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Gruodžio 2-ąją, Tarptautinės neįgaliųjų dienos išvakarėse, 
neįgalieji surengė eitynes, o savo didžiausias bėdas išsakė 
V. Kudirkos aikštėje, prieš Vyriausybę. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos bei Vyriausybės atstovams įteikti 
raštai, kuriuose išdėstyti pagrindiniai reikalavimai. Lietu-
vos neįgaliųjų forumo (LNF) iniciatyva didžiausių organiza-
cijų atstovai savo problemas išsakė ir Seimo nariams. 

Tolerancijos link

Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Ko iš tikrųjų 
nori žmonės 
su negalia?

Gruodžio 3-iąją Europa mini 
Neįgaliųjų dieną. Jau dau-

gybę metų prisidedu spren-
džiant žmonių su negalia pro-
blemas ir dažnai, tik pradėjusi 
kalbą apie neįgaliuosius, sulau-
kiu komentarų: „Ir vėl tu, Blin-
kevičiūte, su tais neįgaliaisiais, 
kurie vis kažko nori, kurie rei-
kalauja išskirtinių teisių...“ Pa-
tikėkite, šie žmonės tikrai nerei-
kalauja nieko išskirtinio. Ar no-
ras žiūrėti televizijos serialą, pa-
tekti į autobusą, naršyti interne-
te, mokytis šalia esančioje moky-
kloje, apsipirkti prekybos centre 
yra kažkas neįprasto? Neįgalieji 
tiesiog nori vienodų teisių ir gali-
mybių, paprastos ir patogios kas-
dienybės. Jie nenori būti tie, ku-
riuos reikia slėpti, kurių gailima-
si ar kuriems dalijama labdara. 

Lietuvoje gyvena daugiau 
kaip 200 tūkstančių žmonių, ku-
riems nustatytas neįgalumas. 
Visuomenės nuomonės tyrimai 
rodo, kad mūsų šalies gyvento-
jai yra pakankamai netolerantiš-
ki asmenims su negalia, o ypač 
turintiems proto bei psichikos 
negalias. 44 procentai apklaus-
tųjų nepageidautų gyventi kai-
mynystėje su psichikos negalią 
turinčiu žmogumi. Net daugiau 
negu pusė apklaustųjų pateisin-
tų ar iš dalies pateisintų darbda-
vius, nepriėmusius į darbą as-
mens su negalia.

Beje, žmonės su negalia skurs-
ta dažniau už jos neturinčius, juk 
daugelio jų pragyvenimo šalti-
nis yra tik neįgalumo ar prarasto 
darbingumo išmokos, kurios ti-
krai nėra didelės. O labiausiai to-
kio likimo žmonių gyvenimą pa-
blogino ekonominė krizė. Skau-
džiausiai krizės pasekmės palie-
tė didžiausią negalią turinčius 
žmones, tuos, kurie patys sun-
kiai juda, kuriems būtina kitų 
pagalba. Kol kas žmonių su ne-
galia programoms skiriamas fi-
nansavimas mūsų šalyje dar ne-
pasiekė ikikrizinio lygio. Norėtų-
si daugiau diskusijų šia tema, kai 
kalbama apie ateinančių metų 
biudžetą.  

Nors už priemones neįgalu-
mo srityje daugiausiai yra atsa-
kingos ES valstybės narės, ta-
čiau ir pati ES papildo naciona-
lines priemones bei sudaro sąly-
gas tolesnei pažangai. Europos 
Parlamente priklausau Negalios 
intergrupei. Tai neformali grupė 
parlamentarų, kurie įsipareigojo 
dirbti 80-čiai milijonų ES gyve-
nančių neįgaliųjų. Mūsų aktyvios 
intergrupės dėka Europos Parla-
mente buvo inicijuoti teisės aktai 

Europos Parlamento narė Vilija 
Blinkevičiūtė.

pro šalį einančiųjų jiems padė-
ti. Daugelis praeivių stabtelėda-
vo – kas gi čia vyksta. Tik užrašai 
„Nieko apie neįgaliuosius be ne-
įgaliųjų“, „Neįgaliųjų teisų kon-
venciją į sąvartyną“, „Mus mato 
tik prieš Seimo rinkimus“ ir pa-

Nusivylę neįgalieji išėjo į gatves

dėl viešųjų tinklapių prieinamu-
mo, keleivių su negalia teisių ke-
liaujant, negalios aspekto įtvirti-
nimo struktūrinių fondų ar vie-
šųjų pirkimų srityse ir kiti, ku-
rie, tikiu, sudarys geresnes sąly-
gas įgyvendinti neįgaliųjų teises. 

Tačiau labiausiai neįgalie-
ji laukia dviejų esminių ES tei-
sės aktų priėmimo. Tai Antidis-

kriminacinė direktyva ir Euro-
pos Aktas dėl prieinamumo. Pri-
ėmus Antidiskriminacinę direk-
tyvą, šalys narės būtų įpareigotos 
imtis konkrečių veiksmų pritai-
kant aplinką neįgaliesiems. Tam, 
be abejo, reikalingos nemažai pa-
pildomų lėšų, todėl iki šiol šalims 
taip ir nepavyksta sutarti dėl šio 
dokumento projekto. Visai ne-
seniai kreipiausi į ES Tarybai šį 
pusmetį pirmininkaujančią Ita-
liją, klausdama, kokių veiksmų 
ji ketina imtis ir kaip Taryba pla-
nuoja tęsti derybas su valstybė-
mis narėmis, kad pagaliau būtų 
pasiekti konkretūs rezultatai.

Niekada nesutiksiu su skep-
tikais, kurie tikina, kad investa-
vimas į neįgaliuosius – tai pini-
gai išmesti į balą, nes šios inves-
ticijos neduoda jokios ekonomi-
nės naudos. Tikrai duoda. Prieš 
kelerius metus Jungtinėje Kara-
lystėje atlikta studija parodė, kad 
prekybos centrų tinklui investa-
vus į geresnę prieigą prie savo 
interneto parduotuvės, jos me-
tinės pajamos smarkiai padidė-
jo. Vokietijoje atlikta studija pa-
rodė, kad prieinamesnė infras-
truktūra skatintų neįgaliuosius 
keliauti ir tai beveik 2 mlrd. EUR  

Neįgaliųjų galimybės – 
nelygios 

Baltais angelo apdarais vil-
kintys neįgaliųjų vežimėliais ju-
dantys žmonės Vilniaus Gedi-
mino prospektu rideno didžiulį 
savo problemų akmenį ir prašė 

našūs, leido suprasti, kad eitynė-
mis siekiama atkreipti dėmesį į 
neįgaliųjų – daugiau nei 250 000 
Lietuvos piliečių – teises. 

Nors Lietuva ratifikavo Jung-
tinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, dar daugelyje sri-
čių neįgaliųjų teisės nėra vie-
nodos su kitais visuomenės na-
riais. LNF paskelbtoje peticijoje, 
kurią kiekvienas gali pasirašy-
ti internete, tinklalapyje www.
peticijos.lt, atkreipiamas dėme-
sys, kad: 
• daugelis vaikų su negalia ne-

turi lygių galimybių siekti iš-
silavinimo;

Gruodžio 3-iąją 
paminėta Tarptautinė 

neįgaliųjų diena



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiRadviliškis:

Neseniai Amžinybėn išėjęs žinomas rašytojas Romu-
aldas Granauskas yra sakęs: „Svarbiausia nepraras-

ti jausmo, kad gal ir ne idealiai gyveni, bet stengiesi leisti 
dienas teisingai – niekam nestoji skersai kelio, neužstoji 
saulės, padedi kitiems, padėkoji, kai tau padeda... Kaip 
reikėtų numirti, jei matysi, kad šiame pasaulyje palieki 
tik mėšlo krūvą?..“

Turime džiaugtis, jog galybė žmonių išeidami kaip 
brangiausią turtą be iškilmingų įpareigojimų ir testamen-
tų savo ainiams palieka jautrumą, gailestingumą, atjau-
tą. Tarsi sakydami: imkit, naudokitės, ką sukaupiau, ką 
savo elgesiu įrodžiau – jog žmogus žmogui brolis, arti-
mas draugas ir bičiulis.

Pirmosios rašytinės gailestingumo užuomazgos Lie-
tuvoje aptinkamos beveik prieš penketą amžių. Beglo-
biais, benamiais, luošais ypač ėmė rūpintis vienuolynai, 
bažnyčios, kai kurie krašto valdovai. Tobulėjant civiliza-
cijai, vis dažniau radosi draugijų pagal profesijas ir inte-
resus, kurios steigė labdaros organizacijas. Daugėjo ge-
raširdžių asmenų, supratusių paliegėlių, senų, vienišų 
žmonių vargus.

Praėjęs šimtmetis kupinas nelaimių: karų, okupaci-
jų, ekonominių krizių. Pirmiausiai kentėjo paprasti gy-
ventojai, kuriems reikėjo paramos ir dėmesio. Karo nu-
blokšti į Rusiją gydytojai Veronika ir Danielius Alseikos 
1917 metais neįtikėtinu būdu sugebėjo iš Minsko į Vil-
nių atsiųsti 17 vagonų medicinos priemonių, vėliau len-
kų okupuotame krašte steigė lietuviškas mokyklas, 12 
našlaičių prieglaudų, kur vaikučius gydė nemokamai. 
Būtų galima ilgai pasakoti apie Amerikos lietuvių per 
nelengvą triūsą surinktų ir į Tėvynę atsiųstų dešimtis 
tūkstančių dolerių, skirtų sužeistiems kariams, kovoto-
jams už šalies Nepriklausomybę, gydyti. Taip elgtis juos 
skatino ne tik meilė gimtinei, bet ir žmogiška pareiga.

Ir nūdien galime pasidžiaugti savo piliečių nuošir-
dumu: kasmet kelios televizijos skatina aukoti sergan-
tiems vaikams, nepasiturinčių senelių stalui.

Deja, ne visi turi meilės žmonėms sparnus, kad ga-
lėtų pakilti nuo žemės ir galbūt pamatyti savo sustaba-
rėjimą, žmones, kurie atjaučia neįgalų kaimyną, norintį 
pabendrauti, įsitikinti, ar gatvėje nugriuvo žmogus dėl 
svaigalų, ar dėl sveikatos sutrikimų. Negali nedirginti 
atsitikimas Jonavoje, kai proto negalią turintį vyrą nea-
tidus vairuotojas kone trims paroms uždarė garaže be 
šiltesnių drabužių, valgio bei vandens. Dienos centro 
darbuotoja, nors žinojo apie dingusį savo lankytoją, ne-
pranešė vadovei. „Miegojo“ ir policija. Žodžiu, visa vir-
tinė dar mums būdingo abejingumo, nepareigingumo. 
Nėra ko stebėtis, kai lietuvė iš Australijos, staiga mirus 
tėvui, apsipylusi ašaromis atėjo į Vilniaus oro uostą, bet 
bilietų registratorė net nepaklausė, kokią negandą išgy-
vena moteris.

Įstrigo vieno britų meno atstovo mintis, jog daugy-
bė kančių kyla dėl mūsų pačių aistrų, nevaldomo ma-
lonumų siekimo, nuolaidžiavimo savo silpnybėms, dėl 
mūsų godumo ir ambicijų. Įvairūs geismai ir priklauso-
mybės sužlugdo nemažai dorų žmonių ir atneša daug 
sielvarto jų šeimoms, draugams. Kokie akivaizdūs žmo-
gaus netobulumo padariniai!

Gailestingumas, jautrumas, galima sakyti, yra pri-
gimtiniai. Jie perduodami su motinos pienu, per tėvo, 
valstybės elgesio pavyzdžius. Tai ir yra testamentas, tik 
moralinis, dvasinis, kurio nereikia niekur oficialiai pa-
tvirtinti. Todėl sielvartauti dėl kitų gerovės, rodos, kiek- 
vieno asmens priedermė. Beje, su išlygomis. Kartais net 
medikai, davę Hipokrato priesaiką, yra negailingi. Antai 
iš vienos Klaipėdos ligoninės žaibo greitumu buvo išra-
šyta nebaigta gydyti jauna moteris, išdrįsusi Ligonių ka-
sos pasiteirauti, ar privalo už savo pinigus pirkti vaistus.

Ar teko kada stebėti profesionalių baleto šokėjų ar 
čiuožėjų porą? O gal akrobatus ant trapecijų? Iškart ma-
tyti, kaip jie puikiai suderinę savo veiksmus. Būtų ma-
lonu, jeigu ir mūsų gyvenimas būtų toks pat darnus – 
be trinties ir konfliktų, be abejingumo sau ir kitiems. Bet 
žmonės dažnai būna nesutaikomi, ypač kai sveiką pro-
tą nustelbia savimeilė.

Jautrumo 
testamentai

  Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Irena Vil-
niuvienė laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie šventę 
draugijoje. 

Vėjuotą besibaigiančio 
rudens popietę Radviliš-
kio rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai rinkosi į mies-
to bibliotekos salę paminė-
ti Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos ir pabūti tradicinia-
me rudeniniame renginyje 
,,Vėjams pučiant tegul šil-
do daina“. Draugijos mo-
terų sukurtos puokštės ir 
degančios žvakės ant sta-
lų sukūrė šiltą ir jaukią 
aplinką. 

