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Statistika – tik plastilinas, 
kuriame neatsispindi 
konkretus žmogus

Ambicingą tikslą – pakelti šią 
uždangą, atskleisti tikrąją neįga-
lių vaikų situaciją, parodyti, kiek 
sunkumų vardan savo vaikų turi 
įveikti juos auginantys tėvai – iš-
sikėlęs labdaros ir paramos fon-
das „Algojimas“ visuomenę šo-
kiravo pateikta statistika. Akci-
jai parengtoje skrajutėje teigia-
ma: „Iki šiol nėra tikslios statis-
tikos apie negalią turinčių vaikų 

Lietuvoje skaičių. Mūsų duome-
nimis, turime apie 30 tūkst. vai-
kų su negalia, nors LR Statistikos 
departamentas nurodo 16 399, o 
SADM – 14 tūkst. vaikų.“

Kodėl taip sunku suskaičiuo-
ti neįgalius vaikus? Socialinės ap-
saugos ir darbo viceministras Al-
girdas Šešelgis sako, kad minis-
terijos pateikiamas skaičius pa-
grįstas neįgalumą nustatančių, 
išmokas mokančių institucijų tu-
rimais duomenimis. „Algojimo“ 
vadovė Aušra Stančikienė teigia, 
kad neįgalūs vaikai pradėti skai-
čiuoti tik negalios nustatymą iš 
sveikatos priežiūros įstaigų pe-
diatrų 2005 metais perėmus Ne-
įgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybai. Pasak jos, ir ši tar-
nyba, ir Statistikos departamen-
tas duomenis apie neįgalius vai-
kus pateikia tik nuo 2006 metų.

„Algojimas“ konstatuoja ir dar 
vieną skaičių – kasdien Lietuvo-
je pirmą kartą negalia nustatoma 

vidutiniškai 5–6 vaikams. Tai pa-
tvirtina ir Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos patei-
kiami duomenys. Tačiau A. Še-
šelgis siūlo nepamiršti ir toles-
nės statistikos. Pasak jo, ne visi 
vaikai, kuriems buvo nustatytas 
pirminis neįgalumas, po reabili-
tacijos, paskirto tinkamo gydy-
mo dar kartą sugrįžta į tarnybą. 
Todėl neįgalių vaikų skaičius jau 
ne vienus metus mažai keičiasi. 

Vis dėlto socialinės akcijos 
organizatoriai visuomenės dė-
mesį šįkart siekė atkreipti ne į 
skaičius. Jie tik turėjo parody-
ti problemos mastą. „Statistika, 
bendras skaičius – tai tas plas-
tilinas, kuriame nesimato žmo-
gaus. Kiekvienas žmogus yra 
skirtingas ir jo poreikiai yra indi-
vidualūs. O gyvenime, kaip ir šio-
je akcijoje, matomi ne žmonės, 
o tik ligų kodai“, – sakė A. Stan-
čikienė.

Sveikatos sistemoje 
žadama gerų naujienų 
Viena skaudžiausių sričių 

negalią turintiesiems – sveika-
tos apsauga. Alternatyvioje atas-
kaitoje iškelta nemažai šios sri-
ties problemų. Neįgalieji atkrei-
pia dėmesį į nepakankamą me-
dicininės reabilitacijos paslaugų 
prieinamumą. Priekaištauta, kad 
šios paslaugos neprieinamos au-
tizmo spektro sutrikimą turin-
tiems vaikams, išsėtine skleroze 
sergantiesiems, taip pat dializuo-
jamiems ligoniams. Sveikatos ap-

saugos ministerija (SAM) atkrei-
pė dėmesį, kad vaikų ir paauglių 
psichiatrų nuomone, medicininė 
reabilitacija autizmu sergančių 
vaikų būklės nepagerina. Jiems 
turėtų būti skirtos kompleksi-
nės, raidos sutrikimus koreguo-
jančios paslaugos. Dializuoja-
miems ligoniams (t.y. esant tre-
čio laipsnio inkstų funkcijos ne-
pakankamumui) dėl kitų susir-
gimų gali būti skiriama medici-
ninė reabilitacija (įstaigose, ku-
riose atliekamos hemodializės).  

Labdaros ir paramos fon-
das „Algojimas“ sostinės 
centre surengė neįprastą 
socialinę akciją „Nemato-
mi“ – priešais Vyriausybę 
esančioje Vinco Kudirkos 
aikštėje išrikiavo beveik 
tūkstantį tuščių kėdžių. 
Per visą akcijai numaty-
tą laiką niekas ant jų taip 
ir neprisėdo. O gal sėdė-
jo? 13-metė Vida, 6-metis 
Povilas, 4-erių Dainius, 
8-erių Edgaras? Vaikus 
pakeitė jiems nustatytų 
diagnozių kodai. Akci-
jos organizatoriai tikino, 
kad šie kodai – tarsi už-
danga, už kurios nesima-
to nei konkretaus žmo-
gaus, nei jo individua lių 
poreikių. 

Tolerancijos link

Ministerijos informavo, 
kaip žada spręsti 

neįgaliųjų problemas

  Šiame numeryje:
 Neįgalieji tapo Šaulių sąjungos nariais ..................... 3 psl.

 Baimė – reikalinga emocija ................................................. 4 psl.

Artėjant balandžio mėnesį Ženevoje vyksiančiam Jung-
tinių Tautų (JT) Neįgaliųjų reikalų komiteto posėdžiui, 
kuriame bus svarstoma, kaip Lietuva įgyvendina JT Ne-
įgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintas nuostatas, Minis-
tras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pavedė ministe-
rijoms paaiškinti, kaip bus sprendžiamos Lietuvos ne-
įgaliųjų forumo parengtoje alternatyvioje ataskaitoje 
minimos problemos. Valstybės institucijos taip pat bu-
vo įpareigotos susitikti su neįgaliųjų atstovais ir aptar-
ti esamą situaciją bei sprendimo būdus. Ministerijų pa-
teikti atsakymai buvo aptarti Neįgaliųjų reikalų depar-
tamente surengtame posėdyje.

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Aušra Stančikienė (antra iš kairės) ir Algirdas Šešelgis diskutavo apie neįga-
lių vaikų problemas. 



Rietavas:

Rietavo savivaldybės neį-
galiųjų draugijos pirmi-

ninkė Ona Žibelienė ir drau-
gijos tarybos nariai kasmet 
atsiskaito už praėjusių me-
tų veiklą. Kovo pradžioje 
surengtas toks ataskaitinis 
susirinkimas. Rietavo savi-
valdybės posėdžių salė bu-
vo pilnutėlė. Draugijos pir-
mininkė O. Žibelienė dėkojo 
draugijos nariams už akty-
vumą ir apžvelgė, kas buvo 
nuveikta per 2015-uosius, 
papasakojo, kas planuoja-
ma 2016 metams. 

Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
tams vykdyti 2014 ir 2015 
metais buvo gauta 840 eu-
rų mažiau nei ankstesniais 
metais, o prekės ir paslau-
gos kasmet brangsta. 2015-
ųjų veiklai buvo skirti 11 
585 eurai. Pasak O. Žibe-
lienės, gaunamos lėšos pra-
dėjo mažėti tada, kai Neįga-
liųjų reikalų departamen-
tas socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų 
finansavimą perdavė savi-
valdybėms. Džiugu, kad šių 
metų veiklai draugija gavo 
1 tūkst. eurų daugiau.

2015 m. pabaigoje Neį-
galiųjų draugijai priklausė 
236 nariai. 205 iš jų – neį-
galieji. Organizacija vienija 
įvairaus amžiaus žmones – 

Draugijos veiklai priekaištų neturėjo
nuo vaiko iki senelio. Net 
10 vaikučių turi fizinę ne-
galią, 15 draugijos narių – 
didelius specialiuosius po-
reikius. 

Gerai dirbo išrinkta 
draugijos taryba iš 7 žmo-
nių. Jie buvo atsakingi už 
įvairias veiklas, kiekvienas 
tarybos narys turėjo įpa-
reigojimų.

Praėjusiais metais 
draugija vykdė socialinių 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
tą, teikė įvairias paslaugas: 
buvo rengiami seminarai, 
praktiniai pagalbos ir in-
dividualūs apsitarnavimo 
mokymai neįgaliesiems ir 
jų šeimos nariams, įvairūs 
sveikos gyvensenos moky-
mai, veikė darbo terapijos 
būreliai, buvo lavinami me-
niniai ir kūrybiniai, sporti-
niai gebėjimai, daug dirb-
ta su vaikais. Organizuoti 
sveikatingumo mokymai, 
įvairios išvykos, vyko edu-
kaciniai užsiėmimai. 

Atrodo, projektui įgy-
vendinti pinigų skiriama 
ne tiek ir mažai, bet apie 
50 proc. išleidžiama dar-
bo užmokesčiui, „Sodrai“. 
Iš tų pačių lėšų reikia išlai-
kyti ir draugijos patalpas, 
nemažai atitenka trans-
porto išlaidoms padengti, 
ryšių ir interneto paslau-
goms. Pirmininkė dėkojo 

tiems, kurie draugijai per-
veda 2 proc. savo pajamų 
mokesčio. Taip buvo su-
rinkta 159,53 euro. Dėl lė-
šų trūkumo teko atsisaky-
ti meno vadovo paslaugų. 
Todėl prireikus pakoncer-
tuoti draugija prašo Rieta-
vo kultūros centro meno 
kolektyvus.

Anot pirmininkės, džiu-
gu, kad neįgalieji gali kas-
met pabuvoti Neringos 
miesto socialinės reabi-
litacijos, kultūros centre, 
kur dalyvauja kūrybinėse 
sveikatingumo stovyklose. 
19 metų gyvuoja neįgalių-
jų draugijos sporto klubas 
„Energija“. Neįgalūs spor-
tininkai dalyvauja įvairio-
se tarprajoninėse varžy-
bose, sporto renginius or-
ganizuoja ir savo namuose. 
2015 m. savivaldybė spor-
tinei veiklai buvo skyrusi 
130 eurų.

Anot O. Žibelienės, veik-
los, lyginant su praėjusiais 
metais, ir šiemet nemažės. 
Bus vykdomos visos prog-
ramos, be kurių negali išgy-
venti neįgalieji. Pirmininkė 
dėkojo įmonėms, organiza-
cijoms ir geros valios žmo-
nėms už paramą. Ačiū tarė 
ir draugijai talkinantiems 
savanoriams.

Susirinkime atsiskaitė 
ir revizijos komisija, kuri, 
įvertinusi draugijos buhal-
terinę apskaitą, ypatingų 
pažeidimų nerado. Kriti-
kos nei pirmininkė, nei ta-
ryba negavo. Visus tenki-
na vykdoma veikla. O ka-
dangi gavėnia – susikau-
pimo metas, apsieita be 
triukšmingo koncerto. Sa-
vo eilių paskaitė rietaviš-
kės poetės, armonika pa-
grojo žadvainiškis Jurgis 
Jazdauskis.

Donata VITKIENĖ

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Artėjant valstybinei 
šventei Kovo 11-ajai, 

rankdarbių būrelio „Žibu-
tė“ narės nutarė ir kitiems 
parodyti, ką nuveikė. Pas-
valio rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir svei-
katos skyriaus fojė sureng-
toje parodoje savo darbus 
pristatė Nijolė Lapinskie-
nė, Vilma Štarienė, Laima 
Trinkūnienė, Lena Brasie-
nė, Marytė Trybienė, Ona 
Kaziulienė, Milda Vilkie-
nė, Irena Krivickienė, Vi-
da Kandrotienė, Apoloni-
ja Tamašauskienė. Nors 
moterys yra sukūrusios 
daug įvairiausių rankdar-
bių, šį sykį buvo nutarta 
eksponuoti tik ant sienos 

Pasvalys: Rankdarbių paroda „Netikėti atradimai“

kabinamus darbus. Atida-
rydama parodą, draugijos 
rankdarbių būrelio vadovė 
N. Lapinskienė papasako-
jo, jog moterys įdėjo daug 
išmonės ir pastangų, kad 
ši parodėlė galėtų išvysti 
dienos šviesą.

Pasvalio rajono savi-

valdybės administraci-
jos direktorius Rimantas 
Užuotas pasidžiaugė, kad 
Neįgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelis sugeba su-
rengti tokias prasmingas 
ir įdomias parodas. Socia-
linės paramos ir sveikatos 
skyriaus vadovė Ramutė 

Ožalinskienė parodos au-
toriams ir renginio orga-
nizatoriams įteikė origi-
nalias dovanas. 

Kalbėdama apie atei-
ties planus, būrelio vado-
vė N. Lapinskienė pakvietė 
visus į kitą darbelių paro-
dą, kuri bus skirta Vely-
kų šventėms. Darbai bus 
eksponuojami Neįgaliųjų 
draugijos salėje. Parodos 
atidarymo dalyviai buvo 
apdovanoti „Žibutės“ bū-
relio sukurtais šių metų 
simboliais – žvaliomis bež-
džionėlėmis, o N. Lapins-
kienė – Pasvalio rajono ne-
įgaliųjų draugijos tarybos 
padėkos raštu.

Vilius GRABSKIS

Aplink mus – daugybė oriai (ir ne visai) senstančių 
senjorų. Senyvas, lazda pasiramsčiuojantis žmo-

gus mūsų netrikdo. Ir skaudantys sąnariai, maudžianti 
nugara, nuovargis vyresniame amžiuje ,,normalu“. La-
biausiai šeimos narius ir artimuosius trikdo sutrikusi 
seno žmogaus atmintis, mąstymas, gebėjimų praradi-
mas. Akademiko Vladimiro Bechterevo, visą gyveni-
mą tyrinėjusio žmogaus smegenis, verdiktas rūstus. 
Jis teigia, kad tik 20 proc. žmonių sulaukia gyvenimo 
pabaigos neišbarstę protinių galių. Likę 80 proc., de-
ja, tampa piktais ar naiviais, silpniau ar stip riau iš-
reikštais ,,marazmatikais“. Nenorėdami tapti tais ne-
laimingaisiais, privalome gerokai pasistengti, kol tai 
dar priklauso ir nuo mūsų pačių. 

