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Gegužės 5-ąją visoje Eu-
ropoje minima savaran-
kiško gyvenimo diena. Sa-
varankiško gyvenimo tin-
klo iniciatyva ši diena bu-
vo įvairiai paminėta dau-
gelyje šalių. Vyko konfe-
rencijos, akcijos gatvėse, 
parodos ir kitokie rengi-
niai. Prie šių akcijų prisi-
jungė ir lietuviai. 

Integracijos keliu

Visi neįgalieji nori tų 
pačių dalykų 

Gegužės pradžioje socialinis 
tinklas facebook pasipildė šim-
tais nuotraukų, kuriose neįgalieji 
nusifotografavo rankose laikyda-
mi užrašą, kas jiems yra savaran-
kiškas gyvenimas. 

Judėti be kliūčių, kontroliuoti 
savo gyvenimą, turėti teisę į išsi-
lavinimą, dirbti, galimybė balsuo-
ti, nuvykti į kitas šalis, būti mama, 
pačiam tvarkyti savo gyvenimą – 
tai neįgaliųjų iš Graikijos, Didžio-
sios Britanijos, Prancūzijos, Ru-
munijos ir kitų šalių norai. Jų yra 
ir kur kas paprastesnių: mėgautis 
nuostabia diena, užsimauti koji-
nes ir batus... Šie žmonės nenori 
daug – tik tiek, kiek neturintieji 
negalios gali daryti be jokių apri-

bojimų. Pasidalijimas savo troški-
mais facebook‘e – tik vienas iš Sa-
varankiško gyvenimo dienos mi-
nėjimo būdų. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
iniciatyva Rotušės aikštėje visą 
gegužės 5-ąją vilniečiai ir sosti-
nės svečiai dideliame ekrane ga-
lėjo stebėti filmą apie tai, kas ne-
įgaliesiems yra savarankiškas gy-
venimas, parodos „Tapatybės iliu-
zija“ nuotraukas, taip pat VšĮ „Psi-

chikos sveikatos perspektyvos“ 
sukurtą filmą apie didelių globos 
namų uždarymą. 

Neįgalieji papasakojo, kodėl 
svarbu būti savarankiškiems ir 
ko reikia, kad jie galėtų taip gy-
venti. Kiekvienos negalios po-
reikiai yra skirtingi, tačiau iš-
vada viena – suteikus reikiamą 
pagalbą, paslaugas, priemones, 
pritaikius aplinką negalia tam-
pa ne tokia reikšminga. 

Nekurkite barjerų 
Lietuvos sutrikusio intelek-

to žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ vadovė Dana Migaliova papa-
sakojo apie savo patirtį. Moteris 
jau 38 metus augina neįgalų sū-
nų, kuriam reikia nuolatinės pa-
galbos. „Mes gyvename sūnaus 
gyvenimą. Aš galiu dirbti, nes 5 
dienas per savaitę jis būna die-
nos centre. Vakarai, savaitgaliai, 
atostogos yra mūsų atsakomybė. 

Mes visą savo gyvenimą organi-
zuojam pagal jo galimybes, pa-
gal jo sveikatos būklę. Išmokom 
ir prisitaikom, – dalijasi patirti-
mi D. Migaliova. – Esu pavargusi. 
Ir aš kartais noriu nežiūrėdama į 
laikrodį po darbo nebėgti namo, 
kad suspėčiau padaryti valgyti ir 
viską sutvarkyti.“ 

Pasak D. Migaliovos, šeimos, 
kuriose yra neįgaliųjų, labai iš-
vargsta. Į slaugymą įtraukiami 
ne tik tėvai, bet ir broliai, sese-
rys, seneliai. Tokioms šeimoms 
būtinos laikino atokvėpio pa-
slaugos. Jos turi būti teikiamos 
kompleksiškai, atsižvelgiant į 
visos šeimos poreikius. Bendri-
ja „Viltis“ yra pasiruošusi 10-
yje savivaldybių šias paslaugas 
pradėti teikti, kai sulauks tam 
finansavimo. 

„Tokiems žmonėms kaip ma-
no sūnus, reikia daugiau pagal-
bos, daugiau supratimo. Ką tik 
buvome kavinėje, tačiau nega-
lėjome pasinaudoti higienos pa-
talpomis – sutrukdė 4 laipteliai, 
– sako D. Migaliova. – Minėdama 
Savarankiško gyvenimo dieną 
kreipiuosi į tuos, kurie yra stip-
resni: nesukurkite mums barje-
rų – ne tik fizinių, bet ir emoci-
nių. Tikiuosi, kad jeigu mes šian-
dien kalbame Rotušės aikštėje, 
tie barjerai, bent jau mūsų šir-
dyse, išnyks.“

Nepritaikyta aplinka 
išstumia į užribį

Atidarant parodą kalbėjusi 
LNF prezidentė Dovilė Juodkai-
tė teigė, kad visame pasaulyje 
beveik milijardas žmonių su ne-
galia susiduria su nepritaikyta 
aplinka ir dėl to kylančiais sun-
kumais. Nepritaikyta aplinka ap-
riboja neįgalaus žmogaus sava-
rankiškumą, išstumia jį į gyveni-

mo užribį, o pritaikyta – jį išlais-
vina, skatina įtrauktį. 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų tei-
sių komiteto narys Jonas Ruškus 
atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, 
kad aplinkos prieinamumas yra 
teisė, o ne privilegija. Pasak jo, 
visiems turi būti suteikiamos vie-
nodos galimybės naudotis viešai-
siais ištekliais, o tai gali būti pa-
siekta dirbant visiems kartu – ne-

įgaliųjų organizacijoms su vals-
tybės institucijomis, o taip pat ir 
su visuomene.

Kristina Dūdonytė serga ce-
rebriniu paralyžiumi, dėl to jai 
sunku vaikščioti. Mergina teigė, 

kad judėjimo negalią turinčių 
žmonių savarankiškumą riboja  

Vilniaus miesto savivaldybėje iki gegužės 29 dienos ga-
lima apžiūrėti Švedijos instituto ir Lietuvos neįgaliųjų 
forumo (LNF) surengtą parodą „Dizainas oriam gyve-
nimui“. Parodoje eksponuojami 22 Švedijoje pagaminti 
universalaus dizaino principu padaryti gaminiai, galin-
tys suteikti žmonėms su negalia daugiau savarankišku-
mo, o jų globėjams padėti rūpintis artimaisiais. Švedijos 
instituto atstovė Sylvia Augustinson, pristatydama paro-
dą sakė: „Kiekvienas žmogus gali gyventi orų gyvenimą, 
nepaisant negalios. Visuomenės atsakomybė yra suteik-
ti jam tokį gyvenimą, padėti išvengti diskriminacijos.“ 

Aplinka visiems

Universalaus dizaino gaminiai oriam gyvenimui

Karilė Levickaitė, Henrika Varnienė su dukra ir Zigmantas Jančauskis mano, kad neįgalieji turėtų gyventi savarankiškai.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Parodos atidaryme dalyvavę neįgalieji teigė, kad savarankiškumą vis dar riboja aplinkos pritaikymo problemos.



Šilutė:
 Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi ma-
lonios kelionės įspūdžiais. 

Ankstų rytą, tik pasi-
rodžius pirmiems saulės 
spinduliams, kai dar visas 
miestelis saldžiai miego-
jo, 54 Šilutės rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
rinkosi draugijos kieme-
lyje pasiruošę pradėti 
šių metų kelionių sezo-
ną. Pirmiausia susiruošė-
me aplankyti dainingiau-
sią, grybingiausią kraš-
tą – Dzūkiją. 

Visi nekantriai lau-
kė, kada galės susipažin-
ti su nuostabiu kurorti-
niu miestu Druskinin-

Pažintis su Dzūkijos kraštu

kais, o ypač visus traukė 
vandens pramogų par-
kas. Linksmybėms ir pra-
mogoms ten buvo skirtos 
trys valandos. Čia visi už-
miršo ligas, rūpesčius, su-
grįžo į vaikystę. 

Po pramogų laukė ša-

lia esanti kavinė, išpuoš-
ta gražiausiais akvariu-
mais ir vandens takeliais. 
Po skanių pietų aplankė-
me žiemos sodą, o toli-
mesnis maršrutas vedė į 
Grūto parką, kuriame vi-
si prisiminėme netolimą 

praeitį. Dar ekskursijos 
dalyvių laukė siurprizas, 
kuris nebuvo įtrauktas į 
dienos maršrutą – Mer-
kinės piramidė. Buvome 
maloniai sutikti šios vie-
tos savininko Poviliuko, 
kuris papasakojo pirami-
dės atsiradimo paslaptis, 
klausėmės gražiai atlie-
kamų jo giesmių.

Visi keliautojai dėkin-
gi Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkei 
Laimai Dulkytei už pui-
kiai praleistą dieną, o vai-
ruotojui Arūnui Prozorai-
čiui ačiū už šiltą dėmesį 
neįgaliam žmogui.

Laukiame naujų kelio-
nių, juk sezonas jau pra-
sidėjo.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Kalvarijos neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Vil-
tis“ vadovė Laima Šipšins-
kienė su laikraščio skaity-
tojais dalijasi šiltos popie-
tės įspūdžiais.

Kalvarijos neįgaliųjų 
draugijos nariai buvo su-
sirinkę į Kalvarijos parapi-
jos salėje surengtą šventę. 
Šį kartą koncertas šiek tiek 
stulbino: pasirodė Kalva-
rijos neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Viltis“ ir... Kė-
dainių rajono neįgaliųjų 
draugijos literatų būrelis! 

Viskas prasidėjo prieš 
ketverius metus. Lietuvos 
neįgaliųjų draugija orga-
nizavo neįgaliųjų plunks-
nos brolių ir jiems prijau-
čiančių plenerą, kuriame 
ir suvedė likimas į draugę 
mus – Leokadiją Mockie-
nę, Mariją Kraipavičiūtę ir 

Kalvarija: Draugystė skleidžiasi žiedais

L. Šipšinskienę. Draugys-
tė nenutrūko. Gerbiamos 
Leokadijos iniciatyva sa-
vo susitikimą nusprendė-
me įprasminti pagerbda-
mi brangiausią žmogų – 
mamą. Sumanymas pa-
vyko, nes salė buvo pilna 
žiūrovų, netrūko plojimų, 
ypač kai suskambėjo dai-

nos, atliekamos Danguo-
lės Barauskienės ir Leono 
Mikolaičio dueto, kai pra-
virko stiprių Leono rankų 
traukoma armonika. Žavė-
jo nuostabus Betos Kače-
nauskienės sopranas.

Maloniausia tai, kad 
viskas, ką girdėjome, bu-
vo pačių kėdainiečių kūry-

ba. Romansai – L. Mockie-
nės, kuri pati ir atliko savo 
kūrinius, pasitelkusi D. Ba-
rauskienę, dainos – Gintaro 
Ražinsko. Buvo čia ir „dak-
tarė“ (Danguolė), kuri vi-
sus stengėsi išgydyti nuo 
įvairių ydų. 

