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Aktualijos

Galite pasirinkti  vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlininko, 
manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, 
maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa,  jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  
Platesnė informacija  www.vzdrmc.lt  tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius 0–45% darbingumo lygį ir šiuo 
metu nedirbančius,  registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 

Aplinkos ministerija prane-
šė, kad patikslinus Daugia-

bučių namų atnaujinimo (mo-
dernizavimo) programą pasi-
keitė paraiškų daugiabučiams 
modernizuoti teikimo tvarka – 
jos bus priimamos pagal naują 
kvietimų sistemą. 

Taip pat pakeistas Daugia-
bučių namų atnaujinimo prog-
ramos priedas, nustatantis to-
kių namų modernizavimo spe-
cialiuosius techninius reikala-
vimus. Papildžius valstybės re-
miamų renovacijos priemonių 
sąrašą, sudarytos sąlygos ren-
giant ir įgyvendinant atnauji-
nimo projektus daugiabučius 
pastatus pritaikyti neįgaliųjų 
poreikiams. Nustatyta, kad ren-
giant projektus, kai yra techni-
nės galimybės, turi būti numa-
tyta įrengti pandusus, kad neį-
galieji galėtų patekti į pastatą. 
Taip pat sudarytos sąlygos kei-
čiant liftą nauju pritaikyti ir jį, 
taip pat ir priėjimą prie jo neį-
galiesiems. Šie darbai priskirti 
energinį efektyvumą didinan-
čioms priemonėms, kurioms 
įgyvendinti teikiama valstybės 
parama. 

Kaip „Bičiulystei“ paaiškino 
Aplinkos ministerijos Statybos 
ir būsto departamento direkto-
rė Elvyra Radavičienė, patiksli-
nus Daugiabučių namų atnau-
jinimo (modernizavimo) prog- 
ramą pasikeitė tai, kad nuo šiol 
minėtiems darbams atlikti ga-
lima gauti dalinį valstybės fi-
nansavimą (šiuo metu remia-
ma iki 40 proc. renovacijos iš-
laidų). Taip pabrėžiama, kad 

Daugiau 
galimybių 
pritaikyti 

daugiabučius 
neįgaliesiems 

renovuojant daugiabučius pri-
valoma juos pritaikyti neįgalių-
jų poreikiams. 

Be to, pasak Aplinkos minis-
terijos specialistės, pakeistas ir 
Statybų įstatymas: jame buvo 
numatyta, kad renovuojant ir at-
naujinant pastatus, juos būtina 
pritaikyti neįgaliesiems, tačiau 
čia pat palikta išlyga: išskyrus 
daugiabučius. Dabar šios išim-
ties įstatyme nebelieka. 

Minėtos nuostatos taikomos 
po naujos tvarkos įsigaliojimo 
(šių metų vasario pabaigos) pa-
teiktiems projektams. Už re-
novacijos, taip pat ir reikalavi-
mų pritaikyti pastatus neįgalie-
siems, laikymąsi atsakinga Būs-
to energijos taupymo agentūra.  

E. Radavičienės teigimu, sie-
kiama, kad įgyvendinus šiuos rei-
kalavimus padaugėtų neįgalie-
siems prieinamų pastatų. Reno-
vuojant daugiabučius šią prob- 
lemą galima bent iš dalies iš-
spręsti, net jei name ir negyvena 
neįgaliųjų, kad prireikus prie to 
nereikėtų grįžti specialiai. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis sako, kad priimto nutarimo 
dėka išties turėtų pagerėti judė-
jimo sunkumų turinčiųjų gyve-
nimas. Jei kiekvieną daugiabu-
tį renovuojant bus pritaikomas 
įėjimas neįgaliesiems, atnaujin-
tuose namuose sumažės būsto 
pritaikymo išlaidos: bereikės su-
tvarkyti tik patalpas buto viduje. 

Emilija STONKUTĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

„Neįgaliam negalima 
gailėti“

Nevyriausybinių, neįgaliųjų 
organizacijų dirbiniams skirto-
je simbolinėje Gerumo ir vilties 
alėjoje netrūko šventinio šurmu-
lio, margų palapinių ir trumpam 
prekeiviais tapusių žmonių. Tie-
sa, sunku buvo atskirti, kas iš jų 
atstovavo neįgaliesiems, mat tik 
keletas palapinių buvo pažymė-
tos šių organizacijų emblemomis 
ar pavadinimais. Vieni, vengę įsi-
vardyti, teigė nenorėję jokio iš-
skirtinumo, nes neįgaliųjų dar-
bai tokie patys, kaip ir visų mu-
gės dalyvių, kiti taip bandė apsi-
saugoti nuo skeptiškai neįgaliųjų 
darbą vertinančių pirkėjų. 

Vis dėlto savo sąsajų su neį-
galiaisiais neslėpusių organiza-
cijų atstovai teigė nepajutę nė 
menkiausio mugės lankytojų 
nepalankumo. Greičiau atvirkš-
čiai – dažnas nė nesiderėdavo  

Kaziuko mugėje įsigyti 
neįgalaus žmogaus rankdarbį – 

garbės reikalas

Daugiau kaip keturis 
šimtmečius gyvuojanti 
Kaziuko mugė – tradi-
cinių amatų, tautinio 
paveldo, auksines ran-
kas ir lakią fantaziją 
turinčių žmonių šventė. 
Visus metus kaltus, lip-
dytus, drožtus, siūtus, 
megztus ir kitaip kurtus 
gaminius į ją suveža ne 
tik atokiausių Lietuvos 
kampelių, bet ir kaimy-
ninių šalių amatinin-
kai. Kasmet savo ribas 
plečianti mugė šiemet 
nusidriekė apie 18 kilo-
metrų, o jos lankytojams 
dirbinius siūlė keliolika 
tūkstančių auksarankių. 
Tarp jų – ir nemenkas 
būrys neįgaliųjų. 

Integracijos keliu

Nuotaikingos elektrėniškės Onos Vodeikienės kepurės labiausiai viliojo vaikus. 

Kokybiškiems Trakų neįgaliųjų užimtumo centro gaminiams pirkėjų netrūko.

Anykštėno Jono Šerėno pintos balanų pintinės turi tautinio paveldo gami-
nio sertifikatą.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Klaipėda: Aplinkos pritaikymo 
problemos labai aktualios

Ištvermė – tai sugebėjimas nepalūžti, kai reikia at-
laikyti didelę psichinę ir fizinę įtampą, iškęsti šird-

gėlą, kančią, kai privalu sunkiai dirbti savo, savo vai-
kų, senų tėvų labui.

Deja, ne visi turi šių valios savybių. Žiūrėk, ir pasu-
ka į lengviausią kelią, pamynę dvasines vertybes ir są-
žinę. Buvusi Šiaulių savivaldybės tarybos narė, dirbu-
si Švietimo, kultūros ir sporto komitete, pradėjo gauti 
nemenką neįgalumo išmoką. Atseit ji yra netekusi 90 
proc. regėjimo. Tačiau kaip galėjo penkiasdešimtmetė 
„neregė“ vairuoti automobilį, skaityti be akinių, dirbti 
socialine darbuotoja vaikų globos namuose...

Kam gyvenime nebūna problemų? Materialinių ir 
dvasinių. Šventas raštas irgi byloja: būna „laikas verk-
ti“, „laikas gedėti“, „laikas džiaugtis“. Ištvermė padeda 
išgyventi sunkiu metu ir nenuleisti rankų.

Esu skaitęs apie dviejų moterų peripetijas – neti-
kėtus, staigius gyvenimo pokyčius. Viena serga nuolat 
prastėjančia stuburo liga, diabetu, nemiga, geltonosios 
dėmės degeneracija, dėl kurios viena akimi jau apako. 
Moteris pasakoja: „Stengiuosi nebūti nusiminusi per 
ilgai, nors kartais liūdesio valandėlės ir aplanko. Bet 
tada suimu save į rankas ir dėkoju Dievui už tai, kad 
dar pajėgiu daryti gera kitiems žmonėms, ypač savo 
likimo draugams.

Kitą moterį taip pat kamuoja daugybė negalių: ar-
tritas, krūties vėžys, širdies pairimai. Bet apie savo li-
gas stengiasi per daug negalvoti. „Mokausi mylėti žmo-
nes ir kai jie suserga, juos guosti. Ramindama kitus, pa-
mirštu savo bėdas“, – sako pašnekovė.

Palaimingas tas, kuris sugeba atsilaikyti prieš bū-
ties negandas, išlaiko vidinį ramumą ir retai kas ga-
li jį sudrumsti.

Mūsų kraštą daugel metų siaubė įvairūs įsiveržė-
liai, pakako ašarų ir netekčių. Prisiminkime carizmą. 
120 metų lietuvis buvo ujamas, neturėjo teisės dirbti 
valstybinėje tarnyboje, jaunuoliai ilgiems metams buvo 
paimti į rekrutus. O kas dėjosi per 1831 ir 1863 metų 
nacionalinio išsivadavimo sukilimus ir po jų. Tūkstan-
čiai lietuvių ir lenkų padėjo galvas, tūkstančius ištrėmė 
į Sibirą ir alkanąsias stepes, uždraudė spaudą, uždarė 
Vilniaus universitetą, lietuviškas mokyklas.

Ir ką gi? Ištvėrė žmonės gimtojoje žemėje, net trem-
tyje rodė darbštumo pavyzdžius. Paskui sekė dvi vo-
kiečių ir tiek pat sovietų okupacijų. Nauji praradimai, 
ešalonas po ešalono į Rytus, pilni kalėjimai laisvės 
troškusių žmonių. O už jų – beribis artimųjų skaus-
mas ir rauda.

Ir štai prie mūsų valstybės sienų tolydžio brazdi-
nami ginklai, vėl į namus varoma karo baimė bei grės-
mingos užuominos, vėl reikia galvoti apie ištvermę, 
apie šalies saugumą.

Poetas Justinas Marcinkevičius sakė, jog kova kaip 
tik ir yra geriausias tautos praeities pažinimas. Yra 
dvi galimybės: laimėti arba pralaimėti. Ir vienu, ir kitu 
atveju kovos rezultatas bus vienas – pažinimas. Proto 
vyrai paprastai teigia, jog nederėtų galvoti apie blo-
giausia, kas gali ištikti tautą. Tos mąstymas tik išseki-
na, o tai, ko baiminamės, gali ir neįvykti. Ne veltui sa-
koma: nebūkite susirūpinę dėl rytojaus, nes rytdiena 
turės savų rūpesčių.

Pati įtampa nebūtinai yra absoliučiai žalinga. Štai 
Amerikos psichologų asociacijos narių nuomone, įtam-
pa žmogų veikia panašiai kaip smuiko stygą: įtemp-
si per mažai, garsas bus prislopintas ir džeržgiantis; 
įtempsi per daug – spiegiantis arba styga nutrūks. Stre-
sas gali būti tiek mirties bučinys, tiek gyvenimo pries-
konis. Esmė ta, kaip galite jį įveikti.

Kita vertus, žmonių temperamentai ir sveikata aps-
kritai skiriasi. Tai, kas vieną varo iš proto, kitam nedi-
delis išgąstis. Tačiau bet kokiu atveju prireikus pasi-
telkti patvarą, ji bus nelengva našta ir kūnui, ir sielai. 
Ar neklysta tie, kurie mano kitaip?

Ištvermės našta 

Apie tai,
kas

jaudina

 Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Aldona Pet-
kienė „Bičiulystę“ informa-
vo apie jubiliejinį ataskaiti-
nį susirinkimą. 

Šilutės rajono neįgalių-
jų draugija sukvietė savo 
narius išklausyti per 2014 
metus neveiktų darbų, fi-
nansinės ir revizinės ko-
misijos ataskaitų. Salė vos 
talpino susirinkusiuosius. 

Laima Dulkytė draugi-
jai pradėjo vadovauti prieš 
10 metų. Jau įprasta kas-
met atsiskaityti už praėju-
sius metus. Savo praneši-
me ji išvardijo visą praeitų 
metų veiklą. 2014-aisiais 
buvo gausu didelių rengi-
nių: paminėtas draugijos 
įkūrimo 25-metis, sureng-
ta respublikinė neįgaliųjų 
vokalinių ansamblių šven-
tė „Vilties paukštė“, keliau-
ta ne tik po Lietuvą, aplan-
kyta ir Švedija, Lenkija. 

Draugijoje teikiamos 
skalbimo, maudymo, ma-
sažo paslaugos, veikia siu-
vimo, floristikos būreliai, 
norintys dainuoti ir gro-
ti dalyvauja ansamblių 
„Kvietkelės“ ir „Šilo ai-
dai“ veikloje. Sunkūs ligo-

10 metų kaip viena diena

niai lankomi namuose, at-
vežame juos išsimaudy-
ti, surenkami skalbiniai ir 
pristatomi atgal į namus. 
Draugijos nariams pade-
dame nuvažiuoti pas gy-
dytojus ne tik Šilutėje, bet 
ir Klaipėdoje. Baigdama 
ataskaitą pirmininkė dė-
kojo visiems darbuoto-
jams už gerai atliekamus 
pavestus darbus, padalinių 
pirmininkams ir visiems 
nariams – už aktyvų daly-
vavimą draugijos veikloje. 

Finansinę ataskaitą 
pristatė finansininkė Vai-
da Paškauskienė. Su revi-
zijos komisijos aktu supa-
žindino jos narė Gardamo 
padalinio pirmininkė Lai-

ma Lomsargienė. Pažeidi-
mų nenustatyta. Draugijos 
darbai vienbalsiai įvertin-
ti gerai. Išklausius ataskai-
tas nė vienam nekilo klau-
simų. Ramutė Kvederienė 
dėkojo visam kolektyvui 
už nuoširdumą, papras-
tumą, ypač pirmininkei 
už pagalbą važiuojant pas 
gydytojus. „Čia mano an-
trieji namai“, – sakė ji. Vai-
das Pavilonis taip pat pasi-
džiaugė neįgaliųjų nuveik-
tais darbais. 

Po rimtosios dalies 
L. Dulkytė paskelbė, kad 
dar ne pabaiga. Prieš 10 
metų kovo 15 d. susibūrė 
nedidelis dainuoti mėgs-
tančių moterų būrelis. 

