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Pastaruoju metu itin daug kalbama apie globos įstai-
gas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, 
kad nuo kovo 1 d. pradėta šių įstaigų reforma ir bus 
pereinama prie bendruomeninių paslaugų, o didelės 
globos įstaigos iš viso išnyks. Vis dėlto socialinės globos 
paslaugos stacionariose įstaigose visada bus reikalin-
gos, svarbu, kad jos būtų kuo geresnes kokybės. Tuo rū-
pinasi Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SPPD). 
Per praėjusius metus nuveiktas didžiulis darbas – 
baigtas socialinių globos įstaigų licencijavimo pro-
cesas. Kaip sekėsi licencijavimas ir ką jis davė globos 
įstaigoms, kalbamės su SPPD direktoriaus pavaduoto-
ju Vilmantu Labunsku,  Įstaigų priežiūros skyriaus 
vedėju Vykintu Bagdonu ir jo pavaduotoja Kristina 
Suslavičiūte.

Integracijos keliu

Po nešališkos patikros – 
konkretūs rezultatai 
LND yra įsipareigojusi kiek- 

vienais metais patikrinti po 10 
proc. visų būstų, kurių pritaiky-
mu rūpinosi jos deleguoti atsto-
vai. LND įgaliota UAB „Valskaita“ 
direktorė Valerija Šimkienė šįsyk 
pasidomėjo, kaip būstai buvo pri-
taikyti Vilniaus ir Alytaus miestų, 

taip pat Alytaus ir Prienų rajonų 
savivaldybėse. LND pirmininko 
Zigmanto Jančauskio teigimu, 
parenkant savivaldybes, kuriose 
bus atliekama neįgaliesiems pri-
taikytų būstų patikra, atsižvelgia-
ma į keletą kriterijų. Tarp jų – ir 
poreikis apimti įvairius šalies re-
gionus, ir tolimesnė nekokybiškai 
ar neatsakingai darbus atlikusių-

jų kontrolė, ir dėmesys daugiau-
siai būstų pritaikančių savivaldy-
bių darbų kokybei. Šie kriterijai 
lėmė, kad po poros metų vėl buvo 
sugrįžta į Prienų rajono savival-
dybę, pirmą kartą atlikta patik- 
ra Alytuje ir dar kartą įvertinti 
net 19 būstų pernai sostinėje pri-
taikiusios UAB „Tavastis“ darbai. 

Auditorės V. Šimkienės nuo- 
mone, jau kartą tikrintos savival-
dybės į būsto pritaikymo darbus 
žiūri atsakingiau. Ypač tai aki-
vaizdu Vilniaus mieste. Tik pra-
dėjus patikrinimus teko daug 
vargti, kol būstus neįgaliesiems 
pritaikę statybininkai pateikda-
vo reikalingus dokumentus. O 
štai jau trejus pastaruosius me-
tus auditorė dėl to nepatiria jo-
kių rūpesčių. Pasak jos, sostinė-
je pritaikomi būstai išsiskiria ir 
darbų kokybe. 

Kur kas geresnė padėtis ir ant- 
rą kartą tikrintoje Prienų rajono 
savivaldybėje. Prieš porą metų šo-
kiravusi situacija, kai darbų priė-
mimo aktai buvo pasirašyti neį-
galiųjų būstuose dar nesumon-
tavus keltuvų, V. Šimkienės teigi-
mu, nepasikartojo. Šįsyk patikri-
nusi visus 5 neįgaliesiems pritai-

kytus būstus darbus atlikusiam 
rangovui UAB „Mačiūnai“ (direk-
torius Gintarėlis Blekaitis) audi-
torė reikšmingų pastabų neturė-
jo. Ir neatliktų darbų nerado. Tai 
akivaizdus įrodymas, kad tokios 
patikros reikalingos ir duoda kon-
krečių rezultatų.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijose, sudaromose 
iš ne mažiau kaip 5 narių, kartu su savivaldybių admi-
nistracijos darbuotojais, statybos darbų projektuoto-
jais (architektais, inžinieriais ar kitais kvalifikuotais  
specialistais), lygiomis teisėmis dalyvauja ir neįgalieji. 
Juos į šias komisijas deleguoja Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija (LND), Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietu-
vos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija 
bei Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendri-
ja ,,Viltis“. Savivaldybių komisijose pernai dalyvavo 37 
LND rekomenduoti neįgaliųjų atstovai. Jie lankėsi 152 
savivaldybėms prašymus pateikusių neįgaliųjų namuo-
se, apžiūrėjo, kokio pritaikymo reikia konkrečiam žmo-
gui, domėjosi statybininkų atliekamų darbų kokybe, 
dalyvavo priimant baigtus objektus. 

Aplinka visiems

Kas yra licencijavimas?
Licencijavimo idėja gimė 

2006 m., kai buvo priimtos pir-
mosios globos normos. Tada nu-
tarta, kad licencijavimo procesas 
turėtų prasidėti 2010 m. Realiai 
jis prasidėjo 2013 m. sausio 2 d. 
Visos socialinės globos paslau-
gas teikiančios įstaigos iki šių 

Globos įstaigos licencija – tik pradžia

metų sausio 1 d. privalėjo įsigy-
ti licencijas – įrodyti, kad jos ati-
tinka tam tikrus reikalavimus, 
užtikrinančius jose gyvenančių 
ar paslaugas gaunančių žmo-
nių gerovę. 

SPPD specialistai pastebi, 
kad procesas nebuvo lengvas. 
Praėjusių metų viduryje licen-
cijas buvo gavusios tik 152 glo-

bos įstaigos iš 410 šiuo metu 
veikiančių. Tačiau SPPD direkto-
riaus pavaduotojas V. Labunskas 
džiaugiasi, kad per likusį pusme-
tį įstaigos susiėmė ir metų pra-
džioje licencijas turėjo jau 400 
įstaigų. Pasak SPPD direktoriaus 
pavaduotojo, buvo jaučiamas pa-
sipriešinimas, teko girdėti, kad 
vienų ar kitų reikalavimų įvyk-

dyti neįmanoma. Ne paslaptis, 
kad yra įstaigų, kurios primena 
veikiau ligonines, nei jaukius na-
mus, tačiau ir didžiajai daliai jų 
pavyko persitvarkyti: sumažin-
ti gyventojų skaičių, sutvarky-
ti higienos, užimtumo patalpas 
ir pan. Sunkiausiai sekėsi įgy-
vendinti reikalavimą padidinti 
tiesiogiai su žmonėmis dirban-
čiųjų skaičių. Tačiau pabendra-
vus su savivaldybėmis pasiro-

dė, kad rasti lėšų, tarkim, porai 
etatų įsteigti, tikrai įmanoma. 
Juo labiau kad buvo pastebėta 
ir neefektyvaus etatų paskirsty-
mo pavyzdžių: 3 ūkio darbuo-
tojai, 2 elektrikai, atskiras žolės 
pjovėjas, vairuotojas ir pan. Juk 
tarkim, elektrikas galėtų dar ir 
nupjauti žolę, pavežti žmones 
į ligoninę ar pan... Peržiūrėjus 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduo-
tojas Vilmantas Labunskas, Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Suslavičiūtė ir vedėjas Vykintas 
Bagdonas. Egidijaus Skipario nuotr.

Būsto pritaikymo trikdžiai – statybininkų 
apetitai ir negeranoriškas kaimynų požiūris

Pernai Tauragės rajono savivaldybėje buvo pritaikytas vienintelis būstas 
neįgaliajam – Juozui Blaževičiui įrengtas keltuvas. Kęstučio Petkaus nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vilkaviškis:
  „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Ona Ramanaus-
kienė pasidalijo turiningos 
išvykos į Prienų krašto mu-
ziejų įspūdžiais. 

Grupė Vilkaviškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos na-
rių buvome išvykę į Prie-
nus, kur Krašto muziejuje 
vyko edukacinė programa 
„Duonos kelias iki stalo“. 
Jaukioje, senove dvelkian-
čioje patalpoje, pasipuošu-
sios tautiniais drabužiais, 
mus pasitiko dailininkė 
Irutė Seselskienė ir etno-
grafė Romutė Jotautienė. 

Mediniame kubilėly-
je mūsų laukė išrauginta 
ir pakildinta duonos teš-
la. Muziejaus dailininkė 
I. Seselskienė mokė, kaip 
pasiruošti tešlą duonai, 
kaip kepti. Klausydamiesi 
kepėjų patarimų, kiekvie-
nas savo rankomis pasida-
rėme po kepalėlį duonos. 

Duonos kvapas sugrąžino  
į vaikystę

Parodoje-aukcione „Visi skirtingi, bet visi 
lygūs“ – neįgaliųjų darbai 

IKEA prekybos centre Vilniuje Jelena Ramaškienė su 
savo sūnumi, sergančiu cerebriniu paralyžiumi, bu-
vo neįleisti į vaikų žaidimų kambarį – esą pagal ben-
drąsias IKEA parduotuvių taisykles čia įleidžiami tik 
vaikai be tėvų. Šiuo atveju J. Ramaškienė privalėjo ly-
dėti savo sūnų, nes jisai nevaikšto ir nepajėgia sėdė-
ti be pagalbos, o galinčių prižiūrėti vaiką su negalia 
darbuotojų nėra. Motinai paviešinus šią istoriją IKEA 
Lietuva direktorius Marius Martinaitis, paskambinęs 
jai pasakė, jog „jos sergančio berniuko įleidimas į žai-
dimų kambarį nežinia kuo galėjo pasibaigti ten bu-
vusiems kitiems vaikams.“ Motinai paklausus, kokią 
žalą galėjo padaryti jos sūnus, direktorius atsiprašė 
už išsakytas mintis. Antrojo skambučio metu direk-
torius atsiprašė jau visos šeimos ir pasiūlė atlyginti 
padarytą žalą – pakvietė vaiką pažaisti valandą iki 
parduotuvės atidarymo.

Atrodytų, kad Lietuvoje nuolat mažėja tiesioginės 
ir akivaizdžios diskriminacijos neįgaliųjų atžvilgiu 
atvejų. Viešojoje erdvėje kalbama apie tai, kad neį-
galieji yra gerbiami ir laikomi lygiaverčiais visuome-
nės nariais, daugėja pritaikytų skirtingos paskirties 
pastatų, neįgalieji patys tapo labiau matomi aukšta-
jame moksle ir darbo rinkoje. Kaip bebūtų, subtiles-
nės formos diskriminacija ir išankstinės nuostatos 
neįgaliųjų atžvilgiu visgi išlieka ir „išduoda“, kad iki 
lygiaverčio požiūrio į juos dar nenueitas visas kelias. 
Markas Dylas (angl. Mark Deal), Jungtinės Karalys-
tės mokslininkas, judantis neįgaliojo vežimėliu, tei-
gia, jog elgesys diskriminuojamų asmenų atžvilgiu 
keičiasi, tačiau požiūris į juos dažnu atveju išlieka 
paremtas išankstinėmis nuomonėmis ir stereotipais. 

Teigiama diskriminacinio incidento IKEA preky-
bos centre pusė yra ta, kad jis paskatino parduotu-
vę ieškoti sprendimų, kaip galėtų tobulėti – įtraukti 
į žaidimus ir negalią turinčius vaikus. Anot direkto-
riaus, šiuo metu kaip tik yra rengiamas planas, kaip 
sukurti palankias sąlygas visiems vaikams tuo pačiu 
metu žaisti laikantis visų saugumo taisyklių. Taigi šis 
precedentas, tikėtina, teigiamai pasitarnaus ateityje 
besilankančioms šeimoms, auginančioms vaikus su 
negalia. Kaip bebūtų, J. Ramaškienės sūnus, kuris yra 
protiškai išsivystęs ir suprato visą aiškinimosi proce-
są su parduotuvės personalu, pravirkęs pradėjo kar-
toti, kad į žaidimų kambarį eiti nebenori. Šis vaikas 
skaudžiai išgyveno jo nepriėmimo faktą, kuris įsirė-
žė atmintyje ir nežinia, kokią įtaką gali padaryti sa-
vivertei ir pasitikėjimui savimi. 

Nežinojimas, kaip įtraukti neįgaliuosius ar suda-
ryti sąlygas jiems dalyvauti įvairiose veiklose, pats 
savaime dar nereiškia neigiamo aplinkinių nusista-
tymo. Deja, tie žmonės, kurie tampa šio nežinojimo 
aukomis ar „bandomaisiais triušiais“, sumoka dide-
lę emocinę ir moralinę kainą. Taigi kai stebimasi, 
kodėl tiek daug žmonių su negalia yra nuleidę ran-
kas ar aktyviai nesiekia pokyčių visuomenėje, gali-
ma pabandyti atsigręžti ir paskaičiuoti, kiek kartų 
jiems yra tekę nusvilti nuo panašaus aplinkinių ne-
žinojimo atvejų. 

Aprašytas atvejis yra akivaizdus įrodymas, jog 
subtilios diskriminacijos formos turi būti pastebi-
mos ir atpažįstamos, nes neužtenka vien pritaikyti 
aplinką negalią turintiems asmenims ir tikėtis, jog 
iškart pasikeis ir asmeninis požiūris į juos. Kartais 
žmonės, išmokę „tinkamo ir priimtino“ elgesio su 
neįgaliais asmenimis, net patys to sąmoningai ne-
suvokdami, gali turėti išankstinėmis nuostatomis 
grįstų įsitikinimų ir jausmų. Tobula vieta juos keis-
ti – bendros žaidimų aikštelės, juk vaikai priima vi-
sokius vaikus, nebent jų tėvai ar aplinkiniai jiems 
įskiepija nebūtas baimes. 

Ar vaikai su negalia vis 
dar turi žaisti atskirai?

Apie tai,
kas

jaudina

 Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos Kybartų 
grupės narė Dalė Galbū-
dienė pasidžiaugė aktyvia 
grupės veikla.

Mūsų grupė vienija 
285 žmones. Dažnai išti-
kus nelaimei kreipiamės 
į grupės vadovę Leonardą 
Dovidaitienę. Į savo patal-
pas renkamės pabendrau-
ti, pasiguosti dėl negandų, 
pasidžiaugti dėl sėkmių 
nugalint sunkumus. Nega-
linčius judėti savo grupės 
narius lankome namuose.

Kolektyviai paminėjo-
me Motinos ir Tėvo dienas. 
Minint vaikų gynimo die-
ną mūsų grupė pasikvie-
tė Kybartų „Rasos“ mo-
kyklos mokinius, kurioje 

Aktyvi Kybartų grupės veikla

Kai krosnis jau buvo iškū-
renta ir duona į ją pašau-
ta, susipažinome su kitoje 
patalpoje esančiomis stak- 
lėmis, grožėjomės išaus-
tais audiniais, išlietomis 
figūrėlėmis iš vaško, seno-
viniais baldais ir dar dau-
gybe įdomių dalykų.

