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Sėkminga integracija į darbo rinką stiprina neįgalių-
jų savivertę, leidžia pasijusti atsakingais už savo gyve-
nimą. Vis dėlto tai patiria nedaugelis. Lietuvoje iš 170 
tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų šiuo metu dirba tik 
apie 48 tūkst. Tai gerokai mažiau nei Europos Sąjungos 
vidurkis. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto po-
sėdyje, į kurį buvo pakviesti ir socialiniai partneriai (ne-
įgaliųjų nevyriausybinių organizacijų, socialinių įmonių 
atstovai ir kt.), dar kartą svarstytos neįgaliųjų integra-
cijos į darbo rinką problemos, ieškota būdų, kaip tobu-
linti užimtumo skatinimo sistemą. 

Integracijos keliu
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www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899
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8 611 29641
8 698 53495
8 616 70247

www.puntukas.lt

Civilinio kodekso 
pataisos užtikrins daugiau 

neįgaliųjų teisių 
Kovo pabaigoje Seimas 
patvirtino Civilinio ko-
dekso pataisas, kuriomis 
užtikrinamos didesnės 
psichikos ar proto sutri-
kimų turinčių asmenų 
teisės savarankiškai pri-
imti sprendimus. Pasak 
Lietuvos neįgaliųjų foru-
mo prezidentės teisinin-
kės Dovilės Juodkaitės, 
šito buvo siekta beveik 
10 metų. Įstatymą pasi-
rašius LR Prezidentei, jo  
nuostatos įsigalios nuo 
2016 m. sausio 1 d.

(nukelta į 5 psl.)

Neveiksnumas – tik 
konkrečiai sričiai 

D. Juodkaitės teigimu, pripa-
žinus neveiksniu žmogus nusto-
ja egzistuoti kaip subjektas. Jis 
yra nematomas, negirdimas, ne-
pripažįstamas, negali niekur pa-
teikti prašymo su savo parašu, 
priimti sprendimo dėl savo gy-
dymo ar kokių nors kasdienių 
veiklų. Naujai priimtos Civilinio 
kodekso pataisos numato 2 ge-
rus dalykus: neveiksnumas bus 
nustatomas tik konkrečiai sričiai, 
t. y. nebus galima automatiškai iš 
žmogaus atimti visų teisių. Taip 
pat atsiranda galimybė numatyti 
ribotą veiksnumą (iki šiol šis ter-
minas buvo taikomas tik priklau-
somybių turintiems žmonėms). 

Kitaip tariant, įsigaliojus 
naujosioms Civilinio kodek-
so pataisoms, teismas turės la-
bai konkrečiai kiekvienu atveju 
spręsti, ką asmuo gali, o ko ne. 
Pavyzdžiui, jei asmuo negali pri-
imti sprendimų dėl savo finansų, 
teismas neveiksnumą nustatys 
tik tai sričiai. Taip pat gali būti 
nuspręsta veiksnumą šioje sri-
tyje tik apriboti. 

D. Juodkaitė atkreipė dėme-
sį, kad neveiksnumo ir riboto 
veiksnumo nustatymo pasek- 
mės yra skirtingos. Neveiksnu-
mo atveju asmeniui skiriamas 
globėjas, kuris visais atvejais 
sprendžia, kaip globotiniui ge-
riau tvarkytis. Jei veiksnumas 
tik apribojamas, asmuo gali pri-
imti sprendimus pats, prižiūrint 
rūpintojui arba gavus jo suti-
kimą, t. y. paliekama galimybė 
pačiam iš dalies įgyvendinti sa-
vo teises. 

Alternatyvūs pagalbos 
būdai

Naujos redakcijos Civilinia-
me kodekse atsiranda ir nau-
jų alternatyvų neveiksnumui. 
Viena iš jų – galimybė pasirašy-
ti pagalbos priimti sprendimus 
sutartį. Žmogus, kuriam sunku 
savarankiškai priimti sprendi-
mus, gali susitarti (ir notariškai 
tai pavirtinti) su jo pasitikėjimą 
turinčiu asmeniu (šeimos na-
riu ar kitu), kad šis padės pri-
imti sprendimus. Vėl panašus 
pavyzdys – jei žmogui dėl ligos,  

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezi-
dentė teisininkė Dovilė Juodkaitė.

Didelis neįgaliųjų 
nedarbas – įsisenėjusi 

problema
Neįgaliųjų integraciją į darbo 

rinką remia valstybė – tai numa-
tyta Užimtumo rėmimo, Socia- 
linių įmonių įstatymuose. Pasi-
rengti darbui neįgaliesiems pa-
deda ir profesinės reabilitacijos 
programa. Deja, neįgaliųjų už-
imtumo skatinimo sistema ne-
pateisina lūkesčių – ji yra gana 
brangi ir... neefektyvi. Nors skai-

Neįgaliųjų įdarbinimo 
skatinimo sistema – brangi, 

tačiau nepateisinanti lūkesčių

čiuojama, kad šalyje yra apie 170 
tūkst. darbingo amžiaus neįga-
liųjų, darbo biržoje registruota 
tik kiek daugiau nei 11 tūkst. Jų 
į(si)darbinimo procentas per-
nelyg mažas, o darbdaviai skun-
džiasi nesulaukiantys motyvuo-
tų, tinkamai parengtų, reikiamų 
įgūdžių turinčių neįgaliųjų.

Seimo nario Rimanto Da-
gio nuomone, neįgaliesiems įsi-
darbinti nepadeda ir neefektyvi 
profesinės reabilitacijos sistema. 

Nors jai skiriama didelė valsty-
bės parama (kasmet į profesinę 
reabilitaciją nusiunčiama apie 
500 neįgaliųjų, o vieno žmogaus 
mokymas atsieina apie 3 tūkst. 
eurų), sulaukiama Europos Są-
jungos lėšų (kovo mėn. pradėtam 
įgyvendinti 3 metus truksian-
čiam projektui, numatančiam į 
profesinę reabilitaciją įtraukti 2 
tūkst. neįgaliųjų, skirta daugiau 
kaip 7 mln. 588 tūkst. eurų), net 
nėra duomenų, kiek žmonių įsi-
tvirtina darbo rinkoje. Darbo bir-
ža profesinės reabilitacijos prog- 
ramą baigusį neįgalųjį stebi tik 
pusę metų.

Socialinių įmonių vis daugė-
ja (2004 m. priėmus Socialinių 
įmonių įstatymą pradėjo veik-
ti 26 įmonės, planuojama, kad 
2015-aisiais bus 146), kasmet di-
dėja valstybės joms skiriama pa-
rama (atitinkamai nuo 2 mln. Lt 
iki 53 mln. Lt) ir 8 kartus išaugo 
šiose įmonėse dirbančių neįga-
liųjų skaičius. Tačiau darbo rin-
koje jie ilgai neužsibūna (viduti-
nė darbo trukmė – apie 6 mėn.). 
Neįgaliųjų nedarbas, palyginti 
su bendru nedarbu šalyje, – ke-
lis kartus didesnis. 

Kasmet Lietuvoje pirminis 
neįgalumas nustatomas apie 15 
tūkst. darbingo amžiaus asmenų. 
Nemaža jų dalis – dirbę, išsilavi-
nimą, įgūdžius, motyvaciją turė-
ję žmonės. Atsigavę po traumos 
ar ligos jie nori grįžti į gyvenimą, 
vėl dirbti, tačiau, pasak Lietuvos 
neįgaliųjų forumo atstovės Hen-
rikos Varnienės, jeigu socialinės 
įmonės jiems tegali pasiūlyti va-
lytojo darbą – tokia perspektyva 
šių žmonių nedomina. Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkas 
Zigmantas Jančauskis siūlo leisti 
neįgalius darbuotojus apmokyti 
ar perkvalifikuoti patiems darb-
daviams, subsidiją už tokį žmogų 
skirti ne profesinės reabilitaci-
jos centrui, o konkrečiai įmonei. 

Socialinių įmonių 
modelis tikslo nepasiekė

Lietuvoje šiuo metu veikia 
143 socialinės (64 iš jų sociali-
nės neįgaliųjų) įmonės. Jose dir-
ba apie 5 tūkst., arba 11 proc. 
iš visų dirbančių neįgaliųjų. Di-
džiąją daugumą jų sudaro 30–40 
proc. darbingumo lygį turintys 
asmenys, nors rengiant Sociali-
nių įmonių įstatymą buvo siekta 
paskatinti dirbti tuos asmenis, 
kuriems nustatytas 0–40 proc. 

Neįgalieji sudaro socialinės įmonės „Metras“ branduolį. Jiems pritaikytos 
darbo vietos ir techninė bazė.

Trakų neįgaliųjų užimtumo centre įdarbinama dalis čia profesinės reabilita-
cijos programą baigusių ir  bitininkauti išmokusių neįgaliųjų.

Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ukmergė: 

Marijampolė:

  Ukmergės rajono neį-
galiųjų draugijos sociali-
nė darbuotoja Laura Ki-
sielienė „Bičiulystei“ para-
šė apie tradicinę pavasarį 
rengiamą šventę.

Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Zita Kviklienė ir 
draugijos taryba tradiciš-
kai balandžio pradžioje 
pakvietė į ataskaitinį su-
sirinkimą-šventę „Su pa-
vasariu...“ Visi draugijos 
nariai, kaip kasmet, bu-
vo kviečiami pabūti kar-
tu, pasijuokti, padainuoti, 
pasveikinti jubiliatus.

Renginys vyko Ukmer-
gės kultūros centro dis-
kotekų salėje. Šventė pra-
sidėjo linksmais čigoniš-
kais motyvais, kuriais hu-
moro grupė „Trys mer-
gelės ir dobilėlis“ pradė-
jo humoristinį vaidinimą 
„Kaip arklys čigoną pa-
vogė“. Linksmieji čigonai 
pasveikino visus susirin-
kusius su gamtos atgimi-
mu ir kvietė būti tvirtus, 
atjaučiančius vienas kitą. 
Z. Kviklienė pasidžiaugė, 
kad salėje yra ne tik ne-
įgaliųjų, bet ir jų šeimos 
narių, artimųjų, taip pa-
brėžė, jog mes – lyg dide-
lė šeima. Įspūdžiais dali-

Tradicinė šventė „Su pavasariu...“

Atsiskaitė draugijos nariams

josi Neįgaliųjų draugijos 
narės Regina Šantarienė, 
Rima Pocienė, Daiva Ali-
šauskienė ir kt.

Pradėta nuo oficialio-
sios dalies, t. y. apžvelgta 
Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos veiklos atas-
kaita už 2014 metus. Pir-
mininkė nepagailėjo nei 
aštrių žodžių, nei pagyrų. 
Ji buvo pasiruošusi atsaky-
ti į visus iškilusius klausi-
mus ir išsklaidyti nesusi-
pratimus. Deja, klausimų 
taip ir nebuvo sulaukta...

Šventėje nestigo ir ma-
lonių akimirkų. Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
pagerbė 2014 metų jubi-
liatus. Išdalytos padėkos, 
atminimo suvenyrai, kiek- 

viena sukaktis palydėta 
melodingais muzikiniais 
sveikinimais, kuriuos at-
liko moterų vokalinis an-
samblis „Goda“ bei mote-
rų kvartetas „Kartos“.

Įstrigo draugijos pir-
mininkės pasakyti linkė-
jimai būti nuoširdiems, 
neabejingiems vieni ki-
tiems, negailėti paguodos 
žodžių, kad ir kokie gyve-
nimo sunkumai beužklup-
tų. Šie žodžiai sujaudino 
ne vieną salėje esantį. Vi-
siems susirinkusiems pir-
mininkė paskyrė savo so-
linę dainą „Rudens melo-
dija“. Ne vienas salėje sė-
dintis susimąstęs klausė-
si dainos ir braukė ašarą... 
Šis pirmininkės pasirody-

mas buvo palydėtas šiltais 
plojimais. 

Labai šiltai atsisvei-
kinta su buvusiomis an-
samblio „Goda“ daininin-
kėmis Zoja ir Genute.

Likome ne mažiau nu-
stebinti ir mišraus choro 
„Bočiai“, kuriame dainuo-
ja nemažai draugijos na-
rių, pasirodymo, o jų dai-
nos ne vieną nuskraidino 
į jaunystės metus. Visų di-
deliam nustebimui cho-
rui dirigavo nenuilstanti 
Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Z. Kviklienė. 

Šventėje išties buvo 
labai malonu ir gera, nes 
jautėme rūpestį, nuošir-
dumą, šventinę nuotaiką. 

 Neįgaliųjų draugijos na-
rė Anelė Černiauskienė 
informavo apie ataskaiti-
nį susirinkimą. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijo-
je vyko visuotinis ataskai-
tinis narių susirinkimas. 
Jame dalyvavo 97 draugi-
jos nariai. Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lina Cvir-
kienė pasveikino visus su 
praėjusiomis šventėmis. 
Susirinkime dalyvavo Ma-
rijampolės savivaldybės 
tarybos narys Alvydas Kir-
kliauskas. Kai susirinkimo 
pirmininkė Stasė Brokie-
nė suteikė žodį draugijos 
vadovei, ši sakė, kad la-
bai greitai prabėgo metai 
ir pasiūlė vėl mintimis su-
grįžti į praėjusius metus, 
pasidalinti įspūdžiais ir 
dar kartą prisiminti, kaip 
praleidome 2014-uosius. 
Ji informavo, kad per me-
tus netekome 5 draugijos 
narių ir paprašė tylos mi-
nute pagerbti jų atminimą. 
Savo ataskaitoje Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė in-
formavo, kokius projektus 
vykdė, kiek ir kokių pas-
laugų gavo draugijos na-
riai. Ji papasakojo apie kie-
kvieną projektinę veiklą. 

Pirmininkė paminėjo, 
kad draugijos nariai buvo 
išvykę į tradicinę Lietuvos 
neįgaliųjų šventę Pasvalio 
rajone Talačkonių kaime, 
lankėsi Alytaus sporto ir 

rekreacijos centre vyku-
siame bendruomenių ren-
ginyje „Lietuvos regionų 
pažintuvės“, ilsėjosi Gin-
taro poilsiavietėje Jurge-
žeriuose (Marijampolės 
savivaldybėje), Šventosios 
mokymu ir reabilitacijos 
centre, taip pat Lenkijo-
je, Šilainėje, kiti dalyva-
vo šventėje „Tau, Vilniau“. 
Draugijos nariai taip pat 
dalyvavo sporto renginy-
je „Olimpinė mylia“, var-
žybose, kurias organiza-
vo Šakių rajono neįgalių-
jų draugija. 79 draugijos 
nariai lankė baseiną „Svei-
katos banga“, už tai esame 
dėkingi Marijampolės sa-
vivaldybės Socialinių pas-
laugų skyriui. Marijam-
polės kavinėje „Akmeni-
nė kerpė“ buvo paminėta 
Tėvo diena. Taip pat drau-

gijos nariams išdalijama 
labdara. Kiekvienas drau-
gijos narys per Marijam-
polės televiziją buvo pa-
sveikintas su gimtadieniu, 
už tai dėkingi Marijampo-
lės televizijos direktoriui 
Stasiui Baubliui. Draugi-
jos nariai senuosius metus 
palydėjo ir naujuosius su-
tiko Marijampolės „Rūtos 
kavinėje“. Čia ne tik grojo 
muzika, bet ir skambėjo 
dainos, buvo kuriamos ir 
skaitomos eilės, vyko ap-
dovanojimai ir aukcionas.