Prieš šventę diabeto 
klubo ,,Likimas“ atstovės 
L. Veseckienė ir K. Litvi-
nienė visus norinčius kvie-
tė pasitikrinti cukraus kie-
kį kraujyje. Renginį pradė-
jo Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis ,,Ga-
bija“ savo tradicine daina 
apie rudenį. Šios šventės 
vedėja, ansamblio ,,Gabi-
ja“ vadovė R. Apšegienė 
pristatė visus svečius. Rad- 
viliškio rajono savival-

Neįgaliuosius šildė daina

dybės administracijos di-
rektorė J. Margaitienė pa-
sveikino susirinkusiuo-
sius gražiomis eilėmis, o 
šventės dalyviams įteikė 
po šakotį. Į šventę atvyko 
mūsų kaimynai iš Kelmės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos su pirmininke E. Kan-
čiauskaite. Kelmiškių an-
samblis ,,Svajonė“ (vado-
vas R. Slunskys) buvo la-
bai šiltai sutiktas visų su-
sirinkusiųjų. Šventėje taip 
pat dalyvavo ir Pociūnėlių 

kultūros namų moterų vo-
kalinis ansamblis ,,Svaja“ 
(vadovė G. Vorienė). Ren-
ginio vedėja R. Apšegienė 
visus kolektyvus pakvietė 
ant scenos, kur kartu buvo 
atliekamos ansamblių pa-
siūlytos dainos apie rude-
nį. Draugijos poetės R. Da-
nylienė ir G. Budrienė 
paskaitė savo kūrybos ei-
lių. Pirmininkė J. Breduls-
kienė ir ,,Gabijos“ vadovė 
R. Apšegienė padėkojo ir 
įteikė atminimo dovanas 

Marijampolė:

 Lapkričio 26 d. Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugi-
ja paminėjo Tarptautinę ne-
įgaliųjų dieną. 

Šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis Jurbarko Šv.Tre- 
jybės bažnyčioje, po ku-
rių rajono neįgalieji rinko-
si miesto kultūros centre. 
Jo fojė veikusi draugijos 
rankdarbių būrelio mote-
rų dirbinių paroda sudo-
mino visus: ir neįgaliuo-
sius, ir šventės svečius. O 
jų tądien buvo nemažai. 
Susirinkusiųjų pasveikinti 
atvyko rajono savivaldy-
bės meras R. Juška, admi-
nistracijos direktorius P. 
Vainauskas, Socialinės 
paramos skyriaus vedėja 
A. Zabalujeva, Socialinių 
paslaugų centro direkto-
rė G. Gudaitienė. Drąsiai 
žengti į priekį nepaisant 

 „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Marijampolės sa-
vivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lina Cvir-
kienė pasidalijo įspūdžiais 
iš nuotaikingo bendruome-
nių renginio. 

Lapkričio 28 d. Aly-
taus sporto ir rekreaci-
jos centre vyko šventinis 
renginys bendruomenėms 
„Lietuvos regionų pažin-
tuvės“. Šventę organizavo 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija, į ją atvyko 
ir ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė. Šventiniame 
renginyje dalyvavo ir Ma-
rijampolės savivaldybės 

paskutiniu metu ansam-
blį palikusioms daininin-
kėms. Labiausiai pagerbta 
buvo ansamblio daininin-
kė ir buvusi draugijos pir-
mininkė V. Bražionienė. Ji 
buvo draugijos ansamblio 
įkūrimo iniciatorė ir ru-
deninio renginio ,,Vėjams 
pučiant tegul šildo daina“ 
pradininkė. 

Visi dalyviai smagiai 
praleido laiką ir dėkojo or-
ganizatoriams už sureng-
tą šventę. 

Visi kolektyvai kartu dainavo dainas apie rudenį. 

Jurbarkas: Šventėje – sveikinimai ir 
kasdienybės rūpesčiai

sunkumų visus paragino 
Seimo nario B. Paužos at-
stovės I. Pocienė ir A. Tu-
naitienė. 

Renginyje kalbėjusi 
Sutrikusio intelekto jau-
nuolių darbo centro di-
rektorė R. Andriuškienė 
apgailestavo, kad jau nuo 
kitų metų vasario mėn. šis 
centras bus sujungtas su 
paslaugų centru, o tai, be 
abejo, turės įtakos jaunuo-
liams teikiamų paslaugų 
kokybei. Deja, valdžios 
vyrai ne visada įsiklauso 
į paprastų žmonių nuo-
monę, bet daro tai, kas, jų 
nuomone, yra geriau. 

Žinoma, nė viena šven-
tė neapsieina be smagaus 
koncerto. Šį kartą neįgalie-
siems koncertavo Jurbar-

ko kultūros centro liau-
diškų šokių studijos „Ne-
munėlis“ jaunučių kolek-
tyvas. Itin gražiomis dai-
nomis susirinkusiuosius 
džiugino moterų choras 
„Lelija“, kuriam vadovau-
ja D. Janušauskienė, beje, 
ne vienerius metus dirbu-
si su Neįgaliųjų draugijos 
vokaliniu ansambliu „At-
pūtis“. 

Šventė yra šventė, o 
kasdienybė visada apie 
save primena. Neįgalie-
ji dar ilgokai dalijosi min-
timis apie tai, kas laukia 
įvedus eurą, kaip tai atsi-
lieps jų namų biudžetui, 
nors šventinės nuotaikos 
tikrai nestigo. Gera buvo 
pajusti, kad nepaisant ligų 
ir sunkumų, Neįgaliųjų 

Rankdarbių būrelio narė 
I.Kasparaitienė pristatė savo 
dirbinius.

draugija su kultūros cen-
tru padovanojo daug šilu-
mos sielai. 

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Bendruomenių renginyje – nauji 
bičiuliai ir pakili nuotaika

neįgaliųjų draugijos na-
riai. Čia buvo visko: sma-
gių žaidimų, linksmų var-
žytuvių, o svarbiausia – 
visa tai lydėjo gera nuo-
taika. Ant stalų, kuriuos 
buvo paruošę kiekvie-
no regiono atstovai, pui-
kavosi vaišės. Teko para-
gauti visų Lietuvos regi-
onų – Žemaitijos, Aukš-
taitijos, Dzūkijos ir Suval-
kijos gardžiausių tradici-
nių valgių. Paskui kiek- 
vienas regionas prisista-
tė – skambėjo jų gražiau-
sios dainos. Visas links-

mybes vainikavo ener-
gingas šventinis koncer-
tas, kurį padovanojo Žil-
vinas Žvagulis.

Marijampoliečiai įsiamžino su socialinės apsaugos ir darbo 
ministre Algimanta Pabedinskiene. 

Vykome namo ne tik 
puikiai nusiteikę, bet ir su-
siradę gerų draugų, pasisė-
mę naujų idėjų.
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Rietavas: Svarbią 
dieną 

pasitinkant
 Nors kalendoriaus lapelyje pa-
žymėta, jog Tarptautinė neįgaliųjų 
diena – gruodžio 3-iąją, tačiau Rie-
tavo savivaldybės neįgaliųjų drau-
gija nutarė ją paminėti lapkričio 
19 d., prieš prasidedant susikaupi-
mo metui – Adventui. 

Esame drauge
Rietavo savivaldybės neįga-

liųjų draugijos nariai visas šven-
tes dažniausiai švenčia savame 
rate, o šį kartą pabendrauti, pasi-
klausyti smagių dainų pasikvie-
tė visus rietaviškius. Naudoda-
masi proga draugijos pirminin-
kė Onutė Žibelienė papasakojo, 
kaip gyvena neįgalieji ir ką jie 
nuveikė per metus. O padaryta  
tikrai daug. Neįgalieji mėgsta ke-
liauti. Sveikatingumo mokymai 
vyko Energetinių labirintų par-
ke Plungės rajone ir Žemaitės 
muziejuje Bukantėje. Ten drau-
gijos nariai mokėsi, kaip reikia 
sveikai gyventi, kokias vaisti-
nes žoles rinkti. Vasarą palydėjo 
ir naujus mokslo metus pradėjo 
gamtoje, prie nuostabaus Daugė-
dų tvenkinio. 

Vaikai su fizine negalia yra 
susibūrę į kūrybinių gebėjimų 
ugdymo klubą „Saulutės spin-
duliukai“, o užsiėmimai vyksta 
ne tik draugijos patalpose. Ma-
žieji kasmet kartu su savo glo-
bėjais keliauja į Neringos sociali-
nės reabilitacijos, kultūros centrą, 
kur vyksta psichologiniai mo-
kymai. Ten vaikai daug dirba, o 
grįžę į namus organizuoja paro-
das. Ir šiemet tų darbelių prikur-
ta tiek, kad vos telpa į 3 draugi-
jos kambarius.

Veiklos pakanka visiems
Šiandien draugijos sąrašuo-

se – 241 neįgalusis. Tarp jų yra ir 
iš lovos nesikeliančių. Tarybos 
nariai juos lanko namuose, kai 
reikia, nuveža į sveikatos įstai-
gas, moko socialinių ir savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių. O ga-
lintys vaikščioti yra panirę į įvai-
riapusę veiklą: dalyvauja semi-
naruose, edukaciniuose užsiėmi-
muose, mokosi megzti, siūti, siu-
vinėti, daryti dekoratyvines pa-
galvėles ir kt. Pirmininkė padė-
kojo savanoriams: Adelei Gedri-
mienei, Marytei Rameikienei, Al-
donai Ruzgienei, Linai Laurinai-
tienei, Ilonai Paulavičienei, Lore-
tai Taurozienei, Elenai Pušinskie-
nei, Onutei Kaučiukienei ir dau-
geliui kitų. Dėkinga ji ir visiems 
7 tarybos nariams.

O. Žibelienė džiaugiasi ir 
savo draugijos sportininkais, 
kurie visada aktyviai dalyvau-

Rietaviškiai vaikai Neringos socialinės reabilitacijos, kultūros centre.

ja varžybose – Barbora ir Juozas 
Trečiokai, Marijona Nesteckienė, 
nors jau perkopę per 80, bet ne-
nusileidžia jaunesniesiems. Pir-
mininkė dėkinga savivaldybės 
merui Antanui Černeckiui už 
nuolatinę paramą bei seniūnijų 
socialiniams darbuotojams, ku-
rie nuolat globoja neįgaliuosius.

Kai skauda – dejuojama 
Anot O. Žibelienės, neįgalie-

ji vis dar susiduria ir su sunku-
mais. Blogai, kad Rietave nebė-
ra „Swedbanko“, o liko tik savi-
tarnos skyrius, į kurį pro siauras 
duris neįmanoma patekti su ne-
įgaliojo vežimėliu, tad norint iš-
siimti pinigų tenka tos paslau-
gos prašyti kitų. Kai antradie-
niais ir penktadieniais atvažiuoja 
šio banko specialistai aptarnau-
ti klientų, žmonių nedidelėje pa-
talpėlėje susirenka gana daug, o 
prisėsti nėra kur, tad tenka neįga-
liam žmogui pasirėmus ramen-
tais ramstyti sienas. Pirmininkė 
priminė atvejį, kai žmogus su ne-
įgaliojo vežimėliu norėjo patek-
ti į savivaldybės administracijos 
pastatą, bet nepajėgė atsidaryti 
durų, tad paprašė priėjusios dar-
buotojos padėti, o ši mestelėjo, 
jog, girdi, mažas ponas – galįs ir 
pats atsidaryti, o kai žmogus pa-
siguodė, jog nepajėgia, ir vėl pa-
sigirdo replika: „Nėra čia ko lan-
džioti“. Anot O. Žibelienės, ge-
rai, kad ta moteris savivaldybės 
administracijoje jau nebedirba. 

Kasmet mažėjaant draugi-
jos finansavimui neįgalūs spor-
tininkai negali dalyvauti respu-
blikiniuose sporto renginiuose, 
nebeliko ir daugelį metų gyva-
vusio ansamblio „Vilties balsai“.

Be sveikinimų neapsieita
Renginio dalyvius pasveiki-

no savivaldybės meras A. Čer-
neckis, seniūnijų socialinės dar-
buotojos. Neringos miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Liu-
cija Olšauskienė dėkojo rietaviš-
kiams už bendrystę. Savo kole-
gas sveikino ir atstovai iš Rieta-
vo socialinių paslaugų centro, iš 
bendrijos „Viltis“, o kai uždaina-
vo Telšių rajono neįgaliųjų drau-
gijos vokalinis ansamblis „Že-
maitija“ (vadovė Daiva Lingie-
nė), salė nebenustygo ir ėmė pri-
tarti dainininkams. Pakako laiko 
ir pabendrauti prie kavos puode-
lio, apžiūrėti rankdarbių parodą..

Donata VITKIENĖ

– Profesine reabilitacija neįga-
lieji susidomi įvairiais būdais: 
vieniems šią programą pasiūlo 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos specialistai, 
kiti patys informacijos apie ją 
aptinka internete. Kaip jūs ja 
susidomėjote?

– Pakankamai ilgai monoto-
nija buvo įsišaknijusi mano gy-
venime. Ne, nesakau, kad buvo 
aplankiusi depresija, tačiau veik- 
los trūkumas ir slankiojimas iš 
kampo į kampą nužudė vidinę 
motyvaciją to net nepastebėjus.

Kažkurį rytą, ieškodama 
svarbių dokumentų, žvilgtelė-
jau į pasą – man 27-eri. Tarsi pri-
minimas, kad jau seniai ne 16, 
o ateitis miglota, tarsi ūkanotą 
rytą prie ežero. Dienos planai? 
Eilinis apsilankymas Darbo bir-
žoje. Bedarbio statusas jau lyg ir 
pradėjo tenkinti. Tačiau kartu su 
tuo statusu atsiranda ir daugy-
bė kitų šalutinių veiksnių... Nei 
noro, nei ryžto. Esu dėkinga 
Darbo biržos konsultantei, pa-
siūliusiai dalyvauti profesinės 
reabilitacijos programoje. Pagal-
vojau – kodėl gi ne?

– Pasirinkote Žirmūnų dar-
bo rinkos mokymo centrą. Ko-
dėl? 

– Darbo biržoje registruo-
ti žmonės buvo supažindinti su 
įvairiomis įstaigomis ir progra-
momis. Nusprendžiau, jog noriu 
mokytis ir kelti kvalifikaciją bū-
tent Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centre. Priežastys – labai 
paprastos: patogus susisiekimas, 
be to, sužavėjo Profesinės reabi-
litacijos skyriaus vadovė Regina 
Mieldažienė. Tai žmogus, kuriuo 
patikėjau po kelių sakinių.