Joms vadovauti sutiko Čes-
lovas Jovaiša. Suskambė-
jo pirmoji daina. Būrelis 
didėjo ir didėjo, tapo be-
veik choru. Deja, dalis dai-
nininkių jau išėjo amžiny-
bėn. Jų atminimas pagerb-
tas tylos minute. Po poros 
metų L. Dulkytė prisivi-
liojo Antaną Kmitą su vi-
sa kapela. Ansamblis tapo 
„Kvietkelėmis“ ir gyvuoja 
iki šiol, savo dainomis pa-
įvairina šventes, koncer-
tuoja seniūnijose, dalyvau-
ja konkursuose. Ir tą dieną 
„Kvietkelės“ dovanojo su-
sirinkusiesiems gerą nuo-
taiką, o paskui visi sma-
giai bendravo prie arbatos 
puodelio. 

Šilutė:

Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugija, nors gauna ne-
didelį finansavimą, nuolat 
sugalvoja ką nors naujo. 
Draugijos patalpose sunku 
prasilenkti, kai čia susiren-
ka „Pagairės“ šokėjai ir dai-
nininkai, rankdarbių būre-
lio narės, Taiči mankštos 
entuziastai. Be to, čia nuo-
lat vyksta įdomūs, aktualūs 
renginiai. Šį kartą sureng-
tas susitikimas su Lietuvos 
žmonių su negalia aplin-
kos pritaikymo asociacijos 
atstovu Donatu Kaubriu, 
kuris atsakingas už pas-
tatų pritaikymo neįgalie-
siems priežiūrą Klaipėdos 
apskrityje.

D. Kaubrys papasako-
jo, kaip yra prižiūrima, kad 
pastatai būtų pritaikyti 
neįgaliųjų poreikiams. Pir-
miausia su neįgaliųjų aso-
ciacijos atstovu derinamas 
projektas, o baigus darbus 
pastatas negali būti „pri-
duotas“ eksploatacijai be 
patvirtinimo, kad jis atitin-
ka žmonių su negalia po-
reikius. Pasak D. Kaubrio, 
susiduriama su nemažai 
problemų. Pavyzdžiui, dėl 
to, kad netinkamai pritai-
kytos, Klaipėdoje iki šiol 
neįgaliųjų atstovo para-
šo nesulaukė „Smeltės“ 
ir L. Stulpino pagrindinės 
mokyklos, kuriose baigta 
renovacija, nors vieną iš jų 
lanko 10 negalią turinčių 
vaikų. Vertinant, ar pasta-
tas prieinamas neįgalie-
siems, kreipiamas dėme-
sys ne tik į įėjimą, bet ir į 
tai, kaip bus galima judėti 

viduje: ar yra įrengtas lif-
tas, ar tinkami sanitari-
niai mazgai ir pan. Pasak 
D. Kaubrio, to reikia lai-
kytis principingai ir galbūt 
tada situacija pradės ge-
rėti. Jo teigimu, daug len-
gviau susitarti su privačių 
pastatų savininkais, nu-
rodžius trūkumus yra in-
vestuojama lėšų ir jie grei-
tai ištaisomi. Kur kas sun-
kiau su valstybinėmis įs-
taigomis: pasibaigus pro-
jektui sunku papildomai 
gauti lėšų ir pan. Kaip tin-
kamo pritaikymo pavyzdį 
galima pateikti Centrinį 
Klaipėdos terminalą, taip 
pat visus Statybos techni-
nio reglamento reikalavi-
mus puikiai atitinka pri-
vatus biurų pastatas Lie-
pų gatvėje. 

Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Vladas Alsys pa-
sakojo, kad susirinkusieji 
turėjo nemažai klausimų. 
Vienas Neįgaliųjų draugi-
jos narys guodėsi, kad re-
novuojant pastatą buvo 
įrengtas turėklas, tačiau 
jis baigiasi ties paskutiniu 
laiptu, tad sunkiai vaikš-
tantis žmogus juo laikyda-
mas nueiti iki įėjimo nega-
li. D. Kaubrys patikino, kad 
taip neturi būti – turėklai 
turi būti pataisyti. 

Pasak V. Alsio, aplin-
kos pritaikymo situacija 
Klaipėdoje yra viena blo-
giausių iš Lietuvos didžių-
jų miestų: nors senamies-

tis neseniai restauruotas, 
jo danga visiškai neprava-
žiuojama rateliais. Nepa-
daryti ir nuvažiavimai nuo 
šaligatvių, neįrengti nuoly-
džiai prie laiptų ir t.t. Pas-
tatuose, kuriuose įsikūru-
si savivaldybė ir jos Socia- 
linės paramos skyrius, ga-
lima patekti tik į pirmą 
aukštą. Nepritaikyta daug 
kultūros įstaigų. Tiesa, 
V. Alsys pasidžiaugė, kad 
vietų, kurios prieinamos 
neįgaliesiems, daugėja, 
pavyzdžiui, jiems patogus 
naujas „Sodros“ pastatas. 

D. Kaubrys atkreipė 
dėmesį, kad statoma ar 
renovuojama nemažai ga-
mybinių patalpų, kurios 
taip pat pritaikomos neį-
galiųjų poreikiams. Jo tei-
gimu, naujai besikurian-
čios ar besiplečiančios 
įmonės dažnai ieško ne-
įgalių darbuotojų. Pasak 
V. Alsio, draugijoje lanko-

si nemažai darbo ieškan-
čių neįgaliųjų, tad susi-
tarta dalytis informacija, 
bendradarbiauti. Tai ak-
tualu ir todėl, kad tose 
pačiose patalpose, kaip 
klaipėdiečiai, įsikūrė ir 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos konsultantė, besirū-
pinanti neįgaliųjų įdarbi-
nimu. Tiesa, V. Alsys pa-
stebi negerą tendenciją – 
neįgalieji darbo randa pa-
lyginti greitai (socialinės 
įmonės nuolat jų ieško), 
tačiau darbo rinkoje išsi-
laiko labai trumpai. „Įdo-
mu būtų sužinoti, kokios 
to priežastys“, – svarsto 
V. Alsys. – Kodėl negalią 
turintis žmogus vos 2 mė-
nesius padirbęs išeina iš 
darbo.“ Šia tema žadama 
surengti pasitarimą gana 
aktyviai veikiančioje Klai-
pėdos miesto Neįgaliųjų 
reikalų taryboje. 

Aurelija BABiNSKiENĖ

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos 
atstovas Donatas Kaubrys susitiko su Klaipėdos neįgaliaisiais.

Į ataskaitinį susirinkimą atvykusius neįgaliuosius salė vos sutalpino.
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dėl kainos, neretai net grąžos 
atsisakydavo. Daugeliui žmonių 
įsigyti neįgaliųjų rankomis su-
šildytą darbelį buvo tarsi garbės 
reikalas, geras darbas ir tikrai ne 
gailestis ar malonė. Atrinkti ir į 
Kaziuko mugę atvežti neįgalių-
jų dirbiniai – dailūs, kokybiški, 
su meile sukurti. Teko stebėti 
prie Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos užimtumo centro palapinės 
stabtelėjusią porą. Moteris kil-
nojo molinius meškiukus, kati-
nėlius, angeliukus ir nuoširdžiai 
džiaugėsi, kaip centro lankytojai 
juose įvairiomis spalvomis, for-
momis sugebėjo perteikti skir-
tingas nuotaikas. Ne vieną suve-
nyrą ši pora buvo įsigijusi anks-
tesnėse mugėse, tad šįsyk rinko-
si dar nematytus darbelius. „Ne-
įgaliam negalima gailėti“, – šyp-
sojosi moteris, į savo kolekciją 
priimdama dar vieną angeliuką. 

Centro ergoterapeutės Tatja-
nos Dementjevos teigimu, tokių 
neįgaliuosius, jų kūrybingumą 
palaikančių pirkėjų, kuriuos jau 
būtų galima net draugais pava-
dinti, jie turi ne vieną. Ir visada 
džiaugiasi naujais susitikimais. 

Nors mugės lankytojų dė-
mesį labiausiai traukė Nemen-
činės neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centro lankytojų molinukai, 
tačiau keramika – ne vieninteliai 
jų mėgstami rankdarbiai. Apie 
80 neįgaliųjų čia įtraukti į įvai-
riausias veiklas: užsiima medžio 
darbais, daro atvirukus ir pan. 

Socialinė darbuotoja Ivona 
Urbanovič džiaugėsi, kad šie-
met centro palapinę papuošė ir 
Kaziuko mugės simbolis – puoš-
niosios Vilniaus krašto verbos. 
Jų pririšo Renalda Lisovskaja. 

Viena prekė traukė  
kitą

Savo iškabos nuo mugės lan-
kytojų neslėpė ir Trakų neįga-
liųjų užimtumo dienos centras. 
O ir kam – neįgaliųjų gaminiai 
nenusileido gerokai labiau pa-
tyrusių meistrų padarytiems. 
Pirkėjus viliojo išties kokybiški 
trakiškių siuviniai iš lino, medi-
nės pjaustymo lentelės, viešna-
gę močiutės namuose prime-
nantys suoleliai, inkilai, iš vy-
telių pinti krepšeliai ir, žinoma, 
bičių produktai. Centro lankyto-
jai prisiuvo ir „Kaziuko vaišėms“ 
skirtų maišelių. O dėl kokių nors 
priežasčių neradusiems tinka-
mų lauktuvių namiškiams, cen-
tro užimtumo specialistė Jolanta 
Gaižutienė siūlė paprastą ir la-
bai praktišką sprendimą – dai-
lus lininis maišelis su bičių pa-
veikslėliais, o jame – natūralaus 
medaus stiklainėlis. Apgalvotas 
sprendimas – viena prekė trau-
kė kitą. 

Pasak J. Gaižutienės, 34 pas- 
toviai centre besilankantys neį-
galieji visada čia randa sau mie-
lą veiklą. O per Kaziuką uždirb-
tus pinigėlius trakiškiai išleidžia 
vasaros kelionėms prie jūros, iš-
vykoms į kiną, teatrą. Panašioms 
reikmėms mugėje surinktus pi-
nigus panaudoja ir VšĮ mokymo 
centras „Mes esame“. Vyresnių-

Kaziuko mugėje įsigyti neįgalaus 
žmogaus rankdarbį – garbės reikalas

jų socialinių darbuotojų Natali-
jos Karablikovos ir Inesos Gai-
damovič teigimu, apie 70 sun-
kią proto negalią turinčių žmo-
nių čia mokosi odos bei medžio 
apdirbimo, keramikos, siuvimo, 
audimo. Paprastai vieną rank-
darbį gamina 4–5 neįgalieji, tad 
parduotas darbelis pradžiugina 
kelis jį kūrusius žmonės.

Mugė – naudingų 
pažinčių pradžia

Įvairūs rankdarbių būreliai 
vienija daugelio neįgaliųjų or-
ganizacijų narius. Išmokus ko-
kio amato, šiais dirbiniais nori-
si pasidalinti, pradžiuginti ir ki-
tus. Tačiau atrasti, kur būtų ga-
lima juos realizuoti – didžiulis 
iššūkis. Kaziuko mugė, šventė 
„Tau, Vilniau!“ – kone vieninte-
liai renginiai, kuriuose neįgalieji 
turi galimybę ne tik parduoti sa-
vo dirbinius, bet ir susirasti ga-
limų partnerių ateičiai. 

Vilniaus neįgaliųjų draugijos 
darbščiųjų rankų būrelio vadovę 
Liudmilą Kiseliūnienę, Kaziuko 
mugėje siūliusią įvairius papuo-
šalus (karoliukų vėrinius, iš lino 
kurtas seges-gėles, į dailius pa-
kabukus sudėliotas odos ir ka-
roliukų kompozicijas), užkalbi-
no ketinamos kurti rankdarbių 
galerijos sumanytoja Ramunė 
Pumpalavičiūtė. Mergina šiemet 
baigia operinio dainavimo stu-
dijas, tačiau daug laiko skiria ir 
rankdarbiams: karoliukų vėri-
niams, vėlimui, mezgimui. Ra-
munė norėtų, kad tiek jos, tiek 
kitų sukurti dirbiniai turėtų vie-
tą, kur juos būtų galima apžiū-
rėti, įsigyti. Kol kas tokia gale-
rija – tik merginos vizijose. Bet 
jau dabar ji žvalgėsi po Kaziuko 
mugę, ieškodama būsimos gale-
rijos eksponatų. Galbūt jais taps 
ir L. Kiseliūnienės jau beveik po-
rą dešimtmečių kuriami džio-
vintų augalų paveikslai ar drau-
gijos moterų kruopščiai šiaudų 
dekoracijomis puošti atvirukai, 
kvilingo technika susuktomis 
popieriaus juostelėmis išgra-
žinti darbeliai. L. Kiseliūnienė 
atvira: anksčiau rankdarbiai bu-
vo pakankamai pelningas užsiė-
mimas, dabar šioje srityje – di-
džiulis atoslūgis. 

Jau metus originalias lėles 
kuriantis druskininkietis Rober-
tas Šimonis Kaziuko mugėje irgi 
sulaukė galimų partnerių dėme-
sio. Apžiūrėję vaikino gaminius, 
jie domėjosi, ar šis negalėtų siū-
ti lėlių pagal jų užsakymus. Kol 
kas pasikeista vizitinėmis kor-
telėmis, pažadėta susisiekti – 
būtent taip naujos verslo idėjos 
dažnai ir prasideda.

Geriausia reklama –  
iš lūpų į lūpas

Keliolika kilometrų nusi-
tęsusioje Kaziuko mugėje ga-
na nemažai tokių pačių ar labai 
panašių dirbinių. Retas dalyvis 
galėtų pasakyti, kad jo gaminiai 
mugėje – vieninteliai. Vienas to-
kių – anykštėnas Jonas Šerėnas. 
Apie 400 įvairaus dydžių pin-
tinių Kaziukui pripynęs vyras 
šio amato išmoko dar vaikystė-
je, nusižiūrėjęs, kaip tai daro jo 

tėvas. Deja, giminės verslas to-
liau, ko gero, nebežengs. Užsiė-
mimas gana sunkus, imlus laikui 
ir rankų darbui. Jaunimą juo su-
dominti nelengva. J. Šerėnas ne-
sibaimina, kad pindamas ne ma-
žiau kaip 10 metų tarnaujančias 
pintines praras pirkėjus. Patva-
rus, kokybiškas gaminys pats sa-
ve giria, o iš lūpų į lūpas sklin-
dantys atsiliepimai – geriausia 
reklama. 