Pasklidus duonos kva-
pui, buvome pakviesti prie 
stalo pasivaišinti natū-
raliais produktais ir mė-
tų arbata. Muziejaus dar-
buotojos papasakojo apie 
duonos kelią nuo grūdo iki 
stalo, rodė senovinius pa-
dargus, įrankius. Mes tar-
si sugrįžome į vaikystę, 
kur kiekvienuose namuo-
se buvo kepama duona. 
Dalijomės prisiminimais, 
vienas kito akyse matėme 
tų laikų, kai namai kvepė-
jo duona, ilgesį.

Prieš atnešdamos mū-
sų iškeptą duoną, mu-
ziejaus darbuotojos už-
minė keletą su ja susi-
jusių mįslių. Kai skam-
bant liaudiškai dainai apie 
duoną, ant pinto padė-
klo buvo atnešti mūsų 
kepalėliai, ne vieno aky-

se sužvilgo ašara. Tai bu-
vo kažkas švento, nepap- 
rasto ir didingo.

Už šią nepaprastą ir 
įdomią mokymų popietę 
esame nuoširdžiai dėkin-
gi Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Valei Masiliūnienei.

Vilkaviškio neįgalieji – edukacinės programos „Duonos kelias 
iki stalo“ dalyviai. 

mokosi negalią turintys 
vaikai. Jie mus linksmino 
menine programa – šoko 
ir dainavo. 

Vasarą buvome išvykę 
į ekskursiją po žymiausias 
rajono vietas, mus lydėjo 
ir labai įdomiai pasako-
jo buvęs Paežerių muzie-
jaus direktorius Antanas 
Žilinskas. 

10 narių ilsėjosi Šven-
tosios mokymo ir reabi-
litacijos centre, 24 – Pa-
langoje. Su 27 narių gru-
pele buvome išvykę į Vil-
nių. Aplankėme Antakal-
nio kapines, pabuvojome 
Petro ir Povilo bažnyčio-
je, Vilniaus Katedroje. Su-
tartu laiku atvykome į Sei-
mo rūmus. Buvome įleisti į 

balkoną, klausėmės posė-
džių salėje vykusio pasi-
tarimo. Nuvykome ir į Vy-
riausybės rūmus, kur mū-
sų laukė Premjeras Algir-
das Butkevičus, susitiko-
me ir su socialinių reikalų 
ir darbo ministre Algiman-
ta Pabedinskiene. 

Kartu su Vilkaviškio 
neįgaliaisiais lankėmės 
Anykščių krašte. Bendra-
darbiaujame su Kybartų 
„Vienišių“ klubu. Organi-
zavome bendrą ekskursi-
ją po visus Vilkaviškio ra-
jono dvarus. Dalis mūsų 
grupės narių kartu su Ky-
bartų bendruomene bu-
vo išvykę į Latviją. Aplan-
kėme Rygą, apžiūrėjome 
jos senamiestį, pabuvojo-

me Rundalės pilyje. Daly-
vaujame sporto varžybo-
se, mūsų šaškininkė Kons-
tancija Brovkienė iš Kaune 
vykusių rungtynių grįžo su 
apdovanojimu.

Kybartų kultūros cent- 
ro administracija padova-
nojo mums bilietų į kon-
certus, spektaklius. Kartu 
palydėjome senus ir suti-
kome naujus metus.

Spalio mėnesį dalyva-
vome „Maisto banko“ ak-
cijoje, surinkti maisto pro-
duktai buvo išdalinti la-
biausiai nepasiturintiems 
nariams, o likusieji naudo-
jami labdaros valgyklėlė-
je. Čia kasdien pamaitina-
ma apie 40 žmonių, 24 iš 
jų nešami pietūs į namus. 

Marijampolės savivaldybės 
Viešųjų ryšių tarnyba „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiš-
ke pasidalijo džiugia žinia 
apie vasario 25-osios po-
pietę Petro Kriaučiūno vie-
šojoje bibliotekoje sureng-
tą Marijampolės neįga-
liųjų meno darbų parodą- 
aukcioną „Visi skirtingi, bet 
visi lygūs“. Šią parodą orga-
nizavo Marijampolės savi-
valdybės I grupės neįgalių-
jų draugija, Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ Mari-
jampolės padalinys ir Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos 
Marijampolės pirminė or-
ganizacija. 

Parodos organizatoriai 
siekė pristatyti veikiančias 
nevyriausybines neįgalių-
jų organizacijas ir įrody-
ti, jog negalia nėra kliūtis 
talentui atsiskleisti, sva-
jonėms įgyvendinti. „Ne-

svarbu, kokią negalią tu tu-
ri, svarbu tavo geros idėjos 
ir svajonės“, – sakė rengi-
nio vedėjas Martynas An-
driukevičius.

Parodoje-mugėje sa-
vo darbus, atliktus įvairia 
technika, demonstravo 
kiekvienas to pageidavęs 
nevyriausybinės organiza-
cijos narys. Čia buvo gausu 
odos, keramikos, dailės kū-
rinių, nertų, megztų ir ki-
tokių parodai skirtų rank-
darbių. Gerą susirinkusių-
jų nuotaiką palaikė Mari-
jampolės savivaldybės I 
grupės neįgaliųjų vokalinis 
ansamblis „Girnos“, vado-
vaujamas Gintaro Difarto.

Progos dalyvauti paro-
doje-aukcione nepraleido 
ir Marijampolės savival-
dybės mero pavaduotojai 
Sigitas Valančius, Gintau-
tas Stankevičius, kiti sa-
vivaldybės tarybos nariai 

bei Seimo narys Albinas 
Mitrulevičius. Visi svečiai 
mielai įsijungė į aukcioną 
ir įsigijo tikrai puikių, su 
meile sukurtų darbų. Ren-

ginio organizatoriai tiki-
si, jog tai taps kasmetiniu 
renginiu, kuris pritrauks 
vis daugiau marijampo-
liečių.

Mugėje buvo gausu įvairių rankdarbių.   Gerdos Tribulaitės nuotr. 
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Dvylika vaikinų ir merginų iš 
Zarasų Lakštingalos mokyk- 

los Magučių ugdymo skyriaus 
bei Panevėžio jaunuolių dienos 
centro ir tiek pat Danijos neįga-
liųjų mokyklos „Limfjordssko-
len“ moksleivių visą savaitę 
džiaugėsi žiemos pramogomis, 
išbandė pačias įvairiausias veik- 
las Gražutės regioniniame par-
ke. Kiekvieną dieną – vis nauji 
įspūdžiai ir patirtys. Tai ir ledo 
žygis užšalusiais ežerais, Užga-
vėnių kaukių, Morės ir kitų šiau-
dinių skulptūrų gaminimas, da-
lyvavimas Blynakepio varžytu-
vėse su Salako miestelio ben-
druomene, poledinė žūklė ant 
Luodžio ežero, inkilų kėlimas 
sparnuočiams Degučių pažin-
tiniame take, nendrinių žibintų 
gaminimas. O kur dar lauže kep-
tos bandelės ir bulvės su spirgu-
čiais, pušų arbatos ir kvapnių 
kadagio uogų ragavimas...

„Mūsų parke viešėję jaunuo-
liai turi mažiau galimybių nei jų 
bendraamžiai. Jie turi vienokią 

Lietuvių ir danų 
jaunuoliams – įspūdinga 

pažintis su Gražutės 
regioniniu parku

Parduoda
Parduodamas tvarkingas 2002 m. 9 mėn. mikroautobusas mercedes 
benz Vito, pritaikytas neįgaliesiems vežimėliuose vežti. Įrengtas spe-
cialus atlenkiamas įvažiavimas pro galinę automobilio dalį. Sidabrinė 
spalva, dyzelinis (2,2 l), automatinė pavarų dėžė, rida 231 000, tech. ap-
žiūra iki 2016 m. 12 mėn. Kaina 4000 eurų. Kreiptis tel.: 8 652 021 45.

ar kitokią protinę negalią, ta-
čiau tai jiems nėra kliūtis ben-
drauti ir mokytis kartu gamto-
je, įgyti naujų žinių ir socialinių 
įgūdžių“, – sako Gražutės regio-
ninio parko vyriausiasis specia-
listas Vytautas Eidėjus.

Šie jaunuoliai – tarptautinio 
jaunimo mainų projekto „Susi-
draugauk su žiema“ dalyviai. Šį 
projektą finansuoja ES progra-
ma „Erasmus+“, o koordinuo-
ja VšĮ „Actio catholica Patria“ ir 
Gražutės regioninio parko di-
rekcija. 

„Bičiulystės“ inf. 

esamus etatus atsirado lėšų pa-
didinti socialinių darbuotojų ir 
jų padėjėjų skaičių. 

Buvo įstaigų, kurios nelau-
kė licencijavimo, pačios ieškojo 
finansavimo, tvarkė patalpas. 
V. Bagdonas pastebėjo, kad per 
pastaruosius 8 metus sociali-
nei globai (patalpoms, šilumos 
ūkio atnaujinimui, darbuoto-
jams mokyti) buvo skirta apie 
0,5 mlrd. Lt. Kaip įstaiga tvar-
kosi, labai daug priklauso nuo 
vadovo, nuo jo gebėjimo rasti 
bendrą kalbą su steigėju.

Deja, 10 įstaigų iki šiol dar 
nėra gavusios licencijos. Kai ku-
rios užtruko dėl realių priežas-
čių, tarkim, užsitęsusių viešųjų 
pirkimų. Vis dėlto, pasak V. Bag-
dono, savivaldybė turi galvoti, 
ar efektyvu pirkti paslaugas iš 
licencijos neturinčios įstaigos. 
Žinoma, žmonių į gatvę niekas 
neišmes, tačiau įstaigos vado-
vas ir savivaldybė turi prisiimti 
atsakomybę. 

Įstaiga turi priminti 
namus

Vertinant, ar įstaiga gali gauti 
licenciją, yra atsižvelgiama į ke-
letą kriterijų: personalo sudėtį ir 

bos namai skiriasi nuo sovietinių 
blogą vardą turinčių įstaigų. Pa-
sak K. Suslavičiūtės, gyvenamoji 
aplinka turi atspindėti žmogaus 
asmenines savybes, individua-
lumą – turi būti sudarytos sąly-
gos pasikabinti norimą paveiks-
lą, atsivežti mielą rankdarbį ar 
suvenyrą, pasistatyti televizorių 
ir pan. Tuščias kambarys, plikos 
sienos, nė vieno asmeninio daik-
to ar vaikų žaislų – tai ne namų 
aplinka. Deja, tikrintojams kar-
tais tenka pamatyti idealiai su-
tvarkytas įstaigas, kuriose nesi-
jaučia namų dvasios. 

Kuo daugiau 
savarankiškumo

K. Suslavičiūtė pabrėžė, kad 
vertinant vaikų globos įstaigas, 
kreipiamas dėmesys, kad jie būtų 
ruošiami savarankiškam gyveni-
mui, o neįgalių ir senyvų žmonių 
įstaigose – kiek įmanoma palai-
komi savarankiškumo įgūdžiai, 
užtikrinamas dalyvavimas kas-
dienėse veiklose, bendravimas. 
Jei žmogus nesavarankiškas, ste-
bima, kiek sudaromos sąlygos ju-
dėti: išeiti į lauką, bendrauti su 
kitais gyventojais, dalyvauti įs-
taigos gyvenime. Juk jam galima 

dravimas su gyventojais. Žmo-
gus turi jaustis išgirstas, įvertin-
tas, patenkintas. Išvengti konf-
liktų su gyventojais, išmokti juos 
spręsti – globos namų profesio-
nalumo reikalas. 

Pokyčiai – akivaizdūs 
Vis dėlto SPPD specialistai 

pasidžiaugė, kad globos įstai-
gų darbuotojų profesionalumas 
auga, jų požiūris į darbą keičia-
si. Pasak V. Bagdono, pokyčiai 
akivaizdūs. Džiugu, kad nereto-
je globos įstaigoje tikrintojai pa-
mato namus. Daug gražių žodžių 
galima pasakyti apie Kupiškio 
socialinės globos namus, gerai 
besitvarkančių įstaigų yra Ma-
rijampolėje ir pan. 

Tačiau spręstinų dalykų dar 
taip pat nemažai. Vis dar lie-
ka didelių globos namų. Pavyz-
džiui, Šilutės rajono Macikų so-
cialinės globos namuose gyve-
na per 300 asmenų (visai nese-
niai jų čia buvo 550). Siekiamy-
bė – kad įstaigoje gyventų 40, 60 
žmonių, vaikų globos namuose – 
dar mažiau. „Tačiau tam reikia 
didelių investicijų, – sako V. La-
bunskas. – Esame senų didžiulių 
pastatų įkaitai.“ Vis dėlto spren-
dimo būdų galima rasti. Pavyz-
džiui, Lenkijoje tokios įstaigos 
persitvarkė labai greitai: gerose 
vietose, ypač pajūryje, esančius 
globos namų pastatus, kartais 
net dvarus, jie išpardavė, įparei-
godami perkantįjį pastatyti kad 
ir 5 namelius seneliams ar neį-
galiesiems. Kitas sprendimo bū-
das – nupirkti butus ir juose ap-
gyvendinti, tarkim, be tėvų glo-
bos likusius vaikus. Panašių pa-
vyzdžių jau esama. 

Turi būti paslaugų 
įvairovė

SPPD specialistai pastebi, 
kad globos namų vis daugėja, at-
siranda privačių įstaigų, didėja 
ir konkurencija, įvairovė. K. Sus-
lavičiūtė atkreipė dėmesį, kad 
teisės aktai žmogui garantuoja 
teisę pasirinkti globos namus. 
Tenka girdėti, kad ne visada šio 
principo laikomasi. Tiesa, reikia 
atsižvelgti į paslaugos kainą. Jei 
ji bus didesnė nei savivaldybės, 
kurioje žmogus gyvena, nustaty-
ta, gali tekti primokėti. 

Neretai manoma, kad pa-
tekti į globos įstaigą labai sun-
ku. SPPD specialistai sako, kad 
situacija keičiasi. Savivaldybės į 
įstaigas siunčia vis mažiau len-
gvesnę negalią turinčiųjų. Savi-
mi dar galintį pasirūpinti žmogų 
siųsti į globos įstaigas neekono-
miška. Daug ekonomiškiau – or-
ganizuoti paslaugas namuose. 
Savivaldybės turi užtikrinti ne 
tik priežiūros (pagalbos), bet ir 
socialinės globos paslaugas na-
muose iki 8 valandų per parą, iki 
7 kartų per savaitę. Žmogus, ne-
gaunantis paslaugų į namus, tu-
rėtų netylėti, o ginti savo teisę į 
paslaugą. 

Pasak, V. Bagdono, socialinės 
globos įstaigų licencijavimas – 
tik jų tobulėjimo pradžia. Turi-
me keistis, siekti vis aukštesnės 
paslaugų kokybės ir tuo pačiu – 
įstaigose gyvenančiųjų gerovės. 