Daugelis žmonių nuolat kontroliuoja savo kraujo 
spaudimą, jo kokybę, bet retai kas stebi savo psichinę 
būklę. O tai nė kiek ne mažiau svarbu. Jei žmogus sun-
kiai priima naujoves net ir atsiradus būtinybei nenori 
mokytis, kelti kvalifikacijos, persikvalifikuoti – reikia 
susirūpinti. Jei liguistai reaguoja į kritiką, bet pasigar-
džiuodamas kritikuoja kitus – nenumokime ranka. Di-
delė nostalgija praeičiai – taip pat pavojingas simptomas. 
Jei kurioje nors srityje nesate kompetentingas, o pasisa-
kote drąsiai ir kategoriškai – yra pavojus tapti juokingu. 

Žmogaus smegenys, kaip ir širdis, nemėgsta ilsė-
tis. Filosofas Nyčė sakė: ,,Žmogus tik varžydamasis su 
kitais tobulina savo įgimtus gabumus.“ Protinis dar-
bas yra išmintingos ilgametystės pagrindas. Mokslo ir 
meno žmonės šviesią mąstyseną išsaugoja ilgiausiai.

Gerai, kad mūsų valstybė imasi priemonių mažin-
ti jaunimo nedarbą. Tačiau gerinant žmonių psichinę 
sveikatą, dar reikia pasirūpinti, kad kuo ilgiau dirbtų ir 
pagyvenę žmonės. Nes darbas žmogui yra ne tik paja-
mų šaltinis, bet ir tinkamiausias būdas ilgam išsaugoti 
šviesią mąstyseną. Pasaulio sveikatos organizacija dar 
1998 metais sveiką senėjimą apibrėžė kaip procesą, ap-
imantį mokymąsi visą gyvenimą, ilgesnį darbą, vėlesnį 
išėjimą į pensiją, aktyvumo išsaugojimą išėjus į pen-
siją, sveikatą stiprinančią ir palaikančią veiklą. Mūsų 
krašte daug pagyvenusių žmonių, kurie panašūs į tarp 
žiūrovų sėdintį aktorių, liūdnu veidu žiūrintį, kaip kiti 
atlieka jo mėgstamus vaidmenis. Poetas Vacys Reime-
ris, švęsdamas 88-ąjį gimtadienį, liūdnai kalbėjo: ,,Tu 
nereikalingas. Tu kaip elektros lemputė. Tik išjungta. 
Dar galėtum šiek tiek šviesti – niekas neįsuka.“

Mūsų šviesiam mąstymui palaikyti reikia kitų žmo-
nių. Dažnai sakoma, kad geriausi draugai – seni drau-
gai. Tačiau jie mums geri todėl, kad šalia jų mes gali-
me būti ramūs, atsipalaidavę, lyg laivai uoste. Tik se-
nais draugais neapsiribokime. Naudinga susirasti ir 
naujų. Saugant psichinę sveikatą pravartu bendrauti ir 
su jaunesniais už save žmonėmis. Su jais pajusime di-
desnę įtampą, bet jie mums padės būti šiuolaikiniams.

Dietologai aiškina, kad norint būti sveikam, mais-
tas turi būti įvairus. Tačiau reikia stengtis, kad įvairus 
būtų ir mūsų gyvenimas, kad patirtume naujų įspū-
džių. Monotoniškas gyvenimas silpnina mūsų proti-
nes galias. Labai naudinga nuolat mokytis svetimų 
kalbų. Nauji žodžiai – gera smegenų treniruotė. Nuo 
silpnaprotystės gelbsti ir fizinė kultūra.

Daugelis, pirmą kartą pavadintas seniu, pasijunta 
nemaloniai. Tačiau yra ir tokių, kurie į savo senatvę su-
geba žvelgti su šypsena, autoironija. 80-metis kaimy-
nas Jonas, paklaustas, kada, jo nuomone, žmogus jau 
senas, tvirtina: kai torto žvakutės kainuoja brangiau už 
patį tortą. Savo amžiumi jis didžiuojasi ir gudriai šyp-
sodamasis sako: dabar aš pačiame sukriošimo žydė-
jime! Pasak Jono, dėl savo ilgaamžiškumo jis turi būti 
dėkingas gyvenimo būdui: nerūkė, neragavo degtinės, 
nežiūrėjo į merginas... kol jam sukako 12 metų. „Dėl to, 
kad esu senelis, – sako Jonas klastingai šypsodamasis, – 
nesijaudinu. Blogiau tik tai, kad mano žmona senelė.“ 

Mūsų krašto gyventojų psichinė sveikata gerokai 
apleista. Kreiptis į psichologą ar psichiatrą tradicijų nė-
ra. Jų kabinetų duris praveriame nebent tada, kai reikia 
dokumento vairuotojo pažymėjimui gauti ar kitu pana-
šiu atveju. Šį atsilikimą turėtume pasistengti likviduoti. 

Stebėkime save

Apie tai,
kas

jaudina

 Nina Budrikienė, pa-
rašiusi kraštiečių vardu, 
džiaugiasi Augutės Šimai-
tienės sėkme. 

A. Šimaitienė mėgsta 
megzti, siūti, siuvinėti, ži-
no daugybę kitų moteriš-
kų gudrybių. Savo žinio-
mis ši energinga ir žvali 
moteris dalijasi ne tik su 
šeima, giminaičiais, bet ir 
su likimo draugėmis. 

Gruzdžiuose vykstan-
čiuose renginiuose A. Ši-
maitienė stengiasi įrodyti, 

Šiaulių r.: „Gruzdžių kraštietės“ vardas – 
neįgaliųjų draugijos narei

kad neįgalieji yra visaver-
čiai bendruomenės nariai. 
Ji lankosi ne tik Neįgaliųjų 
draugijoje, bet ir vaikų dar-
želyje bei mokykloje, džiu-
gindama jaunimą skambia 
daina ir liaudišku humoru. 

Už aktyvią visuomeni-
nę veiklą, „auksines ran-
kas“ Gruzdžiuose gyve-
nantys neįgaliųjų draugi-
jos nariai pasiūlė A. Šimai-
tienei Vasario 16 dienos 
proga suteikti „Gruzdžių 

džių seniūnijos, bendruo-
menės, neįgaliųjų atstovai. 

Susirinkimo dalyviai išklausė ataskaitos apie pernai nuveiktus 
darbus.

Viliaus Grabskio nuotr.Neįgaliųjų darbų paroda.

kraštietės“ vardą. Ta pro-
ga Augutę sveikino Gruz-

Augutė Šimaitienė.
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Kovo 11-oji Justui Džiugeliui 
ir Vytautui Matuzui buvo 

ypatinga diena – jie įstojo į Lie-
tuvos šaulių sąjungą ir prisiekė 
dirbti Tėvynės labui. 

Minint Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną Vilniuje, 
prie Krašto apsaugos ministeri-
jos, buvo surengta iškilminga į 
Šaulių sąjungą stojančiųjų prie-
saikos davimo ceremonija. Į or-
ganizacijos gretas įsiliejo dau-
giau nei 100 jaunųjų ir 23 su-
augę šauliai. 

Kaip sakė Karaliaus Mindau-
go 10-osios šaulių rinktinės va-
das majoras Mindaugas Milius, 
fizinės savybės neturi būti kliū-
tis prisidėti prie Tėvynės gyni-
mo. Juk gynybos formų gali būti 
įvairių – tai ir informacijos sklai-
da, ir visuomeninė veikla ir pan. 

J. Džiugelis taip pat yra įsi-

Diagnozė poreikių 
neatspindi 

Tuščia kėdė. Ant jos – popie-
riaus lapas su vaiko vardu, am-
žiumi, ligos kodu. Taip, pasak 
A. Stančikienės, remiantis vien 
terapiniu simptominiu požiū-
riu ir juo pagrįstu paslaugų mo-
deliu, matomas negalią turintis 
vaikas. „Algojimo“ vadovė pra-
skleidžia uždangą ir supažindi-
na, kaip šis modelis veikia. „Štai 
du vaikai, kuriems nustatyta ta 
pati diagnozė – cerebrinis para-
lyžius. Vienas gyvena Vilniuje, jo 
tėvai yra pasiturintys žmonės, 
galintys pasirūpinti vaikui rei-
kalingomis papildomomis pas-
laugomis, o jo negalėjimas – vie-
nos rankytės nevaldymas. Kitas 
vaikas gyvena atokiame vien-
kiemyje, jo mama viena augi-
na dar keturis vaikus, o jo ne-
galėjimas – visų 4 galūnių ne-
judinimas. Tačiau pagal minė-
tąjį modelį abu vaikai matomi 
vienodai – ligos kodas juk tas 
pats. Pagal kodą sprendžiama, 
kas vaikui priklauso, o kas – ne, 
nors iš tiesų jų poreikiai visiškai 
skirtingi“, – problemą apibūdino 
A. Stančikienė. 

Akcijos organizatoriai teigė, 
kad neįgalaus vaiko poreikiams 
tenkinti šeima geriausiu atveju 
gauna 500 eurų. Tačiau, pasak 
prieš kelerius metus Laisvosios 
rinkos instituto atliktų skaičia-
vimų, valstybė negalią turin-
čiam vaikui skiria apie 4 tūkst. 
eurų. Kam tie pinigai panaudo-
jami? „Valstybė iš tiesų labai rū-
pestinga, tačiau nėra vienos ko-
ordinuojančios institucijos, kuri 
užsiimtų vadybos procesais, fi-
nansinių srautų suvaldymu. Yra 
trys skirtingos ministerijos, ku-
rios atlieka didelius darbus, bet 
dirba atskirai, ir savo finansus 
valdo atskirai. Ir tie finansai yra 
ministerijos, bet ne vaiko“, – sa-
ko A. Stančikienė.

Dėl tarpinstitucinio bendra-
darbiavimo stokos diskutuo-
ta jau ne kartą ir ne viename 
pasitarime. Deja, situacija be-
veik nesikeičia. Pasak A. Šešel-
gio, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija šioms problemos 
skiria daug dėmesio: plečiamos 
vaikų dienos centrų funkcijos ir 
didinamas finansavimas, šiemet 
skirta daugiau lėšų vaikams ap-
rūpinti jiems būtinomis techni-
nės pagalbos priemonėmis, būs-
tams pritaikyti, atnaujinta savi-
valdybių aprūpinimo neįgalie-
siems vežti pritaikytais mikro-
autobusais programa. Tačiau 
viena ministerija visų problemų 
išspręsti negali. 

Tėvų iniciatyvos
Vis dėlto neįgalius vaikus 

auginančios mamos neslepia, 
kad dažnai jaučiasi pamirštos, 
paliktos vienos su savo rūpes-
čiais. Daugelis apie jų gyvenimą 
galinčias palengvinti paslaugas, 
kitas priemones sužino atsitikti-
nai: išsikalbėjusios su panašaus 
likimo žmonėmis, naršydamos 
internete. 

Du neįgalius sūnus auginu-
si A. Stančikienė, prisiminda-

ma vieno sūnaus istoriją, pasa-
kojo, kad gimusiam berniukui 
pagal naujagimių vertinimo Ap-
gar skalę buvo skirti aukščiausi 
balai. „Bet aš, turėdama mamos 
širdį, pajaučiau, kad kažkas ne-
gerai. Medikai neįžvelgė jokių to 
negerumo požymių. Taip ir išva-
žiavom iš ligoninės. Kai sūnui bu-
vo 10 mėn., padedant labai nuo-
širdiems aukštos kvalifikacijos 
medikams (ne Lietuvos), buvo 
nustatytas labai retas genetinis 
sindromas. Diagnozės nustaty-
mu pagalba ir baigiasi. Toliau gy-
venk, kaip išmanai.“ 

Kita akcijoje dalyvavusi ma-
ma guodėsi, kad jos sūnui nusta-
tytas raidos sutrikimas. Jam rei-
kia nuolatinės psichologo, logo-
pedo pagalbos. Tačiau tam ski-
riama beviltiškai mažai valandų. 

„Haroldui buvo diagnozuotas 
tipiškas autizmas. Sūnus gimė su 
šiuo sindromu, tačiau diagno-
zuotas jis buvo daug vėliau. Bu-
vo ilgai klaidžiojama, ieškoma“, – 
pasakojo druskininkietė Jurgita 
Bilinskienė. Pasak moters, šian-
dien Haroldui reikia tik vienos 
pagalbos – kokybiško ugdymo. 
Tačiau ir to nėra. Norėdami pa-
dėti savo negalią turintiems vai-
kams tėvai turi imti paskolas, už-
statyti namus, nes valstybės ski-
riamos socialinės išmokos – tik 
lašas jūroje. Be to, kompleksinės 
paslaugos teikiamos tik didžiuo-
siuose miestuose, periferijoje nė-
ra net teorinės galimybės padėti 
tokiam vaikui. Dėl savo negalios 
jie gerai žino ir patyčių skonį... 

Rūpindamiesi vaikais, siekda-
mi pasidalyti savo išgyventa pa-
tirtimi ar ieškodami atsakymų į 
nuolat kylančius vis naujus klau-
simus, tėvai patys kuria įvairias 
asociacijas, labdaros ir paramos 
fondus. Taip atsirado onkologi-
ne liga sergančius vaikus globo-
jantis labdaros ir paramos fondas 
„Rugutė“, sveikatos ir integracijos 

klubas „Sauliukas“, taip savo vei-
klą pradėjo ir „Algojimas“. Balan-
džio pradžioje autistiškus vaikus 
auginantys tėvai, susibūrę į Lie-
tuvos autizmo asociaciją „Lietaus 
vaikai“, rengia tarptautines kon-
ferencijas, kad iš žymiausių šios 
srities specialistų išgirstų apie 
naujausius pagalbos būdus savo 
neįgaliems vaikams.

Problemą galima 
išspręsti 

Labdaros ir paramos fondas 
„Algojimas“ siūlo pasinaudoti 
užsienio šalių patirtimi. Pažan-
gios Europos Sąjungos šalys yra 
sukūrusios pagalbos sistemą 
kiekvienam vaikui: išgyvenan-
čiam tėvų skyrybas ar patirian-
čiam patyčias mokykloje, gyve-
nančiam šeimoje, kurioje suau-
gusieji neturi socialinių įgūdžių 
ar kai tėvai dirba užsienyje, o 
vaikas auga su seneliais ar jį pri-
žiūri kiti giminaičiai. Neįgalūs 
vaikai priskiriami aukščiausiai 
kategorijai – jiems numatoma 
didžiausia pagalba. 