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos amatų būreliui antrus 
metus vadovaujanti Danutė De-
resevičienė mugės lankytojams 
siūlė ne tokią išskirtinę, tačiau 
pastaruoju metu vis labiau po-
puliarėjančią prekę – iš vilnos 
veltus gaminius: šlepetes, šalius, 
rankines, seges. Puiki dovana 
mamai, močiutei, vaikui – šlepe-
tės buvo populiarios ir šioje Ka-
ziuko mugėje. „Stengiamės, kad 
šlepetės būtų šiltos – jų vidui vi-
sada naudojame naminę vilną, 
padus padengiame lateksu, kad 
būtų saugiau, neslystų ir ilgiau 
laikytų. O ir mūsų kainos nesi-
kandžioja“, – apie savo gaminių 
ypatumus pasakojo moteris. Ji 
neslėpė, kad nors stengiasi spal-
vota vilna pagražinti veliamas 
šlepetes, prekinę jų išvaizdą dar 
tikrai galima tobulinti. 

Elektrėniškė Ona Vodeikie-
nė vilniečius ir sostinės svečius 
džiugino taip pat gana origina-
liais gaminiais – nuotaikingus 
žvėrelius primenančiomis ke-
purėmis. Zuikis, kačiukas, meš-
kiukas, panda ir daugybė kitokių 
žvėrelių viliojo stabtelėti prie 
jos palapinės. Išdrįsęs pasima-
tuoti šią įdomią kepurę mažasis 

Kaziuko mugės dalyvis retai ją 
atgal ant prekystalio padėdavo.

Pasižmonėti, naujų idėjų 
pasisemti

Marijampolės I grupės neįga-
liųjų draugijos moterys į Kaziu-
ko mugę stengiasi atvykti kas-
met. Pasak Reginos Kaušilienės, 
jos niekada nesvarsto: atsipirks 
kelionė ar ne, pavyks išparduo-
ti nuvežtus gaminius ar daugelį 
jų teks atgal į krepšius krautis, 
juolab kad marijampoliškės sos-
tinėn išsiruošia tik vienai dienai. 
Daug svarbiau – pasižmonėti, bi-
čiulius susitikti, idėjų pasisem-
ti. Du kartus per savaitę Socia-
linės pagalbos centre į užsiėmi-
mus besirenkančios moterys iš-
mokusios nemažai įvairių rank-
darbių. R. Kaušilienė pasakoja, 
kad visas labai nudžiugino, kaip 
jų darbai buvo įvertinti neseniai 
surengtame aukcione – moterys 
tikrai nesitikėjo, kad dėl jų dir-
binių bus varžomasi, o kaina pa-
sieks tokias aukštumas, apie ko-
kias niekada net nebūtų išdrįsu-
sios pasvajoti. 

Sužinoti, kuo gyvena, kuo al-
suoja rankdarbių mėgėjai, tau-
todailininkai, savo naujausius 
dirbinius parodyti net iš Telšių 
į sostinę atvyko Vilija Jocienė. 
Pastaruoju metu daug dėmesio 
natūralių augalų įkomponavi-
mui į subtilius papuošalus ski-
rianti moteris mugėje rado dar 
porą tokią techniką praktikuo-
jančių „konkurentų“. Šie jos dar-
beliai sulaukė ir didžiausio mu-
gės lankytojų susižavėjimo. Vi-
lija jau bando ir dar vieną nau-
ją techniką – kontaktinį dažymą 
augalais. Tokiu originaliu būdu 
sukurti paveikslai taip pat pri-
vertė stabtelėti ne vieną.

Dar kitokią naują – kanzaši – 
techniką išbandė ir marijampo-
lietė Zita Antanavičienė. Į Kaziu-
ko mugę jos atvežtos iš atlasinių, 
kaproninių kaspinų sukurtos gė-
lytės skirtos mergaičių kasoms 
papuošti, tačiau jos gali pavirs-
ti ir puošniomis segėmis, įdo-
miais kaklo papuošalų, apyran-
kių akcentais. 

Kaziuko mugė – ne tik triukš-
mingas kermošius, bet ir didžiu-
lis naujų idėjų aruodas. Smagu, 
kad joje dalyvauja ir nerimstan-
tys, naujų iššūkių nesibaiminan-
tys neįgalieji. 

Aldona DELTUVAiTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Praėjusiais metais prasidėję 
neįgaliųjų organizacijų at-
stovų susitikimai su sociali-
nės apsaugos ir darbo minis-
tre Algimanta Pabedinskie-
ne tęsiasi. Gruodžio mėnesį 
vykusiame susitikime Lietu-
vos neįgaliųjų forumo prezi-
dentė Dovilė Juodkaitė pa-
teikė neatidėliotinų sprendi-
mų reikalaujančių problemų 
sąrašą. Šįkart buvo aptartos  
pastangos tobulinti Neįga-
liųjų teisių konvencijos ko-
ordinavimo bei stebėsenos 
mechanizmus, gilintasi į ne-
įgaliųjų užimtumo ir profesi-
nės reabilitacijos klausimus. 

Neįgaliųjų organizacijų atstovai 
dar kartą išsakė nuomonę, kad 
viena ministerija negali prisiim-
ti viso Konvencijos įgyvendini-
mo koordinavimo, nes neturi 
galių daryti įtaką kitoms minis-
terijoms, pareikalauti, kad jos įsi-
trauktų į Konvencijoje numaty-
tų problemų sprendimą. Nors, 
pasak Lygių galimybių skyriaus 
vedėjos Eglės Čaplikienės, dau-
gelyje užsienio šalių (Švedijoje, 
Austrijoje, Ispanijoje ir kt.) Kon-
vencijos įgyvendinimą koordi-
nuoja būtent už socialinę sritį 
atsakingos ministerijos, vis dėlto 
vien Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija visų neįgaliesiems 
kylančių problemų neišspręs. 
Būtinas bendradarbiavimas ir su 
kitomis ministerijomis. Neįgalieji 
nuolat akcentuoja šią problemą, 
todėl ji buvo aptarta su Vyriausy-
bės atstovais. A. Pabedinskienės 
teigimu, NVO siūlymas Konven-
cijos įgyvendinimo koordina-
vimą patikėti Vyriausybei prita-
rimo nesulaukė, todėl siūloma 
prie Neįgaliųjų reikalų departa-
mento sukurti stebėsenos gru-
pę, kurią sudarytų NVO ir vyriau-
sybinio sektoriaus atstovai. Taip 
bus paprasčiau bendrauti su mi-
nistrais ir siekti, kad būtų priimti 
reikalingi sprendimai. Ministrės 
nuomone, jeigu prie Neįgaliųjų 
reikalų departamento atsirastų 
toks stebėsenos instrumentas, 
reikalai pajudėtų. 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentės Rasos Ka-
valiauskaitės teigimu, pagrindi-
niai stebėtojai turėtų būti regio- 
nuose. Tačiau tam turėtų būti 
skirta lėšų. „Vilties“ bendrijos va-
dovė Dana Migaliova siūlė tiks-
linant šių metų biudžetą prašyti 
atskiro finansavimo stebėsenai 
įgyvendinti. 

A. Pabedinskienė pritarė, 
kad kol kas neturime Konven-
cijos stebėsenos tinklo. Tačiau 
turėtume eiti pažingsniui: pir-
miausia sukurti stebėsenos gru-
pę prie Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento, o paskui šią veiklą bus 
galima išplėsti ir regionuose. 

Daug dėmesio susitikime 
skirta neįgaliųjų užimtumui, ga-
limybei išsilaikyti darbo rinko-
je, socialinių įmonių plėtros bei 
subsidijavimo klausimams ap-
tarti. Diskutuota ir apie profesi-
nės reabilitacijos sistemos efek-
tyvinimo galimybes.

Aldona MiLiEšKiENĖ

Diskusijos 
pagreitina 
sprendimų 
paieškas

Raseiniškė Dijana Ušinskienė prekiavo medumi ir bičių vaško žvakėmis..

Jaroslavas Milevskis aktyviai daly-
vauja Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos užimtumo centro veikloje.
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Akių lęšiukai PSD 
draustiems pacientams – 

nemokamai
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) ragina neskubėti savo lėšomis įsigyti akių lęšiukų, skir-
tų kataraktai gydyti. Kaip ir iki šiol, pacientai turės galimybę 
juos gauti nemokamai, nes jie yra kompensuojami Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Iki šiol akių lęšiukus 
pirkdavo VLK ir paskirstydavo gydymo įstaigoms, o nuo šiol 
šiuos gaminius turės pirkti pačios įstaigos, nes jie įskaičiuoti į 
bendrą gydymo kainą, kurią apmoka ligonių kasos. 

Daktaras
Aiskauda

Kai kurie gulinčių ligonių sveikatos aspektai

Ilgai gulinčio ligonio nejudru-
mas ne tik pasunkina pagrin-

dinę ligą, bet dar gali sukelti net-
gi naujų ligų. Taip nutinka todėl, 
kad prarandamas bendras rau-
menų aktyvumas. Apie raume-
nų fizinės apkrovos svarbą ga-
lima spręsti jau vien iš to, jog 
apie 30–40 % suaugusio žmo-
gaus kūno masės sudaro griau-
čių raumenys. 

Neleiskime raumenims 
tinginiauti

Kuo ilgiau raumenys būna be 
darbo, tuo greičiau vystosi ate-
rosklerozė, silpsta kaulinis audi-

kams, ligonis turi išmokti ir re-
guliariai atlikti reikiamus gim-
nastikos ir fizinių pratimų ju-
desius.

Kontraktūros
Kontraktūros (lotyniškai 

contractus – su[si]traukimas) tai 
galūnių sąnario, stuburo, kaklo 
judesių sumažėjimas dėl minkš-
tųjų audinių ar nervų pakitimų. 
Beje, kontraktūros gali būti įgim-
tos dėl neišsivysčiusių raumenų, 
sąnarių, odos ir įgytos (praside-
da dėl sužeidimų, nudegimų, pū-
linių uždegimų, paralyžių bei il-
galaikio, pvz., vienos ar kelių ga-
lūnių nejudrumo). 

gr.] ankylōsis – susirietimas, su-
linkimas). Medicinoje šiuo ter-
minu vadinamas sąnario nejud- 
rumas, patologiškai suaugus 
kaulų sąnariniams paviršiams. 
Beje, ankiloze taip pat suserga-
ma dėl sąnario traumos, sąna-
rio kremzlę suardančio uždegi-
mo (pvz., osteomielito, gonorė-
jos, tuberkuliozės, artrozės), per 
ilgai laikant sąnarį sugipsuotą.

Kaulų problemos
Stingant judesių ir fizinių ap-

krovų, ligi tol buvę sveiki kaulai 
organizmui tampa... nebereika-
lingi. Pamažu pradeda vystytis 
osteoporozė (gr. osteon – kau-
las + gr. poros – skylė, pora; os-
teoporozė – kaulo išretėjimas, 
kurį sukelia kaulinės medžiagos 
sumažėjimas arba kalcio stoka), 
nukenčia kai kurios kaulų čiulpų 
funkcijos, pvz., sumažėja trom-
bocitų (trombocitai – forminiai 
kraujo elementai, dalyvaujantys 
kraujavimo stabdymo procese) 
ir kitų kraujo ląstelių gamyba. 
Viena vertus, tai lyg ir nėra blo-
gai, nes gulint sulėtėja kraujo-
taka, padidėja rizika susidary-
ti krešuliams, o kraujo „skysti-
nimas“ šią riziką kaip tik suma-
žina. Deja, atsiranda kita pro-
blema. Kai kraujyje sumažėja 
trombocitų, ligoniui gali prasi-
dėti spontaniški kraujavimai, 
pvz., iš nosies, dantenų bei kitų 
gleivinių. Nors tokie kraujavi-
mai nepasižymi dideliu kraujo 
praradimu, tačiau jie gali trukti 
ilgą laiką ir tai dar labiau susil-
pnina ligonio sveikatą.

Pastaba: siekiant išveng-
ti osteoporozės, kuria sergant 
dažniau lūžta kaulai (dažniau-
siai – stuburo slanksteliai, du-
bens kaulai, šonkauliai), būtina 
taikyti nesunkius fizinius prati-
mus, taip pat valgyti maistą, ku-
riame yra pakankamai baltymų, 
kalcio, fosforo, vitaminų C ir D. 

Mažiau mėsos
Ligonio maiste turėtų būti 

mažiau mėsos, kurios vartoji-
mas lėtina žarnyno peristaltiką 
(peristaltika – kirmėliški tuščia-
vidurių organų judesiai, kuriuos 
sukelia jų lygiųjų raumenų susi-
traukimai) ir taip sutrikdyti tuš-
tinimosi funkciją (pvz., sukelti 
vidurių užkietėjimą). 

Pageidautina ligoniui duoti 
daugiau raugintų pieno produk-

tų ir neužmiršti daržovių, vaisių, 
rupios juodos duonos (turi daug 
sėlenų, padedančių išvengti vi-
durių užkietėjimo). 

Neužmirškime 
ląstelienos

Taigi, daržovės ir po jų nuro-
dyti produktai vertingi ne vien 
dėl vitaminų, mineralų ir ki-
tų cheminių medžiagų, bet dar 
ir dėl ląstelienos, kuri žarnyne 
veikia tarsi šluota. Paskaičiuo-
ta, jog kiekvienam suaugusiam 
žmogui per dieną reiktų suval-
gyti ne mažiau kaip 250 g pro-
duktų, turinčių ląstelienos.