Buvome maloniai nu-
stebinti gavę dovanų – 
Leo kadijos pieštų puikių 
paveikslų ir autorinę kny-
gelę bei Algirdo Ivanausko 
poezijos rinkinuką.

Sumuštinių valgymui 
neliko laiko – visi turėjo ką 
pasakyti vieni kitiems. Po 
to – bendra nuotrauka  ir – 
sudie, iki kitų susitikimų...

Esame dėkingi inicia-
torei L. Mockienei ir Kė-
dainių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkui Ri-
mantui Dubosui už šį pras-
mingą susitikimą.

Reitingas – asmens, institucijos kokybės balo tikri-
nimas, padedantis palyginti vienos rūšies objektus, 

nustatyti jų vietą vertinimo skalėje. Pagal reitingus ga-
lima suprasti, kas savo veikloje kyla arba smunka, kokį 
autoritetą turi darbuotojas ar įstaiga. Žodžiu, tai atsa-
kingas darbas, lemiantis nemažos dalies veikėjų likimus. 

Pastaruoju metu, artėjant rinkimams į Seimą, popu-
liariausi politiniai reitingai. Tačiau tose apklausose jau 
pasirodo virtinė nesuprantamų dalykų. Pavyzdžiui, ba-
landžio mėn. kompanija „Vilmorus“ skelbia, kad šalies 
Prezidentė „nukeliavo“ į trečią vietą, o pirmuoju su 44 
proc. balsų tapo apie pusantrų metų dirbęs buvęs vi-
daus reikalų ministras. Tuo pačiu laiku vykę „Baltijos 
tyrimų“ apklausos rezultatai – visiškai priešingi. Ten 
tas pats eksministras tesurinko 7,3 proc. balų. 

Beje, niekas ir nereikalauja, kad apklausos sutap-
tų. Tačiau kai skaičiai ir vertinimai nutolę it Žemė nuo 
Mėnulio, gali suabejoti jų tikrumu. Tada ir mintys dve-
jopos – kurie žinomi politikai, partijos, valstybės ins-
titucijos skęsta, o kurie laikosi paviršiuje, kurie tyrėjai 
sąžiningi, o kurie gal tyčiomis sujaukia žmonių protus. 

Svarbi ir kita medalio pusė. Politikų bei partijų po-
puliarumu visuomenėje domisi ir įvairūs užsienio vei-
kėjai. Nėra abejonės – jie stebisi tuo reitingjovalu ar-
ba už gryną pinigą ima labiausiai prie širdies esančios 
kompanijos rezultatus.

Ką jau ką, bet valstybės veikėjų garbę mokame ap-
traukti apnašomis ir negalvojame, kaip tas nuogulas 
nuvalyti, kaip susigrąžinti gerą vardą pasaulio akyse.

Nuolat esame linksniuojami dėl didžiulio išgeria-
mo alkoholio kiekio. Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) duomenimis pernai vienam šalies gyventojui (vy-
resniam nei 15 metų) teko 13,14 litrų grynojo alkoho-
lio (prieš metus šis skaičius buvo šoktelėjęs beveik iki 
15 l). Šiuos duomenis PSO gavo iš mūsų Statistikos de-
partamento ir mokesčių inspekcijos. 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, bendro-
vės Ekonominės konsultacijos ir tyrimai (EKT), agen-
tūros „Sprinter“ atlikta analizė parodė, kad toli gražu 
nesame labiausiai gerianti tauta. Daugiau kaip 2 mln. į 
Lietuvą atvykstančių turistų dažnai lauktuvių išsiveža 
šimtus tūkstančių gražaus dizaino lietuviškų butelių 
su įvairiais stipriais gėrimais. Daugelis jų vakarus pra-
leidžia irgi ne prie giros bokalo. O kiek butelaičių iške-
liauja pas mūsų emigrantus?

Estijoje, apskaičiuojant suvartoto degtinės, vyno 
kiekį vienam gyventojui, iš matematinio vidurkio at-
imama 6,8 l grynojo alkoholio įvertinus, kad būtent 
tiek suvartojo ne nuolatiniai gyventojai, o turistai. Ko-
dėl Lietuvoje tokia matematika užmiršta?

Visi žinome, kad mūsų krašte dar daug reikia pada-
ryti, kad nebūtų girtaujama, kad alkoholio negalėtum 
įsigyti ant kiekvieno kampo. Tačiau negalima pasaulio 
akyse dirbtinai rodytis, kad esame nusiritę į svaigalų 
liūną. Taip nutiko dėl kvailos statistikos, dėl pjaunamos 
šakos, ant kurios patys sėdime. 

Dauguma mūsų žmonių yra tautos tvirtybės įrody-
mas arba, kaip sakė vokiečių rašytojas F. Šileris: garbė 
jiems brangesnė už gyvenimą. Argi negalime didžiuotis 
mažai judančiu neįgaliuoju, pasiryžusiam iš aukštybių 
šokti parašiutu ir savo drąsa nustebinti pasaulį? Tokių 
pavyzdžių yra nemažai.

Per 10 metų mūsų visuomenę įsimintinais darbais 
garsinusiems asmenims įteikta 90 akcijos „Lietuvos gar-
bė” statulėlių. Viena tokių – Antanašės miestelio (Obelių 
sen.) bibliotekininkė Ritė Gernienė. Uždarius bibliote-
ką, 6 tūkst. knygų ji parsigabeno į savo kambarėlį. Per 
dieną pas ją apsilankydavo apie 20 skaitytojų. Ir taip 13 
metų. Tokios asmenybės, jų narsa ir nesavanaudišku-
mas negali nejaudinti, nes jie moka mylėti savo kraštą, 
ką bedirbtų, kaip begyventų, galvoja ne vien apie save, 
bet ir apie savo veikimo naudą šalies labui, jos garbei.

Apnašos ant garbės 
vardo

Apie tai,
kas

jaudina

Šilutiškiai Druskininkuose.

Poetinio žodžio suvienytos (iš kairės): M. Kraipavičiūtė, D. Ren-
telytė, L. Mockienė ir L. Šipšinskienė.

 Anelė Černiauskienė 
„Bičiulystei“ parašė apie 
Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos atas-
kaitinį susirinkimą.

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos nariai rinkosi į atas-
kaitinį susirinkimą. Salėje 
vos tilpo visi norintys da-
lyvauti. Susirinkimą pra-
dėjo neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lina Cvirkie-
nė. Ji pasveikino visus su 
pavasariu, su pirma žalu-
ma, su pačiais gražiausiais 
žiedais, o mamas, močiu-
tes – su Motinos diena. Po 
to pasiūlė išrinkti susirin-
kimo pirmininką ir sekre-
torių. Išrinkta susirinkimo 
pirmininkė supažindino 
su darbotvarke. Vienbal-
siai ją patvirtinus, pasi-
sakė Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė L. Cvirkienė. 
Ji perskaitė ataskaitą už 
2015 metus. Ataskaitos 
pradžioje paprašė tylos 
minute pagerbti išėjusius 
Anapilin draugijos narius, 

Marijampolė: Pristatyta veiklos ataskaita

tada išsamiai apžvelgė 
2015 metus, papasakojo, 
kiek draugiją papildė nau-
jų narių, kiek vyko tarybos 
posėdžių, kokie buvo vyk-
domi projektai, kiek buvo 
įdarbinta darbuotojų, kiek 
suteikta paslaugų neįga-
liesiems, kokios vyko vei-
klos, renginiai. Pirminin-
kė paminėjo, kad vyko ne 
vien tik projektinė veikla – 
buvo įvairių išvykų, spor-
tinių renginių, popiečių. 

Revizijos komisijos 
ataskaitą perskaitė Lilija 
Mikalina Raulušaitienė. Abi 
ataskaitos vienbalsiai įver-

tintos gerai. Po to keletą sa-
vo kūrybos eilėraščių per-
skaitė draugijos narė Jūratė 
Rubinienė. Vienas iš jų bu-
vo skirtas Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkei L. Cvir-
kienei už jos pasiaukojan-
tį darbą ir meilę žmonėms, 
kitas – visoms mamoms. 
Po jaudinančių, už širdies 
griebiančių žodžių vėl kal-
bėjo draugijos pirmininkė. 
Ji draugijos nariams įteikė 
padėkos raštus už paramą 
ir savanorišką pagalbą. Vė-
liau buvo pasveikinti visi 
draugijos nariai, kurie atas-
kaitinio laikotarpio metu 

šventė savo jubiliejinį gim-
tadienį. Jiems padovanota 
po žydinčią gėlę vazonėly-
je. Neliko be dėmesio ir ki-
ti draugijos nariai. Jie buvo 
sveikinami kiekvieną mė-
nesį per Marijampolės te-
leviziją sveikinimų koncer-
to metu. 

Renginyje pasirodė ir 
folkloro ansamblis „Gija“. 
Po pasirodymo Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė pa-
kvietė visus narius dar pa-
būti drauge, pabendrauti, 
pasikalbėti, išgerti kavos, 
arbatos, pasivaišinti rėmė-
jų dovanotomis vaišėmis. 

Akimirkos iš susirinkimo.
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Neprieinama aplinka ir 
informacija 

Apie nepritaikytos aplinkos 
sukeliamus nepatogumus kal-
ba ir Henrika Varnienė, kuri taip 
pat augina neįgalų vaiką. Ji sako, 
kad kol dukra buvo maža, dėl ne-
prieinamos aplinkos patiriamus 
sunkumus jausdavo ne taip sti-
priai, o dabar, kai jai 16 metų, vis 
sunkiau darosi kilnoti. O barje-
rų, pasak H. Varnienės, aplinkui 
dar labai daug. Net pas gydytoją 
neįmanoma patekti be kliūčių. 

Ne visiems negalią turintie-
siems prieinama ir informacija. 
Lietuvos kurčiųjų draugijos pre-
zidentas Vytautas Pivoras sako, 
kad kurtiesiems gauti informaci-
ją dar labai sunku: per mažai lai-
dų televizijoje titruojama ar ver-
čiama į gestų kalbą, ne visiems 
prieinamos gestų kalbos vertėjų 
paslaugos. Tai trukdo jiems jaus-
tis savarankiškiems, bendrauti, 
keliauti, siekti mokslo. 

Psichikos negalia 
neturėtų būti kliūtimi 

gyventi bendruomenėje 
Kęstutis Rudzinskas gyvena 

savarankiško gyvenimo namuo-
se. Anksčiau jis namais vadino 
globos įstaigą. Dabar vyriškio 
gyvenimas pasikeitė: jis bando 
dirbti, dalyvauja įvairiose veik-
lose, projektuose. Savarankiš-
ko gyvenimo namuose Kęstutis 
padedamas kitų mokosi pats ga-
minti valgyti, apsipirkti, tvarky-
tis. Jis sako, kad į globos namus 
nebenorėtų grįžti. 

