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Šalis pribrendo globos įstaigų reformai

Ypač toks globos būdas kenkia 
vaikams ir kūdikiams. Žmogaus 
teises ginančios organizacijos 
vaikų apgyvendinimą institucijo-
se vertina kaip smurtą prieš juos. 
Deja, dar iki šiol Europoje 1 mln. 
žmonių gyvena globos namuose.

Europos paslaugų teikėjų 
žmonėms su negalia asociacijos 
politikos formavimo vadybininkė 
Sabrina Ferraina pabrėžė, kad gy-
vendami globos namuose žmonės 
yra izoliuojami nuo kitų bendruo-
menės narių, jie neturi galimybės 
kontroliuoti savo gyvenimą (pasi-
rinkti, kaip, kur su kuo gyventi), 
nėra paisoma jų asmeninių po-
reikių (taisyklės svarbiau), nega-
li pasirinkti dienos režimo (kada 
valgyti, miegoti ir pan.) 

Agnesės Turnpeny iš Kento 
universiteto Tizard centro teigi-
mu, kad įvyktų tikroji pertvarka, 
neužtenka tik uždaryti esamus 
didelius globos namus. Jei tik 

pateiktos baigiamosios išvados 
daugeliu atvejų sutapo su nevy-
riausybinių neįgaliųjų asociacijų 
pateiktu įvairių sričių vertinimu. 

Jungtinės Tautos įvertino Lietuvos negalios politiką 

Globos įstaigų pertvar-
ka, kitaip dar vadinama 
sunkiai ištariamu žodžiu 
deinstitucionalizacija. Tai 
procesas, kuriuo siekia-
ma, kad neliktų vaikų glo-
bos namų, kad psichikos 
ir proto negalią turintieji, 
gyvenantys institucijose, 
persikeltų į bendruome-
nę. Ką daryti ir kas daro-
ma, kad tai greičiau taptų 
realybe, kalbėta Vilniuje 
surengtoje konferencijoje. 

Integracijos keliu

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė pasveikino globos įstaigų pertvarkos konferencijos dalyvius.

perkelsime gyventojus į mažas 
įstaigas, jų situacija gali ir pa-
blogėti, nes neužteks lėšų jiems 
išlaikyti. Net ir bendruomenėje 
žmogus gali būti izoliuotas, jei 
tarkim, gyvens nepritaikytame 
būste, nesulauks reikiamos pa-
galbos. A. Turnpeny teigimu, 
uždarant veikiančias įstaigas 
būtina lygiagrečiai sukurti al-
ternatyvių paslaugų tinklą, su-
daryti galimybes negalią turin-
tiesiems dalyvauti visuomenės 
gyvenime (pritaikyti viešąją 
aplinką, teikti jiems reikalin-
gas paslaugas, užtikrinti būsto 
pritaikymą ir pan.) Mokslinin-
kės teigimu, studijos rodo, kad 
perkėlus neįgaliuosius iš glo-
bos namų į bendruomenę situa
cija labai pagerėja: į gerą pasi-
keičia jų elgesys ir buities įgū-
džiai, jie yra labiau patenkin-
ti gyvenimu. Tyrimų rezultatai 
rodo, kad geriausia gyventi ma-

žuose „apsaugotuose“ butuose 
ar namuose po 16. 

S. Ferraina taip pat pabrėžė, 
kad vykdant reformą turi būti su-
kurtas įvairių paslaugų tinklas: 
žmogus turi turėti galimybes pa-
sirinkti jo poreikius geriausiai ati-
tinkančią paslaugą. Pagalba būti-
na ne tik neįgaliesiems, bet ir šei-
moms. Pasak S. Ferrainos, paslau-
gos suprantamos ne tik kaip būti-
niausių kasdienių poreikių paten-
kinimas, jos turi apimti ir darbo, 
ir mokymosi ar kitus poreikius.  

Vyksta pirmasis 
pertvarkos etapas 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija įgyvendina Lietuvos 
institucinės globos pertvarkos 
projektą. Jį konferencijoje pri-
statė A. Jakavonienė. 6,5 mln. eu-
rų vertės projekto tikslas – per-
eiti nuo institucinės globos prie 
paslaugų šeimoje ir bendruome-

nėje. Pertvarka siekiama refor-
muoti (uždaryti) globos namus, 
kuriuose apgyvendinti likę be 
tėvų globos, neįgalūs vaikai ir 
suaugusieji, turintys psichikos 
ir proto negalią. Kuriamos nau-
jos paslaugos pagerins ne tik šių 
žmonių, bet ir jų šeimų situaciją. 

Projektas bus įgyvendina-
mas 20142020 metais. Taigi mi-
nisterija tikisi, kad iki jo pabai-
gos 2020 m. šalyje nebeliks vai-
kų globos namų, o neįgalieji gy-
vens bendruomenėje. Pertvar-
ka nepalies senų žmonių globos 
namų, kur žmonės turėtų patek-
ti tik tada, kai tampa visiškai ne-
savarankiški. 

Projektas bus įgyvendina-
mas 2 etapais. Pirmuoju (2014
2016 m.) bus ruošiamasi per-
tvarkai, kuriami paslaugų stan-
dartai, teikimo modeliai ir me-
todikos. Sukurtas modelis bus 
išbandomas 26iose savival-
dybėse esančiuose skirtinguo-
se globos namuose. Pirmiausia 
bus pertvarkomi sutrikusio vys-
tymosi ir vaikų su negalia socia-
linės globos namai, dideli vaikų 
globos namai ir suaugusiųjų su 
negalia socialinės globos namai.

Ko reikia, kad įvyktų 
pertvarka? 

Konferenciją pradėdama so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskie-
nė pabrėžė, kad pertvarka galė-
jo vykti jau kur kas anksčiau. Mi-
nistrė apgailestavo, kad iki šiol 
buvo skiriama nemažai lėšų glo-
bos įstaigų aplinkos gražinimui, 
o ne žmogui. 

Iš tiesų globos įstaigos daro-
si vis patrauklesnės – jos remon-
tuojamos, tvarkomos, organizuo-
jamas įvairus gyventojų laisvalai-
kis, tačiau kalbos apie tai, kad jos 
turėtų būti uždarytos, girdimos 
vis dažniau. Kodėl gyventi įstai-
goje yra blogai? 

Pasak Vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybos prie So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos direktorės Alinos Ja-
kavonienės, neigiamas instituci-
nės globos poveikis yra įrodytas. 

LNF išanalizavo 60 Konvencijos 
straipsnių, pasiūlė galimus prob
lemų sprendimus. Prieš perke-
liant juos į JT komitetui pateiktą 
alternatyvią ataskaitą, buvo ban-
doma apie tai kalbėti įvairiuo-
se susitikimuose, diskusijose su 
valstybės institucijų atstovais. Ta-
čiau, pasak D. Juodkaitės, neįga-
liųjų organizacijos vis dar nelai-
komos lygiaverčiais partneriais ir 
nėra įtraukiamos į šiai socialinei 
grupei aktualių sprendimų priė-
mimo procesus. Formaliai neįga-
lieji įrašomi į įvairias darbo gru-
pes, tačiau į jų nuomonę, pasiū-
lymus retai kada atsižvelgiama. 

LNF prezidentės teigimu, 
požiūris į neįgaliuosius atsi-
spindėjo ir vykstant į Ženevoje 
(Šveicarija) vykusius Konven-
cijos įgyvendinimo svarstymus.  

2010-aisiais Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų (JT) Neį-
galiųjų teisių konvenciją (Konvencija) ir įsipareigojo vyk-
dyti visus šiame žmogaus teises ginančiame dokumente 
numatytus reikalavimus. Kaip jai tai sekėsi daryti, ba-
landžio pradžioje vertino JT Neįgaliųjų teisių komitetas. 
Jau paskelbtos baigiamosios JT komiteto išvados, kurios 
padarytos įsigilinus į valstybės pateiktą oficialią Kon-
vencijos įgyvendinimo ataskaitą, išanalizavus Lietuvos 
neįgaliųjų forumo (LNF) bei labdaros ir paramos fondo 
„Algojimas“ alternatyviąsias ataskaitas, išklausius ša-
lies atstovų pasisakymų, atsakymų į jiems pateiktus pa-
pildomus klausimus. JT Neįgaliųjų teisių komiteto pa-
skelbtos išvados įdėmiai skaitomos, analizuojamos, ap-
tariamos. Spaudos konferencijoje jas pristatydamas vi-
suomenei LNF pabrėžė kritišką JT komiteto poziciją bei 
rekomendacijas iš esmės tobulinti daugelį žmonėms su 
negalia svarbių sričių.

Tolerancijos link

Neįgaliųjų įtrauktis – 
neįgyvendinama?

LNF prezidentės Dovilės 
Juodkaitės teigimu, JT komiteto 

Spaudos konferencijoje Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto bai-
giamąsias išvadas komentavo (iš kairės): D. Migaliova, H. Varnienė, 
J.Guzinevičiūtė, D. Juodkaitė. 

(nukelta į 3 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.

(nukelta į 5 psl.)



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Danutė Lekniuvienė 
parašė apie Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugijoje vyku-
sią Mamoms skirtą popietę. 

Skelbimas Skuodo ra-
jono laikraštyje „Mūsų žo-
dis“ visus Neįgaliųjų drau-
gijos narius balandžio 28 
dieną pakvietė į popietę
šventę, skirtą pagerbti my-
limiausius žmones — Ma-
mas, Močiutes. Besiren-
kančius svečius maloniai 
pasitiko renginio vedėja 
Nijolė Jasienė ir Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
Raminta Zabitienė.

Šventės dalyvius nau-
jai atgimusiomis dainomis 
džiugino ansamblis „Kran-
tų gėlė“ (vadovė Edita Ša-
monskienė), rinktiniais žo-
džiais į Motinas ir klausy-
tojus kreipėsi literatės Ja-
nina Jucienė, Danutė Lek
niuvienė, lietuvių autorių 
eiles skaitė Zita Bučienė, 
Aldutė Jonušienė. Emili-
ja Jablonskienė pasidalijo 

Skuodo r. Skambėjo dainos Mamoms...
plojimų pelnė trijų kartų 
moterų pasirodymas. Ste-
fanija Šimkienė, jos dukra 
ir anūkė kartu atliko dai-
nas, tarsi bylodamos apie 
nenutrūkstamo moteriš-
kumo tąsą – taip buvo, yra 
ir bus!

Visos popietės daly-
vės gavo ir dovanų – Ne-
įgaliųjų draugijos darbš-
čiųjų rankų būrelio narių 
rankomis pagamintų su-
venyrų.

Popietės laikas, pra-
leistas prie baltutėlėmis 
staltiesėmis užtiestų sta-
lų, greitai sutirpo. Padai-
nuota daug dainų – bet ar 
visas išdainuosi? Padekla-
muota gražiausių eilių, pa-
sakyta daug nuostabių žo-
džių – bet argi visus išsa-
kysi? Išeini iš renginio iš-
sinešdamas širdyje šiltą 
jausmą ir tvirtą žinojimą: 
aš – Motinos tęsinys, ma-
no gyslomis teka jos meilė, 
rūpestis, pasiaukojimas.

Šilta, lietutis nulijo. Iš po samanų storas raukšlėtas 
galvas kiša bobausiai, briedžiukai. Kviečiu kaimy-

ną Joną grybauti. Pasak jo, būtų labai gera po mišką pa-
vaikščioti, pakvėpuoti grynu oru, bet tai labai pavojinga. 
Miškuose ir pievose priviso daug erkių, galima susirgti. 
,,Įsivaizduoji, – aiškina kaimynas gerai išstudijavęs gali-
mus pavojus, – Lietuvoje gyvena per tūkstantį erkių rū-
šių. Jos platina erkinį encefalitą, erkinę dėmėtąją šiltinę, 
Laimo ir kitas ligas.“

Toks atsargus, rimtai besirūpinantis savo sveikata 
Jonas. Yra keistuolių, kurių net per vasaros karščius ne-
sugundysi išsimaudyti ežere ar upėje. Ir vėl tas nelem-
tas pavojus sveikatai. Vanduo gali būti per šaltas ar ne-
pakankamai švarus. Dažno savo sveikata besirūpinan-
čio žmogaus net per didžiausias šventes nepriversi su-
valgyti ir mažiausio gabalėlio torto. Pastaruoju metu kai 
kam pasibaisėtinu nuodu tapo net maldose išgarbinta, 
liaudies dainose apdainuota ir poetų išaukštinta mūsų 
kasdieninė duona. Vis dėl to klastingo žudiko glitimo. 

Žmonės, kurių nerimas dėl sveikatos prasilenkia 
su sveiku protu, mokslinėje literatūroje vadinami hi-
pochondrikais. Hipochondrija – liguistas polinkis per-
dėtai rūpintis savo sveikata, įsikalbėti ligas, kurių iš tik
rųjų nėra.

Hipochondrija yra itin įsiaudrinusio nerimo apraiš-
ka. Tokį žmogų įtikinti, kad jis visiškai sveikas, labai sun-
ku. Jei vienas gydytojas spėliojimų nepatvirtins, jis eis 
pas kitą. Jei vieni tyrimai nieko įtartino neparodys, jis 
užsisakys kitus. Psichiatras psichoterapeutas Aleksan-
dras Alekseičikas sako: ,,Kai kuriems pacientams liga – 
gyvenimo būdas. Jie be ligos negali jausti gyvenimo, ne-
gali bendrauti, sielos gilumoje nenori sveikti, nors nuo 
savo ligos gerokai kenčia...“ Tokie pacientai yra tikras gy-
dytojų kantrybės išbandymas. Hipochondriką galime ir 
nuraminti, ir paguosti: diagnostika pasiekė tokį aukštą 
lygį, kad beveik neliko sveikų žmonių. Liko tik neištirti.

Baimė susirgti skatina skaityti medicinines knygas. 
O tai dažnai veda į visišką aklavietę. Bene taikliausiai 
tai aprašė anglų rašytojas Džeromas K. Džeromas kny-
goje ,,Trise valtimi. Neskaitant šuns.“ Jaunas džentelme-
nas nuėjo į Britų muziejų pasiskaityti, kaip gydytis nuo 
kažkokio menko negalavimo, berods, šienligės. Skaity-
damas apie visokiausias ligas, jis sustingo iš siaubo – įsi-
tikino, kad serga vidurių šiltine, drugiu, Braito liga, cho-
lera, difteritu ir kitomis ligomis. Visai sutrikęs jaunuolis 
pripažino: „…padariau išvadą, kad vienintelė liga, kuria 
nesergu – kelio sąnario uždegimas.“

Bijant ir nerimaujant blaiviai mąstyti nepavyksta. 
Baimė už logiką stipresnė. Besikaupiantis nerimas dėl 
sveikatos retai padeda priimti teisingą sprendimą. Jau 
pats nerimas gali pakenkti sveikatai. Jis gali padidin-
ti kraujospūdį, sutrikdyti medžiagų apykaitą, suardyti 
baltuosius kraujo kūnelius.