Darbo rinkoje – 
neįgalieji

– Profesijos pasirinkimas – 
nelengvas apsisprendimas. Ar ži-
nojote, kokią specialybę norėtu-
mėte įgyti? 

– Teisė, psichologija, kurių 
teko „paragauti“, atrodė ne man 
skirtos mokslo šakos. Galvoje kir-
bėjo mintis – o gal išbandyti save 
kaip manikiūrininkę... Vis dėlto 
noras prisijaukinti skaičių pasau-
lį buvo stipresnis. Profesinės rea-
bilitacijos programa leidžia apsi-
spręsti – apsilankyti įvairiose pas-
kaitose. Manau, tai puiki galimy-
bė suprasti, ar pasirinkai teisingai. 

Pirmosios savaitės skirtos sa-
vęs pažinimui. Bendravimas su 
psichologais viską sudėlioja į savo 
lentynėles. Esu dėkinga šiam po-
tyriui. Sužinojau daug naujų savo 
savybių, suvokiau silpnąsias pu-
ses, kurias ne tik norėsiu pakeis-
ti, bet jau ir pradėjau tai daryti.

Galbūt iš pat pradžių sunku 
suvokti, kam tiek įvairiausių tes-
tų, tačiau kartais net nustembi, 
kiek vienas „taip“ apie tave pa-
sako. Siūlyčiau visiems sąžinin-
gai tuos testus atlikti.

Supratusi, kad apskaita skirta 
būtent man, nėriau į ją stačia gal-
va. Esu labai dėkinga dėstytojai 
Irinai Šinkauskienei, kuri pirmo-
ji supažindino su jos paslaptimis, 
įskiepijo meilę apskaitininko pro-
fesijai, leido atrasti jos „pliusus“, 
o sunkiai suvokiamą informaciją 
pavertė labai paprasta. 

Norėčiau padėkoti ir kitai aps-
kaitos dėstytojai – Teresai Kru-
kovskai už jos kantrybę ir neiš-
pasakytą žmoniškumą. Taip pat 
ačiū Jolantai Bogdelienei, pati-
kėjusiai manimi ir buvusiai tuo 
svarbiausiuoju „spyriu“. Tai mo-
teris, į kurią ne tik galima, bet ir 
norisi lygiuotis. Jos dėka įstojau į 
neakivaizdines studijas ir bandy-
siu užkariauti ekonomikos „eve-
restą“. Visi šie žmonės prisidė-
jo prie mano asmenybės augimo. 
Taip pat esu labai dėkinga R. Miel-
dažienei, Elvyrai Škensbergienei, 
Evelinai Kriauzaitei, Renatai La-
mauskienei ir daugeliui kitų. 

– Ar pateisino lūkesčius į pro-
fesinės reabilitacijos programą 
įtrauktas praktinis susipažini-
mas su pasirinkta specialybe?

– Vilniaus Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centras nuoširdžiai 
ieško ir suranda savo mokiniams 
praktikos vietas, kuriose jie jau-
čiasi saugūs ir įvertinti, dažnas 
jų ten ir pasilieka. Šįsyk aš tik iš 
šalies tai stebėjau ir džiaugiausi 
kitų laime, tapus dirbančios vi-
suomenės dalimi. Aš praktiką atli-

„Noriu tapti savo 
srities profesionale“

Irena Lisovskaja – Vilniaus 
Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centro Profesinės 
reabilitacijos skyriaus ab-
solventė. Baigusi profe-
sinės reabilitacijos prog- 
ramą jauna moteris čia 
įgijo apskaitininkės spe-
cialybei reikalingų žinių ir 
įgūdžių, sėkmingai įsidar-
bino. Sukaupti savyje vidi-
nės motyvacijos, nesiten-
kinti bedarbio statusu ir 
socialinėmis išmokomis, 
o stengtis atrasti savo gy-
venimo kelią – to ji linki 
visiems neįgaliems bičiu-
liams, ir tikina, kad pro-
fesinė reabilitacija šiuos 
iššūkius gerokai palen-
gvina. 

Profesinė reabilitacija Ireną Lisovs-
kają paskatino kopti į savąjį „eve-
restą“.

kau įmonėje, kurioje dirba mano 
mama, ir esu labai jai dėkinga už 
meilę, rūpestį, profesionalią pa-
galbą ir galimybę įgytas žinias 
pritaikyti praktikoje. 

– Ar pasirinkta specialybė 
jums atvėrė duris į darbo rinką?

– Taip. Dirbu apskaitininke 
UAB „FinAgro“. Esu dėkinga 
savo darbdaviams Kristinai Lek- 
nickaitei-Stepulaitienei ir Min-
daugui Stepulaičiui, kurie pati-
kėjo manimi, priėmė į kolekty-
vą. Jausdami pasitikėjimą ir ti-
kėjimą dažnai neįmanomus da-
lykus paverčiame įmanomais. 
UAB „FinAgro“ – tarsi pakartoti-
nis ėjimas į pirmą klasę. Išmoks-
tu naujų dalykų, savyje ugdau 
naujas savybes, kurios man pa-
deda jau dabar. 

Neneigsiu, nebuvo lengva 
įsilieti į naują ritmą, prisiimti at-
sakomybę ir tiesiog „suaugti“. 
Vienokia ar kitokia fizinė nega-
lia nėra kelio ženklas su „ply-
tos“ simboliu. Visi šalutiniai ir 
pagrindiniai keliai – mūsų, tie-
siog reikia pajudėti iš vietos. 
Aplink yra daug nuostabių žmo-
nių, kurie pasiruošę padėti. Ir ne-
reikia iš karto suraukti antakių – 
esą be pažįstamų nieko nesura-
si. Ne! Surasi, jei ieškosi. Svar-
biausias klausimas – ar iš tikrų-
jų nori dirbti... 

Profesinės reabilitacijos prog- 
rama manyje išugdė naujas ver-
tybes. Dabar esu dirbantis žmo-
gus, svajoju ir siekiu užsibrėž-
tų tikslų. Noriu tapti savo sri-
ties profesionale, į kurią siektų 
lygiuotis kiti. Žengiau didžiulį 
žingsnį savo asmeninėje orbito-
je. Noriu paraginti savo likimo 
draugus pradėti savo gyvenimo 
revoliuciją. 

Kalbėjosi 

Aldona DELTUVAITĖ

Ko iš tikrųjų nori žmonės su negalia?
(atkelta iš 1 psl.)

padidintų metinę Vokietijos tu-
rizmo pramonės apyvartą. Tai 
pavyzdžiai, kurie kalba patys 
už save.

Priimdama 2010–2020 metų 
ES negalios strategiją Europos 
Komisija įsipareigojo iki 2012 
metų parengti Europos Aktą dėl 
prieinamumo, tuomet daugelis 
prekių ir paslaugų, kurios iki šiol 

žmonėms su negalia yra sunkiai 
pasiekiamos, galėtų tapti kasdie-
nio gyvenimo dalimi. Tačiau jau 
2014 metų pabaiga, o Akto projek-
to vis dar neturime. Jau kreipiausi 
į naująją Europos Komisiją klaus-
dama, kada ji planuoja pateik-
ti projektinį siūlymą ir kokie nu-
matomi šio dokumento įgyvendi-
nimo valstybėse narėse terminai.  

Ne paslaptis, kad mūsų Euro-
pa sparčiai sensta, todėl šios sri-

ties sprendimus turime priimi-
nėti sparčiau. Juk daugiau kaip 
trečdalis vyresnių nei 75 metų 
žmonių turi negalią, o tai jų gy-
venimą daugiau ar mažiau ribo-
ja. Dėl gyventojų senėjimo ši pro-
blema kasmet tik didės. Nebega-
lime tik tuščiai kalbėti, atėjo lai-
kas duoti žmonėms su negalia 
tai, ko jie jau seniai laukia!

Vilija BLINKEVIČIūTĖ 
Europos Parlamento narė 
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Užakusias 
širdies 

kraujagysles 
gydys 

deimantiniu 
grąžtu

Klaipėdos jūrininkų ligoni-
nės medikai pirmieji Vaka-

rų Lietuvoje ir antrieji šalyje at-
liko unikalias gydymo procedū-
ras pacientams, kenčiantiems 
dėl užakusių vainikinių širdies 
arterijų. Kraujagyslės spindį, 
kurio neįmanoma praplėsti iki 
šiol taikytais gydymo būdais, in-
tervencinės kardiologijos spe-
cialistai pragręžė specialiu dei-
mantiniu grąžtu.

„Kartais širdies vainikinių 
arterijų susiaurėjimai būna la-
bai kieti, apkalkėję, todėl jų ne-
pavyksta praplėsti įprastinėmis 
priemonėmis, tokiomis kaip ba-
lionėlis ar stentas. Tokiais atve-
jais būtina naudoti specialų 
kateterį  – lankstų deimantinį 
grąžtą – kuriuo pasiekiama ir 
pragręžiama užsikimšusi krau-
jagyslės vieta. Tokia gydomoji 
procedūra vadinama vainikinių 
širdies arterijų rotabliacija“,  – 
pasakojo šių procedūrų inicia-
torius Klaipėdos jūrininkų ligo-
ninės Širdies ir kraujagyslių ra-
diologijos skyriaus vedėjas Va-
lentinas Jokšas.

Kad tokios procedūros būtų 
įmanomos, Jūrininkų ligoninė 
turėjo įsigyti specialios įrangos.

„Kol ligoninė tokių proce-
dūrų atlikti negalėjo, daliai paci-
entų išplėsti užkalkėjusių krau-
jagyslių nepavykdavo, tad jiems 
likdavo toliau gydytis vaistais, 
ryžtis širdies kraujagyslių šunta-
vimo  operacijai arba pagalbos 
ieškoti Vilniuje, kur Santariškių 
klinikose rotabliacijos atlieka-
mos keletą pastarųjų metų.

Manoma, kad iš visų paci-
entų, turinčių vainikinių arte-
rijų patologiją, 5 proc. reikalin-
ga būtent rotabliacija. Neatkū-
rus visavertės širdies kraujota-
kos, pacientų gyvenimo kokybė 
prastėja, išlieka aukšta kompli-
kacijų rizika.

Klaipėdos jūrininkų ligoni-
nėje per vieną dieną tokios gy-
domosios procedūros sėkmin-
gai atliktos trims pacientams.

V. Jokšas įsitikinęs, kad ši 
procedūra bus ypač svarbi ir 
tiems žmonėms, kuriems dėl 
amžiaus ar kitų ligų jau nebe-
galima taikyti chirurginio šir-
dies gydymo.

„Džiaugiamės mūsų įstai-
gos medikų profesionalumu ir 
noru siekti geriausio rezultato, 
pažangos, eiti inovacijų keliu. 
Šio kelio galutinis tikslas – paci-
ento gerovė. Dabar nebereikės 
dėl rotabliacijos pacientų siųs-
ti į Vilnių. Žmogus visą pagal-
bą gaus būdamas arti namų“, – 
džiaugėsi šios įstaigos direkto-
rius dr. Jonas Sąlyga.

Per metus Klaipėdos jūri-
ninkų ligoninėje atliekama per 
1500 intervencinių gydomųjų 
širdies kraujagyslių procedūrų. 
Jų poreikis kasmet išauga maž-
daug 5 proc.
Klaipėdos jūrininkų ligoninės 
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Daktaras
Aiskauda

Šiuolaikiniai amerikiečių moks- 
lininkai A. Šmeilis ir H. Ai-

keris tvirtina, kad net 80 % visų 
ligų yra susiję su psichikos stresi-
ne būsena, kuri alina organizmą. 
Beje, praėjusio amžiaus pirmoje 
pusėje taip pat būta įrodymų, jog 
negali būti kūno ligos, kuri anks-
čiau ar vėliau nepaveiktų psichi-
kos, ir atvirkščiai.

Gal tos ligos tik tariamos?
Visame pasaulyje milijonus 

žmonių vargina galvos, nuga-
ros, skrandžio skausmai, pasto-
vus nuovargis, miego sutrikimai, 
sąnarių nepaslankumas ir skaus-
mas... Ligoniai lankosi pas gydy-
tojus, gydosi tabletėmis, maisto 
papildais, įvairiomis procedūro-
mis, o sveikata negerėja. Gal tos 
lìgos yra tik tariamos? Visai ne. 
Tuos žmones „nokautavo“ stre-
sas ir jie prarado psichinę pu-
siausvyrą. 

Pastaba. Žmogaus sveikata 
žymia dalimi priklauso nuo jo 
sugebėjimo palaikyti savo emoci-
jų pusiausvyrą ir trijų jėgos gru-
pių (paties savęs, kitų žmonių ir 
gamtos) valdymo. Jeigu šios są-
lygos pažeidžiamos, mus prade-
da atakuoti ligos.

Ypač vargina įtampa ir 
monotonija 

Stresai daugiausia vargina  
didmiesčių gyventojus. Jų gyve-
nimas yra intensyvus, įtemptas 
ir tuo pačiu monotoniškas. Žmo-
nės nuo ryto iki vakaro jaučia pa-
stovų nuovargį, vangumą. Rytais 
kaip automatai keliasi, mecha-
niškai atlieka tuos pačius veiks-
mus, be apetito valgo. Po to ner-
vinasi transporto spūstyje, o dar-
be – nauji stresai. Prislėgtas, išsi-
sėmęs žmogus grįžta tuo pačiu 
perpildytu transportu namo. Na-
muose laukia savos problemos. 
Iš televizoriaus ekrano sklinda 
agresija, pyktį sukeliantys deba-
tai, kaimynai garsiai leidžia tran-
kią muziką... 

Pastabos. Stresų atsiradimo 
priežastys yra įvairios ir jų dau-
gybė. Tai mokslas, darbas, ne vi-
sada darnūs santykiai šeimo-
je arba išsiskyrimas su mylimu 
žmogumi, namiškių ligos, trau-
mos, mirtis ir t. t.