Buvo perskaityta ir 
finansinė ataskaita. Abi 
ataskaitos įvertintos ge-
rai. Svarstant einamuosius 
klausimus, buvo spren-
džiamas stojamojo ir nario 
mokesčio dydis. Draugijos 
pirmininkė įteikė padėkos 
raštus visiems projekto 

vykdytojams, finansinin-
kei ir tarybos nariams. 
Buvo dar kartą prisiminti 
tie draugijos nariai, kurie 
ataskaitiniu laikotarpiu 
šventė savo gražų jubilie-
jų, jiems buvo įteiktos at-
minimo dovanos. Gražių 
žodžių Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei negailė-
jo ansamblio „Gija“ nariai, 
draugijos narės Roma Šve-
dienė, Jūratė Rubinienė. 
Pastaroji dar paskaitė sa-
vo kūrybos eilėraščių.

Po susirinkimo visus 
džiugino folkloro ansam-
blis „Gija“, vadovaujamas 
Danės Jančienės. Jo na-
riai ir dainavo, ir vaidino. 
Šventės dalyviai negailėjo 
ansambliui šiltų plojimų. 
Dainuojant dainą „Jaunys-
tės godos“, visa salė daina-
vo atsistojusi. 

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė parengė ne vieną ansamblį. 
Žinomiausias iš jų – „Goda“.  

Išmintis byloja, kad įsimylėjus kaštonams žydint, 
meilė tęsis amžinai. Tik klausimas, o kurgi tą mei-

lę sutikti ir kaip suspėti, kol jie nužydės? 
Dažniausiai žmonės savo antrąją pusę sutinka 

mokydamiesi ar studijuodami, darbe, laisvalaikiu, 
kiti galbūt visai netikėtomis aplinkybėmis. Šiandie-
nos technologijų amžiuje daugėja pažinčių interneto 
erdvėse. Ten galima rasti ir galybę tikslinių pažinčių 
svetainių, kurios atliepia skirtingus ieškančiųjų po-
reikius. Pavyzdžiui, galima rasti draugą pagal rasę, 
religinius įsitikinimus, seksualinę orientaciją, netgi 
pagal DNR suderinamumą. Yra ir pažinčių svetainių, 
skirtų neįgaliesiems arba su jais norintiems susipa-
žinti įgaliems asmenims. 

Įvedus vos keletą raktinių žodžių, interneto paieš-
kos sistema pateikia gausybę tarptautinių mokamų 
ir nemokamų neįgaliųjų pažinčių svetainių: www.
thedisableddating.com, www.dating4disabled.com, 
www.disabledpassions.com ir kt. Kai kurios iš jų dar 
siauresnės, skirtos, tarkim, turintiems judėjimo, re-
gos, klausos, somatinių sutrikimų ar asmenims su 
amputuotomis galūnėmis... Taip pat tokiuose pusla-
piuose dažnai nurodoma, kaip suprantama negalia 
ir kas konkrečiai gali būti šios svetainės vartotojai. 

Pažinčių svetainių kūrėjai teigia, kad daug negalią 
turinčių asmenų lieka vieniši visą gyvenimą. Visiems 
žmonėms nėra lengva užmegzti romantinius santy-
kius, tačiau tai dar sudėtingiau turint negalią. Tokio 
tipo svetainės remiasi požiūriu, jog negalia yra tik 
dalis asmens tapatumo ir jokiu būdu neturėtų tapti 
kliūtimi sutikti savo antrąją pusę. Tačiau jeigu nega-
lia įgyta neseniai, rekomenduojama pirmiausia skirti 
laiko sau – apsiprasti su pasikeitusiu kūnu.

Neįgalūs asmenys šias pažinčių svetaines renka-
si dėl kelių priežasčių. Pirmiausia dėl patirtų nesėk- 
mių ieškant draugo bendrose pažinčių svetainėse. 
Daugeliui atskleidus negalios faktą, jie būdavo api-
pilami galybe klausimų apie negalią arba su jais tie-
siog nustodavo bendrauti. O juk žmonės su negalia 
nenori visą laiką kalbėti apie savo sutrikimą, teisin-
tis ar aiškinti. Visų antra, kaip teigia puslapių neįga-
liesiems kūrėjai, šitie žmonės „plaukia ta pačia valti-
mi“. Taigi tikimasi, jog čia prisijungusieji sulauks di-
desnio supratimo, empatijos. Galiausiai, nors ir retai, 
tačiau pasitaiko, kad bendrose svetainėse neįgalie-
siems rašo fetišistai. 

Vienas pagrindinių tokių pažinčių svetainių iš-
šūkių yra padaryti šiuos puslapius saugius ir pati-
kimus negalią turintiems asmenims, taip pat išlai-
kyti atvirus ir prieinamus įgaliesiems, dėl skirtingų 
priežasčių norintiems su jais susitikinėti. Kai kurio-
se svetainėse įgalieji netgi turi konkrečiai įvardinti 
priežastis, kodėl jie nori susitikinėti būtent su nega-
lią turinčiu asmeniu. 

Lietuvoje taip pat jau yra sukurta pirmoji neįga-
liųjų pažinčių svetainė – www.pasikeisk.lt. Jos kūrė-
jai teigia, kad norėjo sukurti erdvę neįgaliesiems ben-
drauti savame rate. Vis dėlto čia naudojama tokia re-
torika, kaip ,,likimo nuskriausti“, „galimybė dalintis 
savo bėdomis“, gali kaip tik atbaidyti daugelį neįga-
liųjų, pavargusių nuo gailesčio ir praradimo stere-
otipų. Tikėkimės, kad ateityje bus sukurta daugiau 
pažinčių svetainių 

Taigi, viena vertus, tikslinių pažinčių svetainių 
egzistavimas reiškia, jog bendruose pažinčių pusla-
piuose lieka vis mažiau žmonių įvairovės, dėl to tik 
stipriau įsitvirtina įgalumo įvaizdžiai. Kita vertus, 
akivaizdi ir tokių svetainių nauda, nes net neišėjus 
iš namų pasitikėjimą keliančioje aplinkoje sudaroma 
galimybė tikslingiau rinktis bei sutikti savo antrąją 
pusę. O juk reikia suspėti, kol baigs žydėti kaštonai. 

Susipažino... 
internete

Apie tai,
kas

jaudina

Po susirinkimo visus džiugino ansamblis „Gija“.
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Jurbarkas: 

Jurbarko rajono neįgaliųjų drau-
gijoje vyko kasmetinis ataskai-
tinis susirinkimas. Prieš jį visi 
susirinkusieji galėjo pasigrožė-
ti parodėle, kurioje akį traukė 
draugijos narių įvairiais būdais 
išpuošti velykiniai margučiai. 
Ataskaitą pateikė draugijos pir-
mininkė Vida Pieniutienė.

Ji priminė, kad pagrindinė 
Neįgaliųjų draugijos veikla yra 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projekto vykdymas. Projek-
tas buvo vykdomas 12 mėnesių. 
Dirbo 7 darbuotojai. Gegužės 
mėnesį vyko sveikos gyvense-
nos teorinis ir praktinis moky-
mas-seminaras. Mokymus pra-
vedė draugijos tarybos narys 
Aleksandras Lekavičius. Daly-
vavusieji seminare turėjo progą 
susipažinti su sveika mityba, pa-
simokė mankštos pratimų.  Ne-
mokamą seminarą pravedė UAB 
„Vaikis“ lektorės. Dalyviai buvo 
supažindinti su šviežiai spaus-
tų sulčių nauda sveikatai, visi 
jų padegustavo. Buvo teikiama 
asmeninio asistento pagalba. 8 
mėnesius vyko rankdarbių mo-
kymai. Buvo suruošta ne viena 
paroda. Pirmą kartą rankdar-
biai eksponuoti per ataskaitinį 
susirinkimą, dalyvavome Jur-
barko miesto verslo dienų mu-
gėje, Skirsnemunėje vykusioje 
tradicinėje Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos vasaros šven-
tėje, renginyje „Tau, Vilniau!“ 
Neįgaliųjų rankdarbių paroda 
buvo suruošta ir per Tarptauti-
nės neįgaliųjų dienos minėjimo 
šventę. Gruodžio mėnesį vyko 
pasirengimo Kalėdoms darbų 
ciklo mokymai. Mokymų metu 
buvo paruoštos kalėdinės dova-
nėlės sunkią negalią turintiems 
neįgaliesiems. Prie to prisidėjo 
ir seniūnijų neįgalieji, kurie nu-
mezgė kojinių, pirštinių. Prieš 
Kalėdas buvo suruošta šventė, 
neįgaliesiems įteiktos dovanė-
lės, kas negalėjo atvykti į šventę, 
buvo aplankyti namuose. 11 mė-
nesių vyko neįgaliųjų meno an-
samblio „Draugystė“ mokymai. 
„Draugystės“ dainininkai visa-
da koncertuoja draugijos ren-
giniuose. Spalio mėnesį ansam-
blis dalyvavo neįgaliųjų draugijų 
mėgėjų kolektyvų šventėje „Vil-
ties paukštė“. Gruodžio mėne-
sį ansamblis „Draugystė“ buvo 
pakviestas į Birštono neįgaliųjų 
draugiją, kur koncertavo neįga-

Apžvelgė 
veiklos 

rezultatus

liesiems. 4 mėnesius vyko lite-
ratų klubo „ Versmė“ mokymai. 
Turintieji kūrybos gyslelę no-
riai lanko mokymus. Beveik vi-
si yra išleidę savo kūrybos kny-
gų. Literatai dalyvauja visuose 
draugijos renginiuose. Rugpjū-
čio mėnesį jie buvo pakviesti į 
Raseinių rajono neįgaliųjų drau-
giją, kur kasmet vyksta literatų 
šventė „Rudenėlis“. Šventosios 
mokymų ir reabilitacijos centre 
vykstančioje literatų kūrybinė-
je stovykloje visada dalyvauja ir 
Jurbarko rajono neįgaliųjų drau-
gijos literatas. 

Visus metus neįgaliųjų spor-
to klubo dalyviai sportuoja, ruo-
šiasi tarprajoninėms ir respu-
blikinėms sporto varžyboms. 
Draugija turi šiaurietiško vaikš-
čiojimo lazdas. Vasario mėnesį 
būrelis sporto entuziastų vyko 
į Palangos ruonių šventę. Nepa-
bijojo neįgalieji išsimaudyti ir le-
dinėje jūroje. Birželio mėnesį vy-
kome į tradicinę Tauragės rajono 
žmonių su negalia sporto šventę, 
taip pat į panašią šventę Kaune. 
Gegužės mėnesį draugijos na-
riai aplankė Kretingos vienuo-
lyną, žiemos sodą. Grįždami ap-
lankėme Palangos parką, Birutės 
kalną, pasivaikščiojome pajūriu. 
Birželio mėnesį vykome į Šilu-
tės rajono neįgaliųjų draugiją, 
su kuria užsimezgęs draugiškas 
bendravimas. Rugpjūčio mėnesį 
Skirsnemunės seniūnijoje vyko 
kasmetinė Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos šventė „Pabū-
kime kartu“. Į renginį susirinko 
neįgalieji ir jų šeimų nariai iš vi-
so rajono. Jau tradicija tapo kie-
kvienais metais ne tik rankdar-
bių mokymų dalyviams, bet ir 
visiems norintiems vykti į šven-
tę „Tau, Vilniau!“ Rugsėjo mėne-
sį važiavome į Šiluvos atlaidus. 
Kaip ir kiekvienais metais, liepos 
mėnesį 45 neįgalieji iš Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugijos tu-
rėjo galimybę 5 dienas poilsiau-
ti Šventosios mokymų ir reabi-
litacijos centre. Buvo surengta 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
minėjimo šventė. Kiekvienais 
metais Jurbarko rajono neįgalių-
jų draugijos nariai turi galimybę 
pasinaudoti lengvata prenume-
ruojant „Bičiulystės“ laikraštį. Jį 
užsisakė 65 neįgalieji.

Susirinkime dalyvavusi rajo-
no savivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėja A. Zabalu-
jeva pasveikino visus, palinkėjo 
sveikatos ir ištvermės.

Po draugijos buhalterės fi-
nansinės ataskaitos susirin-
kusiems koncertavo ansam-
blis „Draugystė“, vadovaujamas 
V. Žemaičio. Su naujais kūriniais 
supažindino „Versmės“ klubo li-
teratai. 

Koncertuoja ansamblis „Draugystė“.

Kur bepasidairysi, su kuo be-
pakalbėsi, visur pilki, niūrūs 

veidai, nesibaigiančios dejonės. 
Dejavimas tapo tarsi gero tono 
požymiu. 

Tačiau kai žvilgteli į kasdie-
nybę giedresniu žvilgsniu, kai 
sutinki daug gerų žmonių, nu-
džiungi – vis dėlto gyvenimas 
gražus. Laimė regėti, jausti, ver-
tinti tuos, kurie su mumis ir ša-
lia mūsų.

Netgi mes, žmonės su nega-
lia, žinantys žingsnio kainą, pa-
žįstantys skausmą, kančią, įsi-
kibę į vilties šiaudelį, išmoksta-
me džiaugtis kasdienybės smul-
kmenomis.

Kiekvienos dienos gražumas 
tiesiogiai proporcingas į ją įdėtai 

Gyvenimas gražus
energijai. Nieko neįdėjai – nie-
ko ir negausi. „Visų menų me-
nas – padaryti šią dieną geres-
nę už praėjusią“, – rašė H. D. To-
ro. Jei sakote: „Aš negaliu nieko 
pakeisti“, vadinasi, sakote: „Aš 
galiu nieko nekeisti.“

Ideali diena niekada neateis. 
Ši diena gera tam, kas ją tokią pa-
daro. Mūsų laimė priklauso nuo 
to, kaip sėkmingai ir džiaugs-
mingai vertiname tai, ką turime 
šiandien.

Sudėtinga žmonių tarpusa-
vio santykių gramatika. Dažnai 
nugali grubi jėga, kuriai nepa-
žįstama nei minties gelmė, nei 
jausmo kaitra, nei išminties švie-
sa. Gąsdina perdėtas praktišku-
mas, egoizmas, empatijos stoka, 

įvairios brutalumo formos. 
Bet mes ištversime, kiek liki-

mo atseikėta, dažniau kreipda-
mi žvilgsnį ne į tai, kas blogai, o 
į tai, kas gera. 

