenimą. 

V. Zimnickas patikino svečią, 
kad „Puntukas“ jau turi tokių ve-
žimėlių gamybos patirties, sėk-
mingai bendradarbiauja su Pa-
rolimpiniu komitetu. „Puntuke“ 
gaminamų krepšiniui skirtų ve-
žimėlių kaina 20–30 proc. mažes-
nė nei atvežamų iš Europos šalių. 

Pasak „Puntuko“ generali-
nio direktoriaus, bendrovė atvi-
ra visokioms naujovėms. Ką tik 
pradėtos derybos dėl elektrinio 
rato gamybos šioje bendrovėje. 
A. Šešelgis pritarė, kad toks ga-
minys šalies neįgaliesiems labai 
reikalingas, jis suteikia kur kas 
daugiau savarankiškumo, ir tei-
giamai įvertino pažangioms idė-
joms įgyvendinti vienijamas šioje 
srityje dirbančiųjų pajėgas. 

Aldona DeLTUvAiTĖ
Autorės nuotr. 

Algirdas Šešelgis (dešinėje) ir Aleksandras Volodko apžiūri „Puntuko“ re-
monto barą.

„Puntuko“ remonto baro meistrams darbo niekada netrūksta.
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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, kovo 3 d. 
9.00 Kobra 11 (138) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žings-
nio. Būstas (kart.). 12.00 Premjera. 
Miestelio ligoninė (4/4). 13.00 Sti-
lius (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (342) N-7. 17.00 Kobra 11 (139) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Premjera. Nai-
sių vasara (38). 19.20 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dėme-
sio centre. Ved. Edmundas Jakilai-
tis. 21.45 Teisė žinoti. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro 
žinios. 23.15 Dokumentinio kino va-
karas. Premjera. „Costa Concordia“. 
Žvilgsnis iš arti. JAV, 2012 m. (Sub-
titruota). 0.15 Senis (342) (kart.) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, kovo 4 d. 
9.00 Kobra 11 (139) (kart.) N-7. 

10.00 „Eurovizijos“ dainų konkurso 
nacionalinės atrankos finalas (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(4/5). 13.00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (343) N-7. 17.00 Kobra 11 (140) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (39). 19.20 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Premjera. Prisikėlęs faras (4/9). 0.15 
Senis (343) (kart.) N-7. 1.30 Dėme-
sio centre (kart.). 

Trečiadienis, kovo 5 d. 
9.00 Kobra 11 (N-7. 140) (kart.). 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (4/6). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (344) N-7. 17.00 Kobra 11 (141) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (40). 19.20 Bėdų turgus. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Isto-
rijos detektyvai. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.15 Premjera. Prisikėlęs faras 
(4/10). 0.15 Senis (344) (kart.) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 6 d. 
9.00 Kobra 11 (141) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/7) 
13.00 Bėdų turgus (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.50 Senis (345) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (142) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (41). 
19.20 Taip. Ne. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dė-
mesio centre. 21.45 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Tamplierių kraujas (1) N-7. 1.15 Se-
nis (345) (kart.) N-7. 2.30 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, kovo 7 d. 
9.00 Kobra 11 (142) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (38 – 41) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (4/8) 
13.00 Taip. Ne. (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (346) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (143) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.40 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 19.00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Tam-
plierių kraujas (2) N-7. 1.15 Senis 
(346) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, kovo 7 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 8.00 Pagalbos 
ranka. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Dže-
ronimas (17). 9.25 Premjera. Maža-

sis princas (8). 9.50 Premjera. Aviu-
kas Šonas (4/3). 10.00 Linksmo-
ji knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Valgyti, badauti ir ilgai gyven-
ti. Didžioji Britanija, 2012 m. 13.00 
Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų 
TV konkursas „Dainų dainelė 2014“. 
15.00 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (subtitruota). 15.30 Pasaulio pa-
norama. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Lyderių turnyras „Ži-
nių riteriai ir damos“. 19.50 Visi na-
mie. Artistai – Giedrius Savickas ir 
Arūnas Sakalauskas. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Koncertas „Gražiausios dainos mo-
terims“. 23.00 Samdomo žudiko die-
noraštis. Trileris. JAV, 1991 m. N-14. 
0.55 Pasaulio dokumentika. Valgyti, 
badauti ir ilgai gyventi. Didžioji Brita-
nija, 2012 m. (kart.).

Sekmadienis, kovo 8 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 horizontai. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 Džero-
nimas (18). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (9). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/4). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Premjera. 
Leonardas (9, 10). 11.30 Klausimė-
lis.lt 11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Australija. 
Keliautojo laiku vadovas. Ankstyvo-
sios dienos. JAV, 2012 m. 1 d. (sub-
titruota). 13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (1/9, 10) N-7. 15.00 
Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno 
„Žalgiris“ – Kėdainių „Nevėžis“. Per-
traukoje – 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 
Stilius. 18.30 Lietuvos balsai. Chorų 
„Eurovizija“. Pertraukoje – 20.30 Pa-
norama; 20.45 Savaitė. 22.15 Prem-
jera. Putinas grįžo. Dok. f. Prancūzi-
ja, 2014 m. (Subtitruota). 23.50 Ke-
lias į 2014 pasaulio futbolo čempiona-
tą. 3 dalis. 0.20 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (1/9, 10) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, kovo 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (20) (kart.). 7.25 
Simpsonai (320) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (8) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1845). 10.00 Benas ir 
Keitė (13, 14) N-7. 11.00 Šunų vieš-
butis. Filmas šeimai. JAV, Vokietija, 
2009 m. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(1). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(13). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (21). 14.30 Simpsonai (321) N-7. 
15.00 Rosarija (89) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (111) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (17) N-7. 20.00 Mafijos 
kronikos N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (29) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kerštas (17) N-14. 23.00 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (138) 
N-14. 0.00 Amerikiečiai (11) N-14. 
1.00 Kaulai (20) N-14. 1.50 Choras 
(7) N-7. 2.40 Eureka (14) N-7. 3.30 
Anarchijos vaikai (6) N-14. 

