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Integracijos keliu

Neįgaliųjų teises ginančių organizacijų, kitų suinteresuo-
tų įstaigų ir institucijų atstovai buvo pakviesti į Lietuvos 
neįgaliųjų forumo (LNF) narių parengtą šešėlinės (alter-
natyvios) ataskaitos apie tai, kaip mūsų šalyje įgyven-
dinama Jungtinių tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvenci-
ja, pristatymą. Atskleista nemažai skaudulių, kai kurie 
iš jų, pasak pranešėjų, taisytini nedelsiant. 

Netrukus Motinos diena. Bene prasmingiausia kiekvie-
nam žmogui šventė. Šiemet ją ypatingai švęs ir Rūta 
Kupčinskaitė – prieš beveik pusę metų jai gimė dukrelė. 
Vaikai pasaulį išvysta kasdien, tačiau Rūtos atvejis pri-
lygsta nedideliam stebuklui – daugelis netikėjo, kad jai 
pavyks išnešioti kūdikį, buvo nemažai nuogąstavimų, ar 
jis gims sveikas. Tačiau dabar Rūta gali nedvejodama di-
džiuotis: jai pavyko!

(nukelta į 3 psl.)

Motinystė – labai artima ir natūrali... 

Šešėlinės ataskaitos pristatymas sulaukė nemažo susidomėjimo. 

Rūta Kupčinskaitė džiaugiasi  dukrele. 

Aurelijos Babinskienės nuotr.

Negalia –  
gyvenimo būdas

Apie R. Kupčinskaitę sužino-
jome 2006-2008 metais, kai te-
levizijos pradėjo pasakoti dau-
gelį sugraudinusią „stiklinės“ 
mergaitės istoriją. Ne kartą apie 
ją rašėme ir „Bičiulystėje“. Rūta 
turi įgimtą trapių kaulų ligą, dar 
vadinamą nebaigtine osteoge-
neze. Po daugybės kaulų lūžių, 
operacijų teko atsisėsti į neįga-
liojo vežimėlį. 

Atrodo, kad Rūtai sekasi vis-
kas, ko ji imasi ir pasiekia tai, ko 
panorėjusi, nepaisant skeptiškos 
aplinkinių nuomonės. „Gal tuo-
met, kai nustojau kreipti dėmesį 
į neįgalumą, ir ėjosi viskas kaip 
per sviestą. O į gyvenimą kabi-
nasi kiekvienas, taip ir aš. Jei ga-
li (sugeba) kiti, vadinasi, galiu ir 
aš.“ Rūta sako, kad negalia – ne 
bėda ar liga, tai gyvenimo būdas. 
Gyvenimą su negalia galima paly-
ginti su buvimu moterim. „Juk ne-

žinau, kaip jaučiasi vyrai, taip pat 
nežinau ir kaip jaučiasi įgalūs“, – 
svarsto moteris. Ji pasakoja, kad 
požiūris į negalią laikui bėgant 
keitėsi. Tam didelę įtaką padarė 
studijos Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, besirūpinant neįga-
lių studentų reikalais. 

Rūta sako, kad negalią pajun-
ta tik tuomet, kai dėl sniego nega-
li išeiti į gatvę ar susiruošus į ka-
vinę tenka „pabučiuoti“ laiptus. 
Grįžus namo, kur viskas pritaiky-
ta, neįgalumas išgaruoja, net vy-
ras apie jį pamiršta, kartais nesą-
moningai patraukia vežimėlį to-
liau nuo lovos – pamiršta, kad be 
jo žmona nepaeina. 

Motinystė nesunki  
su artimu žmogum

Dabar Rūta gyvena motinys-
tės rūpesčiais. Miglutei jau tuoj 
pusė metukų. „Mums tėvystė to-
kia artima... – sako moteris. – Kar-
tais sulaukiam kritikos, kad vien 

tik apie mažąją visos kalbos, 
nuotraukos ir veiklos, bet mes 
tėvai, mums tai gražu ir miela.“ 

Rūta sako, kad tėvystės iššū-
kiai nėra sunkūs tada, kai šalia 
yra artimas žmogus – jie viską 
daro kartu su vyru Tadu, net juo-
kauja, kad Miglutė turi 2 mamas. 
„Tuos ratukininkams neįvei-
kiamus darbus atlieka Tadas, o 
sauskelnėms pakeisti kojų tikrai 
nereikia.“ Rūta pasakoja, kad tė-
čio darbas yra nuprausti dukrą, 
jos – pamaitinti, o visa kita da-
lijamasi pagal galimybes. „Kol 
vaikelis mažas, reikia suprasti jo 
siunčiamus signalus, poreikius, 
vėliau viskas tampa paprasta. 
Puikiai susitvarkom.“ Dabar, kai 
Miglutė laiko galvytę, Rūta sako 
nusinešanti ją ten, kur nori, kol 
buvo mažytė, vežiojosi vežimė-
lyje, o į lauką eina visi kartu. Tik 

Šešėlinė ataskaita: neįgalieji 
diskriminuojami daugelyje sričių 

Šešėlinė ataskaita – 
alternatyva oficialiajai
LNF prezidentė Dovilė Juod-

kaitė priminė, kad kiekviena 
valstybė, ratifikavusi JT Neįga-
liųjų teisių konvenciją, JT Neįga-
liųjų teisių komitetui periodiškai 
privalo pateikti ataskaitą apie 
tai, kokių priemonių buvo imtasi 
įsipareigojimams pagal šią Kon-
venciją įgyvendinti ir kokios pa-
žangos pasiekta. 2016 m. balan-
dį JT Neįgaliųjų teisių komitetas 
svarstys oficialią Lietuvos atas-
kaitą apie Konvencijos įgyvendi-
nimą ir pateiks išvadas bei reko-
mendacijas, ką reikia daryti, kad 
būtų geriau užtikrinamos neįga-
liųjų teisės. 

Kiekviena šalis turi teisę pa-
teikti ir šešėlinę ataskaitą, ku-

rioje pilietinė visuomenė gali at-
skleisti klausimus, neaptartus ar 
netinkamai atspindėtus valsty-
bės ataskaitoje. Čia didelis vaid-
muo tenka neįgaliųjų organizaci-
joms. Šiuo metu JT yra pateikta 
21 oficiali ir 46 šešėlinės įvairių 
šalių ataskaitos (beje, Azerbai-
džanas yra pateikęs net 7 šešėli-
nes ataskaitas, Švedija – 5). 

Lietuvos šešėlinės ataskai-
tos rengimą ėmėsi koordinuoti 
LNF. Įvairių neįgaliųjų organiza-
cijų atstovai pateikė savo verti-
nimus, kaip laikomasi Konven-
cijos nuostatų užtikrinant neįga-
liųjų teises į prieinamumą, lygy-
bę prieš įstatymą, galimybes gy-
venti savarankiškai, būti ugdo-
mam, gauti tinkamas sveikatos 
paslaugas, dalyvauti politiniame 

ir visuomenės gyvenime ar dar-
bo rinkoje. Visose šiose srityse 
įžiūrima daug trūkumų.

Bendrijos „Viltis“ vadovė 
Dana Migaliova atkreipė dėme-
sį, kad nors oficialioje ataskai-
toje išsamiai aptarti galiojantys 
teisės aktai, niekur nepaminėti 
poįstatyminiai dokumentai ir jų 
įgyvendinimas. Nėra minimos 

kylančios problemos ir galimi jų 
sprendimo būdai. D. Migaliovos 
manymu, neįgalieji ar jiems ats-
tovaujančios organizacijos tik for-
maliai įtraukiamos į sprendimų 
priėmimus visuose valstybės val-
dymo lygmenyse (neveiksni Neį-
galiųjų reikalų taryba, labai mažai 
neįgaliųjų tarybų prie savivaldy-
bių ir pan.). Be to, daug neįgalių-

jų neturi galimybės išreikšti sa-
vo valios rinkimuose.

Sveikatos sistema –  
su spragom

Nemažai skaudulių esama 
sveikatos sistemoje. Šios sri-
ties ataskaitą rengusi VšĮ „Psi-
chikos sveikatos perspektyvos“ 
projektų vadovė Ugnė Grigaitė 
atkreipė dėmesį, kad nėra užtik-
rintas sveikatos paslaugų priei-
namumas visiems. Viena iš pro-
blemų – dar daug sveikatos prie-
žiūros įstaigų nepritaikytos ne-
įgaliųjų (ypač fizinę negalią tu-
rinčiųjų) poreikiams. LNF at-
liktas tyrimas parodė, kad dau-
giausia problemų kelia įvairių 
sveikatos priežiūros įrenginių 
(rentgeno, echoskopo aparatų, 
ginekologo kėdės ir kt.) nepri-
taikymas. Judėjimo negalią tu-
rintiesiems sunkiai pasiekiamos 
ir odontologo paslaugos. 

Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ukmergė: 

Akmenė:

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos sociali-
nė darbuotoja Laura Ki-
sielienė pasidalijo įspū-
džiais iš kilnios akcijos – 
sunkiai sergančių neįga-
liųjų lankymo ligoninėje.

Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugija jau ne 
vienus metus per didžią-
sias katalikiškas šven-
tes (šv. Kalėdas, šv. Vely-
kas ar Atvelykį) aplanko 
Ukmergės ligoninės slau-
gos ir palaikomojo gy-
dymo skyriuje gulinčius 
žmones. Ne išimtis ir šie 
metai. Iš anksto suderi-
nę laiką, paruošę mažas 

„...padovanok akimirką gerumo“

Veikla prasidėjo įkurtuvėmis, 
kelionėmis, kultūros renginiais 

dovanėles ligoniams bei 
skyriui, nuvykome pabū-
ti kartu su sunkiai ser-
gančiais, padėti slaugyto-
joms juos pamaitinti, iš-
tarti šiltą paguodos žodį... 
Gerumo akimirkos buvo 
kupinos atjautos, nuošir-
dumo, gailestingumo ir 
supratimo, kad ligai visi 
esame vienodi ir nežinia, 
kada pats gali atsidurti 
šiandien gulinčiojo vieto-
je. Draugijos moterys pa-
dovanojo sergantiesiems 
vaisių, sulčių, saldumynų, 
kai kurios netgi iškepė 
naminių pyragų, kad ga-
lėtų pradžiuginti ligonius. 

„Turime nepamirš-

ti vieni kitų, šiandien jie, 
o rytoj gal mes...“ – sako 
Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Zita Kviklienė, kalbė-
dama apie Ukmergės ligo-
ninėje slaugomus pacien-
tus. Dėmesys vienišiems, 
galbūt retai ar apskritai 
niekieno nelankomiems 
žmonėms, anot pirminin-
kės, yra ypatingai svar-
bus. Juk geras, šiltas žo-
dis taip pat gydo. 

Žinoma,  žmonėms 
reikia ne tik šventinio 
maisto, bet ir higienos 
priemonių. Jų draugijai 
parūpina rėmėjai vieti-
nių įmonių vadovai bei 

paramą atvežusi Šve-
dijos karalystės Skaros 
miesto labdaros organi-
zacija „Padėk mums, kad 
padėtume“. Šios organi-
zacijos nariai atgabena 
asmens higienos prie-
monių, sauskelnių, įklo-
tų. Dėkojame ir „Maisto 
banko“ fondui, neįgalie-
siems dosniai paaukoju-
siam jogurto.

Pabendravę su slau-
gos ir palaikomojo gy-
dymo skyriaus vedėja 
A. Čepeliene, vyriausią-
ja slaugytoja R. Šimie-
ne, suprantame, jog bene 
svarbiausia pagalba šia-
me skyriuje gulintiems 
pacientams – tai bendra-
vimas ir šiltas pokalbis... 

Draugijos tarybos na-
riai bei savanoriai nie-
kada negaili savo laiko 
ir mielai dalyvauja šioje 
tradicinėje akcijoje.

Norime pakviesti vi-
sus geros valios žmo-
nes nelikti abejingus ne-
įgaliesiems ir likimo nu-
skriaustiems mūsų vi-
suomenės nariams ir 
skirti jais besirūpinan-
čioms organizacijoms 2 
proc. savo metinių paja-
mų mokesčio. Taip nors 
simboliškai galime prisi-
dėti – padėti jiems įsigy-
ti klausos aparatus, insu-
lino pompą ar specialios 
paskirties medicininio 
inventoriaus neįgaliųjų 
slaugai. 

 Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Zofija Švažienė papa-
sakojo apie jau šiemet nu-
veiktus darbus. 

Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos Papilės 
padalinys persikėlė į reno-
vuotų Papilės kultūros na-
mų antrame aukšte esan-
čias šviesias 35 kv. m pa-
talpas. Padalinio vadovė 
Elena Vaičiuvienė jose su-
rengė įkurtuves. Šventi-
niame renginyje dalyvavo 
rajono meras Vitalijus Mi-
trofanovas, savivaldybės 
tarybos narė Zofija Pau-
likienė, Papilės seniūnas 
Antanas Vaičius. Su įkur-
tuvėmis visus pasveikino 
Papilės seniūnijos soci-
alinė darbuotoja J. Irnie-
nė, miestelio bendruome-
nės pirmininkė D. Joniš-
kienė, K. Narščiaus bibli-
otekos vedėja R. Karalie-
nė, pagyvenusių žmonių 
klubo „Atgaiva“ pirminin-
kė J. Strigūnienė ir neįga-
liųjų klubo „Parama“ pir-
mininkė I. Lingienė. Visi 
džiaugėsi naujomis patal-
pomis ir linkėjo sėkmin-
gos veiklos. 

Renginyje dalyvavo be-
veik visi padalinio nariai, 

rajono atstovai atsakinėjo 
į jų klausimus, papasakojo 
apie 2015 m. planus. 

Akmenės padalinys 
šiemetinę veiklą pradėjo 
nuo kelionės į Renavo ir 
Plungės dvarus. Prie kal-
votoje vietovėje įsikūru-

sio Renavo dvaro laukė 
gidė. Ji papasakojo apie 
buvusius dvaro šeiminin-
kus, priminė, kad kurian-
tis kolūkiams dvaras bu-
vo paverstas grūdų san-
dėliais. Dabar pastatas 
renovuotas, kvepiantis 

dažais, sudėtas parketas, 
atkurti sienų ir lubų pa-
gražinimai. Planuojama 
pagaminti dvaro klestėji-
mo laikotarpiui būdingus 
baldus. Graži kiemo ir so-
do teritorija dar nebaigta 
tvarkyti. Dvaro parke kas-
met organizuojama žibu-
čių šventė. Joje dalyvavo-
me ir mes. Šventėje kon-
certavo Mažeikių „Bočiai“. 
Mes, 53 šventėje dalyva-
vusieji akmeniškiai, prisi-
jungėme prie jų atliekamų 
dainų, kartu pašokome. 