Pasak VšĮ „Psichikos sveika-

tos perspektyvos“ vadovės Kari-
lės Levickaitės, iki šiol dar apie 6 
tūkst. psichikos ar proto negalią 
turinčių žmonių gyvena didelėse 
globos įstaigose. Jie savo kamba-
rius vadina palatomis, čia viskas 
yra nuspręsta už juos. Šie žmo-
nės, kaip ir Kęstutis, turėtų per-
sikelti į bendruomenę ir gyventi 
kuo savarankiškiau. Deja, pasak 
K. Levickaitės, mūsų visuome-
nėje dar yra labai daug stigmų, 
įsitikinimų, kad psichikos nega-
lią turintieji yra kitokie nei mes. 
„Žmonės su psichikos negalia gy-
vena tarp mūsų. Manyti, kad jie – 
kažkokia kita kategorija, yra klai-
da“, – teigia VšĮ „Psichikos sveika-
tos perspektyvos“ vadovė. 

Šiuo metu vyksta globos ins-
titucijų pertvarka, kurios tiks-
las – uždaryti dideles įstaigas ir 
perkelti jų gyventojus į bendruo-
menę. Tikėtina, kad per 4 me-
tus bent jau bus priartėta prie 

Dirbti, vairuoti, gyventi savo 
namuose – paprasti neįgaliųjų norai

(atkelta iš 1 psl.)

Rotušės aikštėje Vilniuje susirinkę neįgaliųjų teisių gynėjai kalbėjo, kaip svarbu užtikrinti visų žmonių savarankiškumą.

Universalus dizainas reikalingas daugeliui.

šių tikslų. 
Lietuvos neįgaliųjų forumo 

prezidentė Dovilė Juodkaitė sa-
ko, kad pas mus kol kas dar per 
daug pinigų skiriama pašalpoms, 
o ne paslaugoms plėtoti. Para-
mos sistema turėtų būti orien-
tuota į paslaugas, tada neįgalieji 
daug daugiau galėtų nuveikti pa-
tys. H. Varnienė pabrėžė: „Kiek-
vienas iš mūsų nori būti savaran-
kiškas. Jeigu neįgaliųjų nėra mo-
kykloje, jeigu jų nėra parduotu-
vėje, gatvėje, vadinasi, jiems dar 
ne visa pagalba yra suteikta.“ 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis tarsi apibendrino visų nega-
lią turinčiųjų norus: „Esame kar-
tu su jumis, esame tarp jūsų, no-
rim turėti tokias pat galimybes 
laisvai judėti, laisvai dirbti, tu-
rėti pragyvenimo šaltinį.“ 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr. 

Jurbarkas: Ir šventė,  
ir keliavo

Paskutinę balandžio die-
ną Jurbarke vyko Miesto ir 

verslo dienų renginiai. Be įvai-
rių koncertų, gatvėse šurmu-
liavo ir gausi amatininkų dirbi-
nių mugė. Kaip ir kasmet, joje 
savo gaminius rodė ir šventės 
dalyviams įsigyti siūlė Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių būrelio, vadovauja-
mo Ramintos Vaivadienės, auk-
sarankės. 

Ypač populiarūs buvo dir-
biniai iš lino – pirštinės, duo-
ninės. Kad visi gaminiai atro-
dytų patraukliai, daug triūso 
įdėjo Irma Kasparaitienė, Van-
da Bačiulienė, Regina Krikščio-
kaitienė, Janina Pranaitienė, 
Stanislava Jotautienė. Ne vel-
tui prie jų surengtos parodė-
lės užtruko Seimo nariai Bro-
nius Pauža ir Andrius Kubilius 
bei vietos verslininkas Aivaras 
Rybakovas. Už parduotus dar-
belius bus perkamos medžia-
gos kitiems rankdarbių būre-
lio užsiėmimams. Kaip sakė 
darbštuoles pagyrusi draugi-
jos pirmininkė Vida Pieniu-
tienė, moterys į būrelio užsi-
ėmimus renkasi tiesiog kaip į 
darbą, nepraleisdamos nė vie-
nos dienos. 

O po miesto šventės, jau 
gegužės 5-ąją, visas pusšim-
tis draugijos neįgaliųjų išvyko 

ekskursijon į Anykščių kraštą. 
Pačiame mieste svečius sutiku-
si anykštėnų neįgaliųjų vadovė 
Aldona Šerėnienė aprodė drau-
gijos patalpas, rankdarbių pa-
rodėlę. 

Didelį įspūdį jurbarkiečiams 
paliko aplankytas Puntukas, La-
jų takas. Na, o stipresnieji, kol 
kiti grožėjosi Šv. Mato bažnyčia 
iš apačios, užlipo į jos apžvalgos 
aikštelę, iš kur atsivėrė nepa-
kartojama Anykščių panorama. 
Juk bažnyčios bokštai yra aukš-
čiausi Lietuvoje – siekia beveik 
80 metrų. 

Angelų muziejus taip pat ne-
paliko abejingų. O kai keliauto-
jai apsilankė Arklio muziejuje, 
ne vienas ir bričkele pasivažinė-
jo po gyvenvietę. 

Nuvykus į Anykščių menų 
inkubatoriuje įrengtą COSMOS 
kambarį, galimybė pasižvalgy-
ti po Paukščių Taką, susilieti su 
kosmoso begalybe, pabūti ša-
lia žvaigždžių, paliko neišdildo-
mą įspūdį.

Atsigaivinę Kavarsko Šv. Jono 
Krikštytojo šaltinėlyje, jurbarkie-
čiai pasuko namų link. Nors ke-
lionė nebuvo trumpa ir kai kas 
gal pavargo, bet buvo verta. Kaip 
sakė kalbintos moterys, jos ne-
kantriai lauks naujų kelionių po 
nuostabią mūsų šalį. 

Onutė ČiRVinskienė

Neįgaliųjų draugijos auksarankės turėjo kuo pradžiuginti šventės dalyvius.

Šiuo metu išsėtine skleroze 
pasaulyje serga 2,5 milijono 

žmonių. Kol kas nei egzistuo-
jančiais vaistais, nei alternaty-
viosios medicinos priemonėmis 
išgydyti šios ligos nepasiseka. 
Pavyksta tik sulėtinti išsėtinės 
sklerozės vystymąsi.

Vilmantas šia liga serga jau 
25 metus. Ligos pradžioje jis 
dirbo inžinieriumi, vairavo au-
tomobilį, tačiau vieną kartą va-
žiuodamas automobiliu nebepa-
siekė namų – nepakluso koja. Te-
ko kviestis šeimos narius, kurių 
padedamas grįžo į namus. Vėliau 
dar keletą metų važinėjo skute-
riu. Juo pavykdavo įveikti net ke-
letą kilometrų.

„Gyvenu su negalia“ Konkursas

Optimistas Didžiausia palaima Vilman-
tui buvo galimybė tapyti. Ne vie-
nas jo paveikslas padovanotas 
artimiesiems, ne vienas atsidū-
rė draugų namuose. 

Ilgainiui (ypač po streso, pa-
tirto mirus motinai) liga progre-
savo – teko atgulti į lovą. Vilman-
tas nepalūžo. Ieškojo būdų, kaip 
įprasminti kasdienybę. Jo nuo-
mone, žmogus gyvena tokį gy-
venimą, kokį pats susikuria savo 
mintimis, emocijomis, poelgiais. 

Turėdamas inžinierinį išsi-
lavinimą, mielai pakonsultuoja, 
kad ir telefonu, draugus, kaip pa-
sitaisyti televizorių ar kitą bui-
ties prietaisą. Vilmantas – ais-
tringas krepšinio mėgėjas. Ne-
praleidžia nė vienų rungtynių, 
kurias transliuoja televizijos. 

Vilmantas gyvena ne vien sa-

vo rūpesčiais. Savo patarimais 
padeda žmonai tvarkyti buities 
reikalus, rūpinasi tėvuko, ku-
riam jau 85-eri metai, sveikata.

Su Vilmantu įdomu kalbėtis 
įvairiomis temomis. Mes serga-
me ta pačia liga, todėl supran-
tame, kad gyvenimas ne visada 
klostosi taip, kaip pageidaujame. 
Prieiname prie išvados, kad vis 
dėlto į šį pasaulį atėjome džiaug-
tis gyvenimu. Vilmantas kiekvie-
ną dieną randa kuo pasidžiaug-
ti: žmonos mokinių pasiekimais, 
anūkių išdaigomis, sugrįžtančiu 
pavasariu. 

Teisus buvo A. Linkolnas sa-
kydamas, kad kai kurie žmonės 
yra laimingi tiek, kiek jie laimin-
gi būti nusprendė. Nepaisant li-
kimo skersvėjų. 

Janina OžAlinskAitė 

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Šiau-
lių miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Rolanda Petronie-
nė pasidžiaugė gražia draugys-
te su Joniškio rajono neįgaliųjų 
draugijos nariais.

Šiaulių miesto ir Joniškio ra-
jono neįgaliųjų draugijų nariai 
kartu aplankė Merkinės pira-
midę, piliakalnį, Varėnos r. Pa-
naros kaime apžiūrėjo Pilnų 
namų bendruomenės koplyčią, 
dalyvavo šv. mišiose. Vykusieji 
džiaugėsi gera nuotaika ir drau-
gišku kolektyvu. 

Sušilus orams, daugelis nori 
keliauti, bet dažniausiai vienai 
draugijai sunku surinkti stip-
resnius neįgaliuosius, o susi-
vienijus kelioms organizacijoms 
galima aplankyti ir tolimesnius 
Lietuvos kampelius.

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugija  jau keletą metų vyk-
do Šiaulių miesto savivaldybės 
NVO projektus. Vienas jų – „Su-

brandinkime draugystės medį“ – 
skirtas bendradarbiavimui plės-
ti, draugystei stiprinti, dalytis 
gerąja draugijų veiklų patirtimi  
tarp Šiaulių miesto ir  apskrities 
neįgaliųjų draugijų. 

Šiauliai: Būryje visiems 
smagiau

Neįgalieji įsiamžino Merkinėje.
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Daktaras
Aiskauda

Ne visi žmonės žino, kad tam 
tikrais atvejais gali tekti at-

lyginti žalą Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biu-
džetui. Tokia žala padaroma per 
įvairią neteisėtą veiką – nusikal-
timus ar baudžiamuosius nu-
sižengimus žmogaus gyvybei, 
sveikatai, viešajai tvarkai, trans-
porto eismo saugumui, dėl kurių 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu drausti nukentėjusieji buvo 
gydomi PSDF biudžeto lėšomis. 
Pernai PSDF biudžetui buvo at-
lyginta didesnė nei 1,9 mln. eu-
rų žala.

Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) duomenimis, di-
džioji lėšų dalis išieškoma iš as-
menų, padariusių žalą kitų žmo-
nių sveikatai.

„Didžiausia žala yra padaro-
ma žmogaus sveikatai, o kartu ir 

Pradžioje pasiaiškinkime, kuo 
skiriasi pasukos nuo išrūgų. 

Mat šiuos pavadinimus nemažai 
žmonių, ypač miestiečių, linkę 
painioti. Taigi, pasukos – skys-
tis, kuris išsiskiria mušant grie-
tinėlę, kai gaminamas sviestas, 
o išrūgos – rūgpienio (t. y. rū-
gusio pieno) skystis; pastarasis 
produktas atsiranda kaitinant 
rūgpienį, kai gaminama varškė 
ir varškės sūriai. 

Taip pat reiktų atkreipti dė-
mesį ir į kitus su pasukomis su-
sijusius pavadinimus. Pieniš-
kos pasukos gaunamos mušant 
sviestą iš grietinėlės, raugintos 
pasukos yra suraugintos pieniš-
kos pasukos. 

Beje, pieno pramonė iš na-
tūralių pasukų gamina baltymi-
nį pasukų pusgaminį (taip pat 
gaminami įvairūs pusgaminiai 
kitiems maisto produktams, 
pavyzdžiui, ledams) ir varškės 
produktus, pasukų (lydytą) sūrį, 
die tines pasukas, kefyrą. 

Ir tai dar ne viskas. Dar ga-
minamos pasukos su įvairiais 
natūraliais priedais (linų sėme-
nimis, kviečių sėlenomis, avie-
tėmis, spanguolėmis, bifidobak-
terijomis (reikalingos žarnynui, 
stiprina imunitetą), kondensuo-
tos pasukos (su cukrumi ir be jo) 
bei sausos pasukos.

Pastabos:
1. Pasukose nėra skaidulų, 

todėl jas vartojant, pavyzdžiui, 
su linų sėmenimis, kviečių sėle-
nomis, gerinamas virškinimas, 
skatinamas tuštinimasis, krau-
jyje mažinama cholesterolio 
koncentracija, stabdomas rie-
balų kaupimasis. Antra vertus, 
tokie pasukų priedai padidina 
produkto maistingumą bei so-
tumo pojūtį.

2. Pasukos nuo seno nau-
dojamos gaminant įvairius pa-
dažus, užpilus, kepant blynus, 
gaminant varškėčius, virtinu-
kus, ežiukus, jų įpilama į sriu-
bas, troškinius. Raugintos pa-
sukos naudojamos salotoms ir 
šaltibarščiams kaip užpilas vie-
toj grietinės ar kefyro. Be to, pa-
sukos naudojamos ruošiant vai-

sių kokteilius, taip pat geriamos 
vienos.

3. Sausos pasukos gali pa-
keisti konditerines mieles, krak-
molą (padidina mėsos gaminių, 
pyragų, valgomųjų ledų maisti-
nę vertę ir veikia kaip tirštiklis).

4. Paprastai pasukų vartoji-
mas (dienos norma – 3 stiklinės 
pasukų) nesukelia jokių nemalo-
nių pašalinių reiškinių, nebent 
išskyrus tai, kad kai kurių žmo-
nių organizmas netoleruoja nei 
šio produkto, nei pieno. 

Cheminė sudėtis
Pasukos pagal pagrindinių 

maistinių medžiagų kiekį pri-
mena liesą pieną. Jas mūsų or-
ganizmas lengvai įsisavina; be 
to, svarbu dar ir tai, jog pasukos 
yra mažai kaloringas maisto pro-
duktas (100 g pasukų turi 33–44 
kilokalorijas). Jose rasta (apyti-
kriai): 90 % vandens (kaip ir pie-
ne), 0,5 % riebalų, 3,2 % balty-
mų, 4,7 % laktozės (pieno cuk-
raus), 0,7 % mineralinių medžia-
gų (cinko, chloro, jodo, kalcio, 
kalio, kobalto, fosforo, geležies, 
magnio), vitaminų (A, B1, B2, B6, 
C, E, H), nepakeičiamųjų amino-
rūgščių, antibiotinių savybių tu-
rinčių medžiagų, daug fosfatidų 
(ypač lecitino); pastarieji atlieka 
ypač svarbų vaidmenį riebalų ir 
cholesterolio apykaitoje.   

Paaiškinimai:
1. Fosfatidai (fosfolipidai) – 

sudėtiniai riebalai, kurių yra vi-
sų organizmo ląstelių membra-
nose; susideda iš fosforo rūgš-
ties likučio, glicerino, riebalų 
rūgščių, aldehidų, azoto jungi-
nių.

2. Aldehidas – organinis jun-
ginys, RCHO.

3. Lecitinas – organinis jungi-
nys, panašus į vašką. Ši medžia-
ga gerina riebaus maisto virški-
nimą, stabdo perteklinių rieba-
lų kaupimąsi, mažina blogojo ir 
didina gerojo cholesterolio kiekį, 
padeda organizmo ląstelių aprū-
pinimui maisto medžiagomis ir 
deguonimi. Kadangi lecitino su-
dėtyje yra cholino (svarbus ke-
penų veiklai) ir inozitolio (šios 

abi medžiagos priskiriamos B 
grupės vitaminams), lėtinami 
organizmo senėjimo procesai, 
normalizuojama odos ir plaukų 
būklė, gerinama atmintis, dė-
mesio koncentracija, mažinama 
nervinė įtampa.

Beje, lecitino taip pat turi so-
jos pupelės, alaus mielės, riešu-
tai, liesa varškė, kepenys, žuvis, 
grūdai, ankštiniai, daržovių sėk-
los ir jų aliejus. 

4. Pasukų baltymai turi kur 
kas daugiau nepakeičiamųjų 
aminorūgščių negu pieno ka-
zeinas. Todėl šiuos visaverčius 
baltymus mūsų organizmas pa-
naudoja struktūrinėje apykai-
toje (daugiausia – baltymų sin-
tezei kepenyse bei hemoglobino 
ir kraujo plazmos susidarymui).

Pagrindinės gydomosios 
savybės

n Stiprina imunitetą. Atsira-
dus maistinių medžiagų stygiui, 
žmogaus organizmas nebegali 
tinkamai reaguoti ir kovoti su vi-
rusais, bakterijomis arba grybe-
liais. Štai kodėl rudenį, žiemą ar 
pavasarį dažniau sergama per-
šalimo ir infekcinėmis ligomis. 
Vartojant pasukas (bent kasdien 
po stiklinę) mažėja rizika susirg-
ti čia paminėtomis ligomis.

n Gerina virškinimą. Niekas 
nepaneigs, kad kefyras gerina 
skrandžio ir žarnyno veiklą, ta-
čiau vartojant pasukas, naudos 
virškinimo sistemai bus netgi 
kelis kartus daugiau. Reguliariai 
vartojant pasukas ne tik pagerėja 
virškinimo organų gleivinių būk-
lė, bet taip pat atsikratoma vidu-
rių užkietėjimo. Kad būtų norma-
lizuotas žarnyno bakterijų balan-
sas, dažnu atveju pakanka varto-
ti pasukas vos 1–3 savaites. Beje, 
ypač didelę reikšmę šis produk-
tas turi ligoniams, sergantiems 
kolitu (storosios žarnos uždegi-
mu), gastritu (skrandžio gleivi-
nės uždegimu) bei kitomis skran-
džio ir žarnyno ligomis.

Pastaba: jeigu vartojant vien 
pasukas sunkiai atsikratoma vi-
durių užkietėjimo, galima kartu 
vartoti šviežiai išspaustų morkų 

sulčių. Daroma taip: sumaišoma 
0,5 stiklinės pasukų ir tiek pat 
morkų sulčių, mišinys išgeria-
mas rytą prieš pusryčius. Šiuo 
būdu gydomasi tol, kol praeina 
vidurių užkietėjimas ir 2 savai-
tes po to.

n Padeda sergant inkstų ligo-
mis. Esant nesveikiems inkstams 
atsiranda maišeliai po akims, pa-
brinksta rankos, kojos, pradeda 
kauptis druskos vidaus organų 
audiniuose ir sąnariuose. Pa-
sukos padeda iš organizmo pa-
šalinti perteklinę drėgmę, sun-
kiuosius metalus, toksinus.

Paaiškinimas: toksinai – bio-
loginės kilmės nuodai: nuodin-
gos medžiagos, slopinančios or-
ganizmo fiziologines funkcijas, 
susidarančios daugelyje bakte-
rijų, nuodinguosiuose augaluo-
se ir gyvūnuose, kai kuriuose 
grybeliuose.

n Duoda naudos sergant ma-
žakraujyste bei atsiradus kitokių 
kraujodaros funkcijų sutrikimų. 
Vartojant pasukas organizmas 
gauna reikiamą kiekį cinko, ge-
ležies, kalio, magnio. Šie minera-
lai palankiai veikia kraujodaros 
procesus, eritrocitų (raudonųjų 
kraujo kūnelių), leukocitų (bal-
tųjų kraujo kūnelių) bei hemo-
globino ląstelių lygį.

n Valo ir stiprina kraujagys-
les. Tai ypač aktualu sergant šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, cuk-
riniu diabetu, ateroskleroze. 

n Didina organizmo atspa-
rumą stresui. Vartojant pasukas 
organizme padidėja vadinamojo 
džiaugsmo hormono serotonino 
koncentracija.

PSDF biudžetui, neblaivių, smur-
tauti linkusių ir neatsakingai vai-
ruojančių asmenų. Jei prie auto-
mobilio vairo sėdęs neblaivus as-
muo sukelia autoįvykį, kuriame 
sužalojami žmonės, už jų gydy-
mą ligonių kasos sumoka PSDF 
lėšomis. Tačiau visa gydymui iš-
leista suma išieškoma iš kaltinin-
ko, o jei tai nepilnametis – iš tėvų 
ar globėjų. Jei traumas patyrusius 
nukentėjusiuosius tenka gydyti 
iš pradžių ligoninėje, vėliau gy-
dymą tęsti reabilitacijoje, žalos 
suma siekia kelias dešimtis tūks-
tančių eurų. Taigi, kaltininkas gali 
prarasti ir santaupas, ir nemažą 
pajamų dalį“, – teigė VLK Teisės 
skyriaus vedėja Vitalija Griškova.