A. Stančikienės nuomone, ir 
Lietuvoje reikia įvesti vaiko po-
reikių lygio ir paslaugų lygio ver-
tinimo modelį, pagrįstą konkre-
čiais valstybės ir savivaldybių 
įsipareigojimais. „Kad būtų užti-
krintas paslaugų teikimas, kiek-
vienam vaikui turi būti skiria-
mas ir atvejo vadybininkas. Ne-
galią turintiems vaikams pagal 
šį modelį paslaugos būtų indi-
vidualizuojamos ir pritaikomos 
pagal kiekvieno poreikius, įver-
tinus vaiko situaciją ir aplinką. 
Šiuo metu slaugos ir priežiūros 
paslaugos neįgaliems vaikams 
skiriamos ir apmokamos pagal 
turimą diagnozę, o ne pagal po-
reikius, todėl šie vaikai lieka ne-
matomi“, – teigia labdaros ir pa-
ramos fondo „Algojimas“ steigė-
ja ir vadovė A. Stančikienė.

Aldona MIlIEšKIENĖ 
Autorės nuotr.

Turbūt kiekvienas iš mūsų, 
neįgaliųjų, galėtų nemažai 

papasakoti apie savo dienas. Pa-
bandysiu ir aš pasidalyti viena 
kita mintimi.

Šiemet sukanka 30 metų, kai 
sergu išsėtine skleroze. Tiesa, ji 
buvo diagnozuota tik po dvejų 
metų intensyvaus lankymosi pas 
medikus. Išgirdus nepagydomos 
ligos diagnozę, tarsi žemė prasi-
vėrė po kojomis. 

Labiausiai norėjosi išsaugoti 
galimybę dirbti. Neprisimenu di-
desnio džiaugsmo gyvenime, kai 
savarankiškai, pasiremiant laz-
dele, pavyko pasiekti autobusą, 
kuriuo buvo galima nuvažiuoti 
į darbą. Kai tai tapo nebeįmano-
ma, dar šiek tiek laiko buvo leista 
dirbti namuose. Deja, iškilus ei-
liniam taupymo vajui, vadovau-
jantys didžiavyriai nusprendė, 
kad tokie darbuotojai neberei-
kalingi. Gal nesuprato, kad neįga-
liam žmogui darbas – tarsi šiau-
das skęstančiam, padedantis dar 
kabintis už gyvenimo kertelės.

Nelengva buvo įprasminti 
dienas praradus darbą. Bet at-
sirado galimybė giliau pažvelgti 
į supantį pasaulį, giliau jį suvok-
ti, geriau pažinti žmogų, supras-
ti jo džiaugsmus ir skaudulius. 

O aplinkui tiek daug gerų 
žmonių, puikūs kaimynai, šei-
mos gydytoja, gydanti ne tik 

vaistais, bet ir gera nuotaika, 
subtiliai reaguojanti į kiekvieną 
nusiskundimą, išmintingai kore-
guojanti gyvenimo būdą.

Džiaugiuosi ateinančia socia-
line darbuotoja. Pareiginga. At-
sakinga. Supratinga. 

O buvę darbo draugai... O 
likimo draugai... Vadovaujuo-
si kažkur girdėta mintimi: „Kai 
būna liūdna, galvoju, kaip guos-
čiau kitus.“

Norėdama pabėgti nuo kas-
dienybės iššūkių, sprendžiu kry-
žiažodžius. Gal jau 10 metų per 
dieną jiems skiriu 1-2 valandas. 
Tai padeda užsimiršti, praple-
čia akiratį, neleidžia „tinginiau-
ti“ smegenims. 

Vienas didžiausių malonu-
mų – skaitymas. Spaudos, knygų.

Ilgainiui pradedi matyti, kas 
svarbiausia, atsisakai visaišma-
nymo, mažiau kreipi dėmesį į 
smulkmenas. 

Bėgti kartu su gyvenimu nė-
ra lengva, kai žinai žingsnio kai-
ną, kai viskas krenta iš rankų, 
kai džiaugiesi kiekviena pragy-
venta diena.

Betgi gyvenimo ratas suka-
si. Netrukus ateis žieduotasis 
pavasaris, bus galima atsidary-
ti balkoną, į kurį sugrįš kregž-
džiukai... Ačiū, gyvenime! Už ga-
limybę būti.

Janina OžAlINSKAITĖ 

tikinęs, kad tikrai ras ką veik-
ti Šaulių sąjungoje. Jis planuoja 
būti neįgaliųjų koordinatoriumi, 
rūpintis, kad daugiau nagalią tu-
rinčiųjų prisijungtų prie Šaulių 
sąjungos, parinks jiems tinka-
mas veiklas ir pan. 

V. Matuzas norėtų patobu-
linti šaudymo įgūdžius, prisidė-
ti prie visuomenės informavimo 
ir kitų sričių. 

M. Milius tikisi, kad netru-
kus ir daugiau negalią turinčiųjų 
prisijungs prie Šaulių sąjungos. 
Tai – galimybė susirasti įdomių 
veiklų, parodyti patriotizmą, bū-
ti naudingam savo Tėvynei. Ge-
riausias pavyzdys, kad negalia 
ir šalies gynyba vienas kitam 
netrukdo – Izraelio kariuome-
nė, prie kurios prisijungti gali 
kiek vienas šalies pilietis.  

„Bičiulystės“ inf.

(atkelta iš 1 psl.)

„Gyvenu su negalia“ Konkursui

Likimo randai

Aktualijos

Neįgalieji netrukus 
apsivilks uniformas 

V. Matuzas ir J. Džiugelis įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą.

Socialinė akcija „Nematomi“: kodėl 
diagnozė svarbiau už patį žmogų?

Akcija sulaukė susidomėjimo.

Į akciją iš Druskininkų atvyko Jurgita Bilinskienė su sūnum Haroldu.
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Daktaras
Aiskauda

Liaudies medicinos 
patarimai

Tais atvejais, kai baimė užsi-
tęsia ir ypač kai būna pakanka-
mai stipri, būtina kreiptis į gy-
dytoją. Gydytojui pritarus, kaip 
papildomą gydymo priemonę ga-
lima pasirinkti čia nurodytą vie-
ną ar kitą vaistinių augalų užpilą, 
kartu daryti šonkaulių bei pėdų 
bioaktyvių taškų masažą. 

Kaip rodo įvairių šalių liau-
dies medicinos praktika, toks 
kompleksinis gydymasis padeda 
greičiau pasiekti teigiamų rezul-
tatų, taip pat ilgiau išlieka gydo-
masis efektas. 

Užpilai
Vaistinės agurklės žolė su žie-

dais. 2 šaukštai žaliavos užpliko-
ma stikline verdančio vandens, 
šiltai uždengiama, po 5 val. per-
košiama per 2 sluoksnių marlę 
(ar specialų sietelį). Geriama po 
2 šaukštus 5–6 kartus per dieną 
prieš valgį. Gydymo kursas 1–2 
savaitės. Esant reikalui, po 10 d. 
pertraukos gydymo kursą gali-
ma pakartoti.

Vaistinės melisos žolė. Šaukš-
tas susmulkintos žaliavos už-
plikoma 2,5 stiklinės verdančio 
vandens, šiltai uždengiama, po 
40 min. perkošiama ir geriama 
po 1/2 stiklinės 3–4 kartus per 
dieną. Gydymo kursas 1–2 sa-
vaitės. Beje, užpilas nevartoti-
nas esant padidėjusiam arteri-
niam kraujospūdžiui, užkietėjus 
viduriams.

Paprastojo raudonėlio žolė. 
2,5 šaukšto žaliavos užplikoma 
2 stiklinėmis verdančio vandens, 
po 15–20 min. perkošiama įpras-
tu būdu. Užpilas geriamas šiltas 
po 1/2 stiklinės 3–4 kartus per 
dieną. Gydymo kursas – 1–2 sa-
vaitės. Beje, užpilas nevartotinas 
nėštumo metu, kai padidėjęs ar-
terinis kraujospūdis, užkietėję 
viduriai, esama auglių ir kai ku-
rių rūšių pūlinių.

Vaistažolių mišinys: penkias-
kiautės sukatžolės žolės – 3 da-
lys, šilinio viržio žiedų – 4 dalys, 
pelkinio pūkelio žolės – 3 dalys, 
vaistinio valerijono šaknų – 1 da-
lis. 4 šaukštai mišinio užplikomi 
litru verdančio vandens, po 8 val. 
perkošiama įprastu būdu, geria-
ma kas valandą (maždaug per 
7 val.) po 4 gurkšnius. Gydymo 
kursas – 5 dienos.

Valerijonas
Kai kurie žmonės vietoj vais-

tažolių mišinio renkasi lengvesnį 
būdą – gydosi vien tik valerijono 
šaknų lašais arba patys gamina-
si užpilus ar kitokius preparatus, 
nors ši vaistažolė tiesiogiai nėra 
skirta įveikti baimei. Žinoma, va-
lerijono lašai pasižymi ramina-
muoju poveikiu (efektas pasireiš-
kia lėtai), šiek tiek lėtina pulsą, 
nežymiai mažina arterinį krau-
jospūdį, šiek tiek didina tulžies ir 
skrandžio sulčių išsiskyrimą, pa-
deda nesunkaus streso, isterijos, 
galvos skausmo atvejais. Paste-
bėta, kad valerijono preparatai 
šiek tiek padeda esant klimakte-
riniams sutrikimams, sergant ste-
nokardija, neurastenija, nemiga, 
tachikardija, vegetacine distonija. 

Įsidėmėtina! Valerijono pre-
paratai nevartotini nėštumo, žin-

dymo metu, kai šiam augalui yra 
padidėjęs jautrumas (gali pasi-
reikšti pykinimu, vėmimu, var-
ginti rėmuo), paūmėjęs gastri-
tas, skrandžio opaligė, sergama 
bradikardija, arterine hipotoni-
ja. Taip pat nereiktų valerijono 
preparatų vartoti ilgą laiką, nes 
gali būti sutrikdytas skrandžio 
ir žarnyno traktas.

Terminų paaiškinimai:
Isterija – viena neurozės for-

mų; reiškiasi priepuoliais, įvai-
riais psichikos, jutimo, judėjimo, 
vidaus organų veiklos sutriki-
mais. Ligonio elgesį lemia stìprios 
emocijos, kurios reiškiasi įvairiais 
fiziniais požymiais. Dėl psichinės 
įtampos ligoniui paprastai skau-
da skrandį, galvą, ji svaigsta, kar-
tais nutirpsta kūno dalys, ligonis 
negali stovėti ir vaikščioti. Šie su-
trikimai dažniausiai būna ryškūs 
ir trumpalaikiai. 

Stenokardija (kitaip krūti-
nės angina) – išeminės širdies li-
gos forma, kuriai būdingi širdies 
skausmo priepuoliai. Beje, išemi-
nė liga (dar vadinama koronari-
ne liga) – širdies raumens pa-
žeidimas dėl sumažėjusios arba 
kartais visai nutrūkusios širdies 
vainikinių arterijų kraujotakos.

Neurastenija – liguista psi-
chikos būsena, viena dažniau-
sių neurozės formų: ligonis grei-
tai išsenka, pasidaro nervingas, 
labai jautrus, irzlus, dirglus. Ši 
funkcinė nervų sistemos liga 
paprastai prasideda po psichi-
kos traumos, protinio pervar-
gimo, nesilaikant darbo ir poil-
sio režimo.

Neurozė – psichogeninė (psi-
chinės kilmės) asmenybės li-
ga, kylanti dėl žmogaus vidinės 
graužaties arba dėl labai jį skau-
dinančių konfliktų su aplinka. 
Sergantieji šia liga skundžiasi 
įvairiais skausmais (galvos, juos-
mens, nugaros, sąnarių), nemiga, 
dėmesingumo ir atminties su-
silpnėjimu, kvėpavimo, širdies, 
skrandžio, žarnyno veiklos su-
trikimais, nuovargiu, padidėju-
siu prakaitavimu, depresija ir dar 
daugeliu kitokių negalavimų. Be-
je, neurozė dar vadinama įvairių 
ligų imitatore, nes atliekant ligo-
niams išsamius tyrimus papras-
tai nerandama jokių pokyčių nei 
galvos smegenų struktūrose, nei 
vidaus organuose.

Tachikardija – dažnas šir-
dies plakimas (daugiau kaip 90 
tvinksnių per minutę).

Bradikardija – lėtas širdies 
plakimas (mažiau kaip 60 tvinks-
nių per minutę).

Arterinė hipotonija (kitaip hi-
potenzija) – kai sistolinis kraujos-
pūdis mažesnis kaip 100, o dias-
tolinis – mažesnis kaip 60 mm Hg 
(gyvsidabrio stulpelio). Beje, sis-
tolė – širdies prieširdžių ir skilve-
lių susitraukimas, per kurį iš šir-
dies išstumiamas pritekėjęs krau-
jas; diastolė – širdies prieširdžių 
ir skilvelių išplėtimas, per kurį į 
širdį priteka kraujo. Sveiko su-
augusio žmogaus sistolinis krau-
jospūdis būna 110–130 mm Hg, 
dias tolinis – 60–80 mm Hg.

Vegetacinė distonija – vegeta-
cinės nervų sistemos komplekso 
dalies veiklos sutrikimas.

Nuoviras
Šaukštas kadagio (ėglio) vai-

sių užplikomas stikline verdan-
čio vandens, pavirinama 20 min. 
ant silpnos ugnies. Po to papildo-
mai įpilama virinto vandens vie-
toj nugaravusiojo (kad būtų pilna 
stiklinė), perkošiama įprastu bū-
du. Geriama po šaukštą 3–4 kar-
tus per dieną po valgio. Gydymo 
kursas – 1–2 savaitės.

Pastaba: šio nuoviro negali-
ma vartoti nėščiosioms, sergan-
tiems inkstų ligomis, taip pat 
tiems, kurie šiam augalui aler-
giški. Alerginė reakcija pasireiš-
kia vėmimu, virškinamojo trakto 
uždegimu ir kitais nemaloniais 
pašaliniais reiškiniais.