Mūsų aplankytas Plun-
gės dvaras taip pat reno-
vuotas, bet dar ne visi kie-
me esantys statiniai su-
tvarkyti. Šis dvaras daug 
didesnis ir iškilmingesnis 
negu Renavo. 

Balandžio mėnesio vi-
duryje Naujosios Akme-
nės kultūros centre vyko 
22-oji humoro šventė „Juo-
kis“-2015. Humoristas iš 
Vilniaus Vaclovas Vičius 
mūsų draugijai atsiuntė 
20 kvietimų į šventę. Jie 
buvo skirti neįgaliesiems, 
padedantiems organizuo-
jant draugijoje vykstan-
čius renginius. 

Neįgaliųjų draugijos narės rūpinosi slaugomais ligoniais.

Mama, Mamytė, Motutė, Motinėlė, Sengalvėlė, Ma-
mulė, Mamulytė, Mamaitė, Mamyčiukė, Mamu-

čiukė, Mamužė, Mamužėlytė, Motinytė, Motulė, Mamu-
liukė – tokiais vardais vadiname brangiausią pasauly-
je žmogų. Prieš daugel metų vaikų žurnalas ,,Genys“ 
organizavo mokinių konkursą ,,Motinos vardas“. Jį 
laimėjo viena poetiškos sielos moksleivė, surinkusi 
ir surašiusi daugiau kaip 60 motinos vardo sinoni-
mų. Tiek pavadinimų neturi joks kitas Dievo ar žmo-
gaus kūrinys žemėje. Tik Motina – kiekvieno gimusio 
žmogučio Angelas Sargas. 

Vyro vaidmuo šioje žemėje yra daugialypis: jis yra 
gyvybės kūrėjas, bet kartu dažnai ir jos naikintojas 
(vyrų iniciatyva kyla karai, rasinės bei religinės žu-
dynės), įvairių prieštaringų politinių situacijų kūrė-
jas. Šviesaus atminimo a. a. kunigas K. Vasiliauskas 
rašo: ,,Įdomus reiškinys, kad dauguma vyrų pasiro-
dė neprincipingi ir negeri. O moterys, kurios buvo 
įtrauktos į Kristaus kančios istoriją, pasirodė nepa-
prastai garbingos ir taurios.“ Jų vardai: Marija, Mari-
ja Magdalietė, Veronika, Klaudija ir kt. Apie paskuti-
niąją ypatingai norėčiau pakalbėti. Klaudija – Ponci-
jaus Piloto žmona. Suvokdama savo beteisiškumą ir 
baimę būti nubausta, prieš pat Kristaus nuosprendį, 
miniai skanduojant: ,,Nukryžiuoti jį! Nukryžiuoti jį!“, 
ji išdrįsta nusiųsti savo vyrui laiškelį: ,,Tu nepadaryk 
visoje istorijoje baisiausio sprendimo.“ Ir tik perskai-
tęs savo žmonos laiškelį, Pilotas greitai sugudravo ir 
leido pasirinkti miniai, o jau buvo nusprendęs skelb-
ti nuosprendį savo vardu...

Ilgus amžius moteris buvo žeminama. Kiek daug 
jų žuvo kovodamos už lygias teises su vyrais (balsa-
vimo, aukštojo mokslo, turto paveldėjimo, vaikų auk-
lėjimo po skyrybų ir kt. srityse). Kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybės judėjimą dalyvavo daug moterų, 
bet ją pasiekus vyrai labai greitai pasidalijo įtakos 
sferomis. Džiugu, kad pamačiusios ,,vyrų silpnybes“, 
šiandien moterys lėtai, bet ryžtingai grįžta į politinį 
bei bendruomeninį mūsų gyvenimą. 

Kaip neprisiminti ir mūsų laikmečio Motinų Moti-
nos, partizanų vado Daumanto mamos, išauginusios 
Lietuvai keturis sūnus. Visi keturi po antrosios sovie-
tų okupacijos pasitraukė į mišką, tikėdamiesi Vakarų 
bei Amerikos pagalbos nelygioje kovoje ginant savo 
krašto laisvę. Laimindama savo sūnus šiai aukai moti-
na paprašė: ,,Tik neatimkite savo gyvybės patys.“ Ji ži-
nojo, kad savižudybė bet kokiomis aplinkybėmis yra 
nepateisinama. Trys jos sūnūs buvo žiauriai nužudy-
ti. Daumantas, KGB agentu tapusio draugo išduotas, 
buvo nušautas netoli Pažėrų kaimo. Nuvažiavau nu-
silenkti ir padėkoti tam žmogui. Buvo vasaros vidu-
rys. Stovėjau jo žūties vietoje, iš trijų pusių apsupta 
darniai siūbuojančių rugių lauko, ir vėl prisiminiau 
Daumanto Motiną, kuri slapčia atėjo į jo žūties vie-
tą ir į nosinaitę įsidėjo sūnaus krauju sulaistytų že-
mių saują. Su tuo ryšulėliu keliavo per žmones. Teko 
slapstytis. Taip Motina pateko į mano draugės (kuri 
papasakojo man šią istoriją) tėvų šeimą ir tapo jos 
aukle. Baisu prisiminti ir tas Motinas, kurios maty-
damos savo žiauriai nužudytų sūnų prie bažnyčių su-
mestus kūnus, turėjo apsimesti jų nepažįstančios...

Belieka tik pasidžiaugti, kad augame ir gyve-
name laisvoje šalyje, kad mūsų jaunosios mamy-
tės net dvejus metus gali auginti savo vaikus na-
muose. Keičiasi požiūris ir į vienišas mamas. Man 
gera, kad mūsų šaliai vadovauja prezidentė, kuri 
kaip geroji motina savo išmintimi saugo mus nuo 
įvairių negandų...

Visas pasaulis  
ant Motinos rankų

Apie tai,
kas

jaudina

Akmeniškiai įsiamžino Plungės dvaro fojė.
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Esu 23 metų, turiu nedidelę 
negalią. Man rūpi, ar neįga-
lieji bus šaukiami atlikti pri-
valomosios karinės tarnybos? 
– klausia skaitytojas E.M. iš 
Vilniaus. 

Pagal Krašto apsaugos mi-
nisterijos patvirtintą tvarką, 
nuo karo prievolės (taigi ir nuo 

Klausėte – 
atsakome

Neįgalieji nuo karinės 
tarnybos bus atleisti

šaukimo į privalomąją tarnybą) 
yra atleidžiami neveiksnūs as-
menys; neįgalieji; asmenys, pri-
pažinti netinkamais tarnybai 
dėl sveikatos. Taip pat priva-
lomoji karinė tarnyba, be kitų, 
bus atidedama asmenims, pa-
skirtiems vieninteliais neįga-
laus asmens globėjais ar ribotai 

veiksnaus asmens rūpintojais. 
Seimui patvirtinus Valsty-

bės  gynybos  tarybos sprendi-
mą nuo šių metų pradėti šauk-
ti jaunuolius į devynių mėnesių 
nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą, pirmąjį šaukimą 
planuojama pradėti jau gegu-
žės mėnesį.

mieste Tadui daug sunkiau, nes 
jei seniau reikėdavo nuo bordiū-
ro nukelti vieną Rūtą, tai dabar – 
visą „sąstatą“. Tačiau juk prie vis-
ko galima prisitaikyti.

„Jei kur išvykstam, kur nėra 
pritaikymų, tada pasijaučiu blo-
ga mama, nes negaliu pasirūpin-
ti vaiku taip, kaip namie“, – sako 
Rūta. Sunku pasakyti, kaip bus 
vėliau, kai Miglutė pradės bėgio-
ti, bet tėveliai įsitikinę, kad tikrai 
pavyks prisitaikyti ir susitvarkyti 
su iššūkiais. Rūta prisimena da-
bar jau a.a. Rasos Godliauskie-
nės žodžius: „Mūsų vaikai yra ne 
tokie kaip visi, juose yra kažkas 
ypatingo, jie priima mus, mamas, 
tokias, kokias esame, ir prisitaiko 
prie mūsų, ratuotų.“ Rūta pavirti-
na, kad tai tikra tiesa – kol Tado 
nėra namuose, Miglutė žino, kad 
jos niekas nepanešios, todėl jai 
tinka ir pasūpavimas sėdint, bet 
kai grįžta tėtis, pajunta, kad tuoj 
bus galima pasiprašyti ant ran-
kų ir viską apžiūrėti iš aukštai.

Žaisliukai, drabužėliai – 
savomis rankomis 

Tiesa, neišvengta ir streso: 
dar ligoninėj kilo panika, kaip 
reikės susitvarkyti, nes ten ne-
buvo jokių pritaikymų. Pirmuo-
sius motiniškus darbus atliko Ta-
das: prausė, rengė, liūliavo... Grį-
žus namo, viskas pasidarė daug 
paprasčiau, bet dar kokią savai-
tę Rūta sako jautusi įtampą. Bu-
vo taip baisu myluoti mažą mer-
gytę, vis prieidavo prie lovelės 
pažiūrėti, ar tikrai ji yra, o Tadas 
vis kartojo: „Na va, matai, sakiau 
kad turėsim gražią dukrą.“

Rūta pasakoja, kad įvairias la-
vinimo priemones jie daro pa-
tys – jos labai brangios, o nau-
dojamos vos kelis mėnesius, 
tad Miglutei tėveliai viską kuria 
savo rankomis. Neseniai Tadas 
sukonstravo palapinę su vidu-
je kabančiais žaisliukais, lavi-
nimo kilimėlį iš šildymo siste-
mos vamzdžių, o dabar abu da-
ro naują lovelę, kuri būtų pato-
gi ir mamai, ir dukrytei, nes sė-
dint vežimėlyje paguldyti vaiką 
į standartinę neįmanoma. „Pa-
talynė, žaisliukai, drabužėliai – 
visa tai mūsų pačių pasiūta, pa-
gaminta“, – sako Rūta. Ji svajoja 
ateityje nusipirkti gerą siuvimo 
mašiną, tuomet dukrytė galės 
džiaugtis nuostabiomis mamos 
siūtomis suknelėmis. 

Nėštumas –  
sunkus darbas

Rūta pasakoja, kad noras tu-
rėti vaikų neatėjo per vieną die-
ną. Pradėjus draugauti su Tadu 
nusprendė pasidaryti visus rei-
kiamus tyrimus ir sužinoti, ar 

Motinystė – labai 
artima ir natūrali... 

(atkelta iš 1 psl.)

iš viso galės turėti vaikų. Pasak 
jos, santuoka – rimtas žingsnis 
ir čia neturi likti dvejonių. Pra-
dėjo lankytis Santariškių geneti-
kos centre. Kol iš Ispanijos atėjo 
tyrimų rezultatai, reikėjo laukti 
pusę metų. Jie labai nenudžiu-
gino... Tačiau Tadas pasakė: „O, 
50% tikimybė, jog nepaveldės 
blogojo geno, yra labai daug, to-
dėl mes turėsime sveiką vaikutį.“ 
Vėliau bandė sužinoti, iš kur tas 
Rūtos blogasis genas, todėl ty-
rėsi ir jos tėvai. Buvo nustatyta, 
jog jis atsirado atsitiktinai. Tuo-
met ir dvejonių neliko. Bandys. 
Moteris pasakoja, kad po vestu-
vių pradėjo ruoštis – sveikas gy-
venimo būdas, daug daržovių ir 
gryno oro, labai domėjosi nėštu-
mu, konsultavosi. 

Rūta sako, jei ne vyras, vargu 
ar būtų ryžusis tokiam „darbui“, 
nes Miglutę nešiojo abu – „aš ją 
pilvuke, o jis – mane kartu su 
pilvuku. Bet tėvystei buvom pa-
siruošę, žinojom, kas laukia. Ta-
das visuomet mane palaikydavo, 
suprasdavo. “ 

Moteris prisimena, kad būda-
vo tokių akimirkų, kai visai netu-
rėjo jėgų, vien nueiti į tualetą ar į 
dušą su didžiuliu arbūzu paširdy 
atrodė didelis darbas. Nuo nėš-
tumo pradžios iki penkto mėne-
sio ją labai pykino, o nuo šešto-
jo, galima sakyti, teko vien gulė-
ti. Tačiau nepaisant visko, išne-
šiojo vaiką iki numatytos gim-
dymo dienos. 

Rūta pasakoja, kad ne kartą 
teko susidurti su daktarų nuos-
taba, sutrikimu pamačius neįga-
lią mamytę... Net, pavyzdžiui, pa-
sisverti nebuvo kaip. Girdėjo ir 
liūdnų prognozių. Rūta sako vi-
sur eidavusi su Tadu, jo griežtas 
žvilgsnis neleido niekam suabe-
joti būsimu stebuklu... 

Problemos – finansinės 
Vis dėlto Rūta neslepia, kad 

sunkumų būnant mama taip pat 
esama. Pasak jos, pagrindinės 
problemos – finansinės. Vaiku-
čių „rakandėliai“ kainuoja tikrai 
nemažai, o neįgaliai mamai jų 
reikia daugiau: vystymo stalas, 
vaikštynė, net lovelė turi būti 
specialūs, kad būtų patogu pri-
važiuoti su vežimu. „Didžiausia 
problema, jog norint išeiti moti-
nystės atostogų, reikia turėti dar-
bą, o jei ir dirbi, tai su tokiu dar-
bingumu kaip mano, didelės pa-
šalpos negausi...“ Rūta pasakoja, 
kad vyras turėjo palikti darbą ir 
nuo šešto nėštumo mėnesio rū-
pintis savo šeima. Dabar, kai jau 
Miglutė praaugo, jis galėtų pra-
dėti dirbti, tačiau neramu – kaip 
būtų, tarkim, susirgus vaikui. 
Juk net į kieme esančią polikli-
niką viena jo nenusineštų. Išei-
tis – auklė, tačiau tokiai praban-
gai reikia „prabangiai“ gyventi. 
Pasak Rūtos, dažnas pasakys 
„taigi gauni pašalpą“, tačiau juk 
ji skiriama neįgaliojo poreikiams 
tenkinti, o už vaiką mokama vos 
20 eurų, kurių net savaitės saus-
kelnėms nepakanka.

„Laimei, turiu vyrą, suprati-
mą, palaikymą, tačiau negalime 
sau daug leisti“, – sako moteris. 
Rūtos manymu, tokių mamų, 
kaip ji, turinčių vaikučius, ne-
daug, joms galėtų būti numaty-
ta finansinė pagalba bent jau pir-
mus motinystės metus, neatsi-
žvelgiant į tai, ar jos dirbo, ar ne.