Ligų ieškotojai paniškai bijo mirties, jiems nepa-
prastai sunku su ja susitaikyti. Vokiečių filosofas Ima-
nuelis Kantas tvirtina: ,,Mažiausiai mirties bijo tie žmo-
nės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę.“ O jau minė-
tas A. Alekseičikas rašė: ,,Aš net drįsčiau sakyti, kad vi-
sos ligos – iš sielos skurdumo.“

Jausmus sugaudyti sunku. Pabandykime savo baimes 
ir nerimą išsakyti žodžiu. Kitaip sakant, rašykime dieno-
raštį. Daugeliui tai padeda. Amerikiečių rašytojas Nobe-
lio premijos laureatas Viljamas Folkneris yra pasakęs: 
,,Nė nežinau, ką galvoju, kol neperskaitau, ką parašiau.“

Hipochondrikų nervinga ,,teisingos“ diagnozės ir 
,,gerų“ gydytojų paieška primena Don Kichoto kovą su 
vėjo malūnais. Liautis užsiiminėti neproduktyvia veik
la gali padėti ir rytietiška Ramybės malda: ,,Duok Die-
ve, kad sugebėčiau susitaikyti su dalykais, kurių negaliu 
pakeisti, drąsos pakeisti dalykus, kuriuos galiu pakeisti, 
ir išminties atskirti vienus nuo kitų.“

Mūsų santykis su nerimu priklauso nuo to, kaip mes 
jį priimame. Turime suprasti savo nerimą ir, nepaisant 
savo jausmų, elgtis racionaliai. Išmokime su juo sugy-
venti, iš demono paverskime jį savo Angelu sargu.

Hipochondrija

Apie tai,
kas

jaudina

Stefanija Šimkienė dainavo kartu su dukra ir anūke.

Radviliškis:

 Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės pavaduotoja Irena 
Vilniuvienė laiške „Bičiu-
lystei“ papasakojo apie ne-
seniai įvykusį renginį. 

Kaip jau įprasta, prieš 
pat Motinos dieną Radvi-
liškio rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai rinkosi į 
miesto viešąją biblioteką. 
Čia vyko ataskaitinis susi-
rinkimas ir buvo paminėta 
Motinos diena. 

Prieš pat renginį vi-
si norintys galėjo pasitik
rinti cukraus kiekį kraujy-
je. Tuo pasirūpino diabe-
to klubo „Likimas“ atsto-
vai kartu su pirmininke I. 
Gvazdauskiene. 

Šventę pradėjo drau-
gijos moterų ansamblis 
„Gabija“, vadovaujamas 
Romos Apšegienės. Ne 
vieną kūrinį atliko R. Ap-
šegienės, Dianos Sabulie-
nės ir Donato Baltučio pa-
ruošti muzikos mokyklos 
mokiniai. Jie grojo piani-
nu, akordeonu ir saksofo-
nu. Gausiais plojimais su-

Neįgalieji paminėjo Motinos dieną

sirinkusieji palydėjo visų 
muzikantų ir mokytojos 
R. Apšegienės kartu atlie-
kamą kūrinį. Taip pat daug 
susižavėjimo sulaukė neti-
kėtas Rimos Godelienės ir 
R. Apšegienės duetas. Jos 
labai gražiai sudainavo 
dainą apie mamą.

R. Apšegienė pasvei-
kino visas mamas su ar-
tėjančia Motinos diena. 
Draugijos pirmininkė Jū-

ratė Bredulskienė pristatė 
atvykusius svečius – savi-
valdybės administracijos 
direktorę Jolantą Margai-
tienę, bibliotekos direk-
torę Violetą Šukaitienę, 
diabeto klubo „Likimas“ 
pirmininkę Ireną Gvaz-
dauskienę ir Visuomenės 
sveikatos biuro specialistę 
Skaidrą Armonienę.

Draugijos tarybos na-
rei Vitalijai Puodžiūnie-
nei patikėta vesti ataskai-
tinį susirinkimą. Ji renginį 
pradėjo gražiomis eilėmis 
apie mamą ir pakvietė pir-
mininkę pateikti ataskaitą 
už 2015 metus. Susirinku-
sieji įdėmiai klausėsi kaip 
ir kur buvo panaudotos 
lėšos, kokios veiklos vyk-
domos draugijoje. Po pir-
mininkės ataskaitos buvo 
perskaitytas revizijos ko-
misijos aktas. Balsų dau-
guma draugijos veikla 
įvertinta gerai. 

Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė J. Mar-
gaitienė pasveikino visus 
susirinkusius, taip pat 
ir mamas su artėjančia 

švente, o draugijos pirmi-
ninkei įteikė arbatų rinki-
nį. Sveikinimo žodį tarė ir 
diabeto klubo „Likimas“ 
pirmininkė I. Gvazdaus-
kienė. Po sveikinimų pir-
mininkė aktyviausiems 
draugijos nariams įteikė 
padėkos raštus, dovanė-
les ir gėlių. 

Draugijos nariai Sta-
nislovas Gavėnas ir Rima 
Danylienė paskaitė savo 
eilių apie mamą ir pavasa-
rį, o V. Puodžiūnienė per-
skaitė keletą Klemo Ge-
lumbausko eilėraščių.

Visuomenės sveika-
tos biuro specialistė S. Ar-
monienė paskaitė įdomią 
paskaitą apie sveiką gyve-
nimo būdą. Susirinkusieji 
įdėmiai klausėsi, o paskui 
uždavė klausimų. 

Po paskaitos draugijos 
nariai bendravo prie ar-
batos puodelio, diskuta-
vo apie planuojamą eks-
kursiją ir kitas draugijoje 
vykdomas veiklas. Skirs-
tydamiesi dėkojo už ren-
ginį ir planavo kitus susi-
tikimus. 

Renginio akimirka.

Administracijos direktorė J. Margaitienė sveikina J. Bredulskienę.

pagarba. 8 vaikus užau-
ginusi Aldona Gedminas 
kuk liai sako: „Augo, už-
augo, kaip visi...“ Ak, tos 
kuk liosios Mamos... Jos vi-
sada taip: „rodos ir vargo 
nebuvo!...“

Visus renginyje dalyva-
vusius žmones sužavėjo ir 

gražiomis mintimis apie 
Motiną, papasakojo, kaip 
įvairiais laikotarpiais buvo 
švenčiama Motinos diena. 
Savo eilių paskaitė ir rengi-
nio vedėja N. Jasienė. 

Po p i e tė j e  d a ly va -
vo mamos, užauginusios 
daug vaikų. Didžiulė joms 
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Kupiškis:

Artėjant rinkimams ir neį-
galiųjų organizacijų rūpes-

čiai įrašomi į svarbiausią politi-
kų darbotvarkę. 

Tradiciškai balandžiui bai-
giantis susirinkę aptarti praė-
jusių metų darbus, neįgalieji šį-
kart sulaukė Seimo narių, partijų 
skyrių vadovų, rajono mero Dai-
niaus Bardausko, Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėjos Laimos 
Bartulienės. Svečiai ne tik ati-
džiai klausėsi neįgaliųjų aptaria-
mų aktualijų, bet jau galėjo ir iš-
vardinti, kas naudingo padaryta.

Iki šiol Kupiškyje nebūta, kad 
savivaldybės tarnautojai patys 
ieškotų neįgaliųjų bendruome-
nės vadovų ir prašytų pateikti 
pageidavimus prieš įgyvendi-
nant miesto viešųjų erdvių re-
konstrukcijos projektus, tvar-
kant poilsiavietes prie vandens 
telkinių, privažiavimus, tualetus, 
nuolydžius. Iki šiol būdavo taip: 
pirma padaro, paskui paklausia, 
ar patogiai, gerai atlikta. Dabar 
ne tik pasiklausia, bet jau šis tas 
ir padaryta: po žiemos mariose 
link Uošvės liežuvio salos nu-
tiestas pontoninis tiltas, pritai-
kytas važiuoti ir neįgaliųjų ra-
teliais. Savivaldybės specialis-
tai užfiksavo neįgaliųjų pasiūly-
mus būsimam miesto pagrindi-
nės aikštės rekonstrukcijos pro-
jektui. Daug metų kalbėta apie 
būtinybę pastatyti mieste dau-
giau suoliukų pailsėti vaikštan-
tiesiems, dabar tai jau ir daroma.

Pasak draugijos vadovės, 
šiemet dosnesni ir rajono vers-
lininkai, ūkininkai, politikai. Ne-
seniai už suaukotas rėmėjų lė-
šas draugijai pavyko įsigyti ge-
rą 7 vietų automobilį – sena-
sis buvo visiškai susidėvėjęs. O 
transporto labai reikia ir kas-
dieniams draugijos narių porei-
kiams, ir saviveiklos kolektyvo 
tolimesnėms išvykoms.

Toks bendruomenės ir val-
džios geranoriškumas neatsitik-
tinis, jis įrodo neįgaliųjų organi-
zacijos visuomeninį svorį ir galią. 

Draugija, vykdydama Neįga-
liųjų socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektą, iki šiol plėtojo 6 
veiklos kryptis: asmens higienos, 
transporto, asmeninio asistento 
pagalbos, amatų mokymo, me-
ninių gebėjimų lavinimo ir ma-
sažo. Deja, šiemet pastaroji pa-
slauga jau negalima, ji išbraukta 
iš aprašo. Paslaugos prieinamos 
ne tik draugijos nariams, bet ir 
miesto bei priemiestinės seniū-
nijos socialiai remtiniems žmo-
nėms. Toks yra susitarimas su ra-
jono savivaldybe – mainais už pa-
ramą išlaikant draugijos pastatą. 
Pernai iš draugijos dienos užim-

Veiklos  
ir rūpesčių kupini metai

tumo ir socialinių paslaugų centro 
išsikraustė savivaldybės Socialinių 
paslaugų centro padalinys, liko ne-
mažai tuščių patalpų. Dabar šiame 
pastate glaudžiasi 3 organizacijos, 
jos prisideda išlaikant patalpas.

Draugija junta visus sociali-
nius pokyčius: senėja visuomenė, 
sparčiai daugėja negalios žmo-
nių. Dabar draugijoje yra 268 
nariai, daugiau reikia paslaugų 
ir pagalbos turintiesiems specia
liųjų poreikių. O veiklų finansa-
vimas neišbrenda iš krizinio lyg
mens, šiemet jis menkesnis už 
pernykštį. Pernai buvo suteiktos 
3 248 paslaugos (2014 metais – 
3 100) 268 žmonėms. 

Į draugiją pagalbos kreipė-
si vietos „Carito“ vadovai, nes jų 
globotiniams reikalingos higie-
nos paslaugos. Draugija mielai 
visiems padeda, kartais pati sto-
kodama išteklių. 

Tik nuo kovo pradžios pradė-
jo veiklą darbo terapijos klubas, 
amatų ir rankdarbių būreliai, atgi-
jo kultūrinė veikla, rengiamasi da-
lyvauti bendruomenių renginiuo-
se, mugėse, konkursuose. Tai įma-
noma, nes draugijos gretose – ne-
mažai kūrybingų, talentingų, akty-
vių žmonių, kurie neapsiriboja tik 
organizacijos veik la, o plečia aki-
ratį, mokosi, keliauja kartu su Tre-
čiojo amžiaus universitetu, Ūki-
ninkių draugija, „Bočių“ sąjunga, 
diabeto klubu „Kupa“, POLA orga-
nizacija. Taip ugdoma darni ben-
drystė, visa bendruomenė neaki-
vaizdžiai dalyvauja neįgaliųjų kas-
dieniame gyvenime, sužino apie 
silpnesnių savo narių poreikius.

Tik ne visi turi sveikatos būti 
aktyvūs, mokytis, keliauti (drau-
gijoje yra 22 nariai, turintys 025 
proc. darbingumo, 112 nustaty-
ti įvairaus lygio specialieji porei-
kiai). Draugijos gyvybingumas 
patikrinamas gebėjimu pastebėti 
kukliausius, nedrąsiausius, neiš-
einančius iš savo namų. Jie aplan-
komi, sulaukia pagalbos, jiems už-
sakoma neįgaliųjų spauda, prieš 
šventes nuvežamos rankdarbių 
būrelio narių padarytos mielos 
dovanėlės. Būna paprastai – prie 
jų namų durų sustoja draugijos 
automobilis ir atveriamos durys – 
„Važiuokim pasižmonėti“. Taip kai 
kurie neįgalieji iš Alizavos ir Ska-
piškio seniūnijų smagiai atburzgė 
ir į ataskaitinį draugijos susirin-
kimą Kupiškio kultūros centre. O 
čia visada juntamas šiltas bičiulių 
bendravimas, savojo ansamblio 
„Prie Kupos“ puikiai žinomos ir 
naujos dainos, susėdimas drauge 
visus užkrečia džiaugsmu ir opti-
mizmu. Neįgalieji sugeba vertinti 
džiugesio akimirkas.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Pirmasis darbas susirinkime – užsiregistruoti.

Į 15 asmenų oficialią šalies de-
legaciją nebuvo įtrauktas nė 
vienas žmogus su negalia. Ne-
vyriausybininkai turėjo ieškoti 
lėšų ir galimybių į šį posėdį nu-
vykti patys. 

Efektyvaus dialogo stoką, 
pasak D. Juodkaitės, patvirtina 
ir kitas faktas – Lietuvos kur-
čiųjų draugijos prezidentui Vy-
tautui Pivorui nebuvo užtikrin-
tas vertimas į gestų kalbą. In-
formacijos prieinamumas ak-
tualus ne tik kurtiesiems, bet ir 
akliesiems, sutrikusio intelekto 
asmenims – ne visada informa-
cija pateikiama jiems supranta-
ma forma. 

Specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų atskirtis 

JT Komiteto pateiktose iš-
vadose atkreipiamas dėmesys 
į švietimo sistemos prob lemas. 
Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ vadovės Danos Migaliovos 
teigimu, daugiau kaip 50 proc. 
specialiųjų mokymosi porei-
kių turinčių vaikų yra privers-
ti mokytis specialiosiose mo-
kyklose, apie 400 vaikų moko-
mi namuose, nors toks moky-
mas ne tik labai brangus, bet ir 
neefektyvus. Jo kai kada grie-
biamasi todėl, kad mokyklų 
aplinka nepritaikyta neįgalių-
jų poreikiams, trūksta moky-
tojų padėjėjų, tinkamos meto-
dinės medžiagos. Specialiųjų 
poreikių vaikai mokomi jiems 
neprireiksiančių akademinių 
dalykų, o ne būtinų gyvenimiš-
kų įgūdžių. 

D. Migaliova apgailestavo, 
kad šių vaikų tėvai nedrįsta nie-
kam skųstis, kreiptis į teismą dėl 
jų atžaloms neužtikrinamų tin-
kamų ugdymo sąlygų. Nors, ne-
abejojo ji, tokios bylos galbūt iš-
provokuotų esmines permainas 
švietimo srityje. 

Baigiamosiose išvadose JT 
taip pat ragina sudaryti sąlygas 
įtraukiam vaikų su negalia švie-
timui ir vadina tai esminiu žings-
niu siekiant neįgaliųjų diskrimi-
nacijos mažinimo. 

