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nos įsivaizdavimu, tai turėtų bū-
ti vieta, kurioje negalią turintieji 
galėtų atsipalaiduoti, viskas būtų 
įrengta taip, kad jiems nekiltų jo-
kių nepatogumų: rateliais judan-
tieji galėtų įvažiuoti į patalpas ir 
jose netrukdomai judėti, meniu 
būtų patiekiamas ne tik įprastu, 
bet ir Brailio raštu, o padavėjai 
mokėtų gestų kalbą, be to, „ne-
bijotų“ proto negalią turinčiųjų. 
Taip pat, pasak Jelenos, dalis dar-
buotojų būtų neįgalieji – kai kurie 

Neįgalieji skatinami kurti 
socialinį verslą Neįgalieji yra savarankiš-

ki, aktyvūs ir gali būti pa-
jėgūs spręsti visuomenėje 
kylančias problemas kur-
dami tvarius verslus. To-
kia idėja buvo paskleista 
socialinio verslo akcelera-
toriuje „Socifaction“. NVO 
„Avilys“ ir Gerinorai.lt  or-
ganizuotose dirbtuvėse 
jauni neįgalieji pristatė 
savo verslo idėjas, susipa-
žino su verslo teorijos pa-
grindais, o netrukus jiems 
bus paskirti mentoriai 
(dažniausiai – sėkmingus 
verslus įkūrę verslininkai), 
kurie padės iškeltas idėjas 
įgyvendinti praktiškai. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.) (nukelta į 5 psl.)

iš jų galėtų aptarnauti klien tus, 
o kiti dirbtų pagalbinius darbus 
ir pan. „Norėtųsi, kad neįgalieji 
žinotų, jog atėję į šią kavinę, jie 
čia galės jaustis laisvai, be įtam-
pos, bus suprasti“, – sako E. Ivan-
čenko. Žinoma, tokią idėją įgy-
vendinti nėra lengva – norint 
įrengti kavinę reikia turėti pa-
talpas (pageidautina tokioje vie-
toje, kur lankosi daug žmonių), 
taip pat susipirkti įrangą ir pan.  

(nukelta į 3 psl.)

Nuotaiką kūrė gausus 
būrys svečių

Šventinę nuotaiką kūrė ir kar-
tu pašokti bei padainuoti ragino 
tautinių šokių kolektyvai, „Spalvų 
orkestro“ muzikantai, TV projek-
to „X Faktorius“ atlikėjai. Riden-
ti margučius ir prisiminti Atvely-
kio papročius bei tradicijas kvietė 
Vilniaus mokytojų namų folkloro 
ansamblis „Srauna“. 

Lietuvos edukologijos univer-
siteto studentai šventės dalyvius 
pakvietė į kūrybines dirbtuves, 
kuriose vaikai piešė, spalvino, kū-
rė rankdarbius. 

Šventės dalyviai galėjo ne tik 
pasėdėti „Mini Cooper“ automo-
biliuose, bet ir išpiešti juos tarsi 
tikrus margučius.

Kiemelyje surengta ir tradi-
cinių bei egzotinių gyvūnų par-
oda – buvo galima apžiūrėti ne-
įprastų rūšių vištas, žąsis, žiur-
kėnus, šinšilas, dekoratyvinius 
triušius, vėžlius ir kitus gyvūnus. 

Galimybė rinktis – svarbu
Mugėje savo rankdarbius pri-

statė Kaišiadorių specialioji mo-
kykla. Joje mokosi 60 įvairių ne-
galių (intelekto, judėjimo, emo-
cijų sutrikimų) turinčių vaikų iki 
21 metų amžiaus. Ant prekysta-
lio puikavosi vaikų sukurti mar-
gučiai, papuošalai, žaislai, deku-

pažu puošti gėlių vazonėliai ir 
daugybė kitų smulkmenų.

Vaikus į šventę atlydėjusi 
auklėtoja Ramunėlė Paraukie-
nė teigė, kad itin svarbu negalią 
turintiems vaikams suteikti ga-
limybę rinktis jiems patinkančią 
rankdarbių rūšį. Anot jos, vai-
kams patinka kurti tokius rank-
darbius, kurie nereikalauja ilgo 
susikaupimo, kai greitai mato-
mas rezultatas. „Darbeliai šiems 
vaikams labai svarbūs. Jeigu po 
pamokų parėjęs vaikas netu-
ri kuo užsiimti, gali pradėti ne-
tinkamai elgtis. Vaikams siūlo-
me daugybę veiklų. Jie mėgsta 
dirbti individualiai. Svarbu leis-
ti kiekvienam daryti tai, ką nori. 
Smulkūs darbeliai – puikus bū-
das išreikšti save.“ Moteris pasa-
kojo, kad vaikai labai džiaugiasi 
pamatę savo darbelį parodoje, 
todėl stengiamasi rankdarbius 
kuo dažniau parodyti mokyklos, 
miesto bendruomenei ir, žino-
ma, tėveliams. 

R. Paraukienė mano, kad 
švenčių negalią turintiems vai-
kams galėtų būti ir daugiau. Pa-
sak jos, būtų smagiau, jei šven-
tės būtų rengiamos didesnėse 
erdvėse, nes Mokytojų namų 
kiemelyje neįgalieji jaučiasi tar-
tum uždaryti, čia trūksta erdvės.

Gera 
nuotaika 

spinduliavo 
angelų 
vaikai

Savaitę po šv. Velykų paminėtas Atvelykis, kitaip dar va-
dinamas vaikų Velykėlėmis. Ir šiais metais Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus tarnyba ir Vilniaus mokytojų 
namai surengė tradicinę mugę „Angelų vaikai – su mei-
le Jums“. Į Mokytojų namų kiemelį sugužėjo įvairių ne-
galių ir specialiųjų poreikių turintys vaikai, vilniečiai ir 
miesto svečiai. 

Integracijos keliu

Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotiniai stengėsi šventėje ap-
žiūrėti ir išbandyti viską.

Socialinio verslo akceleratoriuje vyko rimtas darbas.

Kurs kitokią kavinę 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininko pavaduotoja Jelena 
Ivančenko į socialinio verslo ak-
seleratorių atėjo su idėja įkurti 
neįgaliesiems skirtą kavinę. Jele-

Neįgaliesiems – modernios 
techninės pagalbos priemonės

Aktyvaus tipo vežimėlis 
gali ir padėti, ir pakenkti

Prieš kelerius metus įdieg-
ta naujovė, leidžianti neįgalie-
siems patiems iš su TPNC sutar-
tis pasirašiusių įmonių įsigyti 
aktyvų vežimėlį, atrodė teikian-
ti daugiau galimybių pasirinkti 
labiausiai tinkamą. Tačiau ne-
trukus pastebėta, kad šie veži-
mėliai tapo itin paklausūs. Ypač 
tarp ką tik traumas patyrusių 
ir niekada anksčiau jokiomis 
techninės pagalbos priemonė-
mis nesinaudojusių žmonių.  

TPNC direktorė Ilona Ogurcova (kairėje) ir Metodinio skyriaus vedėja Dovilė Sabaliauskaitė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuolat atnauji-
na neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonė-
mis tvarką. Kinta požiūris ir vertinimas, kokios techninės 
pagalbos priemonės neįgaliesiems gali suteikti didžiausią 
savarankiškumą, padėti integruotis į visuomenę, diegia-
mos naujovės, stengiamasi neatsilikti nuo kitų Europos 
šalių. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC), 
atsižvelgdamas į visuomeninių organizacijų, prie TPNC 
veikiančios Ekspertų komisijos pasiūlymus, paties Centro 
darbuotojų patirtį, parengė naują neįgaliųjų aprūpinimo 
techninės pagalbos priemonėmis tvarkos pakeitimo pro-
jektą ir jį pristatė jį ministerijai. 

Integracijos keliu

Organizatorių nuotr.



Atidarykite savo drabužių spintą ir akimis perbėkite 
per ten sukabintų rūbų spalvų gamą: pilka, juoda, ru-

da, geriausiu atveju – dar raudona ar mėlyna. Dangus Lie-
tuvoje pilkas, žemė – juoda, giedrų dienų pavasarį ir rude-
nį – mažuma. Bet spalvos gydo, spalvos džiugina, įkvepia. 
Rytų išmintis skatina žmogų savo aplinkoje ,,turėti“ daiktų, 
atspindinčių visas vaivorykštės spalvas, nes spalvos gydo 
ne tik žmogaus kūną, bet ir sielą. Violetinė spalva susijusi 
su savęs pažinimu ir dvasiniu sąmoningumu, tai – išgiji-
mo spalva. Mėlyna – dvasinio augimo, žalia – meilės, gel-
tona – gyvybės, oranžinė – kūrybiškumo spalvos. Raudo-
na spalva siejama su kūno sveikata. 

Rytų išminčiai labai išradingai pataria bankų, vals-
tybinių įstaigų darbuotojams, kurių, ypač vyrų, apranga 
dažnai protokolo būna labai apribota. Jie rašo: ,,Jei priva-
lote darbe dėvėti tamsios spalvos kostiumą, ant stalo pa-
sidėkite užrašų knygelę ar kalendorių žaliu viršeliu, ša-
lia – oranžinį rašiklį, mobilųjį telefoną violetiniame dėkle 
ir t.t.“ Turbūt nebus sunku ,,apsistatyti“ septyniais mielais 
niekučiais, kad pavargusi akis galėtų jų paviršiumi nuslys-
ti kelis kartus per darbo dieną. Pamenu, kartu studijavęs 
Povilas Debesis iš Urugvajaus (jo seneliai buvo emigran-
tai iš Lietuvos) niekaip negalėjo priprasti prie mūsuose 
dėvimų vyriškų drabužių niūrių spalvų. Jis pats su ryškiai 
mėlynos spalvos megztiniu, rudais plytos spalvos batais, 
raudonomis kelnėmis ir lietuvišku tautiniu kaklaraiščiu 
visuomet mus priversdavo nusišypsoti. Tik dabar galvoju, 
kad tose spalvose turbūt slėpdavosi visuomet gera Povilo 
nuotaika ir originalus humoro jausmas... 

Moterims su spalvomis draugauti sekasi geriau. Ir įvai-
rūs protokolai joms palieka daugiau vietos fantazijai. At-
kreipkime dėmesį į pasaulio valdovų antrųjų pusių garde-
robą – jame tikrai slepiasi besišypsanti vaivorykštė... Ir aš 
viltingai laukiu, kuomet mūsų prezidentė paliks spintoje 
savo numylėtą juodą bei tamsiai mėlyną spalvą ir (bent 
pavasarį) vieną dieną išeis iš namų dėvėdama šviesiai ro-
žinę suknelę ir baltą skrybėlaitę (galima juk pasvajoti). 
Leidžia gi protokolas Švedijos karalienei Silvijai atvykti į 
Lietuvą dėvint saulės spalvos kostiumėlį... 

Pavydžiu meninių gebėjimų turintiems žmonėms. 
Renkasi jie į dailininkų plenerus, pasineria į magišką 
spalvų pasaulį. Kažkada per klaidą ir aš buvau įsiprašiu-
si į kursus. Juos vedęs dailininkas Algis Giba greitai su-
prato, kad aš jokių šedevrų nesukursiu. Tuomet jis man 
subtiliai patarė pasižymėti duoto ruošinio centrą ir apie jį 
nupiešti 2 cm vaivorykštės spalvų apskritimus. Išėjo gra-
ži ,,saulė“, kuri ir šiandien džiugina mano akį... Na, o kitų 
plenere dalyvavusių neįgalių dailininkų paveikslai pui-
kuojasi Monciškėse. 

Kartais spalvų paletę norisi išlieti ir ant neįgaliesiems 
skirtų priemonių. Neįgaliųjų vežimėliai suaugusiems – 
juodi, tamsiai mėlyni, retkarčiais – sidabriniai. Gerai, kad 
nors vaikams gaminami vežimėliai spalvotais rėmais. Gra-
žiai su spalvomis draugauja jaunimas: nepatiko rėmo spal-
va – perdažė, išmargino ornamentais. Žaviuosi perdažy-
tais vežimėlių rėmais. Visuomet atmenu ryškiai geltoną 
a. a. Alfonso Jakšto vežimėlio rėmą. Prieš du dešimtmečius 
jis tikrai švietė kaip saulė. Tiesa, šis, Šveicarijoje gamintas 
rėmas, buvo a. a. Alfonso draugų alpinistų dovana jam, pa-
tyrusiam stuburo traumą kalnuose. Ryškiai raudoni buvo 
ir ,,Kalvio“ vežimėlių rėmai... Dar ir šiandien pažįstu žmo-
nių, kurie jais saugiai juda po namus (ir aš vieną dar sau-
gau Medicinos istorijos muziejui). O gal ir visai neblogai 
būtų įkurti individualią neįgaliųjų įmonę, kuri teiktų ve-
žimėlių rėmų perdažymo paslaugą? Man atrodo, malonu 
būtų pavasarį važinėtis žalio, o vasarą – geltono rėmo ve-
žimėliu. Pasirinkus prie vežimėlio dar spalvotų aksesua-
rų puikiai įsilietume į spalvų pasaulį savo kasdienybėje. 
Vežimėlis yra tarsi mūsų batai... Patikėkit, penkerius me-
tus dėvėti tos pačios spalvos batus net ir stabilios psichi-
nės būsenos neįgaliajam darosi sunku. 

Įsileiskime daugiau 
spalvų 

Apie tai,
kas

jaudina
Ignalina:

 Ignalinos rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Regina Slabadienė 
su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi gražios šven-
tės įspūdžiais. 

Ignalinos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai ket
virtą dieną po Velykų (Ledų 
dieną) buvo susirinkę pasi-
džiaugti gražiausia pava-
sario švente. Nors Velykos 
šiemet ankstyvos, lauke 
dar šaltoka, bet pro langą 
maloniai šildo saulutė. Su-
sirinkę jaukiose patalpose 
pasidalijome šiluma, geru-
mu, atjauta vienas kitam ir, 
aišku, linkėjome sveikatos, 
pinigų ir gerų metų. 

