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Su tokiu devizu bei verty-
bine nuostata darbą pra-
deda naujoji Neįgalių-
jų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos di-
rektorė – politikė, visuo-
menės veikėja Asta Kan-
dratavičienė. Ji maloniai 
sutiko su „Bičiulystės“ 
skaitytojais pasidalyti sa-
vo mintimis ir įžvalgomis 
apie neįgaliųjų gyvenimą, 
jų rūpesčius bei proble-
mų sprendimo galimybes. 
A. Kandratavičienė pati-
kino, kad tiesiausias ke-
lias į esminius pokyčius – 
tai glaudus valstybės, sa-
vivaldybių, nevyriausybi-
nių neįgaliųjų asociacijų 
bendradarbiavimas sie-
kiant bendro tikslo – pa-
lankaus požiūrio į šios so-
cialinės grupės reikmes.

Aktualijos

Įstatymų projektai

Neretai susiduriame su 
nuostata, kad neįgalieji 
yra neiniciatyvūs, nesa-
varankiški, tik ir laukia 
nuolatinės paramos iš 
valstybės. Tačiau yra ne-
mažai ir visiškai kitokių 
pavyzdžių – kai sunkiau-
sią negalią turintys daro 
didelius darbus. Vienas 
iš jų – verslininkas Justas 
Džiugelis, pasiryžęs įkur-
ti ugdymo centrą, kuria-
me būtų mokomi sveikieji 
kartu su neįgaliais. 

Integracijos keliu

Automobilio
rankinis valdymas

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

„Jokie pokyčiai neturi pabloginti 
neįgaliųjų gyvenimo“

Seimo narė liberalė Dalia Kuo-
dytė siūlo supaprastinti patal-
pų pritaikymo neįgaliesiems 
procedūras, atsisakant įsta-
tymuose esančios nuostatos, 
kad rekonstruojant patalpas 
būtinas statinio bendraturčių 
sutikimas.

Seime užregistruotos tai 
numatančios Neįgaliųjų socia- 
linės integracijos ir Statybos 
įstatymo pataisos. Atsižvel-
giant į jas, tais atvejais, kai re-
konstrukcija atliekama sie-
kiant būstą pritaikyti žmonėms 
su negalia, atsako savivaldybių 
institucijos.

„Daugiabučių namų įėjimai 
ir laiptinės vis dar nėra tinka-
mos neįgaliesiems. Maža to, yra 
ne vienas atvejis, kai dauguma 
bendro naudojimo patalpų sa-
vininkų tiesiog nesutinka, kad 
patalpos būtų pritaikytos kai-
mynystėje gyvenančiam neį-
galiajam. Taip neįgalieji lieka 
„įkalinti“ savo būste. Todėl bū-
tina keisti įstatymus, supapras-
tinant patalpų rekonstrukcijos 
tvarką, kai ji atliekama dėl ne-
įgaliųjų“, – sako įstatymo pa-
taisų iniciatorė Seimo narė  
D. Kuodytė.

Jungtinių Tautų Organiza-
cijos patvirtintoje ir Lietuvos 
ratifikuotoje Neįgaliųjų teisių 
konvencijoje nurodoma, kad 
valstybė įsipareigoja užtikrinti 
ir skatinti visapusišką neįgalių-
jų žmogaus teisių ir pagrindi-
nių laisvių įgyvendinimą, vyk-
dydama šį įsipareigojimą vals-
tybė gali imtis visų priemonių, 
skirtų pašalinti bet kokio as-
mens, organizacijos ar privačių 
įmonių taikomą diskriminaciją 
dėl neįgalumo.

Pagal šiuo metu galiojantį 
Statybos įstatymo 23 straips-
nį, norint gauti leidimą rekons-
truoti statinį turi būti pateikia-
mas statinio bendraturčių su-
tikimas.

Siūloma pritaikant 
patalpas nereikalauti 

bendraturčių 
sutikimo

Jūsų pavardę daugelis neį-
galiųjų ilgokai siejo su Trakų 
neįgaliųjų užimtumo centro 
direktorės pareigomis. Tačiau 
vadovavimas šiam centrui – tik 
vienas iš Jūsų biografijos eta-
pų. Prašom prisistatyti „Bičiu-

lystės“ skaitytojams, plačiau 
papasakoti apie save ir darbą 
neįgaliesiems. 

Su neįgaliaisiais, jų gyveni-
mu glaudžiai susiję 25-eri mano 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktorė Asta Kandratavičienė. 

Vizijose – ugdymo vieta, kur visų 
galimybės vienodos 

Verslininkas Justas Džiugelis. Aurelijos Babinskienės nuotr. 

 Egidijaus Skipario nuotr.

darbo metai. Šioje srityje esu nuo 
1990-ųjų, kai atėjau į Trakų rajo-
no savivaldybę, pradėjau dirbti 
tuometiniame Socialinės globos 
ir rūpybos skyriuje. Pagyvenę, 

neįgalūs žmonės buvo priskirti 
mano atsakomybei. Teko vado-
vauti ir tuometinei Trakų invali-
dų draugijai – neseniai įsikūrusi 
organizacija ne itin aktyviai vei-
kė, norėjome pakelti jos autorite-
tą ir įvaizdį. 

Dirbdama savivaldybėje daug 
prisidėjau (rengiau projektą), 
kad būtų įsteigtas Trakų neįga-
liųjų užimtumo centras, kuriam 
10 metų vadovavau. Kadangi esu 
ir politikė, nuo 2002 m. buvau 
renkama į Trakų rajono savival-
dybės tarybą. Man buvo pasiū-
lytos savivaldybės administra-
cijos direktorės pareigos, kurias 
ėjau pastaruosius 3-ejus metus. 
Nors dirbdama šiose pareigose 
nuo neįgaliųjų srities šiek tiek 
nutolau, tačiau visada buvau ša-
lia, nes dalyvavau sprendžiant ir 
socialinius klausimus. 

2013 m. apsigyniau socialinių 
mokslų daktaro disertaciją – su-
kūriau neįgaliųjų socialinės kar-
jeros modelį. Mūsų visuomenėje 
įprasta karjerą traktuoti tik pro-
fesine prasme. Tačiau verčiant iš 
lotynų kalbos, karjera – tai gyve-
nimo kelias. Taigi sukūriau mode-
lį, atskleidžiantį, kaip vyksta ne-
įgalaus žmogaus integracija. Esu 
socialinių mokslų daktarė, dėstau 
Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje. So-
cialinių mokslų studijas pasirin-
kusius studentus supažindinu ir 
su neįgaliųjų socialine integra-
cija, socialinių paslaugų teikimo 
sistema, kitais svarbiais dalykais.

„Bičiulystės“ inf.



Vievio neįgalieji su svečiais prie naujų patalpų Trakų gatvėje. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Svarbiausias civilizacijos uždavinys – išmokyti žmogų 
mąstyti. Tomas Edisonas, JAV išradėjas

Dažnai per televizorių rodomas vaikinas neįgalio-
jo vežimėlyje su kamuoliu rankose. Jis maždaug 

taip sako: Mėgau greitį, visur neatsargiai skubėjau ir 
štai... Tu irgi mėgsti tokį greitį? Tad sėsi šalia manęs. 
Ir rodo į tuščią vežimėlį.

Tai reklaminis klipas, įspėjantis, ką lemia bepro-
tiškas vairavimas ir visiška atsakomybės stoka, kad 
vienos minutės klaida atneša neapsakomo vargo vi-
sam gyvenimui. 

Kovo pradžioje Vilniuje Erfurto gatve vos per 20 
metų peržengęs jaunuolis neblaivus, matyt, gaudyda-
mas vėją, sako, lėkė 120–150 km per valandą greičiu 
ir pėsčiųjų perėjoje partrenkė penkis žmones, tarp jų 
tris vaikus. Sužalota senolė po paros mirė. 

Tokių besmegenių, daugiausiai jaunų, nemažai 
laksto tiek miestų, tiek užmiesčio magistralėse. Per-
nai Lietuvoje autoavarijose žuvo 265 žmonės, sužeis-
ta beveik 4 tūkst. Per pastaruosius ketverius metus 
netekome daugiau kaip 1100 savo piliečių, o sužeis-
tųjų buvo gerokai per 15 tūkst. 

Deja, ne visi į avarijas patekę žmonės sugrįžta į 
ankstesnę savo būtį. Šimtai tampa neįgaliais. Koks 
nuošimtis, gaila, nėra skaičiuojama. Jei likusiam gy-
venimui nereikia ramentų ar net vežimėlio, dažną 
kankina nuolatinė įtampa, dirglumas, baimė važiuoti 
automobiliu, juolab pačiam jį valdyti. Pasak medikų, 
yra nustatyta, jog 9 proc. išgyvenusiųjų rimtus auto-
įvykius patiria potrauminio streso simptomus, kurie 
gali įgyti ir lėtinę eigą. Jiems ima šlubuoti atmintis, 
išsivysto bendras nerimas. Laimė, kad laikui bėgant 
daugeliui šie autoavarijų sukelti pojūčiai išnyksta.

Kai kas linkęs manyti, jog pagrindinė eismo nelai-
mių priežastis ta, kad šalyje nuolat daugėja automo-
bilių. Statistika byloja, jog 1990 m. buvo registruoti 
apie 500 tūkst. individualių lengvųjų automobilių. 
2013 m. duomenimis, jų jau buvo per 1,6 mln., t. y. 
padaugėjo daugiau kaip tris kartus. Pasaulyje tūks-
tančiui gyventojų vidutiniškai tenka 162 automobi-
liai. Tad Lietuva 4 kartus viršija šį rodiklį.

Pažvelkite iš Vilniaus daugiaaukščio namo bal-
kono į tolį ir pamatysite jūrą automobilių kiemuose, 
gatvėse, įvairiose aikštelėse. Visi jie benamiai, neturi 
nuolatinės pastogės. Per 25 metus sostinėje, berods, 
nepastatytas nė vienas talpus garažas. Tik naikino, 
ypač metalinius, ir atlaisvino žemės sklypus komer-
ciniams tikslams, o automobilius išvarė į gatves. To-
dėl nenuostabu, kad valdo įprotis, dažniausiai pasi-
puikuoti norintį jaunimą, sėsti už vairo vos uždarius 
paradines namo duris. Vykti į darbą miesto viešuo-
ju transportu pasidarė tarsi gėdinga, nors šis būdas 
yra ir saugesnis, ir pigesnis, kaip įprasta daugelyje 
Europos miestų.

Eismo saugumo specialistai skelbia paprastą ir 
suprantamą tiesą – eismo nelaimių sumažės, kai 
žmonės pradės iš esmės suvokti, jog už savo ir ap-
linkinių saugumą atsakingi yra jie patys. Kodėl, pa-
vyzdžiui, neįgalusis su ratukais ar vaikštyne nieka-
da nesibraus kur panorėjęs per gatvę ar kelią – ieš-
kos perėjos, nes jis žino savo judėjimo galimybes. O 
tiems, kuriems aptemsta galva nuo svaigalų ar pui-
kybės, magistralė atrodo lyg nenaudojamas aerodro-
mas, todėl laksto it patrakę. 

Eismo įvykių priežasčių tyrėjų nuomonė vienoda: 
dabar labiau pabrėžiamos žmogaus teisės, o ne parei-
gos. Čia ir glūdi egoizmo šaknys – ką noriu, tą darau. 
Liūdna, kai kvaili papročiai įveikia įstatymus, nors 
mūsiškiai ir labai griežti. Tačiau reikliausiais normi-
niais aktais ne visiems sužadinsi mąstymą. Ypač jei 
žmogaus vidinis pasaulėlis bergždžias ir dvasingumo 
pamokas jam reikia pradėti nuo nulio.

Atpildas už vėjagaudą 

Apie tai,
kas

jaudina
Birštonas: 

Šilutės r.:
LRT televizijos laidoje 
„Gimtoji žemė“ buvo pri-
statyta švėkšniškė Ingri-
ta Riterienė, kurią kraš-
tiečiai pasiūlė „Gimtosios 
žemės Jorio“ apdovanoji-
mui. Ingrita ketvirtus me-
tus vadovauja Šilutės neį-
galiųjų draugijos Švėkšnos 
padaliniui, neseniai pra-
dėjo eiti Tradicinių amatų 
centro vadybininkės par-
eigas. Šiemet švėkšniškiai 
jai skyrė „Metų švėkšniš-
kės 2014“ titulą. 

I. Riterienės veiklos 
dėka Švėkšnos miestelio 
gyventojų gyvenimas nu-
spalvintas ryškiomis spal-
vomis ir tradicijas puo-
selėjančiais nepakartoja-
mais darbais – taip ją api-
būdina laidos kūrėjams 
siųstame laiške prista-
čiusi švėkšniškių draugi-
ja „Tėviškė“.

Nors Švėkšnoje ilgus 

Dar kartą įvertinta Švėkšnos 
neįgaliųjų vadovė

metus nebuvo nei kultūros 
centro, nei kultūros dar-
buotojo etato, I. Riterienė 
kartu su bendraminčiais 
patys įsuko neįtikėtinai 
intensyvią kultūrinę edu-
kacinę veiklą. Šią moterį 
130-ties Švėkšnos neįga-
liųjų draugijos narių ko-
lektyvas laiko savo jung-
timi, neleidžiančia subir-
ti. Draugijos nariai kartu 
užsiima įvairia edukacine 
veikla, kartu vyksta į eks-
kursijas, švenčia gimta-
dienius. 