„Vilties“ bendrijos vadovė 
akcentavo ir dar vieną skaudžią 
problemą – Lietuvoje dar daug 
vaikų gyvena socialinės globos 
įstaigose. Vienu metu buvo pro-
veržis kuriant dienos centrus ir 
nedidelius grupinio gyvenimo 
namus neįgaliesiems, tačiau da-
bar ši plėtra yra sustojusi. Savi-
valdybės tokių paslaugų neper-
ka arba jų neapmoka. Finansa-
vimui mažėjant trumpinamas 
dienos centrų darbuotojų darbo 
laikas, nenorima priimti vaikų su 
sunkia negalia. Pasak D. Migalio-
vos, mamos negali net susirgti, 
nes nėra kam prižiūrėti jų neį-
galų vaiką. 

JT atstovai taip pat pabrė-
žia, kad mūsų šalyje neužtikri-
namos žmonių su negalia tei-
sės į savarankišką gyvenimą – 
lėšos skiriamos globos insti-
tucijoms, o ne socialinių pas-
laugų plėtrai bendruomenėse. 
LNF primena, kad Lietuvoje 
vis dar veikia per 40 globos įs-

taigų, kuriose gyvena daugiau 
kaip 6 tūkst. žmonių su nega-
lia, tarp jų ir vaikai. 

Terminas „nedarbingas“ 
turi būti panaikintas 
D. Juodkaitė pabrėžė, kad 

Lietuva kritikuojama ir dėl 
ydingo žmonių su negalia dar-
bingumo vertinimo bei įdarbi-
nimo mechanizmų. JT komite-
tas primygtinai rekomenduoja 
atsisakyti termino „nedarbin-
gas“. Nevyriausybinės neįgalių-
jų organizacijos šias problemas 
kelia jau daugelį metų ir tikisi, 
kad dabar jos pagaliau bus iš-
spręstos. 

LNF administracijos direk-
torė Henrika Varnienė pabrėžė 
ir dar vieną neįgaliųjų jau se-
niai akcentuojamą dalyką – JT 
siūlymą daugiau dėmesio skir-
ti neįgaliųjų integracijai į atvi-
rą darbo rinką, o ne jų įdarbi-
nimui segreguojančiose socia
linėse įmonėse. Joms skiria-
ma didžiulė valstybės parama 
(šiems metams numatyta 18 
mln. eurų ir dar papildomai 
ketinama prašyti 6 mln. eurų), 
tačiau čia įdarbinama tik maža 
dalis neįgaliųjų, be to, sunkią 
negalią turintieji lieka nuoša-
lyje. Pasak D. Migaliovos, į dar-
bo rinką visiškai neįtraukiami 
proto ir psichikos negalią tu-
rintieji, jų užimtumu visai ne-
sirūpinama. 

D. Juodkaitė pastebėjo, kad 
JT ekspertai labai kritiškai įver-
tino ir pačią negalios, netekto 
darbingumo nustatymo tvarką, 
joje vis dar vyraujančius medi-
cininius kriterijus. 

Balsavimo teisė –  
ne visiems 

neįgaliesiems 
LNF atkreipia visuomenės 

dėmesį į JT komiteto išdėsty-
tas pastabas dėl išlikusių tei-
sinių nuostatų, kurios leidžia 
apriboti ar panaikinti žmonių 
su negalia teisinį veiksnumą. 
Šiuo metu Konstitucija ir galio-
jantys įstatymai teisinio veiks-
numo neturintiems asmenims 
neleidžia balsuoti – JT komite-
tas rekomenduoja šiuos apri-
bojimus panaikinti. 

Nors Lietuva dažnai minima 
kaip informacinėmis technolo-
gijomis sėkmingai besinaudo-
janti šalis, deja, balsuoti inter-
netu vis dar negalima. Ne kar-
tą tai buvo aptarta įvairiuose 
pasitarimuose, teikti siūlymai 
(beje, JT komitetas Lietuvą už 
tai pagyrė), tačiau laukiamų re-
zultatų pasiekti nepavyko. 

Rudenį vyksiantys Seimo 
rinkimai neįgaliesiems taps 
dar vienu rimtu iššūkiu. Ra-
teliais judantys rinkėjai tegali 
patekti vos į 2527 proc. rinki-
mų apygardų, akliesiems rin-
kimų biuleteniai nepateikiami 
Brailio raštu, o klausos negalią 
turintieji patiria sunkumų no-
rėdami suprasti per televiziją 
transliuojamas rinkimų laidas, 
debatus. Į gestų kalbą verčiama 
arba titruojama tik apie 1012 
proc. visos rinkimams skirtos 
informacijos. 

Dėl sveikatos priežiūros 
skundų negauta? 

JT komitetas atkreipė dėmesį 
ir į kitose gyvenimo srityse var-
žomas neįgaliųjų teises. Nevy-
riausybinės organizacijos daug 
priekaištų yra išsakiusios dėl 
sveikatos priežiūros, paslaugų 
prieinamumo. Tačiau, pasak D. 
Juodkaitės, daugelį nustebino 
šalies sveikatos sistemą prista-
čiusios atstovės pasisakymas. 
Jos klausantis atrodė, kad mūsų 
neįgalieji šioje srityje nepatiria 
jokių problemų, mat dėl to ne-
gauta nė vieno skundo. 

Nuostabą kėlė ir tai, kad to-
kie apibendrinimai buvo daromi 
pasitelkus vienos gydymo įstai-
gos pavyzdį. O iš tikrųjų sveika-
tos priežiūra neįgaliesiems ke-
lia itin daug rūpesčių. Pradedant 
nepritaikyta aplinka (ne į visas 
gydymo įstaigas įrengtas pato-
gus įvažiavimas rateliais judan-
tiems asmenis, ne visose poli-
klinikose ar ligoninėse yra liftai, 
pritaikytos palatos, sanitariniai 
mazgai), baigiant medicinine 
įranga (nevaikštantiems neįga-
liesiems sudėtinga atlikti rentge-
no tyrimus, patikrinti reproduk-
cinę moterų sveikatą, pasinau-
doti odontologo paslaugomis). 

Ydingas Konvencijos 
įgyvendinimo 
mechanizmas 

JT ekspertai pritarė ir dau-
gybę kartų LNF akcentuotai 
problemai dėl ydingo Neįga-
liųjų teisų konvencijos įgyven-
dinimo mechanizmo. JT komi-
teto nariai pabrėžė, kad Socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
terija neturi svertų daryti įtaką 
kitoms ministerijoms ir institu-
cijoms, nurodyti, kokių priemo-
nių jos privalo imtis Konvencijai 
įgyvendinti. 

Pasak D. Juodkaitės, kritikos 
sulaukė ir neveikiantis Konven-
cijos įgyvendinimo stebėsenos 
modelis, į kurį pagal Vyriausy-
bės nutarimą įtraukta Neįgaliųjų 
reikalų taryba ir Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba. Konven-
cija reikalauja, kad šio žmogaus 
teisių akto įgyvendinimo stebė-
seną atliktų nepriklausomi ste-
bėtojai. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai pavaldžios 
Neįgaliųjų reikalų tarybos ne-
pariklausoma laikyti negalima, 
todėl JT rekomenduoja ją paša-
linti iš stebėsenos mechanizmo 
ir šiai funkcijai atlikti nedelsiant 
sukurti nepriklausomumo prici-
pus atitinkantį stebėsenos me-
chanizmą. 

Pasak D. Juodkaitės, ne vie-
noje Europos šalyje Konvenci-
jos įgyvendinimo stebėsenoje 
dalyvauja skėtinės neįgaliųjų 
asociacijos. Taigi 15 įvairioms 
negalioms atstovaujančių orga-
nizacijų vienijantis Lietuvos ne-
įgaliųjų forumas – vienas iš re-
aliausių stebėsenos funkcijas 
galinčių atlikti nepriklausomų 
ekspertų. Baigiamosiose išva-
dose akcentuojama, kad į visus 
sprendimų priėmimo procesus 
turi būti įtrauktos neįgaliųjų or-
ganizacijos.

Aldona MilieškieNė

Jungtinės Tautos įvertino Lietuvos 
negalios politiką

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Kada verta kreiptis į 
specialistą?

Visai nebūtina turėti itin rim-
tų problemų ar sutrikimų, kad 
būtų verta pas jį apsilankyti. Psi-
chine sveikata taip pat svarbu 
rūpintis kaip ir fizine, o geriau-
sias būdas išvengti ligų – imtis 
jų prevencijos. Kiekvienas mū-
sų savo gyvenime atrastų bent 
keletą dalykų, kuriuo būtų verta 
patobulinti ar šiek tiek pataisy-
ti. Tačiau tam ryžtis neretai bū-
na sunku. Kas stabdo nuo pasi-
ryžimo savo psichikos sveikatą 
patikėti specialistui?

Dažniausiai bijome ir ven-
giame to, apie ką turime per 
mažai žinių. Filmuose vaizduo-
jamos konsultacijos neretai ge-
rokai prasilenkia su realybe ir 
gali atbaidyti nuo noro jas iš-
bandyti. Klaidinga manyti, kad 
psichologas tėra žmogus, kuris 
tiesiog valandą jūsų klauso, o po 
to dar ir pasiima jūsų pinigus. Iš 
tiesų psichologo konsultacija – 
tai rimtas komandinis darbas, 

Medicinoje raumens užde-
gimas (būna ūmus ir lė-

tinis) vadinamas miozitu. Pa-
prastai ši liga pasireiškia vieti-
niu maudžiančiu skausmu (ga-
li skaudėti rankų, kojų, liemens 
raumenis; skausmas sustiprė-
ja judant), raumens įtampa, su-
storėjimu ir sukietėjimu, kar-
tais – pakenktų raumenų atrofi-
ja; taip pat gali parausti oda, pa-
kilti temperatūra. 

Kai ūmus raumenų uždegi-
mas gydomas blogai ar visai ne-
gydomas, liga pereina į lėtinę 
formą, kuri pasižymi progresuo-
jančiu raumenų silpnėjimu, atro-
fija ir raumenų sutrumpėjimu.

Kaklo raumenų 
uždegimas

Ypač pavojingas kaklo rau-
menų uždegimas, nes gali sutrik-
dyti kvėpavimą (sukelia kosulį, 
dusulį; būtina skubi medicinos 
pagalba) ir apsunkinti maisto ri-
jimą. Kai ši liga negydoma ar blo-
gai gydoma, galva nusvyra ant 
krūtinės ir toks ligonis jau nebe-
gali pats savimi pasirūpinti. Be-
je, šiuo atveju nukenčia gerklų, 
ryklės ir diafragmos raumenys.

Kaklo raumenų uždegimo 
požymiai (skausmas dažniausiai 
apima vieną kaklo pusę): neaš-
trus skausmas kakle, pereinantis 
į pakaušį, pečius, po mentėmis, 
kartais skauda smilkinį, kaktą ir 
ausį. Kartu gali sumažėti kaklo 
paslankumas, kai kuriais atve-
jais pasidaro nebeįmanoma pa-
sukti galvos. Labai retai liga plin-
ta per visą ranką iki pirštų galų 
ir sukelia jų tirpimą. Didžioji da-
lis kaklo slankstelių išlieka pa-
slankūs, tačiau kartais pasireiš-
kia judesių ribotumas dėl jaučia-
mo skausmo. 

Kitų kūno vietų raumenų 
uždegimas

Ypač dažnai žmonės skun-
džiasi alkūnės raumenų užde-
gimu. Prasidėjus šios vietos rau-
menų uždegimui (beje, kaip ir 
visais kitais raumenų uždegimo 
atvejais) būtina kreiptis į gydy-
toją. Mat ši liga linkusi susarg-
dinti ne tik alkūnės raumenis, 
bet ir jos sąnarius. Dar daugiau – 
galiausiai sužalojami plaštakos 
sąnariai ir ligonis tampa neį-
galiu. Susirgus alkūnės raume-
nų uždegimu, nedera su ta ran-
ka daryti nė menkiausių darbų. 

Neretai žmonės, sergantys 
inkstų akmenlige, nesikreipia 
į gydytoją, kad būtų nustaty-
ta juosmens srityje atsiradusio 
maudimo ar skausmo priežas-
tis, bet bando savarankiškai gy-
dytis... nuo juosmens raumenų 
uždegimo. Tik ištikus stipriam 
inkstų akmenligės priepuoliui, 
kuris pasireiškia nepakeliamu 
skausmu, žmogus patenka į me-
dicinos įstaigą, kur nustatoma 
tikroji liga. Nustačius kaklo ar 
juosmens raumenų uždegimą, 
pravartu bent 2 dienas pagulėti 
(jei gydytojas nenurodo kitaip).

Sergant krūtinės raumenų 
uždegimu būna sunku pasilenk-
ti, pasisukti į šalis. 

Galūnių raumenų uždegi-
mu (būna nestiprus skausmas, 

sustiprėjantis judant) dažniau 
serga tam tikrų profesijų žmo-
nės (pvz. pianistai, vairuotojai). 

Esant kramtymo raumenų 
uždegimui dėl skausmo pasun-
kėja žandikaulio judesiai. Rau-
menys būna taip įtempti, kad 
pasidaro nebeįmanoma ne tik 
kramtyti maistą, bet ir kalbėti.

Dažniausios raumenų 
uždegimo priežastys
Tai persišaldymas (kartais 

užtenka ir skersvėjo); ilgalaikė 
atskirų raumenų grupių įtampa 
(neretai pasitaiko įstaigų dar-
buotojams); didelis ir raume-
nims neįprastas fizinis krūvis 
(kartu su peršalimu ar be jo); ne-
patogi kūno padėtis, susijusi su 
profesine veikla; raumenų sumu-
šimas, patempimas ir kitokios 
traumos; nerviniai stresai; viru-
sinės infekcijos (gripas, angina); 
sisteminės ligos (sisteminė rau-
donoji vilkligė, reumatas, reuma-
toidinis artritas, poliartritas); į 
raumenis patekę parazitai (pvz., 
trichinos); apsinuodijimas toksi-
nais; medžiagų apykaitos sutriki-
mai; sąnarių ligos; imuninės sis-
temos išsiderinimas; periferinės 
nervų sistemos ligos (pvz., oste-
ochondrozė); raumenų trauku-
liai, atsiradę būnant vandenyje; 
keletas kitų priežasčių.

Pastaba. Infekcinių ligų su-
keltas raumenų uždegimas kar-
tais išsivysto į pūlinį raumenų 
uždegimą. Pastarasis pasireiš-
kia kūno temperatūros pakili-
mu, šalčio krėtimu, stiprėjan-
čiu skausmu, raumenų įtampa, 
sustorėjimu, sukietėjimu, odos 
(virš nesveikų raumenų) parau-
dimu ar jautrumo padidėjimu.

Profilaktika
Patartina vengti skersvėjų ir 

peršalimo; rengtis pagal sezoną; 
daryti pertraukėles darbe, kad 
atsipalaiduotų kaklo ir nugaros 
raumenys; susirgus peršalimo li-
gomis, nedelsiant gydytis ir lai-
kytis lovos režimo; pagal galimy-
bę mankštintis; stiprinti imuni-
nę sistemą; gyventi sveikai.