Bundanti pavasario žemė, 
pirmieji žiedai, vyturio giesmė – 
tai amžinosios vertybės, į kurias 
galime atsiremti. O kiek daug ge-
rų žmonių, bendravimas su ku-
riais – atgaiva protui ir širdžiai.

Žmogaus egzistencijai skir-
tas trumpas laikas ir iš niekur 
negausime licencijos papildo-
mam gyvenimui. 

Išsaugodami optimistinį gy-
venimo suvokimą, brangindami 
ir tobulindami žmogiškuosius 
santykius, džiaukimės vienin-
teliu savo buvimu – čia ir dabar.

Atsigręžkime vienas į kitą 
šviesiu, geru žvilgsniu. 

Janina Ožalinskaitė

darbingumo lygis. Seimo nario 
Algirdo Syso nuomone, sociali-
nių įmonių modelis neatitinka 
pagrindinių tikslų, todėl iš es-
mės reikia keisti jų veiklą regla-
mentuojantį Socialinių įmonių 
įstatymą.

Socialinių įmonių modelį kri-
tikuoja ir neįgaliųjų asociacijų 
atstovai. Pasak jų, palyginti ne-
dideliam skaičiui lengvesnę ne-
galią turinčių asmenų valstybė 
skiria daug lėšų – pernai šiai sri-
čiai atseikėta apie 54 mln. Lt. Ir 
vos ne visi šie pinigai (95 proc. fi-
nansavimo) atiteko darbo užmo-
kesčio ir „Sodros“ įmokų kom-
pensacijoms, užuot didelę jų dalį 
panaudojus darbo vietoms, į ku-
rias galėtų vėliau ateiti kiti neį-
galieji, pritaikyti. 

Niša verslui ar pagalba 
neįgaliajam?

„Nejaugi socialinėse įmonė-
se dirbantys neįgalieji iš tikrųjų 
nieko neuždirba, kad darbo už-
mokestį jiems turi kompensuo-
ti valstybė?“ – klausė LND pirmi-
ninkas Z. Jančauskis, priminda-
mas, jog visos šios įmonės siekia, 
o dauguma ir gauna pelną. Neį-
galiųjų įdarbinimo subsidijavi-
mas joms tampa reikšmingu šio 
pelno šaltiniu. 

Lietuvos socialinių įmonių 
asociacijos pirmininkas Leo-
nas Kirkilovskis priminė, kad 
iki priimant Socialinių įmonių 
įstatymą valstybės parama bu-
vo numatyta tik neįgaliųjų nevy-
riausybinių organizacijų (NVO) 
įsteigtoms įmonėms, o nuo 
2004-ųjų į šį procesą įsitraukė ir 
privatus sektorius (80 proc. so-
cialinių įmonių steigėjų yra pri-
vataus verslo atstovai). 

L. Kirkilovskio vadovauja-
ma įmonė UAB „Liregus“ išlaikė 
NVO priklausomybę – jos steigė-
ja yra Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjunga. Grįžtantis pelnas 
sudaro sąlygas įdarbinti dau-
giau neįgaliųjų, rūpintis darbo 
aplinka, saugia įranga. 50 proc. 
„Liregus“ darbuotojų – mažiau 
nei 25 proc. darbingumo lygį 

turintys neįgalieji. Žmonės čia 
dirba ne pusmetį, yra ir tokių, 
kurie šioje įmonėje jau daugiau 
kaip 30 metų.

Valymo paslaugas teikian-
čioje socialinėje įmonėje UAB 
„BSS grupė“ dirba 600 neįgalių-
jų, 250 iš jų – ilgiau kaip 2 me-
tus. Įmonės direktoriaus Dona-
to Plečkaičio nuomone, neįgalių-
jų įdarbinimas pareikalauja kur 
kas didesnių investicijų, todėl 
valstybės parama (pernai įmo-
nė gavo 3,5 mln. litų valstybės 
subsidiją) – labai svarbi ir abiem 
pusėms naudinga. Pasak jo, so-
cialinės įmonės kasmet įdarbina 
po 500 neįgaliųjų. Tiesa, didžiąją 
dalį jų sudaro 30–40 proc. dar-
bingumo lygį turintieji. D. Pleč-
kaitis neslėpė, kad „BSS grupė-
je“ nedirba nė vienas 0–25 proc. 
darbingumo lygį turintis žmo-
gus. Įmonė tiesiog neturi patir-
ties integruoti sunkiausios ne-
galios žmones. Tačiau praktika 
pamažu formuojasi – prieš kurį 
laiką atrodė neįmanoma įsteigti 
darbo vietą Dauno sindromą tu-
rinčiam žmogui, o dabar tokiam 
žingsniui jau rengiamasi. 

Socialinėms įmonėms – 
starto į laisvą rinką 

pozicija 
LND pirmininkas Z. Jančaus-

kis pasiūlė modelį, kaip būtų 
galima sustiprinti sistemą, ku-
ri spręstų neįgaliųjų užimtumo 
problemas. Pasak jo, profesinė 
reabilitacija neįgaliajam sutei-
kia tam tikrų žinių, kurias rei-
kia paversti darbiniais įgūdžiais. 
Profesinę reabilitaciją baigę ne-
įgalieji turėtų būti nukreipiami 
į socialines įmones. Darbas jose 
neturėtų tęstis metų metus. Čia 
neįgalieji įgautų reikiamų darbo 
įgūdžių, pasirengtų atvirai darbo 
rinkai ir nuosekliai į ją pereitų. 
Motyvuotą, pasirengusį vienos 
ar kitos srities specialistą noriai 
įdarbintų verslo, viešojo sekto-
riaus įmonės, kurioms būtų nu-
statytos neįgaliųjų įdarbinimo 
kvotos (darbo rinkai nepareng-
ti vargu ar būtų kam nors reika-
lingi). Z. Jančauskio nuomone,  
socialinės įmonės turėtų tapti 

tarpine grandimi tarp profesi-
nės reabilitacijos ir laisvos darbo 
rinkos. Ir šį procesą turėtų koor-
dinuoti darbo birža.

Įdarbinimo kvotos – 
stabilesnė įdarbinimo 

sistema?
Pastaruoju metu vis garsiau 

kalbama, kad neįgaliųjų įdarbi-
nimo situaciją galėtų pagerinti 
verslui ir viešajam sektoriui nus- 
tatytos neįgaliųjų įdarbinimo 
kvotos. Seimo Socialinių reika-
lų ir darbo komiteto pirminin-
kės Kristino Miškinienės teigi-
mu, tokia sistema sėkmingai vei-
kia daugelyje Europos valstybių.

Pasak Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (SADM) 
Lygių galimybių skyriaus vedė-
jos Eglės Čaplikienės, neįgaliųjų 
įdarbinimo kvotos jau buvo nu-
matytos 1991 m. Invalidų socia- 
linės integracijos įstatyme – 50 
darbuotojų turinčiose įmonėse 
turėjo būti įdarbinta ne mažiau 
kaip 2 proc. neįgaliųjų. Tačiau ši 
sistema neveikė ir 2006 m. jos 
buvo atsisakyta. 

SADM atliko Europoje vei-
kiančių įdarbinimo kvotų mo-
delių apžvalgą. Pasak E. Čapli-
kienės, išskiriami 3 tokios siste-
mos modeliai: rekomendacinis, 
numatantis sankcijas (baudas) 
privalomasis ir nenumatantis 
sankcijų (baudų) privalomasis. 
Socialinės apsaugos ir darbo vi-
ceministras Algirdas Šešelgis 
teigė, kad svarstant kvotų siste-
mą linkstama prie rekomenda-
cinio varianto, nes privalomasis 
nepasiteisino. 

Neįgaliųjų įdarbinimo kvotų 
sistema turi savų privalumų, bet 
ir nemažai trūkumų. Vien kvo-
tų įvedimas neįgaliųjų įdarbini-
mo problemos neišspręstų. Re-
alu, kad verslas dažniau rinktų-
si sankcijas (tam tikrą mokestį), 
nei ieškotų darbo rinkai nepasi-
ruošusių neįgaliųjų. LND pirmi-
ninko Z. Jančauskio nuomone, 
tik numačius socialinėms įmo-
nėms pareigą parengti neįga-
liuosius atvirai darbo rinkai ga-
lima tikėtis teigiamų rezultatų. 

aldona MiliEŠkiEnė

Neįgaliųjų įdarbinimo 
skatinimo sistema – brangi, 

tačiau nepateisinanti lūkesčių
(atkelta iš 1 psl.)

Onutė ČirvinskiEnė
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Pavasarinis nuovargis – daugelį 
kamuojantis negalavimas

Prieš maždaug 70 metų bu-
vo skelbiama, kad pavasari-

nį nuovargį dažniausiai sukelia 
vitaminų stoka ir su žiema su-
sijęs mažas judrumas. Žinoma, 
toks tvirtinimas iš dalies yra tei-
singas, nes vien tik tie du neigia-
mi faktoriai ir pavasarį, ir kitais 
metų laikais gali sukelti nuo-
vargį. Kuo ypatingas pavasari-
nis nuovargis (jis dar vadina-
mas pavasarinio nuovargio sin-
dromu)? Šių laikų mokslininkai 
aiškina taip: pavasarį pasireiš-
kia ne tik vitaminų, mikroele-
mentų stygius, žiemą persirg-
tų virusinių ligų pasekmės, il-
gas buvimas uždarose patalpo-
se bei mažas fizinis aktyvumas, 
bet dar prisideda padidėjęs Sau-
lės aktyvumas ir Žemės magne-
tinio lauko įtampa. Visa tai ska-
tina mūsų vidaus organus ir sis-
temas po žiemos sąstingio per-
sitvarkyti maksimaliam režimui. 
Ypač į šias permainas gamtoje 
jautriai reaguoja nervų ir hor-
monų sistemos. Šio sezono me-
tu padaugėja uždegiminių pro-
cesų, alerginių reakcijų, dėl orų 
nepastovumo (atmosferos slė-
gio, temperatūros, drėgmės ir 
kt. pokyčių) nukenčia imuninė 
sistema. Ypač tam jautrios mo-
terys ir vaikai. Beje, reikia turėti 
omenyje taip pat šiuo metų laiku 
išderintą mūsų vidinį biologinį 
laikrodį, kuris reguliuoja sme-
genų, plaučių, širdies ir virški-
nimo sistemos darbą.

Pavasarinio nuovargio 
požymiai:

• sumažėjęs fizinis ir protinis 
darbingumas,

• nemiga, mieguistumas dieną,
• apetito sumažėjimas,
• odos niežėjimas, bėrimas,
• galvos svaigimas, skausmas,
• prasta nuotaika, depresija,
• virškinimo sutrikimai,
• lėtinių ligų paūmėjimas,
• dėmesingumo ir atminties su-

mažėjimas,
• emociniai sutrikimai.

Rizikos grupė:
• didmiesčių gyventojai (ypač 

pagyvenę žmonės, turintys 
nusilpusį imunitetą),

• vaikai,
• nėščiosios,
• asmenys, sergantys tokiomis 

lėtinėmis ligomis, kaip hi-
pertonija, skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opaligė, 
reumatas, cukrinis diabetas, 
bronchinė astma.

Nuovargį gali sukelti ne 
tik pavasaris

Nors pokyčiai gamtoje (ypač 
rudenį ir pavasarį) daro poveikį 
visų žmonių savijautai ir nuotai-
kai, tačiau ne visiems žmonėms 
tas poveikis pasireiškia pastebi-
mu energijos sumažėjimu, ilgai 
nepraeinančia prasta nuotaika, 
miego sutrikimu ir kitokiais ne-
galavimais. Yra daugybė prie-
žasčių (pavasaris jiems įtakos 
neturi), galinčių sukelti nuovar-
gį ar net pervargimą. 

Pagrindinės priežastys, ku-
rios gali sukelti nuovargį, nesu-
sijusį su metų laikų kaita arba 

Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klini-
kų intervencinės kardio-
logijos specialistai pirmie-
siems pacientams išplėtė 
kraujagysles panaudoda-
mi visiškai ištirpstančius 
implantus.

Šie pažangūs implantai 
išplečia žmonių, sergančių 
širdies kraujagyslių ate-
roskleroze, gydymo gali-
mybes ir leidžia kraujagys-
lėms laipsniškai atgauti na-
tūralias funkcijas. Tai, anot 
Santariškių klinikų medi-
kų, ypač aktualu jaunes-
niems, darbingo amžiaus 
žmonėms.

„Širdį maitinančių krau-
jagyslių (vainikinių arteri-
jų) susiaurėjimas dirbant 
širdies raumeniui trukdo 
gauti pakankamai kraujo. 
Jo trūkumo sukelti nema-
lonūs pojūčiai (dažniau-
siai – skausmas ar spaudi-
mo pojūtis širdies plote) 
riboja žmogaus darbingu-
mą. Susiaurėjusias krauja-
gyslių atkarpas iki šiol pla-
tindavome naudodami me-
talines struktūras, kurios 
žmogaus kraujagyslėse lik-
davo visam laikui“, – pasa-
kojo kardiologas Arvydas 
Baranauskas. Jis vienas iš 
pirmųjų atliko naująsias 
kraujagyslių implantavimo 
operacijas Santariškių kli-
nikų Kardiologijos ir angio- 
logijos centre.

Anot A. Baranausko, 
įprastai kraujagyslės kiek- 
vieno širdies susitrauki-
mo metu juda, o metalinės 
struktūros riboja krauja-
gyslių judesius. Be to, yra ti-
kimybė, kad metalinis sten-
tas judančioje kraujagyslė-
je ilgainiui gali sulūžti ir tuo 
sukelti komplikacijas. Ištir-
pę implantai nebetrukdo 
kraujagyslėms judėti.

„Dar vienas tokių tir-
pių implantų privalumas 
yra ypač svarbus jaunesnio 
(darbingo) amžiaus asme-
nims, nes jei jiems ateityje 
prireiktų širdies kraujotaką 
atkuriančių operacijų (pvz., 
aortokoronarinių jungčių 
suformavimo), ištirpstan-
tys implantai nesutrukdys 
tokiai chirurginei pagal-
bai, o nuolatinės metalinės 
konstrukcijos chirurgui gali 
trukdyti suformuoti susiau-
rėjimą apeinančią jungtį“, – 
kalbėjo A. Baranauskas.

„Bičiulystės“ inf.