Rūta pabrėžia, kad motinys-
tė jai suteikia pilnatvės jausmą. 
„Dabar mes esam tikra šeima, – 
sako moteris. – Tačiau tai – atsa-
kingas žingsnis. Motinystę rei-
kia planuoti turint mylimą žmo-
gų, su kuriuo tikrai jausiesi sau-
giai, nepaisant visų sunkumų, 
iškylančių auginant vaiką, kuris 
visuomet palaikys ir nepaliks.“ 
Rūtos istorija parodo, kad tai 
tikrai įmanoma. 

Emilija STONKUTĖ

Tadas rūpinasi žmona Rūta ir dukrele Miglute. 

Marijampolė: 

   Laiške „Bičiulystei“ Mari-
jampolės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Li-
na Cvirkienė papasakojo apie 
įdomią kultūrinę popietę Sas-
navos bendruomenės namuose, 
Marijampolės savivaldybėje. Ją 
organizavo Sasnavos kultūros 
darbuotojai. 

Renginį „Pavasaris vėju at-
eina...“ pradėjo Sasnavos pa-
grindinės mokyklos ir laisva-
laikio salės pasakos teatras 
„Jaunuolynas“ (režisierė Biru-
tė Labutytė, choreografė Lore-
ta Dambrauskienė). Jo nariai 
vaidino spektaklį „Kiškis drą-
suolis“, į kurį įtraukė ir kitus 
renginio dalyvius bei žiūro-
vus. Tautkaičių laisvalaikio sa-
lės dramos studija „Gegniukai“ 
(režisierė Edita Grinienė) su-
vaidino spektaklį „Nėrinių pa-
saka“. Gražius romansus susi-
rinkusiesiems dovanojo Mari-
jampolės pagyvenusių žmonių 
draugija „Javaja“ (vadovė Jani-
na Cinaitienė, muzikos vadovas 
Antanas Žukauskas). 

Teatras,  
poezija,  
dainos  

susiliejo į 
vieną dermę

Šioje gražioje šventėje pa-
sirodė ir Marijampolės savi-
valdybės neįgaliųjų draugijos 
folkloro ansamblis „Gija“ (vado-
vė Danė Jančienė). Ansamblie-
čiams akordeonu akompanavo 
D. Jančienė, smuikeliu – Juozas 
Algirdas Jančas. 

Ansamblio nariai su gražiau-
siomis eilėmis pristatė kiekvieną 
dainą. Jiems koncertuojant sa-
lėje sukosi poros. Solo dainavo 
ansamblio narys Juozas Prič-
kaitis, savo dainose išaukštinęs 
mūsų mieląją Suvalkiją. Dainuo-
jant dainą „Jaunystės godos“, at-
sistojo visi salėje buvę renginio 
dalyviai. Dėkodama už šiltą pri-
ėmimą ansamblio vadovė sakė, 
kad daina – geriausias vaistas 
nuo visų ligų. 

Ramutė Pažėraitė (centre) su koncertą padovanojusiais muzikantais, dai-
nų atlikėjais ir renginio vedėja. 

Kauno kultūros centre 
,,Tautos namai“ surengtas Ra-
mutės Pažėraitės visuomeni-
nės kultūrinės veiklos 25-čiui 
skirtas renginys. 

Būdama Kauno miesto neį-
galiųjų draugijos tarybos nare, 
nuo 1990-ųjų ji rūpinosi orga-
nizacijos narių kultūriniu gy-
venimu, o nuo 2008-ųjų, tapu-
si Kauno miesto neįgaliųjų klu-
bo ,,Verslumo dvasia“ pirminin-
ko pavaduotoja ir tarybos nare, 
dar labiau įsitraukė į šią veiklą. 
„Visus 25 metus rengiu rengi-
nius, vedu neįgaliuosius į kon-
certus, spektaklius, parodas. Or-
ganizuoju ekskursijas. Įsimin-
tiniausia, visiems didelį įspūdį 
palikusi ekskursija – į Seimą ir 
Prezidentūrą, kur galėjome pa-

bendrauti su Lietuvos Preziden-
te Dalia Grybauskaite“, – apie sa-
vo veiklą pasakoja R. Pažėraitė.

Šventinį renginį vedusi Aušra 
Kilkuvienė atskleidė ir dar vieną 
R. Pažėraitės pomėgį – ji rašo ei-
les. Renginyje nuskambėję eilė-
raščiai „Aš ne kitoks“, ,,Neatimk 
iš manęs“, ,,Gerumas“ iki ašarų 
sujaudino iš senelių namų atvy-
kusias viešnias. 

Visų širdis pakerėjo virtuo-
ziška Lietuvą pasaulyje garsi-
nančio smuikininko Vilhelmo Če-
pinskio ir Viktorijos Čepinskie-
nės atlikta muzika. Kartu su dai-
nininkais Laura Supranavičiene 
ir Gintautu Kirkila, pamiršę savo 
bėdas ir vargus, dainavo visi šio 
gražaus ir šilto renginio dalyviai. 

„Bičiulystės“ inf.

Renginys, sušildęs širdis

padĖka 
   Gerume mūs stiprybė ir grožis.
   Gerume mūsų meilė širdžių.
   Gerume išsipildžiusios svajos.
   Gerume mūs didžioji viltis.

Už mano visuomeninės 
kultūrinės veiklos 25-mečio 
proga padovanotą nuostabų 
koncertą nuoširdžiai dėko-
ju smuikininkams Vilhel-

mui Čepinskiui ir Viktorijai 
Čepinskienei, dainininkams 
Laurai Supranavičienei ir 
Gintautui Kirkilai, renginio 
vedėjai Aušrai Kilkuvienei, 
visiems renginio dalyviams. 
Už pagalbą – VšĮ „Verslinin-
kų namai“ direktoriui Dona-
tui Žiogui.

Ramutė Pažėraitė 
Kauno m. neįgaliųjų klubo ,,Verslumo 

dvasia“ pirmininko pavaduotoja

Egidijaus Skipario nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Alzheimerio liga pavadin-
ta ją pirmą kartą nustačiu-

sio (1907 m.) vokiečių gydytojo 
Aloiso Alzheimerio vardu. Kai 
kurie mokslininkai Alzheime-
rio ligą apibūdina taip: lėtinis ir 
nenumaldomai progresuojantis 
pažintinės žmogaus funkcijos 
bei elgesio sutrikimų komplek-
sas. Dar yra šios ligos išplėstinis 
apibūdinimas: lėtinė progresuo-
janti galvos smegenų (labiau-
siai pažeidžia smegenų smilki-
nines, momenines skiltis ir gali-
nes smegenis) liga, kurios metu 
plonėja nervų skaidulos, nyksta 
jų jungtys ir pačios nervinės ląs-
telės, galvos smegenyse kaupia-
si specifiniai baltymai, sutrinka 
normalūs biocheminiai informa-
cijos perdavimo procesai. Kal-
bant paprasčiau, tai yra lėtinė, 
ilgai trunkanti, progresuojanti 
galvos smegenų liga, kuri suke-
lia atminties, protavimo, kalbos, 
elgesio, judėjimo ir dar kitokių 
sutrikimų. 

Naujausi mokslininkų 
pastebėjimai

Australijos ir Didžiosios Bri-
tanijos mokslininkai teigia, jog 
vien atminties susilpnėjimas ne-
būtinai reiškia Alzheimerio ligos 
pradžią. Tai gali būti natūralaus 
smegenų senėjimo reiškinys, ku-
ris nesunkiai įveikiamas vaistais 
ir kitomis priemonėmis. Beje, 
šių mokslininkų nuomone, iki 
23 % senolių, kuriems nustaty-
ta Alzheimerio liga, iš tikrųjų ga-
li būti sveiki. Tik 15 % iš tų žmo-
nių, kuriems nustatyti nesunkūs 
pažintiniai sutrikimai, po kurio 
laiko Alzheimerio liga pereina 
į sunkesnes stadijas. 40–70 % 
sergančiųjų liga neprogresuoja 
ir – retesniais atvejais – sveika-
ta stabilizuojasi ar net pagerėja.

Smegenų degeneracija
Mokslinėje literatūroje, skir-

toje Alzheimerio ligos klausi-
mams, ypač dažnai vartojamas 
terminas smegenų degeneracija, 
kuris supaprastintai apibūdina-
mas kaip smegenų nervinių ląste-
lių, vadinamų neuronais, nykimas 
(netgi sumažėja smegenų ma-
sė). Nors medicina dar nepajėgi 
visiškai išgydyti šios ligos vais-
tais (beje, jiems kurti jau išleis-
ti 48 milijardai dolerių), tačiau 
gali daugiau ar mažiau (tai pri-
klauso nuo ligos stadijos ir kitų 
faktorių) ją kažkiek pristabdyti 
(sulėtinti) ir sumažinti jos požy-

Alzheimerio liga
mius (vaistais gerinama atmin-
tis, miegas, koreguojama nuo-
taika ir elgesys). Taigi, kad būtų 
pristabdyta smegenų degene-
racija ir, suprantama, dėl to pa-
lengvintas ligonio bei jo artimų-
jų gyvenimas (turima omenyje 
varginanti ir sudėtinga sergan-
čiojo slauga), ypač svarbu, kad 
Alzheimerio liga būtų kuo anks-
čiau nustatyta bei pradėta gydy-
ti. Deja, dažniausiai į gydytojus 
kreipiamasi tuomet, kai liga bū-
na antros ar trečios stadijos (iš 
viso yra 3 ligos stadijos). 

Statistika
Šiandien pasaulyje nuo 

Alzheimerio ligos kenčia per 35 
mln. žmonių (manoma, jog 2040 
m. tokių ligonių skaičius išaugs 
iki 81 mln.), JAV – apie 5 mln., 
Jungtinėje Karalystėje – 850 
tūkst., Lietuvoje – apie 40 tūkst. 
Daugiausia tai yra vyresni nei 60 
metų asmenys (retais atvejais 
susergama po 40-ies metų). Be-
je, 65–74 metų žmonių grupėje 
Alzheimerio liga serga apie 5 %, 
iš perkopusiųjų 85 metus ir vy-
resnių serga kas trečias. Visais 
laikais moterims ši liga diagno-
zuojama dažniau negu vyrams. 
Sergantieji šia liga nuo jos nu-
statymo pradžios išgyvena apie 
6–12 metų, kai kada – 20 me-
tų. Beje, dažniausiai mirštama 
ne nuo Alzheimerio ligos, o nuo 
įvairių komplikacijų (pvz., inks-
tų, šlapimtakių infekcijų, plaučių 
uždegimo, kraujo užkrėtimo). 

Ligos rizikos veiksniai:
– tam tikrų genų paveldė-

jimas,
– moteriškoji lytis,
– senėjimas,
– nepakankamas fizinis ir 

protinis aktyvumas,
– galvos trauma,
– galvos smegenų augliai,
– insultas,
– cukrinis diabetas,
– padidėjęs arterinis krau-

jospūdis,
– kraujyje padidėjusi choles-

terolio koncentracija,
– rūkymas,
– Dauno liga,
– Parkinsono liga,
– širdies infarktas bei kitos 

širdies ligos,
– aterosklerozė,
– hipotirozė (skydliaukės 

veiklos susilpnėjimas),
– nutukimas,
– folio rūgšties, vitaminų B6, 

B12,, C, E, cinko ir seleno organiz-

me stygius,
– nepakankamas kiekis mais-

te riebalų rūgščių, ypač nepakei-
čiamųjų,

– sumažėjusi (moterų orga-
nizme) estrogenų (estrogenai – 
steroidiniai lytiniai hormonai) 
koncentracija; dažniausiai taip 
nutinka po menopauzės,

– bloga socialinė ir ekonomi-
nė padėtis, 

– menkas išsilavinimas,
– buvęs ar esamas apsinuo-

dijimas aliuminiu.
Faktoriai, galintys sustip-

rinti ligos požymius:
– didelis vartojamų vaistų 

kiekis,
– infekcinės ligos,
– buvimas tamsoje (ligonio 

kambaryje pageidautina nestip-
ri šviesa ir naktį),

– stresai,
– gyvenamosios vietos pa-

keitimas,
– vienatvė,
– karšti orai.

Ligos riziką mažina:
– skaitymas, 
– piešimas,
– stalo žaidimai,
– kryžiažodžių sprendimas,
– eilėraščių, užsienio kalbų 

mokymasis,
– dainavimas,
– grojimas (bet kokiu muzi-

kos instrumentu),
– energingas pasivaikščioji-

mas (bent 3 kartus per savaitę 
po 30 min.),

– pakankamas skysčių varto-
jimas (bent 1,5 litro per dieną).

Pastabos. Kartu rekomen-
duojama daugiau valgyti šių uo-
gų: gervuogių, šeivamedžių uo-
gų, razinų, mėlynių (mėlynės 
ypač gerina atmintį). Dar nau-
dinga gerti arbatą (ypač žaliąją), 
vartoti morkas, kopūstus, broko-
lius, briuselinius kopūstus, špi-
natus ir riebias žuvis. Pastaruoju 
metu kai kurie mokslininkai pa-
taria kas antrą ar trečią dieną su-
valgyti nedidelį gabalėlį juodojo 
šokolado. 

Pirmieji ligos požymiai
1. Ligonis nebeatsimena ar-

timų giminaičių vardų, daiktų 
pavadinimų (taip pat sutrinka 
spalvų, formų pažinimas), tos 
pačios dienos ar net valandos 
įvykių. Pavyzdžiui, neprisimena, 
kur parduotuvėje ieškoti vieno-
kių ar kitokių prekių ir kaip už 
jas atsiskaityti.

2. To paties klausia daugy-
bę kartų.

3. Įkyriai pasakoja tą pačią 
istoriją.

4. Pokalbio metu vartoja 
žodžius, kurie panašūs pagal 
sąskambį, tačiau skiriasi savo 
prasme. 

5. Atsiranda mimikos poky-
čių (pvz., pernelyg ilgai veide iš-
lieka nuostaba).

6. Priešiškai reaguojama net-
gi į nežymias permainas.

7. Nepriklausomai nuo veik-
los pobūdžio, greitai praranda-
mas interesas šiai veiklai. 

8. Pirmenybė teikiama vienai 
maisto rūšiai, valgant neatsiran-
da sotumo pojūtis.

9. Ligonis nebesirūpina savo 
išvaizda, švara, būsto tvarkymu.  

10. Blogai orientuojasi laike 
(pvz., nežino, kokie dabar metai, 
mėnuo, diena), jam gerai pažįs-
tamoje aplinkoje, nebegali su-
vokti atstumo (pvz., įsivaizduo-
ja, kad daiktas yra arčiau).