Daugiausia reaguoja 
kraujagyslės 

Kai kalbame apie stresą ir 
stresorius (stresorius – streso 

Neįtikėtina! 80 % ligų susiję su 
psichikos stresine būsena

būseną sukeliantis organizmui 
nepalankus veiksnys – psichinė 
trauma, pavojingos darbo sąly-
gos ir kt.), svarbu nepamiršti ir 
emocijų, nes į jas daugiausia re-
aguoja kraujagyslės (jos susiau-
rėja arba išsiplečia). 

Pavyzdžiui, susiaurėjus (dėl 
spazmų) galvos smegenų krauja-
gyslėms, gali pykinti, kartais ve-
miama (šitaip gali būti reaguoja-
ma į vienokią ar kitokią emociją). 
Tokia reakcija gali būti trumpa-
laikė arba pereiti į sunkią, vargi-
nančią ligą, pavyzdžiui, artritą. 

Kaip tai vyksta? Galvos sme-
genys informaciją apie emocinę 
įtampą nervais perduoda raume-
nims, toliau – sąnariams. Sąna-
rių kraujagyslės, reaguodamos 
į stresą, sutrikdo sąnarių kraujo-
taką. Jeigu stresas trunka metų 
metais, sąnariai stipriai susarg-
dinami.

Priešingybės turi daug 
bendro

Žmonės, turintys polinkį 
sirgti ligomis, susijusiomis su 
emocine įtampa, priklausomai 
nuo jų reakcijos rūšies, skirsto-
mi į du tipus – aktyviuosius (jų 
reakcija nukreipta į išorę) ir pa-
syviuosius (jų reakcija nukreip-
ta į savo vidų).

Aktyvieji yra judrūs, ener-
gingi, draugiški. Jeigu tókios jų 
emocijos, kaip lenktyniavimas 
(konkurencija), agresija, priešiš-
kumas dėl kokių nors priežasčių 
buvo nuslopintos, su laiku gali-
ma sulaukti, pavyzdžiui, migre-
nos, padidėjusio arterinio krau-
jospūdžio, stenokardijos, skyd- 
liaukės veiklos sustiprėjimo, ar-
trito.

Pasyvieji – uždari, susimąs-
tę, paklūstantys kitų valiai, ne-
ieškantys kitų pagalbos (bijo pa-
sirodyti esantys silpni ir nedrau-
giški). Kai tókios jų emocijos, ku-
rios nurodytos pastraipoje Akty-
vieji, ilgai slopinamos, šie žmo-
nės ypač gali susirgti virškinimo 
organų ligomis (skrandžio opali-
gė, storosios žarnos uždegimas, 
viduriavimas, vidurių užkietėji-
mas), bronchine astma ir kai ku-
riomis kitomis ligomis.

Šie žmonių tipai turi daug 
bendro. Ir vieni, ir kiti pasižy-
mi silpnu charakteriu, padidėju-
siu emocionalumu. Jie nesugeba 
savęs valdyti ir teisingai vertin-
ti situacijos.

Ką daryti?
Norint įveikti ligas, susijusias 

su psichikos stresine būsena, bū-
tina išmokti suprasti ir priimti tik- 
rovę tokią, kokia ji yra, t.y. reikia 
nustoti būti gyvenimo stebėto-
ju ir pradėti džiaugtis kiekviena 
jo akimirka, stengtis kiekvieno-
je, netgi sunkioje situacijoje ieš-
koti išeities, siekti žinių. Pasta-
rasis dalykas yra labai svarbus, 
nes intelektas kartais padeda iš-
spręsti painią problemą ir susil-
pnina nervinę įtampą. 

Taip pat būtina reguliariai ir 
visavertiškai maitintis (ne rečiau 
kaip 3–4 kartus per dieną vis tuo 
pačiu metu). Juk nuo seno žino-
ma, jog tinkamai pusryčiaujan-
tys žmonės tampa atsparesni 
įvairiems stresams, ypač pirmo-
je dienos pusėje. 

Stresas „negydomas“ 
saldumynais

Streso metu galima šiek tiek 
padidinti maisto porcijas, jeigu 
nuo to pasidaro lengviau. Tačiau 
tai turėtų būti daroma mažo ka-
loringumo patiekalų sąskaita 
(vaisių ir daržovių salotos turi 
būti be prieskonių).

Jeigu laukiama nemalonaus 
pokalbio, bręstančio konflikto, 
egzamino ir pan., reiktų lėtai su-
valgyti (ypač svarbu tą patį kąs-
nelį kramtyti daug kartų) obuo-
lį, morką, šviežių ar raugintų ko-
pūstų salotų, išgerti stiklinę sul-
čių. Tai bus organizmo neigia-
mos reakcijos į stresą profilak-
tika. Po to psichologinė būsena 
pastebimai pagerės.

Ir dar: stresas „negydomas“ 
jokiais saldumynais, sausainiais, 
pyragėliais ir bandelėmis. Esant 
blogai nuotaikai, žalinga valgy-
ti produktus, turinčius daug val-
gomosios druskos (konservai, rū-
kyti gaminiai ir t.t.). Kai per die-
ną suvartojama 10–15 g valgomo-
sios druskos, gali būti sutrikdy-
tas vandens ir druskų balansas, 
padidėti arterinis kraujospūdis.

Padės mineralai ir 
vitaminai

Iš streso padeda išsivaduo-
ti mineralai – kalis (kopūstai, 
bulvės, džiovinti abrikosai, razi-
nos, juodslyvės), fosforas (kiau-
šiniai, varškė, žuvis, sūris), kal-
cis (pieno produktai, kruopos, 
daržovės), chromas (sojos, žir-
niai, pupelės).

Vitaminas (toliau – vit.) B1; 
jo esama juodoje rupioje duono-
je, sėlenose, grikiuose, bulvėse, 
pupelėse, žaliuosiuose žirneliuo-
se, kepenyse, neriebioje kiaulie-
noje, riešutuose, mielėse.

Vit. B6; jo esama pupelėse, 
pupose, ropėse, žirniuose, kruo-
pose (ypač grikių), sūryje, men-
kėje, kepenyse, mėsoje). Trūks-
tant šio vitamino, atsiranda rau-
menų silpnumas, nervinis dir-
glumas.

Vit. C; daug jo randama vai-
siuose (ypač citrusiniuose), uo-
gose (ypač juoduosiuose serben-
tuose, šaltalankiuose, erškėtuo-
gėse), daržovėse (ypač lapinė-
se). Vit. C ypač daug praranda-
ma streso metu. Šio vitamino sty-
gius pasireiškia bendru silpnu-
mu ir greitu nuovargiu. Beje, Vit. 
C didina organizmo atsparumą 
ligoms ir darbingumą bei maži-
na nervinę įtampą.

Pastabos. Kai stresas užsitę-
sia, organizme gali sumažėti bal-
tymų, pradeda trūkti ne tik minė-
tojo vit. C, bet ir vit. A (jo esama 
gyvūniniuose riebaluose, piene 
ir jo produktuose, kiaušinio try-
nyje, kepenyse). Beje, jei valgysi-
me morkas, pomidorus, šaltalan-
kio, šermukšnio uogas, organiz-
mas gaus provitamino A, kuris 
organizme virsta vit. A.

Svarbios rekomendacijos:
1. Patartina prieš kiekvie-

ną numatomą stresinę situaciją 
„pakrauti“ skrandį. Kodėl? Mat 
skrandis, reaguodamas į stresą, 
visada išskiria daugiau sulčių, 
kartu padidėja jų rūgštingumas 
ir, jeigu skrandyje tuo metu ne-
bus maisto, visa tai gali baigtis 
opalige.

2. Ne tik nuolatinis nerimas, 
baimė, nervinis dirglumas, bet ir 
skubėjimas valgant labai kenkia 
skrandžiui. Mat nuo tokių nega-
tyvių dalykų padidėja skrandžio 
sulčių išsiskyrimas, jose padau-
gėja rūgšties. Kartu sumažėja 
skrandžio sienelių aprūpinimas 
krauju ir jo apsauginės funkci-
jos. Kaip ir aukščiau nurodytu 
atveju, galima susirgti opalige.

3. Jeigu audringai reaguoja-
te į stresines situacijas, per die-
ną apsiribokite 1–2 puodukais 
kavos ar arbatos, o tokių gėri-
mų, kaip kokakola, reiktų visai 
atsisakyti.

Romualdas OGINSKAS

Ministrų kabinetas pritarė 
patobulintam 2015 metų 

Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto projektui. 
Kitų metų PSDF biudžetas suda-
ro 4,8 mlrd. litų (1,4 mlrd. eurų). 
Lyginant su 2014 m. PSDF biu-
džetas didėja 7,8 proc. arba 345,4 
mln. litų. Vyriausybėje patvir-
tintas PSDF biudžeto projektas 
artimiausiu metu bus svarsto-
mas Seime.

345,4 mln. litų išaugusias 
PSDF biudžeto lėšas numatyta 

Padidėjęs PSDF biudžetas – 
daugiau paslaugų pacientams

paskirstyti šioms sritims: 245,7 
mln. litų (7,8 proc.) didės lė-
šos sveikatos priežiūros paslau-
goms, didinant sveikatos pas-
laugų bazinių kainų balo vertę 
nuo 0,93 lito iki mažiausiai 0,98 
lito; bus skiriama 61,2 mln. litų 
(7,4 proc.) daugiau lėšų vaistams 
ir medicinos pagalbos priemo-
nėms kompensuoti; 16 mln. litų 
(11,9 proc.) didės lėšos medici-
ninei reabilitacijai ir sanatori-
niam gydymui, didinant bazinių 
kainų balo vertę mažiausiai iki 

0,98 lito; taip pat 22,8 mln. litų 
(10,4 proc.) didės lėšos sveika-
tos programoms ir kitoms svei-
katos draudimo išlaidoms. Ki-
tais metais dar didesnį dėmesį 
ketinama skirti prevencinėms 
programoms įgyvendinti ir pri-
traukti kuo daugiau žmonių jose 
dalyvauti.

Padidinus sveikatos pas-
laugų bazinių kainų balo vertę, 
2015 m. su gydymo įstaigomis 
už pacientams suteiktas paslau-
gas bus atsiskaitoma didesniais 

įkainiais nei iki šiol. Tai reiškia, 
kad bus galima suteikti daugiau 
pacientams reikalingų paslau-
gų, gerės jų prieinamumas, tikė-
tina, kad trumpės ir eilės gydy-
mo įstaigose. Ypač svarbu, kad, 
esant didesniam finansavimui, 
bus kompensuojama daugiau 
reikiamų gydymo paslaugų, pa-
cientams būtinų vaistų bei mo-
dernių gydymo būdų.

Prognozuojama, kad PSDF 
biudžeto rezervas, suteikiantis 
galimybę esant sudėtingai situ-
acijai šalyje apmokėti už žmo-
nėms suteiktas paslaugas, 2015 
m. sudarys 303,4 mln. litų (87,9 
mln. eurų).

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 
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• mūsų pajamos dažniausiai yra 
ne uždarbis, bet nustatytos iš-
mokos, kurios paprastai yra 
gerokai mažesnės;

• mes susiduriame su nedarbu 
dvigubai dažniau nei kiti vi-
suomenės nariai;

• mes priversti gyventi nepritai-
kytoje aplinkoje;

• kas antras žmogus su nega-
lia niekada nedalyvavo lais-
valaikio, kultūrinėje ar spor-
tinėje veikloje ir niekada ne-
turėjo galimybės apsilankyti 
teatre, kine, koncerte, biblio-
tekoje;

• mes susiduriame su izoliacija 
ir nepalankiu išankstiniu nu-
sistatymu;

• daugiau nei 7 000 žmonių su 
negalia Lietuvoje vis dar yra 
priversti gyventi uždarose 
institucijose.
Ar galima šias problemas iš-

spręsti? LNF atstovų įsitikini-
mu, galima ir būtina, tačiau tam 

sacijos yra atstatytos tik nuo 2014 
m. ir pasigendama aiškių nuos-
tatų dėl planų jas kompensuo-
ti. Nuo krizės pradžios nuolatos 
mažėjo ir neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos programos valstybinis 
finansavimas. 

Pasigendama konkrečių 
veiksmų 

Bene labiausiai neįgaliųjų 
bendruomenei rūpi, kaip bus už-
tikrintas JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos įgyvendinimas. Šį klau-
simą koordinuoja Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija ir prie 
jos veikianti Neįgaliųjų reikalų 
taryba. Pastaroji, pasak LNF, yra 
neveiksni ir visiškai priklausoma 
nuo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įtakos. „Tokia insti-
tucija negali įtakoti kitų ministe-
rijų, negali kontroliuoti ir teikti 
pastabų Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai – pagrindinei 
institucijai, formuojančiai neįga-
liųjų socialinę politiką“, – teigia-
ma neįgaliųjų atstovų pasirašy-

įgaliesiems dėl ribojančių aprašų 
ar kitų biurokratinių kliūčių. Pa-
slaugos gyventojams su negalia 
ir jų šeimos nariams turi būti tei-
kiamos pagal realius poreikius, o 
ne teorinius planus ar aprašus. 
Paslaugos turi būti prieinamos 
žmonėms, gyvenantiems atokiau 
nuo paslaugų centrų, kad nebūtų 
diskriminuojami piliečiai, turin-
tys skirtingas negalias ir skirtin-
gus poreikius.“ LNF reikalauja, 
kad ministerija nustatytų socia- 
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems turinį, kuris būtų su-
derintas su socialinių paslaugų 
kataloge pateiktomis paslaugo-
mis, tikslintų ir papildytų socia-
linių paslaugų katalogą.

Per mažai dėmesio 
aplinkos pritaikymo 

problemoms 
Didelė ir per mažai val-

džios institucijų dėmesio su-
laukianti problema – fizinės 
aplinkos ir informacijos pri-
einamumas. LNF teigimu, šie 
klausimai turėtų būti spren-
džiami daug rimčiau: nacio- 
naliniu lygiu, įtraukiant visas at-
sakingas ministerijas, įstaigas ir 
savivaldybes. 