„Stiprią valią ir sugebė-
jimą žmones vesti paskui 
save turinti Ingrita apdo-
vanota ir E. Pliaterytės at-
minimo draugijos Švėkš-
nos skyriaus padėkos pre-
mija“, – sako šio skyriaus 
pirmininkė Ona Norkutė. 
Seniūnaitės pareigas ei-

nanti Ingrita, anot Švėkš-
nos seniūno Alfonso Šepu-
čio, judina visą vietinę kai-
mo bendruomenę geriems 
darbams. 

Reportažą apie I. Ri-
terienę galima pamatyti 
lrt.lt interneto svetainėje, 
skyrelyje „Televizija“, pa-
sirinkus laidą „Gimtoji že-
mė“. Ši laida jau 12 kartą 
organizuoja Jorio apdova-
nojimus ir vėl pakvietė vi-

sus pasidairyti po Lietuvos 
kaimus, miestelius, seniū-
nijas ir atrasti žmones, ku-
rių darbas, visuomeninė 
veikla, kūryba nusipelnė 
aplinkinių dėmesio, pagar-
bos ir dėkingumo. 

Iki balandžio pradžios 
buvo pristatyti 11 kandi-
datų. Balsavimas prasi-
dės paskelbus visus kan-
didatus. 

„Šilutės naujienų“ inf. 

Ingrita Riterienė (viduryje) Duonos šventėje.

Vievis: Persikėlė į naujas patalpas
 Vievio neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės pavaduo-
tojas Česlovas Pupalaigis 
papasakojo apie Vievio ne-
įgaliųjų draugijoje sureng-
tas simbolines įkurtuves. 

Vievio neįgaliųjų drau-
gija neseniai persikėlė į 
naujas patalpas Trakų gat-
vėje. Kovo 19 dieną jų ap-
žiūrėti atvyko garbūs sve-
čiai: Elektrėnų savivaldy-
bės meras Kęstutis Vai-
tukaitis, administracijos 
direktorius Arvydas Vyš-
niauskas, UAB „Elektrėnų 
komunalinis ūkis“ gene-
ralinis direktorius Ričar-
das Leckas, direktoriaus 
infrastruktūrai pavaduo-
tojas Ovidijus Leicmonas, 
Elektrėnų savivaldybės 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Violeta Šim-
kūnienė, vyriausioji spe-
cialistė Asta Vitkauskie-
nė, Ūkio plėtros skyriaus 
vedėjas Virgaudas Šimkū-

nas, Vievio šv. Onos para-
pijos klebonas kun. Alfon-
sas Kelmelis, Vievio seniū-
nas Zenonas Pukėnas, UAB 
„Lietmazservis“ generali-
nis direktorius Jonas Gry-
bauskas, Vievio kultūros 
centro direktorė Audronė 
Steponkevičiūtė.

Svečius pasitiko Vie-
vio neįgaliųjų draugijos 
meno kolektyvas „Ieva-

ras“ su daina „Sveiki gy-
vi sveteliai“. Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ma-
rijona Pacevičienė džiau-
gėsi jaukiomis, erdviomis 
žmonėms su negalia pri-
taikytomis patalpomis, vi-
siems dėkojo už pagalbą ir 
paramą.

Tautiniais rūbais pasi-
puošusi draugijos finan-
sininkė informacinę iš-

kabą perdavė pritvirtinti 
svečiams: K. Vaitukaičiui, 
A. Vyšniauskui, R. Leckui 
ir Z. Pukėnui. Klebonas 
A. Kelmelis, pašventinęs 
patalpas, įteikė M. Pace-
vičienei dovanų kryželį ir 
palinkėjo Dievo palaimos. 
Visi susirinkusieji apžiū-
rėjo įrengtas naujas pa-
talpas, palinkėjo sėkmės 
draugijos veikloje.

  Teresė Murauskaitė 
laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie tai, kaip Vely-
koms pasiruošė Birštono 
neįgalieji. 

Vėl sulaukėme pava-
sario. Nors jau baigia žy-
dėti snieguolės, dabar ga-
lime pasigėrėti šalpusnių, 
vištapienių geltonais žie-
deliais, pasigrožėti mėly-
nuojančiomis žibutėmis, 
jau atbundančiomis įvai-
riaspalvėmis saulutėmis. 
Sulaukėme gražiausios ir 
prasmingiausios Kristaus 
prisikėlimo šventės – šv. 
Velykų, kurios neįsivaiz-
duojamos be margučių. 

Prieš Velykas darželiai, 
mokyklos, muziejai, kitos 
įstaigos ir nevyriausybi-

Įdomiausi – neįgaliųjų margučiai
nės organizacijos puošiasi 
margučiais. Birštono sak- 
raliniame muziejuje pui-
kuojasi tautodailininkės 
Audronės Lampickienės 
tikrų ir medinių margučių 
paroda. Neaplankiau visų 
Birštono nevyriausybinių 
organizacijų būstinių, bet 
manau, kad gražiausiai pa-
sipuošė Birštono savival-
dybės neįgaliųjų draugija. 
Čia šakas išskleidė puoš-
nus didžiulis Velykų me-
dis, pilnas įvairiausių mar-
gučių. Be jo, ant palangių ir 
kitose vietose pūpso pa-
vieniai ir grupėmis išdės-
tyti margučiai. 

Neįgaliųjų draugijos 
nariai, lankantys meno te-
rapijos užsiėmimus, pade-

dant kūrybingai vadovei 
Vilmai Krasauskienei, ne-
mažai valandų triūsė, kol 
išgražino vilnonius, me-
dinius, plastmasinius ir 
tikrus kiaušinius įvairio-
mis technikomis: šakelių 
atpjovėlėmis, įvairiomis 
sėklelėmis, mažyčiais su-
sukto popieriaus ritinė-
liais ir kitokiais būdais, 
kuriuos ne visus ir per-
pratau. Aktyviausia ir la-
biausiai patyrusi margin-
toja Onutė Žiūkaitė ne vi-
sas paslaptis atskleidė. Be 
to, daug pasidarbavo Jani-
na Paukštienė, Raimonda 
Ylaitė, Ona Kabašinskai-
tė, Bronė Lukošienė, An-
tonina Zuperkienė. Kartu 
dirbo ir neįgaliųjų draugi-

Birštono neįgaliųjų draugiją 
puošia Velykų medis. 

Kęstučio Rutkausko nuotr. 

jos pirmininkė Julė Sena-
vaitienė. 
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Gimiau ir augau gražiame 
Dzūkijos kampelyje, maža-

me bažnytkaimyje. Ten prabė-
go gražiausi mano vaikystės me-
tai ir ne tokia laiminga jaunys-
tė. Buvo pokario metai. Pirmo-
ji meilė, kuri man davė daugiau 
skausmo nei laimės. Mylėjau 
partizaną ir jo buvau mylima. 
Bet viskas praėjo, o gyventi rei-
kėjo toliau. Pabuvojusi saugu-
me, pabėgau iš tėviškės į Kauną. 
Praėjus penkeriems metams iš-
tekėjau. Vienas po kito gimė ke-
turi vaikai. Tai ir buvo gyvenimo 
variklis, kuris neleido sustoti. 
Metai bėgo greičiau už vandenį. 
Augo vaikai: čia, žiūriu, jau eina į 
mokyklą, čia – jau kariuomenė... 
Vienas grįžo, kitas išėjo. Taip ėjo 
gyvenimas – reikėjo dirbti, ne-
buvo kada pažiūrėti į veidrodį. 
O jau pusė amžius praėjo. 

Ir štai vieną dieną pajutau, 
kad neklauso kojos, stuburas at-
sisako. Reikia pristabdyti pačiai 
save. Daktarų verdiktas: negali 
dirbti. To dar negana – susirgo 
vyras. Vėžys. Žiūrim vienas į kitą 
ir klausiam, už ką toks likimas. 
Bet gyvenimas vis tiek nesus- 
tojo. Neklauso kojos, bet turiu 
rankas. Gyvenimo varikliu tapo 

mezgimas: įvairiausiais raštais 
mezgiau megztinius savo šei-
mai, vaikams ir jau anūkams, 
kad tik būčiau užimta.

Mirus vyrui buvau prislėgta, 
negalėjau pakęsti vienatvės. Gy-
venimo variklis buvo anūkės, su 
kuriom gyvenome kartu. Bet jos 
užaugo, jau turi savo draugų. Aš 
vėl viena. Pasižiūri į veidrodį – 
jau sena, jau balta mano galva, o 
gyvenimas bėga. Ir pati sau ta-
riau: nesustok, nes savęs gailint 
gali būti blogiau.

Nuėjau į neįgaliųjų organi-
zaciją, pradėjau domėtis kitų 
gyvenimais. Pradėjau važinėti 
į ekskursijas. Prisiminiau, kad 
turiu gražų balsą, kad galiu dar 
dainuoti. Mane pakvietė net ke-
li ansambliai, dainavau su sen-
jorais. Tai ir dabar yra mano 
gyvenimo variklis – rašau eiles, 
dainuoju savo sukurtas dainas. 
Gyvenimas vietoj nestovi, nors 
jam sakau:

Sustok, gyvenime, nors  
                              vienai dienai,

Duok pasidžiaugti tuo, 
                   kas buvo gražu.

Birutė GAilEVičiEnė 
Kaunas 

Gyvenimas vietoj 
nestovi 

„Auginu vaiką su negalia. Girdėjau, kad man priklauso lais-
vadienis. Kokios dar lengvatos darbe numatytos neįgaliuo-
sius auginantiems tėvams?“ – klausia skaitytoja V. B. iš Vil-
niaus. 

Klausėte-atsakome 

Neįgalius vaikus 
auginantiems – laisvadieniai 

ir ilgesnės atostogos

www.biciulyste.lt

Nesu šios srities naujokė. 
Matau valstybės pastangas įgy-
vendinant lygių galimybų po-
litiką. Gal ne visos problemos 
sprendžiamos taip greitai, kaip 
norėtų neįgalieji, bet pažanga 
akivaizdi. Žinoma, darbų – dar 
daugybė. 

Jūsų darbo Neįgaliųjų rei-
kalų departamente pradžia 
sutapo su objektyviomis per-
mainomis – peržiūrimi, keičia-
mi, tobulinami vos ne visų ne-
įgaliųjų socialinės integraci-
jos projektų aprašai, nuo soci-
alinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenė-
je ketinama atskirti neįgalių-
jų sportą, numatomos leidybos 
permainos ir kt. pokyčiai. Toks 
įvairių permainų laikas turbūt 
ir Jums pačiai nemenkas iššū-
kis. O gal kaip tik – palanki ga-
limybė įprasminti savo vizijas?

Gyvename labai dinamiš-
ku, permainų kupinu metu. Jei-
gu netobulėji ir nieko nedarai, 
tai šiais laikais ne vietoje stovi, 
o eini atgal. Noriu, kad šiek tiek 
prasiplėstų mūsų mąstymas, kad 
pokyčius priimtume kaip naujas 
galimybes. Ir nepamirštume at-
sakomybės, jog jokie pokyčiai ne-
pablogintų neįgaliųjų situacijos.

Daug diskutuojame, tobuli-
name įstatymus, reglamentuo-
jančius neįgaliųjų į(si)darbini-
mą, tačiau nepaisant to, neįgalų 
žmogų dažniausiai vertiname 
kaip nekvalifikuotą darbo jė-
gą. O juk turime apie tūkstantį 
aukštojo mokslo siekiančių ne-
įgalių studentų, kuriems skiria-
ma nemenka valstybės parama. 
Tai didžiulis potencialas. Kodėl 
nekalbame apie jų įdarbinimą? 
Ir ne tik privačiame versle, bet ir 
biudžetinėse įstaigose. Darbinė 
veikla – ne vien darbo užmokes-
tis, galimybė pagerinti gyveni-
mo kokybę. Pirmiausia tai savi-
realizacija, idėjų įgyvendinimas. 
Manau, kad per mažai kalbame 
apie neįgaliųjų galimybes, pasie-
kimus – ką jie daro, ką geba, ko-
kios jų kompetencijos.

Matau ir daugiau dalykų, ku-
riuos reikia nedelsiant spręsti. 
Štai, pavyzdžiui, nustatant dar-
bingumo lygį, nuo praėjusių me-
tų liepos 1 d. vertinami ne tik 
medicininiai asmens duome-
nys, bet ir jo galimybės, sociali-
niai įgūdžiai. Esu įsitikinusi, kad 
pastaruosius turi įvertinti ne pir-
mą kartą žmogų matantys Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos specialistai, o jį pa-
žįstantys, su juo bendraujantys 
seniūnijų, paslaugas teikiančių 
centrų socialiniai darbuotojai. 

Užsiminėte apie planus ne-
įgaliųjų sportą atskirti nuo so-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenė-
je projektų. Integracija – geras 
dalykas, bet išgirdau ir nemažai 
neįgaliųjų nerimo, kad šiai sri-
čiai skirti pinigai ištirps, o neį-
galieji tų permainų nė nepajus. 
Turime visapusiškai išanalizuoti 
padėtį ir padaryti viską, kad taip 
neatsitiktų. 

„Jokie pokyčiai neturi pabloginti 
neįgaliųjų gyvenimo“

Vos pradėjusi dirbti susi-
tikote su skėtinių neįgaliųjų 
asociacijų vadovais. Pokalbio 
metu domėjotės jų nuomone 
įvairiais klausimais. Tačiau ne 
vien klausėtės, bet ir klausėte, 
kaip jie siūlo spręsti iškilusias 
problemas. Tokios praktikos 
laikysitės ir ateityje?