11. Palieka daiktus neįpras-
tose vietose (pvz., mobilųjį tele-
foną – šaldytuve, lėkštes, stalo 
įrankius – rašomojo stalo stal-
čiuose). 

12. Sunkiai priima spren-
dimus.

13. Nebepajėgia susikaup-
ti, kad galėtų žaisti šachmatais, 
šaškėmis, ką nors apskaičiuoti, 
atlikti pagal instrukciją.

14. Dažnai pastebimi staigūs 
nuotaikos pokyčiai.

15. Atsiranda nerimas ir 
agresija.

16. Sutrinka gebėjimas ver-
tinti įvykius.

Pastaba. Nereti atvejai, kai 
pirmieji ligos požymiai klaidin-
gai laikomi paprasto nuovargio, 
streso, neišsimiegojimo pasek-
mėmis, todėl neskubama kreip-
tis į gydytoją. 

Vėlesnių (sunkesnių) 
ligos stadijų požymiai

1. Ligonis užsisklendžia sa-
vyje, nebelieka jokių komuni-
kacijos įgūdžių, atsiranda kū-
dikiams būdingi refleksai. Jeigu 
pradeda kalbėti, tai kalba nesą-
mones.

3. Beveik visą laiką ligonis 
guli, atsikėlęs dažnai pargriūna.

4. Ligonis žymiai sulysta, iš-
sausėja oda, joje atsiranda įtrū-
kų.

5. Ligonis nebekontroliuoja 
šlapinimosi ir tuštinimosi pro-
cesų.

6. Tokie ligoniai pirmieji šei-
moje suserga infekcinėmis li-
gomis.

Romualdas OGINSKAS

Minėtos paslaugos gali bū-
ti teikiamos sanatorijoje, ligoni-
nėje (stacionarinė reabilitacija) 
arba poliklinikoje (ambulatori-
nė reabilitacija). Šis gydymas  ap-
mokamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudže-
to lėšomis.

„Ar vaikas gali gauti reabilita-
cijos paslaugas sprendžia fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gy-
dytojas, įvertinęs vaikučio svei-
katą. Jis taip pat rekomenduoja, 
koks tai gydymas – ar staciona-
rinis, ar ambulatorinis – turėtų 
būti. Gydymo trukmė  priklau-
so nuo ligos sudėtingumo ir di-
agnozės“, – aiškina Alfredas Ta-
minskas, VLK Paslaugų eksper-
tizės, metodinio vadovavimo ir 
kontrolės skyriaus vyriausiasis 
specialistas.

Jei vaikučiui dar nesukakę 8 
metukai, į stacionarinę medici-
ninės reabilitacijos įstaigą kar-
tu su juo gali vykti jį slaugantis 
žmogus, t. y. mama, tėtis ar kitas 
artimas šeimos narys. Vyresnį 
vaiką slaugantis žmogus gali ly-
dėti tuomet, jei vaikas turi nega-
lią arba taip nusprendė gydyto-
jų konsultacinė komisija. Tokiu 
atveju apmokamos ir vaiką slau-
gančio žmogaus nakvynės, mai-
tinimo išlaidos.

„Per daugybę metų susifor-
mavo tradicija, kad kasmet me-
dikai gerokai daugiau vaikučių į 
medicininės reabilitacijos ir sa-
natorinio gydymo įstaigas siun-
čia būtent vasarą, o ne žiemą. Ne-
populiarios šios įstaigos taip pat 
pavasarį ir rudenį. Kai kuriose 
reabilitacijos įstaigose vasaros 
metu gali nebūti vietų, todėl re-
komenduojame apie laisvas vie-
tas reabilitacijos įstaigose pasi-
domėti iš anksto“, – atkreipia dė-
mesį A. Taminskas.  

Svarbu žinoti, kad gydytojui 
paskyrus sanatorinį ar reabili-
tacinį gydymą, tėveliams nerei-
kia rūpintis pažyma. Visi forma-
lumai tarp gydymo įstaigos ir li-
gonių kasų yra suderinami elek-
troniniu būdu, o reikiami doku-
mentai persiunčiami į pasirink-
tą sanatoriją. Gydytojas ir gydy-
mo įstaiga, kurie siunčia pacien-
tą į reabilitaciją, privalo suteikti 
informaciją apie tai, kurios gy-
dymo įstaigos teikia tokias pas-
laugas. Tėvų (globėjų) pareiga –  
pasirinkti norimą reabilitacijos 
įstaigą, sužinoti, ar joje yra lais-
vų vietų ir apie savo pasirinki-
mą pranešti reabilitaciją skyru-
siam medikui. 

„Bičiulystės“ ir  VLK inf. 

Balandžio mėnesį minėda-
mi Pasaulinę hemofilijos dieną, 
Vilniaus vaikų hematologai už-
tikrintai teigia, kad šiuolaikinis 
hemofilijos gydymas, ilgalaikė 
profilaktika, pradėti intensyviai 
taikyti vaikams Lietuvoje nuo 
2009 metų, davė rezultatų: da-
bar beveik 80 procentų vaikų iki 
pilnametystės yra gydomi profi-
laktiškai ir gali gyventi visavertį 
gyvenimą.

Dėl šios priežasties atsira-
do poreikis keisti ir hemofilijos 
priežiūrą Lietuvoje. 2013 m. rug-

Vaikų 
reabilitacija: 

ką verta 
žinoti?

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) pri-
mena, kad vaikams po 
ūmių ligų, operacijų, ser-
gantiems lėtinėmis ligo-
mis ar joms paūmėjus, po 
traumų ir kitais atvejais 
gali būti skiriamas nemo-
kamas sanatorinis ar re-
abilitacinis gydymas.

Sergantiems hemofilija – pažangesnis gydymas
sėjį buvo įkurtas pirmasis specia-
lizuotas VUL Santariškių klinikų 
Hemofilijos ir krešėjimo sutriki-
mų koordinacinis centras, vie-
nijantis specialistus, turinčius 
specialiųjų žinių apie hemofiliją.

Šio centro duomenimis, Lie-
tuvoje hemofilija A serga 129 pa-
cientai, hemofilija B – 20 pacien-
tų, tarp sergančiųjų – 48 vaikai. 
Sunkia hemofiljos forma serga 
apie 60 proc. šių žmonių.

Prie šių retų, sunkių ligų 
grupės priskiriama ir von Wil-
lebrand liga, kuria serga apie 

100 žmonių Lietuvoje, dar tiek 
pat žmonių turi kitų krešėjimo 
sutrikimų.

Vaikų ligoninėje dirban-
čios gydytojos hematologės 
dr. S. Šaulytės-Trakymienės nuo-
mone, hemofilijos gydymas dra-
matiškai pasikeitė per pastaruo-
sius 30–40 metų pasaulyje ir per 
pastaruosius 7 metus Lietuvoje. 
Didžiausią reikšmę turėjo ilga-
laikės profilaktikos įdiegimas.

Šis gydymas hemofilija ser-
gantiems ligoniams leidžia pa-
laikyti minimalią trūkstamo kre-

šėjimo faktoriaus koncentraciją 
kraujyje ir išvengti pagrindinės 
ir sunkiausios hemofilijos kom-
plikacijos, kai negrįžtamai pažei-
džiami sąnariai ir žmogus gali 
tapti neįgalus, negalintis vaikš-
čioti, normaliai dirbti.

Gaudami profilaktinį gydy-
mą, ligoniai išvengia gyvybei 
pavojingų kraujavimų ir krau-
javimo į sąnarius. Šį itin brangų 
gydymą visiškai kompensuoja 
valstybė. 

„Bičiulystės“ ir Santariškių 
klinikų inf. 
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Dar dažnai susiduriama ir su 
gydytojų nekompetencija spren-
džiant specifinius klausimus, 
medicinos specialistai ne visada 
atsižvelgia į individualius neįga-
liųjų poreikius, pasitaiko ir sti-
gmatizuojančio požiūrio. 

U. Grigaitės teigimu, ypač 
daug problemų psichikos svei-
katos srityje: nėra nuoseklių 
sveikatos stiprinimo ir psichi-
kos sutrikimų prevencijos prog-
ramų, neveikia savižudybių pre-
vencijos strategija, sunku pasi-
naudoti psichologo ir psichote-
rapeuto konsultacijomis. 

Sanatorinės paslaugos as-
menims su įvairiomis negalio-
mis, jų pačių nuomone, labai 
reikalingos ir naudingos. Ta-
čiau net ir gavus kelialapį į sa-
natoriją, sudėtinga pasinaudo-
ti paskirtomis procedūromis. 
Ypač daug sunkumų, o taip pat 
ir pažeminimo šioje srityje pati-
ria asmenys su judėjimo negalia 
(nėra pritaikytos procedūrų vie-
tos, įrenginiai, o kartais net įėji-
mas į pastatą). Autizmo spektro 
sutrikimų turintiems vaikams 
sanatorinis gydymas net neski-
riamas. 

Trūksta ir tinkamo 
požiūrio, ir specialistų

Problemas švietimo srity-
je pristatė Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos atstovė 
Audronė Jozėnaitė. Jos many-
mu, vienas didžiausių švietimo 
skaudulių – pernelyg dažnai ski-
riamas mokymas namuose. 

Pasak A. Jozėnaitės, peda-
gogams bendrojo lavinimo mo-

Šešėlinė ataskaita:  
neįgalieji diskriminuojami daugelyje sričių 

Neįgaliųjų teisių klausimai visada skatina diskusijoms.

kyklose labai trūksta informa-
cijos apie specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų ugdymą, nema-
žai jų apie integruotą mokymą 
atsiliepia skeptiškai. Be to, jau 
10-metį apskritai neruošiami 
aklųjų mokytojai tiflopedago-
gai, labai trūksta mokančių ir 
galinčių dirbti su neįgaliaisiais 
specialiųjų pedagogų, gestų kal-
bos vertėjų, dar mažai pedago-
gų padėjėjų. 

Didelė problema, ypač re-
gionuose, mokymosi aplinkos 
ir priemonių pritaikymas, sil-
pna profesinio mokymo gran-
dis. Bene geriausiai neįgaliųjų 
poreikius atitinka universite-
tai, tačiau ir čia vis dar sunku 
integruotis klausos negalią tu-
rintiesiems. 

Terminas „nedarbingas“ – 
diskriminuojantis 

Teisininkė Audronė Balsiu-
kienė pristatė neįgaliųjų užimtu-
mo problemas. Kontraversiškiau-
sių vertinimų sulaukia tos sritys, 
kurioms skiriama daugiausiai lė-
šų (profesinė reabilitacija ir so-
cialinės įmonės), nes neįgaliųjų 
įdarbinimo rezultatai neatitinka 
lūkesčių. A. Balsiukienės many-
mu, pats terminas „nedarbingas“ 
yra diskriminacinis: ir sunkiausią 
negalią turintieji kurioje nors sri-
tyje gali būti darbingi. „Nedarbin-
go“ statusą turintieji dažnai susi-
duria su diskriminacija ir ieškant 
darbo (darbdavys išsigąsta šio 
įrašo neįgaliojo pažymėjime ir 

atsisako įdarbinti), ir darbo bir-
žoje (šie žmonės nėra registruo-
jami kaip bedarbiai, tik kaip ieš-
kantys darbo, dėl to neturi teisės 
į nedarbo išmoką). Pasigendama 
ir aktyvesnės darbo biržos veik-
los padedant įdarbinti neįgaliuo-
sius, trūksta paslaugų (pvz., asis-
tento, palydinčio į darbą, pade-
dančio dirbant) ir pan. 

Būti savarankiškiems 
trukdo  

nepritaikyta aplinka 
Kaip parodė LNF apklausa, 

aplinkos (tiek fizinės, tiek infor-
macinės) prieinamumas – vie-
na aktualiausių problemų. Di-
džiausi skauduliai – viešųjų er-
dvių (keliai, gatvės, šaligatviai) 
ir transporto (traukinių, auto-
busų ir kt.) prieinamumas (dau-
giau nei 60% respondentų atsa-
kė, kad tai blogiausiai pritaikyti 
objektai).

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centras 2012–2015 me-
tais įgyvendino Europos Sąjungos 
finansuojamą 2007–2013 m. Žmo-
giškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 1 prioriteto „Kokybiš-
kas užimtumas ir socialinė ap-
rėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K prie-
monės „Socialinės rizikos ir socia-
linę atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką“ pro-
jektą „Kartu mes galime daug“. 
Projekto pagrindinis tikslas – 
siekiant išvengti kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų asmenų socialinės 
atskirties, didinti jų įsidarbinimo 
galimybes per kompleksinių pas-
laugų teikimą.

Pagrindinis dėmesys projekte 
buvo skiriamas kurtiesiems ir ne-
prigirdintiems asmenims, kurie ieš-
ko darbo, nori įgyti naują specialy-
bę arba persikvalifikuoti. Siekiant 
sėkmingos integracijos į darbo rin-
ką, visiems tikslinės grupės nariams 
projekto metu buvo teikiamos kom-
pleksinės socialinės ir profesinės re-
abilitacijos paslaugos, kurių dėka 
klausos negalią turintys asmenys iš-
moko geriau pažinti save, savo gebė-
jimus, įgijo profesiją. Įdarbinimo tar-
pininkai, dirbantys projekte, tikslinės 
grupės nariams padėjo susirasti darbą, 
įsidarbinti ir adaptuotis darbo vietoje. 
Jie siekė užtikrinti, kad projekto daly-
viai kuo ilgiau dirbs vienoje vietoje. 

Sėkmingai įgyvendintas ES finansuotas 
projektas „Kartu mes galime daug“

Projekto dalyvės Viktorijos Veselovos (kairėje) sė-
kmės istorija buvo įvertinta ESF agentūros organi-
zuotame konkurse „Žingsniai 2014“.

Projekte dalyvavo 
100 tikslinės grupės 
narių: 92 kurtieji iš 
Vilniaus ir 8 iš Tau-
ragės, iš jų įdarbinti 
arba įstojo mokytis 
net 39 asmenys, il-
gesnį nei buvo nu-
matyta plane laiką 
dirbo apie 25 pro-
jekto dalyvių. 