Šiandien didžioji dalis šalies 
fizinės aplinkos, viešųjų pasta-
tų, informacijos, transporto, ry-
šių objektų yra neprieinami gy-
ventojams su negalia. Didžioji 
dalis jų vis dar yra įkalinti savo 
namuose, nes būstas yra nepritai-
kytas (dėl nepakankamo finan-
savimo tenkinamas tik 31 proc. 
būsto ir gyvenamosios aplinkos 
pritaikymo neįgaliesiems porei-
kio). Neįgalieji negali aplanky-
ti artimųjų, pasiekti darbo vie-
tos, gydymo įstaigos, mokyklos, 
pašto, banko ar kitų ypač svar-
bių įstaigų. Šalyje nėra nė vieno 
tarpmiestinio autobuso, pritai-
kyto neįgaliesiems, o šias pas-
laugas teikiančios organizacijos 
teturi pasenusį ir nebetinkamą 
transportą. 

Teisės aktai įpareigoja pritai-
kyti pastatus neįgaliųjų porei-

Nusivylę neįgalieji išėjo į gatves

reikia sisteminio požiūrio. Dau-
giausiai priekaištų tenka Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jai. Ministrės Algimantos Pabe-
dinskienės paskelbta žinia, kad 
2015 m. pirmą kartą po 6 metų 
planuojama papildomai skirti 2,6 
mln. litų Nacionalinės žmonių 
su negalia socialinės integraci-
jos programos priemonėms įgy-
vendinti, nenuramino neįgalių-
jų bendruomenės – to neužten-
ka, kad neįgalieji gyventų geriau. 

Pasak LNF prezidentės Dovi-
lės Juodkaitės, Lietuva, viena iš 
nedaugelio ES šalių, kurioje kri-
zės metu dėl mažinamo biudže-
to išlaidų neįgalieji ir jų šeimos 
nariai nukentėjo labiausiai, to-
dėl ypač padidėjo skurdas ir so-
cialinė atskirtis tarp neįgaliųjų ir 
jų šeimų. 15 proc. sumažintos ne-
įgaliųjų slaugos ir priežiūros/pa-
galbos išlaidų tikslinės kompen-

tame laiške LR Seimo nariams. 
Neįgaliųjų reikalavimu, Kon-

vencijos įgyvendinimu turėtų rū-
pintis prie LR Vyriausybės vei-
kianti nepriklausoma tarpžiny-
binė institucija, sudaryta iš kom-
petentingų asmenų. Šis klausi-
mas keliamas jau daugelį metų. 
Tikimasi netrukus sulaukti aiš-
kaus Vyriausybės kanceliarijos 
atsakymo.

Kiekviena pasitaikiusia pro-
ga neįgaliųjų atstovų diskusijo-
se aptariamas ir Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėse projektų 
finansavimo aprašas bei kiti so-
cialinių paslaugų teikimą regla-
mentuojantys teisės aktai. Neįga-
liųjų kreipimesi į valdžios insti-
tucijas rašoma: „Šiandien nevy-
riausybinės organizacijos negali 
teikti daugelio pačių būtiniausių 
bendrųjų socialinių paslaugų ne-

kiams tik pertvarkomose statinio 
dalyse. D. Juodkaitės teigimu, 
liūdina tai, kad milžiniškos ES 
struktūrinių fondų lėšos jau pa-
naudotos rekonstruojant viešuo-
sius pastatus, tačiau jie nebuvo 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Neužtikrinamas ir informa-
cinės aplinkos prieinamumas – 
ypač tai aktualu sutrikusios re-
gos ir klausos žmonėms. Švieti-
mo sistemoje trūksta bazinių da-
lykų: ugdymo medžiagos ir va-
dovėlių prieinama neįgaliesiems 
forma. Nepaisant teisės aktų, re-
glamentuojančių interneto sve-
tainių prieinamumą neįgalie-
siems, į tai žiūrima formaliai. Ne-
įgaliesiems neprieinamos beveik 
visos e-paslaugos, kuriomis taip 
skatinama naudotis ir į kurias in-
vestuojami milijonai (pvz., VMI 
mokesčių deklaravimo sistema) 
arba „Sodros“ sistema.

Nieko apie neįgaliuosius – 
be neįgaliųjų

Neįgaliųjų organizacijos taip 
pat pasigenda konstruktyvaus 
bendravimo rengiant teisės ak-
tus, Nacionalinės neįgaliųjų so-
cialinės integracijos programos 
įgyvendinimo 2016-2019 metų 
priemonių planą ir kt. doku-
mentus. Neįgaliųjų atstovai tu-
rėtų būti įtraukti ir į instituci-
nės pertvarkos (globos namų 
reorganizacijos ir kt.) procesus. 
Jų teigimu, taip pažeidžiamas 
svarbiausias demokratijos prin-
cipas – nieko apie neįgaliuosius 
be neįgaliųjų. 

Svarbu, kad pagalba žmogui 
su negalia neapsiribotų pasta-
tų statyba, nereikalingų įstaigų 
kūrimu ar milijoninių progra-
mų diegimu, o tiesiogiai palies-
tų kiekvieną negalią turintįjį ir jo 
šeimą. O kol kas, kol problemų 
dar labai daug, po šv. Mišių Ar-
kikatedroje bazilikoje, LNF pre-
zidentė D. Juodkaitė visiems ne-
įgaliesiems ir jų šeimoms palin-
kėjo stiprybės, kurios gyvenant 
su negalia reikia išties labai daug. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

Lapkričio 26 dieną Veisiejų soci-
alinių paslaugų centre rinkosi 

šventiškai nusiteikusios moterys – 
žmonių su negalia studija „Kuparė-
lis“ šventė trečiąjį savo gimtadie-
nį. Sulaukta ir nemažo būrio sve-
čių: Seimo narės K. Miškinienės 
patarėjo S. Petrausko, Lazdijų sa-
vivaldybės tarybos narės J. Ražu-
kienės, Veisiejų parapijos klebono 
Ž. Burnio, Veisiejų seniūno Z. Saba-
liausko ir kt.

Bendradarbiavimas su Veisiejų 
bendruomene, kuriai ir vadovau-
ja seniūnas Z. Sabaliauskas, duo-
da gražių vaisių. Seniūno palaiky-
mas skatina studijos moteris ne-
sustoti ir kurti toliau. Z. Sabaliaus-
ko rūpesčiu atnaujintos, sutvarky-
tos ir praplėstos patalpos, kuriose 
jaukiai įsikūrė ir studijos moterys. 

Gimtadienio proga „Kuparėlio“ 
moterys surengė savo darbų par-
odą, kurią įdomiai ir išsamiai pri-
statė studijos vadovė D. J. Leona-
vičienė. Anot jos, čia moterys su-
sirenka ne tik kurti, bet ir paben-
drauti, pasidžiaugti savo bei kitų 
sukurtais darbais. Čia niekada ne-
kalbama apie ligas ir negalias. Jos 
tarsi išnyksta, pasimiršta. Per 3 me-
tus išmoningos vadovės įkvėp-
tos moterys daug ko išmoko. Akį 
džiugina paveikslai, segės, kupa-
rėliai, nėriniai, riešinės, atvirukai 
ir kiti dirbiniai. 

Šventės metu klausėmės A. Tar-
gauskienės, B. Vaikšnorienės eilių, 
nuotaiką kėlė ir skaidrino A. Ru-
dzienes ir R. Valukonienes balsin-
gasis duetas. 

Prie kavos puodelio užsimezgė 
nuoširdus pokalbis. Dar ilgai neno-
rėjome skirstytis, o išeidamos išsi-
nešėme po mažą gerumo kibirkš-
tėlę širdyse. 

„Kuparėlis“ 
sutelkė 

prasmingai 
veiklai

Lietuvos gestų kalbos vertėjų 
asociacija bei Vilniaus apskri-

ties gestų kalbos vertėjų centras 
sostinėje surengė konkursą „Ges-
tų kalbos vertėjas 2014“. Dėl šau-
niausio metų gestų kalbos vertė-
jo titulo jame varžėsi vertėjai iš vi-
sos Lietuvos. Pagrindinė konkurso 
tema – „Gestų kalbos vertėjas – lai-
ko mašinoje“.

2014 metų konkurso nugalėto-
ja bei publikos numylėtine tapo Vil-
niaus apskrities Gestų kalbos ver-
tėjų centro vertėja Inesa Jukne-
vičiūtė. Geriausiu kolega nomi-
nuotas Klaipėdos apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro vertėjas Ar-
nestas Karpauskas, kūrybiškiausia 
vertėja paskelbta Nija Vareikienė 
iš Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro, linksmiausia vertė-
ja tapo Edita Garnytė iš Šiaulių aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro, 
o Donata Grinevičiūtė, atstovau-
janti Panevėžio gestų kalbos ver-
tėjų centrui, iškovojo plastiškiau-
sios vertėjos nominaciją.

Tradicija organizuoti gestų kal-
bos vertėjų konkursą perduota 
Klaipėdos apskrities gestų kalbos 
vertėjų centrui.

„Bičiulystės“ inf.

Išrinkti 
geriausi 

gestų kalbos 
vertėjai 

Zita VALEIKIENĖ
Lazdijų r.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 8 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/4) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (101). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Mažasis 
princas (2/12). 13.30 Premjera. Ma-
giški fėjų Vinksių nuotykiai (6/13). 
14.00 Laba diena, Lietuva. 14.05 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (12/5) N-7. 17.10 Premjera. Didy-
sis Gregas (4/2) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 19.50 Prem-
jera. Meilė kaip mėnulis (52). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 Teisė 
žinoti. 21.55 Tautos balsas. 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.05 Tautos bal-
sas. 22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Dabar 
pasaulyje. 24.00 Chruščiovas Ame-
rikoje. Dok. f. Prancūzija, 2013 m. 
(Subtitruota, kart.). 1.00 Senis (285) 
N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 4.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 5.20 Teisė žinoti (kart.). 

Antradienis, gruodžio 9 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/5) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (102). 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 12.00 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 13.00 
Premjera. Tatonka ir mažieji drau-
gai (4). 13.15 Premjera. Džiunglių 
knyga 1 (5). 13.30 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (6/14). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (12/6) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(4/3) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Emigrantai. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(53). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Specialus tyrimas. 21.55 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.35 Durys atsidaro. 23.10 
Vakaro žinios. 23.30 Dabar pasauly-
je. 24.00 Pasaulio dokumentika. Ne-
regėtoji Arabija. 3 d. Slenkančios ko-
pos. Dokumentinis serialas. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (286) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Stilius (kart.). 
4.35 Emigrantai (kart.). 5.20 Specia-
lus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 10 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/6) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (103). 11.00 Emigrantai (kart.). 
12.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.40 
Lašas po lašo (kart.). 12.45 Mokslo 
ekspresas (kart.). 13.00 Mažasis prin-
cas (2/13). 13.30 Premjera. Magiški 
fėjų Vinksių nuotykiai (6/15). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (12/7) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(4/4) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(54). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Auksinis protas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Keliaujantys 
namų dailintojai. Suomija, 2009 m. 3 
d. 0.40 Senis (287) N-7. 1.40 Moks-
lo ekspresas (kart.). 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Legendos 
(kart.). 4.35 Gyvenimas (kart.). 5.20 
Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 11 d.
9.00 Komisaras Reksas (12/7) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(104). 11.00 Auksinis protas kart.). 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 
Premjera. Tatonka ir mažieji drau-
gai (5). 13.15 Premjera. Džiunglių 
knyga 1 (6). 13.30 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (6/16). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (12/8) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(4/5) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Tikri vyrai. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(55). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 

21.15 Svajonę turiu. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Pasaulio dokumentika. Valgy-
ti, badauti ir ilgai gyventi. Dok. f. Di-
džioji Britanija, 2012 m. 1.00 Senis 
(288) N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 4.35 Tikri vyrai (kart.). 
5.20 Lietuva gali (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/8) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (105). 11.00 Svajonę turiu (kart.). 
12.25 Bėdų turgus (kart.). 13.00 Ma-
žasis princas (2/14). 13.30 Prem-
jera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 
(6/17). 14.00 Laba diena, Lietuva. 
14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisaras 
Reksas (12/9) N-7. 17.10 Premjera. 
Didysis Gregas (4/6) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Žingsnis po žingsnio. 18.45 Didieji lū-
kesčiai (2) N-7. 19.50 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 
Specialus tyrimas (kart.). 23.30 Da-
bar pasaulyje. 24.00 Robotas polici-
ninkas 2. Veiksmo trileris. JAV, 1990 
m. N-14. 2.05 Senis (289) N-7. 3.05 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.50 Duo-
kit šansą (kart.). 5.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, gruodžio 13 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (33, 
34). 9.25 Premjera. Vakavilis (4). 
9.50 Premjera. Čaplinas (52). 10.00 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
11.00 Durys atsidaro (kart.). 11.30 
Lietuva gali (kart.). 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Valgyti, badauti ir il-
gai gyventi. Dokumentinis f. Didžio-
ji Britanija, 2012 m. (kart.). 13.00 Is-
torijos detektyvai. 14.00 Duokit šan-
są (kart.). 14.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 Tikri 
vyrai (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Metų automobilis 2015. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Auksinis balsas. 23.15 
Premjera. Adlono viešbutis. Šeimos 
istorija (2) (Subtitruota) N-7. 1.10 Se-
nis (290) N-7. 2.10 Istorijos detektyvai 
(kart.). 2.55 Auksinis balsas (kart.). 
4.45 Tautos balsas (kart.). 5.20 Gim-
toji žemė (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 14 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Premjera. Šervudo padauža Ro-
binas Hudas (35, 36). 9.25 Premje-
ra. Vakavilis (5). 9.50 Premjera. Ča-
plinas (53). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (Subtitruota). 10.30 Premje-
ra. Hanso Kristiano Anderseno pa-
sakos. Undinėlė. Vokietija, 2013 m. 
11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Ne-
matomos karalystės. Didžioji Brita-
nija, 2014 m. 1d. Po atviru dangumi 
(Subtitruota). 13.00 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro (11/1) Didžio-
ji Britanija, 2008 m. N-7. 15.00 Šaro-
nas. Dokumentinis f. Izraelis, 2008 m. 
(Subtitruota). 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Vilniaus „Lietuvos ry-
tas“ – Utenos „Juventus“. Pertrauko-
je – Lašas po lašo. 18.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės (kart.). 18.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio 
panorama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Legendos. 22.00 Lile-
hameris 2 (2/1–2) N-7. 24.00 Auksi-
nis protas (kart.). 1.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro 11 (11/1) 
Trečioji mergina (kart.) N-7. 2.45 Pa-
saulio panorama (kart.). 3.10 Savai-
tė (kart.). 3.35 Legendos (kart.). 4.25 
Svajonę turiu (kart.). 5.35 Mokslo 
ekspresas (kart.). 

medija. JAV, 1990 m. 12.55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (17). 13.30 Vėž-
liukai nindzės (6). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (11). 14.30 Simp-
sonai (20, 21) N-7. 15.30 Nemylima 
(71) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as. 
N-7. 20.30 Pasmerkti (57) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Kerštas (15) N-14. 23.10 Išda-
vystė (13) N-14. 0.10 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (14) N-14. 1.10 Eli-
tinis būrys (5) N-7. 1.40 Nuodėmin-
goji Kalifornija (5) N-14. 