Daugelį metų veikiančios 
skėtinės neįgaliųjų organizaci-
jos turi sukaupusios didžiulę pa-
tirtį. Jos geriausiai žino situaciją 
ir gali pasakyti, kaip spręsti ky-
lančias problemas. Iš tokį poten-
cialą turinčių organizacijų lau-
kiu konkrečių pasiūlymų. Ir ne 
vien iš tų 7, priklausančių Ne-
įgaliųjų reikalų tarybai. Neįga-
liųjų reikalų departamentas per 
asociacijų veiklos finansavimo 
programą remia 26 asociacijas. 
Jos organizuoja mokymus, kon-
ferencijas, stovyklas ir taip pat 
galėtų pateikti savo siūlymus. 

Konkrečiai kalbu apie Nacio-
nalinės neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos programos priemonių 
planą artimiausiems trejiems 
metams. Visas organizacijas ra-
ginu – planuokit, siūlykit. Gal 
kol kas daugiau pinigų ir negau-
sim, bet nebijokim įvardyti savo 
siekių, įtraukim juos į šį planą – 
valdžia turi išgirsti, žinoti jūsų 
poreikius. 

Nemėgstu išankstinių nuos-
tatų, juolab jų nepriimu neturė-
dama pakankamai informacijos. 
Todėl paprašysiu, kad visos 26 
skėtinės organizacijos pateik-
tų visų savo renginių grafikus. 
Tiek, kiek fiziškai pajėgsiu, daly-
vausiu jų renginiuose – bus nau-
dinga susipažinti, kaip jie orga-
nizuojami, kas dalyvauja, koks 
mokymų kokybės lygis. 

Teko apsilankyti beveik vi-
sose Europos šalyse, susipažin-
ti su jų socialine infrastruktūra, 
teikiamomis paslaugomis. Jų 
veiklos modeliai skirtingi, yra 
iš ko pasimokyti, perimti patir-
tį. Turime dirbti kartu, glaudžiai 
bendradarbiaudami – valstybės 
institucijos, savivaldybės, nevy-
riausybinės organizacijos.

Užsiminėte, kad ne viskam 
Nacionalinės neįgaliųjų so-
cialinės integracijos progra-
mos priemonių plane prita-
riate, įžvelgėte nemažai taisy-
tinų dalykų.

Šiam priemonių planui iš tie-
sų turiu pastabų. Pirmiausia at-

kreipiau dėmesį, kad neįgaliųjų 
integracijai svarbių priemonių 
pasiūlė tik 3 (Socialinės apsau-
gos ir darbo, Švietimo ir mokslo 
bei Sveikatos apsaugos) ministe-
rijos, kai vien į Neįgaliųjų reika-
lų tarybą yra įtrauktos 7 minis-
terijos. Manau, kad 8–9 ministe-
rijos tikrai turėtų numatyti neį-
galiesiems svarbias priemones. 
Ar normalu, kad nieko į šį pla-
ną nepasiūlė įtraukti Aplinkos, 
Susisiekimo ministerijos? Jeigu 
kalbame apie neįgalaus žmogaus 
integraciją ir trejiems metams į 
priekį nieko neplanuojame, tai 
kokių rezultatų galime tikėtis?

Gaila, kad viena populiariau-
sių priemonių yra tapę specia-
listų mokymai. Sutinku, reikia 
ir to. Vienus metus galima ap-
mokyti, o kas toliau?..

Žinau, kad šiuo dokumentu 
nepatenkinti ir skėtinių neįgalių-
jų organizacijų vadovai. Papra-
šiau atidėti šio priemonių plano 
tvirtinimo terminus, o balandžio 
pabaigoje jam aptarti sukviesti 
Neįgaliųjų reikalų tarybos posė-
dį, kuriame būtinai dalyvautų ir 
į tarybą deleguoti viceministrai. 
Esu girdėjusi, kad sunku sukvies-
ti ministerijų atstovus, bet, ma-
nau, turim bandyti keisti minis-
terijų požiūrį. Neįgalieji – pakan-
kamai didelė visuomenės dalis, 
kuriai reikia visapusiško dėme-
sio. Viena ministerija čia nieko 
nepadarys. Socialinėmis išmoko-
mis ar paslaugomis neišspręsim 
švietimo, aplinkos, būsto pritai-
kymo, susisiekimo, kitų proble-
mų. Turi būti kompleksinis po-
žiūris – ir prie to turi prisidėti 
visos ministerijos.

Susidaro įspūdis, kad nuo-
lat siekiate maksimalaus re-
zultato. Ar tai Jūsų kasdienis 
įprotis?

Nemoku dirbti bet kaip. Auk-
so medaliu baigiau vidurinę mo-
kyklą, aukštąsias mokyklas su 
pagyrimais – pripratau viską at-
likti atsakingai ir konstruktyviai. 
Dirbdama parašiau, apsigyniau 
disertaciją. Bet kam man gaila 
gyvenimo. Jeigu ką darau – da-
rau tikslingai, kryptingai, kad 
pasiekčiau bent optimalių rezul-
tatų. Pradžioje. O paskui – mak-
simumas. 

Dėkoju Jums už pokalbį. 
Kalbėjosi 

Aldona MiliEŠkiEnė
Autorės nuotr.

DALYVAUKITE „BIČIULYSTėS“ KONKURSUOSE
Mieli skaitytojai, primename, kad tęsiasi rašinių konkur-
sas „Mano sielos stiprybė“ ir fotografijų konkursas „Ma-
no tėviškės spalvos“. 
Pasakojimų apie tai, kaip Jums sekasi įveikti negalią ir ki-
tas gyvenimo negandas, taip pat fotografijų, kuriose užfik-
suotas gražiausios Jūsų pastebėtos akimirkos, lauksime vi-
sus metus. 
Savo kūrybą siųskite el. paštu redakcija@biciulyste.lt ar 
adresu Saltoniškių 29/3, (401 kabinetas), 08105 Vilnius. 

Darbo kodekso 214 straipsnis 
„Papildomos lengvatos asme-
nims, auginantiems vaikus“ nu-
mato, kad darbuotojams, augi-
nantiems neįgalų vaiką iki 18 
metų (arba 2 neturinčius ne-
galios vaikus iki 12 metų), su-
teikiama viena papildoma po-
ilsio diena per mėnesį (arba 
sutrumpinamas darbo laikas 
dviem valandomis per savaitę), 
o auginantiems tris ir daugiau 
vaikų iki dvylikos metų – dvi 
dienos per mėnesį (arba ati-
tinkamai sutrumpinamas dar-

bo laikas keturiomis valando-
mis per savaitę), mokant dar-
buotojui jo vidutinį darbo už-
mokestį.

Taip pat darbuotojams, au-
ginantiems neįgalų vaiką iki 18 
metų, pageidaujant, gali būti 
suteikiamos nemokamos atos-
togos iki 30 kalendorinių die-
nų. Tiems darbuotojams, ku-
rie vieni augina neįgalų vaiką, 
suteikiamos 35 kalendorinių 
dienų kasmetinės atostogos. 
Jie taip pat turi teisę pasirink-
ti kasmetinių atostogų laiką.

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė susitiko 
su neįgaliųjų asociacijų vadovais.
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Daktaras
Aiskauda

Kas žinotina apie pagrindines maisto 
medžiagas ir gulinčių ligonių mitybą

Nuo seno žinoma, jog tinka-
ma mityba žmogaus svei-

katai turi labai didelę reikšmę. 
Mūsų organizmas su maistu tu-
ri gauti reikiamą kiekį baltymų, 
riebalų, angliavandenių, ląstelie-
nos, mineralinių medžiagų, vita-
minų, vandens ir kitų medžiagų.

Baltymai
Baltymai – svarbiausia visų 

organizmo audinių dalis. Jie bū-
tini raumenims, hormonams, 
naujų ląstelių atsinaujinimui bei 
kitoms reikmėms. Stokojant bal-
tymų, sutrinka medžiagų apy-
kaita ląstelėse, sumažėja žmo-
gaus fizinis ir protinis darbin-
gumas, padidėja miego porei-
kis, greitėja senėjimo procesai. 

Baltymus sudaro aminorūgš-
tys, kurios dalyvauja medžiagų 
apykaitoje. Labai daug baltymų 
turi gyvūninės kilmės produk-
tai – mėsa, žuvis, varškė, kiau-
šiniai. Augaliniuose produktuo-
se (bulvės, morkos, pomidorai) 
taip pat yra baltymų. Daug balty-
mų turi pupos, pupelės, riešutai. 
Per parą žmogui reikia maždaug 
100–120 g baltymų, o dirbant 
sunkų fizinį darbą – iki 160 g. 

Pakankamas baltymų kie-
kis (kiekvienas atskiras atvejis 
aptariamas su gydytoju) pade-
da gulintiems ligoniams išveng-
ti išsekimo. Antai daugiau bal-
tymų reikia sveikstantiems po 
ūminės infekcijos, sergantiems 
tuberkulioze, pūline infekcija ir 
kai kuriais kitais atvejais. 

Riebalai
Riebalai yra sudėtiniai orga-

niniai junginiai, organizme virs-
tantys energija. Dalis jų sunau-
dojama naujoms ląstelėms ga-
minti, kiti kaupiasi poodyje ar 
kitur (pvz., nusėda ant vidinių 
organų) ir organizmo vartojami 
būtinais atvejais. Skrandyje rie-
balai virškinami kur kas ilgiau 
negu baltymai ar cukrus. Ypač 
blogai virškinami riebalai, kurie 
ruošiant maistą buvo apdoroja-
mi labai aukštoje temperatūroje. 
Beje, tokiuose riebaluose susi-
daro kenksmingų medžiagų. Kai 
kurios iš jų sukelia tulžies pūslės 
spazmus, kitos gali susargdinti 
onkologinėmis ligomis.

Riebalams priskiriamas ir 
cholesterolis (jį sintetina mū-
sų organizmo kepenų, žarnyno 
epitelio ir odos ląstelės, kita da-
lis gaunama su maistu, pvz., su 
riebia mėsa, kepenimis ir pan.), 
kuris būtinas visų organizmo 
ląstelių sienelėms, lytiniams ir 
kitiems hormonams, tačiau jo 
perteklius gali susargdinti ate-
roskleroze, sukelti infarktą ir kai 
kurias kitas ligas.

Su riebalais į organizmą pa-
tenka juose tirpstantys vitami-
nai A, D, E ir K. Žmogui reikia 
tiek gyvūninių, tiek augalinių 
riebalų. Gyvūninių riebalų gau-
su jautienoje, avienoje, piene, jo 
produktuose ir kitur, augalinių – 
aliejuose (saulėgrąžų, sojų, ku-
kurūzų, sėmenų ir kt.), graiki-
niuose riešutuose ir t. t. Per pa-
rą žmogui reikia apie 80–100 g 
riebalų. Beje, labai gausiai varto-
jami riebalai skatina nutukimą.

Pastaba. Kai maiste nėra rei-

kiamo kiekio riebalų, sutrikdo-
mos centrinės nervų sistemos, 
inkstų, kepenų, odos funkcijos, 
mažėja kūno masė. 

Angliavandeniai
Angliavandeniai yra svar-

biausias netektos energijos 
kompensavimo šaltinis. Jų gau-
su miltiniuose produktuose, vai-
siuose, daržovėse, bulvėse ir ki-
tur. Angliavandeniai būtini nor-
maliai medžiagų apykaitai, bal-
tymams ir riebalams įsisavinti. 
Jų apykaitą reguliuoja centrinė 
nervų sistema ir vidaus sekre-
cijos liaukos. Angliavandenių 
poreikis priklauso nuo netek-
tos energijos. Jeigu jų vartoja-
ma daugiau, negu reikia išeikvo-
tai energijai kompensuoti, tai  
perteklius virsta riebalais ir 
kaupiasi (nutunkama). Per pa-
rą žmogui reikia maždaug 400–
500 g angliavandenių. 

Ląsteliena
Ląsteliena yra pagrindinė au-

galų ląstelių sienelių atraminė 
medžiaga. Kaip ir krakmolas, ji 
susideda iš gliukozės. Gyvulių 
žarnyne, veikiama fermentų, ku-
riuos išskiria bakterijos, ji skai-
dosi. Žmogaus virškinimo trak-
te nėra ląstelieną virškinančių 
fermentų, todėl ji praktiškai ne-
suvirškinama. Tai labai svarbi 
ląstelienos savybė, nes maistas, 
turintis daug rupios ląstelienos, 
naudingas asmenims, kuriems 
dažnai užkietėja viduriai, yra pa-
didėjęs cholesterolio kiekis (pas- 
toviai vartojant reikiamą kiekį 
ląstelienos, cholesterolio kiekį 
galima sumažinti iki 60 %). Be-
je, vaisių ir daržovių ląsteliena 
padeda geriau vystytis naudin-
giesiems žarnyno mikroorganiz-
mams. Įsidėmėtina, jog ląstelie-
nos turintis maistas sugeria kai 
kurias nuodingas medžiagas, ne-
leidžia joms įsisiurbti į žarnyną, 
saugo nuo žarnyno polipų atsi-
radimo (beje, ląsteliena tinka ir 
žarnyno vėžio profilaktikai), taip 
pat ji yra stiprus žarnyno dirgik- 
lis, stimuliuojantis žarnyno veik- 
lą. Pakankamai ląstelienos turi 
nesijotų miltų duona, brokoliai, 
grikių košė, avižiniai dribsniai, 
rudieji ryžiai, javainiai, pupelės, 
žirniai, lęšiai, obuoliai. Ypač pui-
kus pasirinkimas – sėlenos. Pa-
vyzdžiui, į puoduką košės gali-
ma įmaišyti 2 šaukštelius sėle-
nų. Esant reikalui (patars gydy-
tojas), sėlenos gali sudaryti ket- 
virtadalį puoduko, o košę galima 
pagardinti, pvz., uogomis.