Įgy vendintas 
projektas suteikė 
galimybę 33 projek-
to dalyviams persi-
kvalifikuoti bei įgy-
ti vieną iš keturių 
krypčių specialybę: 
viešbučio tarnauto-
jų (valymo ir aptar-
navimo); apželdini-
mo dizaino-želdinių 
prižiūrėtojų; veido ir 
kūno priežiūros bei 
biuro administra-
vimo-IT specialis-
tų. Profesijos mo-
kymai truko nuo 
1,5 iki 4 mėnesių. Kiekvienas dalyvis, 
baigęs šiuos mokymus, gavo pažymė-
jimą, patvirtinantį profesinių mokymų 
baigimą ir įgytus konkrečios specialybės 
gebėjimus. Besimokantieji turėjo gali-
mybę atlikti praktiką įvairiose organiza-
cijose. Taip buvo sudaromos sąlygos kur-

tiesiems pasirinkti tinkamą mokymosi 
formą ir priemonę, įgyti rinkos porei-
kius atitinkantį išsilavinimą. Projektas 
dalyviams buvo naudingas ir tuo, kad 
jie įgijo bendrųjų įgūdžių ir žinių: išmo-
ko naudotis kompiuteriu ar patobulino 
darbo su kompiuteriu įgūdžius, tvarky-

ti savo finansus ir sudaryti nesudėtingas 
kompiuterines lenteles, taisyklingos lie-
tuvių kalbos ir darbe reikalingų žodžių, 
anglų kalbos pagrindų bei pagilino turi-
mas žinias. Projekto metu vyko ir socia-
liniai kursai/mokymai – jų metu projekto 
dalyviai turėjo galimybę išanalizuoti savo 
gebėjimus bei profesinius poreikius. Da-
lyvių gebėjimus ir galimybes dirbti įver-
tino profesionalūs psichologai ir profe-
sinio orientavimo specialistai. Projekto 
metu buvo organizuojamos savipagal-
bos grupės, kurių metu susitikę kurtieji 
galėjo pasidalyti įgytomis žiniomis, ap-
tarti įsidarbinimo problemas, pateikti 
savo pasiūlymus, kaip efektyviau inte-
gruotis į darbo rinką. 

Asmenims, turintiems klausos ne-
galią, reikalinga nuolatinė pagalba mo-
tyvuojant dirbti, keliant savivertę, ug-
dant darbinius ir profesinius įgūdžius, 
organizuojant bendruomenėje savipa-
galbos grupes, tarpininkaujant tarp jų 
ir darbdavių darbo vietoje, ieškant dar-
bo ir įdarbinant. Tam, kad ši pagalba 
būtų profesionali, atitinkanti naujau-
sius standartus, paslaugas teikiantys 
projekto darbuotojai kėlė kvalifikaci-
ją Didžiojoje Britanijoje, organizacijoje 
„DeafPlus“, kuri specializuojasi ir dirba 
kurčiųjų profesinio orientavimo ir įdar-
binimo srityse. 

Projekto vykdytojai džiaugiasi, kad 
Europos Socialinio Fondo (ESF) agentūros 
pirmą kartą organizuotame finansuotų 

projektų dalyvių geriausių istorijų kon-
kurse „Žingsniai 2014“ buvo įvertinta 
ir šio projekto dalyvio sėkmės istorija. 
Buvo apdovanota projekto dalyvė Vik-
torija Veselova ir Vilniaus kurčiųjų re-
abilitacijos centro įgyvendinamo pro-
jekto vykdytojai. Viktorija pati norėjo 
ir suprato būtinybę dirbti. Vis dėlto be 
projekto specialistų pagalbos ji tikrai 
nebūtų sugebėjusi susisteminti savo 
pageidavimų, norų bei galimybių, su-
sirinkti ir išanalizuoti visos informaci-
jos ir sėkmingai jos panaudoti. Dabar 
jos motyvacija ryškiai sustiprėjo, net 
pradėjusi dirbti ji nenurimsta ir siekia 
toliau tobulėti. Kai paklausėm Viktori-
jos, ko ji labiausiai bijojo kreipdamasi  
dėl dalyvavimo projekte, mergina įvar-
dino abejones, ar galės sėkmingai ben-
drauti su projekto darbuotojais, supras-
ti juos, bet vėliau buvo labai laiminga, 
kad užsimezgė abipusiai šilti ir jaukūs 
santykiai. Taip pat ji teigė kiek abejoju-
si savo sugebėjimais mokytis ir vėliau 
dirbti, sėkmingai komunikuoti su dėsty-
tojais, darbdaviu ir bendradarbiais. Bet 
bendravimas su projekto specialistais 
ir kitais dalyviais suteikė jai reikšmin-
go pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis.

Tikime, kad geri projekto pasie-
kimai, sėkmingi įsidarbinimo pavyz-
džiai motyvuos ir kitus kurčiuosius ge-
riau įvertinti savo įsidarbinimo galimy-
bes bei sustiprins jų darbo motyvaciją.

Užsak. nr. R 1007

Pasak šešėlinės ataskaitos 
dalį apie aplinkos pritaikymą 
rengusios Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos vicepreziden-
tės Irenos Pranskevičiūtės, ne-
įgaliesiems neprieinama apie 
pusė visuomeninės paskirties 
pastatų, viešosios infrastruktū-
ros objektų. Pažangą šioje srityje 
stabdo tai, kad LR teisės aktuo-
se nėra numatyta prievolė pri-
taikyti esamus pastatus neįga-
liųjų poreikiams, jei objekto sa-
vininkas arba naudotojas neturi 
poreikio renovuoti arba rekons-
truoti pastatą. Dar viena proble-
ma – nėra griežtos pastatų pri-
taikymo neįgaliesiems kontro-
lės. Per lėtai pritaikomas ir neį-
galiųjų būstas – šis poreikis ten-
kinamas tik 45%. 

I. Pranskevičiūtės teigimu, 
itin didelė problema – tarpmies-
tinio transporto paslaugų neįga-
liesiems trūkumas. Nepakanka-

ma šių paslaugų pasiūla ir mies-
to ar rajono ribose. Dar mažai 
prieinama ir informacinė aplin-
ka – neįgaliesiems nepritaikytos 
net aktualiausios viešųjų pas-
laugų ir žiniasklaidos interneto 
svetainės, nėra specialistų, kurie 
galėtų konsultuoti, kaip jas pri-
taikyti. Kurtiesiems neprieina-
mos televizijos ir radijo laidos 
(labai mažai programų titruoja-
ma), jiems sunku išsikviesti pa-
galbos tarnybas ir pan. 

Apibendrinant galima pasa-
kyti, kad nors per pastarąjį de-
šimtmetį nemažai nuveikta, kad 
priartėtume prie Konvencijos 
standartų, dar reikia padaryti 
labai daug darbų. Bene visi kal-
bėjusieji pabrėžė, kad didžiausia 
problema, stabdanti pažangą – 
tarpžinybinio bendradarbiavi-
mo stoka. Nėra bendro proble-
mų koordinavimo ir vieningos 
strategijos. Galbūt tokiu vieni-
jančiu veiksniu taptų jau kurį 
laiką siūloma įsteigti Neįgaliųjų 
teisių komisija prie Vyriausybės, 
į kurią įeitų ministrai arba vice-
ministrai, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos, skėtinių neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, mokslininkai. 

Pirminis šešėlinė ataskaitos 
variantas jau parengtas, tačiau 
ji dar bus pildoma. JT Neįgalių-
jų reikalų komitetui dokumen-
tas bus pateiktas kitų metų pra-
džioje, likus keletui mėnesių iki 
oficialios ataskaitos svarstymo. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 
7.05, 7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 4 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

78 s (kart.). 10.05 Miestelio ligoni-
nė 8. 8/6 s. 10.55 Premjera. Nuo-
dėminga meilė. N-7. 11/46 s. 11.45 
Didieji pasaulio išradimai. 2 d. Au-
tomobiliai (kart.). 12.35 Musonų 
viešpatija. 1 d. Liūčių belaukiant. 
(Subtitruota, kart.). 13.30 Savai-
tė (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.25 Komisaras 
Reksas. N-7. 79 s. 17.15 Didysis 
Gregas 2. N-7. 2/5 s. 18.10 Kam 
reikia? Apie mokymąsi ir karjerą. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 18.40 Meilė kaip mėnulis. 7, 8 
s. 19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.29 Perlas. 21.30 Teisė žino-
ti. 22.20 Premjera. Kitoks Černoby-
lis. Dok. f. Ukraina. 2011 m. (Subti-
truota). 23.20 Vakaro žinios. 23.50 
Didysis Gregas 2. N-7. 2/5 s (kart.). 
00.40 Stilius (kart.). 1.30 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.40 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 4.30 
Teisė žinoti (kart.). 5.15 Popietė 
su A. Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
5.40 Mokslo ekspresas (kart.).

Antradienis, gegužės 5 d.
9.15 Komisaras Reksas. N-7. 

79 s (kart.). 10.05 Miestelio ligoni-
nė 8. 8/7 s. 10.55 Premjera. Nuo-
dėminga meilė. N-7. 11/47 s. 11.45 
Kitoks Černobylis. Dok. f. Ukrai-
na. 2011 m. (kart.). (Subtitruota). 
12.45 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 13.30 Pasaulio panora-
ma (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.25 Komisaras 
Reksas N-7. 80 s. 17.15 Didysis 
Gregas 2. N-7. 2/6 s. 18.10 Kam 
reikia? 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų k.). 18.25 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Ketvirtfinalis. Pasva-
lio „Pieno žvaigždės“ – Utenos „Ju-
ventus“. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.29 Perlas. 21.30 Specia-
lus tyrimas. 22.20 Istorijos detekty-
vai. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Di-
dysis Gregas 2. N-7. 2/6 s (kart.). 
00.35 Teisė žinoti (kart.). 1.30 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 3.40 Is-
torijos detektyvai (kart.). 4.30 Spe-
cialus tyrimas (kart.). 5.15 Tautos 
balsas (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt.

Trečiadienis, gegužės 6 d.
9.15 Komisaras Reksas. N-7. 

80 s (kart.). 10.05 Miestelio ligoni-
nė 8. 8/8 s. 10.55 Premjera. Nuo-
dėminga meilė. N-7. 11/48 s. 11.45 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 Ry-
to suktinis su Z. Kelmickaite (kart.). 
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo 
žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.25 Komisaras 
Reksas. N-7. 81 s. 17.15 Didysis 
Gregas 2. N-7. 2/7 s. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų k.). 18.25 
Krepšinis. LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalis. Klaipėdos „Neptūnas“ 
– Alytaus „Dzūkija“. 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.29 Perlas. 
21.30 Auksinis protas. 22.45 Tau-
tos balsas. 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Didysis Gregas 2. N-7. 2/7 
s (kart.). 00.35 Istorijos detektyvai 
(kart.). 1.30 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 4.30 Auksinis protas 
(kart.). 5.40 Klausimėlis.lt.

Ketvirtadienis, gegužės 7 d.
9.15 Komisaras Reksas. N-7. 

81 s (kart.). 10.05 Miestelio li-
goninė 8. 8/9 s. 10.55 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7. 11/49 s. 
11.45 Mokslo ekspresas (kart.). 
12.00 Vyriausybės metinė veiklos 
ataskaita. 13.00 Tautos balsas 
(kart.). 13.30 Popietė su A. Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.25 Komisaras Reksas. N-7. 82 
s. 17.15 Didysis Gregas 2. N-7. 2/8 
s. 18.10 Saugokime jaunas gyvy-
bes keliuose. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų k.). 18.40 Meilė kaip 
mėnulis. 9, 10 s. 19.30 Pinigų kar-
ta. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.29 Perlas. 21.30 II pasaulinio 

karo pabaigos 70-mečiui. Premje-
ra. Tanbachas – vieno kaimo liki-
mas. Istorinis mini ser. Vokietija. 
2015 m. N-14. 1 s. 23.10 Vaka-
ro žinios. 23.40 Didysis Gregas 2. 
N-7. 2/8 s (kart.). 00.35 Mūsų lais-
vės metai. 2003 m (kart.). 1.30 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 3.40 Pini-
gų karta (kart.). 4.30 Stilius (kart.). 
5.15 Durys atsidaro (kart.). 5.40 
Mokslo ekspresas (kart.).

Penktadienis, gegužės 8 d.
9.15 Komisaras Reksas. N-7. 

82 s (kart.). 10.05 Miestelio ligoni-
nė 8. 8/10 s. 10.55 Premjera. Nuo-
dėminga meilė. N-7. 11/50 s. 11.45 
Auksinis protas (kart.). 13.00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.25 Komisaras Reksas 
N-7. 83 s. 17.15 Didysis Gregas 
2. N-7. 2/9 s. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų k.). 18.30 Forsai-
tų saga. N-7. 4, 5 s. 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 20.59 Perlas. 
21.00 Duokim garo! 22.40 Dvigu-
bas smūgis. Veiksmo drama. JAV. 
1991 m. N-14. 00.30 Didysis Gre-
gas 2. N-7. 2/9 s (kart.). 1.20 O. 
Vyšniausko koncertas „Tu pabūk 
su manim“. 2012 m. 2.50 Tautos 
balsas (kart.). 3.15 Klausimėlis.lt. 
3.30 Ryto suktinis su Z. Kelmickai-
te (kart.). 4.25 Duokim garo! (kart.).

Šeštadienis, gegužės 9 d.
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.50 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Specialus tyrimas 
(kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Padūkėliai marsupila-
miai. 2 s. 9.25 Premjera. Animali-
ja. 17 s. 9.50 Džeronimas 2. 2/11 
s. 10.15 Ryto suktinis su Z. Kelmic-
kaite. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 
Mokslo ekspresas. 12.00 Premje-
ra. Didieji pasaulio išradimai. 3 d. 
Lėktuvai. 12.55 Inspektorius Luisas 
5. N-7. 5/4 s. 14.30 Popietė su A. 
Čekuoliu. (Subtitruota). 15.00 Mū-
sų laisvės metai. 2004 m. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 16.10 
Saugokime jaunas gyvybes keliuo-
se (kart.). 16.15 Sveikinimų kon-
certas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 
Stilius. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dainų daina. Fina-
las. 23.15 Premjera. Kubietiškas 
šėlsmas. Komedija. Didžioji Bri-
tanija. 2014 m. N-7. (Subtitruota). 
1.00 Dainuoja J. Šeduikytė. 1.55 
Inspektorius Luisas 5. N-7. 5/4 s 
(kart.). 3.25 Gimtoji žemė (kart.). 
3.50 Dainų daina. Finalas (kart.).