Žala PSDF biudžetui pada-
roma ir neteisėtai pasinaudo-
jus Europos sveikatos draudimo 
kortele (ESDK) būnant užsieny-
je. Taip atsitinka, jei nedraus-

tas Lietuvoje žmogus pateikia 
kortelę Europos Sąjungos (ES) 
šalies gydymo įstaigoje ir jam 
suteikiama būtinoji medicinos 
pagalba. V. Griškova primena, 
kad nedrausti Lietuvoje žmonės  
(t. y. nustoję mokėti privalomojo 
sveikatos draudimo įmokas Lie-
tuvoje ir dėl to praradę draustu-
mą) negali naudotis kortele, net 
jei kortelėje įspaustas dar nesi-
baigęs galiojimo terminas.

Pasak V. Griškovos, žmonės 
turi nepamiršti rūpintis savo pa-
ties sveikatos draudimu, t. y. lai-
ku mokėti privalomojo sveikatos 
draudimo įmokas, kad tiek Lie-
tuvoje, tiek ES šalyse, prireikus 
galima būtų teisėtai gydytis ir 
nemokėti už tai, už ką ligonių ka-
sos sumoka PSDF lėšomis.

Pagal šiuo metu galiojančią 
tvarką, žalos išieškojimu rūpi-
nasi teritorinės ligonių kasos 

(TLK). Apie nukentėjusius ir gy-
domus asmenis TLK gauna pra-
nešimus iš policijos komisariatų, 
prokuratūrų, o antstoliai padeda 
išieškoti nukentėjusiųjų gydy-
mui išleistas ir priteistas lėšas 
bei jas grąžina į PSDF biudžetą.

Avarijos atveju žalos išieško-
jimas vyksta keliais etapais: pir-
miausia TLK darbuotojai apskai-
čiuoja žalos dydį, tuomet reiškia 
civilinį ieškinį kaltininkams arba 
teikia pretenziją draudimo ben-
drovei (jei tai draudiminis au-
toįvykis). Jei autoavarijoje su-
žalojamas žmogus, jo gydymo 
išlaidos išieškomos iš draudi-
mo bendrovės (jei automobilis 
yra apdraustas) arba iš eismo 
įvykio kaltininko (jei automobi-
lis nedraustas).

VLK atkreipia dėmesį, kad 
žalos dydis priklauso nuo gydy-
mo paslaugų, kurių išlaidos bu-

vo apmokėtos PSDF lėšomis, kie-
kio ir tuo metu galiojančių kainų.

„Jei atsitiko taip, kad asmuo 
padarė žalą PSDF biudžetui, yra 
galimybė ją savanoriškai atly-
ginti. Baudžiamosiose ar civili-
nėse bylose šalys gali susitaikyti 
ir nutraukti procesą. Jei susitai-
kyti nepavyksta, savanoriškas 
žalos atlyginimas yra atsakomy-
bę lengvinanti aplinkybė kalti-
ninkui stojant prieš teismą“, – 
teigė V. Griškova.

Pasak jos, gavus pranešimą 
dėl tokios žalos atlyginimo, gali-
ma pasirinkti: arba iš karto per-
vesti visą sumą, arba atvykti į TLK 
ir pasirašyti sutartį dėl jos atlygi-
nimo dalimis. Jei sudaroma su-
tartis, žalos atlyginimo terminas 
(ne ilgesnis kaip 5 metai) nusta-
tomas šalių susitarimu, atsižvel-
giant į jos dydį ar kitas aplinkybes.

„Bičiulystės“ inf. 

Gali tekti atlyginti žalą PSDF biudžetui 

Pasukos: stiprina imunitetą, lėtina senėjimo 
procesus, stabdo perteklinių riebalų kaupimąsi

Paaiškinimai: 
1. Serotoninas yra audinių 

hormonas; jo yra augaluose (po-
midoruose, bananuose, dilgėlių 
lapuose, graikiniuose riešutuo-
se), kai kurių gyvūnų liaukose. 
Šis hormonas svarbus nervinių 
impulsų sklidimui, kraujo kre-
šėjimui, reguliuoja kraujagyslių 
traukimąsi ir plėtimąsi, mažina 
kapiliarų pralaidumą, skatina 
žarnų judesius.

2. Kapiliarai (lot. capillaris – 
plaukinis) – smulkiausios krau-
jagyslės ir limfagyslės, tankiai iš-
sišakojusios po visą organizmą. 
Daug jų yra kepenyse, širdyje, 
inkstuose, kasoje, skydliaukėje.

n Kovoja su pertekliniais ki-
logramais. Visų pirma pasukos 
mažina apetitą bei potraukį sal-
diems ir riebiems maisto pro-
duktams. Beje, šis potraukis at-
siranda tuomet, kai organizme 
pradeda trūkti baltymų, vitami-
nų ir energijos. Jeigu pasukos 
vartojamos kasdien, tai netgi lai-
kantis pakankamai griežtų die-
tų, dažniausiai organizme neat-
siranda ryškaus, pavyzdžiui, vi-
taminų stygiaus.

n  Stabdo aterosklerozės 
prog resavimą, daro teigiamą 
poveikį sergant hipertonija ir 
reumatinėmis ligomis.

n Mažina saulės nudegintos 
odos perštėjimą ir paraudimą. 
Daromos vonios: į šiltą vandenį 
įpilami 2 litrai pasukų, vonioje 
gulima 20 minučių.

Populiariausi liaudies 
medicinos receptai

Galvos skausmas, migrena. 
Išgėrus stiklinę pasukų praeina 
kraujagyslių spazmai, nuslops-
ta skausmo pojūčiai, greitai pa-
gerėja savijauta ir grįžta dar-
bingumas.

Lėtinis bronchitas. Pasukos 
skystina gleives, padeda leng-
viau atkosėti skreplių, taip retė-
ja bei silpsta kosulio priepuoliai 
ir greičiau pasveikstama.

Hemorojus. Sergant šia liga 
prieš valgį išgeriamos 1–2 stik-
linės pasukų.

Romualdas OGinskAs

Konsultuojame, 
komentuojame
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pritaikyto viešojo transpor-
to stoka. Neįgaliojo vežimėliu 
judanti Inga Filipovič primi-
nė, kad universali aplinka rei-
kalinga ne tik neįgaliesiems, ji 
svarbi ir senoliams, mamoms 
su vaikais, dviratininkams bei 
kitiems. Pasak merginos, žmo-
nės su negalia nori būti naudin-
gi, tačiau prašo supratingumo 
ir šiek tiek pagalbos įveikiant 
nepritaikytą aplinką.

Pagelbės įveikiant kliūtis 
kelyje

Aktyvūs judėjimo negalią 
turintys žmonės vis dar susidu-
ria su nepakankamai pritaikyta 
aplinka. Neretai norint patekti į 
pastatą, kelią pastoja vienas ar 
keli laipteliai. Neįgaliajam ten-
ka ieškoti pagalbininko, o tai 
žemina ir menkina jo pasitikė-
jimą savimi. Parodoje prista-
toma nešiojama, sulankstoma 
rampa. Ši rampa yra pakanka-
mai lengva ir kompaktiška, kad 
kaskart kur nors keliaujant bū-
tų galima ją pasiimti su savi-
mi. Taip pat labai svarbu, kad 
110 cm ilgio rampa gali padėti 
įveikti ne tik nepritaikytus šali-
gatvių bortelius, bet ir ne vieną 
laiptelį. Rampa yra gruoblėta, 
todėl vežimėlis nenuslys. De-
ja, ji netinka skuteriais judan-
tiems žmonėms. 

Palengvins kasdienybę
Dažnai sunkiai judančio ar 

visai nejudančio artimojo prie-
žiūra pareikalauja daug jėgų ir 
laiko. Parodoje pristatoma Šve-

dijoje sukurta dušo ir tualeto 
kėdė. Ši, kaip tikina jos gamin-
tojai, turėtų palengvinti higie-
nos procedūras tiek žmonėms 
su negalia, tiek ir jų pagalbinin-
kams. Kėdė – su ratukais, todėl 
prižiūrintis žmogus neįgalųjį 
gali nuvežti iki reikiamos vie-
tos. Ji patogi ir saugi, turi po-
rankius, pakojį, stabdžius, gali 
būti komplektuojama su saugos 
diržu bei kitais priedais. Kėdė 
gali būti naudojama ir tiesiog 
sėdėti, tokiu atveju gali būti 
uždedami paminkštinimai sė-
dimojoje, nugaros bei poran-
kių srityse.

Suteiks daugiau 
savarankiškumo

Nemažai ligų, pavyzdžiui, 
cerebrinis paralyžius, insultas, 
sutrikdo žmogaus judesius, kal-
bą, tačiau nepažeidžia intelek-
to. Gyvenant su tokia negalia 
labai svarbu surasti būdą ben-
drauti su aplinkiniais. Tai pa-
deda užtikrinti didesnę nepri-
klausomybę.

Vienas tokių būdų – akių ju-
desiais valdoma balso atkūrimo 
sistema. Prietaisas ne tik pade-
da neįgaliajam žodžiais išreikš-
ti savo norus, nuomonę, bet ir 
gelbsti atliekant daug įvairių 
darbų. Prietaisas nešiojamas, 
todėl gali būti naudojamas ko-
ne visur: namuose ar kieme, 
lovoje ar prie pietų stalo, netgi 
mokykloje ar universitete. Nau-
dojantis šia balso atkūrimo sis-
tema žmogus neliks neišgirstas 
net ir triukšmingoje aplinkoje.

Naudojantis prietaisu gali-

ma skambinti per Skype, nar-
šyti internete bei socialiniuose 
tinkluose, rašyti elektroninius 
laiškus. Visi šie dalykai palen-
gvina bendravimą tiek su šalia 
esančiais artimaisiais, tiek ir su 
draugais. 

Prietaisą galima prijungti 
prie mobiliojo telefono. Norint 
paskambinti telefonu tereikės 
žvilgsniu pažiūrėti į reikiamus 
skaičius ir prietaisas surinks te-
lefono numerį. Taip pat nerei-
kės prašyti, kad kas nors pakal-
bėtų, nes negalintis kalbėti ga-
lės pasinaudoti prietaiso dirb-
tinės kalbos funkcija ir taip iš-
saugoti savo privatumą.

Dar viena labai svarbi šio 
prietaiso savybė – jį užprogra-
mavus galima valdyti įvairius 
namuose esančius daiktus, pvz., 
duris, šviesą, oro kondicionie-

rių, telefoną, televizorių, žais-
lus ir kt. Tai leidžia pasijusti dar 
savarankiškesniam. 

Padės orientuotis 
aplinkoje

Gerą regėjimą turinčiam 
žmogui sunku suprasti, kaip 
jaučiasi blogiau matantis ar 
aklas žmogus. Dažnai šie žmo-
nės prisitaiko prie juos supan-
čios aplinkos, tačiau kliūčių iš-
lieka. Pavyzdžiui, kaip sužino-
ti, kuriuos vaistus išgerti? Kaip 
kalendoriuje pasižymėti svar-
bią datą? 

