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Klaipėdoje atšvęstos dvigubos įkurtuvės: iškilmingai per-
kirpta naują Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
ir Techninės pagalbos neįgaliesiems centro veiklos etapą 
ženklinanti juostelė, jų vadovams įteikti simboliniai naujų 
patalpų raktai. Abi šios prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos veikiančios įstaigos įsikūrė naujame, šiuolai-
kiškame komplekse – dviejuose atskiruose neįgaliesiems 
pritaikytuose pastatuose. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)
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Europos neįgaliųjų forumas (ENF) skelbia: milijonams neįgaliųjų nėra užtikri-
nama teisė balsuoti. Atkreipiamas dėmesys, kad tokia galimybė turi būti su-
daroma ir fizinę ar judėjimo, ir regėjimo bei klausos, ir intelekto negalią turin-
tieji. ENF akcentuoja, kad ne visiems neįgaliesiems sudaromos ir galimybės 
susipažinti su informacija apie kandidatus, perkaityti rinkėjo kortelėje ar biu-
letenyje įrašytą informaciją ir pan. Lietuvoje šios problemos taip pat labai ak-
tualios. 

Aplinka visiems

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos (NDNT) 
bei Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro (TPNC) teikiamos 
paslaugos neįgaliesiems išties 
labai svarbios. Apie tai byloja ir 
skaičiai: 2013 m. NDNT aptarna-
vo 125,5 tūkst. asmenų, 15 tūkst. 
iš jų – Klaipėdos teritoriniuose 
skyriuose, o TPNC, kartu su sa-
vivaldybių įstaigomis, tuo pačiu 
laikotarpiu aptarnavo: daugiau 
nei 32 tūkst. neįgaliųjų, 5 tūkst. 
iš jų – Klaipėdoje. 

5,8 mln. litų atsiėjusios dvejus 
metus trukusios komplekso sta-
tybos buvo finansuotos iš Euro-
pos Sąjungos ir valstybės biudže-
to. Statybos darbus atliko UAB 
„Viremida“. Bendrovės genera-
linis direktorius Remigijus But-
kus neslėpė, kad statyba buvo 

Neįgaliųjų poreikiams tenkinti – dvigubos įkurtuvės 

Svarbiausia – užtikrinti 
paslaugų prieinamumą.

Į šventinį renginį susirinkusius 
neįgaliuosius, jiems paslaugas 
teikiančių įstaigų atstovus svei-
kinusi socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrė Algimanta Pabedins-
kienė pabrėžė, kad svarbiausia – 
užtikrinti paslaugų prieinamumą 
ir aukštą kokybę. „Mes siekiame, 
kad negalią turintis žmogus ne-
jaustų socialinės atskirties. Turi-
me skatinti ir apsaugoti visapu-
sišką, lygiateisį neįgaliųjų naudo-
jimąsi visomis žmogaus teisėmis, 
laisvėmis, užtikrinti prigimtinį jų 
orumą. Tai, kad šiandien atvėrė-
me naujų neįgaliesiems paslau-
gas teikiančių institucijų duris – 
dar vienas žingsnis tikslo link“, – 
sakė ministrė. 

varginanti, tačiau visiems gera-
noriškai bendradarbiaujant prob- 
lemas pavyko įveikti. Daug pa-
dėjo Klaipėdos meras Vytautas 
Grubliauskas. 

Naujų patalpų laukė ir 
specialistai, ir neįgalieji 

Neįgalumo ir darbingumo 
lygį, specialiuosius poreikius, 
profesinės reabilitacijos paslaugų 
poreikį nustatantys NDNT spe-
cialistai įsikūrė 800 kv. m patal-
pose. Nuo šiol čia dirba visi trys 
NDNT Klaipėdos teritoriniai sky-
riai. Akivaizdžiai pagerėjo ir tar-
nybos specialistų, ir į juos besi-
kreipiančių gyventojų priėmimo 
sąlygos: pastatas pritaikytas bet 
kokios negalios žmonėms, yra lif-
tai, įrengtas erdvus laukiamasis, 
pritaikyti sanitariniai mazgai, su-
tvarkyta aplinka. 

Senosios patalpos nuolat su-
laukdavo neįgaliųjų kritikos: jos 
buvo nepritaikytos rateliais ju-
dantiems žmonėms, atvykusie-
siems tekdavo įveikti stačius laip-
tus, o vos 20 kv. m laukiamasis 
buvo labai ankštas, nebuvo kur 
palikti mašinų. 

Moderniame dviaukščiame 
450 kv. m pastate įsikūrė TPNC 
Klaipėdos skyrius. Techninėmis 

pagalbos priemonėmis jis aprū-
pins neįgaliuosius iš visos Klaipė-
dos apskrities – Klaipėdos mies-
to bei rajono, Šilutės, Skuodo, 
Kretingos rajonų, Palangos bei 
Neringos. Laikinai skyriaus ve-
dėjos pareigas einančios Jolan-
tos Poškaitės teigimu, tai jau tre-
čiosios techninės pagalbos prie-
monėmis neįgaliuosius aprūpi-
nančio TPNC skyriaus patalpos. 
2004-aisiais savo veiklą uosta-
miestyje pradėjęs skyrius įsikūrė 
S. Daukanto gatvėje išnuomoto-
se patalpose. Tuomet juo džiau-

gėsi net trijų apskričių – Klaipė-
dos, Telšių ir Tauragės – neįgalie-
ji bei savivaldybių socialinės pa-
ramos skyrių specialistai. 

Nuomos sutarčiai pasibaigus 
TPNC Klaipėdos skyrius per-
sikėlė į Šviesos gatvę. Šį etapą 
TPNC skyriaus darbuotojai pri-
simena nenoriai. Avarinės būk- 
lės patalpos buvo nepritaikytos 
ne tik neįgaliesiems, čia buvo la-
bai sunku dirbti ir specialistams, 
netiko jos ir techninėms pagalbos 

Pilietinei pareigai atlikti dar daug kliūčių

Nepritaikytos balsavimo vietos
Ką tik praėjo Prezidento rinkimų I turas, 

netrukus laukia antrasis, o kartu su juo – ir 
rinkimai į Europos Parlamentą. Kaip mūsų 
neįgalieji, kurie sudaro apie 10 proc. visų 
šalies gyventojų (išties nemažai), balsavo? 
Ar galėjo išreikšti savo valią renkant aukš-
čiausią šalies vadovą?

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 
parengtoje Rinkimų organizatoriaus knygo-
je rašoma: „Turi būti užtikrinta teisė balsuo-
ti neįgaliesiems, senyvo amžiaus rinkėjams 
bei numatyta galimybė nevaržomai jiems 
patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas.“ 
Tuo turėtų pasirūpinti savivaldybių institu-
cijos, atsakingos už viešosios paskirties pas-
tatų pritaikymą specialiesiems poreikiams. 
Tačiau ar paisoma šio reikalavimo? 

Europos neįgalių forumas skelbia, kad 
ES šalyse nepritaikyta neįgaliesiems net 
pusė balsavimo vietų. Remiantis 2013 m. 
VRK pateiktais duomenimis, Lietuvoje si-
tuacija dar blogesnė – žmonėms su negalia 

yra pritaikytos tik 27 proc. balsavimo vietų. 
Tikėtina, kad nuo to laiko, kai buvo vykdo-
ma ši apklausa, nedaug kas pasikeitė – buvo 
pritaikyta vos viena kita rinkimų apylinkė.

Vilnietis Vytautas Vaitekutis sunkiai 
vaikšto, kartais, paūmėjus ligai, atsiremia į 
vaikštynę ar net atsisėda į ratelius. Jo žmona 
Rita juda tik neįgaliojo vežimėliu. Vyriškis 
pasakoja, kad jų rinkiminė apylinkė įsikū-
rusi Vilniaus „Spindulio“ pagrindinėje mo-
kykloje. V. Vaitekutis jaučia pareigą balsuo-
ti, todėl rinkimų dieną nusprendė apsilan-
kyti joje, nors iš anksto žinojo, kad tai pada-
ryti nebus paprasta dėl nepritaikytos aplin-
kos. Pasitarę su žmona jie nusprendė, kad 
šį kartą Vytautas balsuos vienas, nes žmo-
gus rateliuose tikrai negalės įveikti aplinkos 
barjerų. Jis sakė nesiryžtąs prašyti praeivių 
Ritą užkelti. „Ne visada drąsu prašyti. Ir taip 
dažnai tenka būti prašytojais,“ – sako vyriš-
kis. Ir iš tiesų – prie mokyklos laukė 5 ap-
trupėję laipteliai, kurie net ir vaikštančiam  Žengdamas balsuoti šiais aptrupėjusiais laipteliais 

Vytautas Vaitekutis jautėsi nesaugiai. 

Įkurtuvėmis džiaugėsi TPNC atstovai: Jolanta Poškaitė, Kipras Šukys ir Artu-
ras Vainauskas.



Kad demencija – protinė negalia, žinojau jau anks-
čiau, o dabar teko „Bičiulystėje“ paskaityti apie 

socialinę dimensiją, kuri, mano supratimu, dažniau-
siai aktuali kalbant apie neįgaliuosius. Tik štai bėda: 
Europos Komisija nėra parengusi JT Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos įgyvendinimo plano. Daug trūkumų 
įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje programą; šie dar negali ke-
liauti po Europą...

Tai, ką čia išvardinau, buvo aptarinėjama Lietuvos 
neįgaliųjų forume (LNF) praeitų metų lapkričio mėn., 
dalyvaujant europarlamentarams V. Blinkevičiūtei ir 
V. Landsbergiui. Įdomus man pasirodė prof. V. Lands-
bergio pasiūlymas neskaldyti visuomenės į įgaliuosius 
ir neįgaliuosius, nes galbūt vieni yra neįgalūs fiziškai, 
o kiti – neįgalūs sąmonėje. 

Tegu atleidžia man šio forumo organizatoriai, bet 
svarstomi klausimai man atrodo ne visai atitinkantys 
šių dienų realijas: apie kokį keliavimą po Europą kal-
bame, jeigu į parduotuvę nusipirkti būtiniausių mais-
to produktų nebenueini, o po savo butelį – kalėjimo 
vienutę – tik su lazdele bepaslenki...

Šnekama apie neįgaliojo pažymėjimą. Ką jis man 
duoda? Iki 2011 m., kol jame buvo įrašas „didelių po-
reikių“, autobusu galėjau važiuoti mokėdama 20 proc. 
bilieto kainos, o pasibaigus pažymėjimo galiojimo ter-
minui, naujajame teliko įrašas „vidutinių“. Ir lengva-
tos neliko. O poreikis važiuoti išaugo: dabar į polikli-
niką važiuoju tik taksi ir moku jau kaip pasiturinti po-
nia – dešimteriopai didesnę kainą. 

Tad kas yra tas neįgalumas? Žadama, kad bus pa-
rengta nauja specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. 
Kada tai bus? Po metų? Po dvejų? Bet dalis mūsų, jau 
dabar nebepaslenkančių, jos nesulauks. 

Bet sveikata – didelis turtas. Nepritekliai galutinai 
atima paskutines jėgas, aptemdo paskutines gyvenimo 
valandas. Tai nehumaniška ir žiauru. Norom nenorom 
tada prisimenu didžiojo lietuvių humanisto, rašytojo 
J. Biliūno apsakymus „Kliudžiau“ ir „Brisiaus galas“. 

Kuo šiandieninis neįgalusis skiriasi nuo J. Biliūno 
aprašytojo Brisiaus? Nebepaeini, dūsti – gulėk ant savo 
„spalių krūvos“, dažniausiai ištisas savaites nekeistos 
patalynės, nes neturi, kas tavimi pasirūpintų, kas iš-
skalbtų ar į skalbyklą nuneštų skalbinius. 

Priežiūra tau nepriklauso, nes gauni visą tūkstantį 
su trupučiu litų. Samdyk, susimokėk. Mokėk už viską: 
už telefoną (jis – vienintelis ryšys su pasauliu), už van-
denį, kurį geri, kuriuo apsiprausi savo irstantį kūną. 
Vanduo neįgaliajam padeda gintis nuo senatve dvel-
kiančio kvapo. Negeras tas kvapas, galėtumei 2 kar-
tus per dieną maudytis vonioje. Deja, ir vonios nebe-
turi, nes neliko jėgų į ją įsilipti ir išlipti. Pakaks dušo... 
Moki ir už šiukšles, tiek pat, kiek 4-6 asmenų kaimy-
nų šeimos. Mat mokama ir už plotą, nors šis šiukšlių 
negamina. Taigi didžiausią pensijos dalį suryja plotas 
su šimtais per gyvenimą sukauptų knygų, su 3-4 de-
šimtmečių senumo baldais-senienomis, kurios šian-
dieninio elito vadinamos šlamštu, o tau yra brangios, 
nes tai tavo gyvenimo dalis, reliktai, kuriuos kažkada 
pirkai kaip deficitinius už sovietinius rublius, sutau-
pytus atsisakius net maisto produktų, taip reikalingų 
užkimšti alkanų šeimos narių burnoms. 

Gyvenimas negailestingas. Galima kaltinti santvar-
ką, bet dažnai būna kalti žmonės, tapę tos santvarkos 
pakalikais ar vergais. J. Biliūno aprašytuosius Brisių 
ir nedidelę baltą katytę pribaigė žmonės: šeimininkas 
ir vaikas. Šių dienų neįgaliuosius dažnai pribaigia vi-
suomenės abejingumas bejėgei būtybei, kuri nesugeba 
pati savimi pasirūpinti, apsiginti. Abejingumas – lyg 
kinivarpa, graužianti žmonių širdis. Ką reikėtų dary-
ti? Nežinau. Viską užgožia aukso spindesys, prieš kurį 
net humanizmas kartais tampa bejėgis. 