Kai nėra apetito
Ir sveiki žmonės dėl įvairių 

priežasčių praranda apetitą, o 
ką kalbėti apie gulintį ligonį, ku-
ris neretai būna apimtas depre-
sijos, kenčia skausmus, kartais 
būna praradęs skonio pojūčius, 
patiria kitokių nemalonumų. 
Pavyzdžiui, ligonis nenori val-
gyti, nes serga burnos ertmės 
gleivinės uždegimu, naudojasi 
blogai pritaikytais dantų prote-
zais, kurie kaskart sukelia dan-
tenų skausmus. Jeigu ligonio ne-
noras valgyti trunka ilgai, reik-
tų pabandyti paaiškinti jam, jog 
mityba – labai svarbi gydymo 
dalis, kurios negali pakeisti jo-
kie vaistai ir procedūros. Be to, 
reiktų pasirūpinti tomis prie-
monėmis, kurios žadina apetitą 
ir pašalinti jį bloginančius veiks-
nius. Beje, apetitą praradę ligo-
niai geriausiu atveju tik noriau 
pusryčiauja. Bus naudingiau, jei 
pusryčiams bus patiekiami ligo-
nio mėgstami patiekalai. Tačiau 
jokiu būdu ligonis negali persi-
valgyti, taip pat nedera ilgą lai-
ką vartoti vieną ir tą patį mais-
to produktą.

Pastabos:
1. Kai nevaikštantis ligonis, 

pvz., serga diabetu, yra nutukęs 
arba labai sulysęs, taikoma gy-
dytojo paskirta atitinkama 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 gali 
suvirškinti – pienas). Užkietė-
jus viduriams (taip pat šios ne-
galės profilaktikai) reiktų var-
toti vandenyje išmirkytas džio-
vintas slyvas, gerti raugintų ko-
pūstų sultis ir neužmiršti judėti.  

Prasminga pasiūlyti ligoniui 
išgerti šiek tiek skysčių tik praė-
jus kuriam laikui po valgio. Mat 
jei geriama prieš valgį, suma-
žėja seilių poveikis virškinimo 
procesui, be to, maistas blogiau 
sukramtomas. Tikslinga ligoniui 
duoti skysčių keletą kartų per 
dieną (beje, litrą skysčių galima 
„nurašyti“ sriubai).

Kai ligonis gauna per mažai 
skysčių:

• tirštėja kraujas (tai gali turė-
ti neigiamų pasekmių ligoniams, 
sergantiems širdies, kraujagys-
lių, medžiagų apykaitos ligomis, 
patyrusiems apopleksiją (apo-
pleksija – staigus kraujo išsilieji-
mas į kokį nors organą, dažniau-
siai į galvos smegenis);

• pakenkiama kai kurioms gal-
vos smegenų funkcijoms; atsira-
dęs užmaršumas, išsiblaškymas, 
dezorientacija ir panašūs daly-
kai dažniausiai siejami su senat- 
ve, nors dėl to kartais būna kal-
tas vien tik nepakankamas van-
dens kiekis.

Pastabos:
1. Kartais ligoniai vengia 

gerti daugiau skysčių vien dėl 
to, kad tenka dažnai šlapintis 
(taip pat ir naktį) ir netgi neva-
lingai apsišlapinti. Tačiau būtent 
čia ir slypi didžiausia klaida. Mat 
dėl nepakankamo vandens kie-
kio organizme labai padidėja 
kreatino (kreatinas – organinis 
junginys, turintis azoto, sinteti-
nasi inkstuose bei kepenyse; jo 
yra raumenyse, nerviniame au-
dinyje, kraujyje; jis yra svarbus 
raumenims susitraukti) ir kai 
kurių kitų medžiagų koncen-
tracija. Šios medžiagos kaip tik 
ir sukelia padidėjusį spaudimą 
šlapimo pūslei. 

2. Jei per parą šlapimo bū-
na mažiau kaip puslitris arba iš 
viso jo nėra, – požymis, jog ser-
gama 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

Komentuojame, konsultuojame gys pačios. Tad pacientai netu-
rėtų nerimauti – jie ir toliau ka-
taraktai gydyti reikalingus lęšiu-
kus galės gauti nemokamai. 

VLK tikisi, kad gydymo įs-
taigos pirks geros kokybės lę-
šiukus ir pacientams nereikės 
ieškoti geresnių ar už juos pri-
mokėti.

Svarbu žinoti, kad už ligoni-
nėje atliktą operaciją ir jos me-
tu implantuotą lęšiuką iš paci-
ento negali būti reikalaujama 
jokio papildomo mokesčio, nes 
tai kompensuojama PSDF lėšo-
mis. Pacientas gali mokėti tik už 
savo iniciatyva pasirinktą bran-
gesnį lęšiuką, nei jam siūlo gydy-
mo įstaiga. Tokiu atveju įstaigai 
pacientas turėtų primokėti tik 
kainos skirtumą. 

VLK primena, kad pacientas 
gali laisvai pasirinkti operaci-
jas atliekančią gydymo įstaigą ir 
joje tartis dėl operacijos datos. 
Kreipiantis į įstaigą dėl operaci-
jos datos užtenka turėti akių li-
gų gydytojo (oftalmologo) siun-
timą operacijai ir būti draustam 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu (PSD).

Tokios  operaci jos ,  kai 
drumstas akies lęšiukas pakei-
čiamas dirbtiniu, atliekamos 
Santariškių klinikose, Respub- 
likinėje Vilniaus universitetinė-
je ligoninėje, Antakalnio polikli-
nikoje (Vilniuje), Centro poli-
klinikoje (Vilniuje), „SK Impeks 
Medicinos diagnostikos centre“ 
(Vilniuje), „Akių lazerinės chi-
rurgijos centre“ (Vilniuje), Akių 

ligų klinikoje „Lirema“ (Vilniu-
je), Kauno klinikose, Klaipėdos 
universitetinėje ir Respublikinė-
je Klaipėdos ligoninėje, Respu-
blikinėse Šiaulių ir Panevėžio li-
goninėse bei Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninėje.

VLK ragina neskubėti susi-
mokėti iš karto, jei to prašoma 
gydymo įstaigoje, kol pacientas 
neįsitikino, ar to tikrai reikia. Jei 
žmogus dėl prašomų priemokų 
negauna aiškaus atsakymo iš gy-
dytojo, jis gali kreiptis į įstaigos 
administraciją. Atkreipiame dė-
mesį, kad savo parašu patvirti-
nus sutikimą mokėti už tam tik- 
ras paslaugas, vėliau nebus ga-
limybės reikalauti iš įstaigos at-
lyginti patirtas išlaidas.

VLK inf.
VLK pirktų lęšiukų gydymo 

įstaigoms turėtų užtekti iki ko-
vo pabaigos, o vėliau pacientus 
jos gydys lęšiukais, kuriuos įsi-

nys, imuninė sistema, išsiderina 
medžiagų ir energijos apykaita, 
sparčiau senėja organizmas, at-
siranda nervų sistemos, psichi-
kos problemų ir vyksta kiti ne-
pageidautini reiškiniai. Prie pa-
čių sunkiausių lovos režimo su-
keltų ligų priskiriamos šios: šir-
dies ir kraujagyslių ligos, plaučių 
uždegimas, pragulos ir įvairios 
sąnarių ligos.

Raumenų atrofija
Neatliekant judesių, kurių 

metu raumenys galėtų susi-
traukti ir atsipalaiduoti, ne-
tenkama raumenų masės. Pa-
prastai toks reiškinys vadina-
mas raumenų atrofija (graikiš-
kai atrophia – nuvytimas). Tai-
gi, esant visiškam nejudrumui, 
per parą galima prarasti iki 3 % 
raumenų (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, jeigu 
po to ir atsiras galimybė judėti, 
be kitų žmonių pagalbos pats li-
gonis jau nieko negalės padaryti.

Profilaktika: padedant medi-

Siekiant išvengti šios sunkiai 
gydomos negalios, būtina imtis 
profilaktinių veiksmų:

• kuo anksčiau pradėti akty-
viuosius ir pasyviuosius prati-
mus (kaip tai padaryti, informa-
ciją suteiks gydymo įstaiga), api-
mančius (pagal galimybę) visus 
sąnarius, ypač tuos, kurie yra 
mažai judančioje padėtyje. Beje, 
svarbu vengti grubių prievarti-
nių pasyvių judesių, sukeliančių 
skausmą ir raumenų spazmus;

• esant raumenų paralyžiui ar-
ba kai sugipsuota galūnė, reikia 
teisingai parinkti galūnės padėtį;

• labai svarbu imtis veiksmų, 
kad būtų sumažintas galūnės 
sąnarių ir šalia jų esančių vietų 
skausmas.

Pastabos:
1. Kai ligonis pradeda papil-

domai tausoti skaudantį sąnarį, 
didėja to sąnario nejudrumas. 
Įsidėmėtina, jog kartu su fizi-
niais pratimais turi būti vartoja-
mi ir nuskausminamieji vaistai.

2. Jei ligonis guli nejudėda-
mas ir neatliekama kontraktūrų 
profilaktika, labai didelė tikimy-
bė, jog vieną ar keletą sąnarių iš-
tiks ankilozė (graikiškai [toliau – 
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Savanoriai bendravo su negalią turinčiais vaikais.

Vaikams pas jus– rojus
„Lietuvoje neįgaliems vai-

kams gyventi taip gera“, – savo 
įspūdžiais dalijasi Sofija iš Gru-
zijos. Mergina pasakoja, kad jos 
gimtojoje šalyje nėra senelių ar 
vaikų namų. Daugelis jų gyvena 
šeimoje – vieni šeimos (giminės) 
nariai prižiūri kitus. Deja, tai ne 
visada džiugina. Pasak Sofijos, 
7 000 negalią turinčių vaikų Gru-
zijoje nelanko mokyklos ar kitos 
ugdymo įstaigos – jie yra užsida-
rę tarp 4 sienų, nemato pasaulio. 
Pamačius, kokiomis sąlygomis 
Lietuvoje yra lavinami, prižiū-
rimi vaikai, Sofija svajoja, kad ir 
Gruzijoje būtų kažkas panašaus. 
„Grįžusi būtinai kur nors kreip-
siuosi, ką nors darysiu, kad ir pas 
mus atsirastų panašios ugdymo 
įstaigos“, – sako ji. 

Sofijai pritaria ir kiti jos bičiu-
liai – Handy iš Indonezijos sako 
buvęs maloniai nustebęs, kai pa-
matė, kokiomis šiuolaikiškomis 
techninės pagalbos priemonė-
mis pas mus naudojasi negalią 
turintys vaikai. Jie turi atskiras 
sporto, muzikos sales, relaksa-
cijos kabinetus, kuriuose – visa 
reikalinga įranga. Pasak Handy, 
tai tikrai aukšto lygio priežiūra. 
Nichy iš Tailando taip pat prita-
ria bičiuliui – pas juos tokių mo-
kyklų jai regėti neteko. 

Kinė Yang Qinyue studijuoja 
socialinį darbą. Jai neretai tenka 
lankytis senelių namuose – ten 
atlieka praktiką. Y. Qinyue sako, 
kad didžiausias jos darbas – pa-
sivaikščioti, pasikalbėti su se-
neliais, paskaityti jiems. „Tiesa, 
paprastai per pokalbį nereikia 
nieko sakyti, užtenka tik klau-
sytis“, – juokauja mergina. Ji pri-
duria, kad Kinijoje labai skiria-
si ekonominė situacija įvairiuo-
se regionuose, tokie centrai yra 
įkurti tik dideliuose miestuose. 
„Tačiau pas jus seneliams ir vy-
resnio amžiaus neįgaliesiems 
daug įdomiau, – sako mergina, 
prisiminusi apsilankymą Elek-
trėnų neįgaliųjų draugijoje. – 
Kiek daug jie gali daryti, kokių 
įvairių rankdarbių prikuria. Pas 
mus daugiausia tik vaikšto kori-
doriais ir šnekasi.“

Brazilas Leonardas pasakoja, 
kad jo dėdė turėjo Dauno sindro-
mą. Jis lankė dienos centrą. Vai-
kino teigimu, Brazilijoje didžiuo-
siuose miestuose vietų, kur pri-

Savanoriai: Lietuvoje 
neįgaliesiems labai gerai

žiūrimi neįgalieji, netrūksta, o 
štai nuošalesniuose rajonuose 
nieko panašaus nėra. Tiesa, ne-
retai galima pamatyti kurčiuo-
sius dirbant prekybos centruose. 
Tačiau tai, kas Lietuvoje sukurta 
negalią turintiems vaikams, pa-
sak Leonardo, – rojus. 

Handy sako, kad iki šiol ma-
nė Lietuvą esant Afrikoje. „Va-
žiuoji į Lituaneziją“, – sakė kai 
kurie jo artimieji. Na, o Danielis 
juokiasi, kad sulaukė patarimų 
į Lietuvą nevykti, nes čia... mirs 
nuo šalčio. Tiesa, buvo sakančių, 
kad pas mus gražios merginos 
ir geras krepšinis. Nepaisant iš-
ankstinių nuostatų, visiems sa-
vanoriams įspūdį Lietuva dau-
geliui paliko labai gerą – Vilnius 
ramus, švarus miestas, tvarkin-
gos gatvės, saugu. „Viskas vyksta 
laiku, netgi troleibusai minutės 
tikslumu atvažiuoja!“ – stebėjosi 
svečiai iš Lotynų Amerikos. „Kai 
važiuoji į Vokietiją, žinai, ko tikė-
tis, o Lietuvoje viskas buvo nau-
ja, viskas maloniai stebino“, – 
dalijosi mintimis Leonardo. Tik 
gruzinė Sofija žinojo, kur vyks-
ta – apie Lietuvą buvo girdėjusi 
labai daug gero. Vilniaus sena-
miestis merginai netgi šiek tiek 
primena Tbilisį. 

Suteikė galimybę pažinti 
pasaulį

Savanorių apsilankymas Lie-
tuvoje – organizacijos AIESEC 
ISM įgyvendinamo projekto 
„Vienas didelis pasaulis“ dalis. 
Jo koordinatorė Ieva Jankelaity-
tė pasakoja, kad ši tarptautinė 
studentų organizacija kas pusę 
metų įgyvendina įvairius sociali-
nius projektus. ISM studentai tu-
ri galimybę tobulinti savo vady-
binius, taip pat socialinius gebė-
jimus, rengiami bendri projektai 
su vaikų namų gyventojais ir kitų 
socialiai jautrių grupių atstovais. 