Naujovė – 
ištirpstantys 
kraujagyslių 

implantai
pasunkinti pavasarinį (taip pat 
ir rudeninį) nuovargį:
• poilsio stoka (darboholiz-

mas – nuovargio sinonimas),
• pernelyg didelis užimtumas 

(visus darbus stengiamasi atlikti 
vienu metu, nėra įpročio planuo-
ti ir išskirti, kas svarbiausia),
• neišsimiegojimas (vėlai gu-

lamasi, anksti keliamasi; vietoj 8 
valandų miegama 6 ar net 5 va-
landas),
• netinkama mityba (nepus-

ryčiaujama, vyrauja vienodas 
maistas; apskritai normaliai mi-
tybai nėra laiko),
• griežtos dietos (kai organiz-

mas negauna reikiamų medžia-
gų, be kitko, atsiranda nuovar-
gis; noras sulieknėti bet kokia 
kaina žaloja imuninę sistemą), 

• skysčių organizme stoka 
(vien tai gali sukelti nuovargį),
• fizinės veiklos stoka,
• antsvoris (organizmui fiziš-

kai sunku nešioti nereikalingus 
kilogramus, nuovargį sukelia ir 
vidinis nepasitenkinimas ants-
voriu),
• triukšmas (dažnai net nepa-

galvojama, jog gatvės triukšmas 
už lango, nuolat įjungtas radijas 
ar televizorius, pernelyg garsūs 
ir dažni telefono skambučiai 
provokuoja nuovargį),
• vaistai (kai kurie nuskaus-

minamieji, antitraukuliniai, an-
tihistamininiai, antihipertoni-
niai ir dar kitokie vaistai gali 
sukelti nuovargį; būtina skaityti 
vaistų pakuotėse esančius apra-
šus, konsultuotis su gydytoju ar 
vaistininku),
• stresas (nukenčia psichika, 

kinta nuotaika, sutrinka virški-
nimas, kraujotaka, apima nuo-
vargis),
• saulės šviesos stygius (kai 

kurie žmonės pavasarį ir vasa-
rą pernelyg daug laiko pralei-
džia uždarose patalpose).

Energijos šaltinis – 
tinkama mityba

1. Žiemą ir pavasarį dažniau-
siai valgoma pernelyg daug rie-
bios mėsos, konservų, dešrų ir 
retai lepinamasi daržovėmis ir 
vaisiais. Kad netrūktų energi-
jos, mūsų organizmas turi gau-
ti reikiamą kiekį baltymų, rie-
balų, angliavandenių, ląstelie-
nos, mineralų ir vitaminų. Kaip 
tai padaryti? Padalinkite vizu-
aliai lėkštę į 3 dalis: vieną dalį 
užpildykite ryškių spalvų dar-
žovėmis arba vaisiais, kitas dvi 

dalis – baltymų turinčiu maistu 
(vištiena, žuvis, varškė), toliau – 
nesmulkintų grūdų duona, ru-
dieji ryžiai, avižiniai dribsniai, 
sėlenos; be to, svarbu neužmirš-
ti šaukšto linų sėmenų arba aly-
vuogių aliejaus.

Reiktų mažiau vartoti cuk- 
raus, produktų su dirbtiniais 
dažikliais ir greitai paruošiamų 
pusgaminių. Beje, labai riebūs ir 
pernelyg kaloringi angliavande-
niai taip pat sukelia nuovargį.

Reiktų daugiau vartoti mais-
to, turinčio triptofano (ši amino 
rūgštis padeda pasigaminti va-
dinamajam laimės hormonui se-
rotoninui): pieno, varškės, rau-
donos žuvies, raudonos mėsos.

Svarbu nepersivalgyti, nes tai 
sukelia nuovargį ir kenkia šir-

dies bei kraujagyslių sistemai.
2. Jeigu sunku susikoncen-

truoti, greitai rasti sprendimus, 
prastėja atmintis, sutrinka virš-
kinimas, dingsta apetitas, užkie-
tėja viduriai, atsiranda nervinis 
dirglumas ir, žinoma, nuovargis, 
greičiausiai trūksta vitamino B1. 
Patartina valgyti alaus mieles, 
kepenis, inkstus, mėsą, daržo-
ves, ankštines kultūras, riešutus, 
rupių miltų produktus, saulė-
grąžų sėklas, sėlenas, avižinius 
dribsnius, vištieną.

Taip pat svarbūs ir kiti B gru-
pės vitaminai – B2 (būtinas ami-
norūgščių ir baltymų apykai-
tai; jo turi mielės, lapinės dar-
žovės, grikių kruopos, kviečiai, 
alaus mielės, mėsa, žuvis, pieno 
produktai, kiaušiniai), B6 (geri-
na galvos smegenų veiklą; ne-
dideliais kiekiais randamas vi-
sose daržovėse, žuvies, mėsos, 
pieno produktuose, kiaušiniuo-
se, miltuose, kepenyse, mielėse, 
bananuose) ir B12 (būtinas krau-
jodarai; jo turi gyvūniniai pro-
duktai – kepenys, inkstai, šir-
dis, mėsa, žuvis, pienas, kiauši-
niai; augaluose šio vitamino be-
veik nėra).

3. Daug energijos netenka-
ma dėl kenksmingų aplinkos 
faktorių – tabako dūmų, oro tar-
šos, įvairių toksinų. Taigi, kad 
būtų sumažinta įvairių taršalų 
organizmui daroma žala, būtina 
vartoti maistą, turintį beta karo-
teno, vitaminų C, D ir E, taip pat 
cinko, geležies, magnio, seleno, 
kofermento Q10 (kofermentai – į 
vitaminus panašios medžiagos, 
pasižyminčios antioksidacinė-
mis savybėmis).

Beta karotenas (augalų pig- 

mentas, iš kurio žmogaus or-
ganizme gaminasi vitaminas A, 
randamas morkose, moliūguo-
se, pomidoruose, kopūstuose, 
špinatuose, brokoliuose ir kitose 
žaliose daržovėse, abrikosuose.

Vitamino C yra daugelyje 
maisto produktų. Ypač daug jo 
yra erškėtuogėse, šaltalankio 
uogose, juoduosiuose serben-
tuose, saldžiuosiuose pipiruo-
se, kiek mažiau kopūstuose, cit- 
rusiniuose vaisiuose, braškėse, 
agrastuose, pomidoruose, bul-
vėse, kepenyse.

Vitaminas D natūraliai ga-
minasi mūsų organizme saulės 
dėka (kad gautume vitamino 
D dienos normą, reiktų pabūti 
kasdien nors 20 min. saulėje), 
taip pat jo galima gauti valgant 
mėsą, sūrius, kiaušinius (jo esa-
ma tik trynyje), riebią Atlanto 
silkę, menkės kepenis, lašišą, ge-
riant žuvų taukus, pieną.

Vitamino E šaltiniai: aliejai, 
grūdai, žirniai, grikių kruopos, 
kukurūzai, kiaušinio trynys, pie-
no produktai, mėsa.

Geležies esama: jautienoje, 
paukštienoje, žuvyje, kiaušinio 
trynyje, ankštiniuose augaluose, 
avižiniuose dribsniuose, riešu-
tuose, grūdų produktuose, vyš-
niose, obuoliuose, slyvose, lapi-
nėse daržovėse. Labai mažai ge-
ležies yra piene, jo produktuose, 
daugumoje šakniavaisių, aukš-
čiausios rūšies miltuose.

Cinko turi: mėsa, sūris, kruo-
pos, pupos, riešutai, kava, arba-
ta, jautiena, kalakutiena, vėžia-
gyviai, moliuskai (austrės, kre-
vetės, omarai), kiaušiniai.

Magnio randama duonoje, 
kruopose, sėlenose, žirniuo-
se, pupelėse, petražolėse, kra-
puose, špinatuose, kituose ža-
lialapiuose augaluose, taip pat 
juodojoje arbatoje, džiovintuo-
se grybuose, kakavoje, krabuo-
se, krevetėse, jūros kopūstuo-
se, moliūguose, geriamajame 
vandenyje.

Seleno turi: grūdiniai pro-
duktai, mėsa, tunas, riešutai 
(ypač braziliški), kiaušiniai, viš-
tiena. Organizmas pasisavina 
50–100 % maisto produktuose 
esančio seleno. 

Kofermento Q10 šaltiniai: rie-
bi žuvis, jautiena, kepenys, sojų 
aliejus, žemės riešutai.

Dėmesio! Nuovargį gali 
sukelti įvairios ligos 
1. Kai kurios šlapimo ir lyties 

organų sferos infekcijos taip pat 
gali sukelti nuovargį. Tai gali bū-
ti lėtinis cistitas (šlapimo pūs-
lės gleivinės uždegimas), pie-
lonefritas (inksto ir jo geldelės 
uždegimas), moterų uždegimi-
nės mažojo dubens organų ligos.

2. Persišaldymas, ūmūs kvė-
pavimo takų uždegimai.

3. Sumažėjęs hemoglobino 
(hemoglobinas – raudonasis 
kraujo pigmentas, esantis rau-
donuosiuose kraujo kūneliuose) 
lygis ir mažakraujystė.

4. Cukrinis diabetas.
5. Sumažėjusi skydliaukės 

veikla.
6. Depresija.

romualdas OGinskas
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„Nuvykus į Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybą 
nustatyti darbingumo lygį, 
ten dirbusi gydytoja manęs 
nė neapžiūrėjo, o klausinė-
jo apie visai su mano negalia 
nesisijusius dalykus, atrodo,  
tikrino, ar aš blaivaus proto. 
Prašom paaiškinti, kokia to 
prasmė“, – klausia skaitytoja 
N. D. iš Kauno. 

Į „Bičiulystės“ klausimus atsakė 
l. e. Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos (NDNT) 
direktoriaus pareigas Vytautė 
POLUJANSKIENė.

Pirmiausia norime pabrėž-
ti, kad NDNT yra viešojo admi-
nistravimo, o ne sveikatos prie-
žiūros įstaiga. Nustatyti atvyku-
sio asmens diagnozę, ją keisti, 
vertinti ligos eigą ir pan. nėra 
NDNT funkcija. Negalios ver-
tinimai atliekami vadovaujan-
tis ta informacija, kuri pateik-
ta siuntime į NDNT ir prie jo 
pridėtuose mediciniuose do-
kumentuose, kuriuos paren-
gia asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigoje asmenį gydantis 
gydytojas. 

Iki 2005 m. Lietuvoje ne-
galia buvo vertinama atsižvel-
giant tik į asmens sveikatos  
sutrikimus. 2005 m. liepos 1 d. 
įsigaliojo nauja asmens nega-
lios vertinimo sistema, orien-
tuota į asmens veiklumą, gebė-
jimą dalyvauti darbo rinkoje ir 
socialiniame gyvenime. Nusta-
tant darbingumo lygį pradėta 
kompleksiškai vertinti ne tik 
medicininius (sveikatos būklę), 
bet ir funkcinius (valandų, ku-
rias asmuo gai dirbti, skaičių), 
profesinius ir kitus (išsilavini-
mą, profesinę kvalifikaciją, dar-
bo patirtį ir įgūdžius, amžių, fi-
zinės, darbo ir informacinės 
aplinkos pritaikymo būtinumą) 
kriterijus, turinčius įtakos dar-
bingumo lygiui. 

Šiandien asmens sveikata 
suprantama ne tik kaip ligos 
nebuvimas, o kaip visavertė fi-
zinė, dvasinė ir socialinė gero-
vė. Todėl nuo 2014 m. liepos 1 
d. darbingumo lygis pradėtas 
vertinti dar objektyviau ir in-
dividualiau – įvestas asmens 
veiklos ir gebėjimo dalyvauti 
klausimynas.  

Kaip suprantame iš laiško, 
būtent šis klausimynas ir su-
trikdė skaitytoją. Paaiškiname, 
kad medicininiai kriterijai ver-
tinami atsižvelgus į visas as-
mens darbingumui įtaką daran-
čias ligas, traumas, patologines 
būkles ir su tuo susijusius orga-
nizmo funkcijų sutrikimus, ku-
rie nurodyti gydančio gydytojo 
parengtame siuntime. Sociali-
nis kriterijus, t. y. asmens veikla 
ir gebėjimas dalyvauti, vertina-
mi pagal minėtą asmens veiklos 
ir gebėjimo dalyvauti klausimy-
ną. Iš asmens atsakymų į klau-
simus įvertinama profesinė, 
darbinė veikla ir aplinkos pri-
einamumas (amžius, profesi-
nė kvalifikacija, darbo patirtis 
ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos 

asmuo gali panaudoti darbo 
vietoje, fizinės, darbo ir infor-
macinės aplinkos pritaikymas) 
bei veikla ir gebėjimas dalyvau-
ti (mobilumas, pažinimas, ben-
dravimo galimybės, savarankiš-
kumas (savipriežiūra), kasdie-
nė veikla). Po klausimyno atsa-
kymais turi pasirašyti tiek juos 
pateikęs NDNT darbuotojas, 
tiek į juos atsakęs asmuo.

Taigi skaitytojai NDNT ver-
tintojo pateikti klausimai netu-
rėtų kelti neigiamos reakcijos, 
nes atsakymai į juos yra priva-
loma informacijos dalis, kurios 
reikia, kad pagal nustatytus kri-
terijus būtų įvertintas darbin-
gumo lygis.

Derėtų priminti, kad už 
siuntime pateiktų asmens me-
dicininių dokumentų teisingu-
mą atsako asmenį gydantis gy-
dytojas. Asmuo atsako už jo pa-
ties pateiktos informacijos tei-
singumą.  

„Turiu daugybę ligų, sunkiai 
vaikštau. Ar galiu važiuoti 
tiesiai į Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybą, 
kad man būtų nustatytas ne-
įgalumo lygis?“ – domisi kre-
tingiškis D. B.

Ne, vykti tiesiai į Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybą (NDNT) neturėtumėte. 
Kad būtų nustatytas darbingu-
mo arba neįgalumo lygis, specia- 
lieji poreikiai, asmuo, turintis 
sveikatos sutrikimų, pirmiau-
sia turi kreiptis į asmens svei-
katos priežiūros įstaigoje jį gy-
dantį gydytoją. Jis parengs siun-
timą į NDNT ir kitus reikiamus 
medicininius dokumentus. Juo-
se turi būti pateikiama pagrin-
dinė informacija, reikalinga at-
liekant negalios vertinimą. Kaip 
minėta atsakant į pirmosios 
skaitytojos laišką, diagnozuoti, 
keisti nustatytą diagnozę, ver-
tinti ligos eigą, išlikusius funk-
cinius sutrikimus ir pan. nėra 
NDNT funkcija. Tačiau jeigu gy-
dytojo parengtas siuntimas ir 
kiti medicininiai dokumentai 
yra netikslūs, neaiškūs ar prieš-
taringi, NDNT kreipiasi į gydy-
mo įstaigas, kad jos pateiktų 
papildomų medicininių doku-
mentų arba sudarytų galimybę 
susipažinti su asmens ambula-
torine knygele. Tokiu atveju ne-
galia vertinama tik gavus minė-
tą papildomą informaciją.

Siuntimą su prašymu nu-
statyti darbingumo, neįgalu-
mo lygius arba specialiuosius 
poreikius asmuo per 60 dienų 
turi pateikti NDNT. Ji pagal nu-
statytus kriterijus įvertins pa-
teiktus dokumentus ir per 15 
darbo dienų priims sprendi-
mą dėl asmens darbingumo ar 
neįgalumo lygio bei specialiųjų 
poreikių. Jeigu asmens sveika-
tos priežiūros įstaiga siuntimą 
NDNT pateikia elektroniniu bū-
du, asmuo per minėtas 60 die-
nų NDNT turi pateikti prašymą 
nustatyti jo darbingumo, neįga-
lumo lygius arba specialiuosius 
poreikius.