Socialinė demencija, 
arba abejingumas 

Kupiškis: Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Išsakė savo 
rūpesčius

Prieš metus draugijos 
ataskaitiniame susirinki-
me neįgalieji guodėsi, kad 
mieste nėra jokio viešojo 
transporto, taksi paslau-
gos brangios, o iki medici-
nos įstaigų ligoniams nu-
eiti be pailsėjimo sunku, 
galėtų savivaldybė palei 
Krantinės gatvę pastaty-
ti suoliukų. Tuokart daly-
vavęs savivaldybės gydy-
tojas Rimgaudas Markelis 
pažadėjo valdžiai pastabas 
perduoti. Ir dabar jis tai 
prisiminė, sakė, kad vie-
ną suolelį komunalininkai 
buvo operatyviai pastatę, 
bet jis neilgai išbuvo, kaž-
kas greitai sulaužė ir pra-
dangino. Daugiau suoliu-
kų savivaldybė neparūpi-
no, miesto bendruomenė 
nespėjo nei pamatyti, nei 
pasidžiaugti tais patogu-
mais. Ką dabar kaltinti – 
valdžią ar chuliganus?

Nestiprios sveikatos 
ar pasiligojusiam žmogui 
svarbu kuo greičiau gauti 
medicinos paslaugas, pa-
tekti pas gydytojus. Neį-
galiuosius vargina ilgos ei-
lės pas šeimos gydytojus, 
kompensuojamųjų vaistų 
išrašymo apribojimai. Pa-
galiau susirinkusieji išgir-
do gerą žinią, kad nuo ge-
gužės 1 d. pailgės receptų 
išrašymo ir galiojimo ter-
minai. Daugelis išreiškė 
norą medicinos problemas 
aptarti su įstaigų vadovais. 

Dar viena opi proble-
ma – dantų protezavi-
mas. Odontologijos ka-
binetų pastaruoju metu 
mieste ryškiai padaugė-

Apie neįgaliųjų kasdienybę ir ne tik...
Kasdieniams reikalams spręsti ir problemoms 
aptarti Kupiškyje yra Neįgaliųjų draugijos dienos 
užimtumo ir socialinių paslaugų centras. Jo durys 
atviros darbo dienomis, čia visada surasi, kas pa-
dės sužinoti, išsiaiškinti ir pagelbėti. Bet kasdie-
nybė turi vieną ypatumą – ji nusibosta, jos nie-
kas nelaukia. O Neįgaliųjų draugijos susirinkimų, 
ypač metinių, ataskaitinių, laukia visi. Nes tada 
būna proga susiburti ne savo būstinėje (ten visi 
nesutilptų), o miesto kultūros centre, tada ateina 
svarbių svečių, galima pasiginčyti, padiskutuo-
ti, paklausyti koncerto ir pasibūti su pasiilgtais 
draugais, nematytais visus metus.

jo, bet kaip juos pasiekti 
sėdintiems neįgaliojo ve-
žimėlyje, jeigu medikai 
kuriasi antrame ar trečia-
me pastato aukšte? Daug 
neaiškumų kyla dėl išlai-
dų kompensavimo dan-
tų protezavimui, sudėtin-
ga Ligonių kasų nustatyta 
tvarka, ir ją paaiškinti ga-
lėtų patys kasų atstovai – 
tokį pasiūlymą susirinki-
mo dalyviai įtraukė į bū-
simų neįgaliųjų susirinki-
mų darbotvarkę.

Mieste atidaromos vie-
šos įstaigos, naujos par-
duotuvės, bet niekas ten 
nesirūpina įrengti nuo-
važų. Kas turėtų sekti ir 
kontroliuoti tokią situaci-
ją?.. Atrodo, kad ūkio sun-
kmetis taip įpratino visus 
taupyti, kad paprasti būti-
niausi poreikiai vis nustu-
miami į ateitį, nuolat tei-
sinantis menku finansa-
vimu. Ir visada tai vyksta 
silpnųjų visuomenės na-
rių sąskaita, taigi jie turi 
dažniau ir garsiau apie tai 
kalbėti. „Silpnieji turi būti 
stiprūs ir aktyvūs, būdami 
drauge, jie tampa svarbūs 
ir įtakingi“, – tokius pa-
linkėjimus draugijos na-
riams išsakė rajono savi-
valdybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Lai-
ma Bartulienė. 

Savivaldybės 
tarnautojai – 

Neįgaliųjų draugijoje
Socialinės paramos 

skyrius yra svarbiausias 
ir artimiausias savival-
dos padalinys neįgalie-
siems, per jį finansuojami 
neįgaliųjų veiklos projek-
tai, bendradarbiaujama su 

Socialinių paslaugų cen-
tru. Gerinant savivaldy-
bės specialistų darbo są-
lygas, Socialinės paramos 
skyrius šį kovą perkel-
tas į kitas patalpas, bėda, 
kad neįgaliesiems su ra-
teliais ten patekti nėra jo-
kių galimybių. Taigi ap-
sispręsta, kad kiekvieno 
mėnesio trečiąjį trečiadie-
nį Socialinės paramos sky-
riaus specialistai patys at-
vyks į Neįgaliųjų drau-
giją ir priims interesan-
tus. Taip pat su Neįgalių-
jų draugija jau keleri metai 
draugauja ir Sodros, Dar-
bo biržos skyrių specia- 
listai, yra pasirašytos ben-
dradarbiavimo sutartys.

Neįgaliųjų pasveikin-
ti atvykęs rajono mero pa-
vaduotojas Algirdas Na-
vickas ir kiti svečiai linkė-
jo draugijai gausinti savo 
gretas. Tokių galimybių 
esama. Savivaldybės duo-
menimis, rajone yra per 2 
tūkstančius neįgalių žmo-
nių, vis daugėja senyvo 
amžiaus pasiligojusių gy-
ventojų. Neįgaliųjų orga-
nizacijoms priklauso apie 
ketvirtadalis įvairią nega-
lią turinčiųjų. 

Po trupinį į bendrą 
aruodą

Kupiškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirmi-
ninkė Bronė Kaleiniko-
vienė, skaitydama praėju-
sių metų veiklos ataskaitą, 
priminė, kad kasmet, deja, 
tenka bičiulius išlydėti am-

žinybėn, retina gyventojų 
skaičių ir emigracija, užtat 
likusieji dar labiau bran-
gina tarpusavio bendravi-
mą ir buvimą greta visose 
situacijose.

Neįgaliųjų draugija 
pernai, kaip ir ankstesniais 
metais, vykdė 6 projektus, 
draugijos nariams, mies-
to ir Kupiškio seniūnijos 
socialiai remtiniems žmo-
nėms suteikta 3 tūkst. 113 
įvairių paslaugų. Vieniši, 
nestiprios sveikatos žmo-
nės ypač vertina asmens 
higienos, asmeninio asis-
tento, transporto paslau-
gas, o aktyvesnieji, judrūs 
ir kūrybiški, su ūpu lanko 
Darbo terapijos klubo už-
siėmimus, čia pernai dar-
bavosi 27 draugijos nariai. 
Sunkiai vaikštantieji ar pa-
siligojusieji visada laukia 
savųjų atvažiuojant į na-
mus. Prieš Kalėdas šis lau-
kimas visada išsipildo, bi-
čiuliai atveža saldumynų, 
savo rankomis padarytų 
dailių darbelių. Kaip dos-
nia bendravimo dovana 
draugijos nariai džiaugia-
si ir „Bičiulystės“ laikraš-
čiu, kuris paeiliui kas pus-
metį lanko mieste ir kai-
muose gyvenančius drau-
gijos narius.

„Norėtųsi veiklos dau-
giau, dažnesnių išvykų su 
koncertais mūsų vokali-
niam ansambliui „Prie Ku-
pos“, jo programų laukia 
kaimo bendruomenės, kai-
mynai Biržuose ir kituo-
se rajonuose“,– tokius no-
rus išsakė draugijos nariai 
savivaldybės atstovams, 
bet sulaukė įprasto atsa-
ko – trūksta pinigų tokiai 
paramai. 

Kai valdžia stokoja, re-
mia piliečiai. Pernai drau-
gijai buvo pervesta beveik 
600 litų iš 2 proc. fizinių as-
menų pajamų mokesčio. 
Šitaip po trupinį, po norą, 
po pastangą ir pasiryžimą, 
po svajonę sunešus drau-
gėn, gimsta kasdieniški ir 
labai svarbūs darbai, ku-
rie sujungia vienminčius 
dar vieniems metams, po 
to dar kitiems...

Valius DOMANTAS 
Autoriaus nuotr.

Gėlėmis už gražų koncertą bičiuliai apdovanojo vokalinio an-
samblio dainininkes. 

Draugijos nariai aktyviai diskutavo apie sveikatą ir medicinos paslaugas.
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Biržai: Atsiskaitė draugijos 
vadovė Egidijus Šatas parašė apie Bir-

žų rajono neįgaliųjų draugijos atas-
kaitinį susirinkimą. 

Paskutinę balandžio savai-
tę Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos vadovai pakvietė draugi-
jos narius į atstatytą Radvilų pi-
lies arsenalą išklausyti ataskaitos 
apie 2013 metais nuveiktus dar-
bus. Pirmiausia buvo tylos mi-
nute pagerbti amžinybėn išėję 
draugijos nariai. Rima Mačiuls-
kienė perskaitė revizijos komisi-
jos ataskaitą. Joje daugiausia dė-
mesio buvo skirta finansiniams 
reikalams. 

Ataskaitą už draugijos veik- 
lą pateikė jos pirmininkė Lidi-
ja Dainiuvienė. Nors draugijoje 
dirbama nemažai: teikiamos kir-
pimo, skalbimo, masažo paslau-
gos, veikia keletas būrelių, orga-
nizuojama išvykų, visų porei-
kių patenkinti neįmanoma. Pa-
sigendama išvykų į sportinius 
renginius, kuriuose galėtų daly-
vauti ir silpnesni draugijos na-
riai. Pirmininkė sakė, jog orga-
nizuojant renginius iškyla ne-
numatytų kliūčių. Štai buvo su-
rengta vakaronė garsioje „Senjo-
rų seklyčioje“. Paaiškėjo, jog ve-
žimėliais jundančiuosius reikė-
jo į vidų įnešti. Arsenale irgi su-

rengtas turbūt paskutinis rengi-
nys, nes ne visi neįgaliųjų veži-
mėliai telpa į liftą. 

Draugijoje atsirado nauja – 
asmeninio asistento paslauga. 
Antanas Kruopis padeda su-
tvarkyti dokumentus įvairiose 
įstaigose. 

Neįgalieji kėlė ir klausimų, 
kurių draugija negali išspręs-
ti: vienas iš jų – kodėl Seimo na-
riams pirmau už pensininkus at-
kūrė sumažintas pajamas. Mano 
nuomone, tokie dalykai – ne 

priemonėms laikyti: per kiaurą 
stogą bėgo vanduo, sandėliavi-
mo patalpos buvo nešildomos, 
pelijo sienos. 

Naujos patalpos – visiška 
priešingybė. Čia erdvu, pato-
gu, jauku. Šilutės plente įsikū-
rusį TPNC skyrių patogu pa-
siekti iš kitų Klaipėdos apskri-
ties rajonų, ypač Skuodo, Šilu-
tės, Palangos savivaldybių at-
vykstantiems neįgaliesiems, so-
cialinės paramos skyrių darbuo-
tojams. Nesunku čia atvažiuoti 
ir visuomeniniu transportu. Su-
tvarkyta aplinka, patogus auto-
mobilių statymas, o ir pats pas-
tatas pritaikytas įvairių negalių 
žmonėms: silpnaregius pasitin-
ka ryškios, geltonos įspėjančios 
juostos, jomis pažymėti laiptai, 
rateliais judančius neįgaliuo-
sius į antrą pastato aukštą, ku-
riame įsikūrę specialistai, įreng-
ta ekspozicijų salė, užkelia lif-
tas. Netrukus čia bus įrengta ir 
garsinė sistema, padėsianti at-
vykstantiems neįgaliems klien-
tams dar lengviau susiorientuo-
ti aplinkoje. 

Priemokos drausmina
Per praėjusius mentus TPNC 

Klaipėdos skyrius aptarnavo 542 
neįgaliuosius. Dar 1 478 asme-
nims techninės pagalbos priemo-
nės išduotos per savivaldybes. 
J. Poškaitė pasakoja, kad alkū-
ninių ramentų, lazdelių, o daž-
nai ir vežimėlių neįgaliesiems 
nereikia laukti, jais aprūpinama 
iš karto. Tačiau neįgalieji čia už-
suka ne tik vienos ar kitos prie-
monės, bet ir sutvarkyti finansi-
nių reikalų. 39 neįgalieji pernai 
kreipėsi dėl įmokų grąžinimo 
(už reguliuojamas lovas, elektri-
nius vežimėlius), 104 – dėl kom-
pensacijų už vežimėlius, kraujos-
pūdžio matavimo aparatus, tele-
fonus ir kt. 

Jau kuris laikas yra nustaty-
tos įmokos už kai kurias techni-
nės pagalbos priemones. Prisi-
mokėti reikia už reguliuojamas 
lovas (iš pradžių buvo 10 proc. 
naujo gaminio vertės, paskui – 
160 litų, o nuo šių metų gegužės 
už automatiškai reguliuojamas 
lovas reikia mokėti 250 litų), ko-
jomis minamus triračius ar ke-

Neįgaliųjų poreikiams 
tenkinti – dvigubos 

įkurtuvės

turračius, elektrinius vežimėlius 
(10 proc. gaminio vertės), vaikš-
tynes su staliuku (30 Lt), nakti-
puodžio kėdutes (20 Lt). Pasak 
J. Poškaitės, šios nedidelės įmo-
kos drausmina neįgaliuosius, 
prieš imdami tokią priemonę, 
jie gerai pagalvoja, ar ši tikrai 
jiems reikalinga. Specialistė pa-
sakoja pasitaikius atvejų, kai po 
4–5 metų žmogus grąžino net 
neišpakuotą, visiškai nenaudo-
tą priemonę. O tuo metu neįga-
lusis, kuriam jos iš tikrųjų reikė-
jo, negavo, stovėjo eilėje, laukė.