Margučių šventė
O kokia gi šventė be 

margučių.  Dėkoju vi-
siems už išmonę, įdėtą 
kruopštų darbą margi-
nant kiaušinius. Išrink-
ta komisija ilgai svarstė, 
kurie iš jų patys gražiau-
si. Nugalėjo išradingiau-
siai išmarginti Zofijos 
Laurinėnienės, Rimtau-
to Vaickaus, Genoratos 
Vicko, Renės Peciulevi-
čienės, Liudos Baltuškie-
nės, Aldonos Žiūrienės, 
Galinos Ustinovičienės 
margučiai. Tačiau ir kitų 
kiaušiniai buvo ne kuo 
prastesni.

Popietė ridinėjant 
kiaušinius prabėgo grei-

tai, nuskambėjo daug dai-
nų, pasakojimų apie Vely-
kas, Vincas Kliukas akor-
deono akordais pakvie-
tė šokiui. Namo grįžome 
laimingi, geros nuotaikos.

Ačiū visiems, dalyva-
vusiems šventėje ir prisi-

dėjusiems prie jos orga-
nizavimo. 

P.S. Naujienas, švenčių 
nuotraukas, skelbimus ga-
lima rasti Ignalinos rajono 
neįgaliųjų draugijos inter-
netiniame puslapyje Igna-
linosnd.lt 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Draugijos narių margučiai – vienas už kitą gražesni.

 Aldona Petkienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo 
apie tai, kaip linksmai Šilu-
tės rajono neįgalieji pami-
nėjo balandžio 1-ąją.

Balandžio 1oji ne tik 
juokų, pokštų, bet ir ap-
gavysčių diena. Tikriau-
siai tokią dieną esame 
buvę apgauti visi. Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė balandžio 
1ąją savo nariams su-
rengė staigmeną – visus 
sukvietė į popietę „Pasi-
juokime kartu“. Pasiruo-
šę pajuokauti, pabend
rauti neįgalieji suvažia-
vo ne tik iš Šilutės bet ir 
iš padalinių. Kaip visada, 
atvykusieji buvo sutikti 
linksmos kapelos „Šilo ai-

Šilutė: Juokų ir pokštų diena draugijoje

Vaidina humoro ir satyros grupė „Čiūdelnikai“.

Pajuokavimų popietės akimirka.

dai“ ir moterų ansamblio 
„Kvietkelis“(vad. A. Kmi-
ta). Nekantriai lauktoji 
staigmena vis artėjo – įgy-
vendinant 2016 metų so-
cialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-

druomenėje projektą su-
kurta saviraiškos humoro 
ir satyros grupė „Čiūdel-
nikai“, vadovaujama Nijo-
lės Jakštienės. Vaidmenis 
kūrė ir atliko pati pirmi-
ninkė Laima, taip pat Ol-

ga Matažinskienė, Saulius 
Ivanauskas, Laima Biliū-
nienė, Kęstutis Mažonas, 
armoniką virkdė pati bū-
relio vadovė N. Jakštienė, 
jai pritarė Vida Preikšienė. 
Buvo parodyta linksma ir 
aktuali istorija, atspindin-
ti senatvės sulaukusių tė-
vų ir vaikų santykius, pa-
sakojanti apie visuomeni-
nių organizacijų darbuo-
tojų teikiamas paslaugas. 

Popietė dar ilgai tęsė-
si prie arbatos puodelio, 
linksmos bendros dainos, 
smagaus šokio sūkuryje. 

Atsisveikindami vi-
si žiūrovai linkėjo naujai 
grupei gražių sumanymų 
ir tokių pat linksmų pasi-
rodymų. 

Rinkiminės-ataskaiti-
nės konferencijos darbo-
tvarkė:

Gegužės 18 d.
14.0015.00 Delegatų 

registracija;
15.0015.30 Ataskai-

tinės konferencijos atida-
rymas, sveikinimo žodis;

15.3015.40 Pirmi-
ninkaujančių, sekretoria
to ir balsų skaičiavimo 
komisijos rinkimai;

15.4016.20 LND pir-
mininko pranešimas–
ataskaita;

16.2016.45 LND vyr. 
finansininkės ataskaita;

16.4517.30 Pasisaky-
mai, klausimai, diskusijos.

Gegužės 19 d. 
9.0011.00 LND val-

dybos posėdis;
12.0013.00 Pietūs;
13.0013.30 Dele-

gatų registracija;
13.3013.45 Rin-

kiminės konferencijos 
atidarymas, sveikini-
mo žodis;

13.4514.30 Kandi-
datų iškėlimas, jų pri-
sistatymas;

14.3015.30 LND 
pirmininko rinkimai;

15.3016.00 LND 
valdybos rinkimai;

16.0016.30 toli-
mesnės LND veiklos 
aptarimas.

Kviečiama LND 
ataskaitinė-rinkiminė 

konferencija
2016 m. gegužės 18–19 dienomis Mėguvos g. 13, 
Šventoji (Palangos sav.) vyks Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos rinkiminė-ataskaitinė konferencija.

Norintys kelti savo kandidatūras į Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkus, tai padaryti galės atvy-
kę į rinkiminę-ataskaitinę konferenciją. Norime pri-
minti, kad vadovaujantis Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos įstatų 4.4.1 p. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pir-
mininku gali būti tik fizinę negalią turintis asmuo.

  „Bičiulystei“ parašęs 
Marius Glinskas pasidalijo 
įspūdžiais iš Jonavoje vyku-
sios pajuokavimų popietės.

Tęsdama populiarią, 
bet vėliau nutrūkusią saty-
ros ir humoro šventę „Pa-
sijuokime kartu“, Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugi-
ja pakvietė į Suaugusiųjų 
švietimo centre surengtą 
pajuokavimų popietę.

Šventės „vinis“ – nau-
ja draugijos humoro gru-
pės „Rykštė“ programa. 
Šešios scenos šmaikštuo-
lės, priėmusios į savo ko-
lektyvą vieną solidaus am-
žiaus, bet drąsų ir puikios 
atminties vyriškį, krėtė vi-
suomenės reiškinius paro-
dijuojančius pokštus. Ge-

rokai kliuvo socialinių pa-
šalpų mėgėjams ir stiklelio 
garbintojams, prieš plauką 
pašiaušti neatslūgstančio 
biurokratizmo „klapčiu-
kai“ ir vienadienai „politi-
kieriai“. Grupės vadovė re-
žisierė Angelė Bortkevičie-
nė pasidžiaugė, kad gau-
siai susirinko žiūrovų,  kad 
vis profesionalėja aktoriai, 
kuriems nereikia nei sufle-
rių, nei „špargalkų“. Naujos 
miniatiūros išmoktos per 
keletą mėnesių. 

Humoro grupės prog
ramą papildė nauja dia-
beto klubo „Ramunė“ mu-
zikantų kapela ir literatė 
Gražina Čekavičienė, pa-
skaičiusi savo naujų saty-
rinių kūrinėlių.

Jonava:
Atgijo 

tradicija

M. Glinsko nuotr.

2 psl.2016 m. balandžio 7–13 d., Nr. 14 (1303), „Bičiulystė“



Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba kartu su Nacio

naliniu lygybės ir įvairovės foru-
mu jau trečius metus iš eilės ren-
gia Nacionalinius lygybės ir įvai-
rovės apdovanojimus. Pirmojo 
etapo metu sulaukta 115 pasiū-
lymų, iš kurių Atrankos komisi-
ja, sudaryta iš žmogaus teisių ir 
lygių galimybių srityje dirbančių 
ekspertų, atrinko po tris nomi-
nantus. Tarp nuominuotųjų – ir 
„BIČIULYSTĖ“. 

Žiniasklaidos balso apdova-
nojimas skiriamas žiniasklai-
dos atstovams, kurie savo dar-
bu, veiksmu ar iniciatyva skatina 
asmenų lygybę ir įvairovę visuo-
menėje bei gina žmogaus teises. 
Šių metų kandidatai:

SAVAITRAŠTIS „BIČIULYS-
TĖ“. Už žmonių su negalia bū-
rimą į bendruomenę, kvietimą 
juos siekti tikslų, nuolatinį in-
formacijos skleidimą, už teigia-
mo požiūrio į žmogų su negalia 
formavimą.

JUDĖJIMAS „MEDIA 4 CHAN-
GE“ LIETUVOJE. Už jaunų žurna-
listų, redaktorių, žmogaus teisių 
ekspertų ir atskirties grupių su-
vienijimą bendriems tikslams, 
aukštos žurnalistinės etikos 
puoselėjimą.

ARTŪRAS MOROZOVAS. Už 
socialiai jautrios fotografijos 
Lietuvos žiniasklaidoje vysty-
mą, požiūrio į pažeidžiamas vi-
suomenės grupes keitimą, darbą 
pabėgėlių stovyklose, Ukrainos 
kovos už laisvę fiksavimą.

Įveiktos kliūties apdovanoji-
mas skiriamas už fizinės, socia-
linės, kultūrinės, požiūrio ir/ar 
kitokios kliūties sėkmingą įvei-
kimą užtikrinant žmonių su ne-
galia orų gyvenimą ir dalyvavi-
mą visuomenėje. Šių metų kan-
didatai: 

KRISTINA DŪDONYTĖ. Už 
įkvepiantį pavyzdį ir ryžtą sa-
vo profesinėje ir visuomeninėje 
veikloje šalinti kliūtis žmonėms 
su negalia gyventi orų ir visaver-
tį gyvenimą. 

DARIUS LIAUGAUDAS. Už 
atsidavimą svajonei sklandyti 
ir darbą, dovanojantį skrydžio 
džiaugsmą kitiems žmonėms 
su negalia. 

PARODA „ACCESSABILITY“. 
Už atvirumą ir drąsą atvirai ir 
nuoširdžiai prabilti pasauliui 
apie neįgalių žmonių galią.

Lyčių lygybės apdovanoji-
mas, skiriamas už nestereoti-
pinio požiūrio į moteris ir vy-
rus sklaidą ir įtvirtinimą visuo-
menėje. Šių metų kandidatai: 
AB „SWEDBANK“, ONA GRAŽI-
NA RAKAUSKIENĖ, PROJEKTAS 
„MOTERYS KALBA“. 

Tautų dialogo apdovanoji-
mas skiriamas už nuopelnus 

veikiant tautinių bendruome-
nių integravimo, ksenofobijos, 
rasinių, etninių stereotipų ma-
žinimo procesuose. Kandidatai: 
INICIATYVA „PRIIMSIU PABĖ-
GĖLĮ“, BOGUSLAVAS GRUŽEVS-
KIS, PROJEKTAS „MIŠRI ŠEIMA“. 

Vaivorykštės apdovanojimas 
skiriamas už nuopelnus LGBT 
teisių atstovavimo srityje, maži-
nant homofobijos, transfobijos ir 
bifobijos daromą žalą bei skati-
nant LGBT atvirumą ir didesnę 
integraciją į visuomenę. Kandi-
datai: JŪRATĖ JUŠKAITĖ, ALAN-
TA KAVAITĖ / FILMAS „SANGAI-
LĖS VASARA“; TĖVŲ, TURINČIŲ 
LGBT VAIKŲ, PARAMOS GRUPĖ. 

Apdovanojimas „Geriausias 
amžius – mano amžius“ ski-
riamas už iniciatyvą, skatinan-
čią realizuoti savo potencialą ir 
tikslus darbe, laisvalaikiu ar už-
siimant visuomenine veikla, ne-
paisant stereotipų apie jauną ar 
vyresnį amžių, už nuopelnus vie-
nijant įvairaus amžiaus žmonių 
kartas. Kandidatai: LINA PLIO-
PLYTĖ/ FILMAS „AMŽINAI STI-
LINGOS“, JOANA VANAGIENĖ 
(bendrijos „Pagava“ pirminin-
kės pavaduotoja), RADIJO LAI-
DA „MAN 20KELI“. 

Religijų įvairovės apdovano-
jimas skiriamas asmeniui, orga-
nizacijai, idėjai ar projektui, ku-
ris prisidėjo prie religijos laisvės 
principo įtvirtinimo ir sklaidos 
bei religijų įvairovės pažinimo 
ir priėmimo skatinimo Lietu-
voje: NERINGOS REKAŠIŪTĖS 
PARODA „ISLAMAS LIETUVOJE“; 
AUŠRA PAŽERAITĖ; EGDŪNAS 
RAČIUS. Metų proveržio apdo-
vanojimas skiriamas už plačiai 
nuskambėjusį ir prie įvairovės 
ir lygybės skatinimo visuome-
nėje prisidėjusį poelgį, darbą, 
iniciatyvą, kūrinį ir panašiai. Šių 
metų kandidatai: LGBT TEISIŲ 
ASOCIACIJOS LGL KAMPANIJA 
„#TRANS_LT“; VAIZDO KLIPAS 
„EKSPERIMENTAS VERTIMAS“; 
EGLĖ JOKUŽYTĖ. 

Galutinis kiekvieno nomi-
nanto balas susidės iš Atrankos 
komisijos ir atviro internetinio 
balsavimo rezultatų. Komisijos 
ir internetinio balsavimo rezul-
tatai sudaro po 50 procentų ga-
lutinio balo. Nominantas, savo 
nominacijoje turintis aukščiau-
sią komisijos ir internetinio bal-
savimo suminį balą, bus skelbia-
mas šios nominacijos laimėtoju.

Balsuoti už norimus kandi-
datus galima iki balandžio 13 d. 
14 val. tinklalapyje lygybe.lt  už-
pildžius elektroninę anketą.  Lai-
mėtojai bus apdovanoti š.m. ba-
landžio 18 d. 18 val. Lietuvos na-
cionalinėje filharmonijoje.

Kviečiame aktyviai palaikyti 
savo savaitraštį! 

Kviečiame išrinkti 
labiausiai nusipelniusius 

lygybės ir įvairovės srityje(atkelta iš 1 psl.)
TPNC direktorė Ilona Ogurcova 
neslepia: 2014 metus Centras 
baigė nemenkai įsiskolinęs įmo-
nėms – pritrūko lėšų atsiskaity-
ti už neįgaliųjų iš įmonių įsigy-
tus vežimėlius. TPNC Metodinio 
skyriaus vedėjos Dovilės Saba-
liauskaitės teigimu, po tokių ve-
žimėlių įsigijimo lavinos netruko 
atsiristi antroji banga – pasipy-
lė skambučiai, žmonių skundai, 
kad įsigytas vežimėlis jiems ne-
tinka. Labiausiai nustebino tai, 
kad daugelis net negalėjo prisi-
minti, koks reabilitacijos įstaigos 
socialinis darbuotojas sutvarkė 
jų dokumentus, kokios įmonės 
atstovas jiems atvežė tą vežimėlį. 
Reikėjo atidžiai išanalizuoti susi-
dariusią situaciją. 