Vonios
Prieš miegą daromos vonios 

su valerijono nuoviru (5 susmul-
kintų šaknų saujelės 15 min. vi-
rinama litre vandens, perkošus 
supilama į karštą vonią). Vonios 
trukmė – 10 min. Vonios daro-
mos kas antrą dieną, gydymo 
kursas 8–10 procedūrų.

Pastaba: vietoj valerijono ža-
liavos į vonią galima įpilti 1–2 
šaukštus skysto arba įdėti 1–2 
tabletes sauso pušų ekstrakto. 
Gydomasis poveikis padidės, jei 
vonioje bus ištirpinta apie 2 kg 
jūros druskos. 

Masažas

Prieš kiekvieną pėdų bioakty-
vių zonų masažą bent 2 min. atlie-
kamas įvadinis masažas. Jo metu 
stipriai vibruojama pirštų galais 
išilgai šonkaulių, jokių bioaktyvių 
zonų ar taškų neieškoma. Pagei-
dautina tai atlikti iškvėpimo metu.

Pėdų bioaktyvios zonos (žr. 
pieš.) pradedamos masažuo-
ti po įvadinio šonkaulių masažo 
nuo pirmuoju numeriu pažymė-
tos vietos (nesvarbu, kuri pėda 
bus masažuojama pirma). Jei pė-
dų zonos surastos tiksliai, spau-
džiant piršto galu turi būti jau-
čiamas skausmas, dilgtelėjimas ar 
tirpimo pojūtis. Pėdų zonos ma-
sažuojamos (per dieną atliekami 
3–4 masažo seansai) intensyviai 
spaudinėjant nykščiu ar smiliumi. 

Vienos pėdos pirma zona per 
vieną masažo seansą masažuoja-
ma 2–2,5 min., antrai zonai ski-
riama perpus mažiau laiko. Tre-
čioji zona yra visų pirštų galuo-
se. Kiekvieno piršto pagalvėlė 
masažuojama po 10 sekundžių 
(pageidautina pirštų bioaktyvių 
zonų masažą pradėti nuo nykš-
čių); iš viso trečios zonos masa-
žas abiejose pėdose trunka mi-
nutę ir 40 sekundžių. 

Romualdas OGINSKAS

Baimė – neigiama 
emocija, tačiau ji būtina

Baimė kyla dėl tikro ar įsivaiz-
duojamo pavojaus. Pirmuoju 

atveju tai vadinama normalaus 
tipo baime (gydymo priemonės, 
nurodytos šiame rašinyje, skir-
tos tik šio tipo baimei), antruo-
ju – liguista baime, kuri dar va-
dinama fobija (graikiškai pho-
bos – baimė). Vien tik aprašytų 
fobijų yra žinoma per 300 (pvz.: 
kancerofobija – baimė susirg-
ti vėžiu, antropofobija – žmonių 
baimė, klaustrofobija – ankštų 
patalpų baimė). 

Pastaba. Nors baimė yra nei-
giama emocija, tačiau ji būtina,– 
įspėja apie pavojaus grėsmę, ska-
tina veikti, kad būtų išvengta ne-
pageidautinų padarinių. 

Baimės kilimo laipsniai: iš-
gąstis (pirma reakcija į grėsmę), 
nerimas (neapibrėžtumo pojū-
tis laukiant nepalankaus įvykių 
vystymosi), baiminimasis (rea-
gavimas į realiai matomą grės-
mę), panika (nekontroliuojama 
instinktyvi baimė). 

Baimės pasireiškimo bū-
dai: pagreitėja kvėpavimas ir 
širdies plakimas, atsiranda aš-
trūs skausmai krūtinėje (kai 
kada), padidėja arterinis krau-
jospūdis, trūksta oro, svaigsta 
galva, džiūsta burna ir gerklė, 
gausiai prakaituojama, pyki-
na (kartais), dreba rankos, ko-
jos ar net visas kūnas, atsiran-
da nuolatinis poreikis šlapintis 
ir tuštintis, gurgia pilve, padi-
dėja kaklo ir nugaros raumenų 
įtampa (dėl jos gali skaudėti ir 
galvą), atsiranda bendras nuo-
vargis, nebeįstengiama atsipa-
laiduoti, prastai miegama (kar-
tais sapnuojami košmarai), pra-
randama sveika nuovoka, pablo-
gėja atmintis, nebeįmanoma su-
sikaupti, sunku prisitaikyti prie 
kintančių aplinkybių. 

Pastaba. Kiekvienas žmogus 
turi savo psichinės ištvermės 
ribą, kurią viršijus, toliau ne-
beįmanoma priešintis baimės 
emocijai (pasireiškia chaotiš-
kas elgesys, sustingstama vie-
toje ir kt.; dažniausiai tai trun-
ka 15–30 min.). 

Pati stipriausia  
baimė 

Pati stipriausia baimė daž-
niausiai atsiranda dėl akivaiz-
daus pavojaus savo paties ar ar-
timųjų gyvybei. Kai matoma, kad 
iš šios grėsmingos padėties yra 
kokia nors išeitis, bet ja negalima 
pasinaudoti – kyla panika. Neži-
nomybės baimė visada yra labiau 
varginanti (kai žmonės nežino, 
kas jų laukia, paprastai tikisi blo-
giausio). Pačią baimę kursto tiek 
neveiklumas, tiek prarasta viltis 
ir nežinomybė. 

Beje, pati stipriausia baimė 
kai kada ilgesniam laikui susarg-
dina inkstus, kepenis, storąją 
žarną (savyje užgniaužtas pyk-
tis žaloja kepenis ir plonąją žar-
ną), kasą (susergama diabetu), o 
žmonėms, sergantiems širdies ir 
kraujagyslių ligomis, gali sukelti 
infarktą ar insultą. Be to, yra ži-
noma atvejų, kai ligi tol buvę vi-
siškai sveiki jaunuoliai, paveikti 
šios rūšies baimės, pražilo per 
kelias valandas. 

Ar žinojote, kad mūsų šalies 
vaistų vartotojai priemo-

koms galėtų išleisti gerokai ma-
žiau tiesiog pasirinkdami piges-
nius vaistus? Siekdama pacien-
tus paskatinti vaistus įsigyti ir 
vartoti racionaliau, Valstybinė 
ligonių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) pra-
deda socialinės reklamos kam-
paniją „Būk protingas, nepermo-
kėk už vaistus".

Sveikatos apsaugos vicemi-
nistro Valentino Gavrilovo tei-
gimu, ministerijos tikslas – imtis 
tokių priemonių, kurios padėtų 
žmonėms išleisti kuo mažiau sa-
vo lėšų vaistams. Tam Lietuvoje 
yra sukurta vaistų kompensavi-
mo sistema, leidžianti pacien-
tui pačiam pasirinkti kokybišką 
vaistą, kurio priemoka būtų ma-
žiausia. Taigi nuo pačių žmonių 
ir jų informuotumo priklauso, 
kaip išmintingai jie įsigis vais-
tus. Ministerijos rūpestis – kad 
kompensuojamųjų vaistų sąra-
šai nuolat atsinaujintų ir juose 
visada būtų pigesnių vaistų pa-
sirinkimo galimybė.

212,6 mln. eurų – tiek per 
2015 m. išleista vaistų ir medi-
cinos pagalbos priemonių įsi-
gijimo išlaidoms kompensuo-
ti. Šiemet šioms reikmėms nu-
matyta  išleisti 217,5 mln. eurų. 
VLK specialistų atlikta 2015 m. 
kompensuojamųjų vaistų suvar-
tojimo analizė rodo, kad pernai 
pacientai, įsigydami kompen-
suojamųjų vaistų, iš viso sumo-
kėjo 54 mln. eurų priemokų. Tai-
gi jie sumokėjo penktadalį visų 
kompensuojamųjų vaistų par-
davimo kainos. Jei visi pacien-
tai būtų rinkęsi pigesnius vais-
tus, priemokų suma galėjo būti 
dukart mažesnė – 27 mln. eurų. 
Tai reiškia, kad šiuos pinigus jie 
būtų galėję panaudoti kitoms sa-
vo reikmėms ir išleisti prasmin-
giau, nes už vaistus galima ir ne-
permokėti.

„Apie vaisto pasirinkimo ga-
limybę pacientą turi informuoti 
gydytojas ir vaistininkas, o vais-
tininkas netgi privalo parody-
ti vaistinės monitoriaus ekrane 
visus turimus vaistus su ta pačia 
veikliąja medžiaga. Todėl ragina-
me pacientus vaistus rinktis iš-
mintingai – pasitarus su gydyto-
ju, vaistininku pirkti tuos, kurių 
priemoka mažesnė ir taip taupy-
ti savo pinigus. Jei vaistų savy-
bės vienodos ir skiriasi tik kai-
na bei pakuotė, kam mokėti už 
kitokios spalvos dėžutę?", – re-
toriškai klausia laikinai einantis 
VLK direktoriaus pareigas Ginta-
ras Kacevičius. 

Šiuo metu Lietuvoje 1,2 mln. 
pacientų, t. y. 40,5 proc. gyven-
tojų, vartoja kompensuojamuo-
sius vaistus. Apie 400 tūkst. to-
kių pacientų yra vyresni nei 65 
metų. Vien jiems skirtų vaistų 
kompensavimui pernai buvo iš-
leista apie 77 mln. eurų Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšų (t. y. apie 
39 proc. visų PSDF lėšų, skirtų 
vaistams kompensuoti).

„Bičiulystės“ ir VlK inf. 

Valstybinė 
ligonių kasa 

ragina vaistus 
rinktis protingai
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Išsėtine skleroze segančiųjų 
būklę įvertinus fizinės medici-
nos ir reabilitacijos gydytojui 
ir nustačius, kad nėra kontra-
indikacijų, reabilitacija galėtų 
būti skiriama. 

Dar viena svarbi alternaty-
vioje ataskaitoje iškelta proble-
ma – judėjimo ir intelekto nega-
lią turintiesiems neprieinamos 
odontologo paslaugos. Nepri-
taikyti odontologijos kabine-
tai, sunkiai prieinamas inte-
lekto sutrikimą turintiems ne-
galiesiems reikalingas gydymas 
su nejautra, kai kurie neįgalieji 
netaiso dantų, nes negali susi-
mokėti už brangiai kainuojan-
čias odontologijos paslaugas. 

SAM informavo, kad numa-
toma įgyvendinti bandomąjį 
odontologinės priežiūros neį-
galiesiems projektą, kurio me-
tu bus teikiamos odontologi-
jos paslaugos namuose. Pro-
jektas bus įgyvendinamas Vil-
niaus miesto, Vilniaus rajono 
ir Ukmergės rajono teritorijo-
je. Mobilios odontologų briga-
dos fizinę negalią turintiesiems 
dantis gydys jų namuose. 

Psichologų paslaugos – 
retenybė 

Neįgaliesiems neprieina-
mos ir psichologo bei psicho-
terapeuto paslaugos. SAM in-
formavo, kad ir šioje srityje yra 
teigiamų poslinkių – sumažin-
tas maksimalus psichologo ap-
tarnaujamų gyventojų skaičius 
nuo 40 tūkst. iki 20 tūkst., taip 
siekiant užtikrinti šių paslau-
gų kokybę ir prieinamumą. As-
mens sveikatos priežiūros įs-
taigose papildomai bus įsteig-
ti 45,5 psichologų etatai. Taip 
pat gydytojai psichiatrai arba 
psichikos sveikatos slaugyto-
jai bus papildomai skatinami 
už pacientų, kuriems dėl psi-
chikos ir elgesio sutrikimų yra 
nustatytas specialusis nuolati-
nės slaugos (priežiūros) porei-
kis, priežiūrą namuose. 

Didelė problema – klau-
sos aparatų kompensavimas. 
Klausos negalią turintieji mano, 
kad šios priemonės turėtų bū-
ti kompensuojamos pagal pa-

našią tvarką kaip ortopedijos 
priemonės. SAM informavo, kad 
2016 m. gegužės mėnesį įsiga-
lios nauja, lankstesnė šių prie-
monių įsigijimo tvarka. 

Keliauti taps patogiau
Neįgaliųjų organizacijos at-

kreipė dėmesį, kad judėjimo 
negalią turintiesiems nesuda-
roma galimybė keliauti. Ypač 
sudėtinga naudotis tolimojo 
susisiekimo autobusais: šiuo 
metu nėra pritaikytos nė vie-
nos tokios priemonės. 

Susisiekimo ministerijos 
teigimu, šią problemą žadama 
spręsti – ES regioninės plėtros 
fondo lėšomis numatoma finan-
suoti tolimojo reguliaraus susi-
siekimo autobusų pritaikymą. 
Šiai priemonei numatyta skirti 
beveik 900 tūkst. eur. 

ES struktūrinių fondų lėšo-
mis žadama atnaujinti ir vieti-
nio susisiekimo bei miesto vie-
šojo transporto priemones. Fi-
nansavimo sąlygas apibrėžian-
čiuose dokumentuose numaty-
tas reikalavimas, kad naujai įsi-
gyjamose ekologiškose viešojo 
transporto priemonėse turi bū-
ti užtikrinamas žmonių su ne-
įgaliojo vežimėliu įlaipinimas 
(išlaipinimas) per šonines du-
ris (naudojant rampas, keltu-
vus ir pan.), grindų briaunos 
turi būti paženklintos kontras-
tiniu žymėjimu, įrengtos infor-
mavimo priemonės klausos ir 
regos negalią turintiems kelei-
viams. Įgyvendinant šiuos pla-

nus 2014–2020 m. bus įsigyta 
ne mažiau kaip 120 transporto 
priemonių. 

Susisiekimo ministerija in-
formuoja, kad pamažu gerėja 
situacija geležinkeliuose (kas-
met perkami nauji traukiniai, 
rekonstruojamos stotys), neį-
galiesiems sudarytos sąlygos 
laisvai judėti oro uoste ir pa-
tekti į lėktuvą, gerinama infras-
truktūra Smiltynės perkėloje. 