Grąžinamos  
priemonės sutrumpina jų 

įsigijimo laiką
Vis daugiau techninės pa-

galbos priemonių grąžinama. 
J. Poškaitės teigimu, pernai sky-
riui grąžintos 299, savivaldy-
bėms – 1 684 priemonės. Sutvar-
kytos, atnaujintos jos vėl gali tar-
nauti neįgaliesiems. Jeigu prie-
monėms reikia smulkaus remon-
to, jis atliekamas čia pat, sky-
riuje. Naujose patalpose tai bus 
dar paprasčiau padaryti, mat čia 
įrengtos ne tik nedidelės dirbtu-
vės, bet ir dezinfekavimo kame-
ra, džiovinimo patalpa. Sudė-
tingesnį remontą atlieka Klaipė-
doje įsikūrusi neįgaliųjų techni-
nės pagalbos priemonių remon-
to įmonė VšĮ „Likimo laiptai“. 
TPNC su ja bendradarbiauja jau 
nuo 1999 metų. TPNC direkto-
riaus pavaduotojo, laikinai ei-
nančio direktoriaus pareigas, Ki-
pro Šukio teigimu, techninės pa-
galbos priemonių remontui kas-
met skiriama apie 400 tūkst. litų. 

Prireikus skubios pagalbos 
neįgalieji kreipiasi tiesiai į įmonę, 
iš tolimesnių rajonų sugedusias, 
sulūžusias priemones atveža sa-
vivaldybių atstovai. Vasarą „Li-
kimo laiptų“ darbuotojus dažnai 
galima sutikti Monciškėse, kur 
suvažiuoja neįgalieji iš visos Lie-
tuvos. TPNC Klaipėdos skyrius 
įpareigotas nustatyti jam prista-
tomų priemonių gedimus, įver-
tinti atliktą remontą. J. Poškai-
tė pasakoja, jog be dėmesio ne-
lieka nė vienas neįgaliojo nusis-
kundimas, o ir pats TPNC sky-
rius apklausia žmones, domi-
si, ar jie patenkinti suremontuo-
tu vežimėliu, vaikštyne ar kokia 
kita priemone.

Aldona DELTUVAITĖ

draugijos kompetencija.
Mūsų pasveikinti atvyko So-

cialinių paslaugų centro direk-
torė Aldona Šaknienė ir Sociali-
nės paramos skyriaus atstovas. 
Jie pasakojo apie šių įstaigų tei-
kiamas paslaugas.

Po oficialios dalies meninę 
programą atliko draugijos an-
samblis „Ištvermingieji“, vado-
vaujamas Laimos Aukštuolie-
nės, ir literatų klubo „Svajok- 
liai“, vadovaujamo Egidijaus Sal-
džio, nariai. 

 „Bičiulystei“ laiškelį atsiuntusi 
Jūratė Kesilytė pasidalijo minti-
mis iš Zarasuose vykusios neeilinės 
Neįgaliųjų draugijos konferencijos. 

Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai susirinko į neei-
linę konferenciją-ataskaitinį su-
sirinkimą. Draugijos pirminin-
kė Janina Zavackienė susirin-
kusiuosius supažindino su 2013 
metų veiklos ataskaita. Vykdytas 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektas ir Zarasų rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos rėmimo programa. Praneši-
me apžvelgta draugijos neįgalių-
jų užimtumo centro veikla: įvai-
rūs darbo terapijos užsiėmimai, 
pažintinės paskaitos, sveikatin-
gumo ugdymo priemonės, pa-

Zarasai: Konferencijoje išrinkta 
nauja pirmininkė

minėti rūpesčiai ir neišspręstos 
problemos. Draugijos buhalterė 
Jolita Ketlerienė atsiskaitė už lėšų 
paskirstymą ir jų panaudojimą. 
Konferencijoje dalyvavę draugi-
jos nariai balsų dauguma darbą 
įvertino gerai.

Dėl pablogėjusios sveikatos 
pirmininkė J. Zavackienė patei-
kė prašymą atsistatydinti iš už-
imamų pareigų. Jį patenkinus, 
konferencijos metu buvo renka-
mas naujas vadovas. Balsų dau-
guma pirmininke išrinkta drau-
gijos narė Ramunė Prakapavi-
čienė ir 7 asmenų naujoji taryba.

Konferencijoje dalyvavo ra-
jono meras Arvydas Steponavi-
čius, mero pavaduotojas Nikola-

jus Gusevas, Seimo nario padėjė-
ja Regina Račkauskienė, kiti sve-
čiai. Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis, susirūpinęs dėl tolimes-
nės asociacijos veiklos, inicijavo 
diskusiją patalpų išlaikymo, pas-
laugų pirkimo ir gerokai suma-
žėjusio finansavimo klausimais.

Konferencijos dalyviams 
buvo surengta ir kultūrinė prog- 
rama. Visiems nuotaiką pakėlė 
ansamblis „Ežerija“, akordeonis-
tas Salvijus Aukštuolis, skambė-
jo R. Prakapavičienės ir jos vai-
kų atliekami muzikiniai kūri-
niai. Šios žinutės autorė perskaitė 
linksmą poemėlę apie neįgaliųjų 
gyvenimą bei veiklą. 

 Albina Balodienė su „Bičiulys-
tės“ skaitytojais panoro pasidalyti 
kelionės į Naisius įspūdžiais. 

Apie šimtą Akmenės rajono 
neįgaliųjų draugijos narių vers-
lininko Ramūno Karbauskio ne-
mokamai suteiktu transportu ap-
lankė Naisius bei Kryžių kalną. 
Važiavome per du kartus, nes no-
rinčių vykti žmonių buvo daug. 
Norėjome pamatyti, kur buvo 
filmuojamas lietuviškas seria-
las „Naisių vasara“ ir aplankyti 
Zubovų dvarą bei poeto Zigmo 
Gaidamavičiaus-Gėlės gimtinę. 
Nuvykus mus pasitiko gidė San-
dra. Z. Gaidamavičiaus muzieju-
je apie poeto gyvenimą ir įsteig-
tą jo vardo premiją, skirtą jaunie-
siems literatams, papasakojo šio 
muziejaus direktorė bei Naisių 
bendruomenės pirmininkė Rita 
Žukauskienė. 

Vėliau ėjome apžiūrėti žir-

Akmenė: Apsilankė Naisiuose

gyno. Pasigrožėjome žemaitukų 
veislės žirgais, poniu. Ekskursi-
ją tęsėme Varnėnų alėjoje. Gidė 
Sandra įdomiai papasakojo apie 
56 senovės dievų skulptūras. Ap-
žiūrėjome Ugnies aikštę, pakilo-
me į Alko kalną. 

Kelionės metu aplankė-
me ir netoli Šiaulių esantį gar-
sųjį Kryžių kalną. Pasimeldė-
me, kai kas paliko čia kryže-
lį, kad saugotų mūsų šeimas ir 
sveikatą. Grįžome dvasingesni,  
jautresni ir pakylėti... 

Akmenės neįgalieji kelionėje aplankė ir Kryžių kalną.

Susirinkimas vyko Radvilų pilies arsenale.

Ministrė A. Pabedinskienė apžiūrėjo TPNC Klaipėdos skyriaus turimų prie-
monių atsargas. 
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Daktaras
Aiskauda

Gydomosios mineralų galios –  
realybė ar mitas?

Omne ignotum pro magnifico – 
šis lotyniškas posakis (lie-

tuviškai: visa, kas nežinoma, at-
rodo žavingai) priklauso romė-
nų istorikui, rašytojui Tacitui 
(apie 58–117 m. po Kristaus). 
Argi, pavyzdžiui, nežavingai 
atrodo gydymasis pačios gam-
tos sukurtais, akį veriančiais 
mineralais, kurie „turi ryšį su 
kosmosu (bent taip teigia asme-
nys, užsiimantys gydymu bran-
giaisiais ir pusbrangiais akme-
nimis, save vadinantys astro-
mineralogais), pasižymi apsau-
ginėmis savybėmis, skleidžia 
subtilias dvasiai ir kūnui nau-
dingas vibracijas.“ Šis gydymo 
būdas kai kuriems ligoniams at-
rodo pats priimtiniausias. Kai 
žmogus patiki astromineralogų 
(astromineralogija yra pseudo-
mokslas apie akmenų [minera-
lų] ryšį su zodiaku) paistalais, 
įsijaučia į „jam skirtą akmenį“, 
gali net pajusti jo šilumą, virpe-
sius ir kitus pojūčius, apie ku-
riuos daug ir atkakliai kalba as-
tromineralogai. 

Tinka tik dvasingiems 
žmonėms

Senovėje žmonės gydėsi tuo, 
kas buvo greta. Tai vanduo, au-
galai, gyvūnai, akmenys ir t. t. 
„Gamta gydo, gydytojas pade-
da“, – mokė medicinos tėvas 
Hipokratas (460–377 m. prieš 
Kristų). Ir šiuolaikinė medicina 
pripažįsta šią tiesą, tačiau atsi-
riboja nuo neefektyvių (gydo, 
bet neišgydo), gydymo savybių 
neturinčių ir net žalingų gydy-
mo būdų. Priminsime, jog dau-
giau kaip pusšimtis mineralų, 
turinčių įvairių mikroelementų 
ir kitokių bioaktyvių medžiagų, 

naudojama kaip žaliava vaistų 
pramonėje.

Dar tais laikais, kai graikų fi-
losofo ir mokslininko Aristotelio 
(384–322 m. prieš Kristų) moki-
nys Teofrastas parašė knygą apie 
mineralų gydomąsias ir kitokias 
savybes, gana greit atsirado šios 
teorijos kritikų. Imta abejoti ir 
kitų garsių autorių, pavyzdžiui, 
Romos mokslininko, rašytojo Pli-
nijaus Vyresniojo (apie 23–79 m.) 
teiginiais apie mineralų gydomą-
ją ir magiškąją apsauginę galią. 
Tačiau nė vienas „stebuklingų-
jų“ akmenėlių propaguotojas nė 
kiek nesutriko. Jie atkakliai tvir-
tino, kad tiek vaistingieji augalai, 
tiek brangakmeniai, tiek papras-
ti lauko akmenys gali duoti nau-
dos tik dvasingiems žmonėms. 
Šios dogmos kritikų netenkino 
toks išsisukinėjimas. Mat, pavyz-
džiui, gydymas vaistingaisiais 
augalais buvo sėkmingai taiko-
mas nelabai dvasingoje sferoje – 
veterinarijoje. 

Vaistai nuo... 404 ligų 
Senovės medikai tikėjo, jog 

įvairūs vaistingųjų augalų užpi-
lai, nuovirai, milteliai ir kitokios 
vaistų formos savo gydomąją ga-
lią įgauna tik tada, kai į juos įmai-
šoma „nepaprastų vaistų“, pa-
gamintų iš brangakmenių žalia-
vos. Antai Tibeto medicina ilgą 
laiką tokiais mišiniais bandė gy-
dyti net 404 ligas ir šiuos „elik-
syrus“ siūlė profilaktiškai varto-
ti visiems sveikiems žmonėms. 
Vėliau šie vaistai buvo papildo-
mi įvairiomis vario, geležies ir 
cinko druskomis.

Ilgą laiką tokių ir panašių 
vaistų receptai buvo laikomi pa-

slaptyje, tačiau vis vien pasiekė 
kaimynines šalis ir net Europą. 
Gydytis šiais vaistais pirmiau-
sia pradėjo šalių valdovai, karve-
džiai ir turtuoliai. Kartu su „pa-
tentuotais“ vaistais buvo platina-
mi ir vietinių vaistininkų paga-
minti falsifikatai. Pastarieji, kaip 
teigia viduramžių rašytiniai šalti-
niai, padėdavo ligoniams nė kiek 
ne blogiau. Matyt, pasireikšdavo 
vadinamasis psichologinis fakto-
rius, kai vartojami labai brangūs 
ir ypač užsieniniai vaistai.

Leidėjams – vieni 
nuostoliai

Pastarąjį šimtmetį įvairio-
se šalyse būta bandymų išleis-
ti viename leidinyje įvairių šalių 
ir epochų brangakmenių ir pus-
brangių akmenų horoskopus. Ta-
čiau tokia idėja ne vienam leidė-
jui pridarė materialinių ir mo-
ralinių nuostolių. Mat sudėjus 
į vieną knygą visus akmenų sa-
vybių aprašymus, lenteles, ilius-
tracijas ir kitą informaciją, aiš-
kiai buvo matyti prieštaringu-

mai. Rytų šalių horoskopuose 
skelbiama viena, Vakarų – kita; 
senovėje tie patys brangakme-
niai buvo vadinami vienaip, vi-
duramžiais – kitaip, o šiais lai-
kais – trečiaip. Taip pat buvo ras-
ta daugybė perrašinėjimo klaidų, 
netikslių vertimų (ypač iš arabų 
kalbos). Be to, labai aiškiai ma-
tyti ir grynai komerciniai tiks-
lai. Pavyzdžiui, pastaraisiais de-
šimtmečiais yra žinomi Indijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Lenki-
jos, Rumunijos, JAV ir kitų šalių 
brangakmenių sąrašai, o Tarp-
tautinė juvelyrų asociacija, siek-
dama daugiau pelno, 1968 m. 
bandė brangakmenių sąrašus 
„patikslinti“. Mat kai kurių ša-
lių šios asociacijos atstovai rei-
kalavo įrašyti... sintetinių bran-
gakmenių analogus, neva niekuo 
nesiskiriančius nuo natūralių. Ta-
čiau tam sutrukdė mokslininkai, 
kurių nuomonę galima glaustai 
pasakyti taip: natūralių minera-
lų struktūra būna stabili tik mi-
neralui esant savo gimimo vieto-
je, o sintetiniai akmenų analogai 

 ,,Bičiulystei“ parašiusi Šiaulių Parkinso-
no draugijos pirmininkės pavaduotoja Re-
gina Mikolaitienė papasakojo apie orga-
nizacijos nariams padovanotą gražų šven-
tinį renginį.

Į Šiaulių socialinės paramos centre 
surengtą šventę ,,Su paukščiais, su sau-
le...“ susirinko didelis būrys Parkinso-
no draugijos narių ir svečių. Renginį 
pradėjusi organizacijos pirmininkė Zita 
Vaidilienė šiltai pasveikino visus atėju-
siuosius. Po to buvo pasidalinta įspū-
džiais iš Lietuvos Parkinsono draugi-
jos ataskaitinės-rinkiminės konferen-
cijos, į kurią Kaišiadoryse buvo susi-
rinkę atstovai iš visos Lietuvos Parkin-
sono draugijų.