Prieš pusę metų gimė idėja 
suteikti galimybę negalią turin-
tiesiems pažinti kitas šalis. Ka-
dangi dauguma jų neturi galimy-
bės keliauti, nors tokiu būdu ga-
lėjo prisiliesti prie pasaulio įvai-
rovės. Ieva prisimena, kaip vaikai 
smalsiai žiūrėjo į kitokios odos 
spalvos, kitaip kalbančius žmo-
nes. Viena mergaitė, pamačiusi 
juodaodį Nichy, taip susijaudi-
no... Daugeliui mažųjų tai buvo 
nepaprasta patirtis, praplėtusi jų 
akiratį. Juo labiau kad savanoriai 
ne tik pasakojo apie savo kultūrą, 
tradicijas, maistą, rodė vėliavas, 
tautinius drabužius, bet ir žaidė 
įvairius žaidimus, kitaip pramo-
gavo kartu. Na, o savanoriams šie 
susitikimai taip pat buvo puiki 
gyvenimo patirtis, kuri galbūt ne 
tik išliks jų širdyje, bet gal kada 
nors atsilieps ir darbuose. 

Aurelija BABiNSKiENĖ

Nori susipažinti
Daug metų sergu cukriniu diabetu. Dėl šios ligos esu netekusi kojos. 
Norėčiau susirasti likimo draugų, su kuriais galėtume pabendrauti te-
lefonu, pasidalyti savo mintimis, džiaugsmais ir rūpesčiais.
Lauksiu skambučių tel. 8 647 858 87 (Šiauliai).

Klausėte-atsakome:

Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos Dokumentų 
valdymo  skyriaus vyriausioji 
specialistė Nomeda Pikelytė pa-
aiškino, kad kreiptis dėl specia-
liojo nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikio moteris tikrai 
gali, tačiau iš paties žmogaus 
aprašymo spręsti, ar šis poreikis 
bus nustatytas, nesiima.

Asmuo, turintis sveikatos 
sutrikimų, pirmiausia turėtų 
kreiptis į asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigoje jį gydantį gydy-
toją, kuris, nustatęs diagnozę 
ir atsižvelgęs į tai, kad taikant 
gydymą ir (arba) medicininės 
reabilitacijos priemones, išli-
ko organizmo funkcijų sutriki-
mų, parengs ir įteiks asmeniui 
siuntimą į Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybą (to-
liau – NDNT), medicininių tyri-
mų išrašus ir kitus dokumentus, 
informuojančius apie asmens 
sveikatos būklę.

Asmuo su prašymu nustaty-
ti specialiuosius poreikius mi-
nėtus dokumentus turi pateik-
ti NDNT (atvykus į NDNT arba 
registruotu laišku). NDNT, ga-
vusi visus reikiamus dokumen-
tus,  pagal nustatytus kriterijus 
atliks asmens specialiųjų porei-
kių vertinimą.

 
Asociacijos „Gyvastis“, kuri 

rūpinasi inkstų ligomis sergan-
čiaisiais, vadovė Ugnė Šakūnie-
nė atkreipė dėmesį, kad diali-
zuojamiems ligoniams priežiū-
ros (pagalbos) poreikis nusta-
tomas tik tuo atveju, kai Barte-
lio indeksas yra 35-50 proc., o 
slaugos poreikis – iki 30 proc. 

Specialiųjų nuolatinės slau-
gos, nuolatinės priežiūros (pa-
galbos), lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritai-

kymo išlaidų kompensacijos ir 
transporto išlaidų kompensaci-
jos poreikių nustatymo kriteri-
jų sąraše yra tokia formuluotė: 
Specialusis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis nustato-
mas asmenims, kuriems dėl labai 
didelių organizmo funkcijos su-
trikimų reikalinga nuolatinė ki-
to asmens priežiūra (pagalba) 
namuose, tvarkant asmeninį ir 
socialinį gyvenimą, pagal šiuos 
pagrindinius kriterijus: galuti-
nė (V) lėtinio inkstų nepakanka-
mumo stadija, IV laipsnio inkstų 
nepakankamumas, kai Bartelio 
indeksas 35–50 balų. Bartelio 
indeksas – testas, padedantis 
įvertinti asmens kasdienį funk-
cionavimą (judėjimą, valgymą, 
rengimąsi ir pan.) Taigi, U. Ša-
kūnienės teigimu, dažniausiai 
dializuojamiesiems šis porei-
kis nėra nustatomas, kadangi 
jie kasdienėse veiklose yra pa-
kankamai savarankiški, tačiau 
tai nereiškia, kad jiems nereikia 
priežiūros, ypač po varginančių 
dializės procedūrų. 

Pasak „Gyvasties“ vadovės, 
iki 2008-ųjų priežiūros (pagal-
bos) poreikis būdavo nustato-
mas beveik visiems dializuoja-
miesiems, bet po to viskas pa-
sikeitė. „Ne vieną kartą rašėm 
abiem ministerijoms (Sveika-
tos pasaugos bei Socialinės ap-
saugos ir darbo), NDNT, disku-
tavom su Lygių galimybių sky-
riumi, bet sprendimas nerastas. 

Beje, esant inkstų IV laips-
nio nepakankamumui (V sta-
dija, gydomas dializėmis), gali 
būti nustatytas specialusis len-
gvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis ir spe-
cialusis transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikis. 

Dializuojamiesiems  
priežiūra (pagalba) priklauso 

tik su išlygomis
Keletą savaičių Lietuvo-
je gyveno savanoriai iš 
įvairių pasaulio šalių. Jų 
tikslas buvo apsilankius 
neįgaliųjų mokyklose, jų 
priežiūros centruose pa-
pasakoti negalią turin-
tiesiems apie kitas šalis, 
supažindinti su skir-
tingomis kultūromis ir 
taip plėsti vaikų akiratį, 
paįvairinti jų laisvalaikį 
ir pan. Svečių įspūdžiai 
apie Lietuvą – patys ge-
riausi. 

Darbas su neįgaliaisiais – 
gera patirtis 

„Iki šios kelionės aš buvau 
aklas neįgaliesiems, – dalijasi 
įspūdžiais kolumbietis Danie-
lis. – Nuo šiol visai kitaip į juos 
žiūrėsiu. Tai – maistas mano 
sielai.“ Vaikinas apgailestauja, 
kad Kolumbijoje viešoji aplinka 
daug mažiau pritaikyta neįgalie-
siems. Mokyklų jiems taip pat la-
bai trūksta. 

Danielį labai sužavėjo apsi-
lankymas Verkių specialiojoje 
mokykloje-daugiafunkciame ug-
dymo centre, kur lavinami pro-
to negalią turintieji. Vaikinui pa-
darė didelį įspūdį, kaip šie vai-
kai laisvai bendrauja, kokie jie 
linksmi, kaip lengvai įsitraukia į 
žaidimus, kai kurie net angliškai 
yra pramokę. 

Tailandiečiui Nichy ir kitiems 
labiausiai atmintyje įstrigo „Vil-
ties“ specialioji mokykla. Ten pri-
žiūrimi ir ugdomi itin sunkią ne-
galią turintys vaikai. Sujaudino 
šilta mokyklos aplinka, darbuo-
tojų dėmesys kiekvienam vaikui. 
Jam pritaria ir kiti savanoriai... 
Danielis net susigraudino, prisi-
minęs, kaip tie vaikai bandė tarti 
žodžius „ačiū“, „labas“. Įdomi pa-
tirtis jam – ir apsilankymas kur-
čiųjų mokykloje: nustebino, kad 
ten – labai tylu. Ir pasirodo, kad 
labai daug galima išskaityti iš 
žmogaus veido, jo akių... 

Šiltų savanorių žodžių sulau-
kė ir „Atgajos“ specialioji moky-
kla. „Matyti, kad pas jus vaikams 
gera. Jie pasitikintys savimi, pa-
žįsta pasaulį. Ir nesvarbu, kokios 
sunkios negalios jie bebūtų“, – 
vienas per kitą pasakoja sava-
noriai, pabrėždami, kad nesiti-
kėjo tiek visko atrasti Lietuvo-
je, daugeliui iki tol visai nežino-
moje šalyje. 

Tolerancijos link

Antanina Šimkienė iš Rietavo savo laiške rašo: „Nuo 2014 
m. man diagnozuota lėtinė inkstų liga, terminalinis inkstų 
funkcijos nepakankamumas dėl intercistinio nefrito, V stadi-
ja (TLK N18,5). Atliekamos dializės 3 kartus per savaitę. 
Lydinčios ligos: išeminė širdies liga, SKA, reumatoidinis artri-
tas III-IV stadija su III laipsnio sąnarių funkcijos nepakanka-
mumu. Ar priklauso man priežiūros (pagalbos) išmoka“? 

NDNT Dokumentų valdymo  
skyriaus vyriausioji specialistė 
N. Pikelytė patikino, kad siun-
timą į Neįgalumo ir darbingu-

mo nustatymo tarnybą ir kitus 
medicininius dokumentus ga-
li rengti tiek šeimos gydytojas, 
tiek asmenį gydantis gydytojas.

Dokumentus gali parengti 
ne tik šeimos gydytojas

„Mano mama guli slaugos ligoninėje. Pastaruoju metu ji 
visiškai nesavarankiška, manau, kad galėčiau kreiptis dėl 
slaugos poreikio nustatymo. Kas turi paruošti dokumen-
tus?“ – klausia O. P. iš Kėdainių. 

www.biciulyste.lt
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (45) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/9). 
10.40 Pasaulio panorama (kart.). 
11.05 Merkel portretas. Dok. f. D. 
Britanija, 2013 m. (Subtitruota, kart.). 
12.00 VRK pirmininko Zenono Vai-
gausko spaudos konferencija. 12.35 
Savaitė (kart.).13.05 Ten, kur namai 
(2/7) N-7. 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.15 Nuodėminga 
meilė (11/13). 17.00 Akis už akį (4/18) 
N-7. 17.45 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Naisių vasara. 6 sezonas (39, 40). 
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 
22.20 Pinigų karta. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Premjera. Ten, kur na-
mai (2/7) N-7. 0.30 Akis už akį (4/18) 
(kart.) N-7. 1.15 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (kart.). 1.45 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 3.45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 4.35 Teisė ži-
noti (kart.). 5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 

Antradienis, kovo 17 d.
9.00 Komisaras Reksas (46) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/10). 
10.40 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 11.30 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (kart.). 13.05 Ten, kur 
namai (2/8) N-7. 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT ra-
dijo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.15 Nuodėmin-
ga meilė (11/14). 17.00 Akis už akį 
(5/1) N-7. 17.45 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Prem-
jera. Naisių vasara. 6 sezonas (41, 
42). 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas. 22.20 Isto-
rijos detektyvai 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Premjera. Ten, kur namai (2/8) 
N-7. 0.30 Akis už akį (5/1) (kart.) N-7. 
1.15 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 1.45 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Emigrantai (kart.). 4.35 
Specialus tyrimas (kart.). 5.20 Tau-
tos balsas (kart.). 

Trečiadienis, kovo 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (47) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/11). 
10.40 Emigrantai (kart.). 11.30 Delfi-
nai ir žvaigždės (kart.). 13.05 Ten, kur 
namai (2/9) N-7. 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Nuodėminga mei-
lė (11/15) 17.00 Akis už akį (N-7. 5/2) 
17.45 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. Naisių va-
sara. 6 sezonas (43, 44). 19.30 Gyve-
nimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Auk-
sinis protas. 22.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Premjera. Ten, kur namai (2/9) 
N-7. 0.30 Akis už akį (5/2) (kart.) N-7. 
1.15 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 1.45 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Gyvenimas (kart.). 4.35 
Auksinis protas (kart.). 

Ketvirtadienis, kovo 19 d.
9.00 Komisaras Reksas (48) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (5/12). 
10.40 Gyvenimas (kart.). 11.30 Auk-
sinis protas (kart.). 12.45 Mokslo eks-
presas (kart.). 13.05 Ten, kur namai 
(2/10) N-7.  14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo 
žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Nuodėminga mei-
lė (11/16). 17.00 Akis už akį (5/3) N-7. 
17.45 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. Naisių va-
sara. 6 sezonas (45, 46). 19.30 Tikri 
vyrai. Realybės dokumentika. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lote-
rija „Perlas“. 21.30 Premjera. Du gy-
venimai. Drama. Vokietija, Norvegi-
ja, 2012 m. N-14. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Premjera. Ten, kur na-
mai (2/10) (kart.) N-7. 0.30 Akis už 

akį (5/3) (kart.) N-7. 1.15 Muzikinis 
projektas „Dainų daina“ (kart.). 1.45 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 Del-
finai ir žvaigždės (kart.). 5.20 Durys 
atsidaro (kart.). 

Penktadienis, kovo 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (49) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (6/1) 
10.40 Bėdų turgus (kart.). 11.30 Sti-
lius (kart.). 12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 13.10 Tikri vyrai 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.15 Nuodėminga meilė 
(11/17). 17.00 Akis už akį (5/4) N-7. 
17.45 Tautos balsas. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Del-
finai ir žvaigždės 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 20.59 Loterija 
„Perlas“. 21.00 Duokim garo! 22.40 
Rokis 3. Veiksmo drama. JAV, 1982 
m. N-14. 0.30 Akis už akį (5/4) (kart.) 
N-7. 1.15 Koncertas „Nerijai – 40“. 
3.20 Tikri vyrai (kart.). 4.05 Mokslo 
ekspresas (kart.). 4.20 Duokim ga-
ro! (kart.). 