Pasak I. Ogurcovos, TPNC ne-
siekė apriboti neįgaliųjų teisės 
savarankiškai pasirinkti jiems 
tinkamą aktyvaus tipo vežimėlį, 
tačiau reikėjo imtis priemonių, 
kad brangiai kainuojanti techni-
nės pagalbos priemonė atliktų 
pagrindinę savo paskirtį – kom-
pensuotų žmogaus prarastus 
funkcinius gebėjimus. „Tik iš pir-
mo žvilgsnio atrodo, kad įsigytas 
modernus, daug funkcijų turintis 
vežimėlis išspręs visas judėjimo 
problemas, – sako TPNC direkto-
rė. – O iš tikrųjų, jeigu kompen-
suojame daugiau funkcinių gali-
mybių, negu žmogus yra prara-
dęs, neįgalusis pamažu praranda 
ir tuos gebėjimus, kuriuos dar tu-
rėjo.“ Be to, pasak I. Ogurcovos, iš 
karto iš įmonės įsigijęs aktyvaus 
tipo vežimėlį, neįgalusis netenka 
galimybės gauti vis labiau jo po-
reikius atitinkantį vežimėlį arba 
jį prisitaikyti įvairiais priedais.

Kriterijus – sunaudota 
energija 

Siekdamas inicijuoti viešą 
diskusiją apie aktyvaus tipo ve-
žimėlio panaudojimo galimybes 
ir apribojimus, poveikį sveikatai 
ir taisyklingai sėdėsenai, TPNC 
surengė konferenciją, kurioje 
diskutavo, kada ir koks aktyvaus 
tipo vežimėlis turėtų būti skirtas 
neįgaliajam. Konferencijoje savo 
mintimis, įžvalgomis ir patirtimi 
dalijosi rateliais judantys neįga-
lieji, Ekspertų komisijos nariai, 
gydytojai reabilitologai, techni-
nių pagalbos priemonių tiekėjai. 

I. Ogurcova pasakoja, kad 
dviejų dienų diskusija padėjo 
padaryti išvadą, jog nustatyti, 
kuris vežimėlis žmogui geriau-
siai tinka, galima tik tuomet, kai 
pamatuojama, kiek energijos jis 
sunaudoja važiuodamas su skir-
tingais vežimėliais. 

Mokslininkai tą sunaudotą 
energiją išmatuoja analizuodami 
įkvėpto deguonies arba iškvėpto 
CO2 kiekį. „Procesas labai papras-
tas – užsidedi laikroduką prime-
nantį specialų prietaisą ir parą va-
žinėdamas su vienu, kitu vežimė-
liu stebi jo rodmenis“, – pasakoja 
I. Ogurcova. Pasak jos, aktyvaus ti-
po vežimėlio svoris – tik viena iš jo 
charakteristikų, kuriai neretai ski-
riama pernelyg daug dėmesio. Ve-
žimėlis gali būti ir sunkesnis, bet 
stabilesnis, su juo lengviau judėti 
pradedančiam vartotojui. Ir ener-
gija, kurią neįgalusis sunaudos dė-
damas vežimėlį į automobilį, gali 
nebūti didesnė už tą, kurios pri-
reiks sukti ratus su lengvesniu. 

„Tikiuosi, kad šią metodiką 
sugebėsime pritaikyti ir neįga-
lieji galės atlikti tokį testą, – sa-
ko TPNC direktorė. – Specialistai 
matys konkrečių modelių pava-
dinimus, kaupsis statistika.“ 

Aktyvaus tipo vežimėlis – 
po pusės metų

O kol minėta metodika bus 
pradėta taikyti, TPNC siūlo ne-
įgaliųjų aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis tvarkos 
aprašą papildyti nuostata, kad 
aktyvaus tipo, tetraplegiko neį-
galiojo vežimėlių įsigijimo išlai-
dų kompensacijas galės gauti as-
muo, kuriam pirmą kartą nusta-
tytas poreikis aktyvaus tipo ve-
žimėliui ar neįgaliojo vežimėliui, 
skirtam tetraplegikui, įsigyti, pra-
ėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams 
nuo neįgalumo ar darbingumo ly-
gio asmeniui nustatymo dienos. 

Pasak D. Sabaliauskaitės, pir-
miausia turi stabilizuotis trau-
mą patyrusio žmogus fizinė bū-
klė, nurimti mintys. Ir tik tada jis 
turėtų pradėti domėtis, kokio ve-
žimėlio jam reikėtų: apsilankyti 
juos tiekiančiose įmonėse, išban-
dyti siūlomus vežimėlius, pasi-
tarti su draugais, kreiptis į TPNC. 
Centras visada pasirengęs pasiū-
lyti vežimėlį, kuris atitiktų neįga-
laus asmens fizinius duomenis, 
medicininius kriterijus. Paaiš-
kėjus, kad žmogaus būklė gerė-
ja, Centras gali pakeisti vežimėlį 
kitu – taip per pusmetį žmogus 
galės išsiaiškinti, koks vežimė-
lis jam geriausiai tinka. Tada bus 
paprasčiau išsirinkti ir kompen-
suojamą aktyvaus tipo vežimėlį. 

Naujovės pakeis mažiau 
populiarias priemones

TPNC patarianti Ekspertų ko-
misija pritarė siūlymui į judėji-
mo techninių pagalbos priemo-
nių (TPP) sąrašą įtraukti elektri-
nį vartytuvą (elektrinius ratus, 

padedančius pačiam neįgaliajam 
lengviau varyti vežimėlį važiuo-
jant lygiu keliu, įveikiant įkalnę 
ar pasitaikančias kliūtis). Kol kas 
su reabilitologais sprendžiama, 
kokie turėtų būti tokios TPP sky-
rimo kriterijai. Taip pat planuo-
jama, kad lazdelės, poroloniniai 
čiužiniai praguloms išvengti  bei 
pripučiami pasėstai bus išduoda-
mi nereikalaujant juos grąžinti. 

Tačiau, pastebi D. Sabaliaus-
kaitė, atnaujinant sąrašą reikia 
atsisakyti nepasiteisinusių prie-
monių. Šįkart nuspręsta iš judė-
jimo TPP išbraukti skuterį. Pa-
sak jos, tokių priemonių beveik 
neįsigyjama, be to, nėra sąlygų 
jomis naudotis: skuteriais važi-
nėti nepritaikyti keliai, nėra tin-
kamos priežiūros, kyla daug rū-
pesčių dėl jų saugaus laikymo. 

Planuojama papildyti ir klau-
sos TPP sąrašą, įtraukti į jį įspė-
jamuosius durų įtaisus, judesio 
rodytuvus, gaisro signalizato-
rius. Numatoma praplėsti opto-
elektroninių priemonių gavėjų 
grupę, nustatyti, kad TPP įsigi-
jimo išlaidų kompensacija ski-
riama ne tik besimokantiems as-
menims, bet ir asmenims su su-
mažėjusia abiejų akių regėjimo 
funkcija (geriau matančios akies 
regėjimo aštrumas su korekcija 
yra iki 0,3 arba akies akipločio 
koncentrinis susiaurėjimas iki 
20 laipsnių nuo fiksacijos taš-
ko). Numatoma kompensuoti 70 
proc. šių TPP įsigijimo išlaidų. 

Nauja funkcija – 
priemonių nuoma 

D. Sabaliauskaitė pasakoja, 
kad neretai tenka išgirsti negalią 
turinčiųjų artimųjų prašymą lai-
kinai išnuomoti vieną ar kitą tech-
ninės pagalbos priemonę. Žmo-
nės kreipiasi dėl įvairių priežas-
čių: būna, kad pablogėja neįgalio-
jo sveikatos būklė, ne visiškai ati-
tinka medicininiai kriterijai kuriai 
nors konkrečiai techninės pagal-
bos priemonei gauti ar užtrunka 
reikiamų dokumentų tvarkymas. 
Kol kas Centras tokios paslaugos 
neteikė. TPNC direktorės I. Ogur-
covos teigimu, tokių galimybių 
atsirado apsisprendus, kad TPP 
nuomos rezervas būtų sudaro-
mas iš nebiudžetinių lėšų arba 
priemonių, gautų paramos būdu. 

Vis daugiau dėmesio teikia-
mų paslaugų kokybei skiriančio 
Centro direktorė džiaugiasi, kad 
praėjusių metų pabaigoje pavy-
ko panaikinti eiles funkcinėms 
lovoms. Dabar neįgaliojo arti-
mieji funkcinę lovą gali atsiimti 
tą pačią dieną, kai dėl jos kreipia-
si. „Žinoma, jeigu neprieštarauja, 
kad tai būtų ne būtinai nauja, o 
atnaujinta, pakartotinai išduoda-
ma lova“, – sako direktorė.

I. Ogurcova džiaugiasi ir dar 
viena naujove – Ekspertų komi-
sijai pritarus regos TPP priemo-
nės, kurias įsigyjant nereikia spe-
cialaus apmokymo, kaip jomis 
naudotis, ar neįgalusis jas gau-
na ne pirmą kartą, suderinus su 
žmogumi, bus išsiunčiamos tie-
siai jam į namus. Ištyrus šios pa-
slaugos poreikį, bus apsispręsta 
dėl jos plėtojimo ateityje. 

Aldona MilieškienėNeįgaliojo artimieji funkcinę lovą jau gali atsiimti tą pačią dieną.

Neįgaliesiems – modernios 
techninės pagalbos priemonės
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Ridikėlių šakniavaisiai yra 
mažai kaloringi (100 g tu-

ri apie 14 kcal). Jie būna raudo-
ni, rožiniai, violetiniai, geltoni ir 
balti, jų forma varijuoja nuo ap-
valios iki pailgos. 

Maistinių bei gydomųjų sa-
vybių turi tik švieži ir sveiki ridi-
kėliai. Perkant ridikėlius būtina 
atkreipti dėmesį į šiuos pagrin-
dinius požymius: 

a) šakniavaisiai turi būti vi-
dutinio dydžio, kieti, nesusi-
raukšlėję, neįtrūkę, be juodų dė-
mių ar taškelių (tai yra puvimo 
požymiai), 

b) lapai turi būti nepagel-
tę, nesuvytę, be dėmių ir paša-
linių kvapų.

Tik raudonos, rožinės ir vio-
letinės spalvos ridikėliai turi pa-
kankamai vitamino C (kuo ryš-
kesnė spalva, tuo daugiau vi-
tamino). Suvalgius 250 g švie-
žių ridikėlių, organizmas gaus 
vitamino C dienos normą. Be-
je, jei suvalgysime 300 g ridikė-
lių, organizmas gaus kalcio die-
nos normą. Ridikėliai turi kur 
kas daugiau riebalų negu kitos 
daržovės (dvigubai daugiau ne-
gu aguročiai, patisonai ir pomi-
dorai). 

Pagal ląstelienos kiekį ridikė-
liai nenusileidžia burokėliams, 
baltagūžiams kopūstams ir čes-
nakams. 

Nederėtų ridikėlių vartoti di-
deliais kiekiais, nes gali pūsti vi-
durius ir būti sudirginta skran-
džio bei dvylikapirštės žarnos 
gleivinė. Ridikėliai su lapais gali 
būti laikomi šaldytuvo apačioje 
daržovių skyriuje parą, be lapų – 
ne ilgiau kaip savaitę.

Ridikėliai nevartotini,  
kai sergama

– skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige,

– gastritu (kai padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingumas),

– plonosios ir storosios žar-
nos uždegimu, 

– skydliaukės, kasos ligomis, 
– podagra, 
– vargina vidurių pūtimas,
– kai kuriomis kitomis ligo-

mis (nurodo gydytojas).
Pastabos: 
1. Pasitarus su gydytoju ser-

gant ligomis iš šio sąrašo ridikėliai 
gali būti vartojami, tačiau tik nedi-
deliais kiekiais ir vos kartą per sa-
vaitę. Nurodytoms ligoms paūmė-
jus, ridikėliai iš viso nevartotini.

2. Sergant skydliaukės ligo-
mis, pasitarus su gydytoju, gali-
ma vartoti (ne po daug) tik vir-
tus ridikėlius.

3. Sergant podagra išimti-
nais atvejais gali būti vartoja-

mos ridikėlių ir morkų sultys 
(santykis 1:4).

Paaiškinimas. Podagra – liga, 
kurią sukelia šlapimo rūgšties 
apykaitos sutrikimas organizme. 
Šiai ligai būdingas sąnarių susto-
rėjimas, pirštų nejudrumas, pa-
tinimas ir skausmas.

Ridikėlių gydomosios 
savybės

– padeda išvengti avitami-
nozės, 

– gydo žaizdas,
– naikina bakterijas, 
– gerina apetitą, 
– stimuliuoja seilių, skran-

džio sulčių išsiskyrimą, 
– gerina medžiagų apykaitą, 
– aktyvina žarnyno peristal-

tiką (padeda išvengti vidurių už-
kietėjimo), 

– gerina tulžies ir šlapimo iš-
siskyrimą, 

– stabilizuoja kraujyje cuk
raus kiekį, 

Pasitikėjimo savimi stoka ne-
būtinai reiškia gebėjimų stoką. 
Dažniausiai tai yra klaidingas įsi-
tikinimas, neretai būdingas neį-
galiems žmonėms. Šeima, drau-
gai, visuomenė ypač stipriai vei-
kia šiuos įsitikinimus. Deja, ne 
visuomet teigiamai. 