Aurelija BABinskienė

Globos įstaigos licencija – 
tik pradžia

skaičių, socialinį darbą dirban-
čiųjų išsilavinimą, gyvenamųjų 
kambarių plotą, bendrą gyven-
tojų skaičių įstaigoje, asmens 
higienos patalpų skaičių, taip pat 
ar įstaiga turi gaisro aptikimo sig- 
nalizaciją, higienos pasą, svei-
katos paslaugų teikimo licenci-
ją (jei teikiamos tokios paslau-
gos). Tai yra objektyvūs kriteri-
jai, kuriuos galima nesunkiai ap-
skaičiuoti, aprašyti. Todėl SPPD 
atstovai praėjusiais metais prieš 
išduodant licenciją į įstaigą vy-
ko tik kilus kokių nors įtarimų, 
klausimų. Visas procesas vyko 
per elektroninę sistemą. Nuo 
sausio 1 d. įsigaliojus naujai So-
cialinių paslaugų įstatymo re-
dakcijai, SPPD yra įpareigotas, 
jei įstaiga kreipiasi licencijai 
gauti, visais atvejais patikrin-
ti, ar jos pateikti duomenys yra 
teisingi ir atitinka visus reika-
lavimus. Be to, įstatymas SPPD 
įpareigoja ne rečiau kaip kartą 
per 5 metus patikrinti kiekvie-
ną globos paslaugas teikiančią 
įstaigą. 

Pasak V. Bagdono, sociali-
nės globos normose yra įtvir-
tinti kur kas platesni reikala-
vimai nei vertinama išduodant 
veiklos licenciją. Pagrindinis 
principas – įstaiga turi sudaryti 
žmogui aplinką, kuo panašesnę 
į namus. Tuo šiuolaikiniai glo-

pagelbėti įsigijus neįgaliojo veži-
mėlį ar kitas priemones. Jei žmo-
gus nesikelia iš lovos, turi būti 
sudaryta galimybė gulint žiūrė-
ti pro langą. 

Specialistės teigimu, svarbu 
ir asmens higiena, maudymas. 
Galbūt darbuotojams yra leng- 
viau uždėti sauskelnes, tačiau 
reikia dėti visas pastangas, kad 
žmogus galėtų apsitarnauti sa-
varankiškai. Apie tvarką įstaigoje 
praneša ir... kvapas. Jei jaučiamas 
užsistovėjusio šlapimo tvaikas, 
galima daryti prielaidą, kad yra 
problemų su higiena – per retai 
keičiamos sauskelnės, patalynė.

Dar vienas reikalavimas glo-
bos įstaigoms – turi būti įrengta 
virtuvėlė savarankiškam maisto 
gaminimui ir sudarytos sąlygos 
gyventojams ja naudotis. Žmo-
gus gali bet kada, tarkim, pasi-
daryti sumuštinį, išsikepti pyra-
gą ar sausainių, kad jaustųsi kuo 
labiau kaip namuose. Jei jis nepa-
jėgia kažko padaryti, turėtų jam 
padėti savarankiškesni gyvento-
jai ar personalas. 

V. Bagdonas atkreipė dėme-
sį, kad taip pat turėtų būti suda-
ryta galimybė pasirinkti maisto. 
Gali būti atvejų, kad žmogus, tar-
kim, iš viso nevalgo varškės. Jam 
turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis kitą patiekalą. 

Labai svarbu ir tinkamas ben-

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namuose nenuobodu.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Kai kurie gulinčių ligonių 
sveikatos aspektai

Ilgai gulinčio ligonio nejud- 
rumas ne tik pasunkina pa-

grindinę ligą, bet dar gali su-
kelti netgi naujų ligų. Taip nu-
tinka todėl, kad prarandamas 
bendras raumenų aktyvumas. 
Apie raumenų fizinės apkrovos 
svarbą galima spręsti jau vien 
iš to, jog apie 30–40 % suaugu-
sio žmogaus kūno masės suda-
ro griaučių raumenys. 

Neleiskime raumenims 
tinginiauti

Kuo ilgiau raumenys būna 
be darbo, tuo greičiau vystosi 
aterosklerozė, silpsta kaulinis 
audinys, imuninė sistema, iš-
siderina medžiagų ir energijos 
apykaita, sparčiau senėja orga-
nizmas, atsiranda problemų su 
nervų sistema, psichika ir vyks-
ta kiti nepageidautini reiškiniai. 
Prie pačių sunkiausių lovos re-

žimo sukeltų ligų priskiriamos 
šios: širdies ir kraujagyslių li-
gos, plaučių uždegimas, pragu-
los ir įvairios sąnarių ligos.

Raumenų atrofija
Neatliekant judesių, ku-

rių metu raumenys galėtų su-
sitraukti ir atsipalaiduoti, ne-
tenkama raumenų masės. Pa-
prastai toks reiškinys vadina-
mas raumenų atrofija (graikiš-
kai atrophia – nuvytimas). Taigi, 
esant visiškam nejudrumui, per 
parą galima prarasti iki 3 % rau-
menų (skaičiuojant nuo ben-
dros raumenų masės). Tai reiš-
kia, jog per laikotarpį, šiek tiek 
ilgesnį nei mėnuo, gulintį ir vi-
sai nejudantį ligonį ištiks visiš-
ka raumenų atrofija. Beje, jei-
gu po to ir atsiras galimybė ju-
dėti, be kitų žmonių pagalbos 
pats ligonis jau nieko negalės 
padaryti.

Profilaktika: padedant me-
dikams, ligonis turi išmokti ir 
reguliariai atlikti reikiamus 
gimnastikos ir fizinių pratimų 
judesius.

Kontraktūros
Kontraktūros (lotyniškai 

contractus – su[si]traukimas) 
tai galūnių sąnario, stuburo, 
kaklo judesių sumažėjimas dėl 
minkštųjų audinių ar nervų pa-
kitimų. Beje, kontraktūros gali 
būti įgimtos dėl neišsivysčiu-
sių raumenų, sąnarių, odos ir 
įgytos (prasideda dėl sužeidi-
mų, nudegimų, pūlinių užde-
gimų, paralyžių bei ilgalaikio, 

Visų pirma svarbu paminėti, kad 
priklausomybė yra procesas, tad 
dažnai gali būti sunku atskirti, kur 
yra saikingas alkoholio vartojimas, 
o kur jau priklausomybė. Mokslinių 
tyrimų duomenys atskleidžia, kad 
apie 10–15 proc. kad ir nedažnai 
alkoholį vartojančių žmonių tampa 
priklausomi. Gali kilti klausimas, 
kodėl vieni žmonės vartoja alkoho-
lį ir jokia priklausomybė neišsivys-
to, o kitus ji supančioja gana greitai 
ir išsivaduoti būna be galo sunku. 
Yra keletas rizikos faktorių, kurie 
turi tam įtakos – socialinė aplinka, 
kurioje žmogus gyvena, kultūriniai 
įpročiai, paveldimumas, alkoholio 
vartojimo tradicijos. Žmonės, ku-
rių aplinkoje yra nemažai alkoholį 
vartojančių asmenų ir tai vertina-
ma kaip įprastas ir normalus reiš-
kinys, kur kas dažniau linkę jį var-
toti patys.

Kada alkoholio vartojimas 
tampa problema?

Alkoholio vartojimas tampa 
problema tuomet, kai jo geriama 
dideliais kiekiais, žmogus nega-
li sukontroliuoti gėrimo pabaigos 
ir kiekio. Jam tampa sunku atsilai-
kyti, kamuoja didelis noras išgerti. 
Nustojus gerti, žmogų vargina abs-
tinencijos būsena, kuri palengvėja 
tik vėl pavartojus stipriųjų gėrimų. 
Dažniausiai išsivysčius šiai prik- 
lausomybei susiaurėja interesų 
ratas, sumažėja pomėgių. Alkoho-
lis vartojamas nepaisant jokių aki-
vaizdžių neigiamų pasekmių svei-
katai ir kitoms gyvenimo sritims.

Priklausomybė nuo 
alkoholio – blogas įprotis?

Priklausomi nuo alkoholio žmo-
nės dažnai būna kaltinami valios 

Priklausomas 
nuo alkoholio – 

kaip padėti?
Priklausomybė nuo alko-
holio yra viena dažniau-
siai pasitaikančių ligų, su 
kuria susiduria išties dide-
lė dalis Lietuvos gyventojų. 
Ko gero, kiekvienas savo 
artimoje aplinkoje turime 
ar pažįstame žmonių, ku-
rie kenčia nuo alkoholizmo 
problemos. Ji yra gaji tiek 
miestuose, tiek ir kaimuo-
se. Dažnai susidaro įspū-
dis, kad nuo alkoholizmo 
kenčia tik žemesniojo so-
cialinio sluoksnio žmonės, 
tačiau tai visiškai netiesa. 
Neretai pagalbos kreipiasi 
ir pasiturintys išsilavinę 
žmonės, kurie negeba at-
silaikyti prieš alkoholį ir 
paleidžia vadžias iš savo 
rankų, neįstengia sukon-
troliuoti savo gyvenimo. 
Priklausymas nuo alkoho-
lio „nesirenka“ nei pagal 
lytį, nei pagal išsilavinimą 
ar gyvenamąją vietą. 

(nukelta į 5 psl.)

pvz., vienos ar kelių galūnių ne-
judrumo). 

Siekiant išvengti šios sun-
kiai gydomos negalios, būti-
na imtis profilaktinių veiksmų:

• kuo anksčiau pradėti ak-
tyviuosius ir pasyviuosius pra-
timus (kaip tai padaryti, infor-
maciją suteiks gydymo įstaiga), 
apimančius (pagal galimybę) 
visus sąnarius, ypač tuos, ku-
rie yra mažai judančioje padė-
tyje. Beje, svarbu vengti grubių 
prievartinių pasyvių judesių, 
sukeliančių skausmą ir raume-
nų spazmus;

• esant raumenų paraly-
žiui arba kai sugipsuota galū-
nė, reikia teisingai parinkti ga-
lūnės padėtį;

• labai svarbu imtis veiks-
mų, kad būtų sumažintas galū-
nės sąnarių ir šalia jų esančių 
vietų skausmas.

Pastabos:
1. Kai ligonis pradeda pa-

pildomai tausoti skaudantį są-
narį, didėja to sąnario nejud- 
rumas. Įsidėmėtina, jog kartu 
su fiziniais pratimais turi būti 
vartojami ir nuskausminamie-
ji vaistai.

2. Jei ligonis guli nejudėda-
mas ir neatliekama kontraktū-
rų profilaktika, labai didelė ti-
kimybė, jog vieną ar keletą są-
narių ištiks ankilozė (graikiškai 
[toliau – gr.] ankylōsis – susirie-
timas, sulinkimas). Medicino-
je šiuo terminu vadinamas są-
nario nejudrumas, patologiš-
kai suaugus kaulų sąnariniams 
paviršiams. Beje, ankiloze taip 
pat susergama dėl sąnario trau-
mos, sąnario kremzlę suardan-
čio uždegimo (pvz., osteomieli-
to, gonorėjos, tuberkuliozės, ar-
trozės), per ilgai laikant sąnarį 
sugipsuotą.

Kaulų problemos
Stingant judesių ir fizinių 

apkrovų, ligi tol buvę sveiki 
kaulai organizmui tampa... ne-
bereikalingi. Pamažu pradeda 
vystytis osteoporozė (gr. oste-
on – kaulas + gr. poros – skylė, 
pora; osteoporozė – kaulo išre-
tėjimas, kurį sukelia kaule kau-
linės medžiagos sumažėjimas 
arba kalcio stoka), nukenčia 
kai kurios kaulų čiulpų funkci-
jos, pvz., sumažėja trombocitų 
(trombocitai – forminiai kraujo 
elementai, dalyvaujantys krau-
javimo stabdymo procese) ir ki-
tų kraujo ląstelių gamyba. Vie-

na vertus, tai lyg ir nėra blogai, 
nes gulint sulėtėja kraujotaka, 
padidėja rizika susidaryti kre-
šuliams, o kraujo „skystinimas“ 
šią riziką kaip tik sumažina. De-
ja, atsiranda kita problema. Kai 
kraujyje sumažėja trombocitų, 
ligoniui gali prasidėti sponta-
niški kraujavimai, pvz., iš no-
sies, dantenų bei kitų gleivinių. 
Nors tokie kraujavimai nepasi-
žymi dideliu kraujo praradimu, 
tačiau jie gali trukti ilgą laiką ir 
tai dar labiau susilpnina ligonio 
sveikatą.

Pastaba: siekiant išveng-
ti osteoporozės, kuria sergant 
dažniau lūžta kaulai (dažniau-
siai – stuburo slanksteliai, du-
bens kaulai, šonkauliai), būtina 
taikyti nesunkius fizinius pra-
timus, taip pat valgyti maistą, 
kuriame yra pakankamai bal-
tymų, kalcio, fosforo, vitami-
nų C ir D. 

Mažiau mėsos
Ligonio maiste turėtų būti 

mažiau mėsos, kurios vartoji-
mas lėtina žarnyno peristaltiką 
(peristaltika – kirmėliški tuš-
čiavidurių organų judesiai, ku-
riuos sukelia jų lygiųjų raume-
nų susitraukimai) ir taip sutrik-
dyti tuštinimosi funkciją (pvz., 
sukelti vidurių užkietėjimą). 

Pageidautina ligoniui duo-
ti daugiau raugintų pieno pro-
duktų ir neužmiršti daržovių, 
vaisių, rupios juodos duonos 
(turi daug sėlenų, padedančių 
išvengti vidurių užkietėjimo). 

Neužmirškime 
ląstelienos

Taigi, daržovės ir po jų nu-
rodyti produktai vertingi ne 
vien dėl vitaminų, mineralų ir 
kitų cheminių medžiagų, bet 
dar ir dėl ląstelienos, kuri žar-
nyne veikia tarsi šluota. Paskai-
čiuota, jog kiekvienam suaugu-
siam žmogui per dieną reiktų 
suvalgyti ne mažiau kaip 250 g 
produktų, turinčių ląstelienos.

Kai nėra apetito
Ir sveiki žmonės dėl įvairių 

priežasčių praranda apetitą, o 
ką kalbėti apie gulintį ligonį, ku-
ris neretai būna apimtas dep- 
resijos, kenčia skausmus, kar-
tais būna praradęs skonio pojū-
čius, patiria kitokių nemalonu-
mų. Pavyzdžiui, ligonis nenori 
valgyti, nes serga burnos ert- 
mės gleivinės uždegimu, nau-
dojasi blogai pritaikytais dantų 
protezais, kurie kaskart sukelia 
dantenų skausmus. Jeigu ligo-
nio nenoras valgyti trunka il-
gai, reiktų pabandyti paaiškin-
ti jam, jog mityba – labai svar-
bi gydymo dalis, kurios negali 
pakeisti jokie vaistai ir proce-
dūros. Be to, reiktų pasirūpinti 
tomis priemonėmis, kurios ža-
dina apetitą ir pašalinti jį blo-
ginančius veiksnius. Beje, ape-
titą praradę ligoniai geriausiu 
atveju tik noriau pusryčiauja. 
Bus naudingiau, jei pusryčiams 
bus patiekiami ligonio mėgsta-
mi patiekalai. Tačiau jokiu būdu 
ligonis negali persivalgyti, taip 
pat nedera ilgą laiką vartoti vie-

ną ir tą patį maisto produktą.
Pastabos:
1. Kai nevaikštantis ligonis, 

pvz., serga diabetu, yra nutu-
kęs arba labai sulysęs, taiko-
ma gydytojo paskirta atitinka-
ma dieta. 