Aplinkos pritaikymas – 
lėtai sprendžiama 

problema
Priekaištų sulaukė ir Aplin-

kos ministerija: iki šiol Lietuvo-
je nėra galimybės patekti į dau-
gelį visuomeninių pastatų. Nėra 
griežtos atsakomybės už naujų 
ar rekonstruojamų pastatų ne-
pritaikymą. Neįgaliųjų atstovai 
siūlo numatyti konkretų laiko-
tarpį, per kurį negalią turintie-
siems svarbiausi pastatai (svei-
katos priežiūros, savivaldybės 
ir valstybės, susiekimo objek-
tai) būtų privalomai pritaiky-
ti. Jų nuomone, tokį reikalavi-
mą reikia įtvirtinti teisės aktu. 

Aplinkos ministerijos ma-
nymu, kadangi daugumos iš-
vardintos paskirties pastatų sa-
vininkai – savivaldybės, jos tu-
rėtų tai daryti vadovaudamosi 
Neįgaliųjų socialinės integraci-
jos įstatymu. 

Šiuo metu Seimui yra pa-
teiktas Statybos įstatymo pro-
jektas, kuriuo numatyta, kad 
pastatus privaloma pritaikyti, 

Konsultuojame, komentuojame

„Bičiulystės“ skaitytojai 
domisi, ar galima privati-
zuoti socialinį būstą, kuria-
me jie jau ilgai gyvena.

Į klausimą atsako savival-
dybės įmonės „Vilniaus miesto 
būstas“ direktorius Tadas Bal-
sevičius. 

Lietuvos Respublikos para-
mos būstui įsigyti ar išsinuo-
moti įstatymo 14 straipsnio 5 
dalyje įtvirtinta, kad savival-
dybės būstas, nuomojamas 
teisę į socialinio būsto nuomą 
turintiems asmenims ir šei-
moms, negali buti parduotas, 
išskyrus minėto įstatymo 24 
straipsnyje numatytus atve-
jus. Vadovaujantis Paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti 
įstatymo 24 straipsnio 2 da-
lies 5 punktu, už rinkos kai-
ną, apskaičiuotą pagal Lietu-
vos Respublikos turto ir verslo 
vertinimo pagrindų įstatymą, 
Civiliniame kodekse nustatyta 
tvarka įvertinus parduodamo 
objekto vertę pakeitusias nuo-
mininko investicijas, gali būti 
parduodami savivaldybės būs-
tai, kurie nuomojami ne socia-
linio busto nuomos sąlygomis 
ir kuriuose nuomininkai yra 
išgyvenę ne trumpiau kaip 5 
metus nuo būsto nuomos su-
tarties sudarymo dienos, ne-
atsižvelgiant į taikytas būsto 
nuomos sąlygas. 

saugos ir darbo ministerijos (iki 
2005 m. liepos 1 d. – invalidumą 
nustatančių komisijų) yra pripa-
žinti nedarbingi ir kurių šeimose 
nėra darbingų asmenų.

Nedarbingais asmenimis lai-
komi:

- vaikai iki 18 metų (besimo-
kantys bendrojo lavinimo mo-
kykloje, profesinėje, aukštes-
niojoje mokykloje ar aukštojo-
je mokykloje dienine forma – 
iki 24 metų);

- nedirbantys neįgalieji, kurie 
Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos yra pripažinti ne-
darbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. – 
I ir II grupės invalidai, kurie inva-
lidumą nustatančių komisijų bu-
vo pripažinti nedarbingi);

- asmenys, sukakę senatvės 
pensijos amžių.

Jeigu šeimoje gyvena du ir 
daugiau nedarbingų neįgaliųjų, 
išmoka mokama vienam iš ne-
įgalių asmenų nepriklausomai 
nuo to, ar šeimoje yra darbingų 
šeimos narių.

Mokama kas mėnesį 20 proc. 
bazinės socialinės išmokos (BSI) 
dydžio išmoka pagal tikslinę pa-
skirtį komunalinėms paslau-
goms, elektros energijos ar tele-
fono išlaidoms apmokėti ar ku-
rui įsigyti.

Šias išmokas teisę gauti turin-
tiems asmenims iš Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto lėšų 
moka savivaldybių administracijų 
socialinės paramos skyriai.

„Esu neįgali, auginu nepil-
nametį vaiką. Girdėjau, kad 
galima gauti išmoką. Prašau 
paaiškinti, kokiais atvejais 
yra mokama ši išmoka ir ko-
kio dydžio ji yra“, – klausia 
skaitytoja J.M. 

Į klausimą atsako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Lygių galimybių skyriaus vyriau-
sioji specialistė Kristina Eismontė.

Išmokos mokamos neįgalie-
siems, auginantiems vaikus iki 
18 metų (besimokančius ben-
drojo lavinimo mokykloje, profe-
sinėje, aukštesniojoje mokykloje 
ar aukštojoje mokykloje dienine 
forma – iki 24 metų), kurie Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos prie Socialinės ap-

jei juose vykdomi statybos, re-
konstravimo, pastato atnaujini-
mo (kapitalinio remonto), mo-
dernizavimo ir pan. darbai. Ne-
įgaliųjų manymu, kad pažanga 
šioje srityje būtų didesnė, rei-
kėtų numatyti, jog ir stambes-
nių remontų atvejais (atsižvel-
giant į numatomas investicijas 
ir būsimus klientų srautus) bū-
tų privaloma pastatus pritaiky-
ti neįgaliųjų poreikiams. 

Alternatyvioje ataskaitoje 
atkreiptas dėmesys, kad pla-
nuojant būsto pritaikymą ne-
įgaliesiems, jiems sunku gau-
ti leidimus dėl pandusų, keltu-
vų, ranktūrių ar kitų pagalbi-
nių priemonių įrengimo dau-
giabučiuose. Ministerija pasiūlė 
sprendimą – Neįgaliųjų socia-
linės integracijos įstatyme nu-
matyti, kad dėl daugiabučio na-
mo bendrojo naudojimo objek-
tų pritaikymo specialiesiems 
poreikiams sprendimus galėtų 
priimti ne kaimynai (bendrasa-
vininkiai), o savivaldybė. 

Neprieinama teisinė 
pagalba ir kultūros 

įstaigos
Teisingumo misterijai iš-

sakyta pastaba, kad dėl nepri-
taikytos balsavimo apylinkių 
aplinkos neįgaliesiems nesu-
daromos galimybės balsuoti. 
Kaip sprendimą ministerija siū-
lo balsavimą internetu, kurio 
projektas jau pateiktas Seimui. 

Daug nerimo neįgaliųjų tei-
sių gynėjams kelia ir naujai pri-
imtų teisinio veiksnumo nuos-
tatų įgyvendinimas. Ministeri-
ja teigia planuojanti surengti 
seminarą neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų lygių galimy-
bių užtikrinimo problemoms 
spręsti. 

Teisingumo ministerijos pa-
teiktame rašte rašoma, kad im-
tasi veiksmų gerinti ir valstybės 
garantuojamos teisinės pagal-
bos sistemą. 

Kultūros ministerijai neį-
galieji pažėrė priekaištų, kad 
jiems neprieinamos kultūros 
įstaigos, nesudaroma galimybė 
dalyvauti renginiuose. Neįga-
liųjų teisių gynėjų manymu, tu-
rėtų būti daugiau dėmesio krei-
piama į teatrų, koncertų salių, 

muziejų pastatų ir ekspozicijų 
pritaikymą įvairių žmonių po-
reikiams. Ministerija ginasi: ne-
įgaliesiems siūlomos nuolaidos 
į spektaklius, jie daugelyje na-
cionalinių muziejų gali lanky-
tis nemokamai. Atkreiptas dė-
mesys, kad muziejų ekspozici-
jos vis labiau pritaikomos: die-
giami audiogidai akliesiems, vi-
deogidai kurtiesiems, kuriamos 
liečiamos ekspozicijos, etiketės 
rašomos Brailio raštu. 

Ūkio ministerijai priekaiš-
tauta dėl to, kad neįgalieji ne-
pakankamai įtraukiami į dar-
bo rinką, netinkamai regla-
mentuotas socialinio verslu-
mo skatinimas. Ministerija tei-
gia parengusi Socialinio vers-
lo skatinimo 2015–2017 metų 
veiksmų planą, kuriame numa-
tyta sukurti socialiniam vers-
lui palankią teisinę aplinką, fi-
nansinę ir mokestinę paramos 
sistemą bei skatinti socialinio 
verslo kultūros formavimą ir 
žinomumo didinimą. Patvirtin-
ta Socialinio verslo koncepcija. 
Apie konkrečius rezultatus ne-
kalbama.

Statistikos departamentas 
išgirdo priekaištą, kad trūksta 
patikimos statistikos apie ne-
įgaliuosius. Kūno kultūros ir 
sporto departamentui teko gin-
tis dėl nevienodų negalią turin-
čių ir jos neturinčių sportinin-
kų rėmimo. Itin daug priekaištų 
išsakyta Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai: dėl specialiosios pa-
galbos mokiniui neužtikrinimo, 
dėl pernelyg daug namuose ir 
specialiosiose įstaigose ugdo-
mų vaikų ir pan. Jų pateikti at-
sakymai konkrečių sprendimų 
nenumato. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės pavaduotoja 
Jolanta Šliužienė atkreipė dė-
mesį, kad nors spręstinų neį-
galiesiems aktualių klausimų 
yra kiekvienoje ministerijoje, 
ne visos išgirdo Ministro Pir-
mininko raginimą susitikti. Į 
pasitarimą neįgaliųjų atstovus 
buvo pakvietusios Teisingumo, 
Sveikatos ministerijos, Statisti-
kos departamento atstovai. Ne-
įgaliųjų iniciatyva vyko diskusi-
ja švietimo klausimais. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Savivaldybei priklausančio būsto 
privatizavimas

Vaikus auginantiems nedarbingiems neįgaliesiems – išmokos

Ministerijos informavo, kaip žada spręsti neįgaliųjų problemas
(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 9.05 – orai.  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 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/2 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/8 s. (38 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 12:15 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 6/1 s. 
(39 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. Ved. 
Edmundas Jakilaitis. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumpo-
sios žinios. 22:30 Premjera. Pabė-
gėliai – priimti ar deportuoti?23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Durys atsi-
daro. 24:00 Klausimėlis.lt. 00:15 Sti-
lius. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/2 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Karinės pa-
slaptys. (kart.). 

Antradienis, kovo 22 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/3 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/1 s. (39 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:20 Pabėgėliai – priimti ar deportuo-
ti? (subtitruota, kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 6/2 s. (40 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Delfinai ir žvaigždės. 23:15 Trumpo-
sios žinios. 23:20 Premjera. Kapito-
nas Alatristė. N-7. 1 s. 00:20 Trum-
posios žinios. 00:25 Septynios Kau-
no dienos. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/3 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Delfinai 
ir žvaigždės. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Delfinai ir žvaigždės. 
(tęsinys, kart.). 

trečiadienis, kovo 23 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/4 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/2 s. (40 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Emigrantai. (kart.). 12:25 Istorijos de-
tektyvai. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 6/3 s. 
(41 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Pinigų karta. 23:20 Premjera. Kapito-
nas Alatristė. N-7. 2 s. 00:20 Trumpo-
sios žinios. 00:25 Kelias į namus. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 10/4 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:10 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksi-
nis protas. (tęsinys, kart.). 05:30 Pini-
gų karta. (kart.). 

ketvirtadienis, kovo 24 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/5 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/3 s. (41 s.) (kart.). 11:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Gy-
venimas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 

16:10 Premjera. Komisaras Štolber-
gas. N-7. 6/4 s. (42 s.). 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Perlas“. 21:00 LRT fo-
rumas. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 
Premjera. Žmonių vaikai. N-7. 23:55 
Trumposios žinios. 24:00 Emigrantai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10/5 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT fo-
rumas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Stilius. (kart.). 

Penktadienis, kovo 25 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/6 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/4 s. (42 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Specialus tyrimas. (kart.). 12:25 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 6/5 s. 
(43 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Bro-
lių Grimų pasakos. 11 s. Žąsiaganė. 
19:55 Klausimėlis.lt. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 20:57 Sportas. 21:02 Orai. 
21:09 Loterija „Perlas“. 21:10 Pran-
ciškus – popiežius iš Naujojo pasau-
lio. 22:05 Trumposios žinios. 22:10 
Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus. 
23:55 Trumposios žinios. 24:00 Bara-
bas. N-7. 01:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:10 Pavojingi jausmai. 45, 
46 s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 
3 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Gyvenimas. (kart.). 

Šeštadienis, kovo 26 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Neįtikė-
tini Afrikos laukiniai gyvūnai. 3 d. Atsa-
kyti ir neatsakyti klausimai. (subtitruo-
ta). 13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Akistatos. 5 s. Viskontis prieš Feli-
nį: itališka dvikova. (subtitruota). 14:00 
Premjera. Daktaro Bleiko paslaptys 2. 
N-7. 2/1, 2/2 s. 16:00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:15 Sveiki-
nimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 
18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Velyknakčio litur-
gija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos. 
Tiesioginė transliacija. 23:35 Trumpo-
sios žinios. 23:40 Didis grožis. N-14. 
(subtitruota). 02:00 Trumposios žinios. 
02:05 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini 
Afrikos laukiniai gyvūnai. 3 d. Atsaky-
ti ir neatsakyti klausimai. (subtitruota, 
kart.). 04:00 Daktaro Bleiko paslaptys 
2. N-7. 2/1, 2/2 s. (kart.). 

Sekmadienis, kovo 27 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimto-
ji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Pasa-
kininkas. Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 21 s. 09:30 Prem-
jera. Šervudo padauža Robinas Hu-
das. 50 s. 09:45 Premjera. Aviukas 
Šonas, ūkininko lamos. 10:15 Gusta-
vo enciklopedija. (Subtitruota). 10:45 
Mūsų gyvūnai. 11:10 Velykų Mišios 
iš Romos Šv. Petro aikštės. Tiesio-
ginė transliacija. 13:00 Urbi et Orbi. 
Tiesioginė transliacija iš Romos Šv. 
Petro aikštės. 13:30 Premjera. Ne-
bijok. Draugystė su popiežiumi Voi-
tyla. 15:10 „Meilė – tik tai, kas tikra“. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Premjera. Budiu. N-7. 
18:00 Klausimėlis.lt. 18:15 Ryčio Cici-
no jubiliejinis koncertas. 20 metų sce-
noje. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Duokim garo!23:00 
Trumposios žinios. 23:05 Vatelis. 
01:05 Trumposios žinios. 01:10 Pa-
saulio dokumentika. Akistatos. 5 s. 
Viskontis prieš Felinį: itališka dvikova. 
(subtitruota, kart.). 02:05 Ryčio Cicino 
jubiliejinis koncertas. 20 metų sceno-
je. (kart.). 04:10 Stilius. (kart.). 04:50 
Klausimėlis.lt. (kart.). 05:05 Emigran-
tai. (kart.). 