Sekmadienis, gegužės 10 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 

6.35 Popietė su A. Čekuoliu. (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Ryto suktinis su Z. 
Kelmickaite (kart.). 8.30 Girių ho-
rizontai. 9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 3 s. 9.25 Premjera. 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą. 
3 s. 9.40 Šervudo padauža Robi-
nas Hudas. 3 s. 9.50 Džeronimas 
2. 2/12 s. 10.15 Aviukas Šonas 4. 
4/20 s. 10.25 Gustavo enciklope-
dija. (Subtitruota). 10.55 Leonar-
das 2. 2/12, 2/13 s. 12.00 Prem-
jera. Musonų viešpatija. 2 d. Liū-
tys. (Subtitruota). 13.00 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
2. N-7. 2/4 s. Vienu pirštu. 14.40 
Auksinis protas (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 16.10 
Mistinė pica. Romantinė komedija. 
JAV. 1988 m. 17.55 Kam reikia? 
Apie mokymąsi ir karjerą (kart.). 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė. 20.30 Panorama. 
21.00 Giminės po 20 metų. 7 s. 
21.50 Premjera. Didieji lūkesčiai. 
Istorinė drama. Didžioji Britanija, 
JAV. 2012 m. N-14. 24.00 Šventė 
Kvėdarnoje. Grupė „DAR“. 2014 m. 
00.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. N-7. 2/4 s. Vienu 
pirštu (kart.). 2.25 Auksinis protas 
(kart.). 3.40 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 4.10 Giminės po 20 me-
tų. 7 s (kart.). 4.55 Pasaulio pano-
rama (kart.). 5.25 Savaitė (kart.). 

vai (17). N-7 11.00 Tobulas vyras. JAV, 
romantinė komedija, 2005. N-7 12.55 
Nuotykių metas (7). N-7 13.30 Mada-
gaskaro pingvinai (3). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14). 14.30 Simp-
sonai (22). N-7 15.00 Simpsonai (24). 
N-7 15.30 Laukinė Esmeralda (50). 
N-7 16.30 TV Pagalba. N-7 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Puolusių angelų miestas 
(9). N-7 20.30 Farai. N-7 21.00 Tobu-
la kopija (23). N-7 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Apsukrios kambarinės (10). 
Ser. N-14 23.10 Privati praktika (15). N-7 
00.10 Daktaras Hausas (1). Ser. N-14 
1.10 CSI kriminalistai (1). ( ) N-14 2.00 
Tėvynė (5). N-14 3.05 Ryšys (14). N-7 
3.55 Žmogžudystė (4). N-14 

Antradienis, gegužės 5 d.
5.50 Teleparduotuvė. 6.10 Mažieji 

išdykėliai (6). 6.25 Mažieji išdykėliai (7). 
6.40 Mažieji išdykėliai (8). 6.55 Simpso-
nai (22). N-7 7.25 Simpsonai (23). N-7 
7.55 Moterys meluoja geriau (10). N-7 
8.25 Moterys meluoja geriau (11). N-7 
8.55 Meilės sūkuryje (2090). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (18). N-7 11.00 TV 
Pagalba. N-7 12.55 Nuotykių metas (2). 
N-7 13.15 Nuotykių metas (9). N-7 13.30 
Madagaskaro pingvinai (4). 14.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (15). 14.30 Simp-
sonai (1). JAV, animac. Ser. 1992 N-7 
15.00 Simpsonai (2). N-7 15.30 Laukinė 
Esmeralda (51). N-7 16.30 TV Pagalba. 
N-7 18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš sro-
vę. N-7 20.30 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7 21.00 Tobula kopija (24). N-7 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Bruklino taksi 
(6). N-7 23.15 Privati praktika (16). N-7 
00.10 Daktaras Hausas (2). N-14 1.10 
CSI kriminalistai (2). N-14 2.05 Tėvynė 
(6). N-14 3.00 Las Vegasas (1). JAV, de-
tektyvinis ser. 2012 N-14 3.55 Žmogžu-
dystė (5). N-14 

Trečiadienis, gegužės 6 d.
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Mažie-

ji išdykėliai (9). 6.25 Mažieji išdykėliai 
(10). 6.40 Mažieji išdykėliai (11). 6.55 
Simpsonai (1) (kart.). N-7 7.25 Simpso-
nai (2) (kart.). N-7 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (12). N-7 8.25 Moterys meluo-
ja geriau (13). N-7 8.55 Meilės sūkuryje 
(2091). 10.00 Susikeitę broliai (8). N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 12.55 Nuoty-
kių metas (11). N-7 13.30 Madagaska-
ro pingvinai (5). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (16). 14.30 Simpsonai (3). N-7 
15.00 Simpsonai (4). N-7 15.30 Laukinė 
Esmeralda (52). N-7 16.30 TV Pagalba. 
N-7 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pakartok! 
Parodijų šou. N-7 21.00 Tobula kopija 
(25). N-7 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 
Vikingų loto. 22.10 Išminuotojų būrys. 
JAV, šešiais Oskarais apdovanota karo 
drama, 2008 N-14 00.55 CSI kriminalis-
tai (3). N-14 1.45 Tėvynė (7). N-14 2.50 
Las Vegasas (2). N-14 3.40 Žmogžu-
dystė (6). N-14 

Ketvirtadienis, gegužės 7 d.
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Mažie-

ji išdykėliai (12). 6.25 Mažieji išdykėliai 
(13). 6.40 Mažieji išdykėliai (14). 6.55 
Simpsonai (3) (kart.). N-7 7.25 Simpso-
nai (4) (kart.). N-7 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (14). N-7 8.25 Moterys meluo-
ja geriau (15). N-7 8.55 Meilės sūkuryje 
(2092). 10.00 Susikeitę broliai (9). N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 12.55 Nuoty-
kių metas (12). N-7 13.30 Madagaska-
ro pingvinai (6). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (17). 14.30 Simpsonai (5). N-7 
15.00 Simpsonai (6). N-7 15.30 Lauki-
nė Esmeralda (53). N-7 16.30 TV Pa-
galba. N-7 18.30 TV3 žinios. 19.30 Aš 
tikrai myliu Lietuvą. Išskirtinis projektas, 
vedėjas Marijus Mikutavičius 21.00 To-
bula kopija (26). N-7 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Meteorų audra. JAV, veiks-
mo f., 2010 N-14 00.00 Daktaras Hausas 
(3). N-14 1.00 CSI kriminalistai (4). N-14 
1.55 Tėvynė (8). N-14 2.55 Las Vegasas 
(3). N-14 3.45 Žmogžudystė (7). N-14 

Penktadienis, gegužės 8 d.
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Mažie-

ji išdykėliai (15). 6.25 Mažieji išdykėliai 
(16). Ser. 6.40 Mažieji išdykėliai (17). 
6.55 Simpsonai (5) (kart.). N-7 7.25 
Simpsonai (6) (kart.). N-7 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (16). N-7 8.25 Mote-
rys meluoja geriau (17). N-7 8.55 Meilės 
sūkuryje (2093). 10.00 Susikeitę broliai 
(10). N-7 11.00 TV Pagalba. N-7 12.55 
Nuotykių metas (10). N-7 13.15 Mažie-
ji išdykėliai (7). 13.30 Madagaskaro pin-
gvinai (7). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (18). 14.30 Simpsonai (7). N-7 15.00 
Simpsonai (8). N-7 15.30 Laukinė Esme-
ralda (54). N-7 16.30 TV Pagalba. N-7 
18.15 Kaip ant delno 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ratai 2. JAV, animacinė kome-
dija, 2011. 21.40 Grafas Montekristas. 
JAV, D. Britanija, Airija, nuotykių f., 2002 
N-7 00.25 Ultravioletas. JAV, veiksmo 
f., 2006 N-14 2.00 Melancholija. Danija, 
Švedija, Prancūzija, drama, 2011. N-14 

Šeštadienis, gegužės 9 d.
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Monsu-

nas (9). N-7 7.20 Mažieji išdykėliai (18). 

16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 24 
valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.00 Juodos katės (38). 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS. Į saulę. N-14. 2005 m. Veiksmo 
f. JAV. 00.15 Visa menanti (5). N-7. 1.10 
Specialioji Los Andželo policija (1). N-7. 
2011 m. Veiksmo ser. JAV. 2.05 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 2.40 Lietu-
va Tavo delne. 

Penktadienis, gegužės 8 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (26). 6.55 Džonis Tes-
tas (8) (kart.). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (12) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (196) N-7. 8.55 Yra kaip 
yra. N-7. 10.20 Yra kaip yra (kart.). N-7. 
11.45 Paskutinis šansas (kart.). 12.25 
KK2 (kart.). N-7. 13.15 Džonis Tes-
tas (9). 13.45 Kempiniukas Plačiakel-
nis (13). 14.10 Bėgantis laikas (64) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 24 
valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 Mano vyras gali. 
22.40 Betmenas. Pradžia. N-7. 2005 m. 
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 
1.25 Pasilinksminimas. S. 2009 m. Siau-
bo trileris. JAV. 3.10 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, gegužės 9 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Pinkis, 

Elmira ir Makaulė (4). 6.55 Mano draugė 
beždžionėlė (4). 7.20 Nickelodeon valan-
da. Smalsutė Dora (11). 7.45 Denis Vai-
duokliukas (9). 8.10 Madagaskaro pingvi-
nai (18). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos (6). 
9.00 Startas. Ser. 9.35 Senelis Šaltis ir 
vasara. 1969 m. Animac. f. Rusija. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. Kaip sugauti laimės 
paukštę. N-7. 2013 m. Animac. f. Rusija. 
11.25 Kaip valgyti keptus sliekus. 2006 
m. Nuotykių komedija. JAV. 13.10 Žari-
jos miestas. 2008 m. Nuotykių f. šeimai. 
JAV. 15.05 Čiauškutė (18) N-7. 17.10 
Moterys, pakeitusios pasaulį. Karalienė 
Elžbieta I. N-7. 2013 m. Dok. f. Vokietija. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS. Pe-
lenės istorija. 2004 m. Romantinė kome-
dija. JAV, Kanada. 21.05 PREMJERA. 
Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi. N-14. 
2013 m. Komedija. JAV. 23.20 57 kelei-
vis. N-7. 1992 m. Veiksmo f. JAV. 1.05 
Į saulę (kart.). N-14. 2005 m. Veiksmo f. 
JAV. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, gegužės 10 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Pinkis, 

Elmira ir Makaulė (5). 6.55 Mano draugė 
beždžionėlė (5). 7.20 Nickelodeon valan-
da. Smalsutė Dora (12). 7.45 Denis Vai-
duokliukas (10). 8.10 Madagaskaro pin-
gvinai (19). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(7). 9.00 Sveikatos ABC televitrina. 9.30 
Mes pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
Manatu. Sakyk tiesą. 2007 m. Nuotykių 
f. Vokietija. 12.10 Sutrikusi mafija. N-7. 
2002 m. Komedija. JAV14.20 Ponas By-
nas (12). N-7. 14.55 Čiauškutė (19) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 
AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS. Ti-
tanų susidūrimas. N-7. 2010 m. Fantas-
tinis nuotykių f. JAV. 21.40 Ekstremalus 
greitis. N-7. 2004 m. Veiksmo trileris. 
Australija, JAV. 23.25 Alaus šventė. 
N-14. 2006 m. Komedija. Australija, 
JAV. 1.40 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi (kart.). N-14. 2013 m. Kome-
dija. JAV. 3.50 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, gegužės 4 d.
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 
8.00 Mistinės istorijos (14) (kart.). N-7. 
9.00 Laukinis (13) (kart.). N-7. 10.00 Lau-
kinis (14) (kart.). N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (167). N-7. 12.00 Prokurorų pati-
krinimas (317) (kart.). N-7. 13.10 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 14.10 Pa-
trulis (kart.). N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(20). 15.45 Prokurorų patikrinimas (318). 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
Ser. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis sąra-
šas (20). N-7. 19.25 Policija ir Ko (68). 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (9). N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias. N-7. 2013 m. Veiksmo 
ir nuotykių f. JAV. 00.05 Strėlė (7). N-7. 
1.00 Juodasis sąrašas (20) (kart.). N-7. 
1.55 Prokurorų patikrinimas (318) (kart.). 
N-7. 3.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, gegužės 5 d.
6.00 Policija ir Ko (1). N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 
8.00 Policija ir Ko (68) (kart.). N-7. 9.00 
Spąstai (21). N-7. 10.00 Spąstai (22). 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (168). 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas (318) 
(kart.). N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. Ser. 14.10 Vedęs ir turi vai-
kų (9) (kart.). N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (21). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(319). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. Ser. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis 
sąrašas (21). N-7. 19.25 Policija ir Ko 

(69). N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (10). 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vendelio 
Beikerio istorija. N-7. 2005 m. Romanti-
nė komedija. JAV, Vokietija. 23.20 Strė-
lė (8). N-7. 00.15 Juodasis sąrašas (21) 
(kart.). N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas 
(319) (kart.). N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gegužės 6 d.
6.00 Policija ir Ko (2). N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 
8.00 Policija ir Ko (69) (kart.). N-7. 9.00 
Spąstai (23). N-7. 10.00 Spąstai (24). 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (169). 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas (319) 
(kart.). N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. Ser. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(10) (kart.). N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(22). 15.45 Prokurorų patikrinimas (320). 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
Ser. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis sąra-
šas (22). N-7. 19.25 Policija ir Ko (1). N-7. 
2012 m. Detektyvinis ser. Vokietija. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (11). N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Mūsų meilės istorija. 1999 m. 
Romantinė drama. JAV. 23.35 Strėlė (9). 
N-7. 00.30 Juodasis sąrašas (22) (kart.). 
N-7. 1.25 Prokurorų patikrinimas (320) 
(kart.). N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 7 d.
6.00 Policija ir Ko (3). N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 
8.00 Policija ir Ko (1) (kart.). N-7. 2012 m. 
Detektyvinis ser. Vokietija. 9.00 Dainuok 
mano dainą 2 (kart.). 11.00 Kalbame ir ro-
dome (170). N-7. 12.00 Prokurorų patikri-
nimas (320) (kart.). N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 14.10 Vedęs 
ir turi vaikų (11) (kart.). N-7. 14.45 Ame-
rikos talentai (23). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (321). N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. Ser. 18.00 Žinios. 18.25 
Juodasis sąrašas (1). N-7. 19.25 Polici-
ja ir Ko (2). N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 
(12). N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Kapi-
tonas Zumas. 2006 m. Veiksmo ir nuoty-
kių komedija. JAV23.10 Strėlė (10). N-7. 
00.05 Juodasis sąrašas (1) (kart.). N-7. 
1.00 Prokurorų patikrinimas (321) (kart.). 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 8 d.
6.00 Policija ir Ko (4). N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. Ser. 
8.00 Policija ir Ko (2) (kart.). N-7. 9.00 
Mūsų meilės istorija (kart.). 1999 m.  
11.00 Kalbame ir rodome (171). N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (321) 
(kart.). N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. Ser. 14.10 Vedęs ir turi vai-
kų (12) (kart.). N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (24). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(322). N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. Ser. 18.00 Žinios. 18.25 Patrulis 
(kart.). N-7. 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(12). N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Kai nesiseka, tai nesiseka. N-14. 
2006 m. Kriminalinis trileris. JAV. 23.35 
Sostų karai (9). N-14. 00.35 Sostų karai 
(10). N-14. 1.50 Prokurorų patikrinimas 
(322) (kart.). N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 9 d.
7.00 Amerikos talentai (23) (kart.). 