Renginyje dalyvavęs Šiaulių respu-
blikinės ligoninės konsultacinės polikli-
nikos vedėjas neurologas, Šiaulių Par-
kinsono draugijos globėjas gydytojas 
A. Lukošaitis išsamiai papasakojo apie 
Parkinsono ligą, vaistus jai gydyti ir at-
sakė į mums rūpimus klausimus.

Konsultantė iš ,,Optikos pasaulio“ 
supažindino su galimybėmis nemoka-
mai pasitikrinti regėjimą, pasiūlė dide-
les nuolaidas įsigyjant akinius.

Renginyje dalyvavo ir Šiaulių ne-
vyriausybinių organizacijų vykdančio-
ji direktorė Edita Navickienė. Ji įteikė 
padėką už aktyvią visuomeninę veik- 
lą buvusiai Parkinsono draugijos pir-

mininkei Rasmai Zlatkuvienei. Sveika-
tos apsaugos ministerija padėkos raštu 
įvertino buvusios pirmininkės ir Lietu-
vos Parkinsono draugijos pirmininkės 
pavaduotojos darbo rezultatus. Rengi-
nio metu buvo pasveikinti jubiliatai ir 
gimtadienius minėję draugijos nariai.

Šventę praskaidrino logopedinės 
mokyklos mokytojų vokalinis ansam-
blis, muzikavimo būrelis ,,Dūdelė“, 
šiuolaikinių šokių kolektyvas ,,Spar-
nai“ ir mažųjų šokėjų kolektyvas „Pa-
biručiai“. Šventinis koncertas dar la-
biau suartino neįgaliuosius, mokyto-
jus ir moksleivius.

Renginio metu vyko rankdarbių pa-
rodėlė. Savo darbelius pristatė drau-
gijos narės Z. Bučinskienė, E. Klei-
nauskienė, Z. Vaidilienė bei logopedi-
nės mokyklos moksleiviai ir jų vadovė 
V. Neverdauskienė.

Vėliau visi renginio dalyviai sudai-
navo Parkinsono draugijos himną, ben-
dravo, dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi 
gražia popiete ir dėkojo jos organiza-
toriams. Panašūs Šiaulių Parkinsono 
draugijos renginiai ir šventės rengia-
mos kiekvieno mėnesio paskutinį pir-
madienį. Renginius filmuoja ir foto-
grafuoja ilgametis draugijos narys Jo-
nas Grigaliūnas. Sukauptą archyvinę 
dokumentinę medžiagą demonstruo-
ja draugijos nariams.

Parkinsono draugija siekia 
turiningo bendravimo

Vaikų kurtumo negaliai įveikti – du 
kompensuojami kochleariniai implantai

į gamtoje esančius mineralus pa-
našūs tiki išoriškai. 

Kai kurių akmenų tariamos 
savybės

Ametistas (violetinės spal-
vos brangakmenis su rausvu ats-
palviu) žmogų apsaugo nuo po-
dagros. Senuose traktatuose šio 
brangakmenio charakteristiko-
je buvo toks sakinys: „Turintis šį 
akmenį gali kiek nori gerti vyno, 
proto niekada nepames.“

Kalnų krištolas (bespalvė, 
skaidri kvarco atmaina) naktį ap-
saugo nuo baisių sapnų, o die-
ną sušildo kūną ir neleidžia žūti 
nuo šalčio.

Safyras (violetinės arba raus-
vos spalvos brangakmenis) gydo 
reumatą, epilepsiją ir kitas ligas.

Absurdiškos 
rekomendacijos 

Astromineralogų kompanijo-
je kartais atsiranda ir tokių „spe-
cialistų“, kurie žmonėms siūlo 
„kontaktuoti“ ne tik su brangak- 
meniais (priklausomai nuo zodi-
ako ženklo), bet ir su sveikatai ža-
lingais sunkiaisiais metalais ir net 
radioaktyviomis medžiagomis. 
Pavyzdžiui, Dvyniams rekomen-
duojama nešioti ametistą, perlą 
ir ... „draugauti“ su gyvsidabriu. 
Ožiaragiams peršami granatas, 
rubinas ir... švinas, Vandeniams 
– safyras, ametistas ir... uranas. 
Čia tai bent „mokslas“! Juk ura-
nas yra radioaktyvus, labai lėtai 
skylantis elementas, vartojamas 
kaip branduolinis kuras.

Pastaba. Brangakmeniai, pus-
brangiai akmenys ir iš jų padirb-
ti papuošalai nuo nieko neapsau-
go, ne gydo, o tik teikia estetinį 
pasigėrėjimą. Jeigu nenorima pa-
kenkti sveikatai, reiktų saugotis 
sunkiųjų metalų ir radioaktyvių 
medžiagų „draugystės“.

Romualdas OGINSKAS

Sunkią kurtumo negalią turintiems 
vaikams bus kompensuojami du 
abiem ausims skirti kochleariniai im-
plantai. Tokia galimybė atsirado svei-
katos apsaugos ministrui Vyteniui 
Povilui Andriukaičiui įsakymu patvir-
tinus naują kochlearinių implantų 
kompensavimo tvarką.

Iki šiol kochleariniai implantai vienai au-
siai buvo skiriami esant sunkiems arba 
labai sunkiems klausos sutrikimams, kai 
įprastos klausos gerinimo priemonės ne-
padėdavo. Tik išskirtiniu atveju, apkur-
tus dėl meningito, implantai buvo skiria-
mi abiem ausims.

Kochleariniai implantai – pažangiausias 
būdas sprendžiant kurtumo problemas, su-
teikiantis galimybę kurtiesiems persikelti 
iš tylos į garsų pasaulį, padedantis jų visa-
vertei socialinei integracijai visuomenėje. 

Šiems moderniems implantams bei ki-
toms klausos atstatymo priemonėms – 
BAHA įsriegiamiesiems kauliniams im-
plantams, vidurinės ausies klausos siste-
moms ir atsarginiams šių medicinos pagal-
bos priemonių procesoriams kompensuoti 
kasmet skiriamos lėšos iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. 
Pernai šioms medicinos pagalbos priemo-
nėms buvo panaudota apie 4,1 mln. litų. Di-
džioji dalis lėšų – 2,7 mln. litų – vaikų klau-
sos atstatymo priemonėms.

Remiantis pastarųjų metų statistika 
ir gydytojų specialistų prognozėmis, per 
metus Lietuvoje tokių abipusių kochleari-
nių implantacijų gali prireikti 15–19 vaikų. 
Vieno vaikams kompensuojamo kochleari-
nio implanto bazinė kaina – 88 tūkst. litų. 
Kompensuojant du kochlearinius implan-
tus vaikams papildomai iš PSDF biudžeto 
reikės apie 1,3–1,7 mln. litų.

Kochlearines implantacijas Lietuvoje at-
lieka Vilniaus universiteto ligoninės Santa-
riškių klinikos bei Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto ligoninės Kauno klinikos.

Statistikos duomenimis, Europos vals-
tybėse daugėja abipusių (abiem ausims) 
kochlearinių implantacijų. Pavyzdžiui, 
Skandinavijos šalyse, Šveicarijoje, Didžio-
joje Britanijoje visiems kurtiesiems vaikams 
yra kompensuojamos išlaidos už du koch-
learinius implantus. Gydytojams rekomen-
duojant antrojo implanto išlaidos kompen-
suojamos Vokietijoje, Austrijoje, Ispanijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, todėl šiose valstybėse 
daugiau kaip pusei (60–80 proc.) visų gimu-
sių kurčiųjų atliekama abipusė implantaci-
ja, o kai kuriems pacientams antroji opera-
cija atliekama vėliau. Be didelių apribojimų 
abipusė implantacija finansuojama Lenkijo-
je, Slovakijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Bal-
tarusijoje, Rusijoje, Turkijoje.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. 
pašto adresu info@vlk.lt arba Ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 8 700 88888.  

„Bičiulystės“ ir VLK inf.
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Vytautui tapo išbandymu, jau 
nekalbant apie rateliais judan-
čiuosius. Vyriškis sakė, kad jam 
ypač sunku buvo nulipti, su  
kiekvienu laipteliu bijojęs par-
griūti. 

V. Vaitekutis sako, jog malo-
nu, kai gali balsuoti kartu su vi-
sais, rinkimų dieną, tada pasi-
junti normaliu žmogumi. „Juk 
esame gyvi, turime jausmus“, – 
sako Vytautas. Tačiau kitą kar-
tą jis rinksis balsuoti namuose – 
sako norįs išbandyti, kaip tai re-
aliai veikia. Pasak Vytauto, ju-
dėjimo negalią turintiesiems pa-
togiausia būtų balsuoti interne-
tu, bet kol kas tokios galimybės 
pas mus nėra. Na, o kaimy-
nė Estija internetu balsuoja 
jau nuo 2005-ųjų. 

Vyriškis pasakoja, kad 
jų šeima gyvena tik iš da-
lies pritaikytame name. 
12-aukščiame pastate yra 2 
liftai, tačiau vienas iš jų su-
gedęs, o kitas taip pat nuo-
lat sustoja. Tad kartais ten-
ka ir kelias valandas pra-
leisti automobilyje, kol at-
važiuoja liftininkai, nes į 7 
aukštą, kur jie gyvena, laip-
tais nei Vytautas, nei juo la-
biau Rita, nepasikels. Ta-
čiau vyriškis nenusime-
na ir sako besidžiaugian-
tis, kad reikalai gerėja – 
vis daugiau įstaigų pritai-
koma, didele dalimi prie to 
prisideda Europos Sąjun-
ga. Vytautas puikiai žino, 
kiek metų esame ES nariai 
– tiek pat laiko jis gauna ES 
kompensuojamus vaistus, kurie 
jam labai sulėtino išsėtinės skle-
rozės progresavimą. 

Galimybė balsuoti yra 
Didelė dalis aktyviai gyve-

nančių neįgaliųjų rinkosi balsuo-
ti savivaldybėje, tarp jų buvo ir 
vilnietė Svetlana Rybakienė. Ne-
įgaliųjų vežimėliu judanti mote-
ris šiemet aktyviai įsiliejo į prezi-
dentinę rinkimų kampaniją – ne 
kartą su kitais neįgaliųjų atsto-
vais dalyvavo televizijoje vyku-
siuose kandidatų į prezidentus 
debatuose. S. Rybakienė mano, 
kad norint atkreipti į save dėme-
sį, pasiekti, kad kas nors keistųsi, 
reikia visur dalyvauti, būti ma-
tomiems. Pavyzdžiui, debatuo-
se moteris susitiko su dabarti-
ne Prezidente ir atkreipė dėmesį 
į jau 10 metų vilkinamą bylą dėl 
sužalojimo. Ji atgavo viltį, kad 
reikalai pajudės. Kadangi Svet- 
lana nori būti aktyvi, ji nepralei-
džia progos dalyvauti ir rinki-
muose. Moteris gyvena Vilniaus 
Antakalnio mikrorajone, jos rin-
kiminė apylinkė įsikūrusi Filare-
tų mokykloje, kurią lankė dukra, 
todėl Svetlana puikiai žino, kad 
ji nepritaikyta. Moteris pasirinko 
balsuoti savivaldybę, kur nebu-
vo jokių kliūčių. Nors teko šiek 
tiek palaukti eilėje, S. Rybakie-
nė džiaugėsi, kad galėjo atiduoti 
savo balsą ir pasijusti savo šalies 
piliete. Tokį balsavimo būdą šie-
met rinkosi daugiau nei 61 tūkst. 
rinkėjų. 

Tačiau ne visos savivaldybės 

dar tinkamai pritaikytos. Skuodo 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Raminta Zabitienė sakė, 
kad išankstinio balsavimo apy-
linkė buvo įrengta iš tos savival-
dybės pastato pusės, kuri nepri-
taikyta neįgaliesiems, o prie pa-
grindinio įėjimo padaryta nuova-
ža per stati, prie jos nėra įrengta 
turėklų. Tačiau R. Zabitienė įsiti-
kinusi, kad visi norintys neįgalie-
ji galėjo balsuoti namuose, skun-
dų dėl to nebuvo. Namuose savo 
balsą už būsimą Prezidentą ati-
davė ir jos senyvo amžiaus tėvai. 
Teisė balsuoti namuose numaty-
ta neįgaliems asmenims, taip pat 
sulaukusiems 70 metų ir vyres-

niems ar laikinai nedarbingiems 
rinkėjams, negalintiems atvyk-
ti į rinkimų apylinkę. Šiemet šia 
galimybe pasinaudojo beveik 77 
tūkst. žmonių. Daugiausia tai 
buvo Vilniaus rajono (4 831), Vil-
niaus miesto (2 539), Kauno mies-
to (2 473) ir Šalčininkų rajono (2 
408), Ukmergės rajono (2 015) 
gyventojai. 

Tiesa, norintys balsuoti na-
muose, turi perspėti savo rinki-
mų apylinkę ir užpildyti specia-
lių prašymą. VRK numato, kad 
apylinkės rinkimų komisijos na-
rys, įteikdamas rinkėjo korteles, 
turi išsiaiškinti, ar nėra neįgalių-
jų, dėl ligos laikinai nedarbingų, 
sukakusių 70 metų ir vyresnių 
rinkėjų, kurie negalės atvykti bal-
suoti iš anksto arba rinkimų die-
ną į rinkimų apylinkę. Jeigu yra 
rinkėjų, kurie pagal įstatymus 
norės balsuoti namuose, komi-
sijos narys, įteikdamas jiems rin-
kėjo korteles, kartu turėtų įteik-

ti ir rinkėjo prašymo balsuoti na-
muose formą. Deja, teko girdėti 
atvejų, kai žmonės rinkėjų kor-
teles rado savo pašto dėžutėse ir 
galimybės balsuoti neteko, nes 
nežinojo, kad reikia specialaus 
prašymo. 

Neįgalieji, gyvenantys glo-
bos įstaigoje, ar esantys įkalini-
mo vietoje, galėjo balsuoti paš-
tu. Tokių šiemet buvo šiek tiek 
daugiau nei 14 tūkst. 