Antradienis, kovo 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). 7.25 Simpso-
nai (321) N-7. 7.55 Brazilijos ave-
niu (1) N-7. 9.00 Meilės sūkuryje 
(1846). 10.00 Benas ir Keitė (15, 16) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Būrys 
(24) N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(2). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(14). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (22). 14.30 Simpsonai (322) N-7. 
15.00 Rosarija (90) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (112) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pamiršk mane (18) N-7. 20.00 Prieš 
srovę N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (30) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Po kupolu (1) N-14. 
23.00 Pelkė (7) N-14. 0.00 Amerikie-
čiai (12) N-14. 1.00 Kaulai (21) N-14. 
1.50 Choras (8) N-7. 2.45 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (51). 3.30 Anarchi-
jos vaikai (7) N-14. 

Trečiadienis, kovo 5 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22). 7.20 Simp-
sonai (322) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (2) N-7. 9.00 Meilės sūkuryje 
(1847). 10.00 Paskutinis iš vyrų (1, 
2) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Būrys 
(25) N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(3). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(15). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (23). 14.30 Simpsonai (323) N-7. 
15.00 Rosarija (91) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (113) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (19) N-7. 20.00 Obelis 
nuo obels (8) N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (31) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (23) N-14. 23.05 Pelkė (8) 
N-14. 0.05 Amerikiečiai (13) N-14. 
1.05 Kaulai (22) N-14. 2.00 Choras 
(9) N-7. 2.50 Penktadienio vakaro ži-
buriai (52). N-7. 3.40 Anarchijos vai-
kai (8) N-14. 

Ketvirtadienis, kovo 6 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23). 7.20 Simp-
sonai (323) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (3) N-7. 9.00 Meilės sūkuryje 
(1848). 10.00 Paskutinis iš vyrų (3, 
4) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Būrys 
(26) N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai 
(4). 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(16). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (24). 14.30 Simpsonai (324) N-7. 
15.00 Rosarija (92) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (114) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (20) N-7. 20.00 Kelionė 
pas šamaną N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (32) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Žalioji enciklopedi-
ja. 22.00 Porininkai (7) N-14. 23.05 
Kaulai (22) N-14. 0.05 24 valandos 
(1) N-14. 1.00 Kaulai (23) N-14. 1.55 
Choras (10) N-7. 2.45 Penktadienio 
vakaro žiburiai (53). N-7. 3.35 Anar-
chijos vaikai (9) N-14. 

Penktadienis, kovo 7 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas Plačiakelnis (24). 7.20 Simp-
sonai (324) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (4) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1849). 10.00 Paskutinis iš vyrų (5, 
6) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Vieš-
nios iš praeities (1) N-7. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (5). 13.30 Gufis ir 
jo sūnus Maksas (17). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (25). 14.30 Simp-
sonai (325) N-7. 15.00 Rosarija (93) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (115) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Šrekas. Anima-
cinė komedija. JAV, 2001 m. 21.15 
Melas vardan tiesos. Komiškas tri-
leris. JAV, 1994 m. N-7. 0.10 Devy-
ni jardai. Kriminalinė komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 2.05 Rikošetas. Krimi-
nalinė drama. JAV, 2011 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (14). 7.30 
Bidamanų turnyras (4). 8.00 Smur-
fai (18). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (8). 9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Švelnusis Benas. 
Filmas šeimai. JAV, 2002 m. 13.00 
Virtualūs priekabiautojai. Drama. 
Kanada, 2011 m. N-7. 14.55 Kame-
lotas (3) N-7. 16.00 Virtuvė (3) N-7. 
16.40 Kvieskite daktarą! N-7. 17.10 
Ekstrasensai tiria (45) N-7. 18.20 Eu-
rojackpot. Loterija. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Mados teismas. 21.00 Be įsi-
pareigojimų. Komedija. JAV, 2011 
m. N-14. 23.10 Malena. Drama. Ita-
lija, 2000 m. N-7. 1.00 Nerimo die-
nos. Romantinė drama. JAV, D. Bri-
tanija, 2008 m. N-7. 

Sekmadienis, kovo 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (15). 7.30 
Bidamanų turnyras (5). 8.00 Smur-
fai (19). 8.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (9). 9.00 Sportuok su mu-
mis. 9.30 Statybų TV. 10.00 Laikas 
keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 11.00 
Daktaras Dolitlis 2. Komedija. JAV, 
2001 m. 12.50 Kietos merginos. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2006 m. N-7. 
14.55 Kamelotas (4) N-7. 16.00 Vir-
tuvė (4) N-7. 16.40 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.10 Ekstrasensai tiria (46) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės 
komentarai. 19.30 Šuolis! 22.30 Ko-
votojai. Veiksmo drama. JAV, 2011 
m. N-14. 1.15 Devyni jardai. Krimi-
nalinė komedija. JAV, 2000 m. N-7. 

Pirmadienis, kovo 3 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (34). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (4). 7.20 Na, palauk! 
(17) (kart.). 7.30 Pelenė. 1979 m. Ani-
macinis f. Rusija, 1979 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (98) N-7. 8.50 
Kodas. L.O.B.I.A.I. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. (kart.) N-7. 11.10 Žaislų isto-
rija 2 (kart.). Animacinis f. JAV, 1999 
m. 12.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(1). 13.25 Na, palauk! (18). 13.45 
Kaip liūtukas ir vėžlys dainą daina-
vo. Animacinis f. Rusija. 13.55 Au-
dra (81) N-7. 15.00 Atpildas (62) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo...
Iki... 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Juo-
dasis sąrašas (5) N-7. 23.10 Judan-
tis objektas (5) N-7. 0.10 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (53) 
N-7. 1.05 Karališkos kančios (7) N-7. 
2.00 Žmogus juodu apsiaustu (6) N-7. 