Pirmadienis, kovo 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai 
(15). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Ponas Jangas (25). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2303). 
N-7. 10:00 Virtuvė (5). N-7. 10:30 Vir-
tuvė (6). N-7. 11:00 Hortonas. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis. N-7. 13:30 
Simpsonai (17). N-7. 14:00 Simpsonai 
(18). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (359). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (27). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (61). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus (10). N-7. 21:00 
Nuovada (27). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Apsukrios kambarinės (3). 
N-14. 23:30 Kastlas (1). N-7. 00:30 De-
tektyvas Bekstriomas (13). N-14. 01:25 
Naujokė (17). N-7. 01:50 Naujokė (18). 
N-7. 02:15 Virtuvė (5). N-7. 02:45 Virtu-
vė (6). N-7. 03:15 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 22 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (17). N-7. 07:25 Simpso-
nai (18). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. N-7. 08:25 Nuovada (27). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2304). 
N-7. 10:00 Virtuvė (7). N-7. 10:30 Vir-
tuvė (8). N-7. 11:00 Tėtušiai (5). N-7. 
11:25 Tėtušiai (6). N-7. 12:00 Apie mus 
ir Kazlauskus (10). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis. N-7. 13:30 Simp-
sonai (19). N-7. 14:00 Simpsonai (20). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (360). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (361). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (28). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (62). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Nuovada (28). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Šerlokas Holm-
sas (1). N-14. 23:30 Šerlokas Holm-
sas (2). N-14. 00:30 Gražuolė ir pa-
baisa (7). N-7. 01:35 Tėtušiai (5). N-7. 
01:50 Tėtušiai (6). N-7. 02:20 Virtuvė 
(7). N-7. 02:45 Virtuvė (8). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 23 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simpso-
nai (20). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. N-7. 08:25 Nuovada (28). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2305). 
N-7. 10:00 Virtuvė (9). N-7. 10:30 Vir-
tuvė (10). N-7. 11:00 Tėtušiai (7). N-7. 
11:30 Tėtušiai (8). N-7. 12:00 Prieš sro-
vę. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. N-7. 13:30 Simpsonai (21). N-7. 
14:00 Simpsonai (22). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (362). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (263). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (29). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (63). 
N-7. 20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 
Nuovada (29). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pats bai-
siausias filmas 5. N-14. 00:10 Elemen-
taru (24). N-7. 01:05 Tėtušiai (7). N-7. 
01:30 Tėtušiai (8). N-7. 02:00 Virtuvė 
(9). N-7. 02:30 Virtuvė (10). N-7. 03:00 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 24 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (21). N-7. 07:25 Simpsonai 
(22). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (29). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2306). N-7. 
10:00 Virtuvė (11). N-7. 10:30 Virtuvė 
(12). N-7. 11:00 Tėtušiai (9). N-7. 11:30 
Tėtušiai (10). N-7. 12:00 Svogūnų Lie-
tuva. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 13:30 Simpsonai (23). N-7. 
14:00 Simpsonai (24). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (364). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (30). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (64). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Nuovada (30). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Ugnis ir ledas. N-14. 00:15 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (1). 
N-14. 01:15 Tėtušiai (9). N-7. 01:40 
Tėtušiai (10). N-7. 02:05 Virtuvė (11). 
N-7. 02:35 Virtuvė (12). N-7. 03:05 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, kovo 25 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (23). N-7. 07:25 Simpsonai 
(24). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (30). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2307). N-7. 
10:00 Virtuvė (13). N-7. 10:30 Virtu-
vė (14). N-7. 11:00 Tėtušiai (11). N-7. 
11:30 Tėtušiai (12). N-7. 12:00 Farai. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 13:30 Simpsonai (25). N-7. 14:00 
Simpsonai (26). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (365). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 

Pirmadienis, kovo 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (1). 06:55 "Roži-
nė pantera" (13). (kart.). 07:25 "Ma-
dagaskaro pingvinai" (6). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (85). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(86). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 11:45 Nuo... Iki... (kart.). 12:45 
Bus visko (kart.). 13:30 "Rožinė pante-
ra" (14). 13:55 "Svajonių princas" (6). 
14:25 "Juodieji meilės deimantai" (17). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(18). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Prezidento sprendimas. N-7. 00:55 
"Kultas" (6). N14. 01:40 "Vampyro die-
noraščiai" (9). N14. 02:25 "Strėlė" (17). 
N-7. 03:10 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (2). 06:55 "Roži-
nė pantera" (14) (kart.). 07:25 "Ma-
dagaskaro pingvinai" (7). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (87). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(88). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 Žvaigždžių duetai (kart.). 13:10 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Rožinė pante-
ra" (15). 13:55 "Svajonių princas" (7). 
14:25 "Juodieji meilės deimantai" (19). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(20). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Žinios. Vers-
las. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Baudžiamasis 
būrys. N14. 00:15 "Kultas" (7). N14. 
01:05 "Vampyro dienoraščiai" (10). 
N14. 01:50 "Strėlė" (18). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (3). 06:55 "Rožinė 
pantera" (15) (kart.). 07:25 "Madagas-
karo pingvinai" (8). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (89). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (90). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 
valandos (kart.). N-7. 11:50 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! N-7. 
13:30 "Rožinė pantera" (16). 13:55 
"Svajonių princas" (8). 14:25 "Juodie-
ji meilės deimantai" (21). N-7. 15:30 
"Juodieji meilės deimantai" (22). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Su cinkeliu. N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Gau-
jos vyrukai. N14. 00:05 "Kultas" (8). 
N14. 00:55 "Vampyro dienoraščiai" 
(11). N14. 01:40 "Strėlė" (19). N-7. 
02:25 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (4). 06:55 "Rožinė 
pantera" (16) (kart.). 07:25 "Madagas-
karo pingvinai" (9). 07:50 "Volkeris, 

Teksaso reindžeris" (91). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (92). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 
valandos (kart.). N-7. 11:50 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! N-7. 
13:30 "Rožinė pantera" (17). 13:55 
"Svajonių princas" (9). 14:25 "Juodie-
ji meilės deimantai" (23). N-7. 15:30 
"Juodieji meilės deimantai" (24). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. Vers-
las. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Sala. N-7. 00:55 
"Kultas" (9). N14. 01:40 "Vampyro die-
noraščiai" (12). N14. 02:25 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:50 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, kovo 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (5). 06:55 "Rožinė 
pantera" (17) (kart.). 07:25 "Madagas-
karo pingvinai" (10). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (93). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (94). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 Su 
cinkeliu (kart.). N-7. 11:35 Nauja legen-
da (kart.). 13:00 Pričiupom! N-7. 13:30 
"Rožinė pantera" (18). 13:55 "Svajonių 
princas" (10). 14:25 "Juodieji meilės 
deimantai" (25). N-7. 15:30 "Juodie-
ji meilės deimantai" (26). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Didžiosios 
atostogos. 22:55 Skiriamoji juosta. 
N-7. 00:50 Gaujos vyrukai (kart.). N14. 
02:25 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (4) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (55). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žuviukai bur-
buliukai" (5). 07:45 "Sandžėjus ir Krei-
gas" (20). 08:10 "Harvis Biksas" (24). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (4). 09:00 
"Ponas Bynas" (13). 09:30 Paklydėlės 
papūgos sugrįžimas. 09:45 Paklydė-
lės papūgos sugrįžimas 2. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti. 11:25 Spidas Reiseris. N-7. 
14:05 "Gyvenimo šukės" (67). N-7. 
16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Nauja le-
genda. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Al-
vinas ir burundukai 2. 21:15 Transfor-
meriai. Išnykimo amžius. N-7. 00:25 
Trise valtimi arba be irklo. N-7. 02:10 
Didžiosios atostogos (kart.). 03:45 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 27 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

"Smalsutė Dora" (5) (kart.). 07:05 "To-
mo ir Džerio šou" (5). 07:30 "Ponas By-
nas" (14). 07:55 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis. 09:00 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:30 Asteriksas ir Obeliksas prieš 
Cezarį. 11:35 Kaukės sūnus. 13:25 Pi-
teris Penas. 15:35 Piko valanda 2. N-7. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Žvaigždžių 
duetai. 22:00 PREMJERA Terminato-
rius. Genesys. N14. 00:25 Alaus šven-
tė. N14. 02:30 Transformeriai. Išnyki-
mo amžius (kart.). N-7. 05:10 Progra-
mos pabaiga.

Pirmadienis, kovo 21 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitri-

na. 07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (393). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(207) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (2). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (208). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 19:00 "Eks-
pertė Džordan" (5). N-7. 20:00 Ant lie-
žuvio galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės. 
. . " (102). N-7. 21:30 Slaptieji agen-
tai. N14. 23:45 Juodojo ežero paslap-
tis (kart.). N14. 01:25 "Ekspertė Džor-
dan" (5) (kart.). N-7. 02:15 "Liežuvauto-
ja" (6). N-7. 03:00 Programos pabaiga. 

Antradienis, kovo 22 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (10). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (5). N-7. 
09:15 "Mano mylimiausia ragana" (3) 
(kart.). N-7. 09:50 "Mano mylimiausia 
ragana" (4) (kart.). N-7. 10:20 "Kalba-
me ir rodome" (394). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (208) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (3). 15:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (209). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina. 19:00 "Ekspertė Džordan" (6). 
N-7. 20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 "Vi-
si vyrai - kiaulės. . . " (103). N-7. 21:30 
Prielipa. N-7. 23:30 Nuostabus protas 
(kart.). N14. 01:50 "Ekspertė Džordan" 
(6) (kart.). N-7. 02:35 "Liežuvautoja" 
(7). N-7. 03:20 Programos pabaiga. 

trečiadienis, kovo 23 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (6). 
N-7. 09:15 "Viena už visus" (39) 
(kart.). N-7. 09:50 "Viena už visus" 
(40) (kart.). N-7. 10:20 "Kalbame ir 
rodome" (395). N-7. 11:20 "Proku-
rorų patikrinimas" (209) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (4). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (210). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Labai juokinga 
laida. 19:00 "Ekspertė Džordan" (7). 
N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 
"Visi vyrai - kiaulės. . . " (104). N-7. 
21:30 Visa griaunantis. N14. 23:50 
Slaptieji agentai (kart.). N14. 01:50 
"Ekspertė Džordan" (7) (kart.). N-7. 
02:35 "Liežuvautoja" (8). N-7. 03:20 
Programos pabaiga. 

ketvirtadienis, kovo 24 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (7). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (7) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (396). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(210) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos 
talentai" (5). 15:35 "Prokurorų pati-
krinimas" (211). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Labai juokinga laida. 19:00 Dai-
nuok mano dainą 2. 21:00 Farai. N14. 
21:30 Tylos kodeksas. N14. 23:35 Vi-
sa griaunantis (kart.). N14. 01:35 "Mis-
tinės istorijos" (7) (kart.). N-7. 02:25 
"Liežuvautoja" (9). N-7. 03:10 Pro-
gramos pabaiga. 

Penktadienis, kovo 25 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (8). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (8) (kart.). 
N-7. 10:25 "Kalbame ir rodome" (397). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(211) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (6). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (212). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Pričiupom! N-7. 19:00 "Amerikietiškos 
imtynės" (11) (Wrestling - RAW 5). N-7. 
20:00 "Amerikietiškos imtynės" (11) 
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Bejėgis 
teisingumas. N14. 23:20 "Tikras krau-
jas" (7). N14. 00:25 "Tikras kraujas" 
(8). N14. 01:25 "Mistinės istorijos" (8) 
(kart.). N-7. 02:15 "Liežuvautoja" (10). 
N-7. 03:00 Programos pabaiga. 

Šeštadienis, kovo 26 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (5) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (6) 
(kart.). 09:00 Statyk!09:30 Apie žūklę. 
10:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
10:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
11:00 Lietuvos galiūnų čempionato 3 
etapas. 12:00 "Mano mylimiausia ra-
gana" (5). N-7. 12:30 "Mano mylimiau-
sia ragana" (6). N-7. 13:00 "Viena už 
visus" (41). N-7. 13:30 "Viena už visus" 
(42). N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (3). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (4). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (4). N-7. 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 "PREMJERA 44-as 
skyrius" (1). N-7. 19:00 Labai juokinga 
laida (kart.). 19:30 Dainuok mano dai-
ną 3. 21:30 MANO HEROJUS Tikras 
teisingumas. Juodas kerštas. N14. 
23:20 AŠTRUS KINAS Juodojo ežero 
paslaptis. Pabaiga. N14. 01:05 Progra-
mos pabaiga. 

Sekmadienis, kovo 27 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Lie-

tuvos galiūnų čempionato 3 etapas 
(kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos ko-
das. 11:00 "FAILAI X. Kriminalistikos 
istorija" (6). 12:00 "BBC dokumentika. 
Laukinių gyvūnų pasaulis" (1). 13:00 
Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei ga-
li (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 "PREMJERA 44-as sky-
rius" (2). N-7. 18:50 Kvailių auksas. 
N-7. 21:00 "PREMJERA Kortų name-
lis" (1). N14. 22:00 "PREMJERA Kor-
tų namelis" (2). N14. 22:50 Kartą Niu-
jorke. N14. 00:55 Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas (kart. ). N14. 02:30 Pro-
gramos pabaiga. 