Per mažai prieinama 
informacija 

Su sunkumais balsuojant su-
siduria ne tik fizinės negalios as-
menys. Akliesiems, kurtiesiems 

sunkiai pasiekiama su rin-
kimais susijusi informaci-
ja. Daugelyje ES šalių narių 
tinklalapiai, kuriuose patei-
kiama informacija apie bal-
savimą arba apie kandida-
tus, neatitinka tarptauti-
nių tinklalapių pritaiky-
mo standartų, todėl nema-
tantys žmonės ar silpnare-
giai negali susipažinti su 
juose pateikiama informa-
cija. Akliesiems itin aktua-
lu, jog biuleteniai nėra pri-
taikyti jiems savarankiškai 
balsuoti. Neregintis aklų-
jų žurnalo „Mūsų žodis“ 
darbuotojas Alvydas Va-
lenta sako, kad dėl to kyla 
nemažai nepatogumų, nes 
už akląjį balsuoja palydo-
vas. „Žinoma, tai paprastai 
yra žmogus, kuriuo pasiti-
ki, bet abejonė, ar jis balsa-
vo tikrai taip, kaip pats no-

rėjai, išlieka,“ – sako Alvydas. 
Šią problemą, pasak A. Valen-
tos, padėtų išspręsti balsavimas 
internetu. 

Nemažą informacinį vakuu-
mą patiria ir kurtieji – jie negali 
suprasti žodžiu pateikiamos in-
formacijos, o juk daugiausia apie 
kandidatus sužinojome per de-
batus, kurie nebuvo verčiami į 
gestų kalbą ar subtitruojami. Šios 
problemos aktualios jau daugelį 
metų ir nėra sprendžiamos. 

ENF kandidatų į Europos 
Parlamentą debatuose klausia, 
ką jie padarys, kad neįgaliųjų gy-
venimas pagerėtų? Nuo jų atsa-
kymų priklausys, kaip balsuos ši 
gausi visuomenės grupė. O ką at-
sakytų mūsų kandidatai? Dar yra 
laiko paklausti ir tinkamai pasi-
rinkti. 10 proc. rinkėjų balsų – ti-
krai daug, kad galima būtų į juos 
neatsižvelgti. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Klausėte – atsakome

„Bičiulystės“ skaitytoja iš 
Anykščių r. klausia, kodėl jai 
pradėjus gauti daugiavaikės 
motinos išmoką, dvigubai pa-
didėjo mokestis už pagalbą 
namuose (dabar jai reikia mo-
kėti 8 Lt už valandą). Ji domisi, 
ar sunkios negalios asmenims 
nėra jokių išimčių skaičiuojant 
mokestį už šias paslaugas. 

Į klausimą atsako Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus vyr. 
specialistė Vida LuščiauS-
Kienė. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės tarybos 2010 m. liepos 29 d. 
sprendimu Nr.TS-250 patvirtin-
tas mokėjimo už socialines pas-
laugas tvarkos aprašas.

Už socialinės priežiūros pas-
laugas (pagalba į namus) asme-
nys (šeimos), kurių pajamos (vi-
dutinės šeimos pajamos, tenkan-
čios vienam šeimos nariui) di-
desnės už valstybės remiamų 
pajamų (VRP, šiuo metu – 350 
Lt) dvigubą dydį, už teikiamas 
paslaugas moka:

• 50 procentų paslaugos kainos, 
jei pajamos – nuo 2 iki 3 VRP;
• 80 procentų paslaugos kainos, 
jei pajamos – nuo 3 iki 4 VRP;
• 100 procentų kainos, jei paja-
mos – virš 4 VRP.

Pagalbos į namus paslauga 
Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu įkainota 8 Lt 
už valandą. Apskaičiuojant mo-
kėjimą už paslaugų teikimą su-
muojamos visos gaunamos as-
mens pajamos.

P.s. Kiekviena savivaldybė 
pati nustato mokėjimo už socia-
lines paslaugas įkainius. Tačiau 
remiantis Vyriausybės 2006 m. 
birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 
„Dėl mokėjimo už socialines 
paslaugas tvarkos aprašo patvir-
tinimo“, atskaičius nustatytą as-
mens (šeimos) mokėjimo už ben-
drąsias socialines paslaugas dalį, 
asmens (vidutinės šeimos paja-
mos, tenkančios vienam šeimos 
nariui) mėnesio pajamos negali 
likti mažesnės už valstybės re-
miamų pajamų dvigubą dydį 
(šiuo metu – 700 Lt).

Kaip apskaičiuojamas 
mokestis už paslaugas?

Pilietinei pareigai atlikti  
dar daug kliūčių

Informacinis pranešimas
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga praneša, kad š. m. birželio 12 d. 
11 val. šaukiamas LŽNS visuotinis narių suvažiavimas, kuris vyks Aldo 
ir Aldonos Simanavičių sodyboje, Statkonių k., Trakų r. Suvažiavimo 
dalyvių registracija nuo 10.30 val.

Numatomi darbotvarkės klausimai:
1.  Pirmininkaujančio, sekretoriaujančio, balsavimo komisijos rinkimai.
2.  LŽNS prezidentės ataskaita.
3.  Revizijos komisijos ataskaita.
4.  Ataskaitų tvirtinimas.
5.  LŽNS valdymo organų rinkimai.
6.  Kiti klausimai.

Startavo socialinė-informaci-
nė akcija „Vaiko globa – neįkai-
nojama dovana“, kuria siekia-
ma skleisti teisingą informaci-
ją apie vaikų globą, griauti su 
ja susijusius mitus ir užtikrinti 
vaiko teisę augti šeimos aplin-
koje. Akcijos metu originalus 
informacinis stendas „Globa – 
dovana“ – simbolinė kaspinu 
papuošta dėžė, primenanti iš-
pakuojamą dovaną, keliaus po 
įvairių Lietuvos miestų, mieste-
lių šventes, bendruomenių su-
sibūrimus, didžiuosius preky-
bos centrus.

Vaiko globa šeimoje – vienas 
iš būdų suteikti šeimos aplinką 
vaikams, negalintiems gyventi 
su savo tėvais. Šiuo metu globa 
nustatyta 10  146 vaikams, tai 
sudaro 1,9 proc. visų šalyje gy-
venančių vaikų. Beveik 6 tūkst. 
iš jų yra globojami šeimose.

Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos 
direktorės Odetos Tarvydienės 
teigimu, įvaikinimo skaičiai iš-
lieka daugmaž tokie patys – per 
metus vidutiniškai įsivaikinami 
105–107 vaikai, tačiau mažėja 
šeimose globojamų vaikų. Be-
veik perpus sumažėjo užsienio 
šalių piliečių įvaikinamų vai-
kų. Lietuvių, įvaikinančių vai-
kus, skaičius lieka stabilus, bet 
keičiasi pageidavimai. „Anks-
čiau turėdavome šeimas, ku-
rios nori įvaikinti tik labai ma-
žus, visiškai sveikus vaikus, o 
dabar auga šeimų, kurios įvai-
kina po du vaikus – brolius, se-
seris – arba auga šeimų skaičius, 
kurios jau turi savo šeimoje vai-
kų arba jau yra įsivaikinę“, – tei-
gė O. Tarvydienė.

Lietuviai vis dar nelinkę įsi-
vaikinti specialiųjų poreikių tu-
rinčių vaikų, tačiau tai nė mo-
tais užsieniečiams. Daugiau-
siai tokių mažųjų Lietuvos pi-
liečių iškeliauja į Italiją, Jungti-
nes Amerikos Valstijas, Švediją 
ar Ispaniją. Kaip teigiamą pa-
vyzdį O. Tarvydienė paminė-
jo Švediją, kur yra didesnės ga-
rantijos auginant neįgalų vaiką. 
Lietuvoje tai daryti dar pakan-
kamai sudėtinga. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedins-
kienė pabrėžė, kad siekiant, jog 
kuo mažiau mažylių išvažiuotų 
svetur, o lietuviai ryžtųsi įsivai-
kinti vaikus, įgyvendinamos so-
cialinės programos, globos įstai-
gų pertvarka. „Bet, aišku, mes 
įvertiname ir tą mūsų socialinę 
ekonominę situaciją, ir galbūt 
ne kiekviena šeima ryžtasi pa-
imti vaikutį su negalia, nes jam 
reikia specialios priežiūros, in-
vesticijų. Todėl labai sunku ver-
tinti, bet tendencijos, kad Lie-
tuvoje vaikučius įsivaikina, jau 
yra po truputėlį augančios“, – 
sakė A. Pabedinskienė. 

Norėdama pakeisti esamą 
situaciją, informuoti žmones ir 
leisti jiems geriau susipažinti su 
procesu, Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, 
įgyvendindama Vaiko gerovės 
2013–2018 m. programą, pra-
dėjo vykdyti Globos skatinimo 
šeimoje komunikacinę strategi-
ją, kuria siekiama skatinti vaiko 
globą šeimoje ir įvaikinimą. Pa-
gal ją nuo 2008 m. parengta dau-
giau kaip 600 globėjų ir per 300 
įtėvių šeimų. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Lietuviai vis dar nelinkę 
įsivaikinti neįgalių mažylių

2014 m. gegužės 15–21 d., Nr. 19 (1188), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ :  
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (29) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/3). 11.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.55 Sa-
vaitė. Visuomenės aktualijų lai-
da (kart.). 13.25 Pasaulio panora-
ma (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Ko-
misaras Reksas (30) N-7. 17.00 Pua-
ro (5/3) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (79). 19.20 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Teisė žino-
ti. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 Do-
kumentinio kino vakaras. Premjera. 
Teroras Norvegijoje. akistata su žu-
diku. Dok. f. JAV, 2011 m. N-7 (sub-
titruota). 0.30 Senis (110) N-7. 1.40 
Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, gegužės 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (30) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/4). 11.00 Naisių vasa-
ra (79) (kart.). 11.30 Teroras Norve-
gijoje. akistata su žudiku. Dok. f. JAV, 
2011 m. N-7 (subtitruota, kart.). 12.30 
Auksinės rankos (kart.). 13.25 Dėme-
sio centre (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.55 Komisaras Reksas (31) N-7. 
17.00 Puaro (5/4) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Premjera. Naisių vasara (80). 19.20 
Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.15 Europarla-
mento rinkimai 2014. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.30 Vaka-
ro žinios. 0.00 Šnipai (24) N-7. 1.00 
Senis (111) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 21 d. 
8.40 Labas rytas, Lietuva. 9.00 

Komisaras Reksas (31) (kart.) N-7. 
10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (8/5). 11.00 Naisių vasara (80) 
(kart.). 11.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 12.30 Emigrantai 
(kart.). 13.25 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Ko-
misaras Reksas (32) N-7. 17.00 Pua-
ro (5/5) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (81). 19.20 Gyve-
nimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Europarlamento 
rinkimai 2014. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.30 Vakaro ži-
nios. 0.00 Šnipai (25) N-7. 1.00 Se-
nis (112) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas (32) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/6). 11.00 Naisių vasa-
ra (81) (kart.). 11.30 Gyvenimas. Gy-
venimo būdo laida (kart.). 12.20 Sti-
lius (kart.). 13.10 Žingsnis po žings-
nio. Būstas (kart.). 13.25 Mokslo 
ekspresas (kart.). 13.40 Klausimė-
lis.lt 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (33) N-7. 17.00 Puaro 
(5/6) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (82). 19.20 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014. Kandidatų 
į LR Prezidentus Z. Balčyčio ir D. Gry-
bauskaitės debatai. Tema – užsienio 
politika. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 
Šnipai (26) N-7. 0.30 Senis (113) N-7. 

Penktadienis, gegužės 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (33) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/7). 11.00 Naisių vasara 
(82) (kart.). 11.30 Lietuvos Respubli-
kos Prezidento rinkimai 2014. Kandi-
datų į LR Prezidentus Z. Balčyčio ir D. 
Grybauskaitės debatai. Tema – už-
sienio politika (kart., su vertimu į ges-
tų kalbą). 13.15 Lašas po lašo (kart.). 
13.25 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (kart., subtitruota). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (34) 
N-7. 17.00 Puaro (5/7) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 

19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 
Šnipai (27) N-7. 0.15 Senis (114) N-7. 

Šeštadienis, gegužės 24 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Pagalbos ranka. 6.30 Emigran-
tai (kart.). 7.25 Bėdų turgus (kart.). 
8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Džeroni-
mas (2/13). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (2/4). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/26). 10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 11.30 Šiaurietiškas būdas. 5 d. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. JAV, 2011 m. 2/2 
d. 13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų TV konkursas „Dainų dainelė 
2014“. 15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pasau-
lio panorama. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 
Auksinės rankos. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Birutės 
Petrikytės jubiliejinis koncertas „For-
tūnos šypsena“. 0.00 Premjera. Žie-
dinių lenktynių trasoje. Veiksmo dra-
ma. Kanada, JAV, 2008 m. N-14 
(subtitruota). 

Sekmadienis, gegužės 25 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 7.55 Girių horizontai. 8.25 
Kaimo akademija. 9.00 Džeronimas 
(2/14). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/5). 9.50 Premjera. Aviukas Šo-
nas (4/27). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Premjera. 
Leonardas (2/12, 13) 11.30 Smege-
nų paslaptys. Apie rašytoją Marse-
lį Prustą. 11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Indi-
jos laukinės gamtos paslaptys. 3 d. 
Dykumų liūtai. 13.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (4/2) N-7. 
15.00 LKL čempionatas. 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.10 LKL 
čempionatas. 17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 17.45 
Specialios žinios. 18.00 Premjera. 
Ponas Selfridžas (2/9, 10). 20.00 Di-
dysis finalas. Lietuva renka Preziden-
tą ir Europos Parlamentą. Pertrau-
koje – 20.30 Panorama. 0.00 Kelias 
į 2014 pasaulio futbolo čempionatą. 
0.30 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (4/2) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, gegužės 19 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Le-

genda apie Korą (3) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (16) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (43) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1888). 10.00 Virtuvė 3 (11, 
12). 11.00 Ledynmetis 3. Animacinė 
komedija. JAV, 2009 m. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (52) N-7. 13.30 
Ančiukas Donaldas ir draugai (58). 
14.00 Legenda apie Korą (4) N-7. 
14.30 Simpsonai (17) N-7. 15.00 
Nuostabi meilė (18, 19) N-7. 17.00 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pamiršk mane (57) N-7. 20.00 Tik 
nesakyk mamai (7) N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (70) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Raudono-
ji našlė (4) N-14. 23.00 Pagrindinis 
įkaltis (10) N-7. 0.00 CSI kriminalis-
tai (258) N-14. 1.00 24 valandos (15) 
N-14. 1.50 Nuodėmingoji Kalifornija 
(5, 6) N-14. 2.55 Eureka (12) N-7. 
3.45 Biuras (14) N-7. 