Kaip sustiprinti 
pasitikėjimą savimi?
Dažniausiai nuo paties žmo-

gaus priklauso, kiek jį ir jo pasi-
tikėjimą savimi veikia negalia. 
Vieni sugeba patys perlipti per 
savo kompleksus ir įrodyti pa-
sauliui, kad yra pajėgūs gyventi, 
dirbti, mylėti kaip visi žmonės. 
Kitiems, deja, prireikia įdėti kiek 
daugiau pastangų. Tačiau žings-
nis po žingsnio sustiprinti pasi-
tikėjimą savimi ir nebevertinti 
savęs vien per negalios prizmę 
tikrai įmanoma. Štai keletas pa-
tarimų, kaip tai padaryti.

l Jei labiausiai nerimaujate 
dėl to, kaip atrodote vežimėlyje, 
nepatingėkite savo išvaizdai skirti 
daugiau dėmesio. Susišukuokite, 
pasidažykite, apsvilkite gražius, 
tvarkingus drabužius, su kuriais 
jaučiatės patogiai. Išryškinkite tai, 
ką savyje turite gražiausio. Būda-
mi su kitais žmonėmis daug šyp-
sokitės, kalbėkite aiškiai, nenu-
narinkite galvos. Visa tai jums pa-
dės nesijausti prastesniam už ki-
tus, labiau pasitikėti savimi.
l Atminkite, žmonės, su 

kuriais bendraujate, myli jus ne 
dėl jūsų išvaizdos, o dėl tam tik
rų charakterio savybių. Elkitės 
draugiškai, gerbkite šalia esan-
čius žmones, nedejuokite dėl to, 
kad kažkas jums sekasi prasčiau, 
domėkitės pasauliu, išmokite 
palaikyti įdomų pokalbį. Negalia 
yra tik viena (jokiu būdu ne vie-
nintelė) iš daugelio jūsų savybių.  

– didina hemoglobino kiekį,  
– stiprina širdį, kraujagysles, 
– normalizuoja arterinį krau-

jospūdį, 
– padeda organizmui atsikra-

tyti „blogojo“ cholesterolio, 
– šalina radionuklidus (ra-

dioaktyviuosius atomus), sun-
kiuosius metalus, kai kuriuos 
toksinus,

– naudingi esant įtemptam 
protiniam darbui,

– mažina riziką sirgti krūties 
ir storosios žarnos vėžiu.  

Reikia vartoti ir lapus
Dažniausiai yra vartojami ri-

dikėlių šakniavaisiai ir apgailėti-
nai mažai – ridikėlių lapai, nors 
juose nė kiek ne mažiau vitami-
nų (vit. C – netgi daugiau), mi-
neralų ir kitų naudingų medžia-
gų. Be to, lapai pasižymi maloniu 
skoniu ir suteikia patiekalams 
nepakartojamą koloritą. 

Švieži susmulkinti lapai (jie 
gali būti troškinami ir kaip ko-
pūstai) tinka daržovių salotoms, 
taip pat dedama į sriubas, barš-
čius, virtos ir troškintos mėsos 
patiekalus. 

Liaudies medicinos 
receptai

Gydymasis čia pateiktomis 
liaudiškomis priemonėmis yra 
ne pagrindinis, o tik papildo-
mas gydymo būdas. Todėl jis ne-
gali pakeisti gydytojo paskirtų 
vaistų, procedūrų bei kitų prie-
monių.

1. Liguistas potraukis alkoho-
liui. Ilgesnį laiką vartojant ridi-
kėlius kartu su šiltame vandeny-
je mirkytomis džiovintomis sly-
vomis, mažėja potraukis vartoti 
alkoholinius gėrimus.

2. Vidurių užkietėjimas. 
Šaukštas smulkiai supjausty-
tų ridikėlių užplikomas stikline 
verdančio vandens. Vartojama į 
vidų 30 min. po valgio. Beje, gy-
dantis šiuo būdu, neįsisenėjęs ir 
nekomplikuotas vidurių užkie-
tėjimas dažniausiai praeina per 
tris dienas.

3. Pėdų grybelis. Liaudies 
medicinoje nuo seno naudoja-
mi džiovinti ridikėlių lapai, su-
trinti į miltelius: paprasčiausiai 
jais pabarstomi tarpupirščiai ir 
pėdos. Procedūros kartojamos, 
kol visiškai pasveikstama. Be-
je, šis gydymo būdas yra gana 
efektyvus, 

4. Galvos skausmas. Šviežio-
mis ridikėlių sultimis įtrinama 
kakta, smilkiniai ir viršunosė 
(tarpuakis). Beje, šios procedū-
ros metu svarbu saugotis, kad 
sultys nepatektų į akis.

5. Radikulitas, neuralgija. Da-
romi kompresai su šviežių su-
smulkintų ridikėlių košele.

6. Riebi, pigmentuota veido 
oda. Oda patepama maitinamuo-
ju kremu plonu sluoksniu ir ant 
viršaus uždedami ploni ridikėlių 
griežinėliai. Po 20 min. jie nui-
mami, oda nuvaloma servetėle, 
suvilgyta vėsiu pienu. 

7. Strazdanų šviesinimas. Oda 
nestipriai valoma šviežiomis ri-
dikėlių sultimis.

8. Vystanti veido oda. Ant vei-
do 12–15 min. uždedama kaukė, 
kurią sudaro tarkuotų ridikėlių, 
grietinės (arba augalinio alie-
jaus) mišinys. 

9. Plaukų stiprinimas. Smul-
kiai sutarkuotų ridikėlių masė 
nuspaudžiama per marlę ir šio-
mis sultimis įtrinama galvos oda.

Romualdas OGinSkAS

Jūsų negalia – jūsų 
gyvenimo dalis

„Kaip atsikratyti jausmo, kad 
esu per prasta savo negalios ne-
turinčiam draugui?“, „Kaip iš-
mokti pasitikėti savimi nepai-
sant vežimėlio?“, „Ar aplinki-
niams iš tiesų nesvarbu, kaip aš 
atrodau?“, „Kaip susirasti dar-
bą? Juk niekas nenorės įdarbinti 
neįgalaus...“, – tokios ir panašios 
mintys neretos neįgalių žmonių 
galvose. Vis labiau įsitvirtinan-
tis grožio ir jaunystės kultas am-
žiumi ar sveikata išsiskiriančius 
žmones verčia jaustis nevisaver-
čiais, nereikalingais, nuskriaus-
tais. Žiniasklaidoje ir televizijoje 
taip pat retai kada pamatysime 
neįgalius, tačiau puikiai su savo 
negalia sugyvenančius žmones. 
Tam, kad žmogus norėtų ir galė-
tų kovoti su įsitvirtinusiais ste-
reotipais, jis turi būti psicholo-
giškai labai stiprus. Deja, patir-
tos traumos ir nuoskaudos daž-
nai tą stiprybę palaužia.

Nesunku pastebėti, kad mo-
terys, kitaip nei vyrai, yra labiau 
linkusios rūpintis savo išvaizda. 
Vyrai išoriniams bruožams daž-
nai skiria net per mažai dėmesio. 
Tai nesunku paaiškinti. Mūsų vi-
suomenėje moters išvaizda yra 
susijusi su labai aiškiomis tie-
sioginėmis pasekmėmis: gražiai 

moteriai ne tik lengviau susiras-
ti gyvenimo partnerį, bet ir gauti 
gerą darbą, pasiekti pripažinimą. 
Tyrimų duomenimis, moterų sa-
vęs vertinimas labai susijęs su fi-
ziniais bruožais ir neretai jis tę-
siasi visą gyvenimą. Todėl išgui-
ti susiformavusius kompleksus 
iš gyvenimo gali būti gana sunku.

Žvilgnis į save. Koks jis?
Pasitikėjimas savimi, savęs 

vertinimas – tai mūsų pačių 
žvilgsnis į save. Jis atspindi, ko-
kią vertę sau suteikiame. Pasiti-
kėjimas savimi gali būti stipres-
nis ar silpnesnis, kisti veikiamas 

įvairių aplinkybių. Tai reiškia, 
kad net prastai save vertinantys 
žmonės gali imtis veiksmų tam 
pakeisti. Kai žmogus save verti-
na teigiamai, pasitiki savimi, jis 
priima save tokį, koks yra. Reikia 
pripažinti, kad visi turime stiprių 
ir silpnų vietų, ir tai yra visiškai 
natūralu. Neįgaliam žmogui gali 
būti sunku save vertinti kaip as-
menybę, neteikiant per didelės 
reikšmės išoriniams veiksniams. 
Todėl labai svarbu išmokti į savo 
negalią žvelgti kaip į vieną iš su-
dedamųjų gyvenimo dalių, o ne 
kaip į vienintelį aspektą, apibrė-
žiantį visą gyvenimą. 

Prastas, nes kitoks?..
Išvaizda mūsų gyvenime turi labai didelę reikšmę. Tur-
būt svarbiausia ji tampa paauglystėje. Iki tol nekreipę 
dėmesio į tai, kaip atrodo, kad galbūt išsiskiria iš kitų, 
vaikai staiga pradeda save ir kitus vertinti pagal įvairius 
išorės bruožus. Tuomet akiniai, raudoni plaukai, kreiva 
nosis ar neįgaliojo vežimėlis tampa svarbiausiais savęs 
vertinimo atskaitos taškais. Deja, paauglystėje būti ki-
tokiam ir išskirtiniam yra nepaprastai sunku, nes daž-
niausiai tai reiškia bendraamžių atstūmimą, vienatvę ar 
net patyčias. Šiuo sunkiu gyvenimo periodu susiformuoja 
daugiausiai kompleksų, kuriuos labai sunku įveikti atei-
tyje. Ir nors suaugus fiziniai skirtumai bendraujant tam-
pa nebesvarbūs, giliai įsišaknijęs nepasitikėjimas savimi 
ir baimė būti atstumtam trukdo užmegzti ne tik draugiš-
kus, bet ir romantiškus ar darbinius santykius.

Naudingi ne tik ridikėlių šakniavaisiai, bet ir lapai

(nukelta į 5 psl.)
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Juk nepradėtumėte prasčiau sa-
ve vertinti, jei staiga pasikeisų 
jūsų akių spalva? Neleiskite išo-
rei užgožti jūsų gražaus vidaus.

Jei labiau nerimaujate ne 
dėl savo išvaizdos, o dėl 

gebėjimų
Jums gali padėti šie patari-

mai:
l Akcentuokite tai, ką galite, 

ir negalvokite apie tai, kas jums 
per sunku. Kiekvienas žmogus 
turi stiprių ir silpnų vietų. Tai 
nereiškia, kad turite neigti sa-
vo negalią. Tai reiškia, kad tu-
rite stengtis kuo labiau tobulėti 
tose srityse, kurios jums puikiai 
sekasi. Tai padės jums jaustis ga-
linčiu daug nuveikti.

*Išsikelkite pasiekiamus 
tikslus. Visi turi trūkumų, todėl 
būtų visai neprotinga sau kel-
ti neįgyvendinamus tikslus. Ko 
nors siekdami, leiskite sau už-
trukti ilgiau atlikdami tam tikras 
užduotis ir nepamirškite apdo-
vanoti savęs už atkaklumą. Ne-
kelkite sau tikslų, kurių tikrai 
negalite įveikti dėl savo negalios, 
ir nelyginkite savo rezultatų su 
tais, kuriuos pasiekia negalios 
neturintys žmonės. 
l Nedarykite apibendrini-

mų. Jei dėl negalios tikrai nega-
lite ko nors padaryti, neįsikalbė-
kite, kad apskritai negalite atlikti 
jokių užduočių. Yra daugybė da-
lykų, kuriuos galite daryti tiesiog 
puikiai. Nevertinkite savęs rem-
damiesi vieninteliu bruožu ar 
įvykiu. Tai, kad negalite nubėgti 
maratono, nereiškia, jog apskri-
tai esate nieko vertas.
l Venkite „turėčiau“ įsitiki-

nimo. Nemanykite, kad turėtu-
mėte viską atlikti taip pat greitai, 
vikriai ir nepriekaištingai kaip 
negalios neturintys žmonės. Jūs 
galite stengtis, tačiau nepriva-
lote prilygti kažkam kitam. Jūsų 
negalia daro jus išskirtinį, tačiau 
jokiu būdu ne prastesnį. Atmin-
kite – absoliučiai visi žmonės 
kuo nors skiriasi nuo kitų, to-
dėl ir jūs neprivalote kam nors 
prilygti.
l Vertinkite ir mylėkite sa-

ve visą. Vertinkite savo negalią. 
Natūralu, kad būna dienų, kuo-
met jūsų padėtis erzina, tačiau 
išmokite atrasti kuo daugiau tei-
giamų aspektų. Sudarykite savo 
stipriųjų savybių sąrašą, para-
šykite, kokius privalumus jums 
teikia jūsų negalia, ko išmoko-
te bandydami su ja susigyventi.

Išmokti pasitikėti savimi gali 
būti sunkus darbas, ypač jei kaž-
kada praeityje buvote nuvertina-
mi dėl dalykų, kurie nuo jūsų ne-
priklauso. Susigyventi su nega-
lia, pradėti ją priimti kaip natū-
ralią gyvenimo ir išvaizdos dalį 
taip pat gali būti nelengva. Tam 
reikia ne tik laiko, bet ir aplinki-
nių pagalbos. Kad ir kaip sunku 
kartais būtų neįsileisti neigia-
mų minčių, nuolat sau primin-
kite, jog nesate prastesnis už ki-
tus vien dėl to, kad turite negalią. 
Jūsų negalia – jūsų gyvenimo da-
lis, be kurios galbūt nebūtumėte 
toks, koks esate šiandien. Išmo-
kite pastebėti savo stipriąsias sa-
vybes, apsupkite save mylinčiais 
žmonėmis ir nepamirškite, kad 
jūs esate daugiau nei neįgaliojo 
vežimėlis.

Parengė Miglė leVinienė

(atkelta iš 4 psl.)

Judėjimo negalią turintiesiems 
labai svarbu, kad būtų patogus 
privažiavimas, galimybė arti pa-
sistatyti automobilį. 

Panašią idėją plėtoja ir kaunie-
tis Martynas Lankutis – jis žada 
steigti pirmąją Baltijos šalyse ty-
liąją kavinę – vietą, kur dirbtų kur-
tieji. Jis žada susitikti su miesto 
meru ir įrodyti, kad tokia kavinė 
prisidės prie Kauno, kaip šiuolai-
kiško miesto, įvaizdžio stiprinimo. 