8.00 Amerikos talentai (24) (kart.). 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Padėkime augti. 10.30 Savaitės krimina-
lai (kart.). 11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionato etapas Suomijoje. 12.00 Arčiau 
mūsų. 12.30 Statyk! 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (11). N-7. 14.00 Jaunavedžiai 
(23). N-7. 14.30 Jaunavedžiai (24). N-7. 
15.00 Jaunavedžiai (25). N-7. 15.30 Jau-
navedžiai (26). N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. Ser. 17.00 Laukinis (15). 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (15). N-7. 
19.00 Dainuok mano dainą 2. 21.00 MA-
NO HEROJUS. Maksimali rizika. N-14. 
1996 m. Veiksmo f. JAV. 23.05 AŠTRUS 
KINAS. Šėtono vaikai. S. 2003 m. Veiks-
mo f. JAV. 1.10 Didžiojo sprogimo teorija 
(13). N-7. 1.40 Didžiojo sprogimo teorija 
(14). N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 10 d.
7.00 Mistinės istorijos (15) (kart.). 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 10.00 FAILAI X Slaptosios drau-
gijos. Konspiratorių kaukės. N-7. 2014 
m. Dok. f. Vokietija. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Nacionalinė Geografija. Žu-
vys monstrai (2). N-7. 2011 m. Dok. f. 
JAV. 13.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 17.00 
Laukinis (16). N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos (16). N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS. Inga Lindstrom. Frederiko kaltė 
(41). N-7. 2011 m. Romantinė drama. 
Vokietija. 21.00 Kortų namelis (12). 
N-14. 22.00 Kortų namelis (13). N-14. 
23.00 Dažnis. N-14. 2000 m. Fantas-
tinis trileris. JAV. 1.20 Didžiojo spro-
gimo teorija (15). N-7. 1.50 Didžio-
jo sprogimo teorija (16). N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Ser. 7.35 Mažieji išdykėliai (19). Ser. 
7.50 S dalelių paslaptys (10). N-7 8.30 
Svajonių ūkis. (8). 9.00 Laikas keistis. 
(10). 9.30 Mamyčių klubas. (8). 10.00 Mi-
tybos ir sporto balansas. 11.00 Diagno-
zė. viltis. N-7 11.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 12.00 Karingoji gra-
žuolė Vendė Vu. JAV, nuotykių f., 2006 
13.55 Gyvenimo bangos (33). N-7 16.20 
Ekstrasensai detektyvai (19). N-7 17.20 
Ekstrasensai detektyvai (20). N-7 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Transformeriai. JAV, 
fantastinis veiksmo f., 2007 N-7 19.30 
Filmo pertraukoje - Eurojackpot. 22.00 
Adrenalinas. JAV, D.Britanija, kriminali-
nis veiksmo f., 2006. N-14 23.45 Kur-
jeris. JAV, veiksmo f., 2012 N-14 1.30 
Dingusios. Ser. N-14 

Sekmadienis, gegužės 10 d.
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Monsu-

nas (10). N-7 7.20 Mažieji išdykėliai (20). 
7.35 Mažieji išdykėliai (21). 7.50 S dale-
lių paslaptys (11). N-7 8.30 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 9.00 Sta-
tybų TV. 9.30 Nepaprasti daiktai. 10.00 
Virtuvės istorijos. 10.30 Svajonių sodai. 
11.30 Jaunosios verslininkės dieno-
raštis. JAV, romantinė komedija, 2010 
N-7 13.15 Gyvenimo bangos (34). N-7 
15.50 Ekstrasensai detektyvai (301). N-7 
16.55 Ekstrasensai detektyvai (302). N-7 
17.55 Aš – stilistas! N-7 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 
Garfildas. JAV, komedija, 2004 21.05 
Taksi 4. Prancūzija, veiksmo komedija, 
2007 N-7 22.55 Hačiko. Šuns istorija. 
JAV, f. šeimai, 2009 00.50 Nedrįsk bu-
čiuoti nuotakos! JAV, romantinė kome-
dija, 2011. N-7 

Pirmadienis, gegužės 4 d.
6.25 Teleparduotuvė. 6.40 Mažie-

ji išdykėliai (6). Ser. 6.50 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. . 7.20 Trys 
didvyriai ir Šamachando princesė. Rusi-
ja, animacinis f., 2010 8.55 Meilės sūku-
ryje (2089). 10.00 Ekstrasensai detekty-

Pirmadienis, gegužės 4d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Šegis 

ir Skūbis Dū (22). 6.55 Džonis Testas (5) 
(kart.). 7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (8) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (192) N-7. 8.50 Kvailių auksas (kart.). 
N-7. 11.05 Sugalvok norą (kart.). N-7. 
2015 m. Komedija. JAV. 12.50 Tomo 
ir Džerio pasakos (4) (kart.). 13.15 Džo-
nis Testas (5). 13.45 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (9). 14.10 Bėgantis laikas (60) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Nuo... Iki.... 21.00 Juo-
dos katės (35). N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS. Suvilioti nepažįs-
tamąjį. N-14. 2007 m. Kriminalinis trileris. 
JAV. 00.25 Visa menanti (2). N-7. 1.20 
Havajai 5.0 (22). N-7. 2.15 Taikinys (11). 
N-7. 3.15 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, gegužės 5 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (23). 6.55 Džonis Tes-
tas (4) (kart.). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (9) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (193) N-7. 8.50 Sutrikęs 
gangsteris (kart.). N-7. 1999 m. Kome-
dija. Australija, JAV. 10.55 Transforme-
riai. Išnykimo amžius (kart.). N-7. 2014 
m. Veiksmo f. JAV, Kinija. 14.10 Bėgan-
tis laikas (61) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.00 Juodos katės (36). 
N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.04 Spor-
tas. 22.08 Orai. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS. Miestas. N-14. 2010 m. Kriminali-
nis trileris. JAV. 00.40 Visa menanti (3). 
N-7. 1.35 Havajai 5.0 (23). N-7. 2.30 Tai-
kinys (12). N-7. 3.30 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, gegužės 6 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Šegis 

ir Skūbis Dū (24). 6.55 Džonis Testas 
(6). 7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (10). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris (194) 
N-7. 8.55 24 valandos (kart.). N-7. 10.20 
Yra kaip yra (kart.). N-7. 11.45 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.). N-7. 13.15 Džo-
nis Testas (7). 13.45 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (11). 14.10 Bėgantis laikas 
(62) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 20.20 Paskutinis šan-
sas. Realybės dienoraštis. 21.00 Juo-
dos katės (37). N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.04 Sportas. 22.08 Orai. 22.10 
VAKARO SEANSAS. Moteris-Katė. 
N-7. 2004 m. Veiksmo f. Australija, JAV. 
00.20 Visa menanti (4). N-7. 1.15 Hava-
jai 5.0 (24). N-7. 2.10 Grubus žaidimas 
(1). N-14. 2011 m. Ser. JAV. 3.30 Lietu-
va Tavo delne. 

Ketvirtadienis, gegužės 7 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (25). 6.55 Džonis Tes-
tas (7) (kart.). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (11) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (195) N-7. 8.55 Yra kaip 
yra. N-7. 10.20 Yra kaip yra (kart.). N-7. 
11.45 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
12.25 KK2 (kart.). N-7. 13.15 Džonis 
Testas (8). 13.45 Kempiniukas Plačiakel-
nis (12). 14.10 Bėgantis laikas (63) N-7. 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vakarų šalyse įprasta, jog ser-
gantieji Alzheimerio liga gyve-
na nedidelėse bendruomenė-
se, juos globoja ir slaugo spe-
cialistai. Lietuvoje tokių žmonių 
priežiūra dažniausiai gula ant jų 
artimųjų pečių. VšĮ Integruotų 
paslaugų centras, pasinaudojęs 
ES lėšomis, užsibrėžė padaryti 
perversmą tokių ligonių gyve-
nime ir slaugos srityje.
Centro vadovė, gydytoja Rai-
monda Ulianskienė turi Alzhei-
merio liga sergančių pacientų ir 
puikiai žino, su kokiomis prob-
lemomis susiduria jų artimie-
ji. R. Ulianskienė kurti tokią įs-
taigą siūlė Panevėžio savivaldy-
bei, tačiau šiai tai pasirodė per 
didelė finansinė našta. Medikė 
idėjos neatsisakė. Išsiaiškinu-
si, kad galima gauti 2007–2013 
metų ES struktūrinių fondų pa-
ramą, ji pateikė paraišką įkurti 
grupinio gyvenimo namus ser-
gantiems Alzheimerio liga žmo-
nėms ir gavo finansavimą.
Grupinio gyvenimo namai pa-
statyti R. Ulianskienei priklau-
sančioje žemėje netoli miško 
ir upės, Pečionių milžinkapio. 
„Supratau, kad tai tinkama vieta 
globos įstaigai. Iš pradžių buvo 
minčių apie senelių globos na-
mus, tačiau tokių yra ir mieste, 
ir rajone. Sergantiesiems Alzhei-
meriu specializuotos, nedidelės 
įstaigos, primenančios nuosa-
vus namus, nebuvo visoje Lietu-
voje. Kaune viena įstaiga yra pri-
taikyta globoti tokius ligonius, 
bet tai ne grupinio gyvenimo na-
mai“, – pasakojo R. Ulianskienė. 
Iš pirmo žvilgsnio 220 kv. m gru-

pinio gyvenimo namai prime-
na būstus, kuriuos statosi pasi-
turinčios, šiuolaikiškos šeimos. 
Lengvumo įspūdį sukuriančios 
funkcionalios erdvės, dideli lan-
gai, estetiškas minimalizmas. 
Tačiau įėjus į vidų supranti, jog 
tai nėra įprasti namai. Juolab 
globos įstaiga, prie kokių esame 
pratę. Ligoniams, iš viso 10 žmo-
nių, grupinio gyvenimo namai 
duris atvers jau šių metų rude-
nį. Naštos akmuo nukris nuo ke-
lių dešimčių jų artimųjų pečių.
Gydytoja sako, jog klysta ma-
nantieji, kad sergantiems de-
mencija pacientams nesvarbu, 
kur ir kaip jie gyvena, juolab kad 
tokie ligoniai nepamena, kas bu-
vo vakar. Pasak jos, svarbu, kad 
būtų išlaikytas sergančio Alzhei-
merio liga žmogaus orumas, kad 
jis jaustųsi ramus, kad jam būtų 
padedama išlaikyti kiek įmano-
ma aktyvesnes mąstymo funk-
cijas, turimus įgūdžius. Į grupi-
nio gyvenimo namus sergantys 
Alzheimerio liga žmonės bus 
priimami kaip ir į įprastas glo-
bos įstaigas. Dalį išlaikymo lė-
šų dengs valstybė, dalį – pats 
gyventojas iš pensijos ar turi-
mo turto. Galbūt prisidės jo ar-
timieji. Čia žmonės gaus ir svei-
katos priežiūros paslaugas. Jas 
teiks atvažiuojantys gydytojai, 
slaugytojai, kineziterapeutai. Su 
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetu R. Ulianskienė  taria-
si dėl mokymų būsimiems dar-
buotojams. „Norėčiau, kad čia 
dirbtų ne tik tikri profesionalai, 
bet ir simpatiški, šilti žmonės“, – 
sakė centro vadovė.

Šiuolaikiški namai 
sergantiesiems Alzheimerio liga 
www.sekunde.lt paskelbtame Ingos Smalskienės straips-
nyje pasakojama apie netrukus Panevėžio rajone duris 
atversiančius modernius namus Alzheimerio liga sergan-
tiesiems.

Socialinių paslaugų centras – 
pirmoji tokia įstaiga mieste, ku-
rioje klaipėdiečiai galės gauti 
koncentruotą informaciją apie 
visas miesto socialines ir švieti-
mo institucijas bei jų teikiamas 
paslaugas. Specialistų pagalba 
gyventojams čia bus teikiama 
nemokamai.
Anot centro darbuotojų, įstaiga 
reikalinga tam, kad iškilus prob-
lemai žmogus neliktų vienas.
3 darbuotojus, tarp jų ir psicho-
logą, turinčio centro tikslas – 
suvienyti visas uostamiestyje 
esančias įstaigas ir padėti žmo-
nėms greitai surasti reikiamą 
informaciją. Įstaigos direktorė 
Evelina Gulijeva pabrėžė, kad 
tai gali būti itin aktualu tėvams, 
kurių vaikai negavo vietų darže-
lyje, šeimoms, kuriose yra ser-
gančiųjų sunkiomis ligomis, ar 
su kitomis socialinėmis proble-

momis, krizėmis ir nelaimėmis 
susidūrusiems gyventojams.
„Paprastai tokie žmonės būna 
pasimetę, nežino, kur kreiptis. 
Todėl mes jiems padėsime su-
sigaudyti. Tiesa, dažniausiai 
šiems asmenims reikia nusira-
minti, atsigauti po šoko, todėl 
tam turime ir psichologą. Jis 
padės įveikti stresinę būklę“, – 
akcentavo centro įkūrėja ir di-
rektorė. 
Įstaiga neapsiribos tik konsul-
tavimu. Čia ketinama teikti ir 
kitas paslaugas. Centras norin-
tiesiems atstovaus socialinėse 
įstaigose tvarkant dokumentus, 
padės organizuoti transporto 
paslaugas neįgaliesiems į eko-
nominio ir socialinio užimtu-
mo vietas, teiks pagalbą vaiko 
priežiūrai ir pan. Minėtos pa-
slaugos bus apmokestintos su-
tartine kaina.

Koncentruota informacija – 
vienoje vietoje

Ieva Liškevičiūtė www.klaipeda.diena.lt rašo apie uosta-
miestyje pradėjusią veikti socialinę pagalbą teiksiančią įs-
taigą. 

Merginos gyvenimas bu-
vo panašus į pasaką. La-
bai populiarios grupės 
„Varius Manx“ lyderis pa-
kvietė ją į savo kolektyvą. 
Monikos balsas skamba 
net trijuose grupės albu-
muose – jokiai ankstes-
nei vokalistei nepavyko 
palikti tokio ryškaus pėd-
sako. Ir vis dėlto ją pakei-
tė kita dainininkė. 2006 
metais grupė, grįždama 
namo po koncerto, pate-
ko į autoavariją. Visi išsi-
laižė žaizdas, tik Monika 
liko neįgali.