Antradienis, kovo 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (35). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (5). 7.20 Na, pa-
lauk! (18) (kart.). 7.40 Kaip liūtu-
kas ir vėžlys dainą dainavo. Anima-
cinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (99) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.30 KK2 (kart.) 
N-7. 10.25 Nuo...Iki... (kart.). 11.30 
Mano vyras gali N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (2). 13.25 Mau-
glis. Pagrobimas. Animacinis f. Ru-
sija, 1968 m. 13.55 Audra (82) N-7. 
15.00 Atpildas (63) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2. N-7. 20.25 PREMJERA 
Pagalbos skambutis N-7. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Atpildas. Veiksmo f. JAV, Vokie-
tija, 2003 m. N-14. 0.20 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (54) 
N-7. 1.15 Karališkos kančios (8) N-7. 
2.10 Žmogus juodu apsiaustu (7) N-7. 

Trečiadienis, kovo 5 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.20 Smal-
sutė Dora (36). 6.50 Tomo ir Džerio 
pasakos (6). 7.20 Mauglis. Pagrobi-
mas. Animacinis f. Rusija, 1968 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(100) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 KK2 (kart.) N-7. 10.25 Va-
landa su Rūta (kart.). 12.15 24 va-
landos (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3). 13.25 Mauglis. 
Paskutinė Akelos medžioklė. Anima-
cinis f. Rusija, 1969 m. 13.55 Audra 
(83) N-7. 15.00 Atpildas (64) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Bai-
siausia mano gyvenimo savaitė (12) 
N-7. 21.05 Ponas Bynas N-7. 21.30 
Žinios. Verslas. 21.45 Renkamės Eu-
ropą. 22.10 VAKARO SEANSAS Be 
kompromisų. Veiksmo trileris. JAV, 
2011 m. N-14. 0.00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (55) 
N-7. 0.55 Karališkos kančios (9) N-7. 
1.50 Žmogus juodu apsiaustu (8) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (37). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (7). 7.20 Mauglis. 
Paskutinė Akelos medžioklė. Anima-
cinis f. Rusija, 1969 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (101) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 9.30 KK2 
(kart.) N-7. 10.25 Pagalbos skam-
butis (kart.) N-7. 11.25 KK2 penkta-
dienis (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (4). 13.25 Mauglis. 
Mūšis. Animacinis f. Rusija, 1970 m. 
13.55 Audra (84) N-7. 15.00 Atpildas 
(65) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Vertikali riba. 
Nuotykių f. JAV, Vokietija, 2000 m. 
N-7. 0.35 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (56) N-7. 1.30 
Ties riba (18) N-14. 2.25 Sveikatos 
ABC (kart.). 

Penktadienis, kovo 7 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (38). 6.50 Tomo ir 
Džerio pasakos (8). 7.20 Mauglis. 
Mūšis. Animacinis f. Rusija, 1970 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(102) N-7. 8.50 Šokiai ant ledo (kart.). 
12.20 Baisiausia mano gyvenimo sa-
vaitė (12) (kart.) N-7. 12.55 Kempi-

niukas Plačiakelnis (5). 13.25 Mau-
glis. Sugrįžimas pas žmones. Ani-
macinis f. Rusija, 1971 m. 13.55 Au-
dra (85) N-7. 15.00 Atpildas (66) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
PREMJERA Patrulis. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penkta-
dienis N-7. 21.00 Mano vyras gali 
N-7 22.15 Marlis ir aš. Komedija šei-
mai. JAV, 2008 m. N-7. 0.35 Beverli 
Hilso policininkas 3. Veiksmo kome-
dija. JAV, 1994 m. N-7. 2.35 Juodojo 
ežero paslaptis. Siaubo trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 

Šeštadienis, kovo 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (1). 6.55 Burtininkai (19). 
7.20 Įspūdingasis Žmogus-voras (3). 
7.45 Na, palauk! (1, 2). 8.10 Mano 
draugė beždžionėlė (13). 8.35 Benas 
Tenas. Supervisata (5). 9.00 Recep-
tų užkalbėtoja. 9.30 Padėkime aug-
ti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Inspek-
torius Gadžetas. Nuotykių komedija. 
JAV, 1999 m. 11.35 Džiunglių kara-
lius. Nuotykių komedija. JAV, 1997 
m. 13.25 Mano puikioji auklė (38). 
14.00 Didingasis amžius (52) N-7. 
16.20 Trys vyrai ir kūdikis. Komedija 
šeimai. JAV, 1987 m. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Tarzanas. Ani-
macinis f. JAV, 1999 m. 20.45 Ding-
ti per 60 sekundžių. Veiksmo trileris. 
JAV, 2000 m. N-7. 23.05 PREMJE-
RA Slėptuvė. Kriminalinis f. Prancū-
zija, 2012 m. N-7. 0.50 Apokalipsės 
pranašai. Mistikos trileris. JAV, 2009 
m. N-14. 2.35 Marlis ir aš. Komedi-
ja šeimai. JAV, 2008 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, kovo 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (2). 6.55 Burtininkai (20). 
7.20 Įspūdingasis Žmogus-voras (4). 
7.45 Na, palauk! (3, 4). 8.10 Teisingu-
mo lyga (1). 8.35 Benas Tenas. Su-
pervisata (6). 9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Berniukas – vilkiukas. Komedija 
šeimai. JAV, Kanada, 2010 m. N-7. 
11.40 Mafija. N-7. Komedija. JAV, 
1998 m. 13.25 Mano puikioji auklė 
(39, 40). 14.35 Didingasis amžius 
(53) N-7. 16.45 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
Alfa savaitė. 19.30 Šokiai ant ledo. 
23.10 Šioje šalyje nėra vietos senu-
kams. Kriminalinis trileris. JAV, 2007 
m. N-14. 1.35 Beverli Hilso policinin-
kas 3 (kart.) N-7. 