2. Dėl košių vartojimo reik-
tų pasitarti su gydytoju. Mat 
jos mažina kramtymo funkciją 
ir neskatina seilių išsiskyrimo 
(seilėse yra virškinimui būtinų 
fermentų). 

Daugiau skysčių
Jei nėra medicininių proble-

mų, per dieną ligonis turėtų iš-
gerti apie 2,5 l skysčių (įvairios 
arbatos, kompotai, neperdirb-
tos sultys, jei organizmas ga-
li suvirškinti – pienas). Užkie-
tėjus viduriams (taip pat šios 
negalės profilaktikai) reiktų 
vartoti vandenyje išmirkytas 
džiovintas slyvas, gerti raugin-
tų kopūstų sultis ir neužmirš-
ti judėjimo.  

Prasminga pasiūlyti ligo-
niui išgerti šiek tiek skysčių tik 
praėjus kuriam laikui po valgio. 
Mat jei geriama prieš valgį, su-
mažėja seilių poveikis virškini-
mo procesui, be to, maistas blo-
giau sukramtomas. Tikslinga li-
goniui duoti skysčių keletą kar-
tų per dieną (beje, litrą skysčių 
galima „nurašyti“ sriubai).

Kai ligonis gauna per ma-
žai skysčių:

• tirštėja kraujas (tai gali 
turėti neigiamų pasekmių li-
goniams, sergantiems širdies, 
kraujagyslių, medžiagų apykai-
tos ligomis, patyrusiems apop- 
leksiją (apopleksija – staigus 
kraujo išsiliejimas į kokį nors 
organą, dažniausiai į galvos 
smegenis);

• pakenkiama kai kurioms 
galvos smegenų funkcijoms; at-
siradęs užmaršumas, išsiblaš-
kymas, dezorientacija ir pana-
šūs dalykai dažniausiai siejami 
su senatve, nors dėl to kartais 
būna kaltas vien tik nepakan-
kamas vandens kiekis;

Pastabos:
1. Kartais ligoniai vengia 

gerti daugiau skysčių vien dėl 
to, kad tenka dažnai šlapintis 
(taip pat ir naktį) ir netgi ne-
valingai apsišlapinti. Tačiau 
būtent čia ir slypi didžiausia 
klaida. Mat dėl nepakankamo 
vandens kiekio organizme la-
bai padidėja kreatino (kreati-
nas – organinis junginys, turin-
tis azoto, sintetinasi inkstuose 
bei kepenyse; jo yra raumeny-
se, nerviniame audinyje, krau-
jyje; jis yra svarbus raume-
nims susitraukti) ir kai kurių 
kitų medžiagų koncentracija. 
Šios medžiagos kaip tik ir su-
kelia padidėjusį spaudimą šla-
pimo pūslei. 

2. Jei per parą šlapimo būna 
mažiau kaip puslitris arba iš vi-
so jo nėra, – požymis, jog serga-
ma sunkia liga, – būtina nieko 
nelaukiant kreiptis į gydytoją.

3. Jei ligonis ilgą laiką vi-
duriuoja, vemia, padidėjusi jo 
temperatūra, gali prarasti daug 
skysčių, – būtina gydytis.

Romualdas OGinskAs
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stoka, nesupratimu, kad elgiasi ne-
teisingai, nenoru keistis. Tačiau tai 
nėra tiesa. Alkoholizmas yra liga, 
kuriai reikia profesionalaus gydy-
mo. Priklausomas žmogus, kad ir 
kaip norėtų pasikeisti, vienas to 
dažnai neįstengia padaryti. Tie-
sa ta, kad žmogus pats pasirenka 
gerti ar negerti ir tai skiriasi nuo 
kitų ligų, kurių pradžios neįmano-
ma sukontroliuoti. Tačiau sveiki-
mo procesas siekiant išsivaduoti 
nuo alkoholizmo yra labai sunkus 
ir reikalaujantis tiek paties žmo-
gaus pastangų, tiek ir profesiona-
lų pagalbos. 

Kaip padėti priklausomybę 
turinčiam?

Dažnas priklausomybę turin-
čio žmogaus artimasis jaučiasi be-
jėgis ir negalintis niekuo padėti sa-
vo sergančiam šeimos nariui. JAV 
nacionalinio piktnaudžiavimo al-
koholiu ir alkoholizmo instituto 
mokslininkai parengė rekomenda-
cijas, kuriomis vadovaujantis gali-
ma pagelbėti priklausomybę turin-
čiam žmogui.

Nevaidinkite „gelbėtojo“
Dažnai būna taip, kad priklau-

somybę nuo alkoholio turinčio as-
mens artimieji bando jį dangstyti, 
visaip gelbėti iš nemalonių situa-
cijų, susijusių su alkoholio varto-
jimu. To daryti nereikėtų. Žmogus, 
susidurdamas su visomis nemalo-
niomis pasekmėmis, kurios ištinka 
vartojant alkoholį, gali greičiau su-
simąstyti ir galbūt nuspręsti kažką 
savo gyvenime keisti. Tuomet, kai 
artimieji „dangsto“ priklausomą 
asmenį, tarsi siunčiama žinia, kad 
juo bus pasirūpinta bet kokiomis 
sąlygomis. 

Būkite konkretus ir įspėkite 
apie pasekmes

Kalbantis su priklausomu nuo 
alkoholio asmeniu, labai svarbu 
būti konkrečiam. Svarbu pabrėžti, 
kad esate susirūpinęs dėl jo būse-
nos ir pateikti konkrečius pavyz-
džius, kada jo girtavimas sukėlė 
šeimai nemalonumų.

Svarbu savo artimąjį įspėti, ko-
kių pasekmių gali turėti jo neno-
ras gydytis. Jūs turite išreikšti jam 
savo susirūpinimą ir ne tik dėl jo 
paties, bet ir dėl kitų šeimos na-
rių gerovės. Galite atsisakyti vykti 
į vakarėlius ar gimtadienius ar net 
kartu gyventi, kol artimasis priims 
sprendimą gydytis.

Būkite pasirengę padėti
Iš anksto surinkite informaci-

ją apie galimus gydymo būdus, įs-
taigas, į kurias galima kreiptis dėl 
gydymo nuo alkoholizmo. Lietu-
voje labai efektyvia laikoma Mine-
sotos 12 žingsnių programa, skir-
ta alkoholizmo priklausomybei gy-
dyti, trunkanti vieną mėnesį. Jei-
gu artimas žmogus sutinka gydy-
tis, nedelskite ir užrašykite jį pas 
gydytoją, pasisiūlykite pirmą kar-
tą palydėti. 

Vienykitės, siekite palaikymo
Neatsiribokite nuo išorinio pa-

saulio, susivienykite su artimai-
siais, gydytojais, draugais. Taip jūs 
jausitės kur kas drąsiau ir stipriau. 
Svarbu nepamiršti ir savęs – sie-
kite pagalbos sau, neužsidarykite 
namuose, savo sunkumais pasida-
linkite su kitais artimais žmonė-
mis. Juk padalintą naštą nešti kur 
kas lengviau.

Parengė  Milda ViCkUTė

Skirtingose 
savivaldybės kainos 

nevienodos
Šias pamokas teks išmok-

ti ir Alytaus miesto savivaldy-
bei. Pirmą kartą pritaikytus 
būstus čia tikrinusi auditorė 
neslepia gana slogaus įspū-
džio. Pasak V. Šimkienės, kai-
nų lygio vertinimui teko pasi-
telkti įvairius testus: palyginti 
analogiškų būsto pritaikymo 
darbų įkainius kitų rajonų sa-
vivaldybėse, pasinaudoti vie-
šoje erdvėje prieinama infor-
macija apie medžiagų ir dar-
bų rinkos kainas. Išanaliza-
vus neįgaliesiems būstus Aly-
tuje pritaikiusios UAB „Expo-
lita“ (direktorius Vytas Arba-
čiauskas) darbų atlikimo ak-
te pateiktas kainas, nustaty-
ta, kad jos vidutiniškai apie 
40 proc. didesnės nei rinkos. 

Savo ataskaitoje audito-
rė pateikia ir keletą išsakytą 
prielaidą pagrindžiančių pa-
vyzdžių. Štai Alytuje sumon-
tuoto apie 6 m ilgio turėklo 
vidutinė kaina – 515 Lt/m, 
o šalimais, Alytaus rajone, 
įrengto analogiško turėklo 
kaina (su montavimu) – 351 
Lt/m. Arba štai dar vienas pa-
kankamai iškalbingas pavyz-
dys: atlenkiamą ranktūrį aly-
tiškiai pirko už 551,71 Lt (be 
PVM) stacionarų turėklą – už 
418,50 Lt, o tokia įranga pre-
kiaujančios UAB „Teida“ in-
ternetiniame puslapyje skel-
biama, kad atlenkiamas rank-
tūris kainuoja 219–359 Lt, o 
vidutinė stacionaraus rank-
tūrio kaina – apie 120 Lt. 
Gerokai glumina ir dar pora 
palyginimų: UAB „Expolita“ 
„grindų paruošimą betona-
vimui“ ir „grindų betonavi-
mą“ įvertino 618,93 Lt/m2, o 
analogiški darbai Prienuose 
kainuoja 21,61 Lt/m2. Dar-
bų atlikimo akte UAB „Expo-
lita“ atliekamas 0,7 m3 „mū-
ro ardymas ir šiukšlių išve-
žimas“ įvertintas 476,84 Lt. 
Vilniaus mieste tokio kiekio 
šiukšlių išvežimas kainuoja 
apie 150 Lt (su PVM), o UAB 
„Apdailos studija“ mūrą ardo 
po 25 Lt /m3.

Galimai išpūstos sąma-
tos atvejį V. Šimkienė užfik-
savo ir Vilniuje. Viename UAB 

„Tavastis“ (direktorius Tadeušas 
Davliaševič) pritaikytame būste 
ji atkreipė dėmesį į panaudotas 
akivaizdžiai geresnes medžia-
gas – jų kokybė ir kaina neatiti-
ko užfiksuotų darbų atlikimo ak-
tuose. Neįgalusis teigė už geres-
nes medžiagas pats papildomai 
sumokėjęs, tačiau dokumentais 
to patvirtinti negalėjo. Auditorė 
daro prielaidą, kad kainų skir-
tumas gali būti padengtas kitų 
(paprastai – paslėptų ir negali-
mų tiksliai įvertinti), gerokai per-
vertintų darbų sąskaita.

„O pas mus pigiau niekas ne-
daro“, – tokį formalų savivaldy-
bių atstovų atsakymą į pastabas 
dėl pernelyg didelių kainų nere-
tai išgirsta V. Šimkienė. 

Būsto pritaikymo laukė 
beveik trejus metus
Alytaus rajone, Butrimony-

se, gyvenančios šiemet 10-ąjį 
gimtadienį švęsiančios Paulinos 
Kalendauskaitės tėvai galimy-
bės patogiau išvežti mergaitę iš 
buto laukė beveik trejus metus. 
Į balkoną įrengtas pandusas, ku-
rio gimnaziją lankančiai Paulinai 
reikia kasdien, gerokai palengvi-
na ir jos mamos Rimos gyveni-
mą. Moteris dukrą lydi visur: ve-
ža į mokyklą, padeda pamokose, 
lankosi pas medikus. Ji džiaugia-
si, kad Butrimonių gimnazija su-
daro sąlygas neįgaliesiems tapti 
visaverčiais bendruomenės na-
riais – yra įrengtas patogus įva-
žiavimas, o klasė, kurioje mokosi 
Paulina, perkelta į pirmą aukštą, 
kad būtų patogu rateliais judan-
čiai mergaitei. R. Kalendauskie-
nė patenkinta ir tuo, kad gimna-
zijoje sudarytos sąlygos Pauli-
nai atlikti būtinas medicinines 
procedūras. 

Deja, Kalendauskai labai pa-
sigenda jautresnio kaimynų po-
žiūrio, didesnės atjautos neįga-
liai mergaitei. Vieni daugiabučio 
namo kaimynai prieštaravo, to-
dėl būsto pritaikymo teko lauk-
ti net kelerius metus. Ir išgyven-
ti daugybę nemalonių bei nera-
mių dienų, savaičių, mėnesių. 
R. Kalendauskienė pasakoja, kad 
vos ne kiekvieną būsto pritaiky-
mo link vedantį žingsnį lydėjo 
kaimynų skundai, į juos reaguo-
ti privalėjusių komisijų vizitai. 

Tik viltį sulaukti leidimo pri-
taikyti būstą neįgaliai dukrai vi-
siškai praradusiai šeimai krei-
pusis į Prezidentę, reikalai pa-

galiau pajudėjo. Pandusą įren-
gusiai UAB „Scandi house“ (di-
rektorius Egidijus Blažauskas) 
R. Kalendauskienė neturi jokių 
priekaištų (jų neišsakė ir atlik-
tus darbus tikrinusi auditorė), 
tik apgailestauja, kad nepavyko 
įrengti aikštelės prie balkono du-
rų. Dabar reikia gerokai pavarg-
ti, kad ir vežimėlį su dukra išlai-
kytų, ir balkono duris atidarytų. 
„Tam, kad būtų pailgintas pan-
dusas, būtų prireikę dar šiek tiek 
valstybinės žemės, kuri ir buvo 
tapusi viena iš nesutarimų prie-
žastimi“, – atidūsta moteris. Ir pa-
čiuose namuose daug ką reikėtų 
pritaikyti, bet, bijodami iššauk-
ti dar vieną kaimynų nepasiten-
kinimo bangą, Kalendauskai net 
nesiryžo to prašyti. Deja, dabar 
tokios galimybės gali tekti lauk-
ti 10 metų. Ko gero, išties sava-
laikis Lygių galimybių kontrolie-
rės ketinimas kreiptis į Aplinkos 
ministeriją, kad tais atvejais, kai 
būsto pritaikymas netrukdo kai-
mynams (šiuo atveju pandusas 
įrengtas kitoje pusėje nei įėjimas 
į namą), pastato bendraturčių su-
tikimo nereikėtų. Tuomet pritai-
kyti būstą neįgaliajam būtų kur 
kas paprasčiau ir greičiau. 