Antradienis, gegužės 20 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Legenda 
apie Korą (4) N-7. 7.20 Simpso-
nai (17) N-7. 7.55 Brazilijos ave-
niu (44) N-7. 9.00 Meilės sūkury-
je (1889). 10.00 Virtuvė 3 (13, 14). 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Juodoji sky-
lė (2) N-7. 12.55 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (1). 13.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (59). 14.00 Legenda 
apie Korą (5) N-7. 14.30 Simpso-
nai (18) N-7. 15.00 Nuostabi meilė 
(20, 21) N-7. 17.00 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 Centriukas. 
N-7. 19.30 Pamiršk mane (58) N-7. 
20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (71) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Po kupo-
lu (10) N-14. 23.00 Pagrindinis įkal-
tis (11) N-7. 0.00 CSI kriminalistai 
(259) N-14. 1.00 24 valandos (16) 
N-14. 1.55 Nuodėmingoji Kaliforni-

ja (7, 8) N-14. 2.55 Eureka (13) N-7. 
3.50 Biuras (15) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 21 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Le-

genda apie Korą (5) N-7. 7.20 Simp-
sonai (18) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (45) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1890). 10.00 Virtuvė 3 (15, 16). 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(3) N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (2). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (60). 14.00 Legenda apie 
Korą (6) N-7. 14.30 Simpsonai (19) 
N-7. 15.00 Nuostabi meilė (22, 23) 
N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Pamiršk mane (59) 
N-7. 20.00 Obelis nuo obels (19) 
N-7. 20.30 Žvaigždžių dešimtukas 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(72) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Daktaras 
Hausas (10) N-14. 23.05 Pagrindi-
nis įkaltis (12) N-7. 0.00 CSI krimi-
nalistai (260) N-14. 1.00 24 valan-
dos (17) N-14. 1.55 Nuodėmingo-
ji Kalifornija (9, 10) N-14. 3.00 Eu-
reka (14) N-7. 3.50 Biuras (16) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Le-

genda apie Korą (6) N-7. 7.20 Simp-
sonai (19) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (46) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1891). 10.00 Virtuvė 3 (17, 18). 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(4) N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (3). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (61). 14.00 Legenda apie 
Korą (7) N-7. 14.30 Simpsonai (20) 
N-7. 15.00 Nuostabi meilė (24, 25) 
N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.25 Centriukas N-7. 19.30 
Pamiršk mane (60) N-7. 20.00 Kitoks 
tyrimas N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (73) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Gelbėtojų būrys (3) N-7. 23.00 
Pagrindinis įkaltis (13) N-7. 0.00 CSI 
kriminalistai (261) N-14. 1.00 24 va-
landos (18) N-14. 1.55 Nuodėmingo-
ji Kalifornija (11, 12) N-14. 2.55 Biu-
ras (17) N-7. 

Penktadienis, gegužės 23 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Le-

genda apie Korą (7) N-7. 7.20 Simp-
sonai (20) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (47) N-7. 8.55 Dievobaimingos 
kalės (3) N-7. 10.00 Virtuvė 3 (19, 
20). 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.35 TV Pagalba N-7. 12.25 Juo-
doji skylė (5) N-7. 12.55 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (4). 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (62). 14.00 
Legenda apie Korą (8) N-7. 14.30 
Simpsonai (21) N-7. 15.00 Nuosta-
bi meilė (26, 27) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Aukštyn. Animacinis f. šeimai, JAV, 
2009 m. 21.20 Daug vargo dėl pini-
gų. Veiksmo komedija. JAV, 2012 m. 
N-7. 23.10 Ir kaip ji viską suspėja? 
Komedija. JAV, 2011 m. N-7. 1.00 
Pabėgimas iš Šoušenko. Drama. 
JAV, 1994 m. N-14. 

Šeštadienis, gegužės 24 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (34). 7.30 Bi-
damanų turnyras (24). 8.00 Bailus 
voveriukas (12). 8.30 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (63). 9.00 Tobula 
moteris. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Raganaitės. 
Komedija. JAV, 2005 m. 12.50 Urmu 
pigiau. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
14.55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 15.20 TV Pagalba N-7. 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 
Ekstrasensai detektyvai (15) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Vaikų dar-
želio policininkas. Komedija. JAV, 
1990 m. N-7. 19.30 Filmo pertrau-
koje – Eurojackpot. 21.25 Dežavu. 
Veiksmo f. JAV, 2006 m. 23.55 Na-
mas girios glūdumoj. Siaubo trileris. 
JAV, 2011 m. S 1.40 Įsibrovimas. Kri-
minalinė drama. JAV, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, gegužės 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (35). 7.30 
Bidamanų turnyras (25). 8.00 Bailus 
voveriukas (13). 8.30 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (64). 9.00 Spor-
tuok su mumis. 9.30 Statybų TV. 
Laida. 10.00 Laikas keistis. 10.30 
Mūsų gyvūnai. 11.00 Raganaitės 2. 
Komedija. JAV, 2007 m. 12.45 Mu-
zika, suradusi mus. Romantinė dra-
ma. JAV, 2007 m. N-7. 14.55 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (16) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 

Pirmadienis, gegužės 19 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (13). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris I (11). 7.25 Kati-
nas, kuris mokėjo dainuoti. Animaci-
nis f. Rusija, 1988 m. 7.40 Kas jis per 
paukštis? Animacinis f. Rusija, 1955 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (150) N-7. 8.50 Šaunioji beždžio-
nė. Nuotykių komedija. JAV, 2004 m. 
(kart.) 10.40 Šnipų vaikučiai 2. Pra-
rastų svajonių sala. Nuotykių f. JAV, 
2002 m. (kart.) 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). 13.20 Ogis ir tara-
konai (29). 13.30 Užgaidi princesė. 
Animacinis f. Rusija, 1969 m. 13.55 
Pavogtas gyvenimas (11) N-7. 15.00 
Meilė ir bausmė (43) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Juoda-
sis sąrašas (15) N-7. 23.10 Judan-
tis objektas (15) N-7. 0.10 Specialio-
ji Los Andželo policija (4) N-7. 1.05 
Nikita (12) N-7. 2.00 Čakas (17) N-7. 

Antradienis, gegužės 20 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Žuviukai burbuliukai (14). 7.00 Ma-
žieji Tomas ir Džeris I (12). 7.25 Už-
gaidi princesė. Animacinis f. Rusi-
ja, 1969 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (151) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.). N-7. 9.50 KK2 (kart.). 
N-7. 10.50 Meilės receptas. Roman-
tinė komedija. Australija, JAV, 2007 
m. (kart.) 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (14). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (30). 13.30 Trise saloje. Anima-
cinis f. Rusija, 1986 m. 13.55 Pavog-
tas gyvenimas (12) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (44) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Dviguba tapa-
tybė. Kriminalinis trileris. JAV, 2009 
m. N-14. 0.00 Specialioji Los Andželo 
policija (5) N-7. 0.55 Nikita (13) N-7. 
1.50 Čakas (18) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 21 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Žu-
viukai burbuliukai (15). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris I (13). 7.25 Trise 
saloje. Animacinis f. Rusija, 1986 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(152) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 10.45 
Nuo...Iki... (kart.). 11.40 Mano vyras 
gali (kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15). 13.20 Vasios Kuro-
lesovo nuotykiai. Animacinis f. Rusija, 
1981 m. 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(13) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (45) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Di-
agnozė. valdžia. 21.30 Žinios. Vers-
las. 21.45 Renkamės Europą. 22.10 
VAKARO SEANSAS Maksimali rizi-
ka. Veiksmo f. JAV, 1996 m. N-14. 
0.15 Specialioji Los Andželo polici-
ja (6) N-7. 1.10 Nikita (14) N-7. 2.05 
Čakas (19) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (16). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (14). 7.25 Vasios 
Kurolesovo nuotykiai. Animacinis f. 
Rusija, 1981 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (153) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.50 KK2 (kart -7. 
10.45 Patrulis (kart.) N-7. 11.25 KK2 
penktadienis (kart.) N-7. 12.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (16). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (31). 13.30 Įkliuvo tas, ku-
ris kandžiojosi. Animacinis f. Rusija, 
1983 m. 13.45 Noriu badytis. Anima-
cinis f. Rusija, 1968 m. 13.55 Pavog-
tas gyvenimas (14) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (46) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Juo-
doji aušra. Veiksmo f. JAV, 2008 m. 
N-14. 0.05 Specialioji Los Andže-
lo policija (7) N-7. 1.00 Ties riba (7) 
N-14. 1.55 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 23 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (17). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (15). 7.25 Įkliuvo 

tas, kuris kandžiojosi. Animacinis f. 
Rusija, 1983 m. 7.40 Noriu badytis. 
Animacinis f. Rusija, 1968 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (154) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
10.45 Pagalbos skambutis (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(17). 13.20 Skruzdėlė pagyrūnė. Ani-
macinis f. Rusija, 1961 m. 13.45 Di-
džiausias draugas. Animacinis f. Ru-
sija, 1968 m. 13.55 Pavogtas gyve-
nimas (15) N-7. 15.00 Meilė ir baus-
mė (47) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.30 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 Mano vy-
ras gali. N-7. 22.15 Statyk už mėgs-
tamiausią. Komedija. Didžioji Britani-
ja, JAV, 2012 m. N-7. 0.10 Betmenas 
prieš Dviveidį. Veiksmo f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 1995 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (10). 6.55 Be-
protiškos linksmybės (15). 7.20 Įspū-
dingasis Žmogus-voras (25). 7.45 
Teisingumo lyga (21). 8.10 Benas Te-
nas. Supervisata (25). 8.35 Kapitono 
Vrungelio nuotykiai. Animacinis f. Ru-
sija, 1979 m. (9, 10). 9.00 Ponas By-
nas (9). 9.30 Padėkime augti. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Pa-
dangių ereliai. Animacinis f. Hon-
kongas, JAV, 2012 m. 11.40 Meda-
lionas. Veiksmo komedija. Honkon-
gas, JAV, 2003 m. N-7. 13.30 Mano 
puikioji auklė (61). 14.05 Didingasis 
amžius (74) N-7. 16.15 Amerikos pre-
zidentas. Romantinė komedija. JAV, 
1995 m. N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS 101 dalmatinas. Kome-
dija. JAV, 1996 m. 21.05 Bėgimas 
džiunglėse. Nuotykių komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 23.10 Laukinės aistros 
3. Aistros dėl deimantų. Erotinis trile-
ris. JAV, 2005 m. N-14. 0.55 Išleistu-
vių naktis. Siaubo trileris. JAV, Kana-
da, 2008 m. N-14. 

Sekmadienis, gegužės 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (11). 6.55 Be-
protiškos linksmybės (16). 7.20 Įspū-
dingasis Žmogus-voras (26). 7.45 
Teisingumo lyga (22). 8.10 Benas 
Tenas. Supervisata (26). 8.35 Ka-
pitono Vrungelio nuotykiai (11, 12). 
9.00 Sveikatos ABC. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Badis. Nuotykių kome-
dija. JAV, 1997 m. 11.45 Policininkų 
šou. Veiksmo komedija. JAV, 2002 
m. N-7. 13.45 Mano puikioji auklė (62, 
63). 14.55 Didingasis amžius (75) 
N-7. 17.05 Ne vienas kelyje. 17.50 
Patrulis. N-7. 18.30 Speciali Žinių ir 
Alfa savaitės laida. Skirta rinkimams. 
19.30 Teleloto. 20.30 Superbombo-
nešis. Naikinti viską. Veiksmo f. JAV, 
2005 m. N-7. 22.50 Žinios. Rinkimai 
2014. 23.30 Stiklo namai. Trileris. 
JAV, 2001 m. N-14. 1.40 Laukinės 
aistros 3. Aistros dėl deimantų. Ero-
tinis trileris. JAV, 2005 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, gegužės 19 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 2014 m. 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstra-
sensai prieš nusikaltėlius (30) (kart.) 
N-7. 9.00 Inga Lindstrom. Susitiki-
mas Eriksberge. Romantinė drama. 
Vokietija, 2009 m. (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (152) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (44) 
N-7. 15.00 Nugalėtoja (24). 15.30 
Dreikas ir Džošas (53). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (153) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (2) N-7. 19.30 
Du su puse vyro (24) N-7. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Stiletas. Veiksmo trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 23.20 Sausas įstaty-
mas. (7) N-14. 0.25 Mentalistas (2) 
(kart.) N-7. 1.20 Prokurorų patikri-
nimas (153) (kart.) N-7. 2.25 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, gegužės 20 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
9.00 Amerikietiškos imtynės (15) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (153) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (45) N-7. 15.00 Nugalėto-
ja (25). 15.30 Dreikas ir Džošas (54). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (154) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (3) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (1) N-7. 