Šeštadienis, kovo 21 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 
7.45 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Mūsų 
kaimynai marsupilamiai (3/19). 9.30 
Pasimatuok profesiją. 10.15 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.10 
Durys atsidaro. 11.40 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimo kelias 5 d. 13.00 
Inspektorius Luisas (4/1) N-7. 14.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota). 15.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Sveikinimų koncertas. 18.40 Bėdų 
turgus. 19.30 Stilius. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“ 22.40 
Da Vinčio demonai 1 (1/5–6) (Subti-
truota) N-14. 0.30 Šventė Kvėdarno-
je. 2.15 Klausimėlis.lt. 2.35 Inspekto-
rius Luisas (4/1) (kart.) N-7. 4.10 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Sekmadienis, kovo 22 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.30 Girių horizontai. 
9.00 Premjera. Animalija (11). 9.25 
Premjera. Vakavilis (21). 9.50 Dže-
ronimas 2 (2/5). 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/13). 10.25 Gustavo enciklo-
pedija (Subtitruota). 10.55 Leonardas 
(2/2–3) 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 1 d. Taro 
dykuma. Šventieji smėlynai (subti-
truota). 13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl (1/2) N-7. Žmog-
žudystė klebonijoje. 14.30 Šaronas. 
Dok. f. Izraelis, 2008 m. (Subtitruota). 
15.30 Tautos balsas (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Krepšinis. LKL čempionatas. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ – Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pano-
rama 19.55 Savaitė 20.30 Panorama. 
21.00 Giminės po 20 metų. Daugia-
serijinis vaidybinis f. (1). 21.50 Šokis 
ant ašmenų (3) N-7. 23.30 Auksinis 
protas (kart.). 00.45 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marpl 1. D. Bri-
tanija, 2004 m. (1/2) Žmogžudystė 
klebonijoje (kart.) N-7. 2.20 Pinigų 
karta (kart.). 3.10 Pasaulio panora-
ma (kart.). 3.35 Savaitė (kart.). 4.05 
Giminės po 20 metų (1) (kart.). 4.55 
Bėdų turgus (kart.). 

JAV, 2012 m. N-7. 1.05 Kerštas (9) 
N-14. 2.00 Aferistas (5) N-7. 2.50 Pa-
skutinis iš vyrų (18, 19) N-7. 3.40 Cho-
ras (13) N-7. 4.30 Nepaprasti daiktai 

Antradienis, kovo 17 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.26 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (23) N-7. 7.25 Simp-
sonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Moterys me-
luoja geriau (61, 62). N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2057). 10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (17) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (17). 13.30 Legenda apie Ko-
rą (17) N-7. 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (8). 14.30 Simpsonai (2, 3) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (18) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę. N-7. 
20.30 VIP (26) N-7. 21.00 Reziden-
tai (36) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Transporteris (11) N-14. 23.10 
Krizė (8) N-14. 0.10 Kastlas (3) N-7. 
1.10 Kerštas (10) N-14. 2.00 Aferis-
tas (6) N-7. 02.50 Paskutinis iš vyrų 
(20) N-7. 3.15 Paskutinis iš vyrų (21) 
N-7. 3.40 Choras (14) N-7. 

Trečiadienis, kovo 18 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (2, 3) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (63, 64) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2058). 10.00 
Ekstrasensai detektyvai (18) N-7. 
11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 Ra-
gai ir kanopos sugrįžta (18). 13.30 
Legenda apie Korą (18) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). 14.30 
Simpsonai (4, 5) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (19) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pakartok! N-7. 21.00 Rezidentai (37) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 
Vikingų loto. 22.10 Šalta dienos švie-
sa. Trileris. JAV, Ispanija, 2012 m. 
N-7. 0.00 Elementaru (24) N-7. 1.00 
Kerštas (11) N-14. 1.50 Aferistas (7) 
N-7. 2.40 Paskutinis iš vyrų (22) N-7. 
3.05 Rimti reikalai (1) N-14. 3.35 Cho-
ras (15) N-7. 

Ketvirtadienis, kovo 19 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (4, 5) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (65, 66) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2059). 10.00 
Paskutinis iš Magikianų (29, 30) N-7. 
11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (19). 13.30 Legenda 
apie Korą (19) N-7. 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (10). 14.30 Simpso-
nai (6, 7) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (20) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas be 
taisyklių. N-7. 21.00 Rezidentai (38) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Drakono sūnus. Veiksmo f. JAV, Ki-
nija, 2006 m. N-7. 0.00 Kaulai (23) 
N-14. 1.00 Kerštas (12) N-14. 1.55 
Aferistas (8) N-7. 2.45 Rimti reikalai 
(2) N-14. 3.10 Rimti reikalai (3) N-14. 
3.35 Choras (16) N-7. 

Penktadienis, kovo 20 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (6, 7) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (67, 68) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2060). 10.00 
Paskutinis iš Magikianų (31, 32) N-7. 
11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (20). 13.30 Legenda 
apie Korą (20) N-7. 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (11). 14.30 Simpso-
nai (8) N-7. 15.00 Simpsonai (9) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (21) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.15 Kaip 
ant delno. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Bembis. Animacinis f. JAV, 1942 m. 
21.00 Fantastiškas ketvertas. Sida-
brinio banglentininko iškilimas. Veiks-
mo, nuotykių f. JAV, Vokietija, Didžioji 
Britanija, Kanada, 2007 m. N-7. 22.50 
Pikčiausias žmogus Brukline. Kome-
dija. JAV, 2014 m. N-14. 0.30 Nepa-
dorus pasiūlymas. Drama. JAV, 1993 
m. N-14. 2.40 Choras. Koncertas. Mu-
zikinis - dokumentinis f. JAV, 2011 m.

Šeštadienis, kovo 21 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Re-

dakajus (23) N-7. 6.55 Bidamanų tur-
nyras (22) N-7. 7.25 Mažylių nuotykiai 
(16). 7.55 Būrys (23) N-7. 8.30 Būrys 
(24) N-7. 9.00 Svajonių ūkis. 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Mitybos ir spor-
to balansas. 11.00 Laikas keistis (3). 
11.30 Žiurkių lenktynės. Komedija. 
JAV, Kanada, 2001 m. N-7. 13.50 Gy-
venimo bangos (21) N-7. 16.20 Eks-
trasensai detektyvai (19) N-7. 17.20 
Svajonių nuotaka N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Dantukų fėja. Komedija. 
JAV, 2010 m. 19.30 Pertraukoje – Eu-
rojackpot. 21.10 Nevaldoma grėsmė. 
Veiksmo trileris. JAV, 2010 m. N-14. 
23.05 Aleksas Krosas. Kriminalinė 

Pirmadienis, kovo 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (13). 
7.00 Tomas ir Džeris (32) (kart.). 7.25 
Madagaskaro pingvinai (25) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(159) N-7. 8.50 Loch Neso paslap-
tis (1, 2) (kart.) N-7. 12.35 Pramušt-
galviai. Animacinis f. JAV, 1998 m. 
(kart.). 14.10 Bėgantis laikas (27) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... Iki.... 
21.00 Juodos katės (8) N-7. 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS Bė-
glys. Veiksmo f. JAV, 1993 m. N-7. 
0.50 Nikita (18) N-7. 1.45 Karališkos 
kančios (7) N-7. 2.40 Programos pa-
baiga. 2.45 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, kovo 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (14). 
7.00 Tomas ir Džeris (33). 7.25 Tomo 
ir Džerio pasakos (5) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (160) N-7. 
8.50 Prezidento šuo (kart.) F. šeimai. 
JAV, 2010 m. 10.55 Guru. Komedi-
ja. JAV, 1998 m. (kart.). 13.15 Tomas 
ir Džeris (34). 13.45 Madagaskaro 
pingvinai (26). 14.10 Bėgantis laikas 
(28) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.00 Juodos ka-
tės (9) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Vienveidis. Veiks-
mo trileris. JAV, 2001 m. N-7. 23.55 
Sekso magistrai (2) N-14. 1.00 Nikita 
(19) N-7. 1.55 Karališkos kančios (8) 
N-7. 2.50 Programos pabaiga. 2.55 
Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, kovo 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (15). 
7.00 Tomas ir Džeris (34) (kart.). 7.25 
Madagaskaro pingvinai (26) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(161) N-7. 8.55 24 valandos (kart.) 
N-7. 10.15 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
11.40 Nuo... Iki... (kart.). 12.25 KK2 
(kart.) N-7. 13.15 Tomas ir Džeris 
(35). 13.45 Kempiniukas Plačiakelnis 
(1). 14.10 Bėgantis laikas (29) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.00 Gyvenimo receptai 
2 (10) N-7. 21.00 Juodos katės (10) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Apgaulė. 
N-14. Veiksmo f. JAV, 2013 m. 0.05 
Sekso magistrai (3) N-14. 1.05 Nikita 
(20) N-7. 2.00 Karališkos kančios (9) 
N-7. 2.55 Programos pabaiga. 3.00 
Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, kovo 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (16). 
7.00 Tomas ir Džeris (35) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (1) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(162) N-7. 8.55 24 valandos (kart.) 
N-7. 10.15 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
11.40 Pagalbos skambutis (kart.) 
N-7. 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 To-
mas ir Džeris (36). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2). 14.10 Bėgantis 
laikas (30) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.00 Juodos katės (11) N-7. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Sumokėti viską. Kriminalinė drama. 
JAV, 1999 m. N-7. 0.15 Sekso ma-
gistrai (4) N-14. 1.20 Nikita (21) N-7. 
2.15 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
2.45 Programos pabaiga. 2.50 Lietu-
va Tavo delne. 

Penktadienis, kovo 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (17). 
7.00 Tomas ir Džeris (36) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (2) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (163) N-7. 8.55 K11. Komisarai 
tiria. Mirtinas kėlinys. N-7. 9.35 K11. 
Komisarai tiria. Milijono vertės san-
doris. N-7. 10.15 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.40 Gyvenimo receptai 2 (10) 
(kart.) N-7. 12.40 KK2 (kart.) N-7. 
13.15 Tomas ir Džeris (37). 13.45 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 14.10 
Bėgantis laikas (31) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.05 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Pa-
ramos akcija Gelbėkit vaikus. 23.20 
Įkaitas. Veiksmo f. JAV, 2000 m. 
N-7. 2.05 Sumokėti viską. Kriminali-
nė drama. JAV, 1999 m. (kart.) N-7. 
4.00 Programos pabaiga. 4.05 Lietu-
va Tavo delne. 

Šeštadienis, kovo 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (4). 6.55 Žmo-
gus-voras (4). 7.20 Smalsutė Dora 
(4). 7.45 Agentas Šunytis (4). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (4). 8.35 To-
mo ir Džerio pasakos (6). 9.00 Star-
tas. 9.30 Pingviniuko Lolo nuoty-
kiai 2. Animacinis f. Japonija, Rusi-
ja, 1987 m. 9.50 KINO PUSRYČIAI 
Pramuštgalviai Paryžiuje. Animaci-
nis f. JAV, Vokietija, 2000 m. 11.20 
Gepardas, vardu Duma. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2005 m. 13.20 Operaci-
ja Dramblio pergabenimas. Nuotykių 
f. JAV, 1995 m. 15.25 Čiauškutė (5) 
N-7. 17.25 Didingojo amžiaus paslap-
tys. Mohačo pergalė ir didieji žygiai. 
Dok. f. Turkija, 2014 m. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Tėčio dienos rū-
pestis. Veiksmo komedija. JAV, 2003 
m. 20.55 PREMJERA Kvailių apsau-
ga. Kriminalinė komedija. JAV, 2008 
m. N-7. 22.50 Pasmerktieji. Veiksmo 
trileris. JAV, 2007 m. N-14. 1.05 Įkai-
tas. Veiksmo f. JAV, 2000 m. (kart.) 
N-7. 3.40 Programos pabaiga. 3.45 
Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, kovo 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (5). 6.55 Žmo-
gus-voras (5). 7.20 Smalsutė Dora 
(5). 7.45 Agentas Šunytis (5). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (5). 8.35 To-
mo ir Džerio pasakos (7). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 9.30 Mes pa-
čios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Čihua-
hua kailyje. F. šeimai. JAV, 2010 m. 
11.45 Nortas. Komedija šeimai. JAV, 
1994 m. 13.20 Įsimylėjęs iki ausų. 
Romantinė komedija. JAV, 2010 
m. N-7. 15.00 Čiauškutė (6) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Te-
leloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.10 Nesunaikinami 2. Veiksmo f. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.10 PREMJE-
RA Žmogus, pakeitęs viską. Biogra-
finė drama. JAV, 2011 m. N-7. 2.50 
Programos pabaiga. 2.55 Lietuva 
Tavo delne. 

Pirmadienis, kovo 16 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (25) (kart.) 
N-7. 9.00 Bosas (23, 24) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (416) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (282) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(28). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(283) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Visa 
menanti (5) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(40) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (6) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Lėktuvo 
užgrobimas. Veiksmo f. JAV, 2011 m. 
N-14. 23.15 Strėlė (4) N-7. 0.15 Visa 
menanti (5) (kart.) N-7. 1.10 Prokuro-
rų patikrinimas (283) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Antradienis, kovo 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (40) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (17, 18) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (417) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (283) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (6) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (29). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (284) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vi-
sa menanti (6) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (41) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 

(7) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 My-
lėk ir tikėk. Romantinė komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 0.00 Strėlė (5) N-7. 0.55 
Visa menanti (6) (kart.) N-7. 1.50 Pro-
kurorų patikrinimas (284) (kart.) N-7. 
2.55 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, kovo 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (41) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (19, 20) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (418) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (284) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (7) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (30). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (285) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vi-
sa menanti (7) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (42) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 
(8) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Ro-
mantikai. N-7. Romantinė komedija. 
JAV, 2010 m. 23.20 Strėlė (6) N-7. 
0.20 Visa menanti (7) (kart.) N-7. 1.15 
Prokurorų patikrinimas (285) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, kovo 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (42) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (419) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (285) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (8) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (31). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (286) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Visa menanti (8) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (43) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (9) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 
Ilgakojis Džekas. Nuotykių komedija. 
Australija, JAV, 2003 m. 23.10 Strėlė 
(7) N-7. 0.10 Visa menanti (8) (kart.) 
N-7. 1.05 Prokurorų patikrinimas 
(286) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, kovo 20 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (43) (kart.) 
N-7. 9.00 Ilgakojis Džemas. Nuoty-
kių komedija. Australija, JAV, 2003 
m. (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(420) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (286) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir 
turi vaikų (9) (kart.) N-7. 14.45 Ameri-
kos talentai (32). 15.45 Prokurorų pa-
tikrinimas (287) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Patrulis (kart.) N-7. 19.00 Amerikie-
tiškos imtynės (5) N-7. 21.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21.30 Tikras tei-
singumas. Mirtina sankryža. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2010 m. N-14. 23.15 
Sostų karai (5, 6) N-14. 1.25 Prokuro-
rų patikrinimas (287) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, kovo 21 d. 
7.00 Amerikos talentai (31, 32) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Baltijos vilkikų tempimo čempionatas. 
2014 m. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 
Statyk! 13.00 Džiunglių princesė Ši-
na (4) N-7. 14.00 Šeimynėlė (95–98) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Laukinis (1) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos (1) N-7. 19.00 Dainuok 
mano dainą. 21.00 MANO HEROJUS 
Nakties sargyba. Veiksmo trileris. Di-
džioji Britanija, JAV, Kroatija, 1995 m. 
N-14. 23.05 AŠTRUS KINAS Zombių 
žemė. Siaubo komedija. JAV, 2009 
m. N-14. 0.45 Didžiojo sprogimo te-
orija (9, 10) N-7. 1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, kovo 22 d. 
7.00 Mistinės istorijos (1) (kart.) 