Patarimai dėl dietos
Rekomenduojama mažiau 

vartoti: aštraus, sūraus ir daug 
cholesterolio turinčio maisto 
(kiaulės riebalų, sviesto, jautie-
nos, avienos).

Pravartu atsisakyti: alkoho-
linių gėrimų, nepiktnaudžiauti 
kava, nerūkyti. 

Reiktų vartoti: nesmulkintų 
grūdų produktų (pvz., juodos 
duonos „Rugelis“), kasdien su-
valgyti bent 2–3 obuolius (pa-
geidautini antaniniai), o dar ge-
riau – 5 porcijas šviežių daržovių 
ir vaisių (ypač tinka artišokai, 
citrusiniai vaisiai, salierai), ne-
užmiršti augalinio aliejaus (per 
dieną organizmas jo turėtų gau-
ti 20–30 g). 

Būtinas kalcis (jūros ir upių 
žuvys, varškė, balti sūriai, jo-
gurtas, pienas, abrikosai, agur-
kai, ananasai, apelsinai, persikai, 
svogūnai, vynuogės, burokėliai, 
morkos, vyšnios).

Reikalingi kokybiški baltymai 
(kalakutiena, vištos krūtinėlė, 
pupelės, pupos, grikių kruopos).

Liaudies medicinos 
priemonės

1. Krienai. Liaudies medici-
noje raumenų uždegimas išoriš-
kai dažniausiai gydomas krienų 
šaknų košelės arba sulčių kom-
presais. Krienai – gana veiks-
minga priemonė, tačiau jų sultys 
gali ne tik stipriai sudirginti odą, 
bet taip pat ir nudeginti. Šių ne-
malonumų bus išvengta, jei krie-
nų košelę ar sultis sumaišysime 
su 1–2 šaukšteliais grietinės.

2. Ridikai. a) šviežiomis ridi-
kų sultimis keletą kartų per die-
ną lengvai įtrinamos raumenų 
uždegimo susargdintos vietos; 
b) sumaišoma 3 dalys šviežiai 
išspaustų ridikų sulčių, 2 dalys 
medaus, 1 dalis degtinės; miši-
nys naudojamas skaudančioms 
vietoms įtrinti (metodika apra-
šyta žemiau,– „Kiaulės taukai“).

3. Kopūstai. Ant dviejų išmui-
lintų baltagūžio kopūsto lapų 
plonai pabarstoma geriamosios 
sodos (toliau įprastu būdu ruo-
šiamas kompresas). Ant skauda-
mos vietos šis kompresas deda-
mas 1–2 kartus per dieną.

4. Kiaulės taukai. 100 g kiau-
lės taukų sumaišoma su šaukš-
tu valgomosios druskos. Šiuo te-
palu kartą per dieną lengvai įtri-
namos skaudančios vietos (ypač 
tinka rankoms ir kojoms), po to 
aprišama medvilninio audeklo 
atraiža, iš viršaus uždengiama 
klijuote (polietileno plėvele). Gy-
dymo kursas – 30 dienų. Esant 
reikalui, po 10 dienų pertraukos 
gydymo kursą galima pakartoti. 

5. Dirvinis asiūklis. Sumaišo-
ma 1 dalis dirvinio asiūklio mil-
telių ir 4 dalys nesūdyto sviesto. 
1–2 kartus per dieną šiuo miši-
niu lengvai įtrinamos skaudan-
čios vietos (toliau daroma taip, 
kaip nurodyta recepte „Kiaulės 
taukai“).

6. Medėjantis alavijas (ali-
jošius). Sumaišoma 1 dalis ali-
jošiaus lapų sulčių, 2 dalys me-
daus, 3 dalys degtinės ir naudo-
jama kompresams (jie keičia-
mi 1–2 kartus per dieną), de-
damiems ant skaudančių vietų.

Šio augalo sultys ruošiamos 
taip: nuo 3–5 metų augalo nu-
skinami keli ne trumpesni kaip 
15 cm apatiniai ar viduriniai la-
pai. Jie laikomi tamsioje ir gana 
vėsioje vietoje (pvz., šaldytuve), 
kur temperatūra būtų tarp 30 
šilumos ir 70 šalčio. Po 12 die-
nų lapai apžiūrimi, ar nepradė-
ję gęsti. Jei reikia, išpjaustomos 
pajuodusios, pernelyg suminkš-
tėjusios vietos. Ypač prastai at-
rodantys lapai išmetami. Svei-
ki lapai nuplaunami vėsiu virin-
tu vandeniu, pašalinami lapų 
kraštuose esantys spygliai. Sau-
sai nušluostyti lapai sumalami 
mėsmale, išspaudžiamos sultys 
ir tuoj pat perkošiamos per 3 
sluoksnių marlę. 

Ausų bioaktyvių taškų 
masažas 

Šios rūšies masažo paskir-
tis – atpalaiduoti raumenų audi-
nius, pašalinti spazmus, suakty-
vinti kraujotaką, raumenų iner-
vaciją, pašalinti sąstovio reiški-
nius raumenyse.

Pageidautina masažuoti 
abiejų ausų reikiamus taškus 
vienu metu. Masažuoti prade-
dama nuo pirmojo taško ir bai-
giama šeštuoju. Daroma taip: 
suradus reikiamą tašką, ausies 
kaušelis suspaudžiamas nykš-
čiu (pageidautina, kad nykštys 
būtų nugarinėje kaušelio pusė-
je) ir smiliumi. Jeigu spaudžia-
moje vietoje atsiranda bioakty-
viam taškui būdingas tirpimas, 
nedidelis skausmas (kieno ypač 
jautrūs pirštų galai, šioje zonoje 
jaučia silpną pulsavimą), – taš-
kas surastas tiksliai. Po to taškas 
15–30 kartų paspaudžiamas (tik 
ne per daug stipriai, kad nebūtų 
sužalota oda). Tokia tvarka tai-
koma kiekvienam ausies taškui.

Per dieną gali būti atliekami 
3–6 taškinio masažo seansai (jų 
skaičius priklauso nuo skausmo 
trukmės ir stiprumo). Per pirmą-
sias 3 dienas apsiribojama vienu 
ar dviem masažo seansais per 
dieną. Gydymo kursas – 10–15 
dienų. Esant reikalui, po 10 d. 
pertraukos gydymo kursas gali 
būti pakartotas.

Pastabos:
1. Taškų dirginimą (masa-

žą) pirštais gali pakeisti dirgini-
mas kokiu nors eteriniu alieju-
mi, pvz., pipirmėčių, eukaliptų. 

2. Tinka ir įvairūs tepalai, ku-
riuos naudoja ligoniai skaudan-
tiems sąnariams.

3. Neturint eterinio aliejaus 
ar gydomojo tepalo, galima taš-
kus 10–15 sekundžių (ta pati 
trukmė ir kt. gydomosioms me-
džiagoms) lengvai įtrinti svogū-
no ar česnako sultimis.

4. Kuo stipresni naudoja-
mi eteriniai aliejai, tuo mažes-
nio tikslumo reikia ieškant taš-
kų, nes jie veikia didesniu spin-
duliu.

Ausys nemasažuojamos: 
ligoniams iki vienerių ir po 

75 metų; kai nustatyta aktyvi tu-
berkuliozės forma; turint gerybi-
nių ar piktybinių auglių; apen-
dicito atveju; kai masažuotinų 
taškų vietose yra egzema, nuo-
trynų, žaizdelių, apgamų, spuo-
gų; atsiradus organiniams šir-
dies ir inkstų sutrikimams; per 
mėnesines; nėštumo metu; per-
vargus; išsekus; esant kvėpa-
vimo organų ir kraujotakos li-
goms; dėl sunkios psichinės bū-
senos; išgėrus alkoholinių gėri-
mų; karščiuojant, sergant įvai-
riomis kraujo ir infekcinėmis li-
gomis, esant audiniuose ir sąna-
riuose pūlių.

Romualdas OGiNSkAS

Keliauju 
pas 

psichologą

Galbūt jums sunkiai seka-
si sutarti su aplinkiniais, 
nepasitikite savimi, turi-
te įvairių baimių? O gal 
tiesiog per dažnai jau-
čiatės nelaimingas? Gal 
norite atsikratyti žalin-
gų įpročių arba, priešin-
gai, išsiugdyti naudingų? 
O galbūt jus kankina rim-
tesnės problemos – neri-
mas ar depresija? Jei tik-
rai norite patobulinti ko-
kią nors gyvenimo sritį, 
tačiau jaučiate, kad vie-
nam to padaryti nepa-
vyksta, pats metas kreip-
tis į žmogų, kuris gali ge-
riausiai jums padėti – 
psichologą.

(nukelta į 5 psl.)
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o psichologas – žmogus, pade-
dantis atrasti jums pačiam pa-
lankiausią kelią. Dar klaidingiau 
manyti, kad į specialistą reikia 
kreiptis tik tuomet, kai proble-
ma pasidaro pernelyg rimta ar 
kai jums yra „kažkas negerai“. 
Terapija gali padėti net tokio-
se kasdienėse situacijose, kai 
tiesiog nesiseka pasiekti užsi-
brėžtų tikslų ar suplanuoti laiko.

Nuo ko pradėti?
Ketinant pradėti lankyti kon-

sultacijas pirmiausia reikia at-
rasti jums tinkamiausią specia
listą. Jei gąsdina konsultaci-
jų kaina, pasidomėkite, ką gali 
pasiūlyti jūsų vietos sveikatos 
priežiūros įstaiga. Pasiteirauki-
te šeimos gydytojo, ar jūsų poli-
klinikoje yra psichologas ir kiek 
nemokamų konsultacijų jums 
priklauso. Jei poliklinikoje toks 
specialistas nedirba, išsiaiškin-
kite, kur galėtumėte kreiptis. Jei 
nerimaujate dėl judėjimo sunku-
mų, nebijokite paklausti, ar psi-
chologas konsultuoja telefonu 
ar Skype programa. Šiais laikais 
tik rai nesunku atrasti kiekvie-
nam žmogui patogiausią būdą 
gauti norimą paslaugą.

Kokio specialisto vengti?
Jei nusprendėte lankyti ne-

mokamas konsultacijas polikli-
nikoje ar tiesiog negalite joms 
skirti daug pinigų, specialisto 
paieška kiek susiaurėja ir ga-
li tekti tiesiog prisitaikyti prie 
esamos situacijos. Tačiau jei gali-
te konsultacijoms skirti daugiau 
lėšų, itin svarbu išsirinkti gerą 
specialistą. Juk investuojate į sa-
vo gerovę ir sveikatą, todėl svar-
bu, kad ši investicija atsipirktų!

Viską apsvarsčius ir priėmus 
sprendimą, vertėtų atkreipti dė-
mesį į keletą dalykų, kurie padės 
išsirinkti tinkamą specialistą. 
Venkite specialistų, kurie:

Yra pernelyg prisirišę prie 
vienos terapinės krypties

Kai specialistas atstovauja 
labai konkrečiai krypčiai, kyla 
grėsmė, kad jis jau „žino“, kaip 
padėti dar prieš susitikdamas 
su jumis. Pernelyg siaura specia
lizacija ar pernelyg griežtas vie-
nų ar kitų metodų taikymas gali 
trukdyti suprasti ne tik jūsų si-
tuaciją, bet ir jausmus. Tikėtina, 
kad toks specialistas daugumai 
klientų taiko tuos pačius meto-
dus, o jie gali visai netikti no-
rint išspręsti jus kamuojančią 
problemą.

Specializuojasi pernelyg 
plačiai

Tai kita medalio pusė. Jei 
specialistas, į kurį planuojate 
kreiptis, yra daugelio terapijos 
mokyk lų „ekspertas“, gali būti, 
kad gerai neišmano nė vienos ir 
negebės jums suteikti kvalifikuo-
tos pagalbos. Kyla pavojus, kad 
tiesiog pateksite į apsišaukėlio 
ar nepatyrusio terapeuto rankas.

Pernelyg orientuojasi į 
konkrečias diagnozes

Jeigu jums diagnozuotas 
konkretus sutrikimas, pavyz-
džiui, depresija, tai nedaug te-
pasako apie tai, kaip jums padėti. 
Psichologas į jus pirmiausia turi 
žvelgti kaip į žmogų ir suprasti, 
kad jūsų emocines kančias nu-
lemia konkrečios aplinkybės, 
tokios kaip santykiai su aplin-

kiniais žmonėmis, pasitikėjimo 
savimi stoka, jūsų norai bei bai-
mės. Tad pirmiausia terapeutas 
turėtų dėmesį skirti šiems daly-
kams, o ne konkrečiai diagnozei.

Prieš pasirenkant konkretų 
specialistą, vertėtų išsirinkti 3–5 
psichologus, kurie jums pasiro-
dė priimtiniausi. Paskambinkite 
jiems ir užduokite keletą klausi-
mų, susijusių su jūsų problema. 
Toks trumpas pokalbis gali pa-
dėti suprasti, su kuriuo specia-
listu geriausiai sekasi užmegzti 
ryšį. Išsirinkus labiausiai priim-
tiną konsultantą, metas ruoštis į 
pirmąjį susitikimą. Būtent jo me-
tu turėtumėte galutinai įsitikinti, 
ar su pasirinktu žmogumi gebė-
site būti puiki komanda.

Pirmieji susitikimai
Pirmieji susitikimai – bene 

patys svarbiausi. Jų metu kar-
tu su psichologu turėtumėte iš-
siaiškinti, kokia yra pagrindinė 
jūsų lankymosi pas jį priežas-
tis. Ji turi būti visiškai aiški tiek 
jums, tiek specialistui. Apsilan-
kymo priežastis turėtų būti ne 
depresija, nerimas, valgymo ar 
kiti sutrikimai, o psichologinė 
būsena, kuri juos sukelia. Būtent 
bendras problemos supratimas 
padeda nustatyti terapijos kryp-
tį, be kurios veiksminga terapija 
yra tiesiog neįmanoma.

Svarbu atsiminti, kad proble-
mai išgryninti gali nepakakti vie-
nos sesijos. Dažnai tai yra kelių 
pirmųjų susitikimų darbas. Te-
rapijos metu kryptis ir proble-
ma gali kisti, ir tai yra normalu. 
Terapija – dinamiškas procesas. 
Tačiau pradinė kryptis yra tarsi 
pamatai tolesniam darbui. Pra-
dėjus dirbti su specialistu, svar-
biausi yra šie komponentai: tar-
pusavio ryšys, sutarimas dėl te-
rapijos tikslo ir metodų. Norint, 
kad darbas būtų sėkmingas, ne-
galima praleisti nė vieno iš šių 
komponentų. Jeigu matote, kad 
sunkiai sekasi rasti bendrus ats-
kaitos taškus, verčiau paieško-
kite kito specialisto, nes darbas 
be aiškios krypties, supratimo ir 
tarpusavio pasitikėjimo yra vi-
siškai betikslis.