Antradienis, gruodžio 9 d.
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Simpsonai (20) (kart.) N-7. 6.55 Se-
rialo pertraukoje – Žalioji enciklope-
dija. 7.20 Simpsonai (21) (kart.) N-7. 
7.50 Virtuvė (13, 14) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2002). 10.00 Aistros 
spalvos (66) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (18). 13.30 Vėžliukai nin-
dzės (7). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (12). 14.30 Simpsonai (12, 
13) N-7. 15.30 Nemylima (72) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Prieš srovę. N-7. 20.30 
Pasmerkti (58) N-7. 21.00 VIP (13) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Nematoma riba (8) N-14. 23.15 Iš-
gyvenimas (1) N-14. 0.10 CSI krimi-
nalistai (309) N-14. 1.10 Elitinis bū-
rys (6) N-7. 1.40 Nuodėmingoji Kali-
fornija (6) N-14. 

Trečiadienis, gruodžio 10 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (22, 23) N-7. 7.50 Virtu-
vė (15, 16) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (2003). 10.00 Aistros spalvos (67) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ančiukas Donaldas ir draugai (19). 
13.30 Vėžliukai nindzės (8). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (13). 14.30 
Simpsonai (24, 25) N-7. 15.30 Ne-
mylima (73) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvieski-
te daktarą! N-7. 20.30 Pasmerkti (59) 
N-7. 21.00 Žvagulio klanas (6) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikin-
gų loto. 22.10 Elementaru (14) N-7. 
23.10 Išgyvenimas (2) N-14. 0.10 
Pelkė (13) N-14. 1.10 Elitinis būrys 
(7) N-7. 1.40 Nuodėmingoji Kalifor-
nija (7) N-14. 

Ketvirtadienis, gruodžio 11 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (1, 2) N-7. 7.50 Virtuvė 
(17, 18) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2004). 10.00 Aistros spalvos (68) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ančiukas Donaldas ir draugai (20). 
13.30 Vėžliukai nindzės (9). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (14). 14.30 
Simpsonai (3, 4) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (74) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas be 
taisyklių. N-7. 20.30 Pasmerkti (60) 
N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai (13) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.10 Kobra 
11 (13) N-7. 23.15 Išgyvenimas (3) 
N-14. 0.15 Kaulai (12) N-14. 1.15 Eli-
tinis būrys (8) N-7. 1.45 Nuodėmin-
goji Kalifornija (8) N-14. 

Penktadienis, gruodžio 12 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (3) (kart.) N-7. 7.20 Simp-
sonai (4) (kart.) N-7. 7.50 Virtuvė (19, 
20) N-7. 8.55 Daktarė Emilė Ouvens 
(11) N-7. 10.00 Aistros spalvos (69) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ančiukas Donaldas ir draugai (21). 
13.30 Vėžliukai nindzės (10). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 14.30 
Simpsonai (5, 6) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (75) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Hortonas. Animacinė komedi-
ja. JAV, 2008 m. 21.10 Vienas na-
muose 2. Pasiklydęs Niujorke. Ko-
medija. JAV, 1992 m. 23.45 Nuoma 
su priedais. Komedija. JAV, 2003 m. 
N-7. 1.20 Maverikas. Nuotykių f. JAV, 
1994 m. N-7. 3.35 Kobra 11 (13) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (18) N-7. 
7.30 Smurfai (20). 8.00 Didvyrių drau-
gužiai (41 8.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 9.00 Statybų 
TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 To-
bula moteris. 10.30 Beatos virtuvė. 
11.30 Mariposa ir fėjos. Animacinis 
f. JAV, 2008 m. 13.00 Sėkmės džen-
telmenai. Komedija. Rusija, 1972 m. 
N-7. 14.50 Dauntono abatija (1) N-7. 
16.15 Kurt Sejitas ir Šura (26) N-7. 
17.20 Ekstrasensai tiria (58) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Šok su ma-
nimi. N-7. 19.30 Konkurso pertrauko-
je – Eurojackpot. 22.30 Pašoksime? 
Romantinė komedija. JAV, 2004 m. 

Pirmadienis, gruodžio 8 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (60). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (30) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (11) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (97) N-7. 8.50 Rašalo širdis. 
Nuotykių f. šeimai. Didžioji Britani-
ja, JAV, Vokietija, 2009 m. (kart.). 
11.00 Meškiukas Jogis. Komedija 
šeimai. JAV, Naujoji Zelandija, 2010 
m. (kart.). 12.30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai (1) (kart.). 12.55 Mažieji To-
mas ir Džeris III (31). 13.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12). 13.55 Ogis 
ir tarakonai (71). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(44) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo.. 
Iki.. 21.30 Žinios. 22.10 Mentalistas 
(21) N-7. 23.10 Judantis objektas (21) 
N-7. 0.10 Taikinys (4) N-7. 1.05 Ni-
kita (7) N-7. 2.00 Agentai (11) N-7. 

Antradienis, gruodžio 9 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (61). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (31) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(98) N-7. 8.50 Keturkojai didvyriai. Fil-
mas šeimai. Kanada, 2013 m. (kart.) 
10.40 Lietuvos balsas (kart.). 13.05 
Mažieji Tomas ir Džeris III (32). 13.30 
Kempiniukas Plačiakelnis (13). 13.55 
Katino Leopoldo kerštas. Animacinis 
f. Rusija, 1975 m. 14.10 Ugnis ir Le-
das (45) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Valstybės priešas. Veiksmo trileris. 
JAV, 1998 m. N-7. 0.50 Nikita (8) 
N-7. 1.45 Agentai (12) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 10 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (62). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (32) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (13) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (99) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 Yra kaip yra. N-7. 12.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (33). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (14). 13.50 
Leopoldas ir auksinė žuvelė. Anima-
cinis f. Rusija, 1975 m. 14.10 Ugnis 
ir Ledas (46) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Kelias. Veiksmo trileris. JAV, 2009 
m. N-14. 0.25 Taikinys (5) N-7. 1.20 
Nikita (9) N-7. 2.15 Agentai (13) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 11 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (63). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (33) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (14) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (100) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 Yra kaip yra. N-7. 12.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (34). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 13.55 
Katino Leopoldo lobis. Animacinis f. 
Rusija, 1981 m. 14.00 Katino Leo-
poldo televizorius. Animacinis f. Ru-
sija, 1981 m. 14.10 Ugnis ir Ledas 
(47) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Drakono akys. Veiksmo f. JAV, 2012 

m. N-14. 0.00 Taikinys (6) N-7. 0.55 
Nikita (10) N-7. 1.50 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 12 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (64). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (34) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (15) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(101) N-7. 8.50 Pagalbos skambutis 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 Yra kaip yra. N-7. 12.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (35). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). 13.55 
Katino Leopoldo pasivaikščiojimas. 
Animacinis f. Rusija, 1982 m. 14.10 
Ugnis ir Ledas (48) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.00 Šventę švęsti. 
22.40 Linkėjimai iš Paryžiaus. Veiks-
mo trileris. JAV, Prancūzija, 2010 m. 
N-14. 0.30 Prarasti berniukai. Troš-
kulys. Veiksmo komedija. JAV, Pietų 
Afrika, Vokietija, 2010 m. S. 

Šeštadienis, gruodžio 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (3). 6.55 Nenuga-
limieji II (47). 7.20 Agentas Šuny-
tis (3). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (19). 
8.10 Vėžliukai nindzės (17). 8.35 
Tomo ir Džerio nuotykiai (2). 9.00 
Ponas Bynas (12). 9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Susipažinki-
te su Robinsonais. Animacinis f. JAV, 
2007 m. 11.50 Chotabyčius. Veiksmo 
ir nuotykių komedija. Rusija, 2006 m. 
N-7. 13.50 Mano puikioji auklė (140). 
14.25 Didingasis amžius (132) N-7. 
16.20 Dvidešimt minučių (28, 29) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Srovės nublokšti. Animacinis f. 
Didžioji Britanija, JAV, 2006 m. 20.40 
Ieškokit Gudručio! Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-7. 22.55 Dvigu-
ba tapatybė. Kriminalinis trileris. JAV, 
2009 m. N-14. 0.45 Drakono akys. 
Veiksmo f. JAV, 2012 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (4). 6.55 Nenuga-
limieji II (48). 7.20 Agentas Šunytis 
(4). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (20). 8.10 
Vėžliukai nindzės (18). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (3). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Tomas ir Džeris. Stebuklin-
gas žiedas. Animacinis f. JAV, 2002 
m. 11.15 Sniego karalienė. Animaci-
nis f. Rusija, 2012 m. 12.55 Džekis 
Čanas. Pirmasis smūgis. Veiksmo 
komedija. Honkongas, JAV, 1996 
m. N-7. 14.40 Didingasis amžius 
(133) N-7. 16.55 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
Alfa savaitė. 19.30 Lietuvos balsas. 
22.15 Šerlokas Holmsas. Kriminalinis 
trileris. JAV, Vokietija, 2009 m. N-7. 
0.45 Mergišius. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2009 m. S. 

Pirmadienis, gruodžio 8 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (27) (kart.) N-7. 9.00 
Brolis už brolį (21, 22) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (371) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (216) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.10 Šeimynėlė 
(37) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (6). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (217) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (16) N-7. 19.00 Detek-
tyvė Džonson (14) N-7. 20.00 Naktis 
ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21.30 Greitojo reaga-
vimo būrys. Ugnies audra. Veiksmo f. 
JAV, 2011 m. N-14. 23.15 Gyvi numi-
rėliai (6) N-14. 0.10 Detektyvė Džon-
son (14) (kart.) N-7. 1.05 Prokurorų 
patikrinimas (217) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 9 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. Sena 
meilė nerūdija. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2013 m. (kart.) N-7. 11.00 Kal-
bame ir rodome (372) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (217) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (16) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (7). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(218) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi 
vaikų (17) N-7. 19.00 Detektyvė Džon-

son (15) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Vasabis. Veiksmo komedija. Japoni-
ja, Prancūzija, 2001 m. N-14. 23.20 
Gyvi numirėliai (7) N-14. 0.15 Detek-
tyvė Džonson (15) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (218) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės (43) 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(373) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (218) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir 
turi vaikų (17) (kart.) N-7. 14.45 Ame-
rikos talentai (8). 15.45 Prokurorų pa-
tikrinimas (219) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (18) N-7. 19.00 De-
tektyvė Džonson (1) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Mielas draugas. Drama. 
Didžioji Britanija, Italija, 2012 m. N-14. 
23.40 Gyvi numirėliai (8) N-14. 0.35 
Detektyvė Džonson (1) (kart.) N-7. 
1.30 Prokurorų patikrinimas (219) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Muzikinė kaukė (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (93) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (219) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (18) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (9). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (220) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (19) N-7. 19.00 Detektyvė 
Džonson (2) N-7. 20.00 Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Gremlinai 2. Nauja gauja. Fan-
tastinė komedija. JAV, 1990 m. N-7. 
23.30 Gyvi numirėliai (9) N-14. 0.30 
Detektyvė Džonson (2) (kart.) N-7. 
1.30 Prokurorų patikrinimas (220) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Gremlinai 2. Nauja gauja. 
Fantastinė komedija. JAV, 1990 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodo-
me (94) N-7. 12.00 Prokurorų patikri-
nimas (220) (kart.) N-7. 13.10 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Ve-
dęs ir turi vaikų (19) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (10). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (221) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.30 Mitiajaus pasakėlės (15, 
16) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (44) N-7. 21.30 Drakono bučinys. 
Veiksmo f. JAV, Prancūzija, 2001 m. 
N-14. 23.30 Farai (kart.) N-14. Realy-
bės šou. 1.00 Prokurorų patikrinimas 
(221) (kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 13 d. 
7.00 Amerikos talentai (9) (kart.). 