LRT

TV3

LNK

BTV

(366). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (31). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Džiunglių knyga 2. 20:55 
Kodas L.O.B.I.A.I.: Paslapčių knyga. 
N-7. 23:25 Kristaus kančia. S. 01:50 
Vidurnaktis Paryžiuje. N-7. 03:35 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 26 d. 
06:25 Teleparduotuvė. 06:40 

Džiunglių knyga 2. 08:00 Paauglių 
paplūdimys. N-7. 10:00 Trobelė. N-7. 
11:50 Nemirtingųjų kronikos: nuosta-
būs sutvėrimai. N-7. 14:20 Šancha-
jaus riteriai. N-7. 16:40 Super Džonis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Užkerėtoji. N-7. 21:35 
Kol nenuėjau miegoti. N-14. 23:25 
Motinos diena. S. 01:40 Auksinės gė-
lės prakeiksmas. N-14. 03:40 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 27 d. 
06:00 Teleparduotuvė. 06:15 

Ančiukas Donaldas ir draugai (52). 
N-7. 06:50 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (53). N-7. 07:25 Mapetai. 
N-7. 09:25 Mikės Pūkuotuko nuo-
tykiai. 11:00 Kelias į Eldoradą. N-7. 
12:45 Miegančioji gražuolė. N-7. 
14:20 Penelopė. N-7. 16:35 Užbur-
toji Ela. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Trys muškietininkai. Dainos, 
kurios nemiršta. N-7. 22:00 Viešpata-
vimas. N-14. 00:30 Auksinė akis. N-7. 
02:50 Programos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Valentino diena, Tarp-
tautinė moters diena, 
Motinos diena... Toks 
švenčių maratonas skau-
džiai kerta vienišiams. 
Kada ir kur aš sutiksiu sa-
vo antrąją puselę, jei dėl 
negalios vos judu? Štai 
kelios istorijos apie at-
sitiktinai susipažinusias 
ir bendrą gyvenimą ku-
riančias Lenkijos neįga-
liųjų poras.

Ant stalų, prisidėję pirštinių, ko-
jinių, riešinių, šalikų, papuošalų, 
dekoratyvinių kiaušinių, verbų 
ir daug ko kito, nagingieji žmo-
nės lūkuriavo, kas jų prekėmis 
susidomės.

„Kaip tik jūsų kojelei. Nerei-
kės jokių šlepečių, neužklius už 
kilimuko“, – pačios numegztas 
vilnones kojines siūlė kuršė-
niškė Virginija Dambrauskienė. 
Už jas prašė tiek, kiek, atrodytų, 
vien siūlai kainuoja.

V. Dambrauskienė virbalais 
darbavosi ir laukdama pirkėjų. 
Ji aiškino, kad mezgimas mal-
šina depresiją. Kai pirkėjas at-
eina, praeina ir depresija, kai jų 
nėra – vėl reikia megzti.

Kužiškė Regina Munienė 
kvietė įsigyti išsiuvinėtų, padary-
tų gražių daiktų, gintaro dirbinių.

R. Munienė šiam darbui 
reikalingų įgūdžių įgijo dar 
1970-aisiais Klaipėdos profesi-
nėje mokykloje. Ją baigusi, daug 
dirbo iš gintaro kurdama papuo-
šalus. Kužiškė pasakojo, kad siū-
lomi šioje mugėje  tai tik likučiai 
iš visų turėtų. Tokių papuošalų 

nebedaranti, nes dabar gintaras 
– labai brangus.

O karoliai iš tamsaus ginta-
ro – seni, dar jos mamos. Pabliz-
gino, sutvarkė, suvėrė, nes buvo 
sutrūkę, ir atvežė į mugę.

Prekiautojai atėjusiesiems 
mielai pasakojo, kaip padarė sa-
vo prekes.

Pasigrožėti neįgaliųjų dar-
bais, jų įsigyti užsuko nedaug 
žmonių – savivaldybės rūmuose 
dirbantieji ir jų lankytojai. Par-
davėjai teigė, jog tai nėra svar-
biausia. Svarbu, kad jie gali pa-
rodyti, ką moka, pabendrauti šil-
toje patalpoje, kai lauke – vėsu. 
Prekiauti turgavietėje jiems – 
per brangu: maždaug kiek su-
prekiauja, tiek prašoma už pre-
kybos vietą. Nors prisidurti prie 
neįgalumo ar senatvės pensijos 
būtų visai neblogai.

Šiaulių rajono neįgaliųjų or-
ganizacijos pirmininkė Elena 
Kačinskienė sakė, kad savivaldy-
bėje surengtoje Kaziuko mugėje 
nedalyvavo tik vienas iš 8 pada-
linių. Visuose juose yra rankdar-
bių būreliai. 

Neįgalieji savivaldybėje surengė mugę
Algimantas Brikas „Šiaulių krašte“ rašo, kad Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai savivaldybėje surengė savo darbų 
parodą 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Daugeliui neįgaliais tapusių 
žmonių į visavertį gyvenimą 
sugrįžti gali padėti profesinės 
reabilitacijos paslaugos. Taura-
gės teritorinė darbo birža nuo 
2015 m. įgyvendina Europos so-
cialinio fondo lėšomis finansuo-
jamą projektą „Pagalba neįga-
liesiems“. Neįgaliesiems  suda-
rytos palankios sąlygos atkurti 
darbingumą, įgyti naujų profe-
sinių gebėjimų, atgauti pasitikė-
jimą savo jėgomis, įsidarbinti ar 
pradėti nuosavą verslą. 

Iki kovo mėnesio dalyvau-
ti profesinėje reabilitacijoje pa-
dėta apsispręsti daugiau kaip 
30-čiai bedarbių. Atsižvelgiant 
į asmenines individualias savy-
bes, pasirinkti mokymo progra-
mą jiems padeda Darbo biržos 
specialistai, taip pat profesinės 
reabilitacijos paslaugas teikian-
čios mokymo įstaigos.

Projekto dalyviai mokosi in-
dividualių drabužių siuvėjo-su-
kirpėjo, avalynės taisytojo, flo-
risto, smulkaus verslo adminis-
tratoriaus, pynėjo iš vytelių, pa-
galbinio virtuvės darbuotojo, va-
lytojo, slaugytojo padėjėjo kva-
lifikacijos. Reabilitacijos progra-
mą baigė ir paklausią profesiją 
įgijo 11 neįgaliųjų, iš jų 4 jau įsi-
darbino. Kiti aktyviai ieško dar-
bo ar planuoja savo individua-
lią veiklą.

Ne visi neįgalieji yra vieno-
dai pasirengę keisti gyvenimo 
būdą, priimti naujus iššūkius. 
Vis tik projekto dalyvės Dai-
vos istorija rodo, kad tinkamas 
profesijos pasirinkimas pade-
da įveikti visus gyvenimo išban-

dymus. Anksti netekusi mamos, 
Daiva bandė atrasti save dary-
dama gėlių puokštes bažnyčiai, 
dirbo su verslo liudijimu. Dar-
bo biržos specialistės pasiūly-
mas išmokti šios specia lybės 
VšĮ Klaipėdos profesinio moky-
mo ir reabilitacijos centre mer-
giną labai pradžiugino. Šiuo me-
tu Daiva mokosi ir gyvena tikė-
jimu realizuoti savo pomėgį bei 
užsidirbti pragyvenimui.

Pasinaudojus profesinės re-
abilitacijos paslaugomis, neįga-
liesiems lengviau įsidarbinti. Jie 
tampa labiau pasitikintys savi-
mi, patobulėję, įgiję savarankiš-
kumo, darbo paieškos, bendra-
vimo su darbdaviais, visuomeni-
nės patirties. Praplėstas draugų 
ir bendraminčių ratas garantuo-
ja geresnes emocijas ir nuotai-
ką. Vilija ir Elena – abi iš Šilalės 
rajono, to paties kaimo. Viena 
kitą padrąsinusios, nusprendė 
įgyti  drabužių siuvėjo-sukirpė-
jo specialybę ir tuo pačiu pastip-
rinti sveikatą VšĮ Palangos rea-
bilitacijos ligoninėje. Projekto 
dalyvės sako, kad mokytis nie-
kada nėra vėlu, o įgytas siuvėjo 
žinias ir įgūdžius galės pasiūly-
ti savo bendruomenės nariams.

Profesinės reabilitacijos sėk-
mę visų pirma lemia pačių ne-
įgaliųjų motyvacija darbui bei 
tinkamai pasirinkta profesinė 
kvalifikacija. Trejus metus truk-
siančio projekto veiklose daly-
vaus ne mažiau kaip 75 Jurbar-
ko, Šilalės ir Tauragės skyriuo-
se registruoti nuo 0 iki 45 proc. 
darbingumo lygį turintys be-
darbiai. 

Neįgalieji domisi profesinės 
reabilitacijos programa

„Tauragės krašte“ skelbiama Darbo biržos informacija apie ga-
limybes neįgaliesiems dirbti. 

Radijo romanas
Asia ir Arturas susipaži-

no neįgaliųjų žiemos stovyklo-
je. Daug ten buvo pažinčių, visi 
keitėsi adresais, žadėjo rašyti, 
skambinti. Asia neišskyrė Artu-
ro iš kitų vaikinų. Dabar juokiasi: 
jei tada kas nors būtų pasakęs, 
kad netrukus persikelsiu gyventi 
pas Arturą į Lodzę, tokiam žmo-
gui būčiau pasiūliusi apsilankyti 
pas psichiatrą.

Vis dėlto likimas jau savaip 
dėliojo kortas. Arturas valandėlę 
nieko neveikė, tik sėdėjo ir klausė 
vietinės radijo stoties. Viena po 
kitos skambėjo pačios gražiau-
sios prancūzų dainos, kurias Ar-
turas labai mėgo. Buvo labai keis-
ta. Tarsi svetimas žmogus pažvel-
gė į jo sielą, suvirpino jautriausias 
stygas... Arturas neiškentęs nuėjo 
ir paklausė, kas parinko muzikinę 
programą. Tai buvo Asia.

Rugpjūtį jie apsigyveno kar-
tu. Jau 8-erius metus gyvena. Ar 
pora kaip nors pamini „širdin-
gąsias“ šventes? „Valentino die-
nos tikrai nešvenčiame, – sako 
Asia. – Mes mėgstame kada už-
simanę surengti gražią vakarie-
nę su vyno taure. Minime tik mū-
sų vestuvių metines. Ir visuomet 
laukiame Joninių, kai šilta, mie-
la, galima romantiškai pasivaikš-
čioti naktį.“

Ne visoms neįgaliųjų šei-
moms pavyksta darniai sutarti. 
Šiai porai pasisekė, nes viską da-
ro protingai. Nesilaiko prisirišę 
vienas prie kito lyg su grandine. 
Būna, kad Asia viena išvažiuoja į 

kokį renginį. Bet grįžusi prisipa-
žįsta vyrui: be tavęs ir džiaugs-
mo buvo tik perpus. Abu suvo-
kia, kad ir negalios neturinčių 
žmonių šeimose visko atsitin-
ka, ką kalbėti apie neįgaliuosius. 
Kai Asia iš negrabių pirštų išme-
ta ant grindų mėgiamiausią Ar-
turo puodelį, vyras žino: jei Asia 
būtų sveika, irgi ne kartą sudau-
žytų puodelį...

Atvažiavo aplankyti, liko 
metams

Olia ir Damianas susipaži-
no Aktyvios reabilitacijos fondo 
stovykloje. Ji mokėsi tinkamai 
važiuoti vežimėliu, o jis ten dir-
bo instruktoriumi. Po kelių mė-
nesių Olia vyko į Poznanę aplan-
kyti draugės. Netoli gyvenęs Da-
mianas atskubėjo jos aplankyti. 
Smagu buvo vėl susitikti, pasi-
kalbėti. Gal būtų išsiskyrę visam 
laikui, bet prieš išvykdama Olia 
iškrito iš vežimėlio, susimušė 
galvą, neteko sąmonės. Damia-
nas kasdien ją lankė ligoninėje. 
O kai mergina išvyko į gimtąjį 
miestą, kur studijavo aukštojoje 
mokykloje, Damianas atvažiavo 
į studentų bendrabutį jos aplan-
kyti. Ir liko metams. Galiausiai 
kartu išsinuomojo butą. Pernai 
Damianas pasipiršo Oliai. Pada-
rė tai labai neromantiškai. Kai 
susikaupė ir išdrįso, Olia tie-
siog ėjo į vonią praustis. Be ma-
kiažo, su rankšluosčiu rankoje. 
Ach tie vyrai!

Ar negalia trukdo jų šeimos 
laimei? „Yra šiokių tokių apribo-
jimų, – sako Olia. – Svarbu neuž-

sisklęsti savyje ir viską paaiškin-
ti partneriui. Jei šeimoje pavyks-
ta pasiekti visiško atvirumo ir 
pasitikėjimo, tai šeima bus net 
laimingesnė nei ta, kurioje nėra 
neįgaliųjų.“ Damianas jai pritarė.

Už pažintį ir laimę 
dėkingi... šunims

Dorota ieškojo šuns palydo-
vo, o rado Sebastianą, kurio pro-
fesija – apmokyti keturkojus pa-
dėti neįgaliems žmonėms. Atvy-
kusi mokytis bendrauti su šuni-
mis pagalbininkais, Dorota pir-
miausia iš ją lydėjusios mamos 
išgirdo: tas Sebastianas visai 
nieko... O Dorotai irgi labai pati-
ko šunų trenerio balsas.

Štai jau ketveri metai jie gy-
vena drauge. Abu akli. Dorotai 
mama pasakojo, kaip atrodo Se-
bastianas, o vaikinui jo draugas 
pateikė merginos privalumų są-
rašą. Ypač išgyrė Dorotos blaks-
tienas. Dabar Dorotos blakstie-
nos jau tapo šeimos anekdotu.

Ar dėl negalios jiems labai 
sunku? Būna sunku. Bet labai 
smagu, kai pasiklysta svetimame 
mieste ir vėl vienas kitą suranda!

Abu supranta, kad būdami 
dviese jie daug stipresni. Bet 
reikia būti ne šalia, o kartu, ta-
da įmanoma viskas. „Dviese at-
randi, kad gali būti dar geresnis, 
artimesnis, šiltesnis, teikiantis 
džiaugsmą visiems žmonėms. 
Galiausiai įsitikini, kad negalia – 
visai nesvarbu, jei tik turi svar-
bių tikslų“, – teigia abu.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENĖ

Jiems labiausiai reikia 
švelnumo ir artumo

Olia ir Damianas.