Beje, kartu su netirpia ląste-
liena egzistuoja ir yra naudinga 
mūsų organizmui taip pat tirpi 
ląsteliena (veikiant vandeniui, 
ji virsta drebučiais). Tirpios ląs-
telienos turi: pupelės, žirniai, lę-
šiai, avižiniai dribsniai, sėklos. 
Netirpios ląstelienos turi neskal-
dyti grūdai, rudieji ryžiai, mor-
kos, salierai, šparaginės pupe-
lės, tamsiai žalios lapinės dar-
žovės, razinos.

Pastabos:
1. Idealus variantas – per die-

ną aprūpinti organizmą 23–26 g 
ląstelienos (panašiai tiek ląste-
lienos turi, pvz., 100 g duoniu-

kų). Nurodytas ląstelienos kie-
kis suvartojamas ne iš karto, o 
paskirstomas per dieną dalimis 
(patars gydytojas); pvz., per pus-
ryčius – 5–6 g, per priešpiečius – 
8–9 g, per pietus ar vakarienę – 
10–11 g ląstelienos. Mat nuo di-
delio kiekio ląstelienos prade-
da pūsti vidurius, galimi vidurių 
diegliai (dėl spazmų).

2. Ląstelienos tabletes ar ne-
perdirbtą ląstelieną galima var-
toti tik pasitarus su gydytoju.

3. Vartojant daugiau ląste-
lienos, kad neužkietėtų viduriai, 
būtina daugiau išgerti vandens. 

4. Ląsteliena aktyvina žarnų 
judesius ir taip pagreitina virš-
kinimą. Ląsteliena naudinga dar 
ir tuo, jog padeda reguliuoti cuk- 
raus kiekį kraujyje. Tai vyksta 
todėl, kad ląstelienos skaidu-
loms slenkant virškinimo trak-
tu sumažėja per žarnas į kraują  
įsiurbiamo cukraus kiekis.

5. Valgant daug skaidulų tu-
rinčius produktus sumažėja ga-
limybė apsinuodyti maistu vien 
dėl to, kad maistas žarnose ne-
užsibūna per ilgai. Jau seniai pa-
stebėta, jog vegetarai, kurių ra-
cione įvairios ląstelienos daž-
niausiai netrūksta, rečiau serga 
širdies ligomis, nei kitos gyven-
tojų grupės.

Vitaminai, mineralinės 
medžiagos, vanduo
Vitaminai yra biologiškai ak-

tyvios medžiagos, būtinos me-
džiagų apykaitai. Žmogaus orga-
nizme jie beveik nesintetinami, 
todėl nuolat turi būti gaunami 
su maistu. Stokojant vitaminų, 
susergama hipovitaminoze (hi-
povitaminozė – liguista būsena, 
kurią sukelia vitaminų stoka or-
ganizme). Gulinčių ligonių racio-
ne turėtų netrūkti maisto, turin-
čio vitaminų B6, B12, C, D, E, karo-
teno ir folio rūgšties.

Mineralinės medžiagos bū-
tinos normaliai ląstelių mitybai 

ir medžiagų apykaitai. Jos regu-
liuoja rūgščių ir šarmų pusiaus-
vyrą, įeina į ląstelių protoplaz-
mos sudėtį, dalyvauja vandens 
apykaitoje. 

Sveiko suaugusio žmogaus 
organizme yra apie 66 % van-
dens, jis įeina į visų organų bei 
audinių sudėtį. Visi medžiagų 
apykaitos procesai vyksta esant 
pakankamai vandens. Be to, van-
duo dalyvauja temperatūros re-
guliacijoje, prakaituojant ir iš-
garinant prakaitą nuo kūno pa-
viršiaus. Per parą žmogus turi 
išgerti apie 1,5 l skysčio (apie 
litrą gaunama su kietu maistu). 
Žmogus, netekęs 12–20 % van-
dens, apsinuodija savo medžia-
gų apykaitos produktais (jie ga-
li būti šalinami tik su skysčiais) 
ir miršta. 

Pagrindinės gulinčių 
ligonių mitybos 

nuostatos
1. Aplinka ligonio maitinimo 

metu turi būti rami ir geranoriš-
ka. Jokiu būdu nedera ligonio 
maitinti prievarta. Tai ne tik pa-
blogina jo nuotaiką, bet dar ga-
li sukelti pykinimą. Jeigu ligonis 
yra nevalgus, reiktų jam pasiū-
lyti tokių patiekalų, kuriuos jis 
labiausiai mėgsta (jeigu jie nėra 
draudžiami gydytojo paskirto-
je dietoje). Būtų idealu, jei ligo-
nis būtų maitinamas per dieną 
ne 3–4 kartus, kaip buvo moko-
ma prieš 50 metų, o 5–6 kartus. 
Beje, maisto porcijos turėtų būti 
nedidelės, ligonis turėtų valgyti 
(jei tik pajėgia) neskubėdamas, 
stengiantis maistą gerai sukram-
tyti ir suvilgyti seilėmis (jei turi 
sveikus dantis ar gerai pritaiky-
tus dantų protezus). 

Pastaba. Jeigu ligonis visiškai 
atsisako valgyti, būtina praneš-
ti gydytojui.

2. Maitinamas ligonis turi 
sėdėti arba užimti pusiau sėdi-
mą padėtį. Nedera ligoniui duo-

ti valgyti ar gerti, kai būna at-
lošta galva. Jei ligonis negali nu-
laikyti galvos, būtina ją viena 
ranka prilaikyti, kita – maitinti. 
Jei nepavyksta nulaikyti ligonio 
galvos viena ranka, tai padaryti 
teks abiem rankomis, o maitinti 
turės dar vienas žmogus. Jei to-
kiam ligoniui gali pagelbėti tik 
vienas žmogus, tikslinga įsigyti 
ortopedinę apykaklę. 

3. Geriausia, kai valgyda-
mas ligonis pats naudojasi sta-
lo įrankiais. Jeigu jis nepajėgus 
savarankiškai maitintis, būti-
na jam pagelbėti laikantis tam  
tikrų reikalavimų. Svarbu žinoti, 
jog ligonio nedera maitinti pilnu 
šaukštu ar skubinti, nes jis gali 
paspringti. Žinotina, jog šaukš-
tas su maistu neturi būti stu-
miamas gilyn į burną (iškyla py-
kinimo ar net vėmimo pavojus), 
o lėtai uždedamas ant apatinės 
lūpos (tuo momentu ligonis tu-
ri užuosti maisto kvapą bei pa-
ragauti maisto) ir neskubant jo 
turinys supilamas į burną. Taip 
pat pageidautina, kad tarp nury-
tų maisto porcijų būtų daromos 
pertraukėlės. Kai ligoniui duo-
dama skysčių, jis gali būti girdo-
mas nepilnu šaukštu, šaukšteliu 
arba duodama gerti iš specialių 
indų ar paprasčiausio arbatinu-
ko. Jeigu ligonis pajėgia, galima 
jam duoti gerti per kokteiliams 
skirtą šiaudelį. Beje, pageidauti-
na, kad ligonis gertų (iš viso per 
dieną 1,5 litro) gana dažnai (kiek 
kartų būtina gerti, aptariama su 
gydytoju), tačiau po nedaug ir 
turėtų galimybę pailsėti (turi-
ma omenyje pertraukėles tarp 
gurkšnių).  

4. Jeigu ligoniui sunku nuryti 
maistą, jis turi būti pusiau skys-
tas, tačiau tirštas. Idealus gulin-
čių ligonių maistas gali būti trin-
tos sriubos, sultiniai, tyrės, kisie-
liai. Pageidautina, kad maistas 
būtų 500–600 C temperatūros.

Romualdas OGinSkAS
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Komentuojame, 
konsultuojame

(atkelta iš 1 psl.)

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) informuoja, kad 
pacientai, laukiantys supla-
nuotos kelio ar klubo sąnario 
keitimo operacijos, jau gali 
patys pasitikrinti savo vietą 
eilėje endoprotezavimo ope-
racijai ir sužinoti kitą jiems 
svarbią informaciją vienu 
mygtuko paspaudimu. Tuo 
tikslu įdiegta moderni eilių 
valdymo sistema, kuri leis 
žmonėms pamatyti juos domi-
nančią informaciją greičiau, 
be specialistų pagalbos. 

Iki šiol, norint sužinoti šią 
informaciją, reikėdavo kreiptis 
į VLK. Dabar tai padaryti gali-
ma elektroniniu būdu – apsi-
lankius VLK interneto svetainės  
www.vlk.lt skyriuje „Apie eiles“. 
Čia pasirinkus eilutę „Pasitikrin-
kite savo vietą sąnarių endopro-
tezų eilėje“ ir įrašius asmens 

Pacientai gali patys pasitikrinti vietą eilėje 
endoprotezavimo operacijai

Idėja – mokykla, 
pritaikyta neįgaliesiems 

J. Džiugelis nuo gimimo turi 
negalią. Ir tai nėra menkas su-
trikimas, o nuolatinės slaugos 
reikalaujanti būklė. Jis pasakoja 
gyvenęs kaime ir draugų netrū-
kę, tačiau kai ateidavo rugsėjo 
1-oji ir jie visi išsibėgiodavo po  
mokyklas, Justui pasidarydavo 
liūdna, nes likdavo vienas. Jis juo-
kauja vis dėlto gavęs puikų išsi-
lavinimą, kurio kiekvienas galėtų 
pavydėti: buvo mokomas indivi-
dualiai, nes mokytojai atvažiuo-
davo į namus. Tačiau bendravi-
mo, draugų labai trūko. 10 klasės 
egzaminus J. Džiugelis taip pat 
laikė namuose: kadangi į mokyk- 
lą su elektriniu neįgaliojo veži-
mėliu patekti negalėjo, komisija 
atvažiavo pas jį. Na, o 12 klasėje 
egzaminų iš viso nelaikė, apsiri-
bojo įskaitom – vėl dėl ribotų ju-
dėjimo galimybių, – o tai pablogi-
no galimybes stoti į aukštąją mo-
kyklą. Kitaip sakant, Justas jautė, 
kad nepaisant gebėjimų, jo gali-
mybės mokytis buvo prastesnės 
nei bendraamžių. Tačiau vyriškis 
prisipažįsta apie tai giliau susi-
mąstęs tik dabar. 

J. Džiugelis dar mokydama-
sis mokykloje pradėjo verslau-
ti. Kai verslas įsibėgėjo ir Justui 
pasidarė aišku, kad neblogai se-
kasi, kad taip jis gali nesunkiai 
apsirūpinti gyvenimui, jis su-
prato, kad norisi dar kažko. Ta-
da J. Džiugelis ėmėsi ambicingo 
tikslo, padiktuoto jo paties gyve-
nimo patirties – įkurti ugdymo 
centrą, kur neįgalieji galėtų mo-
kytis jiems visiškai pritaikytoje 
aplinkoje, kartu su sveikaisiais. 
Ir ši idėja įgauna vis didesnį pa-
greitį: ieškoma finansavimo šal-
tinių pastatui statyti, skaičiuoja-
ma, kaip būsimas centras galėtų 
išsilaikyti ateityje ir vis aiškėja jo  
veiklos vizija. 

Pasak J. Džiugelio, į Baltijos 
ugdymo centro (taip jis vadina-
si) valdybą įsitraukė tokie žino-

Vizijose – ugdymo vieta, kur visų galimybės vienodos 
mi žmonės, kaip Milda Dargu-
žaitė (buvusi „Investuok Lietu-
voje“ direktorė, dabar vadovau-
janti vienai didžiausių užsienio 
kapitalo kompanijų mūsų šalyje 
„Barclays“), taip pat prof. Jonas 
Ruškus, fondo „Algojimas“ va-
dovė Aušra Stančikienė, Lietu-
vos projektų vadybos asociacijos 
direktorius, ISM dėstytojas Auri-
mas Pautienius ir kiti. J. Džiuge-
lis sako, kad jie ne tik padės ras-
ti finansavimo šaltinių (už tai di-
džiausią atsakomybę prisiima jis 
pats), bet svarbiausia – prisidės 
prie centro vizijos kūrimo, padės 
užtikrinti, kad jo veikla būtų iš-
ties kokybiška. 

Ne tik mokykla 
Galvojant apie Baltijos ugdy-

mo centro veiklą, mokymo me-
todikas žvalgomasi į užsienio ša-
lių patirtį. Ypač artimos Skandi-
navijos šalys, kur inkliuzinis mo-
kymas (specialiųjų poreikių tu-
rinčių vaikų mokymasis kartu su 
bendraamžiais tokiam ugdymui 
parengtoje aplinkoje) nėra jokia 
naujiena. Tačiau tai nebūtų vien 
mokykla, bet ir vaikų darželis, 
dienos centras bei seminarų er-
dvė. Pasak J. Džiugelio, čia vaikai 
galėtų būti ugdomi nuo anksty-
vos vaikystės ir liktų, kol baigtų 
mokyklą, o vėliau esant porei-
kiui lankytų dienos centrą.