Pirmadienis, kovo 3 d. 
6.50 Gamta iš arti (kart.). 2014 

m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 9.00 Kedrų įlanka I (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (99) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (13) N-7. 15.00 Didžio-
ji sėkmė (13). 15.30 Avataras (61). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (100) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (5) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(5) N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Yra kaip yra. N-7. 21.30 Mirtinas nu-
meris. Trileris. Australija, Didžioji Bri-
tanija, 2007 m. N-14. 23.25 PREM-
JERA Tikras kraujas (1) N-14. 0.25 
Mentalistas (5) (kart.) N-7. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (100) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
9.00 Seni liūtai. Komedija. JAV, 2003 
m. (kart.). 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (100) (kart.) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (14) N-7. 15.00 Di-
džioji sėkmė (14). 15.30 Dreikas ir 
Džošas (1). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (101) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (6) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (6) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Padėkit tapti tėčiu. Romantinė kome-
dija. Australija, 2012 m. N-14. 23.20 
Tikras kraujas (2) N-14. 0.20 Menta-
listas (6) (kart.) N-7. 1.15 Prokurorų 
patikrinimas (101) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mentai (1, 2) (kart.) (N-7). 11.00 

Prokurorų patikrinimas (101) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (15) 
N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (15). 15.30 
Dreikas ir Džošas (2). 16.00 Proku-
rorų patikrinimas (102) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (7) N-7. 19.30 
Du su puse vyro (7) N-7. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Mano gyvenimas. Drama. JAV, 
1993 m. N-7. 23.45 Tikras kraujas (3) 
N-14. 0.45 Mentalistas (7) (kart.) N-7. 
1.40 Prokurorų patikrinimas (102) 
(kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 6 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (102) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (16) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(16). 15.30 Dreikas ir Džošas (3). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (103) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (8) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (8) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink 
mane. N-7. 21.30 Bronkso istorijos. 
Kriminalinė drama. JAV, 1993 m. 
N-14. 23.45 Tikras kraujas (4) N-14. 
0.45 Mentalistas (8) (kart.) N-7. 1.40 
Prokurorų patikrinimas (103) (kart.) 
N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 7 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Naujakuriai (2) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (103) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (17) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė 
(17). 15.30 Dreikas ir Džošas (4). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (104) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Jaunavedžiai (17, 
18) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (5) N-7. 21.30 Robotas polici-
ninkas. Aklas teisingumas. Veiksmo 
f. Kanada, 2000 m. N-14. 23.15 Mano 
gyvenimas (kart.) N-7. Drama. JAV, 
1993 m. 1.25 Prokurorų patikrinimas 
(104) (kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 8 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (64) N-7. 8.30 Atsargiai 
– moterys! (6) N-7. 9.00 Brydės. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Šefas rekomenduo-
ja. 10.30 Kviečiu vakarienės. 11.00 
Naujakuriai (3) N-7. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą. Teksasas (3) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(17, 18) (kart.) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (3) 
(N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai N-7. 19.30 
Tarp jaunų ir karštų. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2005 m. N-7. 21.30 MANO 
HEROJUS Iki mirties. Veiksmo trile-
ris. Bulgarija, Didžioji Britanija, JAV, 
Vokietija, 2007 m. N-14. 23.35 AŠ-
TRUS KINAS Krokodilas. Siaubo tri-
leris. JAV, 2000 m. S. 

Sekmadienis, kovo 9 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo 
(65) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasauly-
je su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadie-
nio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 
Sveikatos kodas. 12.00 Nacionali-
nė Geografija. Pavojingi susitikimai. 
Naminiai gyvūnėliai prieš plėšrūnus 
(2) N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (4) 
(N-7). 18.00 Mistinės istorijos (53) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Ke-
drų įlanka II. Drama. Kanada, 2013 
m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Legen-
da Nr.17. Biografinė drama. Rusija, 
2013 m. N-7. 23.40 Bronkso istori-
jos. Kriminalinė drama. JAV, 1993 
m. (kart.) N-14. 1.55 Bamba TV. S. 
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Jurgita Juškevičienė „Šiaulių krašte“ pasakoja apie socialinių 
būstų įvairovę ir atskleidžia priežastis, kodėl nejuda jo laukian-
čiųjų eilė.

Šiauliuose socialinio būsto lau-
kia beveik 1400 šeimų. Tačiau 
dalis, gavusios valdišką butą, jo 
atsisako. Štai socialinis butas pi-
etinėje miesto dalyje jau keletą 
mėnesių neišnuomotas. Namas 
tvarkingas, yra bendrija, neto-
li ugdymo įstaigos, prekybos 
centrai, rajonas irgi nėra iš pras-
čiausių. Butas penktame aukš-
te, kosmetinio remonto reikėtų, 
bet nėra labai apleistas. Būsto 
fondo poskyrio vyriausioji spe-
cialistė Živilė Jagutienė aiškina, 
kad laisvus butus stengiamasi iš-
nuomoti kuo greičiau, kad savi-
valdybei nereikėtų mokėti už jų 
išlaikymą. 10 jaunų šeimų, ku-
rioms butas buvo siūlomas, jo 
atsisakė. Priežastys įvairios: šei-
mai su mažu vaiku netiko penk-
tas aukštas, kitai – per mažai bal-
dų, trečiai – netiko mikrorajonas, 
nes tektų vaikus perkelti į kitą 
mokyklą ir pan. Šiuo metu vie-
na šeima jau tvarkosi dokumen-
tus įsikelti į šį butą.

O kitame Šiaulių centre esan-
čiame apleistame sename name, 
kuriame įrengti socialiniai būs-
tai, vienas butas tuščias, durys 
nerakintos, nors jame turėtų gy-
venti šeima. Langai seni, kiaurai 
košia vėjas. Kampe stovinti kros-
nis – labiau pavojinga, negu nau-
dinga. Vandentiekio name nėra. 
Kieme stovi šulinys, kuriuo dali-

jamasi su kitame name gyvenan-
čiais kaimynais. Tualetas – lauke.

Kitas butas miesto pakrašty-
je esančiame bendrabutyje – taip 
pat tuščias. Socialinė darbuotoja, 
kuri rūpinasi čia turinčia gyven-
ti šeima, sako, kad ji nuomojasi 
erdvų butą arčiau miesto centro. 
Tačiau kambarėlio bendrabutyje 
neatsisako. 

Ar yra galimybė nutrauk-
ti nuomos sutartį su asmeni-
mis, kurie negyvena socialinia-
me būste?