Civilinio kodekso 
pataisos užtikrins daugiau 

neįgaliųjų teisių 
(atkelta iš 1 psl.)

negalios, amžiaus ar kitų prie-
žasčių sunku atlikti bankines 
operacijas, sutartimi galima nu-
matyti, kad jo atstovas prireikus 
padės bendrauti su bankais, at-
likti vieną ar kitą operaciją, tvar-
kyti banko sąskaitą ir pan. Pa-
galbos priimti sprendimus su-
tartis, patvirtinta notaro ir re-
gistruota neveiksnių asmenų re-
gistre, galios visose įstaigose – 
jos turės priimti abu žmones 
kartu. D. Juodkaitė pateikė pa-
vyzdį – žmogui, turinčiam pro-
to negalią, nenorima palikti pa-
likimo. Arba, tarkim, jis jau turi 
tą turtą, bet negali juo visaver-
tiškai disponuoti. Pasirašęs mi-
nėtą sutartį, žmogus, padedant 
kitam asmeniui, galės šią savo 
teisę įgyvendinti. Pasak teisinin-
kės, ši sutartis šiek tiek panaši į 
mums įprastą įgaliojimą.

Kitas naujas dalykas Civili-
niame kodekse – išankstinis nu-
rodymas. Tai notaro tvirtinama 
sandorio forma, kai žmogus gali 
išreikšti savo valią tam atvejui, 
jei staiga būtų pripažintas ne-
veiksniu ar ribotai veiksniu. Ši 
sandorio forma panaši į testa-
mentą, kuomet iš anksto nuro-
doma asmens valia dėl jo turti-
nių ar asmeninių neturtinių tei-
sių. Tarkim, žmogui diagnozuota 
Alzheimerio liga ir jis žino, kad 
po metų nebegalės adekvačiai 
priimti sprendimų arba serga 
sunkia liga, dėl kurios taip pat 
greitai nepajėgs išreikšti savo 
valios. Jis išankstiniu nurody-
mu gali pasakyti, kad jo finan-
sus tvarkytų vienas arba kitas 
asmuo arba, tarkim, pasirinkti, 
kur norėtų gyventi (nenori būti 
apgyvendintas globos įstaigoje), 
o galbūt žmogui svarbu nurody-
ti, kad jam neduotų vaistų, kurių 
jis netoleruoja, ir pan. 

Kokia to nauda?
D. Juodkaitės teigimu, Lietu-

voje apie 6 tūkst. asmenų pripa-
žinti neveiksniais. Jie neturi jo-
kių teisių. Iki šiol buvusi teisi-
nė bazė leido vienu sprendimu 
žmogų pasmerkti visam gyve-
nimui – neveiksnumas buvo nu-
statomas neribotam laikui. Teis-
mo priimtas sprendimas buvo 

beveik negrįžtamas, 
nebent globėjas ar 
kažkas kitas gera va-
lia bandytų tą spren-
dimą atstatyti. Bet tai 
labai reti atvejai. Beje, 
nemažai neveiksnių as-
menų gyvena globos namuo-
se, jų globėjai yra institucijos. 

Naujieji Civilinio kodekso 
pakeitimai nurodo, kad asmuo, 
pripažintas neveiksniu, galės 
bent kartą per metus pats kreip-
tis į teismą dėl jo statuso peržiū-
rėjimo, be to, speciali komisija, 
sudaryta savivaldybėse, priva-
lės kas metus įvertinti kiekvie-
no neveiksniu pripažinto žmo-
gaus situaciją ir jei matys poky-
čius, turės kreiptis į teismą, kad 
būtų peržiūrėtas jo statusas. 
Taigi per 2 metus nuo Civilinio 
kodekso įsigaliojimo turės būti 
peržiūrėtas visų neveiksnių as-
menų statusas. 

Neveiksniais gali būti pripa-
žįstami tiktai psichikos ir proto 
sutrikimų turintys asmenys, o 
psichikos sutrikimų yra pačių 
įvairiausių. Vienas iš dažniau-
sių atvejų, kada nustatomas ne-
veiksnumas – senatvinė demen-
cija. Tačiau teisiškai gali atsitikti 
ir taip, kad žmogui veiksnumas 
gali būti apribotas ir dėl depre-
sijos. Teisininkė pasakoja, kad 
jai teko bendrauti su visiškai 
blaivaus proto neveiksniais as-
menimis. Yra tekę susidurti ir 
su piktnaudžiavimo atvejais, kai 
šeimos nariai nori disponuoti 
artimojo turtu, finansais, todėl 
siekia panaikinti jo veiksnumą. 
Toks žmogus tampa beteisiu, 
bejėgiu pasipriešinti, netenka 
galimybės pats tvarkytis savo 
gyvenimą. Įsigaliojus naujie-
siems Civilinio kodekso pakei-
timams bus privaloma pateikti 
daug papildomų įrodymų, kad iš 
tiesų žmogus nesupranta savo 
veiksmų pasekmių: be sveika-
tos priežiūros įstaigos pateiktų 
dokumentų, turės būti pridėta 
ir socialinio darbuotojo išvada, 
galbūt net įrodymai iš jo aplin-
kos, ką žmogus gali ar negali, ką 
suvokia ar ne. Pasak teisinin-
kės, tai yra iššūkis, reikia labai 
pasiruošti, žmogaus gebėjimus, 
funkcijas, suvokimo galimybes 
įvertinti kuo objektyviau.

Einame pažangiu keliu
D. Juodkaitės teigimu, da-

bar Lietuvoje galiojantis Civili-
nis kodeksas yra paremtas dar 
sovietiniais laikais galiojusio-
mis nuostatomis dėl teisinio ne-
veiksnumo, kurios perkeltos iš 
1964 m. Tarybinio Civilinio ko-
dekso, ir nebeatitinka realybės. 
Nevyriausybinės organizacijos 
jau prieš 10 metų pradėjo kal-
bėti, kad jį būtina peržiūrėti. Di-
džiausius pokyčius šioje srityje 
nulėmė JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencija, kuri dar 2006 m. kons-
tatavo, kad visi neįgalūs asme-
nys turi teisę į veiksnumą lygiai 
su kitais asmenimis visose gy-
venimo srityse, t. y. dėl turimos 
negalios jokiu būdu žmogus ne-
gali būti naikinamas kaip teisės 
subjektas. Tose srityse, kur jis 
kažko negali, Konvencija siūlo 
jam suteikti reikiamą pagalbą. 
Galbūt žmogus nemoka tvar-
kyti finansų, bet jis gali priimti 
sprendimus dėl kasdienės veik- 
los: valgymo, tvarkymosi, medi-
cininių paslaugų ir pan. 

D. Juodkaitės teigimu, Lie-
tuva gana pažangiai pažiūrėjo 
į Konvencijos 12 str. įgyvendi-
nimą, nes kaip alternatyvą ne-
veiksnumui jau numato pagal-
bos modelius. Tai nauji dariniai, 
apie kuriuos dar daug reikės 
kalbėti, diskutuoti. Šių pokyčių 
sėkmė priklausys nuo to, kaip jie 
bus taikomi praktikoje. Teismui 
bus didelis iššūkis įvertinti, ko-
kia riba tarp neveiksnumo ir ri-
boto veiksnumo. Jei teismai pa-
sirinks lengvesnį sprendimą – 
nustatys neveiksnumą vienoje 
ar kitoje srityje, realių pokyčių 
gali tekti ir palaukti.

Vis dėlto D. Juodkaitė apgai-
lestauja, kad galimybė nustatyti 
neveiksnumą liko. Latvijoje ne-
veiksnumo institutas panaikin-
tas nuo 2014 m. sausio, tiesa, 
jie neturi numatę alternatyvų – 
pagalbos priimant sprendimus. 

aurelija BaBinskiEnė

Klausėte-atsakome 

NDNT diagnozių nenustato

Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija siūlo, kad nepriklausomybės 
gynėjai, pripažinti nedarbingais ar 
iš dalies darbingais (iki 2005 m. lie-
pos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. 
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos 
SSRS agresijos, būtų laidojami vals-
tybės biudžeto lėšomis.

Tam būtų skiriama vienkarti-
nė 40 bazinių socialinių išmokų 
dydžio (1520 eurų) pašalpa, kurią 
išmokėtų mirusio nepriklausomy-
bės gynėjo buvusios deklaruotos 
gyvenamosios vietos savivaldybės 
administracija. Vienkartinės pašal-
pos būtų skiriamos ir mokamos Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės nu-
statyta tvarka.

Aktualijos Siūloma kovoje už nepriklausomybę 
neįgaliais tapusius žmonės laidoti 

valstybės lėšomis
Šiuo metu valstybės lėšomis 

laidojami už Lietuvos laisvę kovo-
ję pasipriešinimo 1940–1990 me-
tų okupacijoms dalyviai–kariai sa-
vanoriai, Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto signatarai, taip pat kariai, 
kurie tikrosios tarnybos metu žuvo 
(mirė) dėl priežasčių, susijusių su 
karine tarnyba ar kitomis aplinky-
bėmis, bei žymūs Lietuvos visuo-
menės veikėjai.

Nepriklausomybės gynėjai, nu-
kentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 
d. ir po to vykdytos SSRS agresijos 
ir dėl to pripažinti nedarbingais ar 
iš dalies darbingais, gindami Lie-

tuvos laisvę nukentėjo prarasdami 
sveikatą, jiems buvo padaryta ne-
grįžtama žala ir dėl to jie prarado 
dalį darbingumo, todėl tikslinga šią 
paramą skirti ir jiems.

Tokių žmonių šiuo metu yra 
daugiau kaip šimtas.

Siūlomi LR nepriklausomybės 
gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 
1991 m. sausio 11–13 d. ir po to 
vykdytos SSRS agresijos asmenų 
teisinio statuso pripažinimo įsta-
tymo pakeitimai suderinti su suin-
teresuotomis institucijomis bei pa-
teikti Vyriausybei.

saDM inf. 
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ:  
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, balandžio 27 d. 
9.15 Komisaras Reksas (74) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/2). 10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/42) N-7. 11.45 Pasaulio 
dokumentika. Didieji pasaulio išra-
dimai. 1 d. Dangoraižiai. JAV, 2012 
m. (kart.). 12.35 Pasaulio dokumen-
tika. Įstabioji Indija 5 d. (subtitruota, 
kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 Komisa-
ras Reksas (75) N-7. 17.15 Didysis 
Gregas (2/1) N-7. 18.10 Kam reikia? 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnulis (1, 
2). 19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė 
žinoti. 22.20 Premjera. Čečėnija. Ka-
ras be pėdsakų. Dok. f. Prancūzija, 
2015 m. (subtitruota). 23.50 Vaka-
ro žinios. 0.20 Didysis Gregas (2/1) 
(kart.) N-7. 1.10 Klausimėlis.lt. 1.30 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 4.30 
Teisė žinoti (kart.). 5.15 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 
5.40 Mokslo ekspresas (kart.). 

Antradienis, balandžio 28 d. 
9.15 Komisaras Reksas (75) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/3). 10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/43) N-7. 11.45 Bėdų tur-
gus (kart.). 12.35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 13.30 Gimtoji žemė 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.25 Komisaras Reksas (76) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (2/2) N-7. 
18.10 Kam reikia? 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.40 Meilė 
kaip mėnulis (3, 4) 19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Specialus tyri-
mas. 22.20 Istorijos detektyvai. 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Didysis Gregas 
(2/2) (kart.) N-7. 0.30 Čečėnija. Karas 
be pėdsakų. Dok. f. Prancūzija, 2015 
m. (subtitruota, kart.). 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.15 Emigrantai 
(kart.). 5.00 Specialus tyrimas (kart.). 
5.45 Klausimėlis.lt. 

Trečiadienis, balandžio 29 d. 
9.15 Komisaras Reksas (76) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/4). 10.55 Premjera. Nuodėmin-
ga meilė (11/44) N-7. 11.45 Specia-
lus tyrimas (kart.). 12.35 Emigrantai 
(kart.). 13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.25 Komisaras Reksas (77) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (2/3) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnulis (5, 
6). 19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas. 22.45 Tautos 
balsas. 23.15 Vakaro žinios. 23.45 
Didysis Gregas (2/3) (kart.) N-7. 0.40 
Istorijos detektyvai (kart.). 1.30 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.45 Gyvenimas 
(kart.). 4.30 Auksinis protas. Intelekti-
nis (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Ketvirtadienis, balandžio 29 d 
9.15 Komisaras Reksas (77) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/5) 10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/45) N-7. 11.45 Gyvenimas 
(kart.). 12.35 Stilius (kart.). 13.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subti-
truota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.25 Komisaras Reksas (78) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (2/4) N-7. 
18.10 Saugokime jaunas gyvybes ke-
liuose. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.25 Krepšinis. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Loteri-
ja „Perlas“. 21.30 Mūsų motinos, mū-
sų tėvai (3) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Didysis Gregas (2/4) (kart.) N-7. 
0.35 Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 
2002 m. (kart.). 1.30 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.45 Bėdų turgus (kart.). 
4.30 Stilius (kart.). 5.15 Durys atsidaro 
(kart.). 5.40 Mokslo ekspresas (kart.). 

Penktadienis, gegužės 1 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Giminės po 20 metų (5) 
(kart.). 6.50 Bėdų turgus (kart.). 7.35 
Gyvenimas kart.). 8.25 Stilius (kart.). 
9.15 Premjera. Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai (3/25). 9.40 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą (1). 9.50 Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas (1). 10.05 Aviu-
kas Šonas (4/18). 10.15 Brolių Grimų 
pasakos (2) Stebuklingas stalelis. Vo-
kietija, 2008 m. 11.15 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingas šunų pasaulis. 
Dok. f. D. Britanija, 2013 m. 12.05 
Šerloko Holmso nuotykiai. Ketverto 
ženklas. Detektyvinis f. D. Britanija, 
1987 m. N-7. 13.50 Koncertuoja Sta-
sys Povilaitis ir „Žuvėdra“. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Kaip mes žaidėme revoliuciją. Dok. f. 
Lietuva, 2011 m. 17.30 Vagnerių kla-
nas. Istorinė drama. Vokietija, 2013 
m. N-7. 19.30 Forsaitų saga (3) N-7. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Duokim garo! 22.40 Robas Rojus. 
Istorinė drama. JAV, 1995 m. N-14. 
1.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 
4.00 Tautos balsas (kart.). 4.25 Duo-
kim garo! (kart.). 