Planuojama, kad šiame cen-
tre bus lavinami 120–140 moks-
leivių, 20 proc. iš jų – turintys 
negalią. Čia bus sudarytos geros 
sąlygos ugdytis net labai sun-
kios negalios žmonėms: centro 
pastatas bus specialiai statomas 
atsižvelgiant į jų poreikius. Taip 
pat kiekvienas iš jų turės pagal-
bininką. Žinoma, centre dirbs ir 
kiti specialistai (logopedai, ki-
neziterapeutai ir pan.). Klasės 
bus nedidelės, iki 12 vaikų, to-
dėl, J. Džiugelio manymu, bus 
galima užtikrinti kokybišką ug-
dymą. Be to, centro ugdytiniai 
galės pasilikti čia visą dieną, 
jiems bus organizuojamos popa-
mokinės veiklos: pamokų ruoša, 

įvairūs būreliai ir pan. „Norime, 
kad negalią turintieji niekaip 
nebūtų išskiriami: jei vyks kū-
no kultūra, jie taip pat su kitais 
dalyvaus užsiėmimuose, tik pri-
taikytuose jų poreikiams: galbūt 
tai būtų kineziterapija ar ergo-
terapija“, – pasakoja J. Džiugelis. 
Būreliai irgi bus parinkti taip, 
kad ir negalią turintieji galėtų 
juose dalyvauti. Aplinka čia tu-
rėtų būti šeimyniška, skatinan-
ti vaikų savarankiškumą. Pavyz-
džiui, galvojama įrengti virtuvė-
lę, kur moksleiviai patys pratin-
tųsi gaminti valgyti. Ne paslap-
tis, pasak Justo, kad negalią tu-
rintiems vaikams savarankiš-
kumo dažnai trūksta. Tai jis ga-
li patvirtinti ir savo pavyzdžiu: 
mama iki šiol tarsi susitapati-
na su juo, taip neretai apribo-
ja jo galimybes pačiam priimti 
sprendimus. Nors tai psicholo-
giškai lengvai paaiškinama, tė-
vams reikia padėti įsisąmonin-
ti, kad negalią turintis vaikas – 
savarankiška asmenybė. Justas 
nori, kad centre tėvai vaikus ga-
lėtų palikti nesibaimindami dėl 
jų saugumo ir taip šiek tiek at-
sitrauktų nuo jų bėdų, imtų gy-
venti savo gyvenimą. 

Veiklos bus siūlomos 
visiems

Centras neapsiribos tik tra-
diciniu ugdymu. Dienos centre 
žadama pasiūlyti įvairių veik- 
lų ir plačiajai visuomenei: vai-

kams, suaugusiems, senjorams. 
Tai būtų mokami užsiėmimai, 
už kuriuos surinktos lėšos ati-
tektų centrui išlaikyti. Taip pat 
tikimasi išnaudoti seminarų er-
dvę – ten rengti mokymus tiek 
dirbantiems su neįgaliaisiais 
pedagogams, tiek tėvams ar ki-
tiems besidomintiesiems. Tokių 
mokymų, pasak J. Džiugelio, dar 
labai trūksta. Tenka išgirsti, kad 
pedagogai, susidūrę su negalią 
turinčiaisiais sutrinka ir nežino, 
kaip elgtis. Labai reikia ir psicho-
loginio palaikymo kursų tėvams. 

Daugelio veiklų išlaidas iš 
dalies turėtų padengti iš įvairių 
projektų gautos lėšos. Vienas iš 
sumanymų jau dabar įgauna pa-
greitį ir yra skirtas negalios ste-
reotipams griauti: pasikvietus 
daug pasiekusius sunkią negalią 
turinčius žmones žadama vykti į 
mokyklas ir skleisti gerąją žinią 
apie negalią. 

Neįgaliesiems ugdymas šia-
me centre būtų nemokamas, o 
kitiems mokestis taip pat būtų 
nedidelis, kur kas mažesnis nei 
populiariose privačiose mokyk- 
lose. Kad neįgalieji norės moky-
tis tokioje mokykloje, niekas ne-
abejoja, tik ar pavyks privilioti 
negalios neturinčius, kurie ga-
lėtų ir norėtų mokėti už moks-
lą? Justas tiki, kad taip – jo ma-
nymu, visuomenė keičiasi, atsi-
randa tėvų, suprantančių, kad 
buvimas tarp neįgaliųjų duoda 
vaikams daug gero, ugdo jų so-

cialinį jautrumą. „Turbūt atsiras 
suprantančių, kad gyvenimas – 
ne tik bėgiojimas, kad yra dides-
nių vertybių.“ 

Baltijos ugdymo centro su-
kūrimas kai kam gali atrodyti 
utopija, tačiau Justas tvirtai ti-
ki savo idėja. Palaiko ir tai, kad 
ja taip pat patikėjo įvairių sričių 
ekspertai, negalios autoritetai. 
Planuojama, kad centras duris 
atvers jau 2017 m. ir veiks ne tik 
Vilniuje, bet ir Kaune bei Klaipė-
doje. O vėliau, 2020-aisiais, tiki-
masi veiklą išplėsti ir į kitas Bal-
tijos šalis. J. Džiugelio manymu, 
Latvijoje ir Estijoje taip pat la-
bai trūksta vietų, kur neįgalieji 
galėtų mokytis lygiavertiškai su 
sveikaisiais. 

Šis projektas – tai ne tik pas-
tatas, ne tik mokykla, J. Džiuge-
lio teigimu, bandoma keisti ir vi-
suomenės požiūrį į negalią. O tai 
galima padaryti tik garsiai kal-
bant, skleidžiant gerus pavyz-
džius. Baltijos ugdymo centro 
sumanytojas ir steigėjas Justas – 
vienas iš pavyzdžių, kad turint 
tikslą negalia netrukdo. Versli-
ninkas neabejoja, kad jam pa-
vyks įgyvendinti savo viziją ir 
suteikti negalią turintiems vai-
kams tai, kas jam buvo nepasie-
kiama – galimybę mokytis kar-
tu su bendraamžiais. „Negalia 
negali tapti tam kliūtimi, – sako 
Justas. – Trukdyti gali tik išori-
nės kliūtys.“ 

Aurelija BABinSkiEnė 

kodą bei prašymo registracijos 
numerį, kuriuo prašoma skir-
ti Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) lėšomis ap-
mokamą endoprotezą, pacien-
tai galės matyti savo vietą eilė-
je ir rasti kitą jiems reikalingą 
informaciją. 

VLK direktoriaus pavaduoto-
jos Neringos Bernotienės teigi-
mu, ši naujovė yra patogi pacien-
tams. „Jiems nebereikės atvykti 
ir skambinti į ligonių kasas ar 
gydymo įstaigas, norint sužino-
ti savo vietą eilėje sąnario endo-
protezavimo operacijai ar kitais 
svarbiais su šia operacija susiju-
siais klausimais. Ši moderni eilių 
stebėsenos sistema suteiks dau-
giau skaidrumo, užkirs galimybę 
piktnaudžiauti ar pažeisti eilės 
tvarką. Bus taupomas ir medi-
kų laikas, nes nebereikės jiems 
pildyti tiek daug dokumentų, at-
sakinėti į pacientų klausimus“, – 
teigia N. Bernotienė.

Visa ši informacija į eilių val-
dymą sistemą pateks gavus rei-
kalingus duomenis iš pacientų, 
kurie pageidauja dirbtinio en-
doprotezo. Kai pacientas, kuriam 
reikia pakeisti susidėvėjusį ke-
lio ar klubo sąnarį dirbtiniu, at-
vyksta pasikonsultuoti su gydy-
toju ortopedu ir pasirenka gydy-
mo įstaigą, kurioje bus atliekama 
ši operacija, jam reikia užpildyti 
prašymą skirti nemokamą en-
doprotezą. Šis prašymas iš kar-
to registruojamas naujojoje sis-
temoje, kuri suteikia jam unikalų 
numerį. Po to VLK išsiunčia pa-
cientui pranešimą dėl įrašymo į 
eilę endoprotezui gauti, kuria-
me nurodomas suteiktas prašy-
mo numeris. Žinodamas šį nu-
merį, žmogus gali bet kada pasi-
tikrinti savo vietą eilėje naujoje 
sistemoje. 

Čia pateikiama ir kita svarbi 
informacija – pasirinkta gydymo 
įstaiga, kurioje bus atliekama są-

nario keitimo operacija, progno-
zuojama endoprotezo skyrimo 
data. Reikiamą informaciją ras 
ir tie pacientai, kurie, nusprendę 
nelaukti eilėje, savo lėšomis įsi-
gijo endoprotezą ir laukia kom-
pensacijos. 

2014 m. Lietuvoje atlikta iš 
viso 6900 sąnarių keitimo ope-
racijų, iš jų 4237– klubo, 2155 – 
kelio sąnario, taip pat atliktos 
355 pakartotinės šių sąnarių 
operacijos bei 153 peties, alkū-
nės, čiurnos endoprotezavimo 
operacijos. 

Kai pateikusiam prašymą pa-
cientui skiriamas endoprotezas 
ir operacija atliekama eilės tvar-
ka, už endoprotezą ir operaciją 
gydymo įstaigai sumoka ligonių 
kasos PSDF lėšomis. Iš savo kiše-
nės jam mokėti nereikia. Jei žmo-
gus nenori laukti eilėje, endopro-
tezą jis gali įsigyti savo lėšomis, 
o po operacijos laukti kompen-
sacijos, kuri bus išmokėta eilės 

tvarka. Šiuo metu už klubo są-
nario endoprotezą kompensuo-
jama 422,15 eurai, už kelio sąna-
rio – 878,12 eurų. 

Pastebėta, kad vis dažniau 
pacientai renkasi gydymo įstai-
gą, kurioje nemokamo endopro-
tezo skyrimo eilė yra  trumpesnė, 
arba, palaukę vienos gydymo įs-
taigos eilėje, galiausiai dėl trum-
pesnės eilės pasirenka kitą ligo-
ninę. Laukimo eilėje trukmė ga-
li būti nuo 1 iki 23 mėnesių (vi-
dutinė laukimo trukmė kompen-
suojamojo klubo sąnario endo-
protezo skyrimo eilėje – 9 mėn., 
o kelio – 8 mėn.), priklausomai 
nuo pasirinktos gydymo įstaigos. 

VLK ragina žmones neskubė-
ti savo lėšomis pirkti kelio ir klu-
bo sąnarių endoprotezų. Šiemet 
šiems gaminiams numatoma 
skirti iš PSDF 1 mln. eurų dau-
giau, vadinasi, trumpės ir jų lau-
kimo eilėje trukmė.

„Bičiulystės“ ir Vlk inf.

Baltijos ugdymo centro valdyba jau buvo susirinkusi į posėdį.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (64) 

(kart.) N-7. 9.50 Miestelio ligoninė 
(7/4). 10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/32) N-7. 11.30 Pasaulio pa-
norama (kart.). 12.00 Savaitė (kart.). 
12.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
13.05 Stilius (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.00 Žinios. 16.10 Komisaras 
Reksas (65) N-7. 17.00 Didysis Gre-
gas (1/4) N-7. 17.50 Muzikinis projek-
tas „Dainų daina“. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Vilniaus „Lie-
tuvos rytas“ – Klaipėdos „Neptūnas“. 
20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Premje-
ra. Putino metodai. Dok. f. JAV, 2015 
m. (Subtitruota). 23.20 Vakaro žinios. 
23.50 Didysis Gregas (1/4) (kart.) N-7. 
0.40 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 1.00 Kūno kilmės mįslės. 2 
d. Roplys. Dok. f. JAV, 2014 m. (kart.). 
1.55 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.55 
Bėdų turgus (kart.). 4.45 Teisė žinoti 
(kart.). 5.30 Klausimėlis.lt. 

Antradienis, balandžio 14 d. 
9.00 Komisaras Reksas (65) 

(kart.) N-7. 9.50 Miestelio ligoninė 
(7/5). 10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/33) N-7. 11.30 Muzikinis 
projektas „Dainų daina“ (kart.). 13.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.10 Komisaras Reksas (66) 
N-7. 17.00 Didysis Gregas (1/5) N-7. 
17.50 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. Naisių va-
sara. 6 sezonas (69, 70) 19.30 Emi-
grantai. 20.25 „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
„Perlas“. 21.30 Specialus tyrimas. 
22.20 Istorijos detektyvai. 23.10 Va-
karo žinios. 23.40 Didysis Gregas 
(1/5) (kart.) N-7. 0.30 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 0.55 Pini-
gų karta (kart.). 1.45 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.45 Emigrantai (kart.). 
4.35 Specialus tyrimas (kart.). 5.20 
Tautos balsas (kart.). 

Trečiadienis, balandžio 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (66) 

(kart.) N-7. 9.50 Miestelio ligoninė 
(7/6). 10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/34) N-7. 11.30 Delfinai ir 
žvaigždės (kart.). 13.05 Putino meto-
dai. Dok. f. JAV, 2015 m. (Subtitruota, 
kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.10 Komisaras Reksas (67) 
N-7. 17.00 Didysis Gregas (1/6) N-7. 
17.50 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. Naisių va-
sara. 6 sezonas (71, 72). 19.30 Gy-
venimas. 20.25 „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
„Perlas“. 21.30 Auksinis protas. 22.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Didysis Gregas 
(1/6) (kart.) N-7. 0.30 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 0.55 Isto-
rijos detektyvai (kart.). 1.45 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Gyvenimas 
(kart.). 4.35 Auksinis protas (kart.). 