Svarbi ir pačių neįgaliųjų 
nuomonė

Tikrindama pritaikytus būs-
tus, V. Šimkienė paprastai visa-
da pasidomi, kaip atliktus dar-
bus vertina patys neįgalieji ar jų 

Klausėte – 
atsakome

„Labai sunkiai vaikštau, 
su dviem lazdom pasirem-
damas. Noriu sužinoti, 
kiek kainuotų „Bičiulystė-
je“ (Nr. 5) aprašytas tri-
ratis: paprastas, pedalais 
minamas?“ – klausia Igna-
cas Raudonis iš Skuodo r.

Pasak Techninės pagal-
bos neįgaliesiems centre su-
rengtoje konferencijoje tri-
račius pristačiusio vadybi-
ninko Deivido Tamulionio, 
Lietuvoje gaminamo trira-

Triratis kompensuojamas  
tik vaikams

čio bazinės komplektacijos kai-
na yra 650 Eur. Galimi priedai: 
sulankstymo mechanizmas – 60 
Eur; diferencialinė pavara – 110 
Eur, elektrinis asistentas – nuo 
800 iki 1100 Eur ir kt.

UAB „Taneta“ parduoda-
mas reabilitacinis triratis (su-
augusiam) su 24 colių ratais kai-
nuoja 810 Eur su torpeda (su 3 
bėgių mechanizmu), 755 Eur be 
torpedos. Metalinis krepšys prie 
triračio 20 Eur. 

Komentuoja Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) Me-
todinio skyriaus vedėja Dovilė Sa-
BaLIauSKaITė.

TPNC kojomis minamais tri-
račiais ar keturračiais aprūpina 
asmenis iki 18 metų amžiaus. 

Galimybės aprūpinti visų ju-
dėjimo negalią turinčių neįga-
liųjų šalyje neturime, tačiau siū-
lome įsigyti vaikštynę. Šios prie-
monės yra labai populiarios ne 
tik Lietuvoje, bet ir įvairiose Eu-

artimieji. Kelerių metų praktika 
parodė, kad pasitaiko atvejų, kai 
žmonės turi pretenzijų statybi-
ninkams, atliktų darbų kokybei. 
Viena, kai jie tik išsakomi tikrin-
tojams, kita – kai užfiksuojami 
patikros dokumentuose. Todėl 
praėjusių metų ataskaitoje ko-
ne prie kiekvienos patikros ga-
lima aptikti rašytinių neįgaliųjų 
ar jų artimųjų atsiliepimų. Nors 
dauguma jų labiau primena pa-
dėkas, tačiau yra ir įdomių pa-
siūlymų. Prieniškės Birutės Jo-
nelienės nuomone, sunkiai ju-
dantiems neįgaliesiems būtinas 
durų atidarymo pultelis. Be to, 
moteris, kuriai buvo nupirktas 
ir panaudos pagrindais perduo-
tas vikšrinis laiptų kopiklis, išsa-
kė pageidavimą, kad tokį kopiklį 
turėtų ir neįgaliuosius vežiojan-
tis Socialinės paramos centro 
autobusiukas. 

Minčiai, kad tai labai palen-
gvintų neįgaliųjų keliones, pri-
taria ir LND pirmininkas Z. Jan-
čauskis. Tačiau ir kopikliai neį-
galiajam visiško savarankišku-
mo nesuteikia. Pasak Z. Jančaus-
kio, kadangi ne visų neįgaliųjų 
būstus įmanoma pritaikyti, turi 
būti sudarytos palankios sąlygos 
juos pasikeisti. Ir savivaldybės 
privalėtų turėti nors 1–2 pritai-
kytus socialinius būstus, kuriuo-
se būtų galima apsigyventi, kol 
žmogus susiranda naują ar pri-
sitaiko savąjį. 

Aldona MiLieŠkienė

Būsto pritaikymo trikdžiai – statybininkų 
apetitai ir negeranoriškas kaimynų požiūris

(atkelta iš 1 psl.)

ropos šalyse. Vokietijoje net 16 
proc. visų pagyvenusių asmenų 
jas naudoja kaip vaikščioti pa-
dedančią priemonę.

Vaikštynių yra įvairių tipų, 
jas galima naudoti namuose ar 
lauke. Taip pat siūlome įsigyti 
vaikščiojimo rėmą, kuris pa-
dėtų įveikti sunkumus vaikš-
čiojant, palaikytų pusiausvyrą. 

Dėl šių priemonių galite 
kreiptis į TPNC skyrių arba sa-
vivaldybės įstaigą pagal savo 
gyvenamąją vietą.

Įrengus pandusą, Rimai Kalendauskienei dabar daug lengviau rūpintis 
dukrele Paulina.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ, 
KETPIRTADIENĮ, PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 9 d. 
9.00 Komisaras Reksas (41) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (5/5). 10.40 Pa-
saulio (kart.). 11.10 Savaitė (kart.). 
11.40 Dujos – Rusijos ginklas. Dok. f. 
Švedija, 2014 m. (subtitruota, kart.). 
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
13.05 Istorijos detektyvai (kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Laba 
diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 
Premjera. Nuodėminga meilė (11/9) 
N-7. 17.00 Premjera. Akis už akį (4/14) 
N-7. 17.45 Premjera. Naisių vasara. 6 
sezonas (36). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. Pokyčiai politi-
koje. Speciali laida. 19.30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorma. 21.05 Dėmesio cen-
tre. 21.29 „Perlas“. 21.30 Teisė žino-
ti. 22.20 Pinigų karta. 23.10 Vaka-
ro žinios. 23.40 Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 25-mečiui (kart.). 
0.30 Akis už akį (4/14) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
4.05 Teisė žinoti (kart.). 4.55 Istorijos 
detektyvai (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Antradienis, kovo 10 d. 
9.00 Komisaras Reksas (42) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/6) 
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 11.30 Būkime kartu. M. Linky-
tės ir V. Baumilos palaikymo koncer-
tas (kart.). 13.05 Pinigų karta (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 
Premjera. Nuodėminga meilė (11/10) 
N-7. 17.00 Premjera. Akis už akį (4/15) 
N-7. 17.45 Premjera. Naisių vasara. 6 
sezonas (37). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
19.30 Emigrantai. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorma. 21.05 Dėmesio cen-
tre. 21.29 „Perlas“. 21.30 Specialus 
tyrimas. 22.20 Istorijos detektyvai 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui 
(kart.). 0.30 Akis už akį (4/15) (kart.) 
N-7. 1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.15 Emigrantai (kart.). 4.05 Specia-
lus tyrimas (kart.). 4.55 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 

Trečiadienis, kovo 11 d. 
6.05 Lietuvos valstybės atkūri-

mo kronika. Prieš Kovo 11-ąją. Dok. 
f. 7.30 Delfinai ir žvaigždės (kart.). 
9.05 Premjera. Mūsų kaimynai mar-
supilamiai (3/17). 9.30 Premjera. Ani-
malija (9). 10.00 Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 25-mečiui. Lietu-
vos Respublikos Seimo iškilmingas 
posėdis. 11.30 Koncertas „Yra ša-
lis“. 12.00 Trijų Baltijos valstybių vė-
liavų pakėlimo ceremonija Nepriklau-
somybės aikštėje. 12.30 Lietuvos ka-
riuomenės Garbės sargybos kuopos, 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos karinių or-
kestrų iškilmingas paradas nuo Ne-
priklausomybės aikštės iki Katedros 
aikštės. 13.00 Šv. Mišios, skirtos Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai. 14.10 Premjera. Gražuolė ir 
pabaisa. Pasaka. Vokietija, Austrija, 
2012 m. 15.40 Koncertas „Yra šalis“. 
16.15 Premjera. Nematomas frontas. 
Dok. f. Lietuva, Švedija, JAV, 2014 
m. N-7. 17.45 Premjera. Kraujo bro-
liai? Kodėl lietuviai jaučia Ukrainos 
skausmą ir kaip jiems pavyko išveng-
ti tokio likimo. Dok. f. 2015 m. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 
Pokyčiai visuomenėje. 19.15 Premje-
ra. Tie, kurie išdrįsta. Dok. f. Islandi-
ja, 2015 m. N-7. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 „Perlas“. 21.00 Ko-
vo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena. Koncertas Katedros 
aikštėje. 23.00 Premjera. Misija Si-
biras’14. Krasnojarskas. Dok. f. 2015 
m. 24.00 Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės me-
tai. Pokyčiai visuomenėje (kart.). 0.45 
Koncertas „Yra šalis“ (kart.). 1.15 Tie, 
kurie išdrįsta. Dok. f. Islandija, 2015 
m. (kart.) N-7. 2.20 Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas. Dok. f. 2015 m. (kart.). 
3.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 
(kart.). 4.10 Stilius (kart.). 5.00 Pini-
gų karta (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (43) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/7). 
10.40 Kovo 11-oji – Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo diena. Kon-
certas Katedros aikštėje (kart.). 12.45 
Mokslo ekspresas (kart.). 13.05 Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1996 
m. (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Nuodė-
minga meilė (11/11). 17.00 Premjera. 
Akis už akį (4/16) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara. 6 sezonas (38). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Savivaldybių merų rinki-
mai 2015. Antrojo turo debatai. PER-
TRAUKOSE – 20.25, 21.04 Loteri-
ja „Perlas“; 20.30 Panorama. 21.05 
Savivaldybių merų rinkimai 2015. 
22.15 Varšuvos šnipai. Istorinė me-
lodrama (2) Didžioji Britanija, Lenki-
ja, 2013 m. N-14.  23.50 Vakaro ži-
nios. 0.30 Akis už akį 4 (4/16) (kart.) 
N-7. 1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.15 Delfinai ir žvaigždės (kart.). 4.55 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui (kart.).

Penktadienis, kovo 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (44) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/8) 
10.40 Bėdų turgus (kart.). 11.30 Sti-
lius (kart.). 12.20 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite (kart.). 13.10 Premje-
ra. Giminės. Gyvenimas tęsiasi (8) 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/12). 17.00 Premjera. Akis 
už akį (4/17) N-7. 17.45 Tautos bal-
sas. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Delfinai ir žvaigždės. 
20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 „Perlas“. 21.00 Duokim garo! 
22.40 Rokis 2. Veiksmo drama. JAV, 
1979 m. 0.35 Akis už akį (4/17) (kart.) 
N-7. 1.20 Giulijos jubiliejinis koncer-
tas. 2011 m. 3.15 Klausimėlis.lt. 3.30 
Bėdų turgus (kart.). 4.20 Duokim ga-
ro! (kart.). 

Šeštadienis, kovo 14 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera (3/18). 9.30 Pa-
simatuok profesiją. 10.15 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 11.10 Durys 
atsidaro. 11.40 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Gyvenimo kelias. 4 d. Galia. D. 
Britanija, 2014 m. 13.00 Inspektorius 
Luisas (3/4) N-7. 14.30 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų kon-
certas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 Sti-
lius. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 22.40 Da Vinčio demonai 1. (1/3–
4) N-14. 0.30 Donato Montvydo ir LRT 
orkestro koncertas. 1.35 Inspektorius 
Luisas (3/4) (kart.) N-7. 3.15 Stilius 
(kart.). 4.10 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“ (kart.). 

Sekmadienis, kovo 15 d. 
6.05 Durys atsidaro. Kultūros 

žurnalas (kart.). 6.35 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 
7.00 Šventadienio mintys. 7.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.30 Girių horizontai. 9.00 Premjera. 
Animalija (10). 9.25 Premjera. Vaka-
vilis (20). 9.50 Džeronimas 2 (2/4). 
10.15 Aviukas Šonas (4/12). 10.25 
Gustavo enciklopedija (Subtitruota). 
10.55 Leonardas 1 (1/13). 11.25 Le-
onardas 2 (2/1). 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Lotynų Amerikos 
platybėse. 5 d. Andai. Pasaulis debe-
syse. Nyderlandai, 2012 m. (subtitruo-
ta). 13.00 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl (1/1) Lavonas biblio-
tekoje. 14.30 Merkel portretas. Dok. 
f. D. Britanija, 2013 m. (Subtitruota). 
15.30 Tautos balsas (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Krepšinis. LKL čempionatas. Klaipė-
dos „Neptūnas“ – Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 19.30 Pasaulio 19.55 Savai-
tė. 20.30 Panorama. 21.00 Savival-
dybių merų rinkimai 2015. 23.30 Šo-
kis ant ašmenų. Drama. D. Britanija, 
2013 m. (2) N-7. 1.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1 (1/1) 
Lavonas bibliotekoje (kart.) N-7. 2.35 
Pasaulio panorama (kart.). 3.00 Sa-
vaitė (kart.). 3.10 Pinigų karta (kart.). 
3.30 Istorijos detektyvai (kart.). 4.50 
Misija Sibiras’14. Krasnojarskas. Dok. 
f. 2015 m. (kart.). 

Pirmadienis, kovo 9 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (13, 14) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (51, 52) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2052). 10.00 Ais-
tros spalvos (119) N-7. 11.00 Narnijos 
kronikos. Aušros užkariautojo kelionė. 
Nnuotykių f. JAV, 2010 m. N-7. 13.30 
Legenda apie Korą (12) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 14.30 
Simpsonai (15, 16) N-7. 15.30 Lauki-
nė Esmeralda (13) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Puolusių angelų miestas. TV f. Lie-
tuva, 2015 m. N-7. 20.30 Farai. N-7. 
21.00 Rezidentai (32) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.10 Apsukrios kamba-
rinės (3) N-14. 23.10 Privati praktika (7) 
N-7. 0.10 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (24) N-14. 1.10 Kerštas (5) N-14. 
2.00 Aferistas (1) N-7. 2.50 Paskutinis 
iš vyrų (10, 11) N-7. 3.40 Choras (9) 
N-7. 4.30 Nepaprasti daiktai. 

Antradienis, kovo 10 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (15, 16) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (53, 54) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2053). 10.00 Aistros 
spalvos (120) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (14). 13.30 Legenda apie Korą 
(13) N-7. 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (4). 14.30 Simpsonai (17, 18) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (14) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Puolusių angelų 
miestas. TV f. Lietuva, 2015 m. N-7. 
20.30 Speciali „Prieš srovę.“ laida N-7. 
21.00 Rezidentai (33) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.10 Australija. Melo-
drama. Australija, JAV, 2008 m. N-7. 
1.30 Kerštas (6) N-14. 2.20 Aferistas 
(2) N-7. 3.10 Paskutinis iš vyrų (12, 13) 
N-7. 4.00 Choras (10) N-7. 