Pasak Šiaulių savivaldybės 
Turto valdymo skyriaus Būsto 
fondo poskyrio vedėjos Odetos 
Volungevičienės, Civilinis ko-
deksas tokios galimybės nenu-
mato, jeigu nuomininkas tvar-
kingai moka mokesčius. Tik teis-
mo tvarka galima iškeldinti nuo-
mininkus, jeigu jie nemoka nuo-
mos mokesčio ir mokesčių už ko-
munalines paslaugas arba ne-
tinkamu elgesiu trukdo aplin-
kiniams normaliai gyventi. Ne-
daug yra nuomininkų, kurie įsi-
gyja nuosavą būstą ar išvyksta 
gyventi kitur ir atsisako savival-
dybės buto.

2014 metų sąrašuose Šiau-
liuose socialinio būsto laukia 
1395 šeimos ir asmenys, iš jų 
221 neįgalusis. Kasmet sąrašai 
ilgėja, būsto gali tekti laukti 10 
metų ir ilgiau.

Socialinis būstas: nuo „laužo“ 
iki buto su baldais

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Pajūrio naujienose“ išspausdintame Aurimo Rapalio straips-
nyje pasakojama apie tai, jog neįgaliai merginai nebeliko vie-
tos dienos centre. 

Liko viena su neįgalia dukra

Salantiškė Rima Žiobakienė, au-
ginanti neįgalią 22-ejų metų du-
krą Moniką, nusivylusi valdinin-
kų sprendimu: jos atžalai, trejus 
metus lankiusiai Kretingos die-
nos veiklos centro Salantų pada-
linį, nuo šių metų vasario mėne-
sio užkirstas kelias būti ten ug-
domai.

R. Žiobakienė pasakojo, kad 
jos dukra nuo 6-erių metų lankė 
ugdymo įstaigas ir jokių dides-
nių problemų nebuvo kilę: nuo 
7-erių Monika pradėjo eiti į Sa-
lantų specialiąją mokyklą, kurią 
lankė iki pat jos uždarymo 2011 
metais. Vėliau, uždarius įstaigą, 
trejus metus lankė naujai atida-
rytą Kretingos dienos veiklos 
centro Salantų padalinį.

R. Žiobakienė neslėpė, kad 
dukrai diagnozuota sunki pro-
to negalia. Anot motinos, mer-
gina yra sudėtingo būdo, grei-
tai susierzina, pradeda save ža-
loti, jos elgesys trukdo kitiems 
centro lankytojams susikaupti 
darbui, jai reikia kuo ramesnės 
aplinkos. Kada padalinyje pa-
kako darbuotojų – ji buvo atski-
riama nuo visų, antrame aukšte 
turėjo savo vietą, su ja dirbo vie-
nas žmogus. Motinos teigimu, 
kai po metų Salantų padalinys 
pradėjo teikti trumpalaikės glo-
bos paslaugas, laisvų darbuoto-

jų nebeliko.
Problemą svarstė savivaldy-

bės komisija: buvo nutarta sa-
lantiškę išbraukti iš padalinio 
sąrašų. „Nebuvo nė kalbos apie 
darbuotojo skyrimą. Kelis kar-
tus pabrėžė – gauni pinigus, to-
dėl vaiko priežiūra – tavo rūpes-
tis. Įsitikinau, jog tiek neįgalu-
sis, tiek pensininkas – valdžios 
galvos skausmas, kurio norisi 
kuo greičiau atsikratyti“, – sako 
R. Žiobakienė. 

Šią problemą svarsčiusios 
komisijos narė savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Danutė Skruibie-
nė teigė, jog ne dėl lėšų taupy-
mo, o dėl merginos ligos speci-
fikos ji negalinti lankyti Salan-
tų padalinio, nes Dienos veiklos 
centras neturintis tam įgalio-
jimų bei galimybių. Kretingos 
dienos veiklos centro direkto-
rė Birutė Viskontienė paaiški-
no, kad rajone merginai reika-
lingas socialines paslaugas galė-
tų suteikti tik Padvarių sociali-
nės globos namai. Direktorė tei-
gė, kad jos vadovaujama įstaiga 
neteikia tokių paslaugų, kurios 
reikalingos merginai. Pagal cen-
tro nuostatus jį gali lankyti tie, 
kurie savarankiškai moka būti 
bendrame rate ir nekelia pavo-
jaus kitiems.

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neregiams – galimybės 
matyti

Žmogus, būdamas visiš-
kai paralyžiuotas ir galė-
damas pajudinti tik vie-
nos akies voką, parašo 
knygą. Skamba kaip fan-
tastinio filmo scenarijus? 
Ne, tokio siužeto filmas, 
pavadinimu „Skafandras 
ir drugelis“, nėra fantas-
tinis. Jis yra sukurtas re-
miantis tikra Žano Do-
minyko Baubi gyvenimo 
istorija. 

teigia viena iš nedaugelio moks-
lininkų, tiriančių retas paveldi-
mas tinklainės ligas.

I. Sliesoraitytė Tiubingeno 
akių ligų institute (Vokietija) 
dalyvavo kuriant ir tobulinant 
„Alpha-IMS“ implantų biosenso-
rinę dalį. Biosensorius – tai dirb-
tinis regos stimuliatorius, pasi-
žymintis unikalia ir labai intui-
tyvia vaizdo priėmimo ir elek-
trinio signalo perdavimo siste-
ma. Šiuo metu mokslininkė dir-
ba Paryžiaus akių ligų institute. 

I. Sliesoraitytės teigimu, šios 
technologijos kol kas gali būti 
naudingos tik tam tikrais aklu-
mo atvejais. Pirmiausiai šis me-
todas tinka pacientams, sergan-
tiems pigmentiniu retinitu. Pro-
gresuodama liga pažeidžia akies 
tinklainę, bet regimasis nervas 
yra sveikas ir regimoji smegenų 
žievė yra išsivysčiusi.

Žmonės, apakę dėl retų 
paveldimų tinklainės ligų, 
turi galimybę vėl matyti. 
Išvysti šviesą, formas, ju-
dančius objektus leidžia 
tinklainių implantai. Atei-
tyje, kaip teigia techno-
logijos mokslų daktarė, 
oftalmologė Ieva Slieso-
raitytė, šie implantai turė-
tų būti prieinami plačiai, 
o tobulėjant technologi-
joms – padėti ir žmonėms, 
kurie apako dėl kitų ligų.