20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Šokoladinės blondi-
nės. Komedija. JAV, 2005 m. N-14. 
23.10 Sausas įstatymas. (8) N-14. 
0.15 Mentalistas (3) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (154) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gegužės 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mentai (21, 22) (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (154) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (46) 
N-7. 15.00 Nugalėtoja (26). 15.30 
Dreikas ir Džošas (55). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (155) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (4) N-7. 19.30 
Du su puse vyro (2) N-7. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Magnolija. Drama. JAV, 1999 
m. N-14. 1.15 Mentalistas (4) (kart.) 
N-7. 2.10 Prokurorų patikrinimas 
(155) (kart.) N-7. 3.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensai prieš nusikal-
tėlius (30) (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (155) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (47) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (27). 15.30 Drei-
kas ir Džošas (56). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (156) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (5) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (3) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Kokainas. Kriminalinė drama. 
JAV, 2001 m. N-14. 23.55 Sausas 
įstatymas. (9) N-14. 1.00 Mentalis-
tas (5) (kart.) N-7. 1.55 Prokurorų 
patikrinimas (156) (kart.) N-7. 3.00 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Naujakuriai (13) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (156) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Žmogus prieš gam-
tą. Kanados kalnuose (12) N-7. 15.00 
Nugalėtoja (28). 15.30 Dreikas ir Džo-
šas (57). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (157) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jau-
navedžiai (39, 40) N-7. 19.30 Ame-
rikietiškos imtynės (16) N-7. 21.30 
Skolininkas. Kriminalinis trileris. Di-
džioji Britanija, 2012 m. N-14. 23.15 
Kokainas. Kriminalinė drama. JAV, 
2001 m. (kart.) N-14. 1.40 Prokuro-
rų patikrinimas (157) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 24 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Mitų griovėjai (10) N-7. 9.00 Bry-
dės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Šefas re-
komenduoja. 10.30 Receptų užkal-
bėtoja. 11.00 Naujakuriai (14) N-7. 
12.00 Žmogus prieš gamtą. Kanados 
kalnuose (12) (kart.) N-7. 13.00 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(39, 40) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (23) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai prieš nu-
sikaltėlius (31) N-7. 19.00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 19.30 Muzikinė kau-
kė. 21.30 MANO HEROJUS Šian-
dien tu mirsi. Veiksmo trileris. JAV, 
2005 m. N-14. 23.15 AŠTRUS KI-
NAS Izoliacija. Siaubo trileris. Airi-
ja, Didžioji Britanija, JAV, 2005 m. S. 
1.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 25 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo 
(84) N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Iššūkis pelkėje (3) N-7. 13.00 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Mentai (24) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos N-7. 19.00 Padėki-
te turėti mamą. 22.00 RUSŲ KINAS 
Aštuoni pirmieji pasimatymai. Ro-
mantinė komedija. Rusija, 2012 m. 
N-7. 23.45 Šiandien tu mirsi. Veiks-
mo trileris. JAV, 2005 m. (kart.) N-14. 
1.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

19.30 Trys muškietininkai. Nuoty-
kių f. JAV, Austrija, Didžioji Britanija, 
1993 m. N-7. 21.45 Apgaulinga ais-
tra. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 0.00 
Karo istorijos. Drama. JAV, 2003 m. 
N-14. 1.40 Gelbėtojų būrys (3) N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Tinklalapyje www.siauliaiplius.lt skaitome Astos Volkovaitės pa-
sakojimą apie nepritaikytą neįgaliesiems baseiną Šiauliuose. 

Neįgalių vaikų sveikatos stip- 
rinimas baseine Šiauliuose tapo 
tik pačių tėvų reikalu. Patekti į 
Šiaulių sanatorinio baseino van-
denį vaikai gali tik suaugusiems 
padedant, jis nepritaikytas neį-
galiųjų poreikiams. 

Guvi tamsbruvė mergaitė 
vienu ypu perplaukia visą Šiau-
lių sanatorinį baseiną. Plauki-
mas šiai mažylei suteikia nepa-
žintą judėjimo džiaugsmą – jai 
pripažinta spinalinė raumenų 
atrofija, mergaitė visiškai neval-
do kojų. Jei ne kantrios ir visiš-
kai atsidavusios mama ir močiu-
tė, kurios ją kaskart į vandenį nu-
neša ant rankų, mažylei nebūtų 
lemta pažinti vienintelės judėji-
mo galimybės. Mokykloje, kuri 
deklaruoja besirūpinanti judėji-
mo negalią turinčiais vaikais, vis 
dar nėra įrengta mobilaus keltu-
vo, nėra kitų techninių įrengimų, 
kurie suteiktų galimybę neįga-
liems vaikams greičiau pasiek-
ti vandenį.

Plaukimo pamoką kartu su 
Gabriele lanko ir trečiokas Titas. 
Jam diagnozuotas Dauno sindro-
mas. Berniukas kantriai mokosi 
plaukti. „Jam būtina kuo dau-
giau judėti, kad nesutriktų vys-
tymasis. Mokomės važiuoti dvi-
račiu, bandėme lankyti žirgyną, 

norėjome išbandyti hipoterapiją. 
Nepavyko. Baseinas atrodė ge-
riausia išeitis“, – pasakoja Tito 
mama Solveiga. 

Neįgalūs vaikai baseiną lan-
kytų nuolat. Deja, mokinių atos-
togų metu jo durys užsidaro. 
„Koks gali būti darbas, kai plau-
kimo pamokos nutraukiamos 
dviem savaitėms ir ilgiau?“ – 
klausia plaukimo trenerė Asta 
Veikutienė. 

Plaukimo naudą neįgaliems 
vaikams pripažįsta ir ilgametė 
Šiaulių sanatorinės mokyklos di-
rektorė Vanda Tarasovienė. Tik 
Šiaulių miesto savivaldybei apie 
neįgaliųjų tėvų matomas bėdas ji 
nė žodžiu neužsiminė. Neužsi-
minė dėl to, kad pati jų nemato.

„Trenerės pamokas lanko tik 
vienas judėjimo sutrikimą turin-
tis vaikas“, – sako V. Tarasovie-
nė. „Kaip tų vaikų bus, jei vie-
nintelė galimybė vaikui pasiekti 
vandenį – tik ant rankų“, – sako 
Gabrielės mama. Šiaulių miesto 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėjai Violetai Damskienei ne-
atrodo, kad Sanatorinės moky-
klos baseinui stigtų lėšų ar rei-
kėtų papildomų įrengimų ar re-
monto. „Jeigu tėvams reikia kel-
tuvo, jie galėtų susimesti“, – siū-
lo V. Damskienė. 

Į baseiną – tik ant  
motinos rankų

Aušra Pilaitienė „Lietuvos ryte“ pasakoja apie išgyvenimus 
auginant neįgalų vaiką. 

Kai gimė jaunėlė Gunda, kuriai 
nustatytas Dauno sindromas, 
klaipėdietės Ilonos Vaituliony-
tė s namuose laukė dvi maža-
metės dukterys ir po insulto dar 
neatsigavęs vyras.  Kai sužinojo, 
jog trečioji jos duktė gimė su ne-
galia, moterį ištiko šokas. Tuo-
met jai atrodė: geriau be rankų 
ar be kojų, tik ne su proto nega-
lia. Šiandien I. Vaitulionytė daž-
nai sako, kad jos šeimos gyveni-
mas – kaip pasaka: jose būna du 
protingi, o trečias – ypatingas. O 
juk visos pasakos baigiasi gerai.

Gundai dabar 11 metų. „Ji – 
amžinas vaikas. Niekada negalės 
gyventi savarankiškai“, – sako 
I. Vaitulionytė, E. Balsio menų 
gimnazijos muzikos mokytoja. 
Tačiau 48 metų moteris nedve-
jodama patikina: dukra jai – li-
kimo dovana.

Jos laukdamasi I. Vaituliony-
tė net nepamąstė apie galimybę 
pagimdyti neįgalų vaiką. „Atro-
dė, kad mano gyvenime viskas, 
kas blogiausia, jau buvo įvykę – 
vyrą neseniai buvo ištikęs insul-
tas. Buvo sunkus metas, sun-
kios insulto pasekmės, sudėtin-
ga reabilitacija“, – pasakoja mo-
teris. Tačiau depresijoms nebu-
vo laiko – reikėjo toliau gyven-
ti. Namuose laukė sergantis vy-
ras, dvi dukrelės, darbas, ser-
ganti mama.

Be to, I. Vaitulionytė sako, jog 
ją dar gimdymo namuose labai 
paguodė skambutis draugės pa-
žįstamiems, auginantiems mer-

gaitę, kuriai nustatytas Dauno 
sindromas. Telefonu atsiliepęs 
vyras pasakė: „Tik mums atro-
do, kad jie vargšai. Iš tikrųjų mes 
didesni vargšai. Jie gyvena savo 
pasaulėlyje, kuriame jiems labai 
gera, nėra jokių problemų.“ 

Iš gimdymo namų I. Vaitu-
lionytė grįžo nutarusi – auginsiu 
dukrą kaip sveiką vaiką. Dabar 
Gunda lanko specialiąją „Me-
deinės“ mokyklėlę. Moteris sako 
būtų mielai leidusi ją į paprastą 
mokyklą, bet 7-erių ji dar nekal-
bėjo, tad teko užgniaužti ambici-
jas. Dabar, praėjus trejiems me-
tams, mergaitė jau šneka norma-
liai, protauja gal kaip trejų metų 
vaikas. „Mes nuo mažų dienų vi-
sur einame kartu, man ji visada 
buvo normali. Kai gatvėje žmo-
nės atsisukdavo ir žiūrėdavo, 
manydavau, jog žiūri dėl to, kad 
mano dukra graži. Tik paskui su-
vokdavau, jog yra ne taip“, – pa-
sakoja mama.

Moteris sako, kad ir jos vy-
ras Albinas Venckus, buvęs ta-
lentingas skulptorius, ir dukros, 
ir ji pati visada užsiėmę, sava-
rankiški. O Gunda tarsi kokia 
gebenė, tvirtai jungianti juos vi-
sus. Vaikai, sergantys Dauno sin-
dromu, pasak I. Vaitulionytės, la-
bai skirtingi, bet jų meilė – nuo-
širdžiausia. Moteris sako po visų 
išbandymų tapusi labiau pasiti-
kinti savimi. „Paradoksas, bet tie 
sunkumai man suteikė dar dau-
giau optimizmo“, – sako mylin-
ti mama.

Moters išbandymai

Automobilių vietose – 
neįgaliųjų vežimėliai

Neseniai Portugalijos sostinėje 
Lisabonoje neįgaliųjų vežimėliais 
judantys žmonės kartu su sava-
noriais surengė akciją – jie užė-
mė automobilių stovėjimo vie-
tas. Ant vežimėlių neįgalieji pa-
liko lapelius su užrašais „Greit 
grįšiu“, „Grįšiu po 5 minučių“, 
„Aš netoliese“. 

Akcijos rengėjų nuomone, 
būtų labai gerai tokią akciją su-
rengti automobilių stovėjimo 
aikštelėse prie didelių prekybos 
centrų prieš šventes, kad auto-
mobilius statantys žmonės at-
kreiptų dėmesį, jog rateliais ju-
dantys neįgalieji taip pat turi tu-
rėti galimybę statyti automobi-
lius, apsipirkti ir gyventi įprastą 
visiems gyvenimą.

Gal tokį eksperimentą reikėtų 
suorganizuoti ir Lietuvoje?

„Bičiulystės“ inf.

„Maža revoliucija“
„Šiandien išaušo istorinė die-

na. Daugeliu atžvilgių istorinė. 
Mes esame mažos revoliucijos 
liudininkai“, – taip šį įvykį įver-
tino Vibeke Maroy Melstrom, 
daugiau nei 20 metų kovojusi, 
kad šios neįgaliųjų teisės būtų 
įtvirtintos įstatymiškai. V. Maroy 
Melstrom, viena savarankiško 
gyvenimo filosofija paremto ko-
operatyvo „Uloba“ įkūrėjų, šian-
dieninė vyriausioji vadybininkė, 
per susitikimą su Norvegijos vy-
riausybės ministrais sakė: „Var-
totojų kontroliuojama asmeninė 
pagalba yra vienintelis įrankis, 
kuris leidžia mums būti lygia-
verčiais visuomenės piliečiais su 
visomis teisėmis ir pareigomis.“ 
Naujasis įstatymas turėtų labai 
išplėsti pagalbą gaunančių neį-
galiųjų ratą. Norvegijos sveika-
tos ministras Bent Hoie patikino, 
kad vietoj 3 tūkst. žmonių, šiuo 
metu besinaudojančių pačių var-
totojų kontroliuojama asmenine 
pagalba, naująja teise galės pasi-
naudoti apie 14 tūkst. asmenų.

Turbūt daugumai skaityto-
jų kyla klausimų: kas toji norve-
gams taip svarbi vartotojų kon-
troliuojama asmeninė pagalba, 
kooperatyvas „Uloba“ ir sava-
rankiško gyvenimo filosofija? 
Visi šie dalykai glaudžiai tarpu-
savyje susiję.

„Uloba“ – pačių neįgaliųjų 
kūrinys

„Uloba“ – asmeninę pagal-
bą teikiantis ir asmeninius asis-
tentus telkiantis kooperatyvas – 
buvo įkurtas 1991 m. Tai pirma-
sis ir vienintelis toks kooperaty-
vas Norvegijoje, besivadovaujan-
tis savarankiško gyvenimo, vi-
savertiško dalyvavimo bei žmo-
gaus teisių principais ir kurtas 
pagal STIL (Stokholmo savaran-
kiško gyvenimo (Independent 
Living) kooperatyvo) pavyzdį. 
„Ulobą“ įkūrė 5 neįgalūs žmo-
nės. Kooperatyvo savininkai ir 
darbuotojai – neįgalieji. Tai ne-
komercinė organizacija. 

Pasišventę „Ulobos“ pionie-
riai neišsigando per pirmuosius 

Asmeninė pagalba: 
viskam vadovauja 

vartotojas 2014 m. balandžio pra-
džioje Norvegijos vyriau-
sybė į ruošiamo įstatymo 
projektą įtraukė nuos-
tatą, kad kiekvienas ne-
galią turintysis turi teisę 
gauti asmeninės pagal-
bos bei atokvėpio pas-
laugas ir pats joms vado-
vauti.

5-erius metus patirtų sunkumų – 
kooperatyvas teturėjo vos kele-
tą sutarčių. Nepaisė ir aplinki-
nių skepticizmo dėl pačios idė-
jos – kad neįgalūs žmonės, daž-
nai ir su sunkiom negaliom, va-
dovautų jiems reikalingos pagal-
bos teikimui, ir būtų atsakingi už 
savo asistentus. Daugybė žmo-
nių manė, kad tai neatsakinga! 
Tačiau šios abejonės nepasiteisi-
no. 2007 m. „Uloboje“ buvo 750 
darbuotojų (neįgaliųjų, kurie or-
ganizavo pagalbą sau ir kitiems 
neįgaliesiems). Jie įdarbino 3,5 
tūkst. asmeninių asistentų. Idė-
ja patiems reguliuoti savo gyve-
nimą sudomino net mokslinin-
kus, kurie tiria šį naują neįgalių-
jų mąstymo būdą ir veiklos mo-
delį. Tokio požiūrio pasekmės, 
anot tyrėjų, yra labai pozityvios.

drauti su aplinkiniais ir laisviau 
planuoti dieną. Taigi asistentai 
gelbsti tose veiklos srityse, ku-
riose vartotojas pats puikiai su-
sitvarkytų, jeigu neturėtų fizinės, 
sensorinės, psichikos ar intelek-
to negalios.