Trečiadienis, kovo 11 d. 
7.00 Teleparduotuvė. 7.15 Ozo 

legendos. Sugrįžimas į Smaragdo 
miestą. Animacinis f. JAV, 2013 m. 
9.10 Brangioji, aš padidinau vaiką. 
Fantastinė nuotykių komedija. JAV, 
1992 m. N-7. 11.00 102 dalmatinai. 
Nuotykių komedija. JAV, 2000 m. 
13.00 Kaimiečiai Beverlyje. Kome-
dija. JAV, 1993 m. 14.50 Nimės sa-
la. Nuotykių komedija. JAV, 2008 m. 
N-7. 16.45 Drakonų kova. Evoliucija. 
Fantastinis trileris. JAV, Honkongas, 
2009 m. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Lietuvos garbė 2015. 22.05 Vikingų 
loto. 22.10 Pasipriešinimas. Karo dra-
ma. JAV, 2008 m. N-14. 1.00 Kerštas 
(7) N-14. 1.50 Aferistas (3) N-7. 2.40 
Paskutinis iš vyrų (14, 15) N-7. 3.30 
Choras (11) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 12 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (17, 18) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (55, 56) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2054). 10.00 Aistros 
spalvos (121) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (15). 13.30 Legenda apie Korą 
(14) N-7. 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 14.30 Simpsonai (19, 20) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (15) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Ginčas be taisyklių. 
N-7. 21.00 Rezidentai (34) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Karaliaus Tu-
to prakeiksmas 2. Fantastinė nuotykių 
drama. JAV, 2006 m. N-7. 23.55 Kaulai 
(22) N-14. 0.55 Kerštas (8) N-14. 1.50 
Aferistas (4) N-7. 2.40 Paskutinis iš vy-
rų (16, 17) N-7. 3.30 Choras (12) N-7. 

Penktadienis, kovo 13 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (19, 20) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (57, 58) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2055). 10.00 Aistros 
spalvos (122) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(16). 13.30 Legenda apie Korą (15) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (6). 14.30 Simpsonai (21, 22) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (16) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.15 Kaip ant 
delno. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Naujas 
imperatoriaus pokštas. Animacinė ko-
medija. JAV, 2000 m. 21.00 Fantastiš-
kas ketvertas. Veiksmo f. JAV, Vokie-
tija, 2005 m. N-7. 23.10 Majamio po-
licija. Veiksmo f. JAV, Vokietija, Para-
gvajus, 2006 m. N-14. 01.40 Treneris 
Karteris. Drama. JAV, 2005 m. N-7. 

Šeštadienis, kovo 14 d. 
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Re-

dakajus (21) N-7. 7.00 Bidamanų tur-
nyras (20) N-7. 7.30 Mažylių nuoty-

Pirmadienis, kovo 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (8). 7.00 To-
mas ir Džeris (28) (kart.). 7.25 Mada-
gaskaro pingvinai (21) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (155) N-7. 
8.50 Suvaidink mano žmoną (kart.) 
N-7. 11.05 Kaukės sūnus. Nuotykių ko-
medija. JAV, 2005 m. (kart.). 12.50 To-
mo ir Džerio pasakos (2) (kart.). 13.15 
Tomas ir Džeris (29). 13.45 Mada-
gaskaro pingvinai (22). 14.10 Bėgan-
tis laikas (23) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 
Nuo... Iki.... 21.00 Juodos katės (5) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS 12 vilties valandų. Trileris. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.05 Ties riba (22) 
N-14. 1.00 Nikita (16) N-7. 1.55 Kara-
liškos kančios (4) N-7. 2.50 Progra-
mos pabaiga. 2.55 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, kovo 10 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (9). 7.00 To-
mas ir Džeris (29) (kart.). 7.25 Mada-
gaskaro pingvinai (22) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (156) 
N-7. 8.50 Teisė tuoktis. Romantinė 
komedija. Australija, JAV, 2007 m. 
(kart.) N-7. 10.40 Artūras ir minimumai. 
Nuotykių f šeimai. Prancūzija, 2006 m. 
(kart.). 12.50 Tomo ir Džerio pasakos 
(3) (kart.). 13.15 Tomas ir Džeris (30). 
13.45 Madagaskaro pingvinai (23). 
14.10 Bėgantis laikas (24) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 21.00 
Juodos katės (6). N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Ekstraktas. Komedija. JAV, 
2009 m. N-14. 0.00 Pavasario atos-
togos. Komedija. JAV, 2009 m. (kart.) 
N-14. 1.35 Karališkos kančios (5) N-7. 
2.30 Programos pabaiga. 2.35 Lietu-
va Tavo delne. 

Trečiadienis, kovo 11 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (10). 7.05 At-
gal į jūrą. Animacinis f. Kinija, 2012 m. 
9.00 Margi, pirmyn! Komedija. Austra-
lija, JAV, 2001 m. 10.50 Ponas auklė. 
Komedija. JAV, 1993 m. 12.25 Skū-
bis-Dū! Paslaptinga pradžia. Kome-
dija šeimai. JAV, Kanada, 2009 m. 
14.00 Džiumandži. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 1995 m. 16.05 Po vienu sto-
gu. Romantinė komedija. JAV, 2010 
m. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Mano Lie-
tuva. 22.10 Nesunaikinami 2. Veiksmo 
f. JAV, 2012 m. N-14. 0.10 Skiriamoji 
juosta. Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. 
N-7. 2.10 Karališkos kančios (6) N-7. 
3.05 Programos pabaiga. 3.10 Lietu-
va Tavo delne. 

Ketvirtadienis, kovo 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (11). 7.00 
Tomas ir Džeris (30) (kart.). 7.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (23) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (157) 

N-7. 8.50 Po vienu stogu. Romantinė 
komedija. JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 
11.10 Margi, pirmyn! Komedija. Aus-
tralija, JAV, 2001 m. (kart.). 13.15 To-
mas ir Džeris (31). 13.45 Madagaska-
ro pingvinai (24). 14.10 Bėgantis laikas 
(25) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.05 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 
Juodos katės (7). N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Atlygis. 
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2001 
m. N-14. 0.40 Sekso magistrai (1). 
Drama. JAV, 2013 m. N-14. 1.45 Niki-
ta (17) N-7. 2.40 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 3.10 Programos pabai-
ga. 3.15 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, kovo 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Skū-

bis Dū. Paslapčių biuras (12). 7.00 
Tomas ir Džeris (31) (kart.). 7.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (24) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (158) N-7. 
8.55 24 valandos (kart.) N-7. 10.15 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.40 Pagal-
bos skambutis (kart.) N-7. 12.25 KK2 
(kart.) N-7. 13.15 Tomas ir Džeris (32). 
13.45 Madagaskaro pingvinai (25). 
14.10 Bėgantis laikas (26) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.05 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 Mano vyras 
gali. 22.40 Sala. Veiksmo trileris. JAV, 
2005 m. N-7. 1.30 Smauglys prieš Pi-
toną. Siaubo f. Bulgarija, JAV, 2004 
m. S. 3.20 Programos pabaiga. 3.25 
Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, kovo 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (2). 6.55 Žmogus-
voras (2). 7.20 Nickelodeon valanda. 
Smalsutė Dora (3). 7.45 Agentas Šu-
nytis (3). 8.10 Madagaskaro pingvinai 
(3). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos (4). 
9.00 Ponas Bynas (26). 9.30 Pingviniu-
ko Lolo nuotykiai. Animacinis f. Japoni-
ja, Rusija, 1986 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Pramuštgalviai. Animacinis f. 
JAV, 1998 m. 11.35 Loch Neso paslap-
tis (1, 2) N-7. 15.30 Čiauškutė (3) N-7. 
17.35 Didingojo amžiaus paslaptys. Is-
toriją pakeitusi meilė II. Dok. f. Turkija, 
2014 m. 18.30 Žinios. 19.00 SUPER-
KINAS Padangių gimnazija. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 2005 m. 21.00 Tik ne-
kvieskite farų! Kriminalinė komedija. 
JAV, 2010 m. N-14. 23.10 Universa-
lus karys. Atsiskaitymo diena. Veiks-
mo f. JAV, 2011 m. N-14. 1.25 Sala. 
Veiksmo trileris. JAV, 2005 m. (kart.) 
N-7. 4.00 Programos pabaiga. 4.05 
Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, kovo 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (3). 6.55 Žmogus-
voras (3). 7.20 Nickelodeon valanda. 
Smalsutė Dora (4). 7.45 Agentas Šu-
nytis (4). 8.10 Madagaskaro pingvi-
nai (4). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(5). 9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Prezidento šuo. 
F. šeimai. JAV, 2010 m. 12.05 Guru. 
Komedija. JAV, 1998 m. 14.25 Ponas 
Bynas (1) N-7. 15.00 Čiauškutė (4) 
N-7. Daugiaserijinis f. Turkija, 2013 m. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Telelo-
to. 18.30 Speciali Žinių ir Alfa savaitės 
laida. 19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.25 Kruvinas deimantas. Veiksmo 
trileris. JAV, Vokietija, 2006 m. N-14. 
1.20 Informatorius! Kriminalinė kome-
dija. JAV, 2009 m. N-14. 3.30 Progra-
mos pabaiga. 3.35 Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, kovo 9 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 8.00 
Mistinės istorijos (23) (kart.) N-7. 9.00 
Bosas (7, 8) N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (411) N-7. 12.00 Prokurorų 
patikrinimas (277) (kart.) N-7. 13.10 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 
Patrulis (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (23). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (278) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vi-
sa menanti (2) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(37) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (3) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Mirtinas 
ginklas N-7. 23.45 PREMJERA Strėlė 
(1) N-7. 0.45 Visa menanti (2) (kart.) 
N-7. 1.40 Prokurorų patikrinimas (278) 
(kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (37) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (13, 14) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (412) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (278) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 

vaikų (3) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (24). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (279) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vi-
sa menanti (3) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(38) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (4) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Kritimas 
aukštyn. Romantinė komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 23.30 PREMJERA Strė-
lė (2) N-7. 0.30 Visa menanti (3) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas (279) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (38) (kart.) N-7. 
9.00 Brolis už brolį (15, 16) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (413) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (280) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.10 Vedęs ir turi vaikų (4) (kart.) N-7. 
14.45 Amerikos talentai (25). 15.45 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Be-
protiškai fantastiškos Maestro Vytau-
to Kernagio dainos. 18.40 Debesuota, 
numatoma mėsos kukulių kruša. Ani-
macinė komedija. JAV, 2009 m. 20.20 
Nokautas. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
2011 m. N-7. 22.10 Išrinktųjų medžio-
klė. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2009 m. 
N-7. 0.20 Bebaimis vairuotojas Deke-
ris. Veiksmo trileris. Šveicarija, Vokie-
tija, 2008 m. N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Kalbame ir rodome (413) 
(kart.) N-7. 9.00 Dainuok mano dai-
ną (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(414) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (280) (kart.) N-7. 13.10 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 La-
ba diena. N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (26). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(281) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Visa menanti 
(4) N-7. 19.25 Policija ir Ko (39) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (5) N-7. 21.00 
Patrulis. N-7. 21.30 Fanfanas Tulpė. 
Nuotykių f. Prancūzija, 2003 m. N-7. 
23.30 Strėlė (3) N-7. 0.30 Visa me-
nanti (4) (kart.) N-7. 1.35 Prokurorų 
patikrinimas (281) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (39) (kart.) 
N-7. 9.00 Fanfanas Tulpė. Nuoty-
kių f. Prancūzija, 2003 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (415) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (281) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (5) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (27). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (282) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Pa-
trulis (kart.). N-7. 19.00 Amerikietiškos 
imtynės (4) N-7. 21.00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 21.30 Niko. Veiksmo f. JAV, 
1988 m. N-14. 23.35 Sostų karai (3, 
4) N-14. 1.40 Prokurorų patikrinimas 
(282) (kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 14 d. 
7.00 Amerikos talentai (26, 27) 

(kart.). 9.00 Brydės. Istorinė-publicis-
tinė laida 9.30 Apie žūklę. 10.00 Pa-
dėkime augti. 10.30 Šefas rekomen-
duoja. 11.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onų lygos etapas Martinikoje. 2014 
m. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 Statyk! 
13.00 Džiunglių princesė Šina (3) N-7. 
14.00 Šeimynėlė (91–94) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bo-
sas (23) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(24) N-7. 19.00 Dainuok mano dainą. 
21.00 MANO HEROJUS Mirtina dvi-
kova. Veiksmo f. Vietnamas, 2009 m. 
N-14. 23.05 AŠTRUS KINAS Mirti-
nas kontaktas. Paukščių gripas Ame-
rikoje. Veiksmo trileris. JAV, Naujoji 
Zelandija, 2006 m. N-7. 0.50 Didžio-
jo sprogimo teorija (5, 6) N-7. 1.40 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 15 d. 
7.00 Mistinės istorijos (24) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Pasaulis X. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Nacio-
nalinė Geografija. Pasaulio keistuo-
liai (3) N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bo-
sas (24) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(25) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Katie Fforde. Diagnozė: meilė. N-7. 
Vokietija, 2012 m. 21.00 Kortų name-
lis (9, 10) N-14. 23.00 Informatorius. 
Trileris. JAV, 1999 m. N-14. 2.00 Di-
džiojo sprogimo teorija (7, 8) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

kiai (14). 8.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 8.30 Būrys (21) N-7. 
9.00 Svajonių ūkis. 9.30 Mamyčių klu-
bas. 10.00 Mitybos ir sporto balansas. 
11.00 Laikas keistis. 11.30 Paukšteli, 
spruk. Nuotykių komedija. JAV, 1990 
m. N-7. 13.50 Gyvenimo bangos (19) 
N-7. 16.20 Ekstrasensai detektyvai 
(16) N-7. 17.20 Svajonių nuotaka N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Šuns kailyje. 
Komedija. JAV, 2006 m. N-7. 19.30 
Pertraukoje – Eurojackpot. 21.00 Ri-
zikinga erzinti diedukus 2. Veiksmo 
komedija. JAV, Prancūzija, 2013 m. 
N-14. 23.20 Drakono akys. Veiks-
mo drama. JAV, 2012 m. N-14. 1.10 
Tronas. Palikimas. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-7. 

Sekmadienis, kovo 15 d. 
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Re-

dakajus (22) N-7. 7.00 Bidamanų tur-
nyras (21) N-7. 7.30 Mažylių nuotykiai 
(15). 8.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 8.30 Būrys (22) N-7. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Nepaprasti daiktai. 
10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 Svajo-
nių sodai. 11.30 Slibinas Goriničius ir 
Dobrinia Nikitičius. Animacinis f. Ru-
sija, 2006 m. 13.00 Gyvenimo ban-
gos (20) N-7. 15.50 Ekstrasensai de-
tektyvai (17, 18) N-7. 17.55 Aš – stilis-
tas! 18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės 
komentarai. 19.30 Šuolis! N-7. 22.30 
Adrenalinas 2. Aukšta įtampa. Trileris. 
JAV, 2009 m. N-14. 0.15 Požemiai ir 
drakonai. Prakeiksmų knyga. Fantasti-
nis nuotykių f. JAV, 2012 m. N-14. 1.55 
Liepsnojanti meilė. Parodijų komedija. 
JAV, 2012 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Praėjusią savaitę Joniškio rajo-
no savivaldybės Švietimo, kul-
tūros, sporto komitetas į posėdį 
pakvietė nevyriausybinių orga-
nizacijų ir kultūros centro atsto-
vus, norėdamas išsiaiškinti susi-
klosčiusią situaciją. Į savivaldy-
bę 7 NVO kreipėsi dar praėjusių 
metų lapkritį. Savo rašte jų pir-
mininkai argumentavo, kad NVO 
Joniškio mieste atlieka nemen-
ką vaidmenį kultūros, švietimo–
ugdymo, sveikatos ir kitose sri-
tyse. Jos telkia gyventojus pras-
mingam bendravimui, bendra-
darbiavimui, turiningam lais-
valaikio praleidimui. Daugelis 
organizacijų neturi lėšų, iš ku-
rių galėtų susimokėti už patal-
pų nuomą.