Monika dainuos 
apie baimę, 

piktesnę už negalią

Dėl „Eurovizijos“  
netaps žinomesnė

Išties,  Lenkijos atstovė 
60-ojoje „Eurovizijoje“ (jubilie-
jinis dainų festivalis įvyks gegu-
žės pabaigoje Austrijos sostinėje 
Vienoje) Monika Kušynska tėvy-
nėje yra viena žinomiausių dai-
nininkių. Ne tik dėl puikaus bal-
so ir labai populiarių dainų (ga-
lite paklausyti youtube – „Gegu-
žė“ („Maj“), „Mano Eldoradas“ 
(„Moje Eldorado“).

Žiniasklaidos dėmesį jai gali-
ma skirstyti į tris etapus. Pirmą 
kartą Monika jo sulaukė, kai pri-
ėmė „Varius Manx“ kvietimą kar-
tu dirbti ir paliko savo ankstesnę 
grupę – „Fahrenheit“, su kuria ji 
1999-aisiais debiutavo kaip vo-
kalistė. Jos pabėgimas 2001 me-
tais pas „Varius Manx“ vyrukus 
buvo vadinamas išdavyste... 

2006 metais giminaičiams 
teko padėti Monikai slapstytis 
nuo paparacų. „Varius Manx“ 
grįžtant namo iš koncerto Miličo 
miesto (netoli Vroclavo) šventė-
je, automobilis, vairuojamas gru-
pės lyderio Roberto Jansono, nu-
važiavo nuo kelio, trenkėsi į me-
dį. Ypač stipriai nukentėjo Moni-
ka. Ar išgyvens? Ar vaikščios? Ar 
dainuos? Spauda mirgėjo nuo to-
kių klausimų.

Praėjus po nelaimės keliems 
mėnesiams kolegos Sopote su-
rengė jai skirtą paramos koncer-
tą, kurį transliavo televizija. Mo-
nika žiūrėjo jį ligoninėje, verkė ir 
prisiekė: aš grįšiu, grįšiu...

Vienas viltis keitė kitos
2008-aisiais gydytojai pra-

nešė padarę viską, ką galėjo. 
Operacijomis buvo pasiekta, 
kad Monika galėtų ne tik gulė-
ti, bet ir sėdėti vežimėlyje. Ja-
me teks praleisti visą likusį gy-
venimą, nes liko nuo juosmens 
paralyžiuota.

Sėdinti vežimėlyje ji jau ne-
bebuvo įdomi grupei „Varius 
Manx“, kuri susirado kitą vo-
kalistę. Monika pradėjo solinę 
karjerą.

Reporteriai vėl ėmė ją gau-
dyti. Ar tikrai išdrįs vežimėliu 
važiuoti į sceną? 2010-ųjų bir-
želį Monika pirmą kartą vėl vie-
šai dainavo, bet ne scenoje – te-
levizijos programoje „Laba diena 
TVN“. 2012 metais TVP2 progra-
moje „Balsų kova“ dalyvavo kaip 
gimtosios Lodzės komandos mo-
kytoja. Lodzės dainininkai užė-

mė tik 5-ąją vietą, tačiau dainų 
šou finale įvyko Monikos dainos 
„Ocaleni“ premjera.

Pažino kitą gyvenimą
Ji nustojo bijoti žurnalistų, ne-

patogių klausimų. „Pažinau kitą 
gyvenimą, kitą realybę, – sakė Mo-
nika. – Man jau niekas nebebaisu. 
Anksčiau buvau pratusi gyven-
ti saugioje, patogioje aplinkoje ir 
maniau, kad visas pasaulis taip gy-
vena. Melas! Štai atsisėdau į veži-
mėlį ir pamačiau, kaip yra iš tikrų-
jų. Tarsi pažiūrėjau į pasaulį iš kito 
kampo. Iki to įvykio nieko nežino-
jau apie gyvenimą su negalia. Bu-
vau sveika, niekada neteko gulėti 
ligoninėje. Tiesa, kartais koncer-
tuodavome neįgaliems vaikams. 
Atminty įstrigo vienas koncertas. 
Labai jau ypatinga buvo publika – 
kas be rankų, kas be kojų, nuste-
bino, nes buvo tokie linksmi. Gal-
vojau, juk tai neįmanoma, jie tur-
būt apsimeta.“

Dabar Monika pati neretai 
patenka į panašią situaciją. Jai 
norisi linksmintis, juokauti kal-
bant su įvairiais pašnekovais, o 
šie sutrinka, nežino, kaip elgtis, 
bijo įžeisti Moniką. O ji skuba įti-
kinti: elkitės su manimi kaip ir 

su kitais žmonėmis, aš tokia pa-
ti, tik sėdžiu vežimėlyje...

2011 m. ji ištekėjo už kompo-
zitoriaus Jokūbo Račynskio. Po 
poros metų juodu buvo apdova-
noti Sidab-riniu obuoliu, žurnalo 
„Ponia“ skaitytojų skiriamu šau-
niausiai Lenkijos porai.

Pati parašė žodžius
Monika Vienoje atliks dai-

ną „Meilės vardu“ („In The Na-
me Of Love“) – apie baimę, kuri 
paralyžiuoja stipriau už negalią. 
Lenkiška dainos versija vadinasi 
„Pabusk ir gyvenk“.

Kai žurnalistai prašo paaiš-
kinti dainos žodžių prasmę, Mo-
nika sako: „Šių metų „Eurovizi-
jos“ šūkis – „Tiesiame tiltus“, o 
aš, judanti vežimėliu, jau daug 
metų rodau, kad būtent muzika 
tiesia tiltus ir naikina barjerus. 
Visiems mums reikia būti drą-
sesniems. Beje, mano dalyvavi-
mas „Eurovizijoje“ – tai irgi til-
tas, tiltas į toleranciją.“

Muziką sukūrė Monikos vy-
ras Jokūbas, žodžiai – jos pa-
čios. Į Vieną ją siunčia naciona-
linis Lenkijos transliuotojas TVP. 

Parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Lenkijos atstovė  šių metų  „Eurovizijoje“ Monika Kušynska.

inFormaCinis praneŠimas
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga praneša, kad 

2015 m. gegužės 25 d. šaukiamas LŽNS visuoti-
nis narių suvažiavimas. Jis vyks Gėlių g. 7, Vilnius. 
Pradžia 11 val. 

Numatomi darbotvarkės klausimai:
1. LŽNS prezidentės ataskaita.
2. LŽNS revizijos komisijos ataskaita.
3. Įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.
4. Kiti klausimai
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos šaltinio

Konkursui

Mamai

Purienų atlasas. Ritos Mockeliūnienės (Šakių r. ) nuotr.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

***
Sugirgžda durys, 
Mama, 
Tu išeini,
Nebūki man nematoma,
Nereikia,
Gal gali...
Jaučiu, kaip noksta 
Pumpuras,
Išsiveju sapnus.
Kažkur žaidi pavasariu,
Ir bėgu, ir šaukiu...
Pasikalbėkim vakaru, 
Išbark, priglausk ir grįžk.
Pridenk aušros tylėjimu
Po sielos lietumi...
Po sielos lietumi.

***
Mama,
Tu mano balandė, 
Plunksnelė lengva, 
Išbūrusi manąją 
Lemtį...
Kai įmirkus rasota
Žiedais obelis
Susisiaus vėl
Į tavo švelnumą,
Prasimerkus rytuos
Juodaakė naktis 
Pins į plaukus
Man tavo gerumą.
Ir surinkus į delnus
Laukų ramunes
Išskaičiuos vėl
Man didelę laimę...
Tu rytinė žvaigždė
Angelų pašaukta
Mano baltoji
Balandė...

Nijolė JASIENĖ
Skuodo r. 

Ranka paliesiu  
Tavo kaktą, mama... 
Tad sužinoki šiandien Tu, 
Kad gilų ačiū Tau tariu 
Už tvirtą pagrindą po kojom: 
Klumpi, kelies – jis nelinguoja,

Už kojinaitę suadytą, 
Pasitikėjimą, išėjus iš namų, 
Už laikraščiais klijuotą sieną – 
Skaityt prieš miegą taip smagu,

Už čiužinį, šienu prikimštą, 
Maudynes virtuvėj, vonioj, 
Už saldainuką, paslėptą ant spintos, 
Kad jo užtektų ir rytoj,

Už dėmesj vaikams – dalybas, 
Sau nepaliekant anei kiek, 
Už minti šiltą Tau nemiegant, 
Iš taip toli, Tau nepasiekt

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

Kelias lig tavęs. Per Suvalki-
jos lygumas. Dzūkijos kalvas. Lig 
aukštumėlės liepų užglaudoj. Lig 
tylos kalnelio. Kur tylą tik žings-
niai suplėšo. Neskubūs, duslūs. 
Į smėlžemį lėtai klimpstantys.

Dar šiaurys čia sudrumsčia 
ramybę. Panorėjęs dieną naktį 
švilpauja. Įsikibęs į chrizante-
mos krūmą, taršo papilkėjusius 
jo žiedlapius. Lyg sėtų po sielos 
ganiavą atminimus. Neužmirš-
tamus, neišplėšiamus, neperlei-
džiamus... Kuo labiau šie tolsta, 
tuo stipresnė aiškuma – lyg va-
kar būta...

Apglėbiu. Arčiau savęs glau-
džiu. Apiblukusiam dažalui ryš-
kumos ieškau. Negirdimo žo-
džio spalva tepu. Potyrių dulks-
na persmelkiu...

Nebyloje pasišneku. Vaikus, 
vaikaičius paminiu. Tavo.

Minty sodo takeliais praei-
nu. Kur tavo vaikščiota, braidy-
ta. Antai, patakėse raktažolės 
guotais sužydusios. Pavasarėja... 
Avietynas pumpurus skleisti be-
siruošiąs. Ant priebučio laiptelių 
vasaros kaitroj prisėdu. Obels 
mestam šešėly gaivi vėsuma. 
Gardžiuojuosi šviežiai suskintų 
braškių sauja... Pamiškės pušims 
sudejavus, krūpteli šulinio svir-
tis... Įsiklausau... Arba stabteliu 
vynuogėmis apsiraizgiusioje pa-
vėsinėje. Stambiažiedžių alyvų 
kekės kvėpina vakaro dermę...

Dabar viskas kitaip. Žolė tavo 
žingsnius peraugo. Dyla laiptų 
turėkluose tavo delnų raižiniai...

Žvakės šešėliu sumirgėjusi 
nusliuogia ašara. Lyg vagišius. 
Skruostu. Delnu. Kapsi į atmin-
ties jūres. Brangiu perlu širdies 

kriauklėje auga.
Atleisk. Nedažnai ant dzū-

kiško ramumos kauburėlio už-
suku. Nepasiekia rankos tavęs 
apkabinti...

Žvilgsnis padausėn nukryps-
ta. Užmetu bylos ir meilės san-
doros skraistę. Atminties vilna 
austą...

O tu sėdi ant kurio nors de-
besies kauburėlio ir, žinau, šyp-

saisi. Kaip anuomet. 
Senolių medžių užuovėjoj 

neskalsus žiedo buvimas. Trum-
pas ir pasimatymas su tavimi...

Tik ilgesio brydė ištįsusi...
Lig aukštumėlės liepų užuo-

vėjoj... 
Lig begalybės...
Lig tavęs... 

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

Matau, kaip sunki laiko ran-
ka slegia tavo pečius...Visomis 
galiomis bandai ją nustumti... 
Tu – versmė, iš kurios semia-
mės stiprybės ir pasitikėjimo. 
Niekada nemėgai skųstis, aima-
nuoti – galėjome tik numanyti, 
kas ir kaip....

Per žemę žengia pavasaris. 
Šįmet toks nesvetingas ir vėsus. 
Netrukus švęsime gražiausią pa-
vasario šventę – Motinos dieną. 
Kai tariu šį žodį, siela prisipildo 
šilumos ir ramybės. Kai išgirstu 
tavo brangų balsą telefono rage-
lyje, atrodo, viskas iškart susto-
ja į savo vietas – ateina ramy-
bė ir pasitikėjimas. Tai tu mano 
viso gyvenimo saulė. Kaip ge-
ra pas tave sugrįžti. Pabūti ten, 
kur maža mano ranka lietė šuli-
nio rentinį ar durų rankeną. Kur 
dar gyvos mano svajonės ir pri-
siminimai.

Zita VALEIKIENĖ
Lazdijų r.

Tu 
gyvenimo 

saulė

Anties ratilai. Rūtos Kupčinskaitės (Vilnius) nuotr.

Madona su kūdikiu. Galinos Sliusarenko piešinys

Ranka paliest vėl mano kaktą, 
Geriau paliesiu aš ją Tau, 
Kad Tu pajustum visa gera, 
Ką aš vaikystėj pajutau!

Myliu Tave ir ačiū, kad esi!

Mamos jazminas
– Kas skynėte jazmino žiedą?
– Aš..., – kaltai atvėrei delną.
Nusijuokėm tada.
Jazmino krūmas šiandien skleidžias
Kieme, kadaise pasodintas,
Seniai seniai atradęs taką
Iš motinos senos sodybos,
Žolynuose pabėręs šneką,
Patogiai įsitaisęs saulėtam kampe.
Jis tūkstančiais akių
Žmonių gyvenimus apžvelgia,
Kaip apžvalgos aikštelėje,
Ir kvepia,
Ir šneka motinos kalba
Man apie tai,
Kas niekad nesibaigia...

Danutė LEKNIUVIENĖ
Skuodo r.

Mamos prašymas
Tu kas dieną vis skubi –
Aš tenoriu prisiglausti.
Tu visiems esi svarbi –
Man varpai gal greit ims gausti...
 
Kol esu, tol aš jaučiu,
Kai išeisiu – tu pajausi:
Nebeliks jokių vilčių –
Manęs jau neprisišauksi...
 
Šalta bus tavoj širdy –
Iš aukštai tiktai lytėsiu...
Nors norėsi būt glėby –
Niekuo tau jau nepadėsiu.
 
Pakalbėkim kaip kadais,
Kai buvai maža mergaitė.
Mudviejų nieks nenuteis,
O sušildys meilės skraistė.
 
Neužtruk, kol dar gyva... 

Vaikai namus palieka 
Vaikai užauga ir išeina –
Tokia jau motinų dalia.
Širdis jų laimei traukia dainą,
O ilges ys dažnai šalia.
 
Lyg prakaitą slapta nušluostom
Nedrąsią ašarą ranka.
Dažniausiai drėksta mamų skruostai,
Kai lankos laimė ar kančia.

Vaikai lai tiesia savo kelią,
Į viltį, laimę, į svajas.
Lai ugdo tvirtą būdą, valią,
O mūsų mintys juos parves.

Danutė RUSECKAJA
Vilnius
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