Taip pat turėkite omenyje, 
kad pagrindinis vaidmuo kon-
sultacijų metu teks jums. Psi-
chologas – tik pagalbininkas, 
kuris nukreipia tinkama link
me. Ateikite į pirmąjį susitiki-
mą apgalvoję, apie ką norėtu-
mėte kalbėti ir kokią problemą 
jums svarbu išspręsti. Nebijo-
kite pasidalinti savo mintimis, 
jausmais ar nerimu. Išsikelki-
te tikslus ir apgalvokite, kokių 
rezultatų norite pasiekti. Tada 
psichologas galės įsivaizduo-
ti, kokia kryptimi reikėtų dirb-
ti norint pasiekti geriausių re-
zultatų. Svarbiausia – nebijoki-
te kalbėti.

Psichologo konsultacijos – 
kartais vienintelis ir geriausias 
būdas išspręsti problemas, su-
dėlioti mintis į vietas ir vėl pa-
jausti gyvenimo džiaugsmą. Tin-
kamo specialisto paieškos gali 
būti nelengvos, tačiau tik tai ga-
rantuos teigiamus ir pastebimus 
rezultatus. Jei galų gale ryžo-
tės žengti šį gyvenimą keičiantį 
žingsnį, sveikinu ir linkiu atras-
ti specialistą, su kuriuo galėsite 
būti puiki komanda!

Parengė Miglė leViNieNė

(atkelta iš 4 psl.)

Didžiausias darbas – 
bendruomenėse

2ame etape bus plečiama 
paslaugų infrastruktūra ir ku-
riamos bei teikiamos naujų for-
mų paslaugos: savivaldybėse tu-
rėtų atsirasti „apsaugotas“ būs-
tas, savarankiško gyvenimo na-
mai, mobilios krizių įveikimo ko-
mandos, plėtojama integrali pa-
galba ir pan. Tam atiteks didžioji 
dalis projekto lėšų. 

Pirmajame etape taip pat bus 
steigiami klasteriai. Pasak per-
tvarkos klasterio ir mokymų sri-
ties ekspertės Miglės Musteikie-
nės, klasteris – tam tikroje vie-
toje (regione) susivienijusios ir 
bendrai veikiančios organizaci-
jos, kurios siekia bendro tiks-
lo. Tikimasi, kad klasterių regi-
onuose įsteigimas (ir visų per-
tvarkos siekiančių narių bendra-
darbiavimas užtikrins, kad pro-
cesai vyktų sklandžiai, kad jie 
būtų operatyvūs, kad būtų dali-
jamasi informacija ir pan. 

Pasak Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Socialinių 
paslaugų skyriaus vedėjos Dai-
vos BuivydaitėsGarbštienės, 
tinkamai pasirengti pertvarkai 
labai svarbu, nes ji turi būti sis-
teminė. Neužtenka tik perkelti 
globos namų gyventojus iš vie-
nos įstaigos į kitą, būtina sukurti 
ir veikiančią paslaugų sistemą. 

Lietuvos socialinio darbo ta-
rybos atstovai Linas Kukuraitis 
ir Paulius Godvadas pabrėžė, kad 
svarbiausi darbai laukia seniūni-
jose, bendruomenėse. P. Godva-
do teigimu, savivaldybės turė-
tų įsivertinti turimus resursus, 
labiau juos išnaudoti, pasitelkti 
gražias bendruomenės iniciaty-
vas, nevyriausybinių organizaci-
jų veiklas. Pasak eksperto, pasta-
rųjų teikiamos paslaugos turėtų 
būti finansuojamos ne mažiau 
nei savivaldybės. 

Pertvarka jau vyksta
Tačiau ne visos savivaldy-

bės laukia, kol ministerija supla-
nuos, kaip vykdyti pertvarką ir 

skirs pinigų jai įgyvendinti. Ne-
mažai pokyčių vyksta jau dabar: 
mažėja vaikų globos namuose, 
atsiranda naujų paslaugų for-
mų paslaugų neįgaliesiems. Kai 
kuriose savivaldybėse steigiami 
savarankiško arba grupinio gy-
venimo namai, teikiamos ato-
kvėpio paslaugos.

Marijampolės specialiųjų so-
cialinės globos namų socialinė 
darbuotoja Biruta Kimlerienė 
papasakojo, kad praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesį Marijampolė-
je buvo uždaryti vaikų globos na-
mai. Mažieji dabar gyvena ben-
druomenėje. Prieš 10 metų vai-
kų globos namuose „Putinas“ gy-
veno 85 vaikai, pernai rugpjūtį – 
vos 19. Jie buvo apgyvendinti 3 iš-
nuomotuose namuose. Pasak so-
cialinės darbuotojos, vaikai tapo 
daug savarankiškesni. Prie namų 
yra žemės, gyventojai patys tvar-
ko aplinką, rūpinasi augintiniais. 
Bene didžiausias pasikeitimas 
tas, kad vaikai gali patys gamin-
ti valgyti. Jie žino, kokia suma pi-
nigų yra skirta kiekvienai dienai, 
susiplanuoja valgiaraštį, išbando 
įvairius patiekalus. B. Kimlerienė 
pasakoja, kad kartu su kitais gy-
vena ir 3 negalią turintys vaikai.

Bene rimčiausiai pertvarkos 
ėmėsi Vilniaus miesto savival-
dybė. Pasak Socialinių reikalų ir 
sveikatos departamento direk-
torės pareigas laikinai einančios 
Rasos Laiconienės, savivaldybė 
imasi konkrečių žingsnių nelauk-
dama ministerijos inicia tyvų. Jau 
nuo 2014 metų įkurti savaran-
kiško gyvenimo namai proto ir 
psichikos negalią turintiems. Iš-

vystytas pagalbos namuose tink
las, ji teikiama žmogui, kuris yra 
išsaugojęs dalinį savarankišku-
mą. Pasitelkiant neįgaliųjų soci-
alinės integracijos lėšas yra tei-
kiamos dienos globos paslaugos 
įvairiuose centruose (tiek savi-
valdybių, tiek NVO pavaldumo). 
Pradėtos teikti atokvėpio paslau-
gos. Kol kas tik institucijose ir tik 
dienos metu. Čia šeimos kuriam 
laikui (dienai ar kelioms valan-
doms) gali palikti net labai sun-
kios negalios vaikus, kuriems rei-
kalinga ypatinga priežiūra (vai-
kai gali būti paimami kasdien 
po mokyklos, tėvų darbo metu 
ir pan.). Sutrikusio vystymosi 
kūdikių globos namai, kuriuo-
se ši paslauga teikiama, jau sie-
kia licencijos trumpalaikės glo-
bos paslaugoms, tada vaikais jie 
galės pasirūpinti ir ilgesnį laiką. 

Bene didžiausia pažanga pa-
siekta pertvarkant vaikų globos 
namus. Jie masiškai uždaromi. 
Vien šiemet apmokyta 120 glo-
bėjų šeimų. R. Laiconienė įsiti-
kinusi, kad reformų reikia imtis 
nedelsiant, dabar, nes darbų dar 
laukia daug. O galimybių tai da-
ryti yra visur. 

Pertvarkos logotipas – skren-
dantis laumžirgis – stiprybės, 
laisvės, teigiamų pokyčių simbo-
lis. Baigdama konferenciją Socia
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Socialinės aprėpties depar-
tamento direktorė Violeta To-
leikienė paragino savivaldybes 
drąsiau imtis iniciatyvos ir ne-
bijoti permainų. 

Aurelija BABiNSkieNė 
Autorės nuotr. 

 „Bičiulystei“ laišką atsiuntu-
si Zita Vaidilienė pasidalijo įspū-
džiais iš šventinio renginio.

Šiaulių Parkinsono draugija 
paminėjo Pasaulinę sergančių-
jų Parkinsono liga dieną. Gau-
siai susirinkusiems draugijos 
nariams paskaitą perskaitė Šiau-
lių konsultacinės poliklinikos ve-
dėjas neurologas A. Lukošaitis. 

Draugijos narius pasveikino 
miesto savivaldybės vicemeras 
S. Tumėnas, Lieporių bibliote-
kos vedėja R. Vertelienė, asocia
cijos „Menų šaltinis“ atstovai, 
Šiaulių miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė R. Petronienė, 
sveikatinimo asociacijos „Naujas 
žingsnis“ atstovė A. Michailova. 
Gražių palinkėjimų ir Seimo na-
rės R. Baškienės padėkų sulaukė 
draugijos narės R. Lacienė, R. Mi-
kolaitienė, V. Neverdauskienė ir 
draugijos pirmininkė Z. Vaidilie-

nė. Jas įteikė Seimo narės R. Baš-
kienės padėjėja J. Šakočiuvienė.

Į gražų renginį buvo atvyku-
si neseniai susikūrusios Akme-
nės Parkinsono bendrijos pir-
mininkė D. Rudienė kartu su or-
ganizacijos narėmis. Jos draugi-
jai padovanojo nuostabų rankų 
darbo angelą, simbolizuojantį 
draugystę ir bendradarbiavimą.

Renginyje koncertavo Šiaulių 

„Lauros“ studijos auklėtiniai ir 
muzikos pedagogė, dainų autorė, 
atlikėja L. Remeikienė. Draugi-
jos narius ir svečius linksmino ir 
Parkinsono draugijos kapela, an-
samblis „Auksinio rudens melo-
dijos“, vadovaujamas S. Vedeckio.

Renginio metu buvo galima 
pasigrožėti draugijos narių rank-
darbių paroda. Dirbiniai iš lino ir 
odos stebino savo išskirtinumu.

Šalis pribrendo globos įstaigų 
reformai

(atkelta iš 1 psl.)

Konferencijoje dalyvavo įvairių institucijų ir savivaldybių atstovai.

Paminėjome Pasaulinę Parkinsono 
dieną

Parkinsono draugijos narių dirbiniai.
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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, gegužės 9 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 

12/12 s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 
2/7 s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 11:30 Bėdų turgus. (Sub-
titruota, 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 Premjera. Čikagos policija 
2. N-7. 2/8 s. 17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumpo-
sios žinios. 22:30 Premjera. Jos isto-
rija. Moterų galia. 1 d. Valdžia. 23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Durys atsida-
ro. 24:00 Gyvenimas. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 12/12 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
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, gegužės 10 d. 
09:20 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/1 s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 2/8 
s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 11:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12:20 Jos istorija. Mote-
rų galia. 1 d. Valdžia. (subtitruota, kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos po-
licija 2. N-7. 2/9 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 Premjera. Janina 
Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje. 21:55 
Trumposios žinios. 22:00 „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2016. 00:15 Trumpo-
sios žinios. 00:20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7. 15 s. 01:15 Komisaras 
Reksas 13. N-7. 13/1 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 Janina Miščiukaitė. Gyve-
nimas dainoje. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Savaitė. (kart.).

trečiadienis, gegužės 11 d. 
09:20 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/2 s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 2/9 
s. (kart.). 11:00 „Eurovizijos“ dainų kon-
kursas 2016. Pirmas pusfinalis. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos poli-
cija 2. N-7. 2/10 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 
Premjera. Kapitonas Alatristė. N-7. 16 
s. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 Ke-
lias į namus. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 13/2 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
protas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 
05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 12 d.
09:20 Komisaras Reksas 13. 

N-7. 13/3 s. 10:10 Čikagos policija 2. 
N-7. 2/10 s. (kart.). 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Gyveni-
mas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Premjera. Čikagos policija 
2. N-7. 2/11 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kul-
tūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 LRT forumas. 
21:55 Trumposios žinios. 22:00 „Eu-

rovizijos“ dainų konkursas 2016. An-
tras pusfinalis. Tiesioginė transliacija 
iš Stokholmo. 00:15 Trumposios žinios. 
00:20 Gyvenimas. (kart.). 01:10 Komi-
saras Reksas 13. N-7. 13/3 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT fo-
rumas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, gegužės 13 d. 
09:20 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/4 s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 
2/11 s. (kart.). 11:00 „Eurovizijos“ dai-
nų konkursas 2016. Antras pusfinalis. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Čikagos policija 2. N-7. 2/12 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. 18 s. Prašok-
tos kurpaitės. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim ga-
ro! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 Dak-
taras Džekilas ir ponas Haidas. N-14. 
00:15 Trumposios žinios. 00:20 Sep-
tynios Kauno dienos. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/4 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 8 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 14 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Įstabūs 
laukinio pasaulio gyventojai. 5 d. Mažieji 
Afrikos gyvūnai. (subtitruota). 13:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Akista-
tos. 12 s. „Pepsi“ prieš „Coca“: amžiaus 
dvikova. (subtitruota). 14:00 Premjera. 
Daktaro Bleiko paslaptys 3. N-7. 3/5, 3/6 
s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota). 16:45 Sveikinimų 
koncertas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Valanda iki „Eurovi-
zijos“. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 
„Eurovizijos“ dainų konkursas 2016. Fi-
nalas. Tiesioginė transliacija iš Stok-
holmo. 01:40 Trumposios žinios. 01:45 
Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio 
pasaulio gyventojai. 5 d. Mažieji Afri-
kos gyvūnai. (subtitruota, kart.). 02:40 
Pasaulio dokumentika. Akistatos. 12 s. 
„Pepsi“ prieš „Coca“: amžiaus dvikova. 
(subtitruota, kart.). 03:40 Daktaro Blei-
ko paslaptys 3. N-7. 3/5, 3/6 s. (kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 15 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 2 s. 09:25 Premjera. 
Zoro kronikos. 6 s. 09:50 Aviukas Šo-
nas 4. 4/2 s. 10:00 Gustavo enciklope-
dija. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvū-
nai. 11:00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 2016“. 
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Salų gamtos slėpiniai 2. 2/2 d. Amazo-
nės salos. Plaukiantis miškas. (sub-
titruota). 13:35 Pasaulio dokumenti-
ka. Paslaptingoji Afrika. 3 d. Ngoron-
goras. Užgimęs ugnyje. (subtitruota). 
14:30 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 7 s. Paskelbta žmogžu-
dystė. N-7. 16:00 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:15 Auksinis pro-
tas. (kart.). 17:25 Klausimėlis.lt. (kart.). 
17:40 Istorijos detektyvai. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 9 s. 2016 m. 21:50 Trumpo-
sios žinios. 21:55 Premjera. Gražuolė 
ir pabaisa. 23:50 Trumposios žinios. 
23:55 Pasaulio dokumentika. Paslap-
tingoji Afrika. 3 d. Ngorongoras. Užgi-
męs ugnyje. (subtitruota, kart.). 00:50 
Pasaulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai 2. 2/2 d. Amazonės salos. 
Plaukiantis miškas. (subtitruota, kart.). 
01:45 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės. 7 s. Paskelbta žmogžudystė. 
N-7. (kart.). 03:15 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje. (kart.). 04:10 Sa-
vaitė. (kart.). 05:00 Emigrantai. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 9 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai 
(3). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (3). N-7. 08:25 Monsunas (5). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2337). 
N-7. 10:00 Privati praktika (6). N-7. 
11:00 Mes nusipirkome zoologijos so-
dą. 13:30 Simpsonai (4). N-7. 14:00 
Simpsonai (5). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (421). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(422). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (61). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (88). N-7. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus (16). 
N-7. 21:00 Nuovada (44). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Apsukrios kam-
barinės (9). N-14. 23:30 Kastlas (7). 
N-7. 00:30 Pagrindinis įkaltis (6). N-7. 
01:25 Privati praktika (6). N-7. 02:15 
Agentūra S.K.Y.D.A.S. (20). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

Antradienis, gegužės 10 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai 
(5). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (4). N-7. 08:25 Rezidentai (88). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2338). N-7. 
10:00 Privati praktika (7). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus 
(16). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (5). N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (423). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (424). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(62). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (89). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Nuova-
da (45). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Šerlokas Holmsas (15). N-14. 
23:30 Šerlokas Holmsas (16). N-14. 
00:35 Gražuolė ir pabaisa (14). N-7. 
01:30 Privati praktika (7). N-7. 02:20 
Agentūra S.K.Y.D.A.S. (21). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

trečiadienis, gegužės 11 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai 
(7). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). N-7. 08:25 Rezidentai (89). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2339). N-7. 
10:00 Privati praktika (8). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 12:00 Prieš srovę. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 13:30 
Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simpsonai 
(9). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (425). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (63). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (90). N-7. 20:00 
Pakartok!. N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikingų loto. 22:30 Sniego trauki-
nys. N-14. 01:00 Raitelis be galvos (7). 
N-14. 01:55 Privati praktika (8). N-7. 
03:45 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, gegužės 12 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai 
(9). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (6). N-7. 08:25 Rezidentai (90). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2340). N-7. 
10:00 Privati praktika (9). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 11:30 Pakartok!. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (7). N-7. 13:30 
Simpsonai (10). N-7. 14:00 Simpsonai 
(11). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (426). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (427). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (64). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (91). N-7. 20:00 Farai. 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Pikčiau-
sias žmogus Brukline. N-14. 00:10 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (7). N-14. 
01:05 Privati praktika (9). N-7. 02:00 
Agentūra S.K.Y.D.A.S. (22). N-7. 03:00 
Programos pabaiga.