Ateityje biosensoriai bus tai-
komi ir sergant kitomis akių ligo-
mis, pavyzdžiui, tokiomis kaip 
amžinė geltonosios dėmės dege-
neracija, galbūt ir kai kuriais įgy-
to aklumo atvejais.

Žmonių, sergančių pigmen-
tiniu retinitu, yra apie 1,5 mln. 
Šiuo metu pasaulyje yra apie 45 
mln. aklųjų, kurių kasmet pa-
daugėja maždaug 1–2 mln. Am-
žinės geltonosios dėmės dege-
neracijos dažnis yra maždaug 1 
atvejis tūkstančiui gyventojų. Tai 
dažniausia vyresnių nei 60 metų 
žmonių regėjimo praradimo 
priežastis išsivysčiusiose šalyse.

Tinklainės implantai gali būti 
įsodinami specializuotuose cen-
truose kruopščiai atrinktiems pa-
cientams. Šiuo metu aklieji, ku-
riems buvo įsodinti tinklainės 
implantai, skaičiuojami iki šimtų.

„Bičiulystės“ ir LRT inf. 

„Matomas vaizdas prime-
na nespalvotas fotografijas, tai 
užuomazginis regėjimas, kai 
matoma visai nedaug, tačiau vi-
siškai aklam žmogui tai leidžia 
orientuotis aplinkoje ir būti sava-
rankiškam. O tai yra labai daug, 
jei kalbame apie nereginčius 
žmones, kurių yra per 45 mln.“, – 

Gyvenimas  
apsivertė aukštyn  

kojomis
Žanas Dominykas Baubi – 

Paryžiaus gyventojas, gimęs 
1952 metais, buvo žinomas kaip 
garsaus prancūzų mados žurna-
lo „ELLE“ autorius, žurnalistas 
ir redaktorius. Gyvenimas Ža-
nui klostėsi puikiai: jo pavardė 
buvo linksniuojama įvairiau-
siuose to meto elito susitiki-
muose, šeimoje laimės taip pat 
netrūko – su žmona augino du 
žavius vaikus. 

Tačiau viskas apsivertė aukš-
tyn kojomis tuomet, kai jį, 43-
metį, ištiko insultas. Žanas 20 
dienų buvo komos būsenos, 
o pabudo visiškai kitoks, nei 
anksčiau. Jam buvo nustatyta 
labai reta neurologinė diagno-
zė – „įkalinimo“ sindromas. Šis  
sindromas pasireiškia būtent 
tuo, kad žmogus yra paraly-
žiuotas nuo galvos iki kojų pirš-
tų ir dažnai negali šnekėti, nors 
jo protas funkcionuoja taip pat 
puikiai, kaip ir iki insulto. 

Galima tik įsivaizduoti, kokį 
siaubą patyrė Žanas, buvęs la-
bai aktyvus vyras, kai suprato, 
kad nuo šiol bus įkalintas savo 
paties kūne. 

Bandymai išreikšti  
save

Vienintelis būdas, kuriuo vy-
ras dar pajėgė bent kiek bend-
rauti su išoriniu pasauliu, buvo 
jo gebėjimas judinti kairiosios 

Įkalintas savo kūne
akies voką. Žanas vis dar galė-
jo girdėti, jausti kvapus ir sko-
nį, bet niekaip neatrado būdo 
išreikšti savo mintims. Tai kėlė 
neapsakomų sunkumų, kadangi 
žmonėms sunkiai sekėsi supras-
ti, ko vyras nori, kaip jis jaučia-
si. Žmona ir vaikai nebemokėjo 
su juo bendrauti. 

Naujoji kalba
Žanas ilgai gulėjo reabilitaci-

nėje ligoninėje ir labai ilgai jautė-
si tarsi kalinys savo paties kūne. 
Kasdien pas jį ateidavo logope-
dė ir bandė atrasti būdą, kuriuo 
vyras galėtų komunikuoti su 
pasauliu. Galiausiai išmoko tai 
padaryti: logopedė skaitydavo 
abėcėlę ir Žanas turėdavo mirk-
telėti savo kairiąja akimi ties ta 
raide, kurią turėdavo omenyje. 
Tokiu būdu buvo sudaromi žo-
džiai, kuriuos Žanas norėdavo 
pasakyti. Taip pamažu logope-
dė ėmė susišnekėti su pacientu. 
Ji pastebėjo, kurios raidės „kal-
bant“ dominuoja ir jas išdėstė 
nuo dažniausiai iki rečiausiai 
naudojamų. Šiuo būdu pavyk-
davo gana greitai išsiaiškinti, ką 
Žanas nori pasakyti. 

Netikėtas vyro noras
Žanas neapsiribojo kasdie-

nėmis temomis. Po dviejų mė-
nesių naujosios kalbėjimo tech-
nikos mokymosi vyras, pade-
damas logopedės, pradėjo rašy-
ti savo memuarus. Akies mirk-
telėjimu jis nurodydavo, kurią 
raidę turi omenyje ir taip pama-
žu buvo rašomi knygos žodžiai. 

Žano vaizduotė buvo tokia 
pat nežabota, kaip ir iki nelai-
mės. Jis mintimis galėjo nuke-
liauti kur tik nori. Tad ir knyga 
buvo pavadinta „Skafandras ir 
drugelis“, turint omeny jo leng-
vą, tarsi drugelis, sielą, kuri įka-
linta kūne, varžančiame lyg ska-
fandras. 

Išleidus šiuos Ž. Baubi me-
muarus, po kelių dienų jis mirė. 
Tačiau paliko neįkainojamą tur-
tą – galimybę pažvelgti į žmo-
gaus, įkalinto savo kūne, vidi-
nį pasaulį. 

Pagal Žano memuarus buvo 
sukurtas filmas „Skafandras ir 
drugelis“, sulaukęs tarptautinio 
pripažinimo ir pelnęs daugybę 
nominacijų bei apdovanojimų. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma LUKOŠeviČiūTĖ

Kadras iš filmo „Skafandras ir drugelis“.