Ketvirtadienis, balandžio 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (67) 

(kart.) N-7. 9.50 Miestelio ligoninė 
(7/7). 10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/35) N-7. 11.30 Auksinis 
protas (kart.). 12.45 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 13.05 Gyvenimas (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.10 
Komisaras Reksas (68) N-7. 17.00 Di-
dysis Gregas (1/7) N-7. 17.50 Muzi-
kinis projektas „Dainų daina“. 18.10 
Saugokim jaunas gyvybes keliuose. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Paramos akcija-kon-
certas „Misija Sibiras'15“. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėme-
sio centre. 21.29 „Perlas“. 21.30 Mū-
sų motinos, mūsų tėvai (1) N-7. 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Didysis Gregas 
(1/7) (kart.) N-7. 0.30 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 0.50 Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2000 

m. (kart.). 1.45 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 3.45 Delfinai ir žvaigždės 
(kart.). 5.20 Durys atsidaro (kart.). 

Penktadienis, balandžio 17 d. 
9.00 Komisaras Reksas (68) 

(kart.) N-7. 9.50 Miestelio ligoninė 
(7/8). 10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/36) N-7. 11.30 Bėdų tur-
gus (kart.). 12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 13.10 Emigrantai 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.10 Komisaras Reksas (69) 
N-7. 17.00 Didysis Gregas (1/8) N-7. 
17.45 Tautos balsas. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Delfi-
nai ir žvaigždės. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 „Perlas“. 21.00 
Duokim garo! 22.40 Rokis 5. Veiks-
mo drama. JAV, 1990 m. N-14. 0.25 
Didysis Gregas (1/8) (kart.) N-7. 1.15 
Fortūnos šypsena. 3.45 Tautos bal-
sas (kart.). 4.15 Duokim garo! (kart.). 

Šeštadienis, balandžio 18 d. 
6.05 Gyvenimas (kart.). 6.55 

Emigrantai (kart.). 7.45 Specialus ty-
rimas (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupila-
miai (3/23) 9.30 Pasimatuok profesiją. 
10.15 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 Moks-
lo ekspresas. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Kūno kilmės mįs-
lės. 3 d. Beždžionė. Dok. serialas. 
JAV, 2014 m. 12.55 Inspektorius Lui-
sas (5/1) N-7. 14.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2001 
m. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Saugokim jaunas gyvy-
bes keliuose (kart.). 16.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.40 Bėdų turgus 19.30 
Stilius 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“. 23.15 Premjera. Da Vinčio de-
monai (2/5,6) (subtitruota). 1.00 Žo-
džiai gyvenimui. Grupės „El Fuego“ 
koncertas LRT Didžiojoje studijoje. 
2.00 Klausimėlis.lt. 2.15 Inspektorius 
Luisas (5/1) (kart.) N-7. 3.45 Muziki-
nis projektas „Dainų daina“. (kart.). 

Sekmadienis, balandžio 19 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.30 Girių horizontai. 
9.00 Premjera. Animalija (14). 9.25 
Premjera. Vakavilis (25). 9.50 Dže-
ronimas (2/7). 10.15 Aviukas Šonas 
(4/16). 10.25 Gustavo enciklopedija 
(Subtitruota). 10.55 Leonardas (2/6,7) 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Įstabioji Indija. 4 d. Vakarų Gatai. 
Musonų kalnai (subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl (2/2) N-7. 14.40 Auksinis pro-
tas (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Kauno „Žalgiris“ – Šiau-
lių „Šiauliai“. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 19.30 Pasaulio panorama 
19.55 Savaitė 20.30 Panorama. 21.00 
Giminės po 20 metų. Daugiaserijinis 
vaidybinis f. (4) 21.50 Premjera. Mei-
lės kerai. Romantinė komedija. JAV, 
2007 m. N-7. 23.15 Šventė Kvėdarno-
je. 0.05 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl. Vienu pirštų spragte-
lėjimu (kart.) (2/2) N-7. 1.40 Auksinis 
protas (kart.). 2.55 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai (kart.). 3.50 Giminės po 
20 metų. Daugiaserijinis vaidybinis f. 
2011 m. (4) (kart.). 4.35 Mokslo eks-
presas (kart.). 4.50 Pasaulio panora-
ma (kart.). 5.20 Savaitė (kart.). 

1.10 Amerikietiška siaubo istorija (2) 
N-14. 2.00 Raudonoji našlė (1) N-14. 
2.50 Ryšys (2) N-7. 3.45 Biuras (16, 
17) N-7. 4.35 Nepaprasti daiktai. 

Antradienis, balandžio 14 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (29, 30). N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (99, 100) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2076). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (6) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Nuotykių metas (9) N-7. 13.30 Kung 
Fu Panda (18). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (1). 14.30 Simpsonai 
(31, 32) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (32) (kart.) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę. N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas. N-7. 21.00 Tobula ko-
pija (12) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 10 Bruklino taksi (3) N-7. 23.15 
Krizė (12) N-14. 00.15 Kastlas (14) 
N-7. 01.15 Amerikietiška siaubo isto-
rija (3) N-14. 02.05 Raudonoji našlė 
(2) N-14. 02.55 Ryšys (3) N-7. 03.50 
Biuras (18, 19) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 15 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (31, 32) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (101, 102) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2077). 
10.00 Ekstrasensai detektyvai (7) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Nuotykių metas (8) N-7. 13.30 Kung 
Fu Panda (19). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (2). 14.30 Simpsonai 
(33, 34) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (38) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pakar-
tok! N-7. 21.00 Tobula kopija (13) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikin-
gų loto. 22.10 Už priešo linijos 2. Blo-
gio ašis. Trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
0.10 Kastlas (15) N-7. 1.10 Ameri-
kietiška siaubo istorija (4) N-14. 2.00 
Raudonoji našlė (3) N-14. 2.50 Ry-
šys (4) N-7. 3.45 Biuras (20, 21) N-7. 

Ketvirtadienis, balandžio 16 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (33, 34) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (103, 104) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2078). 10.00 
Susikeitę broliai (3) N-7. 11.00 TV Pa-
galba. N-7. 12.55 Nuotykių metas (11) 
N-7. 13.30 Kung Fu Panda (20). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 14.30 
Simpsonai (35) N-7. 15.00 Simpso-
nai (1) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (39) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Aš tikrai myliu 
Lietuvą. 21.00 Tobula kopija (14) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.10 Tornado 
grėsmė. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 
0.00 Kastlas (16) N-7. 1.00 Ameri-
kietiška siaubo istorija (5) N-14. 1.50 
Raudonoji našlė (4) N-14. 2.40 Ry-
šys (5) N-7. 3.30 Biuras (22, 23) N-7. 

Penktadienis, balandžio 17 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (35) N-7. 7.25 Simp-
sonai (1) (kart.). N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (105, 106) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2079). 10.00 Susi-
keitę broliai (4) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Nuotykių metas (12) 
N-7. 13.30 Kung Fu Panda (21). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (4). 14.30 
Simpsonai (2, 3) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (40) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.15 Kaip ant delno. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Kung Fu Panda. 
Animacinė komedija. JAV, 2008 m. 
21.15 Diena po rytojaus. Veiksmo f. 
JAV, 2004 m. N-7. 23.45 Ir viso pa-
saulio negana. Nuotykių f. D. Brita-
nija, JAV, 1999 m. N-7. 2.10 Pabu-
čiuok nuotaką. Komedija. JAV, 2007 
m. N-14. 4.00 Biuras (24) N-7. 

Šeštadienis, balandžio 18 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (3) N-7. 7.20 Mažylių nuoty-
kiai (22). 7.50 S dalelių paslaptys 
(4) N-7. 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Svajonių ūkis. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Mitybos 
ir sporto balansas. 11.00 Laikas keis-
tis (4). 11.30 Greitis. Veiksmo f. JAV, 
1994 m. N-7. 13.55 Gyvenimo ban-
gos (28) N-7. 16.20 Ekstrasensai de-
tektyvai (9) N-7. 17.25 Ekstrasensai 
detektyvai (10) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Karibų piratai. Numirėlio skry-
nia. Nuotykių komedija. JAV, 2006 
m. N-7. 19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 22.05 Pavojai gelmėse. 
Veiksmo f. JAV, 2005 m. N-14. 0.20 
Skambutis. Siaubo f. JAV, 2002 m. S. 
2.30 Šiaurės pašvaistė. Romantinė 
drama. JAV, Kanada, 2005 m. N-14. 

Sekmadienis, balandžio 19 d.
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (4) N-7. 7.20 Mažylių nuoty-

Pirmadienis, balandžio 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (7). 6.55 Džonis 
Testas (6) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (178) N-7. 
8.50 Mano žmona- ragana (kart.) 
N-7. 10.50 Haris Poteris ir paslap-
čių kambarys. Nuotykių f. Didžio-
ji Britanija, JAV, Vokietija, 2002 m. 
(kart.) N-7. 14.05 Bėgantis laikas 
(46) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Juodos katės (23). N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Mirtinas ginklas 2. Veiksmo 
komedija. JAV, 1989 m. N-7. 0.30 
Sekso magistrai (4) N-14. 1.40 Ha-
vajai 5.0 (10) N-7. 2.35 Taikinys (2) 
N-7. 3.30 Programos pabaiga. 3.35 
Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, balandžio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (8). 6.55 Tomo ir 
Džerio pasakos (11, 12) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (179) 
N-7. 8.50 Daktaro Parnaso fanta-
zariumas. Nuotykių f. Didžioji Brita-
nija, Kanada, Prancūzija, 2009 m. 
(kart.) N-7. 11.10 Šailas. Filmas šei-
mai. JAV, 1996 m. (kart.). 13.00 Mi-
kė Pūkuotukas. Animacinis f. Ru-
sija, 1969 m. 13.15 Džonis Testas 
(7). 13.45 Kempiniukas Plačiakel-
nis (16). 14.10 Bėgantis laikas (47) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.00 Juodos 
katės (24) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Zodiakas. Kri-
minalinė drama. JAV, 2007 m. N-14. 
1.20 Havajai 5.0 (11) N-7. 2.15 Tai-
kinys (3) N-7. 3.10 Programos pabai-
ga. 3.15 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, balandžio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (9). 6.55 Džonis Tes-
tas (7) (kart.). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (16) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (180) N-7. 8.55 
24 valandos (kart.) N-7. 10.15 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.40 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 
Džonis Testas (8). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (17). 14.10 Bėgan-
tis laikas (48) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 PREMJERA Prabangūs Puti-
no žaidimai. Dokumentinis f. Didžio-
ji Britanija, 2014 m. 21.00 Juodos 
katės (25). N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Masalas. Veiks-
mo f. JAV, 2000 m. N-7. 0.35 Sekso 
magistrai (5) N-14. 1.45 Havajai 5.0 
(12) N-7. 2.40 Taikinys (4) N-7. 3.35 
Programos pabaiga. 3.40 Lietuva 
Tavo delne. 

Ketvirtadienis, balandžio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (10). 6.55 Džonis 
Testas (8) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (17) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (181) N-7. 
8.55 24 valandos (kart.) N-7. 10.15 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.40 Pa-
galbos skambutis (kart.) N-7. 12.25 
KK2 (kart.) N-7. 13.15 Džonis Testas 
(9). 13.45 Kempiniukas Plačiakelnis 
(18). 14.10 Bėgantis laikas (49) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.00 Juodos katės 
(26). N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Snaipe-
ris. Atgimimas. Karinė drama. Pietų 
Afrika, 2011 m. N-14. 0.00 Sekso ma-
gistrai (6) N-14. 1.10 Havajai 5.0 (13) 
N-7. 2.05 Sveikatos ABC televitrina 
(kart.). Laida apie sveikatą. Vedėja 
Rima Balanaškienė 2.35 Programos 
pabaiga. 2.40 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, balandžio 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (11). 6.55 Džonis Tes-
tas (9) (kart.). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (18) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (182) N-7. 8.55 
K11. Komisarai tiria. Raudona kaip 
kraujas. N-7. 9.35 K11. Komisarai 
tiria. Mirtinas pasivažinėjimas. N-7. 
10.15 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.40 
Prabangūs Putino žaidimai. Doku-
mentinis f. Didžioji Britanija, 2014 m. 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 
Džonis Testas (10). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (19). 14.10 Bėgan-
tis laikas (50) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.05 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.00 Mano vyras ga-
li. 22.40 Žmogus-voras 3. Veiksmo f. 
JAV, 2007 m. N-7. 1.30 300. Veiksmo 
f. JAV, 2007 m. N-14. 3.50 Programos 
pabaiga. 3.55 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, balandžio 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (11). 6.55 Žmo-
gus-voras (11). 7.20 Nickelodeon va-
landa. Smalsutė Dora (5). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (3). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (11). 8.35 Tomo ir Džerio 
pasakos (13). 9.00 Startas. 9.30 Žie-
ma Rūpgienių kaime. Animacinis f. 
Rusija, 1984 m. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Skūbis-Dū! Samurajaus kardas. 
Animacinis f. JAV, 2009 m. 11.30 Ha-
ris Poteris ir Azkabano kalinys. Nuo-
tykių f. Didžioji Britanija, JAV, 2004 
m. N-7. 14.20 Ponas Bynas (5) N-7. 
15.00 Čiauškutė (12) N-7. 17.05 Di-
dingojo amžiaus paslaptys. Didingas 
pastatymas. Dokumentinis f. Turkija, 
2014 m. 18.30 Žinios. 19.00 SUPER-
KINAS Princesės dienoraštis. Kome-
dija. JAV, 2001 m. 21.20 Mergišiaus 
praeities vaiduokliai. Romantinė ko-
medija. JAV, 2009 m. N-14. 23.25 
Laivas vaiduoklis. Siaubo f. Austra-
lija, JAV, 2002 m. N-14. 1.10 Žmo-
gus-voras 3. Veiksmo f. JAV, 2007 m. 
(kart.) N-7. 3.45 Programos pabaiga. 
3.50 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, balandžio 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (12). 6.55 Žmo-
gus-voras (12). 7.20 Nickelodeon va-
landa. Smalsutė Dora (6). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (4). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (12). 8.35 Tomo ir Dže-
rio pasakos (1). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KI-
NO PUSRYČIAI Nenuoramų koman-
da. Komedija šeimai. Vokietija, 2010 
m. 12.10 Meilės receptas. Romanti-
nė komedija. Australija, JAV, 2007 
m. 14.20 Ponas Bynas (6) N-7. 14.55 
Čiauškutė (13) N-7. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lietuvos 
supermiestas. 22.10 Superbombo-
nešis. Naikinti viską. Veiksmo f. JAV, 
2005 m. N-7. 0.35 Drakula. Miręs ir 
tuo patenkintas. Siaubo komedija. 
JAV, Prancūzija, 1995 m. N-7. 2.20 
Mergišiaus praeities vaiduokliai. Ro-
mantinė komedija. JAV, (kart.) N-14. 
2009 m. 4.10 Programos pabaiga. 
4.15 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, balandžio 13 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (8) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (7, 8) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (152) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (302) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (5). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(303) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juoda-
sis sąrašas (8) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (56) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (22) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Europa. Trileris. JAV, 2013 m. N-7. 
23.15 Strėlė (19) N-7. 0.10 Juodasis 
sąrašas (8) (kart.) N-7. 1.05 Prokuro-
rų patikrinimas (303) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (56) (kart.) 
N-7. 9.00 Spąstai (9, 10) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (153) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (303) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(22) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (6). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (304) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juo-