Švedai tokioms problemoms 
spręsti siūlo lytėjimui jautrias 
garsines etiketes. Norint nau-
dotis garsinėmis etiketėmis, rei-
kia priklijuoti jas ant pasirinkto 
daikto ar net drabužio, kurį no-
rite paženklinti, įrašyti savo bal-

są į specialų rašiklį ir prilietus 
prie etiketės susieti su įrašytu 
tekstu. Kai tai yra padaryta, ra-
šiklio galu perbraukus per etike-
tę, šis balsu perskaitys etiketėje 
užšifruotą informaciją. Prietai-
sas gali įsiminti iki iki 2700 žy-
mų, kitaip tariant, galite pažy-
mėti apie 2700 daiktų. 

Sugrąžins į garsų  
pasaulį

Klausos sutrikimą turin-
čiam žmogui sunku susikalbėti 
triukšmingoje aplinkoje ar per 
atstumą. Dėl tokios negalios 
žmogus ne visada gali rinktis 
jam patinkantį gyvenimo būdą. 
Gali jaustis nesmagiai, kai nuo-
lat tenka perklausti, ką pašne-
kovas pasakė. Šiems nepatogu-
mams įveikti sukurta nemažai 
prietaisų: klausos aparatų, im-
plantų, tačiau kartais ir jų per 
mažai. Parodoje eksponuojama 
pagalbinė klausymosi sistema. 
Ji atskiria fono triukšmą ir kal-
bą, pašalina trukdančius gar-
sus ir sustiprina, išryškina bal-
są, todėl žmogus gali gyventi vi-
savertį gyvenimą, jaustis pato-
giau ne tik namuose, bet ir kie-
me, ugdymo įstaigose, masinio 
susiėjimo vietose ir kitur. Prie-
taisą specialia jungtimi galima 
prijungti prie televizoriaus ar 
muzikos grotuvo ir taip girdėti 
itin švarų garsą. Sistemą galima 
patildyti ir pagarsinti pagal in-
dividualius poreikius. Ji veikia 
su neįgaliojo naudojamu klau-
sos aparatu, implantu ir įpras-
tomis ausinėmis.

ieva JUODeikienė

Universalaus dizaino gaminiai oriam gyvenimui
(atkelta iš 1 psl.)

Pagalbinė klausymosi sistema padeda girdėti aiškiau, pašalina trukdan-
čius garsus ir sustiprina pašnekovo balsą.

Kauno miesto savivaldybės ta-
ryba pritarė Renginių organi-
zavimo Kauno viešosiose vie-
tose tvarkos aprašo pakeiti-
mams, kurių dalis buvo orien-
tuota į masinių renginių pri-
einamumą neįgaliesiems. Ele-
mentarios visų žmonių porei-
kius renginių metu užtikrinan-
čios infrastruktūros įrengimas 
iki šiol priklausė tik nuo rengi-
nių organizatorių išprusimo ir 
geros valios. Patvirtinus tvar-
kos aprašo pakeitimus, Kauno 
mieste organizuojami masiniai 
renginiai tapo draugiškesni ne-
įgaliesiems.

Neįgaliuosius vienijančios 
organizacijos masinių renginių 
organizatoriams nekelia itin 
specifinių reikalavimų, kurie 
apsunkintų renginių planavi-
mą ir eigą. Išskiriamos dvi pag-
rindinės problemos: lengves-
nis patekimas į renginio vietą 
ir neįgaliesiems pritaikytų tua-
letų įrengimas. Būtent šios dvi 
problemos tapo savivaldybės 
taikiniu. Masinių renginių or-

ganizatoriai privalės užtikrin-
ti, kad neįgaliuosius atvežan-
čias transporto priemones bū-
tų galima pasistatyti kuo arčiau 
renginio vietos, o patiems ne-
įgaliesiems ir juos lydintiems 
asmenims būtų numatyta saugi 
vieta renginio centrinėje daly-
je. Jeigu renginyje bus įrengia-
mi tualetai, renginio organiza-
torius yra įpareigotas pastaty-
ti ir neįgaliesiems pritaikytus 
tualetus. 

Kelias valandas trunkan-
čių masinių renginių metu iš-
kentėti nepasinaudojus tualetu 
yra sudėtinga. Atrodo, elemen-
taru, tačiau net ir tokie žmonių 
poreikius užtikrinantys dalykai 
kelią teisės aktuose skinasi ne 
taip greitai, kaip norėtųsi. Kau-
no visuomeninių organizacijų 
dėka miesto taryba žvelgia po-
kyčių kryptimi. Bendras tiks-
las yra sukurti patogų ir sau-
gų miestą. 

Darius RAzmisleViČiUs
Kauno m. savivaldybės tarybos narys, 

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto 
pirmininkas

„Mano vyrui nustatytas 
nuolatinės slaugos poreikis. 
Jam būtinai reikalinga funk-
cinė lova. Noriu sužinoti, kur 
kreiptis, kad ją gautume. Esu 
girdėjusi, kad už funkcines lo-
vas reikia mokėti. Gal už nau-
dotą lovą reikėtų mokėti ma-
žiau? Prašau paaiškinti, kokia 
tvarka funkcinės lovos skirs-
tomos ir kaip ilgai jų reikia 
laukti“, – domisi Marijona Pet
rauskienė iš Kauno. 

Atsako Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) Me-
todinio skyriaus vedėja Dovilė Sa-
baliauskaitė. 

Viena iš labiausiai neįgalie-
siems reikalingų priemonių yra 
automatiškai arba rankomis re-
guliuojama lova, kadangi visuo-
menės gyventojų amžius ilgėja, 
o šio proceso pasekmė yra ly-
dinčios chroniškos ligos ar neį-
galumas. 2015 m. iš TPNC teri-
torinių padalinių ir savivaldybių 
įstaigų buvo išduota 2762 vnt.  
reguliuojamų lovų, o jų metinis 
poreikis – 3130.

Asmenys aprūpinami naujo-
mis, atnaujintomis ar paramos 
būdu gautomis rankomis ar au-
tomatiškai reguliuojamomis lo-
vomis tada, kai jiems nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis arba visiška negalia, kai 
yra didelė pragulų atsiradimo ti-

kimybė. Šias priemones galima 
įsigyti TPNC teritoriniame pada-
linyje arba savivaldybės įstaigo-
je asmens gyvenamojoje vietoje.

Asmuo, sutikęs įsigyti TPNC 
teritorinio padalinio arba savi-
valdybės įstaigos siūlomą lovą, 
išskyrus gautą paramos būdu, 
sumoka į TPNC atsiskaitomąją 
sąskaitą 43 eurų įmoką už ran-
komis reguliuojamą lovą arba 72 
eurų įmoką už automatiškai re-
guliuojamą lovą. Reguliuojamo-
mis lovomis, gautomis paramos 
būdu, asmenys aprūpinami ne-
mokamai.

Labai svarbu yra grąžinti ne-
benaudojamas ar nebereikalin-
gas lovas, kadangi šios priemo-
nės, kaip ir visos judėjimo tech-
ninės pagalbos priemonės, su-
remontuojamos ir asmenims iš-
duodamos pakartotinai. Kiekvie-
na nenaudojama priemonė pail-
gina jos laukimo laiką tam neįga-
liajam, kuriam ji tikrai reikalinga.

Grąžinus rankomis arba au-
tomatiškai reguliuojamą lo-
vą praėjus ne daugiau kaip 12 
mėn. nuo lovos išdavimo asme-
niui dienos, asmeniui ar jo pa-
veldėtojams, ar asmeniui, pasi-
rašiusiam aprūpinimo techni-
nės pagalbos priemonėmis su-
tartį, grąžinama 15 eurų už ran-
komis reguliuojamą lovą arba 29 
eurų – už automatiškai reguliuo-
jamą lovą.

Atkreipiame dėmesį, kad 
grąžinus rankomis arba automa-
tiškai reguliuojamą lovą praėjus 
daugiau kaip 12 mėn. nuo jos iš-
davimo asmeniui dienos, įmoka 
negrąžinama, tačiau priemones 
asmenys privalo grąžinti, kadan-
gi tai yra valstybės turtas, be to 
jos yra labai reikalingos kitiems 
neįgaliesiems.

2015 metais asmenims pa-
kartotinai buvo išduota net 56 
procentai visų išduotų lovų.

Rankomis arba automatiškai 
reguliuojamos lovos išduoda-
mos pateikus asmens arba vie-
no iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpin-
tojų) asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą arba teisę už-
sieniečiui nuolat gyventi Lietu-
vos Respublikoje patvirtinantį 
dokumentą; dokumentus apie 
asmens deklaruotą gyvenamą-
ją vietą arba pažymą, patvirti-
nančią, kad asmuo yra įtrauktas 
į gyvenamosios vietos neturin-
čių asmenų apskaitą, jeigu šių 
duomenų nėra Lietuvos Respu-
blikos gyventojų registre; socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
tro patvirtintos formos prašy-
mą; sveikatos priežiūros įstai-
gos asmenį gydančio gydytojo 
medicininę pažymą (027/a for-
ma); specialiojo nuolatinės slau-
gos nustatymo pažymą, neįga-
liojo pažymėjimą, invalido pa-
žymėjimą.

Klausėte– 
atsakome 

Reguliuojamų lovų jau 
nereikia ilgai laukti

Aplinka visiems

Masiniai renginiai Kaune – 
patogesni neįgaliesiems

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 16 d. 
09:20 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/5 s. 10:10 „Eurovizijos“ dainų konkur-
sas 2016. Finalas. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Čikagos policija 2. N-7. 
2/13 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Teisė žinoti. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Premjera. Jos 
istorija. Moterų galia. 2 d. Gyvenimas. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Durys 
atsidaro. 00:05 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/5 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, gegužės 17 d. 
09:20 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/6 s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 
2/13 s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:20 Jos is-
torija. Moterų galia. 2 d. Gyvenimas. 
(subtitruota, kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Čikagos policija 2. N-7. 2/14 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 
19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Delfinai ir žvaigždės. 
23:15 Trumposios žinios. 23:20 Prem-
jera. Kapitonas Alatristė. N-7. 17 s. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Septy-
nios Kauno dienos. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 
13/6 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Delfinai ir žvaigždės. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Delfinai ir žvaigždės. 
(tęsinys, kart.).

trečiadienis, gegužės 18 d. 
09:20 Komisaras Reksas 13. 

N-7. 13/7 s. 10:10 Čikagos policija 2. 
N-7. 2/14 s. (kart.). 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Emigran-
tai. (kart.). 12:25 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos poli-
cija 2. N-7. 2/15 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 
Premjera. Kapitonas Alatristė. N-7. 18 
s. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 Ke-
lias į namus. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 13/7 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
protas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 
05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 19 d.
09:20 Komisaras Reksas 13. 