Kovo 11-ąją Jonavoje jau 27 
kartą surengtas bėgimas 

„Obeliskas A. Kulviečiui–Jona-
va“. Jis sukvietė daugelio rajonų 
sporto entuziastus. Fizinę ištver-
mę išbandė ir neįgalieji vežimė-
liuose. Atstumas nuo A. Kulviečio 
obelisko iki rajono centro – 15 
km, jį ryžosi įveikti tik pajėgūs 
bėgikai. Neįgaliųjų vežimėliai su-
ko ratus miesto gatvėmis: mote-
rys – 1 km, vyrai – 2 km. 

Atsisakius varžytis kelioms 
ratukininkėms, moterų grupėje 
liko vienintelė jonavietė Edita 
Vaitekauskaitė. Ji be didelio var-
go įveikė kilometrą ir tapo nuga-
lėtoja. Vyrų grupėje nepralenkia-
mas buvo kaunietis Mindaugas 
Baltuška, startavęs sportiniu ve-
žimėliu, tačiau renginyje įžvelgęs 

ne vien sportinius tikslus. Likus 
keliems centimetrams iki finišo 
linijos, lenktynininkas netikėtai 
stabtelėjo ir... palaukė iš paskos 
atpūškuojančio jonaviečio Ju-
rijaus Savickio. Pasirodo, Min-
daugas žinojo, kad tądien bičiu-
lio gimtadienis, tad nenorėjo jo 
„nuskriausti“. Trečias atskubėjo 

Neįgaliųjų  
sportas

„Bėgo“ su ratukais  
ir nuotykiais

Kaune gyvenantis Jonavos neį-
galiųjų draugijos narys Artūras 
Ručinskas.

„Bėgimas“ rateliuose kasmet 
sulaukia vis daugiau dėmesio. 
Šiemet jame apsilankė ir Lietuvos 
neįgaliųjų sporto sąjungos nariai. 

Marius GlINSKAS
Jurgitos Putelienės nuotr.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

karklo „kačiukai“

Kas kačiukų tiek pribarstė?
Visą naktį turbūt varstė!
Sidabriniai ir geltoni,
Žiponėliai vienam šone...
 
Rainis stebi, laižyt bando,
Meiliai glaudžia savo žandą –
Nesiglausto mažučiukai.
„Nemurkia – matyt, žaisliukai“, –
 
Taip nusprendė. Apsidairė,
Metė žvilgsnį greit į kairę –
Ogi ten varlė šokuoja.
Pasikasė ausį koja,
 
Pritūpė... trumpam sustingo...
Mirksnis – ir varlytė dingo.
„Nieko tokio, varlės šaltos.“
Rainis juk nebūna kaltas!

lapės ir gaidžio meilė

Lapė kieme šmirinėjo
Ir vištas apžiūrinėjo:
Per raiba, šiek tiek šluboka,
Kiek sulysus, skrist nemoka...
 
Tik staiga pamatė gaidį
Skiauterėtą. Ji pabaidė
Pulką vištų išbrokuotų
Ir prie gaidžio pentinuoto:
 
„Oi, gaideli, širdį gelia...
Eikime į mano dvarą.
Laukia menėse gražuolės,
Iškedentas tau bus guolis...“
 
Gaidys visas net apsalo:
„Turtai dideli be galo,
Didžiakrūtė, kailiniuota...“
Savo širdį lapei duoda.
 
Šitos meilės toks finalas:
Gaidžiui visad būna galas,
Kai vištas savas išduoda –
Jei ne lapei, tai į puodą!
 

pokalbis su gandru

Gandre, gandre, kur skubi?
Ar manęs jau negirdi?
Rodos, aiškiai pasakiau:
Man – sesutę, ne daugiau!
 
O tu atnešei broliuką
Rėksnį ir visai mažiuką.
Jis nebraido po balas.
Sotus juo jau į valias!  
 
Štai kaimynams – tai mergaitę,
O jie horoskope skaitė,
Kad atneši jiems berniuką.
Nuovokumo tau pritrūko?
 
Sugrąžinki man sesutę!
Na, kodėl gi toks pasiutęs,
Gandre!? Kur tu? Ei, ei, ei!!!
Ko prašiau – nepadarei.
 

skalbiniai
Vyrą vis skalbiau... skalbiau...
Skalbinius iškabinau...
Dangun žvelgiau pasistiepus –
Giliai saulė pasislėpus.
 
Spaudė toks gaivus šaltukas!
Išėjau laukan netrukus,
Bet jau vyro neradau.
Dieve, kaip išsigandau!
 
Bus ir vėl kažkur nutrūkęs.
Visos moterys jam – plukės:
Saulėtos, labai malonios,
Neišdidžios ir ne ponios...
 
Kur jis dingo, po paraliais?
Vyrai būna ir karaliais,
Bet maniškis – kaip papartis. 
Negi eisiu dabar kartis?
 
Lėtai kambarin grįžau
Ir planelį sumąsčiau:
Jau daugiau jo nevelėsiu,
Tik mylėsiu ir mylėsiu...
 
apie grybus dzūkiŠkai
(skiriu Varėnoje organizuojamai 
Grybų šventei)

Pušyni toks sujudzimas –
Net kazlėkų juokas ima.
Miški jis – visų slidziausias
Akurat, ir pats gudriausias.
 
Laksto bobos – šakos braška:
Guldo kašikan lepeškų,
Storakocį baravykų –
Visu grybų pulkaunykų,
 
Inmeta dar raudonikį,
Strainų, lieknų kap jaunikį,
Cik nejudzina po krūmu
Umėdės – tegu sau pūna!
 
Lėks Varėnon – Grybų šventėn!!!
Reiks strainiau cia apsirenkcie.
Andarokas negerai –
Neprasci dzūkų bernai!
 
Virtų, keptų ir dziovytų
Rudašonių baravykų
Nešis šventėn. Kap be jų?
Dzūkų mergos visadu!...
 
Kašikuose grybai vartos –
In skarvadų dės iš karto.
Su spirguciais ir smetona
Pavaišis dzūkeliai ponus. 
 
alio, močiute

Alio, močiute, atvažiuok
Ir anūkėlę išvaduok,
Nes jau kantrybės nebėra:
Vis negera ir negera,
 
Kad vėl puodelį sudaužiau
Ir kad žaislų nesutvarkiau...
Bet aš maža dar, negrabi.
Močiute, ar mane girdi?
 
Kasdien vis auklėja tėvai.
Statyk ir juos kampan, gerai?
Tegul pajus, kaip nesmagu
Kampe kai nubausta esu.

Danutė RUSECKAJA, Vilnius

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Antraisiais mokslo metais 
mums paskyrė naują moky-

toją. Jauną, gražią, vardu Geno-
vaitė. Atlydėjo ją mama. Abi mo-
terys apsigyveno mažame kam-
barėlyje šalia mūsų klasės. Par-
duotuvės kaime tuomet nebuvo, 
o miestelyje už keleto kilome-
trų į eilę prie duonos žmonės ri-
kiuodavosi dar neprašvitus. Ne-
žinau, kuo maitinosi atvykėlės. 
Gal miestelyje kai ką nusipirk-
davo, gal kartkartėmis ir moki-
nių tėvai sušelpdavo. Mano tėvas 
kartą nunešė gaidį. Kai po kurio 
laiko pradėjau gauti trejetus, pa-
reikalavau namiškių: „Neškit vėl 
gaidį!“ – „O tu užgiedok per pa-
moką, ir taip primink mokytojai 
apie dovaną“, – pajuokavo tėvas. 
Aš – į ašaras. Kitą sekmadienį 
pas mus – kviestiniai pietūs. Vai-
šės ant stalo, aš su tėvais ir mo-
kytoja su savo mama – užstalėje. 
Iš džiaugsmo negalėjau nustyg-
ti savo kailyje. Pamanykit tik, aš 
pietauju kartu su savo mokyto-
ja! Nuo mano akių neprasprūdo 
net tokia smulkmena, kad moky-
tojos suknelės rankogaliai neuž-
segti, o jos mama vis bando juos 
suimti, bet neradusi, kuo užseg-
ti, vėl paleidžia. „Matyt, parduo-
tuvėje trūksta ne tik duonos, bet 
ir sagų“, – mintijau pati sau viena.

Mokslo metams pasibaigus, 
abi moterys išvažiavo. Kur – nie-
kas nežinojo. Tik po daugelio me-
tų, skaitydama tremtinių prisimi-
nimus, radau savo mokytojos pa-
vardę, paminėtą greta kitų, nu-
blokštų į Sibiro platybes. O rudenį 
mes vėl sulaukėme naujos moky-
tojos. Jo vardas buvo paprastas ir 
trumpas – Ona. Iš pažiūros griež-
ta, ji mūsų, spėjusių atprasti nuo 
tvirtos rankos, nesužavėjo. Ilgai-
niui paklusome. Kas bandė aikš-
tytis – klūpojo kampe, neretai dar 
ir rankas iškėlęs. Galiausiai visi 
įnikome į mokslus ir gyvenimas 
mokykloje tekėjo įprasta vaga.

Kad ir kaip būtų keista, dabar 

Oną prisimenu labiau ne kaip mo-
kytoją, o kaip Katrės vaidmens at-
likėją pjesėje „Marti“ pagal Žemai-
tės apsakymą. Šis spektaklis, mū-
sų mokytojos surežisuotas ir pa-
statytas kartu su kaimo jaunimu, 
ir tas Katrės vaidmuo nulėmė jos 
likimą. Netrukus Ona visų nuosta-
bai ištekėjo už kaimo vaikino, ku-
ris ir pasirašyti vargu ar mokėjo. 
Mokytoja įsikūrė jo šeimoje, kur 
be jaunavedžių dar gyveno jau-
nojo motina ir sesuo su vaikais. 
Ona ėmėsi rikiuoti visos tos šei-
mos gyvenimą.

Reikia pasakyti, kad tai buvo 
be galo nuoširdūs žmonės, mo-
kantys atjausti ir suprasti vienas 
kitą. Mane pas juos nusivesdavo 
mama. Pati būdama uždaro bū-
do žemaitė ir nemėgstanti ben-
drauti su kaimynais, ji mylėjo šią 
šeimą. Ir jie mylėjo mano mamą, 
vadindavo ją taip gražiai – Onyte 
(mama irgi buvo Ona). Kai mes 
abi lankydavomės jų sodyboje 
ant upelio kranto, man patikdavo 
stebėti ten besiganančius palai-
dus gyvulius. Niekas jų nerišdavo, 
neuždarydavo į tvartą. Net žiemą 
galėdavo kada panorėję rupšnoti 
sau šieną tiesiai iš šalinės kluone, 
kurio durys visada būdavo atvi-
ros. Po kiemą lakstydavo kele-
tas šunų, o vaikams nedrausdavo 
juos atsivesti į trobą ir netgi (tai 
man ypač darė įspūdį) miegoti su 
jais lovose. Visiems šioje šeimoje 
užteko vietos ir meilės. Ir neatsi-
rasdavo galinčio paskersti gyvulį, 
mat visi buvo „gailyvi“, kaip patys 
apie save sakydavo.

Atėjus į marčias Onai, šios šei-
mos ir jos įnamių gyvenime įvy-
ko šiokių tokių pokyčių. Bet mei-
lės ir toliau ten niekas nestokojo. 
Ona kartu su vyru užaugino gra-
žų pulkelį vaikų. Tiesa, teko mesti 
darbą mokykloje, bet dėl to ji gal-
vos nesuko. Dabar mano buvusi 
mokytoja ilsisi kaimo kapinaitė-
se, o jos kapas gražiai prižiūrėtas, 
lankomas vaikų ir anūkų.

Kai mintyse grįžtu į tuos pra-
dinėje mokykloje praleistus me-
tus, negaliu atsistebėti, kiek daug 
ten visko vykdavo. O juk joje te-
buvo vienas didelis kambarys – 
buvusio ūkininko seklyčia. Kiek 
renginių su savo mokytojomis su-
ruošėme. Deklamavom, šokom, 
dainavom. Ypač populiarūs bu-
vo mūsų spektakliai, arba, kaip 
tada sakydavo, „vaidinimai“. Tu-
rėjome artistų artistą – Joną. Jo 
vaidybos pasižiūrėti susirinkda-
vo visas kaimas. Gaila, kad Jonas, 
iš prigimties apdovanotas neeili-
niais gabumais, netapo profesio-
naliu aktoriumi. Galėjo vaidinti 
visai Lietuvai.

Kartais mokykloje rodydavo 
kino filmus. Kitos tam tinkamos 
patalpos tuomet kaimas neturė-
jo (joje vykdavo ir kolūkiečių su-
sirinkimai, ir netgi jaunimo šokių 
vakarai). Čia pamačiau pirmąjį 
savo gyvenime filmą – „Berlyno 
paėmimas“. Kai ant balta paklo-
de uždengtos klasės sienos pasi-
rodė tankai, mes, vaikai, suklikę 
puolėm slėptis po suolais. Atrodė, 
kad tos baisios mašinos važiuoja 
tiesiai į mus. Gyvi dar buvo pra-
ūžusio karo vaizdai.

Laikas išdildė slogius įspū-
džius. Tik neišblėso prisiminimai 
apie pirmąsias mokytojas, kurias 
ir šiandien miniu su didžiausia 
pagarba. Joms teko dirbti moky-
ti nepritaikytose patalpose, gy-
venti be būtiniausių patogumų, 
nestabilioje politinėje aplinkoje. 
Dieną – viena valdžia, naktį – ki-
ta. Tokios jaunos ir gražios, mo-
kytojos kaime turėjo jaustis vie-
nišos ir nesaugios, be artimųjų 
paramos, daug ko gyvenime at-
sisakiusios, daug ką paaukoju-
sios. Tam, kad mus, nuošaliausių 
kaimų vaikus, pastatytų ant kojų 
ir išlydėtų toliau semtis mokslo 
žinių septynmetėse ir vidurinė-
se mokyklose.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

Mokytojos 
Iš rengiamos knygos „Dešimt tūkstančių poterėlių“ 

Paskutinį žiemos, šerkšnotąjį, rytą... Auksinį kovo vakarą... Ritos Mockeliūnienės nuotr.
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