Penktadienis, gegužės 13 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai 
(11). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7). N-7. 08:25 Rezidentai (91). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2341). N-7. 
10:00 Privati praktika (1). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 11:30 Farai. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 Simp-
sonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (428). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (429). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (65). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Monstrų 
universitetas. N-7. 21:35 Iksmenai. Pir-
ma klasė. N-7. 00:10 Nuodėmių mies-
tas 2. S. 02:05 Sniego traukinys. N-14. 
03:30 Programos pabaiga.

Šeštadienis, gegužės 14 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bi-

Pirmadienis, gegužės 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (15). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (1). 07:25 "Rožinė 
pantera" (48). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (153). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (154). 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" (64). 14:05 "Svajonių princas" 
(65). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(85). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (86). 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 Mirtinas ginklas. 
N-7. 00:25 "Judantis objektas" (18). N-7. 
01:15 "Vampyro dienoraščiai" (13). N14. 
02:00 "Strėlė" (14). N-7. 02:45 Progra-
mos pabaiga.

Antradienis, gegužės 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (16). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (2). 07:25 "Rožinė 
pantera" (49). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (155). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (156). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:40 Moterys 
prieš vyrus (kart.). N-7. 12:30 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 13:35 "Svajonių prin-
cas" (66). 14:05 "Svajonių princas" (67). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (87). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(88). 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 Apalū-
za. N14. 00:30 "Judantis objektas" (19). 
N-7. 01:20 "Vampyro dienoraščiai" (14). 
N14. 02:05 "Strėlė" (15). N-7. 02:50 Pro-
gramos pabaiga.

trečiadienis, gegužės 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (17). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (3). 07:25 "Rožinė 
pantera" (50). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (157). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (158). 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. Hu-
moro laida. 13:35 "Svajonių princas" 
(68). 14:05 "Svajonių princas" (69). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (89). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(90). 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 Su cinkeliu. N-7. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Sunku nužudy-
ti. N14. 00:15 "Judantis objektas" (20). 
N-7. 01:05 "Vampyro dienoraščiai" (15). 
N14. 01:50 "Strėlė" (16). N-7. 02:35 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, gegužės 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (18). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (4). 07:25 "Rožinė 
pantera" (51). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (159). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (160). 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" (70). 14:05 "Svajonių 
princas" (71). 14:35 "Juodieji meilės dei-
mantai" (91). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (92). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 

18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Elektra. N-7. 00:10 "Ju-
dantis objektas" (21). N-7. 01:00 "Vam-
pyro dienoraščiai" (16). N14. 01:45 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 02:10 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, gegužės 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (19). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (5). 07:25 "Rožinė 
pantera" (52). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (161). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (162). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:40 Su cin-
keliu (kart.). N-7. 11:35 Nauja legen-
da (kart.). 13:05 Pričiupom! N-7. 13:35 
"Svajonių princas" (72). 14:05 "Svajo-
nių princas" (73). 14:35 "Juodieji mei-
lės deimantai" (93). N-7. 15:30 "Juo-
dieji meilės deimantai" (94). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Pono Septimo resto-
ranas. N-7. 22:50 Laivas vaiduoklis. 
N14. 00:35 Sunku nužudyti (kart.). N14. 
02:20 Programos pabaiga.

Šeštadienis, gegužės 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (18) (kart.). 06:55 "Ro-
bomobilis Polis" (19). 07:05 "Robomobi-
lis Polis" (20). 07:20 ""Nickelodeon" va-
landa. Žuviukai burbuliukai" (18). 07:45 
"Sandžėjus ir Kreigas" (13). 08:10 "An-
čiukai Duoniukai" (11). 08:35 "Tomo ir 
Džerio šou" (20). 09:00 "Ponas Bynas" 
(22). 09:30 Žiema Rūgpienių kaime. 
09:50 Krokodilas Gena. 10:10 KINO 
PUSRYČIAI Volisas ir Gromitas. Kiš-
kiolakio prakeiksmas. 11:50 Džiunglių 
knyga. 14:00 "Gyvenimo šukės" (74). 
N-7. 16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Nauja 
legenda. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Asteriksas. Dievų že-
mė. 21:10 Nacionalinis saugumas. N-7. 
23:00 Galingasis Stenas. N14. 01:10 
Pono Septimo restoranas (kart.). N-7. 
02:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (19) (kart.). 06:55 
"Robomobilis Polis" (21). 07:05 "Ro-
bomobilis Polis" (22). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Žuviukai burbuliu-
kai" (19). 07:45 "Sandžėjus ir Kreigas" 
(14). 08:10 "Ančiukai Duoniukai" (12). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (21). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 Mažy-
lis ir Karlsonas. 09:55 KINO PUSRY-
ČIAI Gaisrinės šuo. 12:00 Mažieji ge-
nijai. 13:50 PREMJERA Džiaugsmin-
gas triukšmas. N-7. 16:00 Bus visko. 
16:50 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Moterys prieš vyrus. N-7. 
21:30 Paskutinė tvirtovė. N14. 23:35 
Vilkolakių medžiotoja. N14. 01:15 Na-
cionalinis saugumas (kart.). N-7. 02:50 
Programos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 9 d. 
05:50 Pasaulį pakeitusios civilizaci-

jos. Kaip vikingai pakeitė pasaulį (kart.). 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 07:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (1). N-7. 10:20 "Kalba-
me ir rodome" (427). N-7. 11:20 "Proku-
rorų patikrinimas" (241) (kart.). N-7. 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Polici-
jos akademija" (10). N-7. 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (242). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Ekspertė Džordan" (4). N-7. 19:30 Pričiu-
pom! N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Godzila. 00:05 Tikras 
teisingumas 2. Kruvini pinigai (kart.). N14. 
01:45 "Ekspertė Džordan" (4) (kart.). N-7. 
02:35 "Kortų namelis" (13) (kart.). N14. 
03:30 Išgyvenk, jei gali (kart.). 04:20 Fa-
rai (kart.). N14. 04:45 "Kalbame ir rodome" 
(427) (kart.). N-7. 05:30 "Policijos akade-
mija" (10) (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 10 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" (2). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (428). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (242) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Policijos akademija" (11). N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (243). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Ekspertė Džordan" (5). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 Farai. N14. 21:30 Va-
sabis. N14. 23:20 Godzila (kart.). 01:40 
"Ekspertė Džordan" (5) (kart.). N-7. 02:25 
"Policija ir Ko" (6) (kart.). N-7. 03:15 "Mis-
tinės istorijos" (1) (kart.). N-7. 04:05 Išgy-
venk, jei gali (kart.). 04:50 Farai (kart.). 
N14. 05:10 "Kalbame ir rodome" (428) 
(kart.). N-7. 05:55 Pričiupom! (kart.). N-7.

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

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "44-as skyrius" (12) (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (3). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (429). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (243) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Policijos akademija" (12). 
N-7. 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(244). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Eksper-
tė Džordan" (6). N-7. 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 Fa-
rai. N14. 21:30 Banditės. N14. 23:20 
Vasabis (kart.). N14. 01:05 "Ekspertė 
Džordan" (6) (kart.). N-7. 01:50 "Poli-
cija ir Ko" (7) (kart.). N-7. 02:35 "Misti-
nės istorijos" (2) (kart.). N-7. 03:25 Išgy-
venk, jei gali (kart.). 04:15 Farai (kart.). 
N14. 04:40 "Kalbame ir rodome" (429) 
(kart.). N-7. 05:25 "Mistinės istorijos" 
(15) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 12 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (8). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (13) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (4). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (430). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (244) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Policijos akademija" (13). N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (245). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Ekspertė Džordan" (7). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:30 Greičio gatvės. Be taisyklių. 
N14. 23:45 Banditės (kart.). N14. 01:30 
"Ekspertė Džordan" (7) (kart.). N-7. 02:15 
"Policija ir Ko" (8) (kart.). N-7. 03:05 "Po-
licijos akademija" (11) (kart.). N-7. 03:50 
"Policijos akademija" (12) (kart.). N-7. 
04:35 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
05:00 "Kalbame ir rodome" (430) (kart.). 
N-7. 05:50 Pričiupom! (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 13 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (9). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"Laukinis" (1). N-7. 09:15 "Laukinis" (2). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (431). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(245) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Policijos akademija" 
(14). N-7. 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(246). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Pasaulio 
profesionalų imtynės" (3). N-7. 19:30 
"Amerikietiškos imtynės" (18). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (18). N-7. 21:30 
Akis už akį. N14. 23:35 "Kortų namelis" 
(3). N14. 00:35 "Kortų namelis" (4). N14. 
01:30 "Mistinės istorijos" (3) (kart.). N-7. 
02:20 "Policija ir Ko" (9) (kart.). N-7. 03:10 
Greičio gatvės. Be taisyklių (kart.). N14. 
05:00 "Kalbame ir rodome" (431) (kart.). 
N-7. 05:45 "Amerikietiškos imtynės" (18) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 14 d. 
06:45 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:10 "Policijos akademija" (13) 
(kart.). N-7. 08:05 "Policijos akademi-
ja" (14) (kart.). N-7. 09:00 Statyk! 09:30 
Apie žūklę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
10:30 Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Lenkijoje. 12:00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
13:00 FAILAI X Riteriai. Vyrai geležiniais 
drabužiais. 14:00 "Mistinės istorijos" (17). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (18). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (11). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (14). N-7. 
19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:30 Lietu-
vos Supermiestas. 22:00 MANO HERO-
JUS Tikras teisingumas 2. Smurto banga. 
N14. 23:50 AŠTRUS KINAS Beovulfas. 
N14. 01:55 "Kortų namelis" (3) (kart.). 
N14. 02:50 "Kortų namelis" (4) (kart.). 
N14. 03:35 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (11) (kart.). N-7. 04:30 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 04:55 Lie-
tuvos Supermiestas (kart.).

Sekmadienis, gegužės 15 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pasaulio 

galiūnų čempionų lygos etapas Lenkijo-
je (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 
11:00 "BBC dokumentika. Ledo žemė" 
(2). 12:00 "BBC dokumentika. Ledo že-
mė" (3). 13:00 Savaitės kriminalai (kart.). 
N-7. 13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (15). 
N-7. 19:00 Smurfai. 21:00 "PREMJERA 
Pasiutę šunys" (1). N14. 22:05 "PREM-
JERA Pasiutę šunys" (2). N14. 22:55 Mū-
sų priešai. N14. 00:30 Akis už akį (kart.). 
N14. 02:10 Beovulfas (kart.). N14. 03:55 
Smurfai (kart.). 05:30 Akivaizdu, bet neį-
tikėtina (kart.). 05:50 Riteriai. Vyrai gele-
žiniais drabužiais (kart.).

LRT

TV3

LNK

BTV

damanų turnyras (2). N-7. 07:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (16). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (13). 08:30 Ma-
dagaskaro pingvinai (8). N-7. 09:00 Mi-
tybos ir sporto balansas. 09:30 Mamy-
čių klubas. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 
Skonio lenktynės. 11:00 Naujas impe-
ratoriaus pokštas. N-7. 12:30 Slibinas 
Goriničius ir Dobrinia Nikitičius. 13:55 
Pagauk, jei gali. N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis (7). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Džiun-
glių karalius. N-7. 21:15 Tomo Krauno 
afera. N-7. 23:40 Beverli Hilso policinin-
kas. N-14. 01:45 Mes tikime meile. N-14. 
04:00 Programos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 15 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bi-

damanų turnyras (3). N-7. 07:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (17). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (14). 08:30 Pa-
dėkime augti. 09:00 Statybų TV. 09:30 
Virtuvės istorijos. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Žaislų istorija 3. 13:05 Ruo-
nis. 14:55 Kaubojės ir angelai. 16:45 
Ekstrasensų mūšis (8). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Dantukų fėja. 21:35 Dvi-
gubas žaidimas. N-14. 23:25 Mobis Di-
kas. N-14. 01:20 Nuodėmių miestas 2. 
S. 03:20 Programos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Ilona Lepkovska – lenkų 
prodiuserė ir scenaristė, 
kuri dalyvauja kuriant 
populiarius televizijos se-
rialus „Klanas“, „M kaip 
meilė“, „Radijo Romanas“, 
„Laimės spalvos“ ir kt. Žy-
mios moters gyvenimas 
skilęs į dvi dalis: prieš ir 
po nesėkmingo kritimo 
badmintono aikštelėje. 
Kino ir teatro visuome-
nė net neatkreipė dėme-
sio, kad Ilonos kurį laiką 
nesimatė. Gal išvyko į fil-
mavimus?..

Didždvario gimnazijos biologijos 
mokytoja Irina Barabanova sako, 
kad fizinę negalią turintys vaikai 
neturėtų būti atleidžiami nuo kū-
no kultūros pamokų. Bendrojo 
lavinimo mokyklose kūno kul-
tūros mokytojas neturi pakan-
kamai laiko, kad galėtų kiekvie-
nam vaikui skirti dėmesio atski-
rai. Be to, turintiems fizinę nega-
lią reikalinga specifinė priežiūra. 
Todėl čia labiausiai pagelbėti gali 
kineziterapeutai. Jiems padedant 
vaikai sportuoja su kitais klasės 
draugais ir smagiai leidžia laiką. 
Po pirmųjų bandymų jau matyti, 
kad vaikų sveikata gerėja.