„Nemažai renginių organi-
zuojame darbo dienomis. Kul-
tūros centras padeda – įgarsi-
na, suteikia apšvietimą. Tačiau 
mūsų bičiuliams iš kitų Lietu-
vos rajonų ar iš Jelgavos, Duo-
belės (Latvija) patogiau atvykti 
savaitgaliais, nes dalis žmonių, 
ypač tų, kurie turi transporto 
priemones ir atveža kitus, yra 
dirbantys. Tačiau šeštadieniais 
ir sekmadieniais mums už kul-
tūros centro skiriamas patal-
pas reikia mokėti nuomą, o tai 
nemenkos išlaidos“, – sakė Pa-
gyvenusių žmonių asociacijos 
Joniškio skyriaus pirmininkė 
Stefanija Skirmantienė. Pana-
šias pastabas dėstė ir literatų 
klubo „Audruvė“ pirmininkė 
Alina Jonaitienė bei Neįgalių-
jų draugijos vadovė Sandrutė 
Kairaitienė.

Kultūros centro kultūrinės 

veiklos vadybininkė Jūratė Bui-
vydienė aiškino, kad imti mo-
kestį nusprendė rajono Taryba.

Praėjusiais metais kultūros 
centre vyko 140 renginių, dar-
buotojai turi didelį krūvį. Jeigu 
jie dirbs ir šeštadienį ar sek- 
madienį – o renginiams nepa-
kanka atidaryti kultūros cen-
tro, bet reikia apšvietėjo, įgar-
sintojo, paruošti scenografiją – 
turėtų skirti laisvą pirmadienį 
ar antradienį. Tačiau darbo die-
nomis kasdien vyksta repetici-
jos nuo 15 iki 20 ar net 22 va-
landos vakaro, kuriose taip pat 
reikia įgarsinimo. Tada jau reik-
tų galvoti apie etatų didinimą.

Meras Gediminas Čepulis 
pastebėjo, kad sprendimas im-
ti nuomos mokestį – 12 litų ar-
ba 3,47 eurus už valandą – buvo 
patvirtintas dar 2010 metais, ta-
čiau diskusija kilo tik dabar, kai 
praėjusiais metais kaina buvo 
šiek tiek padidinta. Vis dėlto me-
ras sutiko, kad sprendimą būtų 
galima keisti.

Švietimo, kultūros, sporto 
komiteto narės Aldonos Vitei-
kienės nuomone, daroma per 
didelė problema.

„Per metus tų NVO didelių 
renginių savaitgaliais susidarys 
gal dešimt. Tad nesutinku, kad 
nėra galimybių darbuotojams 
suteikti laisvadienių kitu metu. 
Trūksta geranoriškumo“, – sakė 
A. Viteikienė.

Tarybos komitetai dar svars-
tys klausimą dėl galimybės pa-
naikinti mokestį NVO už nuo-
mą savaitgaliais Joniškio kultū-
ros centre.

Nuoma nevyriausybininkams 
„kerta sparnus“

Neįgalieji  
pasaulyje

Loreta Ripskytė „Šiaulių krašte“ rašo apie tai, kad Joniš-
kio rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai, norė-
dami kultūros centre organizuoti renginius savaitgalį, 
turi susimokėti patalpų nuomos mokestį. 

Šešėlių vaikai
Juos taip žiauriai – šešėlių vaikais – vadina dėl to, kad 
nepaisant tėvų pastangų jie vis tiek jaučiasi atstumti, 
ignoruojami, skriaudžiami. Šie vaikai auga, bręsta ša-
lia neįgalaus broliuko ar sesutės.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Šiaulių arenoje įvyko tradicinis, 
jau ketvirtasis, Vienos pokylis, 
kurio metu surinktos lėšos bus 
skirtos Šiaulių universiteto Bo-
tanikos sode įrengti takus neį-
galiesiems.

Už pernai surinktas lėšas 
buvo nupirktos reikalingos me-
džiagos, tad šiemet Botanikos 
sode takas, pritaikytas judėti 
neįgaliesiems, jau turėtų atsi-
rasti. „Skeptikams, kurie nevie-
nareikšmiškai vertina Vienos 
pokylį, tegaliu pasakyti, kad jie 
lai sugalvoja kitą formą labda-
rai rinkti. Mes mielai kitokią for-
mą pasirinktume“, – sakė Alma 
Klupšienė, Rotary klubo „Har-
monija“ prezidentė.

Apie 120 svečių labdaros 
renginyje paaukojo gerokai dau-
giau, nei pernai. Lėšos rinktos ir 
surengus aukcioną – pardavi-
nėjant menininkų padovanotus 
darbus. Vien aukcione suauko-
ta 700 eurų.

Vienos pokylio pagrindi-
nis tikslas – labdara. Pirmasis 
Vienos pokylis Šiauliuose bu-
vo skirtas surinkti lėšas vienos 
moters akių operacijai, antra-
sis – surinkti lėšas talentingo 
jaunuolio insulino pompai. Per-
nai parengtas projektas įrengti 
takus neįgaliesiems Botanikos 
sode. Už paaukotas lėšas pavy-
ko nupirkti medžiagų, o šiemet 
tikimasi sulaukti lėšų ir dar-
bams atlikti.

Šventėje dalyvavo Rotary 
klubo broliai iš Vokietijos, buvo 
svečių ir iš Mažeikių, ir Telšių, 
ir Klaipėdos. „Gyvename Euro-
poje, todėl pasirenkame tokias 
formas, kokios yra įprastos Eu-
ropoje. Žmonės gali pabendrau-
ti, pašokti, o kai vyksta socialinė 
akcija, kai renkamos lėšos – visa 
tai daroma dėl Šiaulių bendruo-
menės“, – komentavo Vygintas 
Grinis, Rotary International (RI) 
1462 apygardos valdytojas.

Vienos pokylis – ne tik 
pramogai

www.etaplius.lt rašoma apie Šiauliuose surengtą Vienos 
pokylį, kurio tikslas – pagerinti neįgaliųjų gyvenimą. 

Aprašė ir savo šeimą
Vokiečių žurnalistė Ilzė Achi-

les parašė knygą „...ir manimi 
niekas nesirūpina“. Dabar jai 
pačiai tenka duoti interviu ko-
legoms.

Ilzė aplankė daug šeimų, kur 
kartu auga neįgalūs ir sveiki vai-
kai. Žinojo, ko klausti, kur ieško-
ti pačių jautriausių siužetų, nes 
pati augina neįgalų sūnų ir dvi 
sveikas dukreles. Papasakotos 
realios istorijos tapo pretekstu 
ir laikraščiuose, ir televizijoje 
atvirai kalbėti, kodėl sveikiems 
vaikams yra sunku, kodėl jų kas-
dienybė – tokia komplikuota. Ir 
pasvarstyti, kaip galima padėti 
šeimoms.

Visi žinome, kad ryšys tarp 
brolių ir seserų yra labai stiprus. 
Kas nutinka, kai šeimoje atsiran-
da kūdikis su negalia ir kartu su 
visais auga?

Ilzė savo knygą skyrė vaikų 
su negalia broliukams ir sesu-
tėms. Siekė juos nuraminti, pa-
aiškinti, kodėl jiems tenka patir-
ti sunkius jausmus – kaltę, pyk-
tį. Vienus lydi nuolatinis nepasi-
tenkinimas, kitus tarsi priepuo-
liai ištinka. Prireikė didelės drą-
sos praverti duris į tokių šeimų 
gyvenimus.

„Visuomet svarbiausias 
buvo brolis“

22 metų Linda, pasakodama 
apie savo vaikystę ir buvimą kar-
tu su pora metų jaunesniu proto 
negalią turinčiu broliuku Floria-
nu, prisimena daug gražių mo-
mentų ir pozityvių emocijų. „Ta-
čiau ne visada buvo lengva, – sa-
ko ji. – Tėvai man laiko neturėjo. 
Visuomet svarbiausias buvo bro-
lis. Pamenu, kartais norėdavau 
irgi tapti neįgalia ir taip sulauk-
ti daug tėvų dėmesio, kaip bro-
lis. Bet tuoj susigėsdavau savo 
minčių, jaučiau, kad neteisinga 
taip galvoti.“

Anot autorės, tokios prieš-
taringos mintys aplanko visus, 
augančius kartu su neįgaliais ar 
sunkiai sergančiais broliais, se-
serimis.

Guodžianti ir sauganti 
mamos ranka

„Sveikiems vaikams sunku 
išsireikalauti dėmesio ir tai tę-
siasi ne vieną dieną, – tikina Il-
zė. – Jie pastebi, kad visa šeimos 
dienotvarkė pirmiausia derina-
ma su neįgaliu šeimos nariu. O 
kaip kitiems tenkinti savo po-
reikius? Tenka labai tiksliai su-

Italijos chirurgas tiki, kad pirmą-
ją žmogaus galvos transplantaciją 
bus galima atlikti jau po dvejų me-
tų, praneša „Sky News“. Serdžio Ka-
navero mano, kad ši operacija pa-
dės žmonėms, kurie patyrė raume-
nų ir nervų sistemos degeneraciją 
arba serga vėžiu. Apie šią novato-
rišką operaciją planuojama praneš-
ti per birželį JAV vyksiančią Ame-
rikos neurologijos ir ortopedijos 
chirurgų akademijos konferenciją. 
Šį mėnesį viename medicinos žur-
nale S. Kanavero aprašė būdą, kaip 

planuoti dieną, nes kitaip laiko 
pakaks tik gydytojų lankymui, 
procedūroms, maisto ruošimui.“

Sveiki vaikai visokiais bū-
dais ima siekti mamos dėmesio, 
nes jiems irgi reikia nuolat jaus-
ti mamos ranką – guodžiančią, 
saugančią.

14-metis Benas augo su Dau-
no sindromu sergančiu broliu. 
„Aš galėjau daryti ką tik noriu, 
bet tėvų dėmesį atkreipdavo tik 
brolis. Jei dėl kažko ant jo supyk-
davau, sulaukdavau tėvų pasta-
bos: „Palik jį ramybėje. Juk jis ne-
gali apsiginti.“

Anot Ilzės, tokiose šeimose 
daug kas virsta aukštyn kojom. 
Vaikai nebesupranta, kas yra ge-
rai, kas blogai, kas čia viršiau-
sias, kaip siekti būti geriausiu. 
Ar galima varžytis su neįgaliuo-
ju, ar galima jį aplenkti? Autorės 
dukrelė ilgai neįstengė džiaug-
tis gerais pažymiais mokykloje!

Tėvams tenka būti labai 
išmintingiems

Iš tikrųjų šeimos laimę ir 
šiuo atveju lemia tėvų elgesys, 
dėmesys vaikams ir požiūris 
į juos. Net jei tėvai viską daro 
teisingai, sveiki vaikai gali imti 
maištauti, o jei klysta...

Neįgalaus vaiko priežiūra ir 
ugdymas iš tikrųjų užima daug 
laiko. Jei tėvai nesugeba paskirs-
tyti dėmesio tarp visų vaikų, prob- 
lemų kamuolys tik didės ir nu-
riedės tolyn į ateitį.

Reikia daug kalbėtis, disku-
tuoti, aiškinti, tik taip galima 
sulaukti lojalumo ir supratimo. 
Vaikai prisigalvoja visko! Jie net 
ima abejoti, ar patys užaugę su-
lauks sveikų palikuonių, todėl 
net paauglystėje ima vengti šil-
tų santykių su bendraamžiais, 
bijo įsimylėti. Dažnai gėdijasi 
savo šeimos, nebekviečia į na-
mus draugų. Kartais taip elgiasi 

Planuojama pirmoji žmogaus 
galvos transplantacija

transplantacija turėtų būti atlikta.
Recipiento galva ir donoro kū-

nas procedūros pradžioje atšaldo-
mi. Audiniai aplink kaklą būtų per-
pjauti, o pagrindinės kraujagyslės 
sujungtos vamzdeliais. Atskyrus 
stuburo smegenis, recipiento galva 
uždedama ant donoro kūno. Tada 
pacientui keturioms savaitėms bū-
tų sukelta koma, kad jis nejudėtų. 
Chirurgo nuomone, po tokios ope-
racijos pabudęs žmogus turėtų kal-
bėti, judėti ir jausti veidą, o po me-
tų laisvai vaikščiotų.

Pirmą kartą idėja atlikti šią ope-
raciją buvo pasiūlyta 2013 metais. 
Tąkart S. Kanavero sakė: „Jei visuo-
menė to nenori, aš nedarysiu. Bet 
jei žmonės to nenori JAV ar Europo-
je, nereiškia, kad operacijos negali-
ma atlikti kitur.“

Pirmoji sėkminga galvos trans-
plantacija beždžionei buvo atlikta 
1970 metais JAV. Gyvūnas išgyveno 
9 dienas, bet vėliau jo imuninė sis-
tema naująją galvą atmetė.

„Bičiulystės“ ir  
www.technologijos.lt inf. 

tiesiog norėdami apsaugoti nuo 
patyčių savo broliuką ar sesutę. 
Ilzė pasakojo apie mergaitę, ku-
ri visiems moksladraugiams ro-
dė savo neįgalaus broliuko nuo-
trauką. Kas piktai reaguodavo – 
to į namus niekada nekviesdavo.

Vengiant problemų 
ateityje

Nesulaukiantys pagalbos vai-
kai patys visokiais būdais bando 
pabėgti iš šešėlio. Netgi gali rea-
guoti tikrais skrandžio ar galvos 
skausmais. Tuo jie nori pasakyti: 
„Ir aš esu čia!“

Pastebėta, kad su sergančiais 
broliukais, sesutėmis augantys 
vaikai anksčiau subręsta, bet 
negalima atimti iš jų vaikystės. 
Kartais jiems norisi linksmintis 
ir dūkti tada, kai... norisi, o ne ta-
da, kai lieka laisva nuo ligoniu-
ko priežiūros valanda. Jie neno-
ri būti šešėlių vaikais ir tenkin-
tis tėvų meilės likučiais.

Sulaukę per mažai dėmesio, 
meilės, jie gali užsisklęsti savy-
je, nutolti nuo šeimos. Gali atsi-
tikti, kad užaugę jie nesugebės 
sutarti su savo partneriais, per-
nelyg jautriai reaguos į bet ko-
kią kritiką.