2014 m. vasario 27 d. – kovo 5 d., Nr. 8 (1177), „Bičiulystė“7 psl.



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“.

Rimtauto Vaickaus nuotr.Nuotraukų konkursui „Negalia – ne kliūtis“

Iš „Bičiulystės“  
bičiulių kūrybos

o
* * *
Juk šiandien taip ir neprašvito,
Tik baltas sniegas krito, krito
Ant juodo tako, ant stogų,
Ant tavo degančių delnų.

Juk šiandien taip ir neprašvito,
O laukiau taip saulėto ryto.
Su snaigėm suktis paslapčia,
Kol sutemos, kol dar delčia

Norėjau, bet neišdrįsau,
Kaip nusikaltusi žvelgiau,
O snaigės iš dangaus vis krito –
Joms nesvarbu, kad neprašvito...

* * *
Mėnuo tyliai
Prie lango priglus.
Tys šešėliai baltoj žolėje.
Nusileis man į delnus dangus
Ir mylės jis šią naktį mane...
Vėjas debesis vėl supešios,
Tarsi neverptas vilnas sklaidys,
Glostys šerkšnas dar liepų šakas
Ir šaltais pirštais veidą sugnybs...

* * *
Ilgiuosi beržo,
Saulėje iškaitinto,
Rasotų viržių,
Žemuogės kvapnios.
Ilgiuosi vasaros,
Geltono pienių aido
Ir žirgo, pasiklydusio laukuos,
Ir vėjo švilpesio,
Ir meldų šnaresio,
Ir žodžių šnabždesio
Jurginams prie tvoros,
Ilgiuosi bučinio,
Taip saulėje ištirpusio
Su priemaiša
Tos nuoskaudos tylios...

* * *
Aš rašysiu tau laišką kas dieną:
Ant dangaus, ant vandens, akmenų –
Trapią šilumą trokštu išsaugot,
Trapią šilumą tavo delnų.

Aš pasiųsiu su vėju tuos laiškus.
Jis paklys – niekada neatneš.
Tik išbėgs šermukšnėlė palaukėn,
Susigėdus karolius pames...

Išžarstys juos nedorėlis vėjas,
Kaip ir laiškus – kažkur išbarstys.
Tik naktim su manim vis dar klaidžios
Palaidūno akių ilgesys...

* * *
Tyliai, tyliai pasėdėsiu
Prie naktin
Atverto lango,
Į žvaigždėtą gilų dangų
Pasidėjusi akis.
Paklausysiu,
Kaip šešėliai,
Nuo pilkų namų pabėgę,
Savo paslaptis kuždės.
Tyliai, tyliai pasėdėsiu
Prie naktin atverto lango.
Kol nuraudusi iš gėdos
Ryto saulė patekės....

norinti apžiūrėti daugybę kny-
gų – ją domina lotynų-rusų, lie-
tuvių-rusų žodynai, botanikos 
žinynai. Taip pat moteris sakė 
besidominti stačiatikių kultū-
ra, todėl besižvalganti, kas nau-
jo apie tai išleista. N. Ščiukina – 
dailininkė, tad meno leidiniai, 
reprodukcijos, knygos apie ani-
maciją traukia jos akis ne ma-
žiau. Diana taip pat domisi dau-
geliu sričių – kultūra, literatūra, 
sociologija. 

Vaikystės pasaulis 
Vertas dėmesio renginys mu-

gėje – Elvinos Baužaitės knygos 
„Pasaulis po persiku“ (Seneliško-
sios Stefi atostogos) pristatymas. 
Tai – labai šiltas leidinukas, per-
smelktas persikiško švelnumo. 
Tai matyti vos paėmus jį: geltona-
me viršelyje puikuojasi didžiulis 
oranžinis persikas, puslapiai taip 
pat švelniai gelstelėję, na, o visą 
knygą puošia 20 šiltų dailininkės 
Ievos Židonytės sukurtų iliustra-
cijų, taip pat papildančių kuria-
mą šiltą nuotaiką. 

Kaip autorė teigia savo kvie-
time į pristatymo renginį, tai 
knygelė, pretenduojanti tap-
ti skaitytojų vaikystės namais. 
Knygoje mažoji Stefanija vasa-
roja pas senelę, šviesiame pa-
saulyje po persiku. O čia jai nu-
tinka patys nuostabiausi daly-
kai, kurie neatrodo niekuo ypa-
tingi. Šilti senelės pamokymai ir 
leidimas fantazuoti bei šėlti, ne-
skubrus maisto ruošimas sukuria 
bendrą laimės nuotaiką, kuri tur-
būt galima tik vaikystėje. 

Elvina – ypatinga autorė. Tai 
kartojo ne vienas knygos prista-
tymo dalyvis. Ne tik dėl to, kad 
turi 0 proc. darbingumo ir beveik 
visiškai negali judėti, bet labiau 
todėl, kad tokios būklės ji nenu-
leidžia rankų, siekia tikslų (bai-
gė ne tik vidurinę mokyklą, bet 
ir universitetą), taip pat nuolat ką 
nors kuria ir nenusimena, kad jos 
pasaulis jau ilgą laiką apsiriboja 
tik 4 kambario sienom. Juk vaiz-
duotė ir šiuolaikinės technolo-
gijos gali žmogų nunešti kur tik 
nori – ar į tolimiausius pasaulio 
kraštelius, ar į stebuklingą vai-
kystės pasaulį. 

Su reikliais autoriais 
įdomu dirbti

„Pasaulis po persiku“ – 5-oji 
Elvinos knyga. Pasak ją prista-
čiusios Almantės Šimkuvienės, 
ankstesnėje jos knygoje – esė rin-
kinuke „Aš ir tu tas pats žmo-
gus“ – labai daug pačios Elvi-
nos. Tarsi stebime pasaulį, išgy-
venamą gulint vienoje vietoje ir 
tik pro langą, kaip pro kaleidos-
kopą, stebint įvykius už jo. 5-oje 
knygoje taip pat daug autorės, 
tačiau ji čia atsiskleidžia kitaip. 
Jaučiama ypatingas santykis su 
senele. A. Šimkuvienės spėjimu, 
galbūt tokia seneliška meilė kny-

goje atsirado dėl to, kad pačią El-
viną vaikystėje dažnai prižiūrė-
davo močiutės. 