N-7. 13/8 s. 10:10 Čikagos policija 2. 
N-7. 2/15 s. (kart.). 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Gyveni-
mas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Premjera. Čikagos polici-
ja 2. N-7. 2/16 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 LRT forumas. 21:55 
Trumposios žinios. 22:00 Premjera. Ka-

ralystė. N-7. 23:55 Trumposios žinios. 
24:00 Istorijos detektyvai. (kart.). 00:45 
Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 13/8 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

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

13/9 s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 
2/16 s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Specialus tyri-
mas. (kart.). 12:25 Karinės paslaptys. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos poli-
cija 2. N-7. 2/17 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Klausimėlis.lt. 19:20 Brolių Grimų pasa-
kos. 19 s. Pelenė. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. Kar-
kasono žudikas. N-7. 00:25 Trumposios 
žinios. 00:30 Pinigų karta. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas 13. N-7. 13/9 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Istorijos detektyvai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Giminės. Gyveni-
mas  tęsiasi 2. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 21 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Lauki-
niai sparnuočiai. 1 d. Rudens kelionė. 
Gandrų migracija. (subtitruota). 13:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Akis-
tatos. 13 s. „Airbus“ prieš „Boeing“: ko-
va dėl pranašumo aerokosminėje er-
dvėje. (subtitruota). 14:00 Premjera. 
Daktaro Bleiko paslaptys 3. N-7. 3/7, 
3/8 s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota). 16:45 Svei-
kinimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 
18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Atila Marselis. N-7. 
(subtitruota). 00:40 Trumposios žinios. 
00:45 Pasaulio dokumentika. Laukiniai 
sparnuočiai. 1 d. Rudens kelionė. Gan-
drų migracija. (subtitruota, kart.). 01:40 
Pasaulio dokumentika. Akistatos. 13 s. 
„Airbus“ prieš „Boeing“: kova dėl prana-
šumo aerokosminėje erdvėje. (subti-
truota, kart.). 02:40 Daktaro Bleiko pa-
slaptys 3. N-7. 3/7, 3/8 s. (kart.). 04:40 
Durys atsidaro. (kart.). 05:05 Emigran-
tai. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 22 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 3 s. 09:25 Premjera. Zo-
ro kronikos. 7 s. 09:50 Aviukas Šonas 
4. 4/3 s. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 
11:00 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2016“. 12:40 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Salų 
gamtos slėpiniai 2. 2/3 d. Vankuveris. 
Gyvybės upės. (subtitruota). 13:35 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingoji Afri-
ka. 4 d. Zambezė. Gyvybės upė. (sub-
titruota). 14:30 Premjera. Agata Kris-
ti. Mįslingos žmogžudystės. N-7. 8 s. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Auksinis protas. (kart.). 
17:25 Klausimėlis.lt. (kart.). 17:40 Is-
torijos detektyvai. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas  tęsia-
si 2. 10 s. 2016 m. 21:50 Trumposios 
žinios. 21:55 Premjera. Serena. N-7. 
23:50 Trumposios žinios. 23:55 Pasau-
lio dokumentika. Paslaptingoji Afrika. 4 
d. Zambezė. Gyvybės upė. (subtitruota, 
kart.). 00:50 Pasaulio dokumentika. Sa-
lų gamtos slėpiniai 2. 2/3 d. Vankuveris. 
Gyvybės upės. (subtitruota, kart.). 01:45 
Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 
N-7. 8 s. (kart.). 03:15 Savaitė. (kart.). 
04:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:20 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 16 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(8). N-7. 08:25 Monsunas (6). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2342). N-7. 10:00 Pri-
vati praktika (2). N-7. 11:00 Dantukų fė-
ja. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 14:00 
Simpsonai (15). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (430). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(431). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (66). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (92). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus (17). N-7. 21:00 
Nuovada (46). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Apsukrios kambarinės (10). N-14. 
23:30 Kastlas (8). N-7. 00:30 Pagrindinis 
įkaltis (7). N-7. 01:25 Privati praktika (2). 
N-7. 02:15 Skandalas (17). N-14. 03:05 
Programos pabaiga.

Antradienis, gegužės 17 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
N-7. 08:25 Rezidentai (92). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2343). N-7. 10:00 Pri-
vati praktika (3). N-7. 11:00 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 12:00 
Apie mus ir Kazlauskus (17). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (10). N-7. 
13:30 Simpsonai (16). N-7. 14:00 Simp-
sonai (17). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(432). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (433). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (67). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (93). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Nuovada (47). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 D'Artanjanas ir trys muš-
kietininkai (1). N-14. 00:30 Gražuolė ir 
pabaisa (15). N-7. 01:25 Privati prakti-
ka (3). N-7. 02:15 Skandalas (18). N-14. 
03:05 Programos pabaiga.

trečiadienis, gegužės 18 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (16). N-7. 07:25 Simpsonai (17). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). N-7. 08:25 Rezidentai (93). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2344). N-7. 10:00 
Privati praktika (4). N-7. 11:00 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
12:00 Prieš srovę. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (11). N-7. 13:30 Simpso-
nai (18). N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (434). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (435). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (68). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (94). 
N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pasi-
priešinimas. N-14. 01:15 Raitelis be gal-
vos (8). N-14. 02:05 Privati praktika (4). 
N-7. 03:00 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, gegužės 19 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11). N-7. 08:25 Rezidentai (94). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2345). N-7. 10:00 
Privati praktika (5). N-7. 11:00 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
11:30 Pakartok!. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (12). N-7. 13:30 Simp-
sonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai (21). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (436). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (437). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (69). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (95). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Užsienietis. N-14. 
00:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(8). N-14. 01:30 Privati praktika (5). N-7. 
02:20 Skandalas (19). N-14. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, gegužės 20 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). N-7. 08:25 Rezidentai (95). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2346). N-7. 10:00 
Privati praktika (6). N-7. 11:00 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
11:30 Farai. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). N-7. 13:30 Simpso-
nai (22). N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (438). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (439). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (70). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ratai. 21:55 
Iksmenai. N-7. 00:00 Tariamos sužadėtu-
vės. N-7. 02:00 Užsienietis. N-14. 03:50 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, gegužės 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bi-

damanų turnyras (4). N-7. 07:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (18). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (15). 08:30 Mada-
gaskaro pingvinai (9). N-7. 09:00 Mitybos 
ir sporto balansas. 09:30 Mamyčių klu-

Pirmadienis, gegužės 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (20). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (6). 07:25 "Rožinė 
pantera" (53). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (163). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (164). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 Pagalbos skambu-
tis (kart.). N-7. 11:45 Nuo... Iki... (kart.). 
12:45 Bus visko (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (74). 14:05 "Svajonių princas" 
(75). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(95). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (96). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki.... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Mirtinas ginklas 2. 
N-7. 00:30 "Judantis objektas" (22). N-7. 
01:20 "Vampyro dienoraščiai" (17). N14. 
02:05 "Strėlė" (17). N-7. 02:50 Progra-
mos pabaiga.

Antradienis, gegužės 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (1). 06:40 "Garfildas" (2). 
06:55 "Madagaskaro pingvinai" (7). 
07:25 "Rožinė pantera" (54). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (165). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (166). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 Moterys prieš vyrus (kart.). N-7. 
12:30 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:35 
"Svajonių princas" (76). 14:05 "Svajo-
nių princas" (77). 14:35 "Juodieji mei-
lės deimantai" (97). N-7. 15:30 "Juodie-
ji meilės deimantai" (98). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Džonas Q. N-7. 
00:30 "Judantis objektas" (23). N-7. 
01:20 "Vampyro dienoraščiai" (18). 
N14. 02:05 "Strėlė" (18). N-7. 02:50 
Programos pabaiga.

trečiadienis, gegužės 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (3). 06:40 "Garfildas" (4). 
06:55 "Madagaskaro pingvinai" (8). 
07:25 "Rožinė pantera" (55). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (167). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (168). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7. 
11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių prin-
cas" (78). 14:05 "Svajonių princas" 
(79). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(99). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (100). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su cinke-
liu. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Niko. N14. 00:10 "Judantis objektas" (1). 
N-7. 01:00 "Vampyro dienoraščiai" (19). 
N14. 01:50 "Strėlė" (19). N-7. 02:35 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, gegužės 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (5). 06:40 "Garfildas" (6). 
06:55 "Madagaskaro pingvinai" (9). 
07:25 "Rožinė pantera" (56). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (169). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (170). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7. 
11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių prin-
cas" (80). 14:05 "Svajonių princas" (81). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (101). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(102). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Poseidonas. N-7. 00:05 "Ju-

dantis objektas" (2). N-7. 00:55 "Vampy-
ro dienoraščiai" (20). N14. 01:45 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 02:10 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, gegužės 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (7). 06:40 "Garfildas" (8). 
06:55 "Madagaskaro pingvinai" (10). 
07:25 "Rožinė pantera" (57). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (171). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (172). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:40 Su cinkeliu (kart.). N-7. 
11:35 Nauja legenda (kart.). 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių prin-
cas" (82). 14:05 "Svajonių princas" 
(83). 14:35 "Juodieji meilės deiman-
tai" (103). N-7. 15:30 "Juodieji mei-
lės deimantai" (104). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Tėtušiai. 23:00 Mirties upė. 
N14. 00:45 Poseidonas (kart.). N-7. 
02:25 Programos pabaiga.

Šeštadienis, gegužės 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (5) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(6) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(23). 07:05 "Robomobilis Polis" (24). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-
kai burbuliukai" (20). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (15). 08:10 "Ančiukai Duo-
niukai" (13). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(22). 09:00 "Ponas Bynas" (23). 09:30 
Karlsonas sugrįžo. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Robotukas Kodis. 11:45 Ponas 
auklė. 13:30 Pričiupom! N-7. 14:00 "Gy-
venimo šukės" (75). N-7. 16:00 Beatos 
virtuvė. 17:00 Nauja legenda. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Bitės filmas. 21:15 Tikras 
vyras. N-7. 22:55 Didingiausias filmas. 
N14. 00:40 Tėtušiai (kart.). 02:20 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (7) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(8) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(25). 07:05 "Robomobilis Polis" (26). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-
kai burbuliukai" (21). 07:45 "Sandžė-
jus ir Kreigas" (16). 08:10 "Ančiukai 
Duoniukai" (14). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio šou" (23). 09:00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 09:30 Senelis Šaltis ir vasara. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Ilgakojis Dže-
kas. 11:45 Marsas atakuoja. N-7. 13:50 
Šėtoniškasis Nikis. N-7. 15:35 Pričiu-
pom! N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Didžioji derliaus šventė. 21:35 Mylėti(s) 
smagu. N-7. 00:05 Vaško namai. N14. 
02:05 Tikras vyras (kart.). N-7. 03:30 
Programos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 16 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitri-