Šeštadienis, gegužės 2 d. 
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 (3/26). 9.25 Premjera. 
Animalija (16). 9.50 Džeronimas (2/9). 
10.15 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 Moks-
lo ekspresas. 12.00 Premjera. Didieji 
pasaulio išradimai. 2 d. JAV, 2012 m. 
12.55 Inspektorius Luisas (5/3) N-7. 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota). 15.00 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2003 m. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Saugokime jaunas gyvybes keliuo-
se (kart.). 16.15 Sveikinimų koncer-
tas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“. 23.15 Premjera. Da Vin-
čio demonai (2/9, 10) (subtitruota) 
N-14. 1.00 Džiaze tik merginos. 2.15 
Inspektorius Luisas (5/3) (kart.) N-7. 
3.45 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Sekmadienis, gegužės 3 d. 
6.05 Durys atsidaro. Kultūros 

žurnalas. Ved. Lolita Bytautaitė 
(kart.). 6.35 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitruota, kart.). 7.00 Šven-
tadienio mintys. 7.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.30 Girių 
horizontai. 9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai (1). 9.25 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą (2). 9.40 Šervu-
do padauža Robinas Hudas (2). 9.50 
Džeronimas (2/10) 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/19) 10.25 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.55 Leonardas 
(2/10, 11) 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Musonų viešpatija. 1 d. 
Liūčių belaukiant (subtitruota). 13.00 
Koncertas Motinos dienai. 14.45 Auk-
sinis protas (kart.). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Alytaus „Dzūki-
ja“ – Klaipėdos „Neptūnas“. 18.00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio 
panorama. 19.55 Savaitė 20.30 Pa-
norama. 21.00 Giminės po 20 metų 
(6). 21.50 Koncertas „Žvaigždės mo-
tinoms“. 22.50 Premjera. Hercogienė. 
Istorinė drama. Didžioji Brtanija, Ita-
lija, Prancūzija, JAV. 2008 m. N-14. 
0.40 Auksinis protas (kart.). 1.55 Bė-
dų turgus (kart.). 2.40 Koncertas Mo-
tinos dienai (kart.). 4.20 Giminės po 
20 metų (6) (kart.). 5.05 Pasaulio pa-
norama (kart.). 5.30 Savaitė (kart.). 

Apsukrios kambarinės (9) N-14. 23.10 
Privati praktika (13) N-7. 0.10 Kastlas 
(21) N-7. 1.10 Amerikietiška siaubo is-
torija (10) N-14. 2.00 Tėvynė (1) N-14. 
3.00 Ryšys (10) N-7. 3.50 Vilfredas 
(12, 13) N-7. 4.40 Nepaprasti daiktai. 

Antradienis, balandžio 28 d. 
6.10 Teleparduotuvė 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (14, 15) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (4, 5) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2086). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (14) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Nuotykių metas (4) N-7. 13.30 Kung 
Fu Panda (28). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (11). 14.30 Simpsonai 
(16, 17) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (47) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš 
srovę. N-7. 20.30 Žvaigždžių dešim-
tukas. N-7. 21.00 Tobula kopija (20) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Bruklino taksi (5) N-7. 23.15 Privati 
praktika (14) N-7. 0.15 Kastlas (22) 
N-7. 1.15 Amerikietiška siaubo isto-
rija (11) N-14. 2.10 Tėvynė (2) N-14. 
3.05 Ryšys (11) N-7. 3.55 Žmogžu-
dystė (1) N-14. 

Trečiadienis, balandžio 29 d. 
6.10 Teleparduotuvė 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (16, 17) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (6, 7) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2087). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (15) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Nuotykių metas (5) N-7. 13.30 Mada-
gaskaro pingvinai (1). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12). 14.30 Simp-
sonai (18, 19) N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (48) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pakar-
tok! N-7. 21.00 Tobula kopija (21) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikin-
gų loto 22.10 Spąstai. Veiksmo drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 23.55 Kastlas (23) 
N-7. 0.55 Amerikietiška siaubo istori-
ja (12) N-14. 1.45 Tėvynė (3) N-14. 
2.50 Ryšys (12) N-7. 3.40 Žmogžu-
dystė (2) N-14. 

Ketvirtadienis, balandžio 30 d. 
6.10 Teleparduotuvė 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (18, 19) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (8, 9) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2088). 
10.00 Susikeitę broliai (7) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 12.55 Nuotykių 
metas (6) N-7. 13.30 Madagaska-
ro pingvinai (2). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). 14.30 Simpsonai 
(20, 21) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (49) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Aš tikrai my-
liu Lietuvą. 21.00 Tobula kopija (22) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Deganti žemė. Veiksmo f. Kanada, 
JAV, 2014 m. N-7. 23.55 Kastlas (24) 
N-7. 0.55 Amerikietiška siaubo istori-
ja (13) N-14. 1.50 Tėvynė (4) N-14. 
2.50 Ryšys (13) N-7. 3.40 Žmogžu-
dystė (3) N-14. 

Penktadienis, gegužės 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
7.55 Simpsonai (20, 21) (kart.) N-7. 
8.55 Šaunuolis Džokas. Animacinis f. 
JAV, Pietų Afrika, 2011 m. 10.30 Trys 
didvyriai ir Šamachando princesė. Ani-
macinis f. Rusija, 2010 m. 12.05 Išdy-
kėlis. Komedija. JAV, 1996 m. 13.50 
Šarlotės voratinklis. Komedija. JAV, 
2006 m. 15.45 Gražios būtybės. N-7. 
18.15 Kaip ant delno. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Ratai. Animacinė kome-
dija. JAV, 2006 m. 21.55 Sakalo akis. 
Trileris. JAV, 2008 m. N-7. 0.15 Kla-
jūnas. Kriminalinė drama. Australija, 
JAV, 2013 m. N-14. 2.15 Vidurnaktis 
Paryžiuje. Romantinė komedija. JAV, 
Ispanija, 2011 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 2 d. 
6.35 Teleparduotuvė 6.50 Mon-

sunas (7) N-7. 7.20 Mažylių nuoty-
kiai (26). 7.50 S dalelių paslaptys 
(8) N-7. 8.30 Svajonių ūkis (8). 9.00 
Laikas keistis. 9.30 Mamyčių klubas 
(8). 10.00 Mitybos ir sporto balansas. 
11.00 Diagnozė. Viltis. N-7. 11.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 12.00 Ziusas ir Oksana. Kome-
dija. JAV, 1997 m. 14.00 Gyvenimo 
bangos (32) N-7. 16.15 Ekstrasensai 
detektyvai (17, 18) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Karibų piratai. Ant keistų 
bangų. Nuotykių f. JAV, 2011 m. N-7. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojack-
pot. 21.50 88 minutės. Kriminalinis 
trileris. Vokietija, JAV, 2007 m. N-14. 
0.05 Pasitikėjimas. Trileris. JAV, 2010 
m. N-14. 2.05 Atsiskyrėlis. Drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, gegužės 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė 7.00 Mon-

sunas (8) N-7. 7.30 Mažieji išdykėliai 

Pirmadienis, balandžio 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (17). 6.55 Džonis 
Testas (1) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (188) N-7. 8.50 
Laisvės troškimas. Romantinė kome-
dija. D. Britanija, JAV, 2004 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija. Nuotykių f. D. Britanija, JAV, 
2007 m. (kart.) N-7. 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (5). 14.10 Bėgantis 
laikas (56) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 
Nuo... Iki.... 21.00 Juodos katės (31) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Mirtinas ginklas 4. Veiks-
mo komedija. JAV, 1998 m. N-7. 0.40 
Sekso magistrai (11) N-14. 1.50 Ha-
vajai 5.0 (18) N-7. 2.45 Taikinys (8) 
N-7. 3.40 Programos pabaiga. 3.45 
Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, balandžio 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (18). 6.55 To-
mo ir Džerio pasakos (2) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (5) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (189) N-7. 8.50 Šeimos sa-
vaitgalis. Komedija. JAV, 2013 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Paskutinė mime-
zė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2007 m. 
(kart.). 12.50 Tomo ir Džerio pasa-
kos (3) (kart.). 13.15 Džonis Testas 
(2). 13.45 Kempiniukas Plačiakelnis 
(6). 14.10 Bėgantis laikas (57) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.00 Juodos katės (32) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Paskutinis samurajus. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-14. 1.10 Havajai 
5.0 (19) N-7. 2.05 Taikinys (9) N-7. 
3.00 Programos pabaiga. 3.05 Lietu-
va Tavo delne. 

Trečiadienis, balandžio 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (19). 6.55 Džo-
nis Testas (2) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (6) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (190) 
N-7. 8.55 24 valandos (kart.) N-7. 
10.20 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.45 
Nuo... Iki... (kart.). 12.25 KK2 (kart.) 
N-7. 13.15 Džonis Testas (3). 13.45 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). 14.10 
Bėgantis laikas (58) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.20 Paskutinis šansas. 21.00 
Juodos katės (33). N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Gelbėji-
mo misija 2. Mirtinas pavojus. Veiks-
mo f. JAV, 2006 m. N-14. 23.55 Sek-
so magistrai (12) N-14. 1.05 Havajai 
5.0 (20) N-7. 2.00 Taikinys (10) N-7. 
2.55 Programos pabaiga. 3.00 Lietu-
va Tavo delne. 

Ketvirtadienis, balandžio 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (20). 6.55 Džonis 
Testas (3) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (7) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (191) N-7. 
8.55 24 valandos (kart.) N-7. 10.20 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.45 Pa-
galbos skambutis (kart.) N-7. 12.25 
KK2 (kart.) N-7. 13.15 Džonis Testas 
(4). 13.45 Kempiniukas Plačiakelnis 
(8). 14.10 Bėgantis laikas (59) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.00 Juodos katės 
(34) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Nuotykiai su Diku ir 
Džeine. Kriminalinė komedija. JAV, 
2005 m. N-7. 23.55 Visa menanti (1) 
N-7. 0.50 Havajai 5.0 (21) N-7. 1.45 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
2.15 Programos pabaiga. 2.20 Lie-
tuva Tavo delne. 

Penktadienis, gegužės 1 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Še-

gis ir Skūbis Dū (21). 6.50 Linksmuo-

lis Baris ir disko kirminai. Animaci-
nis f. Danija, Vokietija, 2008 m. 8.15 
Betmenas prieš Raudonveidį. Ani-
macinis f. JAV, 2010 m. N-7. 9.35 
Na, palauk! (15-18). 10.25 Denis – 
grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsia-
si. Nuotykių komedija. JAV, 1998 m. 
12.00 Keistas penktadienis. Komedi-
ja šeimai. JAV, 2003 m. 13.55 Auksi-
nis kompasas. Nuotykių f. šeimai. D. 
Britanija, JAV, 2007 m. 16.10 Aukš-
tyn kojom. Komedija. JAV, 2003 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.40 Pašėlę vyru-
kai 2. JAV, 2003 m. Veiksmo f. N-7. 
0.40 PREMJERA Kambariokė. Tri-
leris. JAV, 2011 m. N-14. 2.25 Nuo-
tykiai su Diku ir Džeine. Kriminalinė 
komedija. JAV, 2005 m. (kart.) N-7. 
4.05 Programos pabaiga. 4.10 Lietu-
va Tavo delne. 

Šeštadienis, gegužės 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (2). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (2). 7.20 Nicke-
lodeon valanda. Smalsutė Dora (9). 
7.45 Denis Vaiduokliukas (7). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (16). 8.35 To-
mo ir Džerio pasakos (4). 9.00 Star-
tas. 9.30 Karlsonas sugrįžo. Anima-
cinis f. Rusija, 1970 m. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Skūbis Dū. Nuotykių f. 
JAV, 2002 m. 11.40 Kaip aš gelbė-
jau Prezidentą. F. šeimai. JAV, 1996 
m. 13.20 PREMJERA Sugalvok norą. 
Komedija. JAV, 2015 m. N-7. 15.05 
Čiauškutė (16) N-7. 17.15 Moterys, 
pakeitusios pasaulį. Žana d'Ark. Do-
kumentinis f. Vokietija, 2013 m. N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Tėčio dienos stovykla. Nuotykių ko-
medija. JAV, 2007 m. 20.50 Kvailių 
auksas. Romantinė komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 23.10 V– tai Vendeta. 
Veiksmo trileris. D. Britanija, JAV, 
Vokietija, 2006 m. N-14. 1.40 Pašė-
lę vyrukai 2. Veiksmo f. JAV, 2003 m. 
(kart.) N-7. 4.15 Programos pabaiga. 
4.20 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, gegužės 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (3). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (3). 7.20 Nicke-
lodeon valanda. Smalsutė Dora (10). 
7.45 Denis Vaiduokliukas (8). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (17). 8.35 To-
mo ir Džerio pasakos (5). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 9.30 Mes pa-
čios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Skūbis 
Dū 2. Monstrai išlaisvinti. Nuotykių 
komedija. JAV, Kanada, 2004 m. N-7. 
11.50 Sutrikęs gangsteris. Komedija. 
Australija, JAV, 1999 m. N-7. 13.55 
Ponas Bynas (10, 11) N-7. 15.00 
Čiauškutė (17) N-7. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 PREMJE-
RA Transformeriai. Išnykimo amžius. 
Veiksmo f. JAV, Kinija, 2014 m. N-7. 
22.50 Žudymo sezonas. Veiksmo tri-
leris. Belgija, 2013 m. N-14. 0.40 V – 
tai Vendeta. Veiksmo trileris. D. Bri-
tanija, JAV, Vokietija, 2006 m. (kart.) 
N-14. 3.10 Programos pabaiga. 3.15 
Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, balandžio 27 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (12) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (11, 12) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (162) 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas 
(312) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Patru-
lis (kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (15). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(313) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juoda-
sis sąrašas (16) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (64) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (5) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Druska. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-7. 
23.30 Strėlė (4) N-7. 0.25 Juodasis 
sąrašas (16) (kart.) N-7. 1.20 Proku-
rorų patikrinimas (313) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 28 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (64) (kart.) 
N-7. 9.00 Spąstai (17, 18) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (163) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (313) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir tu-
ri vaikų (5) (kart.) N-7. 14.45 Ame-
rikos talentai (16). 15.45 Prokurorų 
patikrinimas (314) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Juodasis sąrašas (17) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (65) N-7. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (6) N-7. 21.00 Fa-

rai. N-14. 21.30 Prekybos centro kie-
tuolis. Komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
23.15 Strėlė (5) N-7. 0.10 Juodasis 
sąrašas (17) (kart.) N-7. 1.05 Proku-
rorų patikrinimas (314) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (65) (kart.) 
N-7. 9.00 Spąstai (19, 20) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (164) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (314) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(6) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (17). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(315) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juoda-
sis sąrašas (18) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (66) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (7) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Velnio advokatas. Drama. JAV, Vo-
kietija, 1997 m. N-14. 0.25 Juodasis 
sąrašas (18) (kart.) N-7. 1.20 Proku-
rorų patikrinimas (315) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (66) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą 2 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(165) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (315) (kart.) N-7. 13.10 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Ve-
dęs ir turi vaikų (7) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (18). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (316) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Juodasis sąrašas (19) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (67) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (8) N-7. 
21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Piteris 
Penas. Nuotykių f. šeimai. Australi-
ja, D. Britanija, JAV, 2003 m. 23.40 
Strėlė (6) N-7. 0.35 Juodasis sąra-
šas (19) (kart.) N-7. 1.30 Prokurorų 
patikrinimas (316) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 1 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (67) (kart.) 
N-7. 9.00 Piteris Penas. Nuotykių 
f. šeimai. Australija, D. Britanija, 
JAV, 2003 m. (kart.) 11.00 Kalbame 
ir rodome (166) N-7. 12.00 Proku-
rorų patikrinimas (316) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (8) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(19). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(317) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.55 Slaptieji Putino tur-
tai. Dokumentinis f. Prancūzija, 2014 
m. 19.00 Amerikietiškos imtynės (11) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Smogiamoji jėga. Veiksmo f. 
D. Britanija, JAV, Rumunija, 2006 
m. N-14. 23.20 Sostų karai (7) N-14. 
0.25 Sostų karai (8) N-14. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (317) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 2 d. 
7.00 Amerikos talentai (18, 19) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Lietuvos galiūnų čempionato IV-eta-
pas. 2014 m. 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (10) N-7. 14.00 Jauna-
vedžiai (19–22) N-7. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Lauki-
nis (13) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(13) N-7. 19.00 Dainuok mano dainą 
2. 21.00 MANO HEROJUS Atsitrau-
kimas. Fantastinis veiksmo f. Italija, 
JAV, 2004 m. N-14. 23.00 AŠTRUS 
KINAS Iltys. Siaubo f. JAV, 2002 m. 
S. 0.50 Didžiojo sprogimo teorija (9, 
10) N-7. 1.45 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 3 d. 
7.00 Mistinės istorijos (13) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10.00 FAILAI X. Slaptosios 
draugijos. Iliuminatų kodeksas. Do-
kumentinis f. Vokietija, 2014 m. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Žuvys monstrai (1) 
N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas (426) N-7. 17.00 Lau-
kinis (14) N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos (14) N-7. 19.00 Tau, Mama. 2014 
m. 21.20 Kortų namelis (10, 11) N-14. 
23.20 Plačiai užmerktos akys. Erotinė 
drama. JAV, 1999 m. N-14. 2.25 Di-
džiojo sprogimo teorija (11, 12) N-7. 
3.15 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