Radijas neįgaliesiems – 
ir jų darbo vieta 

Kaunietis studentas Marty-
nas Vitkus planuoja įgyvendin-
ti savo seną svajonę – įkurti ne-
įgaliųjų radiją. Prieš keletą me-
tų toks radijas jau veikė, tačiau 
dėl įvairių nesutarimų, finansi-
nių nesklandumų jo transliacijos 
nutrūko. Martynas sako, kad pa-
matęs kvietimą dalyvauti socia
linio verslo akceleratoriuje „So-
cifaction“ iš karto susidomėjo – 
pagalvojo, kad tai gera proga at-
gaivinti buvusią idėją, tik šį kartą 
viską daryti atsakingiau, labiau 
apgalvotai. Tokio radijo tikslas, 
pasak Martyno, būtų mažinti so-
cialinę atskirtį, tapti tiltu tarp ne-
įgaliųjų ir kitų visuomenės narių. 
Čia būtų skelbiamos negalią tu-
rintiesiems svarbios aktualijos. 
M. Vitkus sako, kad šioje radijo 
stotyje būtų ir įprastų, visiems 
žmonėms rūpimų naujienų, įdo-
mių laidų, ir, žinoma, geros muzi-
kos. Šio radijo išskirtinumas tas, 
kad jame galės dirbti ir neįgalieji. 
Pats Martynas turi regėjimo ir ju-
dėjimo negalią, todėl žino, kad ra-
dijo stotys nėra linkusios priimti 

tokių žmonių. Neretai jos yra įsi-
kūrusios nepritaikytose patalpo-
se. Naujoji radijo stotis sudarytų 
galimybes talentą turintiems ir 
save išbandyti norintiems neįga-
liesiems įgyvendinti savo pomėgį. 

Iš pradžių, pasak Martyno, ra-
dijo laidas žadama transliuoti iš 
namų (dabar yra tokių techninių 
galimybių), na o ateityje, išsiplė-
tus ir įsitvirtinus, galima būtų išsi-
nuomoti studiją. M. Vitkus mano, 
kad iš pradžių informacija apie šį 
radiją būtų platinama per sociali-
nius tinklus, o vėliau, sustiprėjus 
ir įsitvirtinus, jo laidos galėtų bū-
ti transliuojamos ir FM bangomis. 
Martynas tikisi, kad ir nevyriau-
sybinės organizacijos norės pri-
sidėti prie šios iniciatyvos – galės 
skelbti apie savo iniciatyvas ir ak-
tualijas. Pasak kauniečio, šiai idė-
jai įgyvendinti nereikia daug lėšų, 
svarbiau entuziazmas... 

Namai neįgaliesiems 
kaip Švedijoje

Alytiškė Kristina Dūdonytė 
svajoja įsteigti namus autistiš-
kiems žmonėms... Tai būtų vie-
ta, kur Švedijos pavyzdžiu kaip 
namuose gyventų 3 ar 4 autistai. 
„Alytuje planuojami savarankiš-
ko gyvenimo namai, bet iš numa-
tomų planų atrodo, kad tai bus 
šiek tiek mažesni, bet tie patys 
globos namai...“, – sako Kristina. 
Ji norėtų įrengti sodybą, kur ne-
įgalieji galėtų gyventi, jiems bū-
tų sudarytos sąlygos užsiimti 
mėgiama veikla – drožti, lipdyti, 
auginti gyvūnus ar plėtoti žemės 
ūkį... Tai, pasak Kristinos, būtų 
išeitis proto negalią turinčiajam, 
jei tėvai miršta ar suserga.

Tiesa, ji pripažįsta po moky-
mų pamaniusi, kad idėja gal ir 
nelabai reali – juk tokiems žmo-
nėms prižiūrėti reikėtų darbuo-
tojų ir pan. Kita vertus, svarsto 
K. Dūdonytė, jau yra socialinio 
verslo principu veikiantys se-
nelių namai... Kol kas, Kristinos 
teigimu, reikia išsiaiškinti, kokių 
būtent paslaugų suaugusiems 
autistams reikėtų. Juk negalios 
skirtingos – vieni gali savaran-
kiškai gyventi, o kitiems reikia 
pagalbos. 

Mokymų dalyviai – 
žinantys, ko nori 

Viena iš renginio organizato-
rių Monika Stankevičiūtė sakė, 
kad šie mokymai – tai trečiasis 
socialinio verslo akceleratoriaus 
ciklas. Jau 2 kartus surengtose 
dirbtuvėse jauni žmonės buvo 
skatinami įgyvendinti savo idė-
jas – t.y. sukurti tokį verslą, ku-
ris spręstų vienokias ar kitokias 
socialines problemas. Bandant 
išsiaiškinti tikslinės grupės po-
reikius kilo idėja į tokius moky-
mus pakviesti jaunus negalią tu-
rinčiuosius – juk jie taip pat ga-
lėtų prisidėti prie pokyčių. No-
rinčių dalyvauti atsirado nema-
žai. 47 jauni lyderiai atėjo į mo-
kymus su savo inovatyviom idė-
jom, kurias renginio metu galėjo 
paversti konkretaus verslo vi-
zijomis. M. Stankevičiūtė pasi-
džiaugė, kad dauguma akselera-
toriaus dalyvių labai aiškiai ži-
nojo, kokios yra didžiausios neį-
galiesiems kylančios problemos 
ir jų verslo idėjos buvo suformu-
luotos atsižvelgiant į tai. Sociali-
nio verslo akceleratoriaus tiks-

las nėra finansiškai paremti nau-
jai kuriamus socialinius verslus, 
tačiau jis padeda įgyti daugiau 
konkrečių žinių, skatina įgyven-
dinti kilusias iniciatyvas... Moni-
ka sako besitikinti, kad pusė (ar 
bent trečdalis) verslo idėjų išaugs 
į tvarius verslus. O idėjų buvo tik
rai daug: ir asistento paslaugos, ir 
socialinis taksi akliesiems, turiz-
mas, pritaikytas neįgaliesiems, 
tylioji kavinė, programėlė, ver-
čianti filmus kino salėje į gestų 
kalbą ir pan. 

J. Ivančenko sako, kad mo-
kymai buvo labai naudingi – ji 
įgijo konkrečių žinių apie vers-
lą ir įsitikino, kad kai kurie iš-
ankstiniai įsivaizdavimai buvo 
klaidingi. Vienas labiausiai įsi-
minusių patarimų – kad reikia 
stengtis panaudoti jau turimus 
resursus: patalpas, žmogiškuo-
sius išteklius ir pan. 

K. Dūdonytės įspūdžiai taip 
pat pozityvūs – jai naudingi bu-
vo patarimai, kaip rasti klientų, 
kaip planuoti pajamas, kaip pa-
naudoti socialinę žiniasklaidą 
reklamuoti savo idėjoms. Mer-
gina džiaugiasi galimybe susipa-
žinti ir su kitais neįgaliaisiais ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. 

M. Vitkus irgi patenkintas, 
kad socialinio verslo akselerato-
rius padėjo išsigryninti idėją, su-
teikė praktinių žinių, kaip rekla-
muoti savo verslą, kaip parengti 
verslo planą ir pan. 

Netrukus mokymų dalyviai 
susitiks su mentoriais, iš kurių 
tikisi praktinių patarimų, padė-
siančių išvengti klaidų, susitvar-
kyti su teisiniais dalykais ir pan. 

Aurelija BABinSkienė

(atkelta iš 1 psl.)

Po ilgų paieškų – lobis
Šventėje dalyvavo ir VšĮ „Lo-

bių dirbtuvės“, medžio dirbtuvių 
žmonėms su proto negalia, glo-
botiniai. Šiuo metu dirbtuvėse 
nuolatos lankosi 4 neįgalieji, ta-
čiau kartais susirenka ir apie 10. 
Į mugę su dirbtuvių vadove Vy-
taute Paškevičiūte ir meistru Vy-
kintu Šlapiku atvyko 2 globotiniai. 

V. Paškevičiūtė pasakojo, kad 
kartu su negalią turinčiais žmo-
nėmis kuriami patys įvairiausi 
medžio gaminiai ir kiekvienas 
dirbtuvėse atranda jam patin-
kantį užsiėmimą. „Dieną pra-
dedame malda, ryto ratu. Ta-
da pasiskirstome užsakymus 
ir kimbame į darbus. Vieni sta-
klėmis pjauna medį, kiti ant jau 
padarytų gaminių išdegina me-
ninius ornamentus. Stengiamės 
parduoti savo dirbinius. Kadan-
gi esame įsikūrę šalia Neries re-
gioninio parko, kartu vykdome 
įvairius projektus, gražiname 
etnografinį kaimą, gaminame 
papuošimus langams: karūnas, 
langines.“ 

Įstaiga ne tik atvežė į mu-
gę daugybę smulkių suvenyrų, 
dėlionių, žvakidžių, knygų skir-
tukų, taupyklių, bet ir kvietė jų 
pasigaminti visus šventės sve-
čius. Kvietimas neliko be atsa-
ko, daugybė žmonių rikiavosi 
prie darbui paruošto stalo. Vie-
ni tik smalsiai stebėjo, kiti naują 

veiklos rūšį – deginimą ant me-
džio – ryžosi ir išbandyti.

Prie prekystalio sėdėjo ir „Lo-
bių dirbtuvių“ globotinis Tomas. 
Vyras ilgai klajojo po įvairius die-
nos centrus, tačiau šiose dirbtu-
vėse pagaliau rado savo laimę. 
Tomo mama Zita džiaugėsi, kad 
abu vadovai: tiek Vytautė, tiek 
Vykintas labai pasišventę darbui. 
Ir jai, ir Tomui jie tapo tarsi antra 
šeima. V. Paškevičiūtė pasakojo, 
kad Tomui puikiai sekasi išpjaus-
tyti net smulkiausias medžio de-
tales. Ir išties, vyras susikaupė 
ir staklėmis išpjaustė nedidukę, 
degtukų dėžutės dydžio, tulpę.

Į mugę atvežtus rankdarbius 

pardavinėjo ir kitas „Lobių dirb-
tuvių“ globotinis Aurimas. Jis 
nuoširdžiai džiaugėsi kiekvienu 
pirkėju ar jį pakalbinusiu žmo-
gumi. Visiems mielai rodė savo 
ir draugų darbelius. Paklaustas, 
ar patinka darbuotis „Lobių dirb-
tuvėse“, vaikinas nė nesudvejojęs 
pridėjo ranką prie širdies ir atsa-
kė, kad labai patinka. 

Skatinamas 
savarankiškumas

Visi vaikus į šventę atlydė-
ję mokytojai sutartinai tvirtino, 
kad itin svarbu ugdyti žmonių su 
negalia savarankiškumą. 

Mugėje dalyvavo ir Vilniaus 
miesto vaikų ir jaunimo pensio-
nas, kuriame gyvena 75 vaikai ir 
jaunuoliai nuo 3 iki 29 metų am-
žiaus, turintys kompleksinę nega-
lią (intelekto, psichikos, judėjimo). 
Su socialinėmis darbuotojomis į 
šventę atvyko 3 globotiniai. Tie-
sa, juos surasti šventės šurmulyje 
buvo sunku – jie apžiūrinėjo rank-
darbius, skanavo cukraus vatą, šo-
ko prie scenos, jų buvo pilna visur. 

Pensione dirbanti sociali-
nė darbuotoja Violeta Medelie-
nė pasakojo, kad globotiniai la-
bai noriai imasi rankdarbių. Ant 
pensiono prekystalio puikavo-
si gausybė veltų papuošalų, se-
gių, koljė, apyrankių. Prie visų 
rankdarbių gamybos prisidėjo 
pensio ne gyvenantys vaikai ir 
jaunuoliai. „Mokyklą baigę jau-

Gera nuotaika spinduliavo angelų vaikai
(atkelta iš 1 psl.) nuoliai, lankantys dienos centrą, 

iš ryto susiplanuoja dienos dar-
bus. Visi žino, kiek bus užsiėmi-
mų, kokį darbelį darys, ir patys 
sėda dirbti. Jie velia segėms spy-
gliukus, o po to darbuotojos juos 
visus sujungia į vieną gėlę.“ Mo-
teris pasakoja, kad didelė paska-
ta globotiniams dirbti – už par-
davus rankdarbius gautus pini-
gus nupirkti saldainiai, kelionės. 

Pasak Vilijampolės socialinės 
globos namų, kuriuose gyvena 
vaikai ir jaunuoliai su sunkia ir 
labai sunkia judėjimo, intelekto, 
psichikos ar kompleksine nega-
lia, užimtumo specialistės Gied
rės Ganusauskienės, globos na-
muose visada ieškoma kiekvie-
nam globotiniui tinkamo darbo, 
atsižvelgiama į jo sveikatos būklę 
ir, žinoma, norus. Šiuose namuose 
gyvenanti Antanina labai mėgsta 
megzti. Ji yra išbandžiusi daugy-
bę rankdarbių rūšių, tačiau nuo-
latos grįžta prie mezgimo. Dar-
buotojai džiaugiasi, kad mergina 
atrado savo „arkliuką“ ir niekada 
neverčia jos vietoj patinkančio 
rankdarbio imtis kokio nors kito. 

Moterims pritaria ir VšĮ „Lo-
bių dirbtuvės“ vadovė V. Paške-
vičiūtė. Ji teigia, kad darbai me-
džio dirbtuvėse taip pat skirsto-
mi pagal gebėjimus. „Stengiamės 
kreipti dėmesį į tą, ką galime, o 
ne į tai, ko negalime.“ 

ieva JUODeikienė
Autorės nuotr.

„Lobių dirbtuves“ lankančių vaikų 
sukurtus rankdarbius siūlęs Auri-
mas nestokojo geros nuotaikos.

Neįgalieji skatinami kurti socialinį verslą 
2016 m. balandžio 7–13 d., Nr. 14 (1303), „Bičiulystė“5 psl.