dasis sąrašas (9) N-7. 19.25 Polici-
ja ir Ko (57) N-7. 20.25 Vedęs ir tu-
ri vaikų (23) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Ponas Vudkokas. Komedija. 
JAV, 2007 m. N-7. 23.10 Strėlė (20) 
N-7. 0.05 Juodasis sąrašas (9) (kart.) 
N-7. 1.00 Prokurorų patikrinimas 
(304) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 15 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (57) (kart.) 
N-7. 9.00 Spąstai (11, 12) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (154) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (304) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(23) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (7). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (305) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juo-
dasis sąrašas (10) N-7. 19.25 Polici-
ja ir Ko (58) N-7. 20.25 Vedęs ir tu-
ri vaikų (24) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Vasara Genujoje. Drama. Di-
džioji Britanija, 2009 m. N-14. 23.20 
Strėlė (21) N-7. 0.15 Juodasis sąra-
šas (10) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (305) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (58) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą 2 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(155) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (305) (kart.) N-7. 13.10 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 
Vedęs ir turi vaikų (24) (kart.) N-7. 
14.45 Amerikos talentai (8). 15.45 
Prokurorų patikrinimas (306) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Juodasis są-
rašas (11) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(59) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 
(25) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 
Niekada nebūsiu tavo. Romantinė 
komedija. JAV, 2007 m. N-7. 23.35 
Strėlė (22) N-7. 0.30 Juodasis sąra-
šas (11) (kart.) N-7. 1.25 Prokurorų 
patikrinimas (306) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, balandžio 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (59) (kart.) 
N-7. 9.00 Niekada nebūsiu tavo. 
Romantinė komedija. JAV, 2007 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(156) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (306) (kart.) N-7. 13.10 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Ve-
dęs ir turi vaikų (25) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (9). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (307) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Patrulis (kart.) N-7. 19.00 
Amerikietiškos imtynės (9) N-7. 21.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 Tikras 
teisingumas. Brolija. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2010 m. N-14. 23.15 Sos-
tų karai (3, 4) N-14. 1.30 Prokurorų 
patikrinimas (307) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, balandžio 18 d. 
7.00 Amerikos talentai (8, 9) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 10.00 
Padėkime augti. 10.30 Šefas reko-
menduoja. 11.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-etapas. 12.00 Arčiau 
mūsų. 12.30 Statyk! 13.00 Džiunglių 
princesė Šina (8) N-7. 14.00 Jauna-
vedžiai (11–14) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis 
(9) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (9) 
N-7. 19.00 Dainuok mano dainą 2. 
21.00 MANO HEROJUS Beatodai-
riški veiksmai. Veiksmo trileris. JAV, 
Kanada, 2004 m. N-14. 22.55 AŠ-
TRUS KINAS Konstantinas. Veiksmo 
trileris. JAV, Vokietija, 2005 m. N-14. 
1.20 Didžiojo sprogimo teorija (1, 2) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, balandžio 19 d. 
7.00 Mistinės istorijos (9) (kart.) 

N-7. 8.00 Brydės (kart.). 8.30 Tau-
ro ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Pasaulis X. N-7. 11.00 
Sveikatos kodas. 12.00 Nacionali-
nė Geografija. Eksperimentai su ry-
kliais. N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Lau-
kinis (10) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(10) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Mano vyro vestuvės. 
Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. 
N-7. 21.00 Kortų namelis (6, 7) N-14. 
23.00 Rizikos riba. Trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 1.10 Didžiojo sprogimo te-
orija (3, 4) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

kiai (23). 7.50 S dalelių paslaptys (5). 
N-7. 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Nepaprasti daiktai.10.00 Virtuvės is-
torijos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 
Medaus mėnuo su mama. Komedija. 
JAV, 2006 m. N-7. 13.10 Gyvenimo 
bangos (29) N-7. 15.50 Ekstrasensai 
detektyvai (11, 12) N-7. 17.55 Aš – 
stilistas! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Chorų ka-
rai. 22.30 Vandenyno dugne. Trileris. 
JAV, 2005 m. N-14. 0.15 Air Ameri-
ca. Veiksmo komedija JAV, 1990 m. 
N-14. 2.25 Genialus tėtis. Komedi-
ja. JAV, 2010 m. N-7. 4.00 Vilfre-
das (1) N-7. 

Pirmadienis, balandžio 13 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (27, 28) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (97, 98) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (98) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2075). 10.00 
Ekstrasensai detektyvai (5) N-7. 
11.00 Simpsonų filmas. Animacinė 
komedija. JAV, 2007 m. N-7. 12.55 
Nuotykių metas (8) N-7. 13.30 Kung 
Fu Panda (17) 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (26). 14.30 Simpsonai 
(29, 30) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (36) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Puolusių an-
gelų miestas (6) N-7. 20.30 Farai. N-7. 
21.00 Tobula kopija (11) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios.10 Apsukrios kam-
barinės (7) N-14. 23.10 Privati prak-
tika (11) N-7. 0.10 Kastlas (13) N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Minint Tarptautinę teatro dieną, 
Kretingos dienos veiklos cen-
tras tradiciškai vėl sukvietė neį-
galiuosius į teatrinių improviza-
cijų šventę „Atspindžiai“. Į šven-
tę atvyko 8 neįgaliųjų teatro ko-
lektyvai iš visos Žemaitijos.

Anot Kretingos dienos veik-
los centro vyriausiosios socia- 
linės darbuotojos Ritos Bendi-
kienės, kiekvienas iš šių neįga-
liųjų dienos centrų turi teatro 
užimtumo grupes, kuriose ska-
tinama neįgaliųjų saviraiška, 
susipažįstama su meno pra-
džiamoksliu. „Kiekviena trupė 
rengia vaidinimus, improvizaci-
jas. Anksčiau kasmet važinėda-
vome vieni pas kitus, nes nebū-
davo kam pasirodyti, kol tokios 
viešnagės išsirutuliojo į bendrą 
šventę. Suvažiavę kolektyvai jau 
nebetilpo mūsų centro salėje, 
todėl teko persikelti į Simono 
Daukanto pagrindinės moky-
klos, su kuria mus sieja ben-
drystė, erdves“, – „Atspindžių“ 
šventės esmę apibūdino R. Ben-
dikienė.

Anot R. Bendikienės, neįga-
lieji teatrinėje veikloje dalyvau-
ja labai noriai, tačiau kūrinius 

jiems reikia pateikti supranta-
ma forma. Todėl ir „Atspindžių“ 
šventės pasirodymai – tarsi ne-
įgaliųjų širdies dalis, atspindin-
ti jų išgyvenimus, troškimus, 
viltis.

Kretingos dienos veiklos 
centro teatro trupei „Ieškotojai“ 
vadovauja socialinės darbuoto-
jos Ieva Bendikienė ir Rasa Ben-
dikienė. Jų pastangomis neįga-
lieji šventei parengė vaidinimą 
„Saulės ratas sukasi“, o Salantų 
padalinio neįgaliųjų teatro tru-
pė „Salonta“ parodė improviza-
ciją „4 elementai“.

Šventei sukurtais vaidini-
mais pagal pamėgtas pasakas 
bei kitokiomis temomis džiugi-
no ir svečiai iš Klaipėdos ir Tel-
šių regionų aklųjų centro; Šilu-
tės, Priekulės bei Gargždų socia- 
linių paslaugų centrų, Jaunuolių 
dienos centro, Raseinių dienos 
centro „Vilties takas“.

Šventės programą paįvairino 
ir projekto partnerių – Simono 
Daukanto pagrindinės mokyk- 
los mokinių, vadovaujamų Ju-
ditos Leščiauskienės bei Daivos 
Beivydienės, parengta dainų ir 
šokio programa. 

Šventėje – neįgaliųjų 
teatrai

„Pajūrio naujienose“ išspausdintas Irenos Šeškevičienės 
straipsnis, kuriame pasakojama apie neįgaliųjų teatrų 
šventę Kretingoje.

2014 metais Šiaulių rajone ne-
įgaliesiems pritaikyti trys būs-
tai. Dviejuose iš jų, esančiuose 
Kuršėnuose, vieną dieną ir ap-
silankė Būsto pritaikymo žmo-
nėms su negalia komisija, va-
dovaujama savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotojo Gintauto Domarko, bei 
statybos darbus atlikusios ben-
drovės atstovai. Atliktais dar-
bais komisijos nariai liko pa-
tenkinti, bet svarbiausia – lai-
mingi patys neįgalieji bei juos 
slaugantys artimieji.

Pirmiausia užsukta į Vydū-
no gatvėje stovintį daugiabutį, 
kurio antrajame aukšte gyve-
na 1929 metais gimusi Elena 
su sūnumi. Jis ir aprodė pasi-
keitusį būstą. Bute atsirado er-
dvus vonios kambarys su spe-
cialia įranga, įrengtas įvažia-
vimas į balkoną, paplatintos 
durys. Elenos sūnus Zenonas 
Gestautas labai patenkintas at-
liktais darbais. Tik rateliais ju-
danti senolė taip pat džiaugėsi 
pasikeitimais. Svarbiausia, kad 
ji jau gali nusimaudyti, o atšilus 
orams galės ir balkone pasėdė-
ti. Iš balkono Kuršėnų šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčia – ranka 
pasiekiama. Tikinčiai moteriai 

tai tikra palaima.
Deksnės gatvėje už 23 tūkst. 

litų įrengtas įvažas į būstą ir su-
remontuotas vonios kambarys. 
1928 metais gimusią Leonorą 
slauganti dukra taip pat dėko-
jo savivaldybei ir darbus atliku-
siems statybininkams.

2014 m. būstas neįgaliajam 
sutvarkytas ir Pakštelių kaime. 

Anot Irenos Simanauskie-
nės, savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos, šių būstų remontui iš-
leista daugiau nei 62 tūkst. li-
tų. Didžiąją lėšų dalį skyrė Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos. 12 tūkst. 402 li-
tai – savivaldybės lėšos. Darbus 
visuose trijuose būstuose atliko 
UAB „Vijinys“.

Kasmet neįgaliesiems pri-
taikomi 2–3 būstai. Jau žino-
ma, kad šiais metais iš valsty-
bės biudžeto judėjimo negalią 
turinčių asmenų būstams pri-
taikyti skirta 6244, 42 Eur. Šių 
lėšų pakanka 7 liftų eksploata-
vimo darbams finansuoti. Turi-
ma vilties sulaukti papildomų 
lėšų ir būstą pritaikyti dar vie-
nam kuršėniškiui, gyvenančiam 
Birutės gatvėje.

Pritaikyti būstai 
neįgaliesiems pagerino 

gyvenimo kokybę
Šiaulių rajono savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus 
atstovė Gitana Kudulienė informuoja apie atliktus būsto 
pritaikymo darbus. 