Tokioms šeimoms reikia 
pagalbos. Šveicarijos šeimoms 
skirtame interneto portale pa-
tariama: kalbėkite su vaikais 
apie ligą, kuo daugiau būkite visi 
kartu su draugais, pažįstamais, 
giminaičiais, stiprinkite savo 
sveikų vaikų savivertę, būtinai 
pastebėkite visas jų pastangas 
moksluose ar laisvalaikio užsi-
ėmimuose ir pagirkite. Be ypa-
tingos tėvų pagalbos sveiki vai-
kai neįstengs susidoroti su už-
griuvusiomis problemomis, rei-
kia jiems padėti, suteikti šansą 
augti, bręsti, tobulėti.

Pagal užsienio žiniasklaidą parengė 

Brigita BALikienė
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis  – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integra-
cijos keliu“, „Tolerancijos link“, „ Prie 
kūrybos šaltinio“. 

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

Džiaugsmas pro ašarasPrie kūrybos 
šaltinio

Labai seniai, nežinia, kiek 
jau lengvesnių ar sunkes-

nių metų prabėgo, Genovaitė ir 
Kazimieras įsikūrė tame pačia-
me name. Kazimieras su daugia-
vaike šeima, o Genovaitė – vie-
na. Gerai sugyveno – Genovaitė 
padėjo Kazimiero šeimai augin-
ti vaikus, o šie niekada neatsisa-
kydavo padėti ten, kur pritrūk-
davo vyriškų rankų. Kazimie-
ras – palinkęs nuo metų naštos 
ir nelauktų žmonos laidotuvių, o 
Genovaitė visą amželį kamuoja-
ma negalios. 

Sykį Kazimieras pavadino 
Genovaitę į mišką. Pats 

norėjo pagrybauti, o kaimynė, 
nors silpnai besilaikanti ant ne-
sveikų kojų, galės apie automo-
bilį pasivaikščioti, sąnarius, ne-
lanksčią nugarą pramankštinti. 
Genovaitė apsidžiaugusi susi-
ruošė greitai – keletas riestai-
nių, arbatos ir mažytis krepše-
lis grybams.

Palikęs nerakintą automo-
bilį ir šalia stovinčią moteriškę, 
Kazimieras greitai dingo miš-
ko tankmėje. Geri metai, gry-
bų daug. Visai nesidairydamas 
į saulę, pro šalį prabėgusį keliu-
ką, kitus miško ženklus, rodan-
čius pietus ar šiaurę, džiaugėsi 
kiekvienu storakočiu baravyku 
ar kaip mažas vaikas grožėjosi 
raudonviršių pulkeliais. Pintinę 
greitai pririnko, bet ar paliksi 
tokią gausybę grybų miške? Su-
rado kišenėje nemažą maišelį ir 
vėl vingiavo tolyn tarp liaunų pu-
šaičių, tankių eglynėlių. Atsito-
kėjo tik tada, kai pamatė garsiai 
karksinčią kuosą, besidairančią 
į saulėlydį. Tamsus ūkas pradė-
jo garuoti ir kilti iš pažemių, jis 
greitai pripildė miško aikšteles. 
Kazimieras trumpam prisėdo 
ant išvirtusio medžio ir suvokė, 
kad nebeprisimena, kurioje pu-
sėje jo automobilis ir neįgali kai-
mynė. Pirmą kartą atsidūręs to-
kioje bėdoje, nežinojo, ką dary-
ti... Aiškiai pajuto, kad jo gyslo-
mis bėga ne kraujas, o šimtai, gal 
tūkstančiai skruzdėlyčių. Atsilo-
šė, nes ėmė linkti kojos ir jaukė-
si protas. Takas netoliese slėpėsi 
tamsiuose šešėliuose. Dar kartą 
šmėstelėjo kuosa, aštriu riksmu 

perskrodė miško tamsą. 
Kazimieras vėl bandė eiti 

vingiuojančiu miško taku, kol 
galutinai suprato, kaip toli nu-
klydęs nuo tikrojo kelio. Mėgi-
no šūkauti – gal kas atsilieps. 
Bet šūkauk nešūkavęs, drasky-
kis nesidraskęs – jokios naudos. 
„Gal pats velnias mane čia nešė ir 
paklaidino girioje?“ – pagalvojo.

Lipte aplipęs voratinkliais 
ir miško vabzdžiais, Kazimie-
ras dairėsi, kur galėtų pralaukti 
žvarbią rudenėjančią naktį. Svy-
rinėdamas tarp šakų, beviltiš-
kai žnektelėjo į samanų paklotą 
ir nelabai beprisiminė, kur liko 
jo pintinė su grybais. Nebyliai 
trūkčiojo burna, ištroškusi gė-
ralo, graužė gerklę rauda. Jis vėl 
prisiminė kaimynę Genovaitę. 
Gerai, kad nors ši turi automo-
bilio stogą virš galvos...

Kazimieras niekaip nega-
lėjo suprasti, kodėl pa-

klydo? Juk ne pirmą kartą šia-
me miške. Neprisimena, kas ir 
kada jam buvo prasitaręs, kad 
esą kažkada seniai čia žuvo me-
džiotojas ir jo dūšia, nerasdama 
ramybės, klajoja po mišką. Ir ne 
šiaip sau klaidžioja, bet ir žmo-
nes klaidina – apraizgiusi len-
gvu voratinkliu gali juos nusi-
vesti kur tik panorėjusi. Nedo-
ras buvo medžiotojas, spąstais 
ir kilpomis medžiojo žvėris. Kar-
tą ir pats įkliuvo į tuos spąstus. 
Nuo tada žmonės vengia šitų 
klaidžių vietų. 

Pirmieji aušros atšvaitai ir 
pušų šakų traškėjimas pažadi-
no Kazimierą. Rodos, ir užmigęs 
nebuvo, tik trumpą valandėlę 
sumerkė pavargusias akis. Kaž-
kur toli pasigirdo traktoriaus 
burzgimas. „Eisiu į tą pusę, gal 
ką gyvą sutiksiu“, – tarė sau. Gar-
sai ir praretėjęs miškas patvir-
tino, kad netoliese yra kaimas.

Pirmas kaime sutiktas žmo-
gus ilgai žiūrėjo į Kazimierą ir 
nesuprato, tikėti jo pramanais 
ar ne. Neaišku, koks jis grybau-
tojas, jei neturi krepšio. Pasikasė 
pakaušį ir švilptelėjo apie šulinį 
trepsinčiam berniūkščiui: „Paly-
dėk iki kirtavietės, o tai dar kar-
tą paklys...“

– Ten miškovežiai važinė-

ja, gal kas pavėžės miesto link. 
O gal ir savo „kalamašką“ pake-
lėje surasi. Atrodo, desėtką ki-
lometrų būsi sukoręs. Jei nori 
gerti, puodelis prie šulinio pri-
rištas. Kiekvieną dieną čia iš 
miško landžioja: tai pasiklydę, 
tai vandens ieško, tai medžioto-
jams ko prireikia. Žiūrėk, puode-
lio ar net viso kibiro nuo šulinio 
ir nebėr. Rišti reikia, nes nespėji 
naujų pirkti...

Padėkojo Kazimieras miško 
gyventojams ir išskubėjo, lydi-
mas berniūkščio, į priešingą pu-
sę. Eidamas vis graudenosi: kaip 
ten Genovaitė? Ar ne vietoje pa-
liktam automobiliui nieko nenu-
tiko? Dešimt kilometrų... Ar už-
teks jėgų tokį kelią įveikti?

Išvedęs į mišką kertantį pla-
tų vieškelį, berniūkštis pamo-
jo ranka ir tepasakė: „Miestas 
ten, o kur automobilį rasti – ne-
žinau. Man laikas į namus, gau-
siai voveraitės dygsta, o supir-
kėjai gerai moka...“ Apsisuko ir 
dar spartesniu žingsniu pasilei-
do namų link. 

Atsidusęs Kazimieras ap-
sidairė ir gerai įsiklausė. 

Nieko, visai nieko negirdėti, nei 
miškovežių, nei traktorių. Teks 
pačiam tuos kilometrus įveikti, 
o kitame miško pakraštyje sėdi 
automobilyje Genovaitė. Gal ap-
siverkusi, gal išsigandusi? Kad 
tik sveikata nepablogėtų. 

Neprisimena Kazimieras, 
kiek laiko ėjo iki miško krašto. 
Pro šalį pravažiavo mašina, bet 
nestojo. Kitas automobilis nulė-
kė į miško gilumą, nė nepaste-
bėjęs šalikele einančio vyriškio. 
Prisėsdavo, pailsėdavo ir vėl kul-
niuodavo. Pagaliau apsidžiaugė 
supratęs, kokioje miško pusėje 
atsirado. Čia jau pažįstami kal-
neliai, čia pat ir siauras keliu-
kas, kuriuo dar vakar Kazimie-
ras į jam žinomas grybingas vie-
tas pasuko. „Nebetoli, jau nebe-
toli“, – ramino save ir spartino 
žingsnį. Štai medžių properšose 
jau automobilio stogas matosi...

– Kaimynėle, aš jau čia, aš 
grįžau. Kaip tu jautiesi, ar išsi-
gandai? Čia dabar... Nieko nėra? 
Durys nerakintos? Genovaite, 
atsiliepk...

Apsidairė ir suprato, kad 
čia aplinkui seniai niekas 

nepraėjo. Rasos karoliukai žaiža-
ravo ant uogienojų ir tik viena, jo 
paties, brydė vedė prie automo-
bilio. „Negalėjo toli nueiti, juk la-
bai sunkiai vaikšto...“

Šaukė Kazimieras kaimynę, 
apie automobilį blaškėsi, pro 
šalį praslenkančių grybautojų 
klausinėjo, ar nematė einančios 
apvalainos moteriškės su laz-
dele. Niekas nematė, negirdėjo. 

Neatsimena Kazimieras, kaip 
sėdo į automobilį, kaip važiavo 
miesto link, neatsimena, ką mąs-
tė, kaip akyse temo ir širdis dau-
žėsi – nieko neatsimena. Gal kai-

mynai padėtų? Reikia kuo grei-
čiau namus pasiekti. O kaip pa-
sakyti? Atvežė į mišką ir paliko...

Genovaitė, Kazimiero ne-
ilgam palikta, džiaugėsi 

miško grožybėmis, rado vieną 
kitą grybą ir ilgai jais grožėjosi. 
Praalko, bet neatrišo ryšuliuko 
su riestainiais. Grįžusį kaimyną 
pavaišins ir pati užkąs. Tik kuo 
ilgiau slinko laikas, tuo didesnis 
akmuo gulė ant krūtinės. „Gal 
kur netoli, bet neranda automo-
bilio, paūkauti reikia ir išgirdęs 
sugrįš.“ Ilgai šūkavo, pagaliais į 
lieknas pušaites stukseno, kol 
pavargo. Ašarodama dūsavo: kur 
dabar jos gerasis kaimynėlis? 
Negi paklydęs būtų? Kad tik ne-
būtų ko nutikę, nors prieš išva-
žiuodama nepastebėjo nė men-
kiausių ligos ženklų. 

Nepriekaištavo sau, kad abu 
išvažiavo į mišką. Jai Kazimie-
ras – kaip jaunesnis brolis. Ge-
novaitę užgulė tokia tuštuma, 
kurios nebepajėgė užpildyti nei 
malda, nei dar vienas mėginimas 
sukelti triukšmą stuksenant pa-
galiais į pušų kamienus. „Vieš-
patie, padėk mums“, – tepasa-
kė ir krito į minkštą automobi-
lio kėdę. 

Kelias, kur buvo paliktas au-
tomobilis, nebuvo visai Dievo 
pamirštas. Nors retokai, bet kar-
tais čia pravažiuodavo vietiniai 
gyventojai. Tą pačią naktį kaimo 
vaikinai, prisitriukšmavę mies-
telio vakaruškoje, miško keliuku 
tabalavo į savo sodžių. Nemažas 
jų pulkas sėdėjo sename moskvi-
čiuje ir riedėjo pasišviesdami ke-
liuką viena apdulkėjusia lempa. 

– Žiūrėkit, dar ta pati „gel-
da“ stovi prie kelio. Gal kas pa-
liko mašiną ir pėsčias „parvarė“ 
į miestą? 

Visi susidomėjo radiniu ir iš-
lipę ėmė apžiūrinėti „,geldą“. Dar 
labiau nustebo, kai automobilyje 
pamatė dusliai pūkščiančią, vir-
pančią senutę. Mikčiojanti, be-
veik žodžio neišlemenanti Ge-
novaitė papasakojo vyrukams, 
kas nutiko ir nedrąsiai paprašė 
jos vienos nakčiai nepalikti. Jau-
nuoliai paslampinėjo aplinkui ir 
pasiūlė: jei sumokės už benziną, 
tai parveš į miestą. 

Kaip nesutiksi su tokiu pa-
siūlymu! Visus ant kojų sukels, 
tegul ieško Kazimiero...

Įvažiavęs į kiemą Kazimie-
ras jau nieko aplinkui ne-

bematė, kažkoks juodulys akis 
užtemdė, kojos linko ir pats ne-
žinojo, į kurią pusę eiti.

– Kazeli! Sugrįžai, – išgirdo 
gergždžiantį balsą. – Dėkui Die-
vui, sugrįžai. Aš visą naktį ta-
vęs laukiau, kaimynams pasa-
kiau. Į mišką važiuoti ruošiasi. 
Sugrįžai...

Apsikabino Kazimieras Ge-
novaitę ir abu jautė, kad nieka-
da vienas kito bėdoje nepaliks.

Genovaitė ADikLienėVytauto Žemaičio nuotr.Saulėlydis prie ežero.

* * *
Sukežusio sniego
Paklote – 
Žalias lopas,
Saulėkaitos 
Išsiuvinėtas
Baltais snieguolių
Pumpurais.
Širdies užuovėjoj –
Žydėjimas.

* * *
Kapsi sula
Pro 
Medvilninio 
Audinio skiautę.
Stiklainio sienos
Aplipę
Beržo
Saldymečiu.
Kaip kaskart,
Pavasariui užmetus
Ant sielos salstelėjusį 
Lopą,
Tėvo rankos 
Kruopščiai 
Pridengia
Medžio žaizdas
Tepalais.
Užglaisto, 
Apriša.
neskauda...

* * *
Be perstojo lijo.
Nuo ryto lig ryto.
Ir dar – ligi kito.
Beržai pasirąžė, 
Po žirginį metė
Iš šitaip iškaišė takus.
Paskui saulė skepeta
Apgobė šlaitą.
Šalpusniams parišo po 
                            kaspiną
Gelsvą,
O pienei pritaisė sparnus.
Kvėpino miškus pakalnutėm.
Vėdrynais 
Suvarstė siauručio upelio 
                                 krantus.
Ir apavė žemei 
Nuo ryto lig ryto
Ir dar – ligi kito –
Žalumo prilytus batus...

Rita Juškevičiūtė 
MOCkeLiŪnienė 

Šakių r.
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