6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.10 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 11 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 11/4 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 2 s. (kart.). 
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
11:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Prem-
jera. Čikagos policija. N-7. 3 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Teisė žino-
ti. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Prem-
jera. Trys Paryžių sukrėtusios dienos. 
23:30 Trumposios žinios. 23:35 Durys 
atsidaro. 00:05 Gyvenimas. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 11/4 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, balandžio 12 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 11/5 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 3 s. (kart.). 
11:00 Klausimėlis.lt. 11:15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:10 Trys Pary-
žių sukrėtusios dienos. (subtitruota, kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Čikagos policija. N-7. 
4 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 Emigrantai. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra.HD. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Delfinai ir žvaigždės. 23:15 
Trumposios žinios. 23:20 Premjera. Ka-
pitonas Alatristė. N-7. 7 s. 00:20 Trumpo-
sios žinios. 00:25 Septynios Kauno die-
nos. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas. N-7. 11/5 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Delfinai ir žvaigždės. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Delfinai ir 
žvaigždės. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, balandžio 13 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 11/6 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 4 s. (kart.). 
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
11:30 Emigrantai. (kart.). 12:25 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Čikagos policija. N-7. 5 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:45 Trumposios ži-
nios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 Premje-
ra. Kapitonas Alatristė. N-7. 8 s. 00:20 
Trumposios žinios. 00:25 Kelias į namus. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 11/6 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gy-
venimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 14 d.
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 11/7 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 5 s. (kart.). 
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
11:30 Gyvenimas. (kart.). 12:25 Stilius. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 6 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 Speci-
alus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 LRT forumas. 21:55 Trumpo-
sios žinios. 22:00 Premjera. Bornas. Ab-
soliutus pranašumas. N-14. 23:55 Trum-
posios žinios. 24:00 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 11/7 s. (kart.). 02:00 LRT radi-

jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specialus 
tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, balandžio 15 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 

11/8 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 6 s. 
(kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 11:30 Specialus tyrimas. (kart.). 
12:25 Karinės paslaptys. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Čikagos policija. N-7. 
7 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 Klausimėlis.lt. 19:20 
Brolių Grimų pasakos. 14 s.  Brėmeno 
muzikantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Mirtinas grožis. N-14. 
00:30 Trumposios žinios. 00:35 Pinigų 
karta. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 11/8 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:10 Pavojingi jausmai. 49, 
50 s. 2015 m. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Giminės. Gyvenimas  tęsia-
si 2. 5 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 16 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misija: 
Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 1 d. Vegetarai milžinai. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 8 s. Martinas Liute-
ris Kingas prieš Malkolmą X: skirtingais 
keliais vienos svajonės link. (subtitruota). 
14:00 Premjera. Daktaro Bleiko paslap-
tys 2. N-7. 2/7, 2/8 s. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu.  (Subtitruota). 
16:45 Sveikinimų koncertas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. 
(Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dai-
nų – 90 legendų“. 22:40 Trumposios ži-
nios. 22:45 Premjera. Nevaldomas. N-7. 
(Subtitruota). 00:15 Trumposios žinios. 
00:20 Pasaulio dokumentika. Įstabūs 
laukinio pasaulio gyventojai. 1 d.  Vege-
tarai milžinai. (subtitruota, kart.). 01:15 
Pasaulio dokumentika. Akistatos. 8 s. 
Martinas Liuteris Kingas prieš Malkolmą 
X: skirtingais keliais vienos svajonės link. 
(subtitruota, kart.). 02:10 Daktaro Blei-
ko paslaptys 2. N-7. 2/7, 2/8 s. (kart.). 
04:00 Durys atsidaro. (kart.). 04:25 Sti-
lius. (kart.). 05:05 Emigrantai. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 17 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu.  (Subtitruota, kart.). 06:35 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 Šven-
tadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Pasakininkas. Hanso 
Kristiano Anderseno šiuolaikinė klasika. 
24 s. 09:30 Premjera. Zoro kronikos. 2 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (Subtitruo-
ta). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 Vaikų ir 
moksleivių televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2016“. 12:40 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Salų gamtos slėpiniai. 4 
d. Šri Lanka. Musonų sala. (subtitruota). 
13:35 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 3 s. Nusikalsti neapsi-
moka. N-7. 15:10 Premjera. Pavojingi 
jausmai. 51, 52 s. 2015 m. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Is-
torijos detektyvai. 17:00 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 17:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-
mas  tęsiasi 2. 6 s. 2016 m. 21:50 Trum-
posios žinios. 21:55 Premjera. Gražuolė 
ir pabaisa. N-7. 1 s. 23:40 Trumposios ži-
nios. 23:45 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. 4 d. Šri Lanka. Muso-
nų sala. (subtitruota, kart.). 00:40 Agata 
Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 3 s. Nu-
sikalsti neapsimoka. N-7. Rež. (kart.). 
02:15 Auksinis protas. (kart.). 03:25 Sa-
vaitė. (kart.). 04:20 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų – 90 legendų“. (kart.).

08:25 Monsunas (1). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2317). N-7. 10:00 Paskutinis 
iš Magikianų (13). N-7. 10:30 Paskutinis 
iš Magikianų (14). N-7. 11:00 Garfildas 
2. 12:35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (5). 13:30 Simpsonai (10). N-7. 
14:00 Simpsonai (11). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (382). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (41). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (72). 
N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlauskus (12). 
N-7. 21:00 Nuovada (36). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Apsukrios kambarinės 
(5). N-14. 23:30 Kastlas (3). N-7. 00:30 
Pagrindinis įkaltis (2). N-7. 01:25 Agentū-
ra S.K.Y.D.A.S. (5). N-7. 02:15 Skanda-
las (5). N-14. 03:15 Programos pabaiga.

Antradienis, balandžio 12 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai (11). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
08:25 Rezidentai (72). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2318). N-7. 10:00 Paskutinis iš 
Magikianų (15). N-7. 10:30 Paskutinis iš 
Magikianų (16). N-7. 11:00 Nevykėlių da-
linys (5). N-7. 11:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. N-7. 12:00 Apie 
mus ir Kazlauskus (12). N-7. 12:55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (6). 13:25 Simpso-
nai (12). N-7. 13:50 Simpsonai (13). N-7. 
14:20 Mažoji nuotaka (383). N-7. 14:50 
Mažoji nuotaka (384). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (42). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(73). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Nuovada (37). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Šerlokas Holmsas (7). N-14. 23:35 
Šerlokas Holmsas (8). N-14. 00:30 Gra-
žuolė ir pabaisa (10). N-7. 01:25 Agentū-
ra S.K.Y.D.A.S. (6). N-7. 02:15 Skanda-
las (6). N-14. 03:05 Nevykėlių dalinys (5). 
N-7. 03:35 Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 13 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (6). 
08:25 Rezidentai (73). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2319). N-7. 10:00 Paskutinis iš 
Magikianų (17). N-7. 10:30 Paskutinis iš 
Magikianų (18). N-7. 11:00 Nevykėlių da-
linys (6). N-7. 11:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. N-7. 12:00 Prieš 
srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7). 13:30 Simpsonai (14). N-7. 
14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (385). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (386). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(43). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (74). N-7. 
20:00 Pakartok!. N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Priverstas 
žudyti. N-14. 00:35 Raitelis be galvos (3). 
N-14. 01:30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (7). 
N-7. 02:20 Skandalas (7). N-14. 03:10 
Nevykėlių dalinys (6). N-7. 03:40 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 14 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(7). 08:25 Rezidentai (74). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2320). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (19). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (20). N-7. 11:00 
Nevykėlių dalinys (7). N-7. 11:30 Pakar-
tok!. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (8). 13:30 Simpsonai (16). N-7. 14:00 
Simpsonai (17). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (387). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(388). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (44). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (75). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kulka į galvą. N-14. 00:15 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (3). N-14. 01:15 Agentū-
ra S.K.Y.D.A.S. (8). N-7. 02:05 Skanda-
las (8). N-14. 02:55 Nevykėlių dalinys (7). 
N-7. 03:20 Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 15 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (16). N-7. 07:25 Simpsonai (17). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(8). 08:25 Rezidentai (76). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2321). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (21). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (22). N-7. 11:00 
Nevykėlių dalinys (8). N-7. 11:30 Farai. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
13:30 Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simp-
sonai (19). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(389). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (390). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (45). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rio 2. N-7. 21:20 Šešios dienos, septy-
nios naktys. N-7. 23:30 Vilkai. S. 01:15 
Kulka į galvą. N-14. 02:50 Nevykėlių da-
linys (8). N-7. 03:20 Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 16 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (46). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (9). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-

Pirmadienis, balandžio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (15). 06:55 "Madagas-
karo pingvinai" (19). 07:25 "Rožinė pan-
tera" (28). 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (113). N-7. 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (114). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 Pagalbos skambu-
tis (kart.). N-7. 11:45 Nuo... Iki... (kart.). 
12:45 Bus visko (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (24). 14:05 "Svajonių princas" 
(25). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(45). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (46). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Bėglys. N-7. 00:40 
"Judantis objektas" (2). N-7. 01:30 "Vam-
pyro dienoraščiai" (20). N14. 02:15 "Strė-
lė" (2). N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Antradienis, balandžio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (16). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (20). 07:25 "Rožinė 
pantera" (29). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (115). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (116). N-7. 
09:45 24 valandos. N-7. 10:30 Žvaigž-
džių duetai (kart.). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (26). 14:05 "Svajonių princas" (27). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (47). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(48). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Pa-
slaptingas langas. N-7. 00:05 "Judantis 
objektas" (3). N-7. 00:55 "Vampyro die-
noraščiai" (21). N14. 01:40 "Strėlė" (3). 
N-7. 02:25 Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (17). 06:55 "Madagaska-
ro pingvinai" (21). 07:25 "Rožinė pantera" 
(30). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(117). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (118). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 24 valandos (kart.). N-7. 11:55 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 13:05 Pričiupom! N-7. 
13:35 "Svajonių princas" (28). 14:05 "Sva-
jonių princas" (29). 14:35 "Juodieji mei-
lės deimantai" (49). N-7. 15:30 "Juodie-
ji meilės deimantai" (50). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su cinkeliu. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Blyks-
nis. N14. 00:05 "Judantis objektas" (4). 
N-7. 00:55 "Vampyro dienoraščiai" (22). 
N14. 01:40 "Strėlė" (4). N-7. 02:25 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (18). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (22). 07:25 "Rožinė 
pantera" (31). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (119). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (120). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 13:05 Pričiupom! N-7. 13:35 
"Svajonių princas" (30). 14:05 "Svajonių 
princas" (31). 14:35 "Juodieji meilės dei-
mantai" (51). N-7. 15:30 "Juodieji mei-
lės deimantai" (52). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Patikima apsauga. 

N-7. 23:55 "Judantis objektas" (5). N-7. 
00:45 "Vampyro dienoraščiai" (23). N14. 
01:30 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
01:55 Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (19). 06:55 "Madagas-
karo pingvinai" (23). 07:25 "Rožinė pan-
tera" (32). 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (121). N-7. 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (122). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:40 Su cinkeliu (kart.). 
N-7. 11:35 Nauja legenda (kart.). 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių prin-
cas" (32). 14:05 "Svajonių princas" (33). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (53). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(54). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Fantomas 
įsisiautėja. N-7. 23:05 Bučiuoti merginas. 
N14. 01:10 Blyksnis (kart.). N14. 02:50 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (18) (kart.). 06:55 "Ro-
bomobilis Polis" (3). 07:05 "Robomobi-
lis Polis" (4). 07:20 ""Nickelodeon" va-
landa. Žuviukai burbuliukai" (10). 07:45 
"Sandžėjus ir Kreigas" (5). 08:10 "An-
čiukai Duoniukai" (3). 08:35 "Tomo ir 
Džerio šou" (11). 09:00 "Ponas Bynas" 
(18). 09:25 Batuotas šuo. 09:50 Žiogas ir 
skruzdė. 10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas 
ir Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis pe-
liukas. 11:05 Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas 
iš Piratų įlankos. 13:05 Pričiupom! N-7. 
13:35 Pričiupom! N-7. 14:00 "Gyvenimo 
šukės" (70). N-7. 16:00 Beatos virtuvė. 
17:00 Nauja legenda. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. 
N-7. 21:15 Artūras, svajonių milijonie-
rius. N-7. 23:30 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas. N14. 00:55 Fantomas įsisiautėja 
(kart.). N-7. 02:40 Programos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (19) (kart.). 06:55 "Ro-
bomobilis Polis" (5). 07:05 "Robomobi-
lis Polis" (6). 07:20 ""Nickelodeon" va-
landa. Žuviukai burbuliukai" (11). 07:45 
"Sandžėjus ir Kreigas" (6). 08:10 "Ančiu-
kai Duoniukai" (4). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio šou" (12). 09:00 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 09:30 Trys bananai. 09:50 Gudri 
varna. 10:05 KINO PUSRYČIAI Turtuo-
lis Ričis. 12:10 Džekis Čanas. Pirma-
sis smūgis. N-7. 13:55 Seni bambekliai 
2. N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 PREMJERA Moterys prieš vyrus. 
N-7. 21:30 Itališkas apiplėšimas. N-7. 
23:40 Stiklo namai. N14. 01:45 Artūras, 
svajonių milijonierius (kart.). N-7. 03:35 
Programos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 11 d. 
06:15 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 