8.00 Amerikos talentai (10) (kart.). 
9.00 Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Europos mėgė-
jų galiūnų čempionatas. 12.00 Arčiau 
mūsų. 12.30 Mitiajaus pasakėlės (15) 
(kart.) N-7. 13.00 Džiunglių princesė 
Šina (23) N-7. 14.00 Šeimynėlė (41–
44) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Brolis už brolį (23) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis (28) N-7. 
19.00 Muzikinė kaukė. 21.00 MANO 
HEROJUS Ordino paslaptis. Veiksmo 
f. JAV, 2000 m. N-14. 23.00 AŠTRUS 
KINAS Sutartis su šėtonu. Siaubo f. 
JAV, 2006 m. S. 0.50 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 14 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (28) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 11.00 Sveikatos ko-
das. 11.52 Nacionalinė loterija. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Gėlavan-
denių monstrų medžiotojas (2) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (24) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (24) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (29) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Rosamunde Pilcher. Pažadėtoji 
nuotaka. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2013 m. N-7. 21.00 Grubus žaidi-
mas (9, 10) N-14. 23.00 Ne tas Čarlis. 
Drama. JAV, Vokietija, 2005 m. N-14. 
1.10 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

N-7. 0.40 Vaikinai Kalėdų kalendoriui. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-7. 2.10 Kaulai (12) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (19) N-7. 
7.30 Smurfai (21). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (42). 8.30 Monstrų vidu-
rinė mokykla. Pabėgimas iš Kaulų 
kranto N-7. 9.30 Sportuok su mumis. 
10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 Svajo-
nių sodai. 11.30 Tigro filmas. Anima-
cinis f. JAV, 2000 m. 13.00 Brilianti-
nė ranka. Nuotykių komedija. Rusija, 
1968 m. N-7. 15.05 Dauntono abati-
ja (2) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura 
(27) N-7. 17.20 Ekstrasensai tiria (59) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Savai-
tės komentarai. 19.30 Lietuvos talen-
tai 2014. 22.00 Artimi priešai. Veiks-
mo f. JAV, 2013 m. N-14. 23.45 Se-
niai plėšikai. Komedija. Rusija, 1971 
m. N-7. 1.30 Elitinis būrys (8) N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 8 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (18, 19) (kart.) N-7. 7.50 
Virtuvė (11, 12) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2001). 10.00 Aistros spalvos 
(65) N-7. 10.55 Vienas namuose. Ko-
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Prieš dvejus su puse metų sostinėje 
dirbančią valstybės pareigūnei buvo  
nustatytas IV stadijos vėžys. Moteris 
ištvėrė 7 chemoterapijos seansus. 
Tada nutarė kreiptis dėl nedarbingu-
mo nustatymo. Ji itin nustebo, kad 
Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnyba (NDNT) onkologiniams 
ligoniams Lietuvoje dažniausiai nu-
stato 44-55 proc. darbingumą (bu-
vusi III invalidumo grupė), net jeigu 
ligoniai serga IV stadijos onkologi-
ne liga. Moteriai buvo pripažintas 
55 proc. darbingumo lygis, tai, pa-
sak jos, reiškia, kad ji savo vadovau-
jamą darbą biure gali toliau dirbti, 
apribojimai tėra nustatyti dėl tam 
tikrų sąlygų – darbo su dulkėmis ar 
pan. „Mano atlyginimas nemažas, 
todėl pagal šią pažymą iš „Sodros“ 
gavau apie 800 litų nedarbingumo 
pensiją. Bet kalbu apie kitus onko-
loginius ligonius, kuriems tokia in-
validumo pensija siektų tik kokius 
200-300 litų. Ar iš to galima pragy-
venti, gydytis, pirkti vaistus?“ – liū-
dnai šypsojosi pašnekovė.

Moteris pasakojo: „Chemija vis-
ką naikina, savaitę po seanso žmo-
gus tikrąja to žodžio prasme šliaužia, 
nes kojos tinsta ir skauda. Dirbau, bet 
būklė buvo baisi: pykina, silpna, nes 
beveik nevalgai, vaikštai klupdama. “ 

Moteris bandė skųsti NDNT Vil-
niaus I teritorinio skyriaus sprendimą, 
tačiau jis nebuvo pakeistas, o kaip pa-
lankios galimam darbui aplinkybės 
nurodytas pareiškėjos aukštasis iš-
silavinimas bei teisininkės profesinė 
kvalifikacija, 35 metų darbo stažas ir 
tai, kad pareiškėja tuo metu dirbo. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos (SADM) duomenimis, 2013 me-
tais po taikyto gydymo iš dalies dar-
bingais pripažinti 6,7 tūkst. onkologi-
nių ligonių, o nedarbingais – tik apie 
1 tūkstantį. „Tuo atveju, kai asmuo dėl 
taikomo specifinio gydymo (chemo-
terapijos ir kt.) yra laikinai nedarbin-
gas, sveikatos priežiūros įstaiga priva-
lo jam išduoti ir tęsti laikinojo nedar-
bingumo pažymėjimą. Gydantis gy-
dytojas neretai paskuba siųsti asme-
nį, sergantį onkologine liga, vertinti 
darbingumo lygio, nors gydymas iš 
tiesų dar nėra baigtas“, – teigė SADM 
Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė 
Čaplikienė. Pasak jos, nustatant dar-
bingumo lygį vertinama ne liga, o jos 
sukeltas nuolatinis organizmo siste-
mos funkcinis sutrikimas (išliekantis 
pritaikius kompleksinį ar taikant pa-
laikomąjį gydymą), kuris riboja as-
mens galimybę dirbti ir panaudoti 
turimą profesinę kvalifikaciją. 

„Sodra“ netekto darbingumo 
pensijas skaičiuoja pagal netek-
to darbingumo procentus. Papil-
domam pensijos dydžiui įtakos 
turi ir kiti dalykai. „Sodros“ apytik- 
riais skaičiavimais, 50 metų asmuo, 
turintis 30 metų socialinio pensijų 
draudimo stažą ir per pastaruosius 
10 metų uždirbęs minimalią mėne-
sinę algą, kuri dabar siekia 1035 li-
tus „popieriuje“, galėtų tikėtis 260 
litų netekto darbingumo (invalidu-
mo) pensijos, jeigu jam nustatytas  
45-50 proc. darbingumas. Toks pat 
asmuo, uždirbantis 3000 litų iki 
mokesčių, gautų maždaug 410 litų 
pensiją. 

Onkologiniai 
ligoniai dirba 
iki nukritimo

Arvydas Jockus „Lietuvos ži-
niose“ rašo apie onkologi-
nių ligonių patiriamus sun-
kumus .

Neįgaliųjų sportas: idėjos, problemos, perspektyvos

Vietoj sveikinimo – į 
problemų sūkurį

Tą pačią dieną Kūno kultū-
ros ir sporto departamento ka-
vinėje buvo apdovanoti geriausi 
2014 metų šalies neįgalūs sporti-
ninkai, tačiau konferencijų salė-
je vyko rimta, visai ne šventiška 
diskusija. Kiekvienas jos dalyvis 
norėjo išsakyti opiausius dalykus 
ir tikėjosi būti išgirstas.

Net ir LR Seimo narys, Jauni-
mo ir sporto komisijos pirminin-
kas Juras Požėla, kuriam semina-
ro programoje buvo skirta pasa-
kyti tik sveikinimo žodį, išsyk 
nėrė į problemų sūkurį. „Neįga-
liais sportininkais kažkiek rūpi-
nasi Kūno kultūros ir sporto de-
partamentas, kažkiek – Neįga-
liųjų reikalų departamentas, kiti, 

nys: „Neįgaliųjų sportas kažko-
dėl visai neminimas svarbiau-
siuose šalies sporto plėtros do-
kumentuose. Taip neturėtų būti. 
Vienoms savivaldybėms rūpi 
sportuojantys neįgalieji, kitoms – 
ne, vis dėlto valstybė turi svertų, 
kaip skatinti integruoti neįga-
liuosius, taip pat ir įtraukti neį-
galiųjų sportą į investicijų pro-
gramas.“

Lietuvos neįgaliųjų sporto fe-
deracijos prezidentas Anatolijus 
Čupkovas: „Turėtume patys sau 
atsakyti: kokių tikslų siekia neį-
galiųjų sportas? Kurioms sporto 
šakoms teikiame prioritetą? Ne-
įgaliųjų sportas daug kainuoja. 
Reikia nuvežti, atvežti, reikia ly-
dinčių asmenų, brangi ir įranga, 
o konkrečius planus sunku ra-
šyti, nes nežinome, kiek kitąmet 
gausime pinigų. Ypač sudėtin-
ga prasimušti jauniems nežino-
miems sportininkams, juk jiems 
būtina patekti į varžybas, kad ten 
juos klasifikuotų. Bet kol jie nie-
kam nežinomi ir neklasifikuoti, 
niekas nenori jų remti.“

Lietuvos aklųjų sporto fede-
racijos prezidentas Linas Balsys: 
„Labai trūksta specifinio inven-
toriaus, pritaikytų sporto bazių, 
specialiai parengtų trenerių ir tei-
sėjų. O kalbant apie naują spor-
tininkų kartą: neįgalieji bendrojo 

daugas Bilius sportavo ir prieš 
tapdamas neįgaliuoju, todėl ly-
gina ir teigia, kad į neįgaliuo-
sius žiūrima kaip į nevisaver-
čius sportininkus, o jie vis dėlto 
yra tikri supermenai, nes turi ap-
sieiti be masažuotojų, psicholo-
gų paslaugų. Na, o šiaulietis tre-
neris Deimantas Jusys daug vil-
čių deda į atgimstančias sporto 
mokyklas- internatus. Jei pavyk-
tų pasiekti, kad ten priimtų po 
kelis neįgalius vaikus, sportinin-
kų pamaina tikrai bus užauginta.

Kodėl neperimame 
teigiamos užsienio šalių 

patirties? 
Daugelis kalbėjusiųjų užsi-

minė apie gerąją Vakarų valsty-
bių patirtį ir apgailestavo, kad 
mums nesiseka jos perimti. Lie-
tuvos parolimpinio komiteto ge-
neralinio sekretoriaus Gintaro 
Zavadckio pranešimas ir buvo 
skirtas šiai temai – „Skandinavi-
jos šalių patirtis“.

Anot G. Zavadckio, pasauly-
je vis dažniau vienu metu vyks-
ta įgaliųjų ir neįgaliųjų varžy-
bos, taip taupomos lėšos. „Fa-
cebook‘e ir kitur žmonės kvie-
čiami ne tik aktyviai sportuoti, 
bet ir tiesiog atvykti pasižiūrėti 
įdomių renginių. Tikri novato-
riai yra danai ir švedai, jie sugal-
voja neįgaliesiems naujų sporto 
šakų, ypač patrauklių vaikams. 
Skandinavijos šalyse į neįgaliųjų 
klubus priimami ir senjorai, ku-
rie pasinaudoja klubo paslaugo-
mis, bet taip pat ir savanoriauja, 
padeda silpnesniems. Be to, ten 
sporto klube sutiksi ir neregį, ir 
nevaikštantį žmogų, o pas mus 
turintieji įvairių negalių mėgsta 
veikti atskirai. Dar man patiko, 
kad skandinavų neįgalieji labai 
aktyviai dalyvauja viešame gy-
venime, nesigėdija savo negalios. 
Jie stengiasi būti matomi. 

Šiandien seminare buvo už-
siminta, kaip sunku rasti rėmė-
jų neįgaliųjų sportui. Gal dėl to 
ir sunku, kad slepiamės nuo vi-
suomenės? Na, ledai pajudėjo 

Geriausių 2014 m.  
sportininkų 10-ukas:

• Ramunė Adomaitienė  
(lengvoji atletika), trenerė Algina 
Vilčinskienė

• Osvaldas Bareikis (dziudo),  
treneris  Artūras Sakas

• Mindaugas Bilius  
(lengvoji atletika), treneris  
Rimantas Plungė

• Mindaugas Dvylaitis  
(plaukimas), trenerė Birutė  
Statkevičienė 

• Juozas Eigminas (lengvoji atle-
tika) trenerė Janina Tribienė 

• Simonas Kurutis (lengvoji atle-
tika), treneris Deimantas Jusys

• Nerijus Montvydas (golbolas), 
treneriai Karolis Levickis/ Klaidas 
Janeika

• Mantas Panovas (golbolas),  
treneriai Karolis Levickis/ Klaidas 
Janeika

• Jonas Spudis (lengvoji atletika), 
treneris Deimantas Jusys

• Ramūnas Verbavičius  
(lengvoji atletika), treneris  
Deimantas Jusys

Sportininkai surašyti abėcėlės tvarka.

Lapkričio 25 dieną Kūno 
kultūros ir sporto depar-
tamente įvyko Lietuvos 
parolimpinio komiteto 
organizuotas seminaras 
„Neįgaliųjų sporto veiklos 
plėtojimas“. Šį renginį 
parėmė Neįgaliųjų reika-
lų departamentas. Semi-
narą moderavo Lietuvos 
edukologijos universite-
to dėstytojas prof. habil.  
dr. Algirdas Raslanas.

bet vienos strategijos nėra, – prie-
kaištavo parlamentaras. – Neįga-
liųjų sporto problemos išmėty-
tos per įvairias institucijas, todėl 
lengva atsikratyti sudėtingesnių 
klausimų – prireikus galima pa-
siaiškinti neva tai „ne mūsų kom-
petencija“. Vieną iš Seimo Jauni-
mo ir sporto komisijos posėdžių 
būtinai skirsime neįgaliųjų spor-
to reikalams, pasikviesime įvai-
rių žinybų atstovus.“

Apie tai, kas svarbiausia
Pacituosiu kelias reikšmingas 

seminaro dalyvių mintis. Lietu-
vos parolimpinio komiteto pre-
zidentas Vytautas Kvietkauskas: 
„Būtina atnaujinti sporto kolek-
tyvus, sudominti daugiau vai-
kų. Štai sveikųjų kolektyvų tre-
neriai lanko mokyklas ir gim-
nazijas, ieško ten talentų. Kodėl 
neįgaliųjų treneriai to nedaro?“

Profesorius Algirdas Ras-
lanas: „Manau, kad neįgaliųjų 
sporto federacijos galėtų dirb-
ti kartu su sveikųjų federacijo-
mis. Juk pakaktų varžybų kalen-
doriuose pažymėti dienas, kada 
varžysis neįgalieji.“

Kūno kultūros ir sporto de-
partamento generalinio direkto-
riaus pavaduotojas Vytautas Vai-

lavinimo mokyklose atleidžiami 
nuo kūno kultūros pamokų. Šis 
faktas daug pasako apie visuo-
menės požiūrį į neįgalius vaikus. 
Todėl ir savivaldybės visai ne-
suinteresuotos skatinti ir visaip 
remti gabius vaikus.“

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktoriaus pavaduoto-
ja Jolanta Šliužienė: „Ratifika-
vome JT Neįgaliųjų teisių kon-
venciją ir privalome laikytis jos 
nuostatų. Neįgalieji turi teisę ly-
giai su sveikais žmonėmis daly-
vauti sporte!“

Sportininkų akimis
Seminare dalyvavo ir sporto 

klubų atstovai, kurie taip pat su-
sirūpinę dėl naujosios kartos. Vil-
niaus miesto aklųjų ir silpnaregių 
sporto klubo „Šaltinis“ pirminin-
kas Raimundas Šimkus skundėsi 
net negalįs sužinoti, kur bendrojo 
lavinimo mokyklose mokosi sil-
pnaregių, pakalbėti su jais, pa-
skatinti sportuoti. Anot R. Šim-
kaus, sporto organizacijų pira-
midėje būtent sporto klubai ma-
žiausiai užtikrinti dėl ateities, nes 
ne visuomet gauna finansavimą, 
juk ir konkursai ne kasmet orga-
nizuojami.