(3, 4). 8.00 S dalelių paslaptys (9) 
11 N-7. 08.35 Marsui reikia mamų. 
Animacinis f. JAV, 2011 m. 10.20 Į 
paskaitas su tėvais. F. šeimai. JAV, 
2014 m. 12.10 Skaityti, rašyti ir mylė-
ti. F. šeimai. JAV, 2013 m. N-7. 14.00 
Tobulas vyras. Romantinė komedija. 
JAV, 2005 m. N-7. 16.05 Muzika, su-
radusi mus. Romantinė drama. JAV, 
2007 m. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Chorų ka-
rai. 22.30 Dvi motinos. Drama. JAV, 
2013 m. 18 00.50 Triušio urvas. Dra-
ma. JAV, 2010 m. N-7. 

Pirmadienis, balandžio 27 d. 
6.10 Teleparduotuvė 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (12, 13) (kart.) N-7. 
7.55 Moterys meluoja geriau (2, 3) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2085). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (13) 
N-7. 11.05 Trys muškietininkai. Nuo-
tykių f. JAV, 2011 m. N-7. 13.30 Kung 
Fu Panda (27). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). 14.30 Simpsonai 
(14, 15) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (46) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Puo-
lusių angelų miestas (8) N-7. 20.30 
Farai. N-7. 21.00 Tobula kopija (19) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 

6 psl.2015 m. balandžio 23–29 d., Nr. 16 (1255), „Bičiulystė“



Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Būna, jog sunki liga nutiesia ke-
lią į sielos ramybę... 24-erių ka-
majiškis (Rokiškio r.) Gedimi-
nas Kostik savo gyvenimą dali-
ja į moksleiviškąjį ir meniškąjį. 
Ribą tarp jų nubrėžė sunki liga. 

Beveik prieš dešimt metų 
Gediminą pradėjo kamuoti gal-
vos skausmai – nepakeliami, 
temdantys akis, protą. Jie daž-
nai baigdavosi priepuoliais, alpi-
mu. Sulėtėjo paauglio vystyma-
sis: kai bendraklasiai stypo 1,80 
m link, jis sustojo ties 1,30 m ri-
ba. Diagnozuotas galvos smege-
nų auglys. 2007-aisiais po ilgų 
svarstymų Kauno klinikų profe-
sorius Arimantas Tamašauskas 
ryžosi operacijai. „Galvos kau-
kolės atidengimas, auglio šali-
nimas – labai sudėtinga opera-
cija. Iliuzijų nekūrėme, žinojo-
me, kad vaikas gali nevaikščioti, 
nejudėti, sutrikti jo kalba, tačiau 
šanso neatsisakėme“, – pasakojo 
jaunuolio mama Janina Kostik. 
Kai operacija pavyko, aprimus 
didžiuliams skausmams, prasi-
dėjo kitos bėdos – auglys sutrik-
dė posmegeninės liaukos, gami-
nančios hormoną, „atsakingą“ 
už skysčių apykaitą, veiklą. Iki 
šiol skysčių apykaitą reguliuoja 
kartą per parą į nosį purškiami 
vaistai. Skysčio negaunantį or-
ganizmą gali ištikti koma. Varto-
jant medikamentus, vaikino ūgis 
pasiekė 1,65 m, nors gydytojai 
planavo ūgtelėjimą iki 1,72 m. 
Tačiau tokių vaistų trijų mėne-

sių dozės kaina – apie 40 tūkst. 
Lt, jie kompensuojami tik iki 18 
m. Šeima jų įpirkti negalėjo. 

Po operacijos G. Kostik ki-
lo noras savo mintis ir jausmus 
spalvomis bei formomis išlieti 
piešinyje. Iš pradžių jaunuolis 
tapė ant kartono, vėliau patėvis 
Romas Pigaga gamino rėmelius, 
traukė juos drobe. Pristigęs pi-
nigų, vietoj drobės naudojo se-
ną lino rankšluostį. G. Kostik 
sako, jog dailė – lyg narkotikai: 
pagauna, užburia, įsuka į ratą ir 
nebepaleidžia. Jaunojo dailinin-
ko paveiksluose – jūros mėlynė-
je boluojantys laivai, vaismedžių 
lapijoje skendinčios senos so-
dybos, žydintys gėlynai, pievos, 
ežerai, abstrakcijos... 

Dailės G. Kostik nesimokė, 
nežino, kas yra akademinė ta-
pyba. Paveiksluose linijomis ir 
spalvomis išreiškia tai, ką pro-
tu kartais sunku suvokti, o žo-
džiais – išreikšti. Kamajiškio 
darbai eksponuojami Kriaunų 
muziejuje. 

Šiemet pakeistas G. Kostik 
darbingumo lygis. Per mėnesį 
jis gauna 78,75 Eur (271,91 Lt) 
neįgalumo išmoką. G. Kostik pa-
jamų nepakanka net vaistams, 
be kurių jo gyvenimas susto-
tų... „Gyvenu su tėvais, kuriuos 
taip pat kamuoja ligos. Abu jie 
turi antrąją neįgalumo grupę, 
aš trečiąją – vadinasi, šeimoje 
esu sveikiausias“, – tarsteli Ge-
diminas.

Po sukrėtimo atsivėrė  
kūrybinis pradas

Dalia Zibolienė www.grokiskis.lt pasakoja apie vyriškį, ku-
rį negalia įkvėpė tapyti. 

Fizinės negalios varginama jo-
navietė V. Neimontaitė jau 8 me-
tus dienas leidžia namuose. Ta-
čiau daugelis Violetą prisimena 
dirbančią rajono savivaldybė-
je ir sprendžiančią neįgaliųjų 
problemas. 

Moteris pasakoja į gyvenimą 
atėjusi per anksti, pažymėta ne-
galios ženklu. Medikai netikėjo, 
kad išgyvens. Tik tėvai tuo nea-
bejojo. Kai atėjo laikas vaikščioti, 
visi suprato, kad paralyžius.  Bu-
vo gydoma, operuojama, tačiau 
medicina nedaug kuo galėjo pa-
dėti. Nebuvo reabilitacijos pro-
gramų, priemonių, net lėšų sti-
go. Pastangų reikėjo labai daug.

V. Neimontaitė pasakoja mo-
kyklą pasiekdavusi kitų neša-
ma, vėliau – lydima. Taip ne tik 
fiziškai stiprėjo, taip formavosi 
dvasinės nuostatos. Kai tenka 
įveikti daug sunkumų, užsigrū-
dini, išmoksti racionalumo, siek-
ti kartais nepasiekiamo. 

Atgimimo pradžioje, 1989 
metų rugpjūčio 16 dieną, įvy-
ko pirmoji Jonavos rajone gy-
venančių neįgaliųjų konferen-
cija. Konferencijos delegatų va-
lia V.Neimontaitė tapo pirmąja 
Lietuvos invalidų draugijos Jo-
navos rajono skyriaus pirmi-
ninke. Šį visuomeninį darbą tę-

sė iki 1995 metų pavasario. Ra-
jono vadovai pasiūlė visuomeni-
nes invalidų draugijos skyriaus 
pirmininkės pareigas suderinti 
su darbu socialinėje srityje. Taip 
moters inžinierės matematikės 
biografijoje atsirado nauja veik- 
la – socialinis darbas. „Jam ati-
daviau visus gebėjimus, pastan-
gas, laiką. Buvau viena iš Lie-
tuvos invalidų draugijos stei-
gėjų“, – pasakoja V. Neimontai-
tė. – Visada maniau, kad  neįga-
lieji gali ir turi burtis pagal sa-
vo negalias, veiklos pobūdį, ta-
čiau savo teises ginti jie turi su-
sivieniję.“

Pasak V. Neimontaitės, tuo-
met, kai gimė Lietuvos invalidų 
draugija, tik kartu, tik stiprioje 
organizacijoje buvo įmanoma 
ieškoti ryšio vienas su kitu, ki-
tokio požiūrio į neįgalų žmogų, 
jungties su bendruomene. Dirb-
ta be atlygio. Svarbiausias tiks-
las buvo pastebėti kiekvieną ne-
įgalų žmogų, jo gyvenimą tarp 
keturių sienų pakeisti taip, kad 
kiekvienas pasijustų stipresnis. 
Dabar neįgaliųjų organizacijose 
vis daugiau dėmesio tenka skir-
ti projektams, biurokratiniams 
dalykams. Stokojama ir koman-
dinio, bendro darbo. Kiekvienas 
vykdo jam pavestas funkcijas.

Medikai netikėjo, kad išgyvensiu
www.jonavoszinios.lt skaitome Jurgitos Vilčinskienės inter-
viu su Violeta Neimontaite. 

Bendrovės mokslinių tyrimų va-
dovas, KTU Informatikos fakul-
teto docentas Rytis Maskeliūnas 
šiandien yra atsakingas už tai, 
kad būtų sukurti prietaisai, klau-
santys kūno nevaldančių žmo-
nių. Kartu su Izraelio kompanija 
Lietuvos mokslininkai šiuo metu 
kuria įtaisus roboto rankoms ir 
kitiems įrenginiams valdyti, ku-
riuos nejudantis žmogus galėtų 
valdyti balsu, žvilgsniu, pūtimu 
ar panašiu veiksmu.

„Mūsų darbo dalis yra ištir-
ti bei sukurti įtaiso ir žmogaus 
sąveiką, siekiant suprasti, ką 
neįgalusis, nešnekantis ir neju-
dantis asmuo, nori mums pasa-
kyti, o dar svarbiau – ką turi pa-
daryti toks jo negalią atstojan-
tis prietaisas, kaip roboto ran-
ka. Pavyzdžiui, pūstelėti į vamz-
delį, jeigu kažko nori. Nukreipti 
žvilgsnį į tam tikrą pusę. Ištai-
syti mimiką. Pajudinti liežuvį. 
O projekto partneriai užprogra-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Žvilgsniu valdomi 
prietaisai kuriami ir 

Lietuvoje
muos pačios rankos judėjimo 
mechanizmą: kokia koordinate, 
kokiu laiko momentu ranka tu-
ri nuvažiuoti link objekto atlik-
ti veiksmo“, – pasakoja R. Mas-
keliūnas. Panašų valdymo būdą 
būtų galima pritaikyti įvairiems 
įtaisams, pradedant neįgaliojo 
vežimėlio valdymui, kuris galė-
tų pats orientuotis pažįstamoje 
aplinkoje, baigiant radiju ar te-
levizoriumi.

Anot mokslininko, šio tyri-
mo eigoje kilo dar viena min-
tis: „Žmogui reikia ne tiek ran-
kos, kuri yra brangus produktas, 
kiek galimybės bendrauti ir jaus-
tis kuo mažiau priklausomu“. Tai 
svarbu kūno nevaldantiems ligo-
niams, pacientams po reanima-
cijos ir pan.

Tad R. Maskeliūnas pamini, 
kad toks ligonis galėtų „kalbė-
ti“, rašydamas žinutę akies vyz-
džio judesiais, mykimu, lengvai 
judindamas pirštą ar pūsdamas 
į specialų prietaisą.

„Ligoninėse dažna situacija, 
kai su nejudančiu ir nekalban-
čiu žmogumi bendraujama klau-
simyno pagalba. Ligoniui skai-
tomi klausimai, o jeigu atsaky-
mas teigiamas, žmogus turi, pa-
vyzdžiui, pamirksėti. Taigi, jeigu 

žmogus nori tiesiog atsigerti, o 
šis pasiūlymas sąrašo gale, jam 
reikia išklausyti daug klausimų, 
net neminint aplinkybių, kai kar-
tais dėl laiko stokos medikams 
belieka vadovautis tik prie paci-
ento pajungtų gyvybę palaikan-
čių prietaisų rodmenimis“, – si-
tuaciją apibrėžia R. Maskeliūnas. 
Jis pateikia pavyzdį, kaip galima 
būtų padėti tokiam žmogui, jeigu 
jis gali maždaug pusę centimet- 
ro pajudinti pirštą. Ligoniui ant 
piršto uždedamas judesį fiksuo-
jantis žiedas. Kartu su kolega Vi-
du Raudoniu sukurtas prietaisas 
fiksuotų judesį, apšvietimo lygį 
ir kitus parametrus, o pacien-
tas vos judindamas pirštą galė-
tų pranešti apie savo poreikius.

Mokslininkas pasakoja, kad 
panašūs įrenginiai gali padėti ir 
sergantiesiems Huntingtono li-
ga. „Šiems ligoniams po truputį 
atrofuojasi nervinė sistema, jie 
ima nevaldyti galūnių, nefoku-
suoti regos. 

Įmonės „RMD Technologies“ 
direktorius Darius Dilijonas mi-
ni, kad tai ne pirmi ir toli gražu 
ne paskutiniai moksliniai tyri-
mai ir bandymai, kuriuos atlie-
ka jų įmonė.
„Bičiulystės“ ir www.lrytas.lt inf. 