06:45 Sveikatos ABC televitrina. 07:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (17). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (407). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (221) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (16). 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (222). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Pričiupom! N-7. 19:00 "Ekspertė Džordan" 
(13). N-7. 20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 
"Juodos katės" (4). N-7. 21:30 Sveiki at-
vykę į praeitį! N-7. 23:35 Tikras teisingu-
mas. Mirtinas teisingumas (kart.). N14. 
01:20 "Ekspertė Džordan" (13) (kart.). 
N-7. 02:10 "Kortų namelis" (5) (kart.). 
N14. 03:00 "Kortų namelis" (6) (kart.). 
N14. 03:50 Ant liežuvio galo (kart.). 04:35 
"Juodos katės" (4) (kart.). N-7. 05:00 "Kal-
bame ir rodome" (407) (kart.). N-7. 05:50 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, balandžio 12 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (6). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (18). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (408). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (222) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (17). 15:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (223). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 
"Ekspertė Džordan" (14). N-7. 20:00 Ant 
liežuvio galo. 21:00 "Juodos katės" (5). 
N-7. 21:30 Mano geriausio draugo mer-
gina. N14. 23:25 Sveiki atvykę į praeitį! 
(kart.) N-7. 01:25 "Ekspertė Džordan" 
(14) (kart.). N-7. 02:10 "Policija ir Ko" 
(6) (kart.). N-7. 03:05 "Mistinės istorijos" 
(17) (kart.). N-7. 03:55 Ant liežuvio galo 
(kart.). 04:40 "Juodos katės" (5) (kart.). 
N-7. 05:05 "Kalbame ir rodome" (408) 
(kart.). N-7. 05:50 Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, balandžio 13 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (7). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (5) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (19). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (409). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (223) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (18). 15:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (224). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 "Ekspertė 
Džordan" (15). N-7. 20:00 Išgyvenk, jei 
gali. 21:00 "Juodos katės" (6). N-7. 21:30 
Jis sako "Taip!" N-7. 23:30 Mano geriau-
sio draugo mergina (kart.). N14. 01:25 
"Ekspertė Džordan" (15) (kart.). N-7. 
02:10 "Policija ir Ko" (7) (kart.). N-7. 03:05 
"Mistinės istorijos" (18) (kart.). N-7. 03:55 
Išgyvenk, jei gali (kart.). 04:40 "Juodos 
katės" (6) (kart.). N-7. 05:05 "Kalbame ir 
rodome" (409) (kart.). N-7. 05:50 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 14 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (8). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (6) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (20). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (410). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (224) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (19). 15:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (225). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 PREMJE-
RA Rusų oligarchų žmonos. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Nužudyti Bilą. 1 dalis. N14. 
23:45 Jis sako "Taip!" (kart.) N-7. 01:40 
"Mistinės istorijos" (19) (kart.). N-7. 02:35 
"Policija ir Ko" (8) (kart.). N-7. 03:30 Ru-
sų oligarchų žmonos (kart.). 05:05 Farai 
(kart.). N14. 05:30 "Kalbame ir rodome" 
(410) (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 15 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (9). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Mano mylimiausia ragana" (9) 
(kart.). N-7. 08:45 "Mano mylimiausia ra-
gana" (11) (kart.). N-7. 09:15 "Viena už 
visus" (45) (kart.). N-7. 09:45 "Viena už 
visus" (46) (kart.). N-7. 10:20 "Kalbame 
ir rodome" (411). N-7. 11:20 "Prokuro-
rų patikrinimas" (225) (kart.). N-7. 12:30 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Ame-
rikos talentai" (20). 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (226). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 "Amerikie-
tiškos imtynės" (14). N-7. 20:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" (14). N-7. 21:00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:30 Preziden-
to patikėtinis. N-7. 23:20 "Sausas įsta-
tymas" (3). N14. 00:20 "Sausas įstaty-
mas" (4). N14. 01:25 "Mistinės istorijos" 
(20) (kart.). N-7. 02:20 "Policija ir Ko" (9) 
(kart.). N-7. 03:15 Nužudyti Bilą. 1 dalis 
(kart.). N14. 05:05 "Amerikietiškos imty-
nės" (14) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 16 d. 
06:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:40 

Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 07:10 
"Amerikos talentai" (19) (kart.). 08:05 
"Amerikos talentai" (20) (kart.). 09:00 
Statyk! 09:30 Apie žūklę. 10:00 Pri-
čiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Latvijoje. 12:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI X Se-
novės X failai. Juodosios magijos pa-
slaptys. N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" 
(9). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (10). 
N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (7). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (7). 
N-7. 19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:30 
Lietuvos supermiestas. 22:00 MANO 
HEROJUS Tikras teisingumas. Brolija. 
N14. 23:45 AŠTRUS KINAS Patologija. 
S. 01:30 "Sausas įstatymas" (3) (kart.). 
N14. 02:30 "Sausas įstatymas" (4) (kart.). 
N14. 03:35 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (7) (kart.). N-7. 04:30 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 04:55 Lietuvos super-
miestas (kart.).

Sekmadienis, balandžio 17 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pasaulio 

galiūnų čempionų lygos etapas Latvijo-
je (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos ko-
das. 11:00 "BBC dokumentika. Laukinių 
gyvūnų pasaulis" (4). 12:00 "BBC doku-
mentika. Laukinių gyvūnų pasaulis" (5). 
13:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 17:55 Pričiupom! (kart.). N-7. 18:25 
Karate vaikis. N-7. 21:00 "Kortų name-
lis" (7). N14. 22:00 "Kortų namelis" (8). 
N14. 22:55 Kuždesių sala. N14. 01:25 
Prezidento patikėtinis (kart.). N-7. 03:00 
Patologija (kart.). S. 04:30 Karate vai-
kis (kart.). N-7.

LRT

TV3

LNK

BTV

gai (58). N-7. 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (4). N-7. 09:00 Mitybos ir sporto 
balansas. 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. Laida apie verslą kaime.. 
10:30 Skonio lenktynės. 11:00 Munis - 
mažasis mėnulio globėjas. 12:45 Nak-
tis ‘Roksberio’ klube. N-7. 14:20 Tarny-
binis romanas. Dabartiniai laikai. N-7. 
16:15 Ekstrasensai detektyvai (323). N-7. 
17:20 Ekstrasensai detektyvai (324). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė 
ir drabužių spinta. N-7. 22:20 Karšta pu-
pytė. N-7. 00:30 39-oji byla. N-14. 02:10 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 17 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (47). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (10). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(59). N-7. 08:30 Padėkime augti. 09:00 
Statybų TV. 09:30 Virtuvės istorijos. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Simpsonų 
filmas. N-7. 12:35 101 dalmatinas. N-7. 
14:45 Ponia Dautfajė. N-7. 17:20 Ekstra-
sensai detektyvai (325). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Auklė. N-7. 21:20 Džo-
nas Vikas. N-14. 23:30 Kai nesiseka, tai 
nesiseka. N-14. 01:30 39-oji byla. N-14. 
03:10 Programos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 11 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai (9). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 

6 psl.2016 m. balandžio 7–13 d., Nr. 14 (1303), „Bičiulystė“



Neįgalieji  
pasaulyje

Rusijos vaikų teisių gynė-
jai į viešumą iškėlė šoki-
ruojantį faktą: 250 hid-
rocefalija (galvos sme-
genų vandene) sergančių 
globos namų gyventojų 
(našlaičių ir be tėvų glo-
bos likusių vaikų) palikti 
lėtai kankinamai mirčiai.

21ajame „Kino pavasaryje“ bu-
vo galima išvysti trumpametra-
žį Vytauto V. Landsbergio filmą 
„Vaineta“, kuris pasakoja apie 
cerebriniu paralyžiumi sergan-
čią mergaitę. Ji savo mintimis ir 
emocijomis su pasauliu dalijasi 
piešdama koja.

Prieš ir po „Vainetos“ žiūro-
vai buvo pakviesti apžiūrėti he-
rojės piešinius bei dalyvauti dis-
kusijoje „Meninė raiška kaip ne-
įgaliųjų įgalumo šaltinis“. Disku-
sija, kurioje dalyvavo filmo reži-
sierius, vaikų ir paauglių psichi-
atras profesorius Dainius Pūras 

ir dailės terapeutas Mantas Tele-
vičius, buvo skirta svarstymams, 
kokia menine raiška gali užsiim-
ti neįgalieji, ar tai reikalinga bei 
kokią naudą tai teikia.

Žiūrovai buvo kviečiami at-
sakyti į klausimus, ar meninė 
raiška gali būti neįgaliųjų inte-
gracijos į visuomenę priemonė, 
kokios bendros meninės raiškos 
veiklos gali suvesti įgaliuosius 
su neįgaliaisiais ir ką jie galėtų 
kurti kartu.

Kiti specialieji seansai bus 
skirti pabėgėlių, smurto prieš 
moteris ir kitoms temoms. 

Socialiai atsakingas „Kino pavasaris“ 
Tinklalapyje kinopavasaris.lt rašoma apie tai, kad šiemet 
itin ryškiai savanorystę akcentuojantis „Kino pavasaris“ 
savo programoje vėl atras erdvės socialiniams bei edukaci-
niams projektams. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Humoristas Paulius Ambrazevi-
čius mano, kad kuo daugiau mes 
šnekėsime ir matysime neįgalių 
žmonių, jiems patiems bus įdo-
miau ir geriau. „Man įdomu, kaip 
neįgalūs žmonės jaučiasi, kai 
bandoma jų nepastebėti“, – sa-
ko jis. Pasak P. Ambrazevičiaus, 
humoras gali spręsti prob lemas, 
atkreipti dėmesį į jas, bet pir-
minė jo funkcija išlieka prajuo-
kinti. „Kai kurie žmonės to ne-
supranta, jiems atrodo, kad hu-
more visada turi slypėti kokia 
nors gilesnė mintis“, – pabrėžia 
humoristas.

Vis dėlto, jo nuomone, Lietu-
voje daug kam dar atrodo, kad 
nuolatinis ar dažnas juokavi-
mas yra kvailumo, silpnumo po-
žymis: jei tu juokauji, vadinasi, 
giniesi arba nori ką nors įžeisti.

Didžiojoje Britanijoje nor-
malu, jei automobilius stabdan-
tis policininkas pasisveikina, pa-
sako kokį nors pokštą ir tik ta-
da rimtai pradeda klausinėti, ko 
reikia, pasakoja P. Ambrazevi-
čius. „Jei Lietuvoje ką nors pa-
našaus išgirstum iš policininko, 
galvotum, kad reikia bėgti, nes 
kažkas ne taip. Bet man atrodo, 
kad juokauti reikia visada, visur 
ir iš visko. Vienintelis dalykas – 
tai darai arba juokingai, arba ne. 
Gali juokauti apie vaikus, mėto-
mus į šulinius, bet tai daryti rei-
kia atsargiai, suprantant, kokia 
tai jautri tema“, –  savo nuomo-
ne dalijasi humoristas.

Psichologas Kęstutis Dragū-
nevičius mano, kad negalima 
imti ir uždrausti juokauti apie 
vieną ar kitą dalyką, bet sutin-
ka, kad tai daryti reikia atsargiai, 
jaučiant ribas. Be to, pastebi jis, 
humoras neprivalo būti morali-
nis dalykas, neturi būtinai bū-
ti naudingas, kitaip jis pavirs į 
paskaitėlę. „Kita vertus, humo-

ras padeda spręsti problemas, 
ypač jei kalbėsime apie humorą 
politikoje. Politikams naudinga, 
kai apie juos kalba humoristai. 
Tada politikai mato, kokios gali 
sulaukti reakcijos“, – pastebi jis.

Anot K. Dragūnevičiaus, An-
trojo pasaulinio karo metais 
amerikiečiai išleido propagan-
dinę reklamą apie pilnapadys-
tę, kurioje buvo sakoma, kad tie, 
kurie apsimeta pilnapadžiais, 
siekia išvengti karinės tarnybos. 
„Vienas žmogus pasipiktino, nes 
jam buvo neleista dėl pilnapa-
dystės tarnauti armijoje. Nors 
juokelis atrodo nekaltas, kartais 
mes tiesiog nenumatome, kaip 
humoras gali užgauti žmogų“, – 
primena jis.

P. Ambrazevičius atkreipia 
dėmesį, kad labai dažnai humo-
re vadovaujamės kliše, jog juo-
kauti apie skaudesnes temas ar 
negalias gali tik tie, kurie patys 
yra neįgalūs. Jis prisimena, kad 
kartą viename „Atviro mikrofo-
no“ vakare dalyvavo Aistė Kru-
šinskaitė – mergina, kuri visą 
gyvenimą buvo aktyvi, sporta-
vo, žaidė krepšinį ir patyrė trau-
mą. „Dabar ji sėdi neįgaliojo ve-
žimėlyje. Kai ji pradėjo pasakoti 
apie neįgaliuosius, apie jų gyve-
nimą, iš pradžių buvo šiek tiek 
nejauku, nes mes prie to neį-
pratę, bet vėliau publika tiesiog 
sprogo“, – pasakoja humoristas.

K. Dragūnevičiaus nuomo-
ne, humoras padeda atsitolin-
ti nuo įvairių situacijų, į jas pa-
žvelgti kitu kampu, o pasijuokti 
iš sunkių situacijų gali tik išmin-
tingas žmogus.

„Mano tėvai labiau mėgsta 
rusų humoristus, tai yra kartų 
skirtumas. Seni žmonės mėgsta 
šokti pagal savo jaunystės muzi-
ką, lygiai tas pats yra ir su humo-
ru“, – priduria P. Ambrazevičius.

Ar juokauti apie neįgalumą gali tik 
neįgalieji?

Živilė Kropaitė LRT radijo laidoje „Kita tema“ pašnekovus kal-
bina apie tai, ar galima juokauti tokiomis jautriomis temomis, 
kaip negalia. 

Sergančių vaikų 
nuotraukos nepaliko 

abejingų
Našlaičių kančios sujaudino 

visuomenę. Viename socialinia-
me tinkle įsteigta grupė „Tu jam 
reikalingas“, kurios nariai sten-
giasi padėti globos namuose au-
gantiems ligoniukams. Šis pro-
jektas skirtas būtent hidroce-
falija sergantiems našlaičiams.

Anot projekto aktyvistės Je-
katerinos Dementjevos, nacio-
nalinėje duomenų apie našlai-
čius ir be globos likusius vaikus 
bazėje buvo rasti 250 vaikučių, 
sergančių hidrocefalija. Iš nuot
raukų buvo galima padaryti iš-
vadas: vieni serga pačia sun-
kiausia forma, kai padėti jau ne-
įmanoma, kiti buvo gydomi, bet 
nepakankamai, trečiai mažylių 
grupei kuo skubiau reikia su-
teikti medicininę pagalbą. „Pa-
mačiau porą nuotraukų, tiesiog 
baisių. To ir Afrikoje jau nepa-
sitaiko“, – sako J. Dementjeva. 

Sankt Peterburgo labda-
ros organizacijos „Perspekty-
vos“ atstovė Svetlana Mamo-
nova pripažįsta: „Mūsų inter-
nate yra hidrocefalija sergan-
čių paauglių. Jei jiems dar kūdi-
kių namuose būtų buvęs skirtas 
gydymas, šių berniukų ir mer-
gaičių gyvenimas būtų susi-
klostęs daug sėkmingiau. Lai-
kas prarastas, jiems padėti ne-
begalime.“

Reikia išardyti ydingą 
sistemą

J. Dementjeva teigia, kad 
nacionalinėje duomenų bazėje 
žiūrint nuotraukas, galima ma-
tyti įvykdyto nusikaltimo isto-
riją. Vaikutis fotografuojamas 
vos 6 mėnesių, patekęs į kūdi-
kių namus, kita nuotrauka – po 
pusmečio ir t. t. Aiškiai matyti, 
kaip didėja kūdikio galva, bet 
nieko nedaroma. Jei ligonis aug-

tų namuose, tėvai keltų triukš-
mą, ieškotų pagalbos medicinos 
įstaigose.