N-7. 8.00 Brydės (kart.). 8.30 Tau-
ro ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
10.00 Pasaulis X. N-7. 11.00 Sveika-
tos kodas. 12.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Pasaulio keistuoliai (4) N-7. 
13.00 Sveikinimai. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis 
(2) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (2) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Ka-
tie Fforde. Šuolis į laimę. Romantinė 
drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
Kortų namelis (11, 12) N-14. 23.00 
Nuošali vieta mirti. Veiksmo f. Didžioji 
Britanija, 2011 m. N-14. 1.05 Didžio-
jo sprogimo teorija (11, 12) N-7. 1.55 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

drama. JAV, 2012 m. N-14. 1.15 Ne-
leisk man išeiti. Drama. D.Britanija, 
JAV, 2010 m. N-14. 3.05 Puikus vaka-
ras mirti. Trileris. JAV, 2003 m. N-14. 

Sekmadienis, kovo 22 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Re-

dakajus (24) N-7. 6.55 Bidamanų tur-
nyras (23) N-7. 7.25 Mažylių nuotykiai 
(17). 7.55 Būrys (25) N-7. 8.30 Būrys 
(26) N-7. 9.00 Statybų TV. 9.30 Ne-
paprasti daiktai. 10.00 Virtuvės isto-
rijos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 Pa-
siklydę girioje. Filmas šeimai. JAV, 
2009 m. N-7. 13.10 Gyvenimo ban-
gos (22) N-7. 15.45 Ekstrasensai de-
tektyvai (20, 21) N-7. 17.55 Aš – sti-
listas! 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Chorų ka-
rai. 22.30 Profesionalai. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2011 m. N-14. 0.50 Auksi-
nė akis. Nuotykių f. Didžioji Britanija, 
JAV, 1995 m. N-7. 

Pirmadienis, kovo 16 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (21, 22) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (59, 60) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2056). 10.00 
Ekstrasensai detektyvai (16) N-7. 
11.00 Paukšteli, spruk. Nuotykių ko-
medija. JAV, 1990 m. N-7. 13.30 
Legenda apie Korą (16) N-7. 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). 14.30 
Simpsonai (23). N-7. 15.00 Simpso-
nai (1) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (17) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Puolusių an-
gelų miestas (3) Lietuva, TV f., 2015 
m. N-7. 20.30 Farai. N-7. 21.00 Rezi-
dentai (35) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Apsukrios kambarinės (4) 
N-14. 23.10 Privati praktika (8) N-7. 
0.10 Kastlas (2). Kriminalinė drama. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kauno greitosios pagalbos sto-
tyje savanoriu dirbantis 24 me-
tų afrikietis Laurienas Niyitan-
ga jau negyvens iš itin skurdžių 
58 eurų mėnesio pajamų. Jam 
darbą pasiūlė barą senamiesty-
je įsteigęs neregys. 

Prieš pusantrų metų Kau-
ne apsigyvenęs ir studijuojan-
tis bei savanoriaujantis našlaitis 
iš Ruandos L. Niyitanga ilgą lai-
ką nesėkmingai ieškojo darbo. 
Darbdaviai tiesiai nesakydavo, 
kad kalta odos spalva, bet vai-
kinas pats tai nujausdavo. Ne-
seniai Laurienui darbą pasiūlė 
Vilniaus gatvėje veikiančio ba-
ro „Startas“ savininkas 31 metų 
Antanas Padegimas. L. Niyitan-
gu pagal lankstų grafiką dirbs 
barmenu ir padavėju. 

„Sužinojęs apie sunkiai besi-
verčiantį juodaodį jaunuolį, nu-

sprendžiau jam padėti. Prieš de-
šimtmetį patyręs traumą, prara-
dau regėjimą. Man pačiam teko 
išgyventi nelengvus laikus, jaus-
ti diskomfortą dėl visuomenės 
požiūrio, jog esi kitoks nei dau-
guma jos narių. Suprantu, ką 
tenka patirti ir šiam vaikinui, 
kuris ilgą laiką nerado darbo. Nė 
vienas darbdavys jam juk į akis 
nepasakys, kad dėl nesėkmingų 
paieškų galbūt kalta odos spal-
va – sugalvojama kitų priežas-
čių“, – pasakojo A. Padegimas.

Darbas pirmakursiui nesu-
trukdys siekti paramediko dip- 
lomo Karaliaus Mindaugo pro-
fesinio mokymo centre ir nepri-
vers mesti savanorystės Greito-
sios pagalbos stotyje. Laurieno 
svajonė – tapti gydytoju. Jis keti-
na tęsti studijas Lietuvos sveika-
tos mokslų universitete.

Juodaodžiui pagalbos ranką 
ištiesė neregys

Neįgaliųjų 
sportas

Lrytas.lt galime perskaityti Vygando Trainio pasakotą 
pamokomą istoriją.

Į šventinį renginį, skirtą 
Lietuvos parolimpinio 
komiteto (LPOK) jubilie-
jui paminėti, susirinko 
neįgaliųjų ir parolim-
pinio sporto pradinin-
kai, veteranai, geriausi 
Lietuvos neįgalūs spor-
tininkai, jų treneriai, 
medikai, federacijų ir 
klubų, parolimpinio ko-
miteto vadovai. LPOK 
prezidentas Vytautas 
Kvietkauskas pasidžiau-
gė, kad 25 Parolimpinio 
komiteto veiklos metai 
subūrė neįgalius spor-
tininkus ir jiems pri-
jaučiančiuosius į vieną 
darnią šeimą, kur visus 
vienija bendra tikslas. 

Lietuvoje nevyriausybinės or-
ganizacijos kviečia kurti laiki-
no atokvėpio įstaigas neįgalius 
asmenis prižiūrintiems artimie-
siems. Jų atstovai mano, kad pi-
nigų yra, tik jie ne taip paskirs-
tomi.

Pasak Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkės Kristinos Miškinienės, 
socialinė piniginė parama per-
duota savivaldybėms, tad lai-
kas pradėti lėšas naudoti socia- 
linei sričiai, tiems žmonėms, ku-
riems labai reikia paslaugų. In-
dividualių paslaugų praktika, 
pasak K. Miškinienės, Europos 
valstybėse vis labiau įsigali, kai 
paslauga suteikiama laiku, pagal 
žmogaus poreikį ir užtikrinant 
tų paslaugų tvarumą. Ji pabrė-
žė, kad iki šiol Seime nėra įre-
gistruota Vaikų teisių apsaugos 
pagrindų naujo įstatymo redak-
cija, būtent jame turėtų būti re-
glamentuojama ši taip visiems 
reikalinga laikinojo atokvėpio 
artimiesiems paslauga.

Lietuvos sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ asociacijos vadovė Dana Mi-
galiova tikisi, kad pagaliau visi 
įstatymai ir poįstatyminiai ak-
tai bus įgyvendinami. „2014 m. 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos duomenimis, priėmi-
mo į socialinės globos namus 
laukia 146 žmonės. Kada jie ten 
pateks?.. Savivaldybėse nesiku-
ria alternatyvios, bendruome-
ninės paslaugos. Manau, atėjo 
pats laikas taikyti mišrų finansa-
vimo modelį. Valstybė turi įkvė-
pus oro pasakyti, kad galbūt 10 
metų reikės finansuoti dvi sis-
temas – senąją (nes neuždary-
si institucijų per vieną dieną) ir 
naują (bendruomeninių paslau-
gų plėtra). Būtina sudaryti sąly-
gas gyventi žmogui bendruome-

nėje ir kad tėvai nebūtų privers-
ti atiduoti savo vaikų, brolių, se-
serų, mamų, tėvelių į tas dideles 
socialinės globos įstaigas“, – pa-
brėžė D. Migaliova.

Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto Psichiatrijos klini-
kos profesorius Arūnas Germa-
navičius sako, jog ilgalaikės glo-
bos įstaigos yra neefektyvios – 
jos naudoja labai daug lėšų ir 
galutinis jų rezultatas nėra in-
tegracija į visuomenę. 

Pasak D. Migaliovos, Estijo-
je laikino prieglobsčio paslau-
ga teikiama važinėjant į namus. 
„Apmokėjimas yra integruotas, 
nes kartais prie socialinių pas-
laugų žmogui reikia ir medici-
ninių. Islandijoje šios paslau-
gos teikiamos įvairiai – vienur 
tai yra butas, kur atvažiuoja po 
pamokų vaikai ar suaugę, spe-
cialistai juos prižiūri. Kitur da-
liai žmonių, kurie negali palikti 
namų, paslauga teikiama jų na-
muose. Ši paslauga labai popu-
liari Škotijoje. Ten įprasta, kad 
pats neįgalus žmogus, nuspren-
dęs pailsėti nuo savo artimųjų, 
apsigyvena vadinamuosiuose 
hospisuose, ten bendrauja su 
draugais, važinėja iš ten į dar-
bą“, – sakė D. Migaliova.

Kol kas laikinojo atokvėpio 
tarnybą turi tik Vilnius. Ji, deja, 
netenkina visų specialiųjų po-
reikių turinčių asmenų poreikių. 
Vilniaus pensione ir Klaipėdos 
kūdikių namuose organizuoja-
ma trumpalaikė globa labai ma-
žiems vaikams. Laikinojo ato-
kvėpio artimiesiems paslaugos 
poreikis buvo tiriamas 20-yje 
šalies savivaldybių. Kiekvieno-
je savivaldybėje 15-20 žmonių 
norėtų gauti šią paslaugą. Pasak 
D. Migaliovos, artimiausiu metu 
ši paslauga gali atsirasti Utenos, 
Šilutės ir Trakų savivaldybėse.

Ar neįgaliųjų šeimos 
pagaliau sulauks atokvėpio?
Daiva Ausėnaitė vlmedicina.lt pristato galimybes teikti 
naujas paslaugas neįgaliesiems. 

LPOK pasveikinti atvyko sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė 
Algimanta Pabedinskienė, Kūno 
kultūros ir sporto departamen-
to direktorius Edis Urbanavičius, 
Seimo jaunimo ir sporto reikalų 
komisijos pirmininkas Juras Po-
žėla, Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto prezidentė Daina 
Gudzinevičiūtė, pirmasis LPOK 
prezidentas Jonas Mačiukevi-
čius, Lietuvos olimpinės akade-
mijos prezidentas Artūras Povi-
liūnas, VšĮ „Sveikas miestas“ va-
dovas Mantas Paulauskas, Latvi-
jos ir Baltarusijos parolimpinių 
komitetų vadovai. Sveikinimus 
atsiuntė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, premjeras Algirdas 
Butkevičius, Tarptautinio paro-
limpinio komiteto prezidentas 
seras Filipas Kravenas ir Euro-
pos parolimpinio komiteto pre-
zidentas Džonas Petersonas.

Renginyje sveikinimo žodį 
tarė ir pranešimą  apie parolim-
pinio sporto istoriją ir dabar-
tį perskaitė LPOK prezidentas 
V. Kvietkauskas, beje, šioje sri-
tyje iš viso (su 1 kadencijos per-
trauka) dirbantis jau 20 metų. 
Jis pabrėžė, kad turime kuo di-
džiuotis. Per LPOK veiklos me-
tus iškovota 30 medalių vasa-
ros parolimpinėse žaidynėse (4 
aukso, 11 sidabro ir 15 bronzos) 
ir daugybė – Pasaulio ir Europos 
čempionatuose. Kaip didelį pa-
siekimą savo sveikinime LPOK 
205-mečio proga tai įvardijo ir 
Tarptautinio parolimpinio ko-
miteto prezidentas F. Kravenas. 

LPOK generalinis sekreto-
rius Gintaras Zavadckis išsky-
rė sportininkus, iškovojusius ne 
vieną medalį paties aukščiau-
sio lygio varžybose ir neįgalių-
jų sportą garsinusius ne vienus 
metus. Ypač pagarbos verti bu-
vęs LPOK prezidentas Vytau-
tas Girnius, lengvaatlečiai Sigita 
Markevičienė, Rolandas Urbo-
nas, Aldona Grigaliūnienė, Mal-
da Baumgartė.

V. Kvietkausko teigimu, pas-
taruoju metu daug dėmesio ski-
riama naujų jaunų sportinin-
kų, galinčių pakeisti veteranus, 
paieškai. Pasak jo, neįgalieji pa-
ramą gali gauti tik tada, kai jau 
yra iškovoję medalių. Tačiau to-
kių sportininkų nėra daug, nes 

Lietuvos parolimpinis 
komitetas paminėjo 

25 metų jubiliejų

parolimpiniame sporte išbū-
nama palyginti ilgai, kai kurio-
se sporto šakose gerų rezulta-
tų pasiekia net 50-mečiai. Na, o 
rasti naujų perspektyvių spor-
tininkų, galinčių pakeisti vete-
ranus, nėra lengva. Daugiausia 
jų ateina iš profesionalaus spor-
to, kai ištinka negalia. Šiuo me-
tu LPOK finansiškai remia 5 jau-
nus sportininkus, iš kurių ateity-
je tikimasi gerų rezultatų. Be to, 
šiemet Lietuvoje bus surengtos 
Baltijos valstybių jaunimo var-
žybos, kur ypatingas dėmesys 
taip pat bus skirtas pradedan-
tiesiems. V. Kvietkauskas kvie-
čia negalią turinčius jaunuolius, 
vaikus aktyviai sportuoti, jung-
tis prie sporto klubų. Tai, pasak 
jo, ne tik nauda kūnui, bet ir ben-
dravimas, ir galimybės pamaty-
ti pasaulį, įgyti savarankišku-
mo. Juolab kad valstybė neįga-
liųjų sportą remia. V. Kvietkaus-
kas pasidžiaugė, kad atsiranda ir 
naujų sporto šakų. Neseniai prie 
parolimpiečių prisijungė irkluo-
tojas. Atsirado perspektyva su-
burti komandą ir žiemos sporto 
parolimpinėms varžyboms – tre-
niruojasi būrelis akmenslydžio 
entuziastų ir netrukus įvyks šios 
rungties Lietuvos čempionatas. 