Greta Kauno technolo-
gijos universiteto (KTU) 
įsikūrusios įmonės „RMD 
Technologies“ mokslinin-
kai kuria prietaisus, kurie 
padės ligoniams ir neįga-
liesiems geriau jaustis ir 
kokybiškiau gyventi.

Mokslininko kantrybė trūko: 
internete galima nusipirkti su-
venyrų ir net apatinių baltinių 
su jo nuotrauka, vardu. Pasi-
pinigautojų katino dienos ne-
trukus baigsis. Už kiekvieną 
S. Hokingo vardu pavadintą ir 
parduotą daiktą bus privalu 
sumokėti ir populiariajam fizi-
kui. Tai jau seniai yra išsikovo-
jusios kitos pasaulinės žvaigž-
dės (savo vardus kaip prekės 
ženklą yra užregistravę, pavyz-
džiui, rašytoja Džoana Rouling, 
futbolininkas Deividas Bekhe-
mas ir kt.).

Britų fizikas S. Hokingas iš-
garsėjo kosmologijos tyrimais, 
mokslo populiarinimo knygo-
mis. Jo knyga „Trumpa laiko is-
torija“ išversta į 35 kalbas, ben-
dras tiražas siekia 25 milijonus. 
Apie mokslininką kuriami me-
niniai ir dokumentiniai filmai. 
Beje, jis suvaidino pats save vie-
name filmo „Didžiojo sprogimo 
teorija“ epizode.

Už naudojant jo vardą ko-
merciniams tikslams gautus pi-
nigus S. Hokingas skirs labda-
rai – kovai su AIDS, fizikos tyri-
mams ir kt. Kaip į šią naujieną 
reagavo jo kolegos? Kembridžo 

Kiek vertas Stiveno 
Hokingo vardas?

Garsusis fizikas Stivenas 
Hokingas kreipėsi į Di-
džiosios Britanijos inte-
lektinės nuosavybės biu-
rą. Remiantis pristatytais 
dokumentais, pradėta 
teisių į jo vardo komerci-
nį panaudojimą įformini-
mo procedūra.

universiteto, kur dirba moksli-
ninkas, atstovai pakomentavo: 
„Tai yra asmeninis profesoriaus 
S. Hokingo reikalas. Manome, 
kad jis teisus, gindamas savo 
vardą, jį lydinčią sėkmę.“

S. Hokingas gimė 1942-ai- 
siais. Dar studijuojant Oksfor-
do universitete britui buvo di-

agnozuota sunki ir reta liga – 
amiotropinė lateralinė sklero-
zė. Deja, ši liga – nepagydoma, 
nuolat progresuojanti. Šiuo me-
tu mokslininkas beveik visiškai 
paralyžiuotas, su pasauliu ben-
drauja per specialų kompiuterį.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BalikiEnė

Profesorius Stivenas Hokingas ir jo asistentė Judita Croasdel.

Stivenas Hokingas Baltuosiuose rūmuose 2009 m. po Laisvės medalio, kurį 
profesoriui skyrė JAV prezidentas, įteikimo.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

KonkursuiPer sodų žydėjimą

Rasos lašeliai. Rasos Baranauskaitės (Pagėgiai) nuotr.

Ji buvo turtinga ūkininkė. Jau 
įpusėjusi ketvirtą dešimtį, 

bevaikė, dar graži. O vyras – aš-
tuntoj dešimty. Namuose, nors 
verk, reikėjo tvirtesnių rankų. 
Ir, ką čia slėpti – ne vien žagrės 
rankenai apkabint.

Samdinį šeimininkė rinkosi 
pati. Jos žvilgsnį patraukė jau-
nasis kaimynas linų mėlynumo 
akimis, šviesiaplaukis, raudon-
skruostis.Tėvai – mažažemiai, 
šeimoj – keturi vaikai. Norėtų 
ar ne, vyresnėliui teks ragauti 
samdinio duonos. Jam jau ėjo 
septyniolikti ir jis turėjo tvirtas 
rankas, kurios didelio ūkio sa-
vininkei labai tiko. Ji bičiuliavo-
si su mano krikšto motina ir aš, 
tada dar vaikas, kartą nugirdau 
draugių pokalbį. Mano krikš-
tamotė savo bičiulei dėl kažko 
priekaištavo. O ši atsikirto to-
kiais žodžiais, kurie man įstri-
go į atmintį.

– Mania (krikštamotės var-
das buvo Marija), tu nežinai, ką 
reiškia jauną vyrą turėt!

Neprisimenu, ką šioji atsakė. 
Spėju, kad patylėjo. Juk ji turė-
jo vyrą, gerokai vyresnį už save.

Po keliolikos metų, kai ši is-
torija kaime niekam nebekėlė 
susidomėjimo, išgirdau ją iš pir-
mų lūpų. Mane, pas tėvus atos-
togaujančią studentę, ta buvusi 
ūkininkė, o nūnai – paprasta ko-
lūkietė pasikvietė į svečius. Ma-
tyt, norėjo man pati papasakoti, 
kaip viskas buvo iš tikrųjų. O gal 
neturėjo kam išlieti širdį.

Ir štai – sėdime mes abi jos 
gražioje seklyčioje, geriame ar-
batą ir kalbamės apie gyvenimą. 
Tiksliau, kalba ji – pagyvenusi, 
pavargusi laimės laukti moteris.

– Anksti likau našlaitė, – pra-

deda  pasakoti. – Kaimuose aus-
davau turtingoms ūkininkai-
tėms kraitines lovatieses. To-
kias rinktiniais raštais. Giminės 
ėmė man piršti našlį. Atvažiavau 
apžiūrėti jo ūkio. Sodyba dide-
lė, graži. Sode daug avilių. Bu-
vo pats obelų  žydėjimas. Bite-
lės dūzgia, medų neša. Aplink 
derlingi laukai, vešlios pievos. Ir 
visa tai gali būti mano! Į tą našlį 
mažai ir težiūrėjau.

Mūsų puodeliuose vėso mė-
tų arbata. Už langų skendo žie-
duose senos šakotos obelys. Šei-
mininkė susimąstė, o po kurio 
laiko tęsė pasakojimą:

– Po vestuvių sugulėme į lo-
vą. Senio rankos šaltos... Pri-
sislinkau prie pat guolio kraš-
to, kad tik toliau nuo jo glamo-
nių... – giliai atsidususi nutilo.

Nesumojau, ką čia pasakius. 
Bet ji ir nelaukė, kol aš prabilsiu. 
Kalbėjo toliau:

– Gyvenome trise. Mudu su 
samdiniu prie sunkesnių darbų, 
o vyras – po namus: tai žabų pa-
laužys, tai krosnį pakurs ar kokį 
kitą lengvesnį darbelį nusitvers. 
Galvojom, kai jis numirs – susi-
tuoksim. Nesvarbu, kad su sam-
diniu. Prieš Dievą visi esame ly-
gūs. Turbūt jis mums išbandy-
mą siuntė – senasis išgyveno 
šimtą tris metus. Grabą buvom 
iš anksto nupirkę. Tai ant aukš-
to jame degtinę slėpėme. Kad 
milicija nerastų. Žinai, kaime 
reikia turėti, kuo žmogų pavai-
šinti, kai prie darbo talkon pa-
sikvieti. Juk neprilakstysi kas-
kart į parduotuvę. Vieną sykį 
milicininkai darė kratą, gal kas 
apskundė, – moters veidu per-
bėgo šypsnys. – Tai, kai pamatė 
karstą, vos nuo kopėčių jaunas 

milicininkėlis nenusivertė, taip 
nusigando.

Kurį laiką abi tylėjome, pa-
skendusios savo mintyse. Pagai-
lo man tos moters ir jos abiejų 
vyrų. Pasimirus senajam, ji taip 
ir neištekėjo už savo buvusio 
samdinio. Gyveno abu kaip gy-
venę, tarsi niekas nebūtų pa-
sikeitę.

– Pažvelk, – nutraukė ji tylą 
ir atidarė spintą. – Kiek čia dra-
bužių, kailinių, kepurių. O pasi-
rodyti nėra kur.

„Ir nėra su kuo“, – pagalvo-
jau. Visi kaime jau buvo įpratę, 
kad jos „užkurys“ ir į talkas, ir į 
vakaruškas – vis vienas ir vie-
nas. Žiūrėk, ten jau įsistebeili-
jęs į kokią žvitresnę moteriš-
kaitę. Geruoju tai nesibaigdavo. 
Ne kartą buvo jos pavydaus su-
tuoktinio apkultas. Ir net veži-
me per dirvonus arklių temptas, 
kai šiems po kojomis konkuren-
tas šiūpelę žarijų siūbtelėjo. Net 
į daktarus dėl tų nutikimų buvo 
tekę kartą kreiptis. Nei guodėsi 
kam dėl to, nei kas jo klausinėjo.

Taip ėjo metai. Keitėsi san-
tvarka. Sugriuvo kolūkiai. Ilgai-
niui daug kas užsimiršo. O ir 
šios istorijos svarbiausioji vei-
kėja jau seniai ilsisi kaimo kapi-
naitėse po juodu granitu. Greta 
savo teisėto vyro. Tik jos „užku-
rys“, ir devintą dešimtį bebaig-
damas, vis dar ieškojo sau tin-
kamos žmonos. Kartais, pasikin-
kęs arkliuką į vežimaitį, nudar-
dėdavo į artimiausią miestelį. 
Sako, klausinėdavęs žmonių, ar 
nepripirštų jam kokią moteriš-
kę. Paveldėtame ūkyje trūko, oi 
kaip trūko moteriškų rankų. Ne 
tik rankų, bet ir širdies šilumos.

Gražina DaUGiniEnė, Vilnius

Literatų klubo „Svajokliai“ vado-
vas Egidijus Saldys pasidalijo 
šilto susitikimo įspūdžiais.

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos literatų klube „Svajokliai“ 
jau tapo tradicija ypatingai pa-
minėti praėjusias didžiąsias pa-
vasario šventes. Kaip ir kasmet, 
nuotaikingą pasirodymą suren-
gė klubo narė Aleksandra Ra-
kūnienė. Ji pagalbon pasikvietė 

Šventinis susitikimas 
praskaidrino nuotaiką

viešnias iš Artrito klubo: Felici-
ją Pipinienę (vaidino iš užsie-
nių grįžusią, labai poeziją mėgs-
tančią geraširdę anūkėlę Mortą, 
mėgstančią išgerti kvortą), bei 
Ritą Skvereckienę (suvaidinusią 
šių metų simbolį – šeimos augin-
tinę Ožką).

Linksmos gyvenimiškos isto-
rijos, pagražintos poezijos pos-
mais, sukėlė didžiulį „Svajoklių“ 

klubo narių susidomėjimą. Jie 
įdėmiai klausėsi pavasariui skir-
tų eilių, minė mįsles apie pava-
sarinius augalus ir daržoves, o 
už teisingą atsakymą gavo pa-
vasarinių dovanų – įvairių sėklų 
rinkinuką.

Klubo nariai skaitė savo kū-
rybos ir mielai dalijosi vaikys-
tės prisiminimais, išgyvenimais, 
linksmomis istorijomis. Draugiš-
ką popietę šildė ir dainos.

Klubo nariai, dėl silpnėjan-
čios sveikatos negalintys daly-
vauti renginyje, buvo kartu min-
timis. Tautinio paveldo puoselė-
toja klubo narė Vitenė Repšienė 
šventinius sveikinimus perdavė 
telefonu.

Malonių akimirkų prisimi-
nimai, susitikimų įspūdžiai ilgai 
išlieka širdyse. Rodos, tiek ne-
daug žmogui reikia, kad jaustų-
si laimingas, kad lengviau įveik-
tų gyvenimo sunkumus.

Esame labai dėkingi VšĮ Bir-
žų socialinių paslaugų centrui už 
galimybę naudotis neįgaliesiems 
pritaikytomis patalpomis.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

***
Ar atmeni, kampuotas akmenėli, 
vaikystę mano ir džiaugsmus, 
ar leistumei prisėdus vėlei
praversti atminus senus?

Kartu sklaidykim Laiko knygą, 
jos nedūlėjančius lapus, –
ten buvus praeitis užmigo, 
ten atminimai veda mus...

Aš batukus jau panešiotus, 
prisėdęs ant tavęs, aunuos
prieš Žolinę ar prieš rarotus
klausau giesmės arba dainos, 

kai skamba, kviečia maldai varpas, –
vaikystė grįžtanti žavi, –
o debesys padangėj kerpa
tik užmaršties audrų avis...

Batukai dingo nudėvėti.
Tu, akmenėli, man likai –
tad leisk minutę pasėdėti
su praeities žilais vaikais...

Prigludimas
Pakrantėm upių eidami –
surinkome dangaus spalvas,
įdėjome į atminčių lapus
ir žaidė saulės ugnimi, 
ir vartė debesų kalvas
likimo vėjas palankus...

To vėjo dūkstančio prašiau:
,,Kol tau sparnai nepakirpti, 
miškų sujudink peizažus...“
Jis ėmė pūsti kuo aršiau, 
prie saulės skriedamas arti, 
pagyrė: ,,Kraštas šis gražus!“

Vingrių žaibų pasigavau, 
juos pamėtėjau į erdves:
laimingas, žeme, vėl buvau
prigludęs veidu prie tavęs...

***
Nežinau, ar tu būsi laiminga, 
kai išeisiu ieškoti dausų, 
kada lūkesčiai šviesūs pradingę
neparodys, kur ašen esu, 

nežinau, ar svyruonys berželiai 
vėl spalvosis paletėm rudens, 
ar garbinga ranka Visagalio
duos lašelį švenčiausio vandens, 

nežinau, kur ir tujen išeisi
takeliu prie rusvų dobilų, 
ar globos tave laikas beteisis, 
ar šaltinis čiurlens negilus, 

ar dar džiaugsiesi meilės pavėsiu, 
ar paglostys kasas tau diena, 
ar išteisinti mudu žydėsim –
nekalti, kaip gėlė kiekviena...

Nežinau, kokių žodžių parinksiu, 
kurie džiugins, palaimins ir guos, –
ar vilties žiburėlis nespingsi
taip viltingai bevilčiuos languos?.. 

Gyvenimo  
atokvėpis
Miškus, kelius, mintis ir tiltus
užklojo ūkana pilka,
milžinkapius, tėvų supiltus, 
užpylė užmaršties banga –

tad eidami dažnai paklystam
tarpe pušelių keturių, 
lėtai prarasdami jaunystę, 
verkšlenam: ,,Nieko neturiu...“

Praamžiau, duok tvirtesnį skydą, 
ugninį kardą, aštresnes strėles,
kovų laukuos neviltyje paklydus, 
gal išmintis į tėviškę parves:

einu, iriuos per pilką būtį, 
taisydamas įlūžusius lieptus, –
viliuos ir klausiu: ,,Ar truputį
kovų atokvėpis žemelėj bus?“

Gintautas stankaitis
Ukmergė
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