Projekto „Tu jam reikalin-
gas“ tikslas – pastebėti sergan-
čius našlaičius ir padėti jiems, 
nesvarbu, kokiame regione, ko-
kiuose globos namuose jis aug-
tų. Jau susitarta su Maskvos 
medikais, kad jie padės. Tik 
vėl problema: pagal galiojančią 
tvarką Maskvos ligoninėse gali 
būti gydomi tik sostinėje regis-
truoti vaikai. Jei jie atvykę iš ki-
tur, reikia jų apskrities sveika-
tos priežiūros biurokratų krei-
pimosi į sveikatos ministeriją, 
kad suteiktų kvotą „svetimam“ 
ligoniukui gydyti.

Dar viena netikėta problema 
tapo surinkti informaciją apie 
tai, kokiuose globos namuose 
įvairiuose regionuose yra pri-
glausti hidrocefalija sergantys 
vaikai. Atrodytų, kad juos slepia, 
apgyvendina kuo toliau ir nebe-
nori nieko daryti jų labui. J. De-
mentjeva teigia, kad bandant 
nustatyti tikslų ligonio adresą 
jiems tenka parašyti tūkstan-
čius laiškų. Statistika tokia: val-
dininkai atsako maždaug į vieną 
laišką iš 50ties.

Ar ginčai ir diskusijos 
padės sergantiems 

našlaičiams?
Paviešintos sergančių naš-

laičių istorijos sukėlė tikrą au-
drą visuomenėje. Stengiamasi 
sekti konkrečių vaikų likimą ir 
žiūrėti, ar pavyks juos išgelbė-
ti. Dėl Aliošos iš Vologdos buvo 
sukviestas konsiliumas, tarta-
si, koks gydymas jam gali būti 
taikomas.

Daug kalbama apie baudžia-
mąją atsakomybę. Anot teisi-
ninkų, ne tik gydytojai, bet ir 

globos namų darbuotojai turės 
atsakyti, jei bus įrodyta, kad jie 
nesuteikė pagalbos kenčian-
tiems, nepasirūpino tinkamu 
gydymu ir dėl to liga progre-
savo. Galima pritaikyti ir kitą 
baudžiamojo kodekso straips-
nį: dėl palikimo gyvybei ir svei-
katai pavojingoje situacijoje, kai 
asmuo pats savimi negali pasi-
rūpinti.

Įvairių profesijų specialis-
tams dabar tenka aiškintis ir 
įrodinėti, kad padarė viską, kas 
jų valioje. Jie dažnai prašo žur-
nalistų nedaryti iš šios tragiš-
kos ligos sensacijos. Kartais hid
rocefalija gydoma operuojant 
galvą, bet ši operacija yra labai 
rizikinga, ligoniai dažnai mirš-
ta. Net ir pavykus liga nebūtinai 
sustabdoma.

Viena aišku: kenčiančių dėl 
hidrocefalijos našlaičių istori-
jos atkreipė visuomenės dėme-
sį į šią ligą. Bent vieną straipsnį 
šia tema perskaitę tėveliai tik
rai įsidėmėjo, kaip svarbu ati-
džiai stebėti savo augantį vai-
kutį. Neurochirurgas Aleksejus 
Kaščejevas perspėjo, kad apie 
besivystančią hidrocefaliją ga-
li pranešti visai nekalti simpto-
mai: padidėjęs mieguistumas ar 
ilgas verkimas, regėjimo sutri-
kimas, vėmimas (ypač rytais), 
augimo sutrikimai ir, be abejo, 
didėjanti galva. Kitaip nei suau-
gusiems, vaikų hidrocefalija vi-
suomet pasireiškia kaukolės ap-
imties didėjimu. Rodos, sunku 
nepastebėti nenormaliai padi-
dėjusios galvos, ir vis tiek daug 
vaikų per vėlai patenka pas gy-
dytojus. Rezultatas: įvairūs vys-
tymosi sutrikimai, taip pat ir 
protiniai. 
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BAlikienė

Kankina artritas ar sportuo-
dami susižeidėte sąnarį? 

Daktarai jau greitai gydys jus 
naudodami 3D spausdintuvus. 
Tyrėjų komanda iš „Wallenberg 
Wood Science Center“ Švedijoje 
sėkmingai atspausdino kremz-
linį audinį, sukūrę rašalą, kurio 
sudėtyje yra žmogaus ląstelių. 
„Trijų dimensijų biospausdini-
mas – tai technologija, kuri su-
kels revoliuciją audinių kūri-
me ir regeneracinėje medicino-
je“, – teigė tyrimui vadovaujan-
tis mokslininkas Paulas Gaten-
holmas.

Galbūt ateityje 3D būdu at-
spausdinti implantai padės gy-
dyti pažeistas ausų, nosies, ke-
lių ir sąnarių kremzles, kurios 
pažeistos savaime negyja. „Šiuo 
metu mes kuriame ausis ir nosį, 
nes šias kūno dalis gydytojams 
itin sunku gydyti“, – kalbėjo P. Ga-
tenholmas.

Mokslininkų komanda paaiš-
kino, kodėl anksčiau atspausdin-
tos kūno dalys su žmogaus ląste-
lėmis neišlaikydavo formos. Pir-
miausia reikėjo sukurti rašalą, 
kurio sudėtyje būtų gyvų žmo-
gaus ląstelių – taip atspausdin-

tos kūno dalys gali išlaikyti for-
mą. Norėdami sukurti tokį ra-
šalą, tyrėjai į jo sudėtį pridėjo 
chondrocitų – ląstelių, kurių rei-
kia kremzlėms susidaryti.

Nors tyrėjų komandai pavy-
ko sėkmingai 3D būdu atspaus-
dinti audinių pavyzdžius ir juos 
implantuoti į pelių kūnus, ku-
riuose audiniai išgyveno ir sėk
mingai augino kremzlių audinį, 
tačiau dar reikia atlikti daug ty-
rimų prieš metodą taikant  žmo-
nėmis.

„Bičiulystės“ ir  
www.technologijos.lt inf.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Kremzlinį audinį bus galima 
atkurti 3D spausdintuvu 

Suteikė vilties vandenės 
kamuojamiems

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt
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Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Pieniškas pienės pūkas – 
(Pakilo, pianiškai plaukia,
Paliko pilką palaukę)
Raibuliuojantis rūkas.

***
Vakarėja, volungė verkia:
  – Vai!
Ne, neužmirštuolės nepamiršai!..

***
Mėlyni magiški miražai – 
Vaivoruojantys vitražai.
Gaudžianti galybė gamtos,
Laumžirgiu lekia laumė laukuos...

Žiedo refleksija

Žėri žavingos žvakės,
Veria violetinės versmės.
Žiedas žengia žiedu...
Plasnoja purpuro plaštakės – 
Keturlapių korių kekės.

Ach, alyvų aromatas!..

***
suraižytas dangus, 
mėlynos gėlės – 
irisų lietus – 
grožėtis... 

iškeliavo ir vėl
brėžis tolyn
balionų erdvėj –
nesulaikyt...

paukštis klykiantis
miega žolėj,
stebuklas gimstantis – 
susijungs krantai...

gėrimas

Porceliano puodelis –
Popietės prabanga.

Gardžiai garuoja
Grožio gurmanui

Balintas burtas,
          kvapnus...
          klampus...
          kreminio košimo,
          minkšto medaus maišymo
Sodrus skambėjimas.

Provokuoja proga paragauti...
Pabunda pagunda paskanauti...

Gyvenimą gardžiai gerti!..

***
krinta blakstiena –
brūkšnys
mėnesiena
naktis

kas nukris?
niekas nežino
ryto vyturys
suriko

blėsta
nakties tamsuma – 
brėkšta,
gaivi rasa...

akimirka – 
tyla miršta,
žvilgsnio kalbà –
su(si)tinka.
 
išaušta dangus
nubunda žmogus.

neuŽmirŠtuolė

Mėlyni žiedai 
Įsigėrę vyzdžiai –
Akys lyg plaštakės

Stebi mėlynakės
Nenuleistos sargės
Pilnos pievos jų – 
Mėlynai 
 Mylinčių
  Akių

***
žemyn į gėlių pievą, 
žemyn nuo krioklio
 į kristalų gėlą,
gilyn į upės tėkmę – begalinę,
 ji teka visą amžinybę...

gilyn po žemės grumstais, 
 uolų sluoksniais,
kur susitinkam mes bemoksliai –
 mezgasi vijokliai

širdim prabilę,
vienas kitą išpažinę
erdvėje be ribų,
realybėje minčių

elvina Baužaitė 
Kaunas 

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Kur jūs, mano vaikystės pa-
vasarinės balos? Užuodžiu 

rūgštoką dumblo kvapą, vėl re-
giu vandenyje besislapstančią 
varlyčių šeimynėlę ir jį: tą didelį, 
raudonom kojinėm besipuikuo-
jantį medžiotoją – gandrą. Ilgas 
snapas uoliai ieško pietų. 

Pagarbiu atstumu sekame 
paukštį. Mūsų akimis, jo snapas 
milžiniškas – o jeigu įžnybtų? 
Mes – dvi pirmokės: Danutė ir 
aš. Įsidrąsinam. Danutė praplyš-
ta: „Gandrai gandrai, ga–ga–ga.“ 
„Tavo pati – ragana“, – pritariu. 

Gandras pakelia galvą. Nu-
tylame. Laukiame, gal sukleke-
tuos? „Žiūrėk, – sušunku ir vi-
kriai sučiumpu ant bato užšoku-
sią varlę, – paduok jam.“ Bet Da-
nutė pasipurto, lūpos iškreiptos 
pasibjaurėjimo, rankas slepia ki-
šenėse. Suprantu ir imu pamažu 
sėlinti prie gandro. Žingsnelis po 
žingsnelio. Laikas sustoja. Per-
nykštės žolės kupstas, klastingai 
uždengęs akmenėlį, supina mano 
kojas ir klumpu nosimi į balos pa-
kraštį. Šokoladinė košė trykšteli 
fontanu, išsigandęs paukštis iš-
skleidžia sparnus ir pakyla virš 
pievos. Išgirstu draugės juoką, 
staigiai pašokusi pajuntu drėgmę: 
bala mane dosniai apdovanojo.

„Kas dabar bus? – pradedu 
žliumbti. – Gausiu į kailį...“ Danu-
tė surimtėja: „Einam pas mane, 
išsidžiovinsi.“ Apsižvalgau, kur 
dingo varlė, bet nėra gandro, ne-
reikia ir varlės.

Draugės namuose sukiojasi 
jos brolis Kęstas. „Gal Gražkė su 
kiaulėmis voliojosi?“ – stebisi pa-
matęs mane. „Ne, – skubu atsa-
kyti, – tik norėjau paduoti gan-
drui varlę.“ Kęsto akyse sužiba 
linksmi žiburėliai: „Matėt gan-
drą?“ Palinksim galvom. „Ar jis 
skrido?“ – „Ne, – purtom kasas. 
– Jis vaikščiojo, ieškojo varlių.“ 

Brolis nelauktai sušunka: 
„Negalima žiūrėti į vaikštantį 
gandrą!“ – „Kodėl?“ – nesupran-
tame. – „Jūs abi liksite antrus 
metus, neperskrisite į antrą kla-
sę. Žiūrėti galima tik į skrendan-
tį gandrą.“ – „Bet mes neturime 
dvejetų“, – prieštarauja broliui 
Danutė. – „Nesvarbu“, – griežtai 
nukerta Kęstas. – „Pamatysite, 
man irgi taip buvo“, – paskelbia 
nuosprendį iškeldamas pirštą. Jis 
didelis, jam septyniolika metų, jis 
mokosi septintoje klasėje ir viską 
žino. Mes pasižiūrime viena į kitą, 
po to sutartinai imame bliauti...

Keltas sudreba ir prisišvar-
tuoja prie krantinės. Sugrįžtu 
iš vaikystės sapno. Atplaukėme. 
Esame Šiaurės Afrikoje, Maroko 
karalystėje. Voyage voyage (ke-
lionė, kelionė) prasideda... Vyks-
tame į Volubilį – istorinį Maroko 
miestą. Tai geriausiai išsilaikęs 
Romos imperijos miestas Šiau-
rės Afrikoje, įtrauktas į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. 

Diena slepia šypseną, retkar-
čiais purkšteli šaltas lietutis, vė-
jas kutena kaktusų pinigėlius, 
tad stebimės oro permainom. 
Palikę autobusą žingsniuojame į 
buvusį imperijos miestą. Nedaug 
jo belikę, XVIII a. kolonos ir mar-

Volubilio gandrai

muras išvežti ir panaudoti Mek
neso miesto vartų ir rūmų staty-
boms. Mano dėmesį patraukia 
gandrai. Volubilio gandrai. Susi-
sukę lizdus ant buvusios bazili-
kos kolonų, paukščiai ramiai tu-
pi. Balandžio pabaiga, o jie dar 
Afrikoje. Šalia atsiranda gidas. 
„Jie čia gyvena. Vietiniai. Kaip ir 
mes“, – šypteli. 

Jaučiu, kaip akyse tvenkiasi 
ašaros: jūs nesugrįšit į Lietuvą, 
auginsite čia vaikus. Pamiršite, o 
gal jau pamiršote kelią į namus? 
Kaip ir mūsų vaikai, lekiantys už 
jūrų marių. Ir ar jie besugrįš, ar 
kalbės lietuviškai?

Dairausi aplinkui: didžiuliai 
akmenys svetingai kviečia pri-
sėsti ir pasiklausyti rytietiškų 
pasakų, kurias seka aukštos žo-
lės. Jų klausosi laukinės gėlelės, 
pasipuošusios gelsvom, mels-
vom, rausvom suknelėm, agavos 
tiesia pirštus pasisveikinti, kvie-
čia susipažinti nematyti krūmai. 
Nematau balų, nešokinėja varly-
tės. „Čia Afrika“, – šnabžda me-
džiai. Atsisveikindama pamoju 
ranka Volubilio gandrams, nes 
nemoku arabiškai pasakyti: „Li-
kit sveiki.“

Gražina ČekAViČienė
Jonava

Volubilio gandrai.
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