G. Zavadckis atkreipė dėme-
sį, kad parolimpinis sportas su-
siduria su vis didesniais iššū-

kiais: iškovoti medalių neįgalių-
jų sporte tampa vis sunkiau, jis 
tampa vis profesionalesnis. Jei 
anksčiau užtekdavo rasti gerą 
sportininką ir per kokius 5 me-
tus buvo galima laimėti medalį, 
dabar to nebeužtenka. Be to, ne-
įgaliųjų sportas ir savo išlaidom 
mažai besiskiria nuo sveikųjų: 
vienam žmogui išvykti į tarp-
tautinio lygio varžybas kainuo-
ja 850 Eur. Vis labiau tobulėja ir, 
žinoma, brangiau kainuoja spor-
tininkų įranga, pagalbinės prie-
monės (vežimėliai, protezai ir 
pan.). Be valstybės paramos čia 
neįmanoma išsiversti. Vis dėlto, 
pasak G. Zavadckio, džiugu, kad 
neįgaliųjų sportas vis labiau pri-
pažįstamas, vis daugiau pastebi-
mas ir gerbiamas. Ypač svarbu, 
kad tai atsispindi ir teisiame re-
glamentavime. Didelis žingsnis 
tai, kad pernai neįgaliųjų trene-
riai jau gavo finansavimą. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentė D. Gudzi-
nevičiūtė, V. Kvietkauskui įteiku-
si prizą „Citius. Altius. Fortius“, 
pabrėžė: „Parolimpinis komite-
tas – mūsų partneriai, draugai. 
Linkiu sportininkams ryžto, ne-
sustoti vietoje. Visi laukia meda-
lių, bet svarbiausia – ką darome 
kiekvieną dieną padėdami vie-
ni kitiems“. 

Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius E. Urbanavičius pasveiki-
no neįgaliųjų sporto vadovus.

D. Gudzinevičiūtė V. Kvietkauskui įteikė prizą „Citius. Altius. Fortius“.

Į šventinį reginį susirinko daug neįgaliųjų sporto atstovų ir jų bičiulių.

Emilija STONKUTĖ
Alfredo Pliadžio nuotr

2015 m. kovo 12–18 d., Nr. 10 (1249), „Bičiulystė“7 psl.



Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

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

Pastebėjimas
Mąstom giliau, 
Matom toliau, 
Jaučiam aštriau 
Kalbam mažiau.

Nebesušilsim
Nebesušilsim.
Artumo skutus
Nešioja vėjas,
Slidinėjantis
Ant gruodo aslos,
Perdien suplūktos
Negerų žodžių. 

Patarimas
Neatversk savo širdies 
Tarsi knygos
Bet kam, – 
Nemokantys skaityti 
Išplėšys lapus
Su paveikslėliais.

Negi „ačiū“  
nutylėsi?
Suglamžė laikas mūsų veidus,
Netektimis suraižė širdis,
Klaidos menkiausios neatleido,
Tylių troškimų neišgirdo. 

Bet negi „ačiū“ nutylėsi 
Sparnams nuo vėtrų papilkėjus?
Už savo lemtį graudžiai šviesią, 
Už tuos, kurie tiesiog mylėjo.

Už šaukštą meduje deguto 
Ar pyktyje galąstą žodį,
Net tai, kad nugarą atsuko
Žmogus, svarbiausiu tau atrodęs. 

Už sielai pamoką kiekvieną 
Kelionėje į stiklo kalną.
Už šitą baltą baltą dieną,
Žibuoklių dvelksmą vėjy švelnų. 

Dar vakaras toli 
Dar vakaras toli, paveikslą įpusėjai
Su vėjo sutaršytais medžiais pakelėj.
Akimirką – vis vien, kad saulės nesuspėjai
Lyg paukščio patupdyti debesų tankmėj.

Akimirką – vis vien, nes skausmas ima viršų, – 
Susigyvent su juo ar tyliai pasiduot?
Teptukas per sunkus, kai nebeklauso pirštai,
Kai ligi lubų žodžiai padriki maldos.

Jei būti stipresni, nei esame, privalom, 
Nenutapytas paukšti, sieloje pragysk!
Akimirka tamsi negali trukt be galo, –
Neleisk sau abejoti – ją pakeis šviesi.

Tik potėpiai keli, nuščiuvo siautęs vėjas,
Brendi žvilgsniu per drobėj gelstančius lapus.
Yra tik ši diena, yra tik šis rugsėjis, 
Kas buvo iki šiol, to niekad jau nebus.

Apie Reginos Kajutienės eilė-
raščių rinkinį „Neteiskit...“ 

jau rašėme. Dabar ant redakcijos 
stalo ‒ dar vienas panašus, vėl 
plastikine spirale susegtas, „Jau 
nebe...“ pavadintas. Pirmiausia 
norisi autorę pagirti už papras-
tą sprendimą: savadarbę knyge-
lę, atsisakant galimybės ją išleis-
ti spaustuvėje sukrapščius šiek 
tiek atliekamų pinigų. Šiais lai-
kais tai nėra sudėtinga, bet ‒ ar 
verta? Žinoma, pasidėjus į lenty-
ną „tikrą knygą“, dar galbūt kve-
piančią spaustuvės dažais, už-
plūsta pasididžiavimas, tačiau 
dabar, kad ir kaip keista, imama 
atsigręžti į „rankų darbo“ leidy-
bą: tai kas, kad egzempliorių bus 
ne keli šimtai, o keliasdešimt ‒ 
jie negulės dėžėse, o pateks bū-
tent tiems (pradedant artimai-
siais, draugais, baigiant ben-
draminčiais jaukiuose kūrybos 
vakaruose...), kurie vertina jau-
kią iš puslapių sklindančią šir-
dies šilumą. Būtent tokios ir yra 
tos „namų gamybos“ knygelės. 
Apie tokią linkėčiau pamąstyti 
kiekvienam kuriančiam žmogui.    

Skaičiuojame ‒ R. Kajutienei 
ši knygelė jau dešimtoji. „Auto-
rės žodyje“ ji teigia, kad paskuti-
nė, o nuo šiol laiką skirsianti ne 
plunksnai, bet sau. Nejučia no-
risi šyptelėti ‒ autorė žino, kad 
kūryba yra ne vien atokvėpis po 
darbų, bet ir nemažai pastangų 
reikalaujantis menas, tačiau no-
ras kurti gyvas, net jei eilėmis 
bandoma jį paslėpti: Tamsiame 
kambary / Slepias posmai nuti-
lę / Ir nuo penklinės byra / Na-
tų trupiniai. Gyvenimas nebū-
na lengvas, išgyvenimai ‒ taip 
pat. R. Kajutienė rašo: Mano gy-
venimas ‒ tai lyg vėrinys iš dau-

Gyvenimo 
akmenėliai

gybės įvairiaspalvių karoliukų. 
Kiekvienas jų tarsi atspindi pra-
bėgusius metus: šviesi, ryški spal-
va ‒ džiaugsmo ir laimės kupinas 
laikas, tamsi, niūri ‒ patirta ne-
tekčių ir skausmo. Tai mano pra-
eitis ‒ išgyventa ir išjausta, sva-
jota ir nusivilta, prarasta ir susi-
grąžinta.  

Šį R. Kajutienės eilėraščių 
rinkinį tikrai galima pavadin-
ti vėriniu. Vienas eilėraštis ‒ 
toks, kitas ‒ kitoks, vienas vos 
perskaitytas išsprūsta iš akių ir 
minčių, prie kito stabteli ilgėliau. 
Pamąstyti. Štai kad ir prie šio, 
neįmantriai pavadinto „Broliui 
akmenėliui“, kuriame akmenėlis 
yra ne vien apčiuopiamas žais-
liukas, bet ir iš pradžių vaikiškų 
fantazijų, o vėliau ‒ vargų, sun-
kaus gyvenimo kelio simbolis:   

Tu buvai man tarsi saldainis
Iš močiutės kišenės gilios,
Tu buvai man lyg sapno 
                            nykštukas
Iš motulės lopšinės dainos.

Kai motulė mokyklon atvedus
Sušnabždėjo į ausį tyliai:
„Saugok kojas nuo akmenukų ‒ 
Jas sužeisti jie gali giliai...“ 

Toks mokėjimas viename 
tekste sujungti kelias reikšmes ‒ 
tiek tiesioginę, tiek perkeltinę ‒ 
liudija autorės pastangas ap-
čiuopti kūrybos esmę, tuomet tik- 
rai ne tiek ir svarbu, kad eilės, 
kaip pastebi ir ji pati, nebe taip 
sklandžiai rimuojasi. 

Džiugu atrasti R.  Kajutie-
nės rinkinyje posmų, skirtų tam 
kraštui, iš kurio ji kilusi ir kur gy-
vena: Čia, Oginskio parke, / Ąžuo-
las Perkūno / Stiebiasi į saulę / 
Keldamas karūną. („Žemaitija“). 
Labai svarbu, kad eilėraštyje mi-
nimi konkretūs objektai ‒ Ogins-
kio parkas, Perkūno ąžuolas. To 
konkretumo dažnai pasigendu 
kitų autorių atsiųstuose teks-
tuose, kur linkstama kalbėti ga-
na abstrakčiai ‒ apie baltas obe-
lis, smėlio takelį į sodybą, kieme 
girgždantį šulinį, tad sunku pas-
kui būna Žemaitiją nuo Dzūkijos 
atskirti. R. Kajutienė čia pasi-
stengė kalbėti konkrečiau. Nors 
ir jos eilėse dažnai iškyla api-
bendrintas Lietuvos, kaip tėvy-
nės numylėtos vaizdinys. 

Stipriausi R. Kajutienės ei-
lėraščiai ‒ tie, kuriuose jungia-

si gamtos ir žmogaus pasauliai. 
Kartais ji pašmaikštauja, kad 
blogu oru ne kažin kiek tos gam-
tos ir matyti, tad geriausia skė-
tį pastatyti patvory ir džiaug-
tis lietaus lašais: Nes tas skėtis, 
kipšo samtis, / Man užstojo vi-
są gamtą („Skėtis“). Netikėtas 
ir originalus skėčio palyginimas 
su kipšo samčiu ‒ tokio dar ne-
buvau girdėjusi.

Autorė linkusi personifikuo-
ti gamtos reiškinius ir tai daro 
itin vaizdingai. Štai audra siau-
tėja lyg užsirūstinusi moteris, 
o jai nurimus žemės pagaili de-
besys: Kai prisidūkus pagaliau / 
Pati pabūgo savo darbo, / Rau-
dojo debesys balti / Ir plovė že-
mę, kol pavargo („Audra“). Ei-
lėraštyje „Praeities beieškant“ 
geltonkase mergele tampa sau-
lė: Jau saulė taką nutiesė per jū-
rą / Ir pamerkė į vandenį kasas. 
Eilėraštis ‒ apie meilę, kuri ištir-
po tarsi saulėlydis. 

Daugelyje rinkinio eilėraščių, 
pasitelkiant metaforas, apmąs-
tomas gyvenimo trapumas: Už 
lango vakaras jau klūpo, / O lai-
kas karpo tau / Gyvenimo stygas 
(„Laiko išdaigos“). Tai jau filoso-
finis žvilgsnis į žmogaus būtį ‒ 
susitaikant, galbūt klūpant kar-
tu su vakaru, atsiduodant Dievo 
malonei: Tikiu ir laukiu tos se-
kundės, / Kada mana žvaigždė 
užges, / Kada mane pakvies Die-
vulis / Į nepažintas Nebūties gel-
mes („Palik mane“). Arba ‒ iš ei-
lėraščio „Mano kelias“: Paukščio 
tako vandenynuos / Aš paskęsiu 
lyg žvaigždė. Gražus gyvenimo 
palyginimas su paprasta laukų 
ramune, o išgyvenimų, prisimi-
nimų ‒ su jos žiedlapiais, kurie 
sugula į parašytas knygas: Nužy-
dėjau lyg ramunė pakelėj, / Žied- 
lapius jos į knygas sudėjau („Pas- 
kutiniai štrichai“). 

Apibendrinant norisi paci-
tuoti vieną eilėraštį-miniatiūrą:  

Ant gyvenimo vieškelio
Nežydės jau alyvos,
Tik pilki akmenėliai riedės...
Akyse sumirgės
Saulės blyksnis vėlyvas
Ir užges nepalietęs širdies... 

Elegiškas, žmogaus buvimo 
pasaulyje laikinumą fiksuojan-
tis tekstas. Ne saulės spinduliu, 
o žodžio galia paliečiantis širdį.

Nijolė KViETKAUSKĖ

Svajūnė GRiTKUViENĖ
Mažeikiai

Rasos Skeiverienės nuotr.

Turbūt ne kartą, stabtelėję savo gimtojo miesto ar kaimo gatvelėje, žvelgdami pro langą ar 
klaidžiodami miško takais atsidūstame: „Kaip gražu...“ Gal tokią akimirką pavyko užfiksuoti? 
Jei taip, pasidalinkite tokiomis akimirkomis su „Bičiulystės“ skaitytojais. Lauksime!
Kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų laukiame el. paštu  redakcija@biciulyste.lt. Siųsdami nuotraukas būti-
nai nurodykite savo vardą ir pavardę bei iš kur esate.  Sugalvokite ir nuotraukos pavadinimą.  Įdomiausių ir la-
biausiai konkurso temą atitinkančių fotografijų autorius apdovanosime.
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