Žmonės su ne tokia sunkia 
negalia savo funkcinius ribotu-
mus gali kompensuoti naudoda-
miesi pagalbiniais įtaisais (pvz., 
klausos aparatu), o tinkamai or-
ganizuota pagalba sunkios ne-
galios asmenims gali suteikti 
galimybę tapti visaverčiais pi-
liečiais. Svarbu, kad pagalba to-
kiems žmonėms atitiktų jų pa-
geidavimus ir poreikius.

Padėtį sunkina tai, kad kas-
dieniame gyvenime nuo kitų pri-
klausomi žmonės susiduria su 
išankstine nepalankia aplinki-
nių nuostata. Neįgalieji laikomi 
nesavarankiškais ne tik tada, kai 
jiems tikrai reikia paramos, bet ir 
visais kitais gyvenimo atvejais. 
Iš tokio požiūrio kyla per dide-
lis rūpinimasis ir globėjiškumas. 
Viską sprendžia kiti žmonės, o 
pats neįgalusis jaučiasi bejėgis.

Ieškant išeities iš tokios pa-
dėties ir buvo sukurta asmeni-
nės pagalbos samprata. „Asme-
ninė“ pagalba reiškia, kad pats 
vartotojas, o ne kokios nors tar-
nybos, kontroliuoja paslaugų or-
ganizavimą ir prisitaiko jas prie 
individualių poreikių, galimy-
bių, gyvenimo aplinkybių ir sie-
kių. Neįgalusis pats sprendžia, 
kas dirbs asistentu, kokias už-
duotis vykdys, kada, kur ir kaip 
tai darys. Jis turi turėti galimybę 
pats sudaryti tvarkaraščius, pasi-
rinkti naujus, apmokyti, prižiū-
rėti ir, jeigu būtina, atleisti savo 
asistentus. Taigi vartotojo kon-
troliuojama asmeninė pagalba 
reiškia, kad neįgalusis pats yra 
jos vadovas.

Parengė 

Paulius MANUSADžIANAS

Asmeninę pagalbą 
kontroliuoja patys 

vartotojai 
Tad kas gi yra ta naujoji as-

meninės pagalbos samprata ir ką 
iš tikro reiškia, kad ją kontroliuo-
ja pats vartotojas? Asmenims, tu-
rintiems sunkią negalią, kasdie-
niame gyvenime reikia nuolati-
nės kitų žmonių pagalbos: jiems 
būtina padėti nusiprausti, apsi-
rengti, nueiti į tualetą, apsipirk-
ti, tvarkyti namus, skalbti ir pan. 
Neįgalieji taip pat turi mažų vai-
kų ir senstančius tėvus, kuriais 
reikia rūpintis. Asmeniniai asis-
tentai neįgaliajam pagelbėja dar-
be, išvykose į miestą ir tolimes-
nėse kelionėse. Jie padeda ben-

Sulaukęs pagalbos neįgalusis tam-
pa savarankiškesnis.

Norvegijos neįgalieji aktyviai kovojo už teisę į asmeninę pagalbą.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projek-
tą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Duonos kąsnį turiu 
Ir dainas vyturių,
Gerą širdį, visus ji supranta.
Ir padangę, joj daug 
Ten žvaigždžių-žiburių,
Ir žolynais banguojantį krantą.

Prie kūrybos 
šaltinio Iš „Bičiulystės“ bičiulių

kūrybos
o

Prasidėjo „Bičiulystės“ 
prenumerata

Visus, kuriems įdomios neįgaliųjų gyvenimo naujienos ar nori sužinoti, ko-
kias permainas jiems žada valstybė, kurie ieško patarimų, kaip sveikai gy-
venti, ar nori gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, kuriems rūpi bi-
čiulius pradžiuginti savo kūryba ar iš kitų pasimokyti, kviečiame užsipre-
numeruoti „Bičiulystės“ savaitraštį 2014 metų II pusmečiui. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis už-
sisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų drau-
giją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata draugijose bus prii-
mama iki birželio 6 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraš-
tį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.
prenumeratos kainos: 6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1 mėn. – 9,50 Lt.

Nelikite be „Bičiulystės“!

Jau vakaro žvaigždė patekėjo, 
Jau vėsta kelio dulkės.
Ir akys merkiasi, sapnuok,
Kaip krinta žiedlapiai į delnus.

R. Keturakis

Šviesi žaluma prasiskverbia 
pro šakų tankmę. Be skaus-

mo skleidžias pumpurai. Kalba-
si lapai, vienas kitą palytėję, ža-
liuot per vasarą vienas kitam pa-
linkėję. Kukliausiame medy ge-
gutė kukuoja skubėdama, bijo-
dama pamiršti, ką jai sakė sau-
lės šviesa: „Kukuok, raiboji, ku-
kuok, skelbk žemės žmonėms 
pavasario džiaugsmą.“

G y v e n i m u  m o k ė k i m e 
džiaugtis dabar, kol esame, gy-
vename, nes žinome – kartotis 
mums niekas neleis. Norėda-
mi ilgiau juo džiaugtis, kartais 
lyg duonos riekę sutrupinam jį 
gabalėliais. Ir manom, kad kai 
mums skaudės, atsiremsim į 
tuos mažus trupinius, tikėda-
mi, kad jie padės. Bet tai saviap-
gaulė. Mums reikia ne gyveni-
mo trupinio, o rankų. Žmogaus 
rankų, nuglostančių nuo veido 
nuovargį, skausmą ir abejingu-

Ne gyvenimo trupinio 
reikia...

mą. Tų rankų, kurios pažadin-
tų pasaulį, kuriame gyvena jau 
mūsų pamiršta vaikystė.

Kol dar plaka širdis, kol gyva 
dar tavo viltis, baltas paukšti, pa-
sirink mane ir palik viltį žmo-
gaus užuovėjoj sušilti ir niekada 
nenusivilti jo gerumu.

Aštri kaip stiklo nuolauža 
vienatvė. Ją jauti net žydėjime 
vyšnių. Ir prašai dieną vakarykš-
čią: „Sugrįžki ir prisėsk šalia.“ 
Taip nebūna, niekas negrįžta. 

Jau vėsta kelio dulkės. Lan-
go stiklu slenka sutemų šešėliai. 
Apniuko vakaro dangus. Tyli ne-
pasakyti žodžiai. Akimis godžiai 
geri vakaro grožį, kad širdy jis iš-
liktų ilgam.

Ir naktį žydi sodai, kvepia 
alyvos. Užslenka lietaus debe-
sis, skandindamas vilčių žoles, 
svajonių tulpes, atminties miš-
kus, žmonių veidus.

Nežinau, kodėl aš tavęs ne-
sapnuoju? Tik tuos nesibaigian-
čius laiptus. Net sapne, net nak-
tyje matau juos. O jie tokie statūs, 
aukšti ir slidūs. Lipu ir krentu. 

Nepakylu nė laipteliu aukščiau.
Baltas stalas. Laikrodis sku-

ba. Lange – šešėlis vakaro ir 
paukščio. Palauksiu. Garuoja 
puodelyje kava. Mintyse – pra-
bėgusių dienų atmintis. Ne tiek 
jos daug. Ir nieko nerandu įsi-
mintino, gražaus. Vėluoji, bičiu-
li, gal bijai, kad ilgai kalbėsiu? 
Ne, nekalbėsiu. Tik pasakysiu: 
„Sunku surast žmogų, nerimau-
jantį dėl vienos paliktos prie sta-
lo.“ O kava jau atšalo. Viskas bai-
giasi praradimu. Artuma. Laimė. 
Liepsnojanti aguonų ugnis. Šilu-
ma savų ir svetimų.

Nežinau, ką mes darysime, 
kai sužeis mus gyvenimas, kada 
įgrius įskilęs dangus. Kas tada 
mus užstos? Kas tada mūsų pa-
klydusių ieškos? Bet tikėkime, 
taip nebus. Dangus neįgrius. 
Miegok ramiai, žmogau. Ir žinok, 
krinta žiedlapiai ne nuo vėjo, 
o kad jau peržydėjo. Būk svei-
kas, laimingas ir nokstančių vai-
sių lauk.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Tiltų kaimo bibliotekoje veikia 
Trakų krašto fotografų asocia-
cijos „Fotra“ nario Vytauto Že-
maičio nuotraukų paroda „Že-
mės spalvos“. Jos atidarymo ren-
ginyje autorius papasakojo apie 
savo susidomėjimą fotografija, 
eksponuojamų nuotraukų at-
siradimo aplinkybes, įdomių  
kadrų medžiojimą. Jis paskaitė 
ir pluoštelį savos kūrybos eilių, 
taip supažindino su literatūrine 
veikla, atsakė į parodos lankytojų 
klausimus. Lankytojai sužinojo, 
kad Vytautą žavi neįprasti vaiz-
dai, įdomios detalės, mėgstama 
tema – gamtos spalvų fiksavimas 
įvairiais metų laikais. Tas pats 

„Žemės spalvos“ – netikėtos ir 
užburiančios

peizažas vienaip atrodo pavasa-
rį, kitaip – vasarą, dar kitaip – ru-
denį ar žiemą. Vienaip žemė su-
spindi ankstų rytą, kitaip – sau-
lei leidžiantis. Fotografijų paro-
dai Vytautas pateikė spalvų žais-
mu besimėgaujančių Trakų pilies 
ir bažnyčių bokštų, ramybe dvel-
kiančių ežerų ir medžių vaizdus 
bei pridėjo pluoštelį spalvingų 
renginių nuotraukų, tarp kurių 
dalis fotografuota Tiltuose: Biti-
ninkų šventėje, per Užgavėnes. 

Bibliotekoje eksponuojama 
tik dalis gausaus nuotraukų ar-
chyvo. Nuo 2006 m. V. Žemaitis 
dalyvauja šalies neįgalių fotome-
nininkų pleneruose, su Trakų ra-

jono fotografais yra dalyvavęs 
parodoje Reinės mieste (Vokieti-
ja). Jo nuotraukų rasime Trakams 
skirtuose fotografijų albumuose, 
R. Tinfavičiaus knygoje „Nuo 
Juodosios jūros iki Trakų“, rajo-
no savivaldybės svetainėje, res-
publikos ir rajono laikraščiuose. 

Žiūri į V. Žemaičio fotografijų 
parodą ir mintyse skamba poeto 
Justino Marcinkevičiaus žodžiai: 
„Pasiėmė mane laukai. / Aš nega-
lėjau nepaklusti. / Ėjau ir daina-
vau be žodžių: / žaliai, melsvai, 
rausvai, pilkai. / Tiek atspalvių ir 
tiek spalvų / tą dieną manyje dai-
navo, / tiek daug žaliavo, mėly-
navo, / rusvai tekėjo nuo kalvų!“. 
„Per mano širdį ėjo tas peizažas / 
ir atsispaudė mano atminty: / slė-
nys, kalva, pušis...“ Tokios žemės 
spalvos ir Vytauto nuotraukose. 

Parodos pristatyme dalyvavo 
jaunystės draugas, kaimo poetas 
Vytautas Vilkišius, Trakų krašto 
kultūros puoselėtoja Marija Algė 
Armalienė, kultūros namų Tiltų 
padalinio administratorė Vaiva 
Neteckienė, vytelių pynėja Ve-
ronika Ignatavičienė, Valentina 
Urbelionienė, Česlovas Rakule-
vičius. V. Žemaitį pažįsta daugu-
ma kaimo gyventojų, jis dažnas 
renginių, kaimo švenčių fotore-
porteris. Paroda, kurioje ekspo-
nuojama daugiau kaip pusšim-
tis nuotraukų, veiks iki gegužės 
pabaigos.

Elena žILINSKIENĖ
Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo 

vedėja
Autorės nuotr.

Parodos autorius Vytautas Žemaitis prie savo nuotraukų.

Viltis
Eitume tiesiai, 
tačiau kažkas trukdo,
darome vingius ir 
bjaurimės savimi.
Norisi kilti,
bet jėgų trūksta.
Dairaisi savų – 
visi svetimi.

Vienas palieki,
vienintelis, vienišas.
O ta gauja
šaiposi iš tavęs. –
Visgi padės tau
augantis mėnuo,
net juodoj naktyje
viltis tave ves. 

Tau
Tu netikėki tuo, ką aš sakau: 
„Tavęs nemyliu!
Pabodai man! Tu nemeili!..“
O koks gi aš? Aš nusivylęs.
Žodžius atsiimu.
Meldžiu atleisti, jei gali...

Juk be tavęs aš būčiau niekas. 
Išgydai, rūpinies, glaudi.
Aš toks nevykėlis, paliegęs,
bet tu su manimi žaidi.

Tau noriu dovanoti šviesą.
Su manimi, mieloji, pavargai.
Aš netikiu ir netikėsiu, 
kad esame kartu mes taip ilgai...

Pradžia yra. Ir pabaiga ateis.
Esi pavargęs ir nemielas.
O būdavo – klajodavai laukais, 
draugų būry sėdėjai, šėlai.

Kai peržvelgi praėjusius metus,
kas padaryta – ima pyktis:
negyvenai, kad pėdos liktų.
Dabar atėjo laikas vykti...

Dabar, kai jėgos senka, mąžta,
irzlus daraisi ir baugus.
Uždėjo tau likimas naštą.
Ar ją nuneši kaip žmogus?

Klausimas

Vladas DANUSAS, Raseinių r.

Turiu širdis vaikų, 
Kuriomis aš tikiu,
Ir anūkų vingiuojantį kelią.
Ir kalnelių aidus, 
Ir platybes laukų,
Žydrą kaspiną melsvo upelio.

Aš turtinga

Aldona SABONyTĖ-KAzLAUSKIENĖ
Alytaus r., Daugai

Aš turtinga esu,
Tarp melsvų debesų,
Tarp žmonių tos banguojančios jūros.
Ir nenoriu daugiau,
Kartais tik prisiglaust
Prie kažko, kada valandos niūrios.
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