Šiaulietis lengvaatletis Min-

ir Lietuvoje, girdime apie vieną 
kitą naujovę. 

Ėmėmės akmensvydžio – 
tai pavyko tik dėl to, kad padė-
jo sveiki sportininkai, patys ne-
įstengtume nusipirkti brangių 
priemonių.“

Seminare tiek daug pateik-
ta faktų, siūlymų. Ar susitiki-
mas buvo naudingas, ar pajus jo 
naudą gausūs neįgaliųjų sporto 
kolektyvai? Į „Bičiulystės“ klau-
simą, kokias svarbiausias idėjas 
subrandino seminaro dalyvių 
pasisakymai, ginčai, visi „už“ 
ir „prieš“, profesorius A. Rasla-
nas atsakė: „Neverta kurti ats-
kirų struktūrų neįgaliesiems fi-
nansuoti. Bus geriausia, jei lėšos 
pateks į Kūno kultūros ir sporto 
departamentą, kuris ir atsakys už 
skirtų pinigų panaudojimą. Be to, 
būtinai kreipsimės į savivaldy-
bes, kad nedelsiant padėtų integ- 
ruoti neįgaliuosius į tokių spor-
to šakų sveikųjų klubus, kur tai 
visai nesunku padaryti“.

Brigita BALIKIENĖ

Mindaugui Biliui ir jo treneriams Rimantui Plungei bei Deimantu Jusiui ap-
dovanojimą įteikė sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. 

Apdovanota didžiausią pažangą padariusi Lietuvos krepšinio vežimėliuose 
rinktinė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasveikino 
Ramunę Adomaitienę ir jos trenerę Alginą Vilčinskienę.
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Prie kūrybos
šaltinio

Gražiai pradeda jonaviškė 
Danutė Kuliavienė ketvir-

tąjį savo eilėraščių rinkinį „Per 
gyvenimą“, palydėdama žo-
džiais Vietoj įžangos: „Saulėly-
džiai gęsta, bet išlieka šviesa, ir tai 
suteikia jėgų pakilti, eiti pirmyn.“ 
Išlieka ir žodžiai, gimstantys 
širdies lizde, paskui iškeliaujan-
tys pasižmonėti, pabelsti į kitus 
lizdus-širdis. Autorė jaučia me-
taforos galią, be to, jau iš karto 
sugeba sukurti poezijai taip rei-
kalingą jausminį įspūdį, tam ti-
krą nuotaiką – gyvenimo trapu-
mo, praeinamumo, vis dėlto ti-
kint, kad įmanoma sustabdy-
ti akimirką:

Per gyvenimą lyg per lauką – 
 lieka žemėje pėdos;
svyra pievažolių trapūs žiedai,
 lieka smilgos gulėti po kojomis,
brydė rugiuose – lieka ženklai,
kad ir tu čia buvai, keliavai.

Tokia kūryba žavi papras-
tumu, mokėjimu įsižiūrėti į tai, 
ką kitas galbūt kasdien praei-
na net nesusimąstydamas: štai 
paukščio plunksna, štai bal-
tas lelijos žiedas, medinis liep-
tas – „bendraamžis su tavimi“, 
o praeinantį laiką, netgi retsy-
kiais užslenkančią apatiją pa-
ženklina „vorų gipiūros“ kam-
puose... Tačiau esama ir švel-
naus humoro, drąsos patraukti 
save per dantį: 

„Širdis – žodžio lizdas“
(...) akinius randu šaldytuve,
duoną – knygų lentynoje,
auskarus – kavos dėžutėje.
Bet tai suprantama:
pamirštu, ką ir kada valgiau,
bet prisimenu pusę
telefono knygelės numerių –
juokinga.

Arba – šaunus, šypsnį iš-
traukiantis eilėraštukas „Pa-
siruošimas kelionei“. Atrody-
tų – vėjavaikiškas, betgi ne, tai 
apie gyvenimo kelią čia kalba-
ma, apie tai, kad ši kelionė „pas 
Abraomą“ pasibaigia...

Daugelyje D. Kuliavienės 
eilėraščių svarbus kelio moty-
vas (prisiminkime, jog pasako-
se taip pat būdavo iškeliaujama 
į platųjį pasaulį laimės ieško-
ti), ir vėlgi – paprastas, bet gra-
žus atradimas: išėjai, / išsinešda-
ma kvapą /tėviškės dūmo, / skanes-
nio už mirą. 

Eilėraščiuose jaučiamos są-
sajos su tradicija, liaudies kūry-
ba, tarsi atgaivinami kai kurie 
pasakų motyvai: Motule mano, 
kur gi tu? / Marga gege pavirtus 
dukra šaukia. Jie čia pat jungia-
mi su krikščioniška pasaulėjau-
ta (Klaupsiuos bažnyčioj prieš al-
torių, prieš Mariją, / prašydama 
malonių...). 

Motinos paveikslas D. Ku-
liavienės eilėraščiuose – vienas 
esminių, kuriamas pagal arche-
tipinius modelius, kuriuos at-
rado ir aprašė Zigmundo Froi-

do mokinys psichologas Karlas 
Gustavas Jungas. Vienas iš gra-
žiausių motinai skirtų rinkinio 
eilėraščių – „Mano vargšė mo-
tina“, kuriame istorinės reali-
jos (Mano vargšė motina – / dva-
ro kumetyno augintinė) supina-
mos su literatūrine lietuvių tra-
dicija, lyginant motiną su palik-
ta samdine Veronika ar Biliūno 

apraudotąja Juozapota, taip su-
teikiant motinos figūrai univer-
salų kultūrinį matmenį. 

Ne paslaptis – tekstai tai liu-
dija – jog neginčijamas autori-
tetas D. Kuliavienei yra poetas 
Justinas Marcinkevičius. Jam 
atminti skirti keletas eilėraščių 
(„Išėjus Poetui“, „Išėjai“). Maty-
ti, kad ir kitiems D. Kuliavienės 

Žingsniuodama pušimis 
apsodintu bulvaru, trau-

kiau į plaučius ozoną. Staiga 
mano dėmesį patraukė susi-
jaudinusi vyriškos lyties bū-
tybė, mosuojanti baltos spal-
vos voku. Jai priartėjus, at-
pažinau buvusį bendradar-
bį Vytuką. Nustebino jo vešli 
ševeliūra. Jis skubėjo, manęs 
nematydamas, todėl užtvė-
riau kelią, pakišdama pensi-
ninkės koją ir šūktelėdama:

– Stok. Ką čia turi?
Vytukas sustojo, lyg gavęs 

botagu, ir pažvelgė į mane.
– O, Lilė. Sveika. Žinai, aš 

toks sujaudintai prislėgtas...
– Kur skubi? Ir koks čia 

laiškas tavo rankose? Prisės-
kim ant suolelio. Pasakok.

Patogiai įsitaisius, Vytu-
kas ėmė pasakoti:

– Tu gavai laišką? Kokį? 
Dėl pensijos grąžinimo. O 
pranešimą, kad pašte pasi-
imtum laišką? Gavai? Atsiė-
mei? Ne? Ak... – jis atsiduso, 
nosine nusibraukė prakaitą 

ir tęsė: – Gavau pranešimą ir 
nuėjau pasiimti laiško. Atei-
nu, o žmonių – lyg anais lai-
kais prie deficito. Užsiėmiau 
eilę ir laukiu. Snūksau vieto-
je valandą, dvi valandas. Ne-
lauktai pašto darbuotoja kad 
suriks: „Galo nespėsiu ap-
tarnauti, man už viršvalan-
džius nemoka, ateikite ry-
toj“. Kadangi aš buvau „ga-
las“, grįžau namo. Rytdieną 
nusprendžiau būti pirmas. 
Valandą pakvėpavau grynu 
oru, o prasivėrus durims – aš 
pirmas. Tarnautoja manda-
giai paprašo asmens doku-
mento, o aš, žioplys, jį palikau 
švarko kišenėje, nes ryte ap-
sivilkau megztinį. Nubėgau 
namo, atsinešiau pasą, bet 
pikti garbaus amžiaus senjo-
rai mane nuvijo į galą. Nesto-
jau, grįžau namo. Kita diena 
buvo laisvadienis. Bet pirma-
dienį vėl buvau pirmas su as-
mens dokumentu. Ir prasidė-
jo: „Jūsų nuotrauka neatitinka 
originalo, – tarė paštininkė. – 

Nusiimkit peruką“.
Vos nenualpau, bet su-

siėmiau ir mandagiai paaiš-
kinau: „Jeigu jūs dvejus me-
tus valgysit avižas, jums ne 
tik plaukai, bet ir uodega už-
augs“.

„Chamas“, – metė ji man, 
bet paskui atsiprašė. Liepė 
pasirašyti, parašas pasirodė 
įtartinas, todėl pasikvietė laiš-
kininkę, kuri patvirtino, kad 
aš tikrai esu aš ir dar po ke-
lių patikrinimų gavau baltą 
voką. Todėl kai eisi pasiim-
ti laiško...

– Aš neisiu.
– ??? Kodėl? – nesuprato 

Vytukas.
– Žiniose paskelbė, kad ir 

be laiško pinigai bus pervesti. 
O tu, kitą kartą eidamas „kur 
nors“, apsivilk moterišką suk- 
nelę ir nesiskusk barzdos. Da-
bar madingi vyrai, svajojan-
tys tapti moterimis. Na, iki. 
Sočių tau švenčių.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Baltos spalvos vokas
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tekstams jo kūryba yra padariu-
si nemažą įtaką. Tiems, kuriuo-
se glūdi metaforos paslaptis. 
Todėl norėtųsi, kad autorė būtų 
šiek tiek reiklesnė sau ir vengtų 
deklaratyvumo, skandavimo, 
panašaus į šį: Būkim žmonės! Juo-
kimės, šypsokim! / Tegu saulė žėri 
akyse! arba tiesmukų pamoky-
mų: Atminkit: / gyventi – didelis 
džiaugsmas. / Tiktai nepamirškit: 
šalia žengia skausmas. / Surinkite 
džiaugsmą / kruopelėmis, žmonės. 
/ Palengvinkit skausmą – nereikia 
dejonių ar Nereikia šūvių, tankų ir 
patrankų, / Nereikia gaisro dūmų 
nei sprogimų!

Būtent tai ir kliūva – ne vien 
D. Kuliavienės, bet ir didžio-
sios dalies autorių, leidžian-
čių savo kūrybos rinkinius sa-
varankiškai, be profesionalaus 
redaktoriaus pagalbos, – griež-
tesnės tekstų atrankos nebuvi-
mas ir jų sudėliojimas negal-
vojant apie rinkinio visumą, jo 
vientisumą. D. Kuliavienė su-
pranta, kad eilėraščius knygoje 
reikia sugrupuoti pagal temas, 
sudėlioti į skyrius, bet kai ku-
rių pavadinimai („Per gyveni-
mą“ ir „Gyvenimo keliu“) be-
veik sutampa. Būtų galima jų 
eilėraščius jungti į vieną dalį, 
atsisisakant silpnesniųjų. Da-
bar šalia įdomių, meniškų teks-
tų atsiduria tokie, kurie galbūt 
pačiam žmogui brangūs ir ku-
riais, atrodytų, norėta pasaky-
ti ką nors svarbaus, bet reikles-

nio skaitytojo nesudomina, pa-
vyzdžiui, „Senatvė“ ar eilėraš-
čiai gamtos motyvais „Pavasa-
riui“, „Su pavasariu“, taip pat 
proginiai – „Kalėdos“, „Kad 
Naujieji būt laimingi“... Tik at-
rodo, kad lengva rašyti gamti-
nius ar proginius eilėraščius. 
Lengva tuomet, kai nesistengi 
pasakyti ko nors nauja, nesieki 
skaitytojui sukelti katarsio, t. y. 
sukrėtimo, paliečiančio sielą 
iki pačių jos gelmių, būsenos. 
O paliesti sielą kai kuriais eilė-
raščiais D. Kuliavienė iš tiesų 
sugeba. Štai kad ir paskutinis 
„Eglutės“ posmas:

Nebuvo eglutės,
baltų angelų – 
vieniša senė
kiurksojo prie lango.
Tuščiomis akimis
žvelgė į praeitį,
ateities negalėjo regėt –
neįstengė.

Toks posmas įsimins ilgam. 
Kaip ir žodžiai: Plasnoja raudo-
na ugnim / mano rašomas laiš-
kas... Žodžiai irgi gali būti spal-
voti kaip ruduo už lango, arba – 
kaip artėjanti žiema murmant 
eilėraštį-užkalbėjimą: baltos sie-
nos / pabalę veidai / balti chala-
tai / balta dėmė / lango kvadratas 
/ už lango (...) takai apauga žole 
/ takažole mano sese / prisiglaus-
ki prie kojų. 

Ir taip gera, kad yra kam pri-
siglausti – gal žole, gal žodžiu, 
išskridusiu iš širdies lizdo.   

Nijolė KVIETKAUSKĖ

Humoreska

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