Atlikus apklausą paaiškėjo, 
kad tokios pagalbos norėtų apie 
keturiolika asmenų. Taip pat ma-
tyti, kad yra daug vaikų, turinčių 
stuburo problemų. Didžioji dalis 
jų yra atleisti nuo kūno kultūros 
pamokų, nors realiai jiems reika-
linga kineziterapeuto pagalba ir 
didesnis fizinis aktyvumas. To-
dėl neatmetama galimybė, kad 
ateityje atsiras daugiau norin-
čių gauti tokią paslaugą.

Šiaulių universiteto Sveika-
tinimo, hipoterapijos ir sporto 
centro direktorė Daiva Mocke-
vičienė sako: „Įsteigus specialų 
centrą vaikams, kuriems reika-
linga pagalba, atsirado daugiau 
galimybių priartėti prie mū-
sų akademinės bendruomenės. 
Studentai, pasinaudodami savo 
žiniomis ir gebėjimais, gali pa-
dėti vaikams geriau gyventi“. Tai 

naudinga veikla ne tik patiems 
vaikams, bet ir studentams.

Raumenų atrofija sergančios 
mergaitės mama Rita Bitinienė 
pasakoja, kad jos dukra iki pen-
kerių metukų vaikščiojo, o po to 
atsidūrė vežimėlyje. Kad mer-
gaitė gali lankyti bendrojo, o ne 
specialiojo ugdymo mokyklą, yra 
didelis pasiekimas.

Iki šiol nedžiugino tik tai, 
kad Gabrielė per kūno kultūros 
pamokas negalėdavo sportuoti 
kartu su kitais klasės draugais. 
„Kai pas mus atėjo kinezitera-
peutas Kęstutis, viskas labai pa-
sikeitė. Gabrielei smagu spor-
tuoti su kitais vaikais. Be to, la-
bai įdomu ir visai klasei, nes ji 
turi asmenį trenerį“, – džiaugia-
si R. Bitinienė.

Moteris pasakoja, kad mer-
gaitė į vežimėlį sėda septintą 
valandą ryto ir vienoje padėtyje 
išbūna iki pietų. Tad faktas, kad 
dabar kineziterapeutas mergaitę 
iškelia iš vežimėlio ir mokykloje 
padeda mankštintis yra didžiulis 
pliusas. Moteris net viliasi, kad 
Gabrielė vėl pradės vaikščioti. 

Nauja paslauga yra patenkin-
ti ir patys mokiniai. Štai cerebri-
niu paralyžiumi sergantis Dona-
tas atvirauja, kad kineziterapeu-
to pagalba reikalinga ne tik mo-
kykloje, bet ir visur kitur.

„Nauda tikrai yra. Mums 
tampa lengviau vaikščioti sava-
rankiškai, geresnė pusiausvy-
ra“, – sako Donatas.

Mokiniams padeda savanoriai
Diana Janušaitė „Šiaulių naujienų“ tinklalapyje rašo, kad ki-
neziterapiją studijuojantys Šiaulių universiteto studentai per 
kūno kultūros pamokas veda individualius užsiėmimus fizinę 
negalią turintiems vaikams. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Patyrė, ką reiškia  
negalia

„Per mano gimtadienį su 
duk ra žaidėme badmintoną. Ne-
sėkmingai griuvau, trijose vieto-
se lūžo koja. Chirurgai daug va-
landų lopė mano koją, įsuko 13 
varžtų“, – Ilonai ne itin smagu 
prisiminti tą nesėkmingą dieną.

Sveika moteris patyrė, ką 
reiškia, kai tenka nutraukti vi-
sus darbus, kai nebegali judėti 
ir daryti, ką nori. Tik po 3 mė-
nesių ėmė vaikščioti su ramen-
tais. Dažniausiai judėdavo veži-
mėliu. Tada ir užgriuvo mintys 
apie žmones, kurie taip gyvena 
metų metus ar visą gyvenimą.

„Man teko visai kitomis aki-
mis pažvelgti į aplinką, – pasa-
koja kūrėja. – Ėmiau skaičiuoti 
žingsnius. Privalėjau numatyti 
pavojus, situacijas, kur galiu nu-
kentėti. Namie turime didžiulį 
šunį. Jei jis atsiremia į fotelį, tas 
pasislenka per metrą ar apsiver-
čia. Vaikščiodama su ramentais, 
viena akim stebėjau šunį, kad tik 
nepriartėtų prie manęs.“

Teko mokytis 
paprasčiausių dalykų
Dienų dienas Ilona būdavo 

viena namie. Taip, aplankyda-
vo dukra, vyras rytais padėda-
vo nusiprausti, papusryčiauti ir 
išlėkdavo į darbą. Pačiom sun-
kiausiom dienom, būdavo, net ir 
vandens nepajėgdavo atsinešti. 
Jei pamirši pasistatyti prie lovos 
stiklinę, tai ir prakaituosi, kol kas 
nors ateis.

Ligoninėje Iloną mokė, kaip 
vaikščioti su ramentais. Bet tos 
situacijos tokios skirtingos... Vis 
tiek pats turi susivokti ir išmokti. 
Kai prasidėjo reabilitacijos eta-
pas, su taksi grįždavo iš masa-

Kine – kiek kitaip, nei 
gyvenime

žų ir pratybų, tada su ramentais 
prišuoliuodavo prie vartelių. O 
juos galima buvo atverti tik įsi-
tvėrus abiem rankom... O kaip 
sunku su ramentais leistis laip-
tais. Vien prie jų priartėjus Iloną 
apimdavo paniška baimė. Vienas 
iš pavojingiausių dalykų vaikš-
tančiam su ramentais – šlapios 
grindys! Šis klastingas priešas 
tik ir tyko tave pargriauti.

Ilona ne taip ilgai pabuvo ne-
įgalia, tačiau suvokimas, koks su-
dėtingas yra neįgaliųjų pasaulis, 
ją tiesiog pribloškė. Aplink – vien 
barjerai, barjerai. Per siauros 
durys, per aukšti laiptai, per stati 
įkalnė. Ir bejėgiškumas – ten ne-
įstengsiu, ten nepajėgsiu. Žmo-
nės, kurie nuolat gyvena tarsi 
kare, jai pasirodė esą didvyriai.

Ta komercinė pramoginė 
televizija...

Ilona nepamiršo nelaimės 
draugų ir būtinai siekė, kad po-
puliariuose serialuose tarp dau-
gybės įvairių žmonių – turtuolių 
ir vargšų, jaunų ir pagyvenusių, 
protingų ir neišsilavinusių – at-
sirastų ir neįgaliųjų.

Lenkijoje serialai labai po-
puliarūs, todėl tai, kas rodoma 
ekrane, yra apmąstyta, apskai-
čiuota, pagrįsta. Serialų kūrėjai 
rūpinasi kiekviena detale, nes 
žino, kad viskas bus pastebėta. 
Jei ant bufeto padėta graži ner-
ta servetėlė, galima iš anksto pa-
siruošti jos nėrimo schemos ko-
pijų, nes bus gauta šimtai laiškų, 
prašančių atsiųsti schemą.

„Kuriant pramoginius pro-
duktus, o serialai ir yra tokie pro-
duktai, labai sunku įvesti edu-
kacinius elementus, bet įmano-
ma, – svarsto Ilona. – Tik reikia 
elgtis labai atsargiai. Jie turi atsi-
rasti natūraliai. Komercinėse te-
levizijose galioja savos taisyklės 
ir niekas neleis elgtis taip, kad 
akivaizdi didaktika sugadintų 
filmus ir atgrasytų žiūrovus. Ta-

čiau labai svarbu, kad scenari-
juje atsirastų vietos ir neįgalie-
siems. Populiarių serialų hero-
jai per daugelį metų tampa mū-
sų žiūrovų šeimų nariais ar bent 
jau nuolatiniais svečiais. Jei įsilei-
džiame iš ekrano į namus kažką, 
kas yra kitoks nei mes, atidžiai 
pažvelgiame į jį, stengiamės su-
prasti jo kančią. Tai – proga pa-
veikti visuomenę, keisti jos po-
žiūrį į negalią.“

Kas vaidina 
neįgaliuosius?

Pastaraisiais metais lenkų 
serialuose žmonių su negalia jau 
galima pamatyti – vežimėliu va-
žinėjančią išsėtine skleroze ser-
gančią moterį, po sunkių traumų 
nebegalinčius laisvai judėti žmo-
nes ir kt. Juos dažniausiai vaidi-
na profesionalūs aktoriai.

Kodėl tarp profesionalių ak-
torių nėra neįgaliųjų? Ar tai – ak-
torių mokyklų problema? Į šiuos 
žurnalistų klausimus I. Lepkovs-
ka atsakė: „Stojančiųjų į teatri-
nio meno specialybę sveikata la-
bai atidžiai tikrinama. Kiekvienas 
norintis būti aktoriumi turi suge-
bėti vaidinti ir supermeną, ir ligo-
nį. Matyt, tikimasi, kad geras ak-
torius suvaidins ir neįgalųjį. O jei 
aktorius nepakyla iš vežimėlio, jis 
nedaug ką teįstengtų vaidinti. Tai 
irgi būtų negerai. Amžina tema: 
kiek filme turi būti tikro, realaus 
gyvenimo... Aš niekada neleisčiau 
nėščiai aktorei vaidinti nėštukės. 
O jeigu jai įvyktų persileidimas? 
Ar keisime scenarijų ir pripažin-
sime, kad herojė neteko vaikelio, 
ar kišime jai po suknele pagalvę 
ir versime toliau vaidinti?“

Scenaristės nuomone, svar-
biau yra ne kopijuoti gyvenimą 
(filme tai neįmanoma), o tiesiog 
rodyti situacijas, į kurias paten-
ka žmonės, ir kaip jie iš tų duo-
bių išsikapsto.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikieNė

Ilona Lepkovska.

Neįgaliųjų reikalų komisijos pir-
mininkė Eglė JakštaitėRouda 
pristatė Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos Švenčionių sky-
riaus atliktos rajono regėjimo su-
trikimų turinčių žmonių apklau-
sos rezultatus. Tyrimo dalyviai, 
vertindami viešojo transporto 
paslaugų prieinamumą, nepalan-
kiausiai atsiliepė apie stotelių ir 
stotelėse esančių eismo tvarka-
raščių būklę, maršrutų pakan-
kamumą, aptarnavimo kokybę.

UAB „Švenčionių švara“ teisi-
ninkas Marjan Chmelevskij pa-
brėžė, kad siekiant pokyčių, rei-
kia įvertinti viešojo transpor-
to priemonių ir viešosios trans-
porto infrastruktūros esamą bū-
klę ir numatyti priemones bei fi-
nansavimą.

Švenčionių rajono savival-
dybės administracijos Teritori-
jų planavimo ir architektūros 
skyriaus vedėjo pavaduotoja
vyriausioji architektė Asta Ro-
kickienė informavo apie rajone 
pritaikytus viešuosius objektus 
ir planuojamus darbus ateityje.

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos informacinės aplin-
kos specialistas Arvydas Juchna 

savo pranešime akcentavo, kad 
aplinka turi būti patogi ir tinka-
ma naudotis ne tik žmonėms, tu-
rintiems negalią, bet ir daugeliui 
žmonių. Jis siūlo projektuojant ir 
statant objektus, pritaikant kitą 
viešąją aplinką konsultuotis su 
tikslinių grupių atstovais.

Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociaci-
jos vadovė Nijolė Milkevičienė 
apgailestavo, kad daugybė vi-
suomeninių pastatų yra nepri-
taikyti neįgaliųjų poreikiams, 
o jei ir pritaikoma, tai ne visuo-
met įrengiama patogiai. Prane-
šėja pademonstravo tinkamai ir 
netinkamai pritaikytų visuome-
ninės paskirties pastatų, viešųjų 
erdvių pavyzdžius, išsamiai pa-
pasakojo apie fizinės aplinkos 
pritaikymui naudojamus aplin-
kotvarkos gaminius ir specialius 
architektūrinius sprendimus.

Forumo pabaigoje vyko dis-
kusijos, kurių metu aptarti vie-
šojo transporto pritaikymo 
praktikos klausimai, galimos 
ateities perspektyvos, pareng-
ti pasiūlymai transporto infras-
truktūros valdytojams ir veži-
mo paslaugas teikiančiai įmonei.

Forumas apie susisiekimo paslaugų 
prieinamumą 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje ra-
šoma apie nuolatinės neįgaliųjų reikalų komisijos surengtą foru-
mą „Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo paslaugų 
prieinamumo problemos ir galimybės Švenčionių rajone“. 

Praėjusią savaitę priimtoje re-
zoliucijoje Europos Parlamen-
tas (EP) ragina suteikti oficia-
lų statusą namų ruoša, taip pat 
vaikų, senelių, neįgaliųjų ar li-
gonių slauga užsiimantiems as-
menims. Šiuo metu daug žmo-
nių, visų pirma moterų, tokių 
darbų nedeklaruoja, todėl ne-
moka mokesčių ir neturi socia-
linių garantijų.

Europos Komisija raginama 
„nedelsiant pasiūlyti priežiū-
ros paslaugų teikėjų direktyvą 
ir sukurti neprofesionalių prie-

žiūros paslaugų teikėjų statuso 
pripažinimo sistemą, pagal ku-
rią jiems priežiūros teikimo lai-
kotarpiu būtų mokamas atlygi-
nimas, taikomi būtiniausi socia-
linės apsaugos standartai ir tei-
kiama parama.“ 

Oficialus tokių darbuotojų 
statusas apsaugotų juos nuo iš-
naudojimo, priverstinio darbo 
ir prekybos žmonėmis, įsitiki-
nę europarlamentarai. Jie re-
komenduoja įteisinti tokių dar-
buotojų ir darbdavių santykius 
sukūrus nesudėtingą mechaniz-

mą, kokie jau veikia Belgijoje ir 
Prancūzijoje.

Atliekantiems namų ruošos 
ar slaugos darbus turi galioti vi-
si nacionaliniai darbo, sveika-
tos apsaugos, socialinės globos 
ir nediskriminavimo įstatymai, 
kaip antai teisė į deramą darbo 
užmokestį, reguliuojamą dar-
bo trukmę, mokamas metines 
atostogas ir pensiją, pažymi EP 
nariai. Tokie darbuotojai taip 
pat turi turėti galimybę jungtis 
į profesines sąjungas. 

„Bičiulystės“ inf. 

Europarlamentarai siūlo slaugą pripažinti darbu 
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių 
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

kaip troŠkau  
gegužės burtų
Menu...
Bestovint mums
Ant liepto,
Tu užsegei tokį
Nuostabų vėrinį
Ant mano kaklo.
Kaip troškau
Mylėti ir gėrėtis
Ne tavimi,
Tik ta akimirka
Trumpa, trumpa,
Bet... vėrinys
Nuslydo ir staiga
Kaip rudenis lietus
Upelin krito.
Vandens ratilai
Nusirito...
Atsivėrė skaudžiai
Raustantis dangus
***
Ak, tokios nuostabios
Akimirkos
Gal daugiau nebus!

leokadija MOCkieNė 
Kėdainiai

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas; „Aplinka visiems,“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“. Jam skirta 10 tūkst. eurų dalinė 
finansinė valstybės parama

Jau laikas pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratą!