Neįgaliųjų
sportas

Kauno ledo arenoje pirmą 
kartą surengtas Lietuvos 

neįgaliųjų akmenslydžio (kerlin-
go) čempionatas. Jame dalyvavo 
3 komandos po 4 žaidėjus, iš vi-
so 12 rateliais judančiųjų neįga-
liųjų. Čempionate nugalėjo Alek-
sandro Olechnovičiaus vadovau-
jama komanda „Geležinis vilkas“, 
kurioje be A. Olechnovičiaus dar 
žaidė Linas Joniškis, Gintas Gry-
bė ir Ramunė Šidlauskaitė. Antrą 
vietą laimėjo Aleksandro Pace-
vičiaus komanda LARA 1 (Janas 
Vysockis, Vytautas Balsys, Anže-
la Molis), treti liko Agnieškos To-
ločko „Wheels on ice“ (Andrejus 
Daškevičius, Jevgenijus Pyževs-
kis, Jurijus Savickis). Laimėtojų 
komanda vyks į pasaulio atran-
kinį čempionatą Suomijoje, kur 
varžysis dėl galimybės patekti į 
parolimpines varžybas. 

Akmenslydis – tai komandi-
nis žiemos sportas, dar vadina-
mas „šachmatais ant ledo“. Žai-
dimo esmė: stačiakampėje ledu 
dengtoje aikštelėje leisti savo ko-
mandos akmenis taip, kad jie at-
sidurtų kuo arčiau nupiešto tai-
kinio („namų centro“). Akmens 
slydimo greitis papildomai gali 
būti reguliuojamas trinant ledą 
prieš akmenį, išmušant prieši-
ninkų komandos akmenis ir pan. 
A. Pacevičiaus teigimu, žaidžiant 
akmesnlydį nereikia specialaus 
fizinio pasirengimo, sėkmę le-

Akmenslydis – 
kelyje į parolimpiadą
mia gebėjimas strateguoti, todėl 
ši sporto šaka puikiai tinka ne-
galią turintiesiems, net vežimė-
lininkams. Akmenslydis – paro-
limpinė sporto šaka. Neįgaliųjų 
žaidimas nuo įprasto skiriasi tuo, 
kad vežimėlyje sėdintieji negali 
koreguoti akmens slydimo grei-
čio trindami ledą prieš akmenį 
specialiomis šluotelėmis. 

Pasak A. Pacevičiaus, Lie-
tuvoje žiemos sporto perspek-
tyvos yra neblogos. Nors netu-
rime specialios akmenslydžio 
arenos (tokia yra Rygoje), treni-
ruotis galima Vilniaus ir Kauno 
ledo arenose. Svarbiausia, kad 

būtų noro. Beje, poliruoto gra-
nito akmenys, kurie naudojami 
akmenslydžio žaidime, turi būti 
laikomi specialiuose šaldytuvuo-
se, todėl ne visur, kur yra ledas, 
įmanoma treniruotis. 

A. Pacevičius dėkingas Lie-
tuvos kerlingo asociacijai, kuri 
noriai dalijasi turima įranga bei 
patirtimi, ir Lietuvos neįgalių-
jų sporto federacijai, skyrusiai 
finansavimą. Tik pačius neįga-
liuosius privilioti sportuoti nėra 
lengva. Paprastai į naują sporto 
šaką įsitraukia tie, kurie jau kur 
nors sportuoja. 

Emilija STOnkuTė

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

„Google“ patentavo 
apyrankę nuo vėžio

Neseniai JAV patentų biuro patvir-
tintoje patentinėje paraiškoje „Goo-
gle“ aprašė naujovišką medicininės 
terapijos būdą, kurį taikant į žmo-
gaus kraujotakos sistemą būtų įlei-
džiamos mažutės magnetinės da-
lelės. Šios dalelės, aktyvuotos apy-
rankės, atakuotų vėžines ląsteles ir 
su kitomis ligomis siejamus pato-
genus. Paraišką dar 2013 m. rugsė-
jį pateikė „Google“ gyvybės mokslų 
padalinio vadovas Endriu Konradas.

Tokio įrenginio naudotojas visų 
pirma turėtų susileisti, įkvėpti ar ki-
tokiu būdu absorbuoti magnetines 
daleles taip, kad jos patektų į krau-
jotaką. Šios nanodalelės būtų pa-
gamintos labai selektyviai, kad at-
pažintų konkrečias biologines mo-
lekules. Pavyzdžiui, jos galėtų jung-
tis prie baltymų, kurie yra siejami su 
Parkinsono ligos vystymusi, rašoma 
paraiškoje.

Pacientas turėtų užsimauti apy-

rankę taip, kad ją nuo stambios ve-
nos ar arterijos skirtų vos keli mili-
metrai. Kitaip tariant, gali būti siū-
lomos ne tik apyrankės riešui, bet 
ir dėvimi įrenginiai, kuriuos galima 
mautis ant kulkšnies, segtis prie krū-
tinės ar kur kitur.

Iš įrenginio į organizmą būtų 
perduodama energija (veikiausiai 
radijo impulsų pavidalu), kuri su-
keltų magnetinių dalelių virpėjimą 
ir įkaitimą, tokiu būdu sunaikinant 
ar bent jau apgadinant patogeną, 
prie kurios dalelė būna prisijungusi.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
tokiai „Google“ idėjai tinkamesnė 
vieta yra fantastinio filmo scenari-
jus, o ne realybė, tačiau šioje ben-
drovėje nestinga mokslininkų, vys-
tančių iš tiesų revoliucines idėjas. 
Štai „Google X“ laboratorijos moks-
lininkai ganėtinai sėkmingai kuria 
automobilį, kuriam nereikėtų vai-

ruotojo, išmanius kontaktinių lęšius 
diabetikams, projektuoja dideliame 
aukštyje skraidysiančių balionų tin-
klą, kuris užtikrintų interneto ryšį net 
atokiausiuose pasaulio taškeliuose.

Kad apyrankės nuo vėžio idė-
ja priartėtų prie realizavimo tikra-
me pasaulyje, jai dar reikės įveikti 
nemažai techninių ir biurokratinių 
kliūčių, todėl įrenginio, kurį pacien-
tui galėtų rekomenduoti medikai, 
reikės laukti dar mažų mažiausiai 
penkerius metus.

Patento paraiškoje aprašyta, 
kad ta pati apyrankė ne tik kepintų 
patogenus, bet ir galėtų matuoti  
paciento kraujospūdį, pulso dažnį, 
kūno temperatūrą. O taip pat galė-
tų atlikti ir įprastinio rankinio laikro-
džio funkciją. Kitaip tariant, panašu, 
kad ligų gydymas gali tapti ateities 
išmaniųjų laikrodžių funkcija.

„Bičiulystės“ inf. 

Akmenslydžio varžybų dalyviai puikiai nusiteikę.

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

Prie kūrybos 
šaltinio Tuščias vokas

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Padūsavimas
Gintarėliais 
geltonais 
nubarstyta
mūsų 
laimė
irgi
kančia
skaisčiai
žalią
pavasario 
rytą
ieškom
meilės
kur
dilgino 
širdį
kada.
Visą 
dieną
jos
laukiam 
viltingai
gal 
ateis 
sutemoj
pabariais
atsidusę
sąnarius 
braškančius
sopančius
taikom
minkštan
patalan
palaimingai
melsdamiesi
prieš
miegą
„Nepagailėk
visagali
vaikams 
draugams
artimiesiems
sveikatos.“
Na
o meilė
tegul 
sapne
ateis...

Jei galėčiau tik...
Gražiausios gėlės žiedu
pražydėčiau
skaisčiai glotni
pasidabinusi
rasos lašu
švelniausiais
aksominiais lapais
rankomis
visus
ką myliu
begaliniai
kad ir tyliai
prie širdies
priglobčiau
buvimo
kasdienybė
nulaužė jau
dyglius
nesitikiu
nei žemėj
nei dausose
rojaus
norėčiau
dienose
kur liko
kaip šventėje
be pagirių
su tais
kur myliu
dar pabūti
tą vieną
kartą gi
tegyvenu.

Laikau rankoje baltą voką, tuoj 
išimsiu iš jo laišką. O ten bus 

parašyta: „Sveika, sese, kaip lai-
kais, kaip tavo sveikata? Linkiu 
tau sveikatos, linksmų švenčių“ 
ir t.t. Dar bus parašyta: „Ar pri-
simeni, sese, kaip aš siuvau tavo 
skudurinei Onutei drabužėlius...“ 
Ir prieš akis jau lekia mano gy-
venimas. Keista, bėga ne pirmyn, 
bet atgal. Atgal į vaikystę. Jaučiu 
skaudančias kojas, subraižytas 
ražienų vaikštant paskui galvi-
jus. Uodžiu svaigų žydinčių ievų 
kvapą. Varva man nuo pirštų me-
dus, kvepia mamos kepta duo-
nos riekė, patepta tuo medum. 

Bėga, lekia mano metai. Štai 
aš jau paauglė, su juodu kaspi-
nu kasose einu paskui senelės 
karstą. Tos mielos, mažos senu-
čiukės, su kuria nuo penkerių iš-
braidėm visus laukus ir pievas. 
Senelė rinko vaistažoles ir man 
pasakojo: „Čia, mažute, čiobre-
liai, atmink, jie nuo kosulio. Jau-
ti, kaip kvepia? O čia kartusis 

pelynas, ar uodi jo aitrų kvapą? 
Jis kartus, vaikeli, bet padės, kai 
skrandis sunegaluos“, – ir taip 
apie visas žoleles. Visus žoly-
nus surišdavo ir padžiaudavo 
ant aukšto. Ne kartą buvau jais 
gydyta. 

O čia mano akyse atgyja ki-
tas vaizdas: tai aš stoviu po bal-
tu beržu ir laukiu pirmo pasima-
tymo. Širdelė virpa, neramu, tru-
putį baisiu, bet ir įdomu. Ateis ar 
neateis? Aišku, atėjo. Pasėdėjom, 
pakalbėjom, bet lyg ko bijodami, 
vis apsižvalgydami aplink. Jeigu 
būtų pamatę vyresni broliai, bū-
tų ilgai šaipęsi iš abiejų. 

Dieve, pagalvojau, leistum 
man sugrįžti vėl į tuos metus... 
Tai kas, kad buvom alkani, žie-
mą nešiojom keli tą pačią batų 
porą, bet kokie buvom laimingi. 
Visi vienoj troboj su tėvais. Tie il-
gi žiemos vakarai prie žibalinės 
lempos, nuo krosnies kylantis 
spragsinčių eglinių malkų kva-
pas ir baugūs šešėliai ant sienų. 

Laiškas 
pavasariui

Žmogus sumanė parašyti laišką 
pavasariui. Tik rašė jį ne pieš-
tuku ant popieriaus lapo, o su 
šluotele ir grėbliu savo kieme. 
Išpureno daržovėms ir gėlėms 
sodinti žemę, nubaltino obelų 
kamienus, nudažė nuo žiemos 
šalčių suaižėjusį suolelį. Viską 
darė kruopščiai, su meile, ži-
nodamas, jog pavasaris, paju-
tęs, kaip jo laukiama, sušildys 
žemę šiltais saulės spinduliais.

Sugrįžimas
Dairosi žmogus į dangų, įkėlęs 
į obelį seną vežimo ratą ir stebi 
iš pietų sugrįžtančių paukščių 
pulkelius. Stebi ir atsidūsta, vis 
dar nesulaukdamas savo kiemo 
gyeventojų gandrų. Atlikęs pa-
vasario darbus kieme, nueina į 
namus poilsio. O kitą rytą pa-
budęs išgirsta gandrų kleketa-
vimą. Išeina kieman, žiūri į ant 
rato bestovintį gandrą, o širdy-
je toks džiaugsmas, lyg sulaukus 
paties mieliausio svečio. 
Aušra VERBliudAVičiūTė, Šeduva

Parymojimas
Kas man
dar galima
o ko man 
nebe
aš seniai
nebe vaikas
bet ir ne
dama
paprastuolė aš
iš pakraščio
kaimo
mano kiemas 
gegužyje
geltonas
nuo pienių
žiedų
jeigu nori
ateik parymot
pamiškėn
po šlamuotu
alksniu
kur lakštutė
nesutelpa
savo gaidoje
ir gegutė
kukavimais
skiria metus
išdrįski
nors kartą
pajaust
kaip gražu
jei patikėsi
vieną 
vakarą
pažadu
nebus 
nuobodu.

Zinaida dilyTė-JuRėniEnė, 
Panevėžio r.

Bet laiką galima tik mintyse 
atsukti atgal. Tik vakar grįžau 
sutvarkiusi tėvelių kapus, tik va-
kar tyliai sukalbėjau maldą ten, 
po aukštom pušim...

Dar pasėdėsiu, rankose lai-
kydama tą baltą voką. Na ir kas, 
kad saulelė rieda žemyn. Netu-
riu jau kur skubėti. Dabar jau 
ne aš, o pas mane skuba vaikai 
ir anūkai. 

Tuoj savo mažom kojelėm 
atitrepens proanūkėlė. Žinoma, 
visada jų laukiu, jie praskaidrina 
mano dienas.

Atidarau voką, gana jau man 
keliauti per gyvenimą, laikas su-
grįžti čia ir dabar. Atsidarau ir 
matau – vokas tuščias. Nėra ja-
me laiško, jokių klausimų ir pa-
linkėjimų. Taip, jis tuščias, nes 
sesė man neparašys. Tai tik aš 
norėčiau gauti tokį laišką. Norė-
čiau su laišku rankose dar kar-
tą pakeliauti per savo gyvenimo 
prisiminimus. 

Aldona kRickiEnė, Alytus

Miniatiūros

Konkursui

Į saulę... Į šilumą... Ritos Mockeliūnienės (Šakių r.) nuotr.

Parskriskite. Aš laukiu. Sigitos Letkauskaitės (Pasvalio r.) nuotr.
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