Šią E. Baužaitės knygą išlei-
do leidykla „Kalendorius“. Pa-
sak jos direktoriaus Aurelijaus 
Noruševičiaus, autorė buvo la-
bai reikli. Ji gerai žinojo, kokios 
knygos nori, taip pat kėlė dide-
lius reikalavimus tiek sau, tiek 
redaktoriams ar dailininkei. Pa-
sak direktoriaus, su tokiais auto-
riais malonu dirbti, nes rezulta-
tas būna geresnis. 

loje, jei gimei su juodomis ran-
komis? Kokią melodiją griežia 
stebuklingas smuikelis, atsidū-
ręs romų berniuko rankose? Ko-
dėl akla mergaitė gyvena pelkė-
je ir kaip ji ginasi nuo vienatvės?

Vienoje iš 6 pasakų – „Lai-
mės kūdikis“ – esama užuomi-
nų, kad karalių šeimoje gimsta 
vaikas, turintis Dauno sindromą. 
Tėvams, žinoma, sunku susitai-
kyti su tuo, kad jų sūnus niekad 
neskaitys išmintingų knygų ir 
netaps sosto paveldėtoju. Bet jis 
užauga šypsodamasis ir tampa 
karalystės laimės talismanu, be 
kurio žmonės tiesiog neįsivaiz-
duoja savo gyvenimo. 

Tai pasakos apie šių dienų 
socialines problemas – paty-
čias, kurių vaikas gali sulaukti 
iš bendraamžių, jei yra kitokios 
išvaizdos, turi neįgalumą, yra, 
pvz., romų tautybės ar emigra-
vę jo tėvai... Tačiau visos istorijos 
baigiasi laimingai. O svarbiau-
sia – ne kokiu nors stebuklingu 
būdu, bet pačių veikėjų pastan-
gomis. Taip skaitytojai (pasakos 
skirtos ikimokykliniam ir jau-
nesniam mokykliniam amžiui) 
nuo mažumės mokomi suvokti, 
kad gyvenimas vertingas savai-
me ir kad kiekvienas – tiek svei-
kas, tiek neįgalus žmogus – turi 
ką duoti visuomenei.

Tokių knygų yra nemažai. 
Gal ne kiekvienas žino, kad apie 
negalią – autizmą – rašoma net-
gi garsiajame Antuano de Sent 
Egziuperi apsakyme „Mažasis 
princas“. Pasak specialistų, šis 
kūrinys labai tiksliai atspindi 
berniuko autisto pasaulėjautą. 

Praktiški patarimai –  
ir apie negalią

Tarp gausybės leidinių mu-
gėje buvo nemažai skirtų ir prak-
tiniams negalios, sveikatos as-
pektams. Klaipėdos universite-
to leidykla išleido ne vieną kny-
gą apie slaugą: jos skirtos ser-
gančiųjų galvos smegenų in-
sultu, Parkinsono liga, išsėti-
ne skleroze, inkstų ligomis ar-
timiesiems. Besidomintieji galė-
jo įsigyti ar bent pavartyti leidi-
nį apie delfinų terapiją Lietuvos 
jūrų muziejuje. Ne vieną prakti-
nę knygą apie ligas ir jų gydy-
mą parengė ir Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetas. Pavyz-
džiui, knyga apie ligonių ir ne-
įgaliųjų masažą tikriausiai taip 
pat pravers ne vienam. Na, ži-
noma, liaudies medicinos pata-
rimų, žolinčių išminties – nors 
vežimu vežk. Svarbu tik atrink-
ti pelus nuo grūdų. Gausu ir mo-
tyvuojančių knygų, suteikiančių 
jėgų įveikti negalias ir negandas. 

Pagaliau Knygų mugė – tai 
kultūros šventė, kurioje net ne-
būtina pirkti knygų, galima tie-
siog džiaugtis ypatinga atmosfe-
ra, susitikimais su garsiais, my-
limais autoriais, koncertais ir ki-
tais renginiais. 

Aurelija BABinSKienĖ

Knygų mugė – kiekvienam ir apie visus

Elvinos elektroniniame laiš-
ke kaip credo įrašyta Deng Ming-
Dao mintis: „Kartą senas žmogus 
ėmė veisti sodą. Visi iš jo juokėsi. 
Kam sodinti medžius? Jie tikino, 
kad jis nesulauksiąs vaisių. Seno-
lis nepasidavė, vis tiek sodino, 
sulaukė žydėjimo ir ragavo vai-
sių. Mums visiems reikia tokio 
optimizmo, tokio vaikystės tyru-
mo ir vilčių.“ Ši citata labai pras-
minga – Elvina taip pat džiaugia-
si kiekviena diena ir siekia iš jos 
paimti kuo daugiau, nesvarsty-
dama, kam ji tai panaudos ir kas 
bus rytoj. Netgi visiškai nejudant 
galima pažinti pasaulį ir  jį kurti. 

Knygos apie  
toleranciją 

Kitas aspektas mugėje – ne-
galios tema literatūroje. Viena iš 
tokių, apie pagarbą kiekvienam 
asmeniui kalbančių knygų – 
Neringos Dangvydės „Gintari-
nė širdis“. Kaip jaustis mokyk- 

(atkelta iš 1 psl.)

Žodžiai
Iš praeities –
lyg nuo vaikystės
lopšio –
ateina žodžiai
ir kartojas atminty. 
Žali ir švelnūs
lyg vėjų išbučiuoti
žiemkenčiai
ir aštrūs
kaip saulėlydžių ugnis raudona.
Ateina žodžiai
ir kartojasi širdy...

Ramutė SARApinAviČienĖ
Kazlų Rūda

Ievos Židonytės iliustracijos knygai 
„Pasaulis po persiku“.
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