Visiems „Bičiulystės“ bičiuliams arba norintiems jais tapti primena-
me, kad prasideda 2016 m. II pusmečio savaitraščio prenumerata. 
Paskubėkite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją ir pratęskite 
„Bičiulystės“ prenumeratą. O mes pasistengsime, kad savaitraštyje 
rastumėte atsakymus į Jus dominančius klausimus, sužinotumėte 
apie socialinės politikos naujoves, valstybės, savivaldybių, neįgalių-
jų organizacijų teikiamą paramą, rastumėte patarimų apie sveika-
tą, psichologiją, galėtumėte išsakyti savo nuomonę, padiskutuoti, 
su likimo draugais pasidalyti savo kūrybiniais bandymais ir pan.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams pusės metų „Bičiulystės“ pre-
numerata kainuoja tik 3,5 eurų. Lengvatinėmis sąlygomis prenu-
merata draugijose bus priimama iki birželio 10 dienos. 

Individualiai „Lietuvos pašto“ skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.

Kovo dienos ėjo į pabaigą. Iš 
laukų atplūstanti gaiva nustel-

bė užterštą miesto gatvių orą. Va-
karais vis dažniau matydavosi at-
lapoti namų langai. Žmonės išsi-
ilgę laukė pavasario su jo stebuk
linga žaluma. Skubėjo gražuolį ba-
landį su pirmosiomis jo gėlytėmis 
pasitikti ir mergaičių bendrabučio 
gyventojos, atverdamos savo kam-
barių langus.

Tą rytą Ulija sunkiai budo iš 
miego. Jautėsi ne taip, kaip visa-
da – skaudėjo galvą, visame kūne 
jautė karštį. Pagalvojo, kad tai va-
karykščio rymojimo prie atverto 
lango pasekmė, o juk dar ne gegu-
žė... Reikėjo prisiversti pažadinti 
Guodą. Ši pašokusi iš lovos tvarkė-
si ir vis žvilgčiojo, kodėl Ula šį rytą 
gulinėja ir, atrodo, net nesiruošia 
keltis. Kalbinama atsiliepia neno-
riai. Susirūpinusi priėjo prie drau-
gės lovos. Klausdama, ar ji šian-
dien eis į paskaitas, pamatė, kad 
Ulai kažkas ne taip. Palietė kaktą 
ir aiktelėjo – ji buvo karšta. Nusku-
bėjo prie vaistinėlės, nukrėtusi pa-
davė termometrą, dėžutėje ieško-
jo vaistų nuo karščio, kalbėdama, 
kad dabar dar gripas pristos. „Na, 
bet mes jam nepasiduosim“, – šyp-
sojosi Ulai, kaisdama elektrinį vir-
dulį, kad užplikytų liepžiedžių ar-
batą, įdėjo į ją užslėpto tokiam rei-
kalui medaus. Kambarėly pakvipo 
vasara, kaip kad Guodos namuose 
būdavo, kai tamsiausiame svetai-
nės kamputyje džiūdavo liepų nu-
skinti žiedai... 

Temperatūra buvo aukšta. Gri-
pas, dar kartą „konstatavo“ sa-

vo prognozę Guoda. Ula atsisakė 
kviesti greitąją pagalbą – tikėjo-
si, kad vaistai padės. Labai norėjo 
kuo greičiau keltis iš nuo prakaito 
drėgnos lovos. Be žodžių supratu-
si jos norą, Guoda pakeitė pataly-
nę, perrengė ir pačią Ulą sausais 
marškiniais, ją drėgnu rankšluos-
čiu nupraususi. „Dabar prakaituok 
kuo daugiau“, – rūpestingai užklo-
dama dar ir savąja antklode, kal-
bėjo Guoda. Ji sukosi po kambarį 
kaip sukutis, iškošusi dar pasta-
tė jai ant spintelės vaistažolių ar-
batos, suspėjo užvirinti ir stiklinę 
pieno, lėkštėje paliko keletą sau-
sainių. „Čia tau pietūs“, – šyptelė-
jo draugei, kuri gulėjo lovoje tokia 
silpnutė šią valandą, bet laiminga, 
kad turi tokią rūpestingą slaugę, 
tokią kambario (ar tik?) draugę! O 
juk jos gyveno trise, bet su Lingaile 
nesutarė taip širdingai. Pasikalbė-
davo bendrom temom apie moks-
lo reikalus ar šiaip ištikus mokyk
loje ar bendrabutyje kokiai nors 
„sensacijai“. 

Išeidama Guoda žadėjo po pas-
kaitų niekur neužtrukti. Ula dar il-
gai žiūrėjo į duris, pro kurias išė-
jo jos bičiulė, ir jau veikiama vais-
tų spėjo pagalvoti, kad tik niekas 
nesutrukdytų jos miego, kurio ji 
labai troško. 

Miegojo ji giliu, ramiu miegu. 
Prabudusi pirmiausia akimis su-
siieškojo laikrodį – buvo praėju-

sios vos ne keturios valandos. Jau-
tėsi daug geriau, žvalesnė nuotai-
ka vertė keltis iš lovos, bet prisi-
minusi Guodai duotą „priesaiką“, 
liko gulėti. Norėjo gerti, tad kar-
tu su vaistažolių arbata prarijo ir 
porą tablečių. Pajutusi, kad praal-
ko, suvalgė sausainius su puse sti-
klinės pieno. Marškiniai vėl buvo 
drėgni. Atsikėlusi susiieškojo spin-
toje kažką panašaus į naktinukus 
ir vėl spruko į lovą. Prisiminė pra-
leistas paskaitas. Ramino mintis, 
kad Guoda papasakos, ką šiandien 
bus išgirdusi ir užsirašiusi. 

Mintis apie draugę Uliją nutei-
kė dar geriau. Kokia ji šauni 

mergaitė! Sugeba visiems padėti, 
jeigu tiktai yra įmanoma. Judvie-
jų draugystė tęsėsi jau trečius me-
tus, dvejus iš jų Ula Guodos tėviškę 
laiko savo antraisiais namais, nes 
nuo to karto, kai Guoda pirmą sy-
kį pakvietė ją pas save, Ulija visa-
da su malonumu kartu važiuoda-
vo. Tos dvi vasaros draugės tėvų 
namuose buvo nepakartojamos. 

Viešėdavo Ulija pas Guodą ne 
todėl, kad būtų buvusi našlaitė 
ar neturėtų savo namų. Tam bu-
vo kita priežastis, kurią težinojo 
tik Guoda.

Būdama pas jai svetimus žmo-
nes, Ulija stengėsi būti paslaugi, 
gera, atidi, tokia, kokie ir jie buvo. 
Nesibodėjo ir darbelių, kuriuos 
dirbdavo abi su Guoda. Draugės 
tėvai ir visi namiškiai buvo links-
mi, nuoširdūs žmonės, viskuo, ne 
tik duona, pasiruošę pasidalinti su 
ja. Ulija nujautė, kad Guodos ma-
mai rūpėjo sužinoti, kas ten buvo 
atsitikę tarp Ulos ir jos šeimos...

Paskendusi savo apmąstymuo-
se, Ulija išgirdo uždarant du-

ris. Grįžo Guoda, nešina trimis tul-
pėmis – žinojo, kad Ulai jos patin-
ka – gėlių trapumas bei gležnumas 
sukelia jai švelnumą širdyje, norisi 
dar labiau mylėti visą pasaulį, ką 
jau kalbėti apie artimuosius, Guo-
delę, apie namiškius, ypač mamą 
ir mažąjį broliuką. Ulijai vos pa-
sisekė sutramdyti ašaras išdavi-
kes, kurios jau kelintą kartą šian-
dien prašėsi į laisvę. Guoda to jos 
jaudulio nepastebėjo, merkė gė-
les į kuklią molinę vazelę. Dėda-
ma jas ant ligonės spintelės, ji pa-
siteiravo apie savijautą, pagyrė, 
kad atrodanti daug geriau negu 
ryte. Ulija kantriai darė viską, ką 
liepė draugė ir dėkojo jai už visus 
rūpesčius, o labiausiai už malonų 
siurprizą – gėles. Guoda žiūrėjo į 
ją su motinišku švelnumu: „Ulele, 
juk tikras džiaugsmas, kai gali pa-
dėti reikiamu momentu.“ Ir stai-
ga prisiminusi, matyt, kažką ma-
lonaus, ji garsiai nusijuokė: „Koks 
čia siurprizas – gėlės, aš tau turiu 
tikrą staigmeną.“ Ji parodė į savo 
rankinuką, pamestą ant stalo, išdi-
džiai stovinčio vidury jų kambario 
ir žinančio savo paskirtį bei vertę, 
nes tik ant jo buvo daromi patys 
svarbiausi darbai darbeliai – ruo-
šiamasi paskaitoms, rašomi meilės 
laiškeliai, švenčiami kuklūs gimta-
dieniai ar šiaip valgoma. Mintyse 
Ula spėliojo, koks tas siurprizas, o 
Guoda lyg tyčia delsė atidaryti tą 
savo „lobių skrynelę“, kaip jos abi 
juokais vadino savo gerokai ap-
trintus rankinukus:

„Na, ar ilgai dar mane kankin-

si? Juk aš ligonė“, – bandė ją su-
graudinti Ulija ir klausiančiomis 
akimis įsirėmė į draugę. Vylingai 
žvilgtelėjusi į ją, Guoda pasiekė 
rankinuką. Spragtelėjo sagtis, šyp-
sodama Guoda ištraukė paprastą 
voką: „Tai laiškas tau!“

„Man!“ – Ulija nustebo, nes jau 
seniai nebegaudavo laiškų. Visos 
vaikiškos draugystės su mokslo 
draugėmis buvo pasibaigusios – 
jau treji metai, kai mokosi muzikos 
technikume. Iš ko jai laukti laiškų? 
Gal koks vaikinas? Bet tokio jos 
akiratyje nebuvo ir nėra! Kol Ulija 
svarstė, Guoda apžiūrinėjo laišką, 
komentuodama, kad čia tikriau-
siai iš kaimo, nuo tėvų, nes rašy-
sena ant voko arba vaikiška, arba 
pagyvenusio žmogaus.

Skubėdama, virpančiais pirš-
tais Ula atplėšė voką. Jame buvo 
trumpas, vieno puslapio laiškelis: 
„Mieloji Ulyte, aš jau lankau antrą 
klasę, išmokau rašyti, tai mamytė 
paprašė parašyti tau. Mes tavęs 
labai pasiilgom ir laukiam parva-
žiuojant. Užmirškim viską, kas bu-
vo“, – toliau Ulija nebeįstengė skai-
tyti – ašaros, pagaliau gavusios 
laisvę, prasiveržė ir ji nemėgino 
jų tramdyti. Na, štai ir sulaukė tos 
dienelės, kada ir ją pasiekė žinelė 
iš savųjų namų. Jos laukė dvejus 
metus! Viską jau gerokai buvo pri-
miršusi, tik kažkas širdy neleido 
žemintis, net ir prieš tėvus. O gal-
būt vertėjo jai tai padaryti anks-
čiau? Dažnai Ulija galvodavo apie 
tai ir jau beveik pasiryždavo šiam 
žingsniui, bet mintyse labai aiškiai 
nuskambėdavo pikti, įtūžio pilni, 
čaižūs kaip botago kirčiai motinos 
žodžiai: „Dink iš mano namų, va-
gile tu!“ Ir lyg koks tamsus šydas 
užslinkdavo ant širdies. O ilgesys 
sieloje vis kaupėsi... 

Guoda nė nemėgino raminti, ti-
kėjo, kad ašaros padės apsiva-

lyti nuo kančių. Pamažu Ulija liovė-
si verkti. Draugė vėl padavė laiške-
lį ir Ulija jį perskaitė daug ramiau, 
tik retkarčiais tylą sudrumsdavo 
bepraeinantis kūkčiojimas. Bai-
gusi skaityti, ji drėgnomis akimis 
pažvelgė į draugę, apkabino ją, pri-
siglaudė ir bučiuodama į skruos-
tą, kalbėjo: „Ačiū, ačiū tau, mano 
geroji Guodule! Kad tu žinotum, 
kokia aš dabar laiminga! Vėl turiu 
savo namus, dabar ir tu apsilan-
kysi pas mus“. Guoda pritardama 
linktelėjo galvą. Ulija papasakojo 
draugei, ką toliau laiške rašė bro-
liukas. Pasirodo, kad jos namiškiai 
gyvena jau kitoje vietoje ir broliu-
kas gąsdina, jog ji taip greit nera-
sianti. Ulija juokėsi: kad tik tiek tų 
vargų tebūtų. Namiškiai kviečia ją 
kuo greičiau parvažiuoti, o juk be 
šeštadienio tai neįmanoma, na, ir 
dar ta liga. 

„Tik jau neskubėk manęs pa-
likti! – lyg įžeista tokio skubotu-
mo pasakė Guoda. – Pasvarsty-
kim. Pirmiausia reikia pagyti, tos 
dvitrys dienos prabėgs bematant. 
Nepamiršk, kad stipendijas gau-
sim tik rytoj, be lauktuvių juk ne-
važiuosi...“

Protingi Guodos žodžiai nu-
ramino Uliją. Šeštadienio rytą jos 
abi praleido paskaitas: Ulija susi-
ruošė namo, o Guoda palydėjo ją į 
stotį. Abiem tas įvykis buvo reikš-
mingas.

„Laimingo tau susitikimo, Uly-
te!“ – linkėjo Guoda visa širdimi. Ji 
jau dabar džiaugėsi, kad galės savo 
mamai papasakoti tokią gerą nau-
jieną. Ulijos autobusui pajudėjus, 
Guoda dar kartą pamojavo ranka, 
mintyse palinkėjo laimingo kelio 
ir pati nusprendė ir važiuoti na-
mo. Įlipusi į autobusą, Ulija apsi-
žvalgė. Jis buvo didelis ir kol kas 
apytuštis. Pasirinko vietą prie lan-
go. Saulės spinduliai maloniai šil-
dė. Diena žadėjo būti ir giedra, ir 
šilta. Jos nuotaika vis gerėjo, nors 
širdyje ir buvo neramu, kaip ją su-
tiks. Visą kelionę ramybės neda-
vė skaudūs motinos žodžiai. Ulija 
nepajėgė suprasti, kodėl būtent 
ant jos krito mamos rūstybė, kai 
tą lietingą vasaros dieną nerado 
savo pinigų, kuriuos buvo sutau-
piusi parduodama pieną. Dukra 
prisiekinėjo neėmusi nė cento. Jų 
namuose niekada niekas neding-
davo, vaikai visada prašydavo tė-
vų, jeigu prireikdavo smulkių ki-
nui ar saldainiams. Mamos įniršis 
Ulijai liko paslaptis. Tikėjosi, kad 
parvažiavusi ją sužinos. Gal dar 
šį vakarą, kai visi namiškiai nueis 
miegoti, o jos jaukioje svetainėje 
susės greta ir atvirai bei nuošir-
džiai pasikalbės, kaip gali tik ma-
ma su dukra. 

Ulijos lūpose žaidė šypsena. Ji 
važiavo namo. 

Vincė VASYliUTė
Plungė

Laiškas

Gležnumas. Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.
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