na. 07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (5). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (432). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (246) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Policijos akademi-
ja" (15). N-7. 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (247). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Ekspertė Džordan" (8). N-7. 19:30 Pri-
čiupom! N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 
20:30 Išgyvenk, jei gali. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Gran Torino. N14. 23:45 
Tikras teisingumas 2. Smurto banga 
(kart.). N14. 01:30 "Ekspertė Džordan" 
(8) (kart.). N-7. 02:15 "Pasiutę šunys" 
(1) (kart.). N14. 03:10 "Pasiutę šunys" 
(2) (kart.). N14. 03:50 Išgyvenk, jei ga-
li (kart.). 04:16 Išgyvenk, jei gali (kart.). 
04:40 Farai (kart.). N14. 05:05 "Kalba-
me ir rodome" (432) (kart.). N-7. 05:50 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 17 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (10). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (6). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (433). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (247) (kart.). 
N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (16). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (248). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Ekspertė Džor-
dan" (9). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Išgyvenk, jei gali. 20:30 Išgyvenk, 
jei gali. 21:00 Farai. N14. 21:30 Slėp-
kit pamerges. N14. 23:45 Gran Torino 
(kart.). N14. 01:45 "Ekspertė Džordan" 
(9) (kart.). N-7. 02:30 "Policija ir Ko" 
(10) (kart.). N-7. 03:15 "Mistinės istori-
jos" (5) (kart.). N-7. 04:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 04:25 Išgyvenk, jei gali (kart.). 
04:45 Farai (kart.). N14. 05:10 "Kalbame 
ir rodome" (433) (kart.). N-7. 05:55 Pri-
čiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, gegužės 18 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (14) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (7). N-7. 10:20 "Kalba-
me ir rodome" (314). N-7. 11:20 "Prokuro-
rų patikrinimas" (248) (kart.). N-7. 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Poli-
cijos akademija" (17). N-7. 15:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (249). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Ekspertė Džordan" (10). N-7. 
19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgyvenk, jei 
gali. 20:30 Išgyvenk, jei gali. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Išpirka. N14. 23:45 Slėpkit 
pamerges (kart.). N14. 01:50 "Ekspertė 
Džordan" (10) (kart.). N-7. 02:40 "Policija 
ir Ko" (11) (kart.). N-7. 03:30 "Mistinės is-
torijos" (6) (kart.). N-7. 04:20 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 04:45 Išgyvenk, jei gali (kart.). 
05:10 Farai (kart.). N14. 05:30 "Kalbame 
ir rodome" (314) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 19 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "44-as skyrius" (15) (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (8). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (315). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (249) (kart.). 
N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (18). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (250). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Ekspertė Džor-
dan" (11). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Išgyvenk, jei gali. 20:30 Išgyvenk, 
jei gali. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 Gyvatės lėktuve. N14. 23:30 Išpir-
ka (kart.). N14. 01:35 "Ekspertė Džordan" 
(11) (kart.). N-7. 02:20 "Policija ir Ko" (12) 
(kart.). N-7. 03:10 "Policijos akademija" 
(16) (kart.). N-7. 03:55 "Policijos akade-
mija" (17) (kart.). N-7. 04:40 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 05:05 "Kalbame ir 
rodome" (315) (kart.). N-7. 05:50 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 20 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Laukinis" (3). N-7. 09:15 "Lauki-
nis" (4). N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" 
(316). N-7. 11:20 "Prokurorų patikrini-
mas" (250) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Policijos akade-
mija" (19). N-7. 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (251). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Pasaulio profesionalų imtynės" (4). N-7. 
19:30 "Amerikietiškos imtynės" (19). N-7. 
20:30 "Amerikietiškos imtynės" (19). N-7. 
21:30 Įstatymo tarnai. N-7. 00:00 "Kortų 
namelis" (5). N14. 01:00 "Kortų name-
lis" (6). N14. 01:50 "Mistinės istorijos" 
(8) (kart.). N-7. 02:40 "Policija ir Ko" (13) 
(kart.). N-7. 03:30 Gyvatės lėktuve (kart.). 
N14. 05:05 "Amerikietiškos imtynės" (19) 
(kart.). N-7. 05:55 Pričiupom! (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 21 d. 
06:20 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:45 

Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 07:10 
"Policijos akademija" (18) (kart.). N-7. 
08:05 "Policijos akademija" (19) (kart.). 
N-7. 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pri-
čiupom! (kart.). N-7. 11:00 Pasaulio ga-
liūnų čempionų lygos etapas Austrijoje. 
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 FAI-
LAI X Riteriai II. Už garbę ir šlovę. 14:00 
"Mistinės istorijos" (19). N-7. 15:00 "Mis-
tinės istorijos" (20). N-7. 16:00 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (12). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"44-as skyrius" (16). N-7. 19:00 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 19:30 Lietuvos Su-
permiestas. 22:10 MANO HEROJUS 
Tikras teisingumas 2. Mirties angelas. 
N14. 23:55 AŠTRUS KINAS Galutinis 
tikslas. N14. 01:40 "Kortų namelis" (5) 
(kart.). N14. 02:35 "Kortų namelis" (6) 
(kart.). N14. 03:25 "Kas žudikas? Bau-
džiamosios bylos" (12) (kart.). N-7. 04:20 
Apie žūklę (kart.). 04:45 Lietuvos Super-
miestas (kart.).

Sekmadienis, gegužės 22 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pasaulio 

galiūnų čempionų lygos etapas Austrijo-
je  (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 
11:00 "BBC dokumentika. Ledo žemė" 
(4). 12:00 "BBC dokumentika. Ledo že-
mė" (5). 13:00 Savaitės kriminalai (kart.). 
N-7. 13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 16:30 Išgyvenk, jei gali 
(kart.). 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 "44-as skyrius" (17). N-7. 19:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 19:25 Peliukas 
Stiuartas Litlis. 21:00 "Pasiutę šunys" 
(3). N14. 22:05 "Pasiutę šunys" (4). N14. 
23:05 Anos Nikolės istorija. N14. 00:45 
Įstatymo tarnai (kart.). N-7. 02:55 Galu-
tinis tikslas (kart.). N14. 04:30 Peliukas 
Stiuartas Litlis (kart.). 05:50 Riteriai II. Už 
garbę ir šlovę (kart.).

LRT

TV3

LNK

BTV

bas. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Skonio 
lenktynės. 11:00 Aristokatės. 12:40 Nuo-
takos tėvas. N-7. 14:45 Mažylio atosto-
gos. 16:45 Ekstrasensų mūšis (9). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo dievai. 
Žaibo vagis. N-7. 21:55 Kapų plėšikė La-
ra Kroft. N-7. 23:50 Beverli Hilso polici-
ninkas 2. N-14. 01:50 Pabroliai. N-14. 
03:50 Programos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 22 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bi-

damanų turnyras (5). N-7. 07:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (19). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (16). 08:30 Pa-
dėkime augti. 09:00 Statybų TV. 09:30 
Virtuvės istorijos. 10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Brolis lokys. 12:40 Nuotakos tėvas 
2. N-7. 14:50 Armijoje. N-7. 16:45 Ekstra-
sensų mūšis (10). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Kelionė į Raganų kalną. N-7. 21:40 
Pranašas. N-14. 23:35 Jūros vilkas. N-7. 
01:20 Tariamos sužadėtuvės. N-7. 03:20 
Programos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Pieteris Hintjenas 2011 
metais sužinojo sergąs 
agresyviu, nepasiduo-
dančiu gydymui plaučių 
vėžiu. Šiandien, 2016-ųjų 
pavasarį, visai išsekus jė-
goms, jis sako: „Turėjau 
kelerius metus pasiruoš-
ti mirčiai, įgyvendinau 
daugelį savo planų, esu 
visiškai patenkintas. Atė-
jo laikas mano paskutinei 
skilčiai. Galėčiau tęsti ra-
šymą, bet nuo šiol mano 
dėmesys bus skiriamas ki-
tiems dalykams – kaip pa-
togiau pastatyti lovą, lai-
ku išgerti nuskausmina-
muosius – taip pat ir ma-
ne supantiems žmonėms.“

„Jeigu neįgaliųjų ir toliau nebus 
visuomenėje, jie išliks nemato-
mi. Žinoma, eiti į pasaulį nėra 
lengva, bet tai, grubiai kalbant, 
apsimoka – visuomenė tampa 
kitokia, o tie, kurie yra kitokie, 
tampa tos visuomenės nariais“, – 
viešoje paskaitoje „Žmogus su 
negalia: griauti mąstymo ste-
reotipus“ kalbėjo J. Viluckienė.

Ji negalios temą pasirinko ir 
savo disertacijai, ir gyvenimui. 
„Gyvendama su Tomu tarsi gy-
venu su negalia, – kalbėjo J. Vi-
luckienė. – Turiu jį nešioti, val-
gydinti ir prausti – padaryti už 
jį tai, ko jis pats negali. Negalia 
yra labai arti manęs, ji – mano 
gyvenimo dalis, kurią pati pa-
sirinkau prieš 12 metų. Tačiau 
viską galėčiau pakartoti.“

„Tiriant žmones, nuo ma-
žens turinčius negalią, paaiškė-
jo, kad iki tam tikro amžiaus jie 
apskritai nesuprato turintys ne-
galią, kol visuomenė į ją neparo-
dė pirštu. Vadinasi, negalia nėra 
tik kūno disfunkcijos, negalia – 
ir socialinis konstruktas. Turime 
kurti konstruktyvų ir kiek įma-
noma pozityvesnį santykį, nes 
nuo to priklauso mūsų ir mūsų 
artimųjų gyvenimo kokybė“, – 
kalbėjo J. Viluckienė.

Lektorės teigimu, visuome-
nė kuria standartus vidutiniam 
žmogui su visais normalumo 
kriterijais: jeigu vaikščioti yra 
normalu – visur įrengiami laip-
tai, jeigu normalu įskaityti smul-
kias raides, tokios jos ir bus. Ta-
čiau negalios formų gali būti la-
bai įvairių, kaip ir nukrypimų 
nuo normos.

„Mūsų visuomenė šiuo me-
tu išgyvena periodą, kai turime 
pereiti prie įvairesnio pasaulio 
ir įvairesnių žmonių matymo“, – 
įsitikinęs T. Viluckas. Anot jo, ne-
begalime skirstyti žmones į nor-
malius ir nenormalius, į sveikus 
ir nesveikus. „Šiuo metu iš princi-
po esu sveikas. Problema yra tik 

ta, kad sėdžiu, ir tai laikoma ne-
sveikata. Būtent taip yra nubrė-
žiamos tam tikros ribos, prime-
nančios Prokrusto lovos mitą, kai 
į ją netilpusiems nukapojamos 
galūnės. Kai tai įvyksta, skauda 
tiems, kurie neatitiko standarto, 
ir esantiems šalia jų, o kitiems – 
ne. Jeigu visuomenė nesugeba 
suprasti, kad žmonės yra įvairūs 
ir skirtingi, tai sukelia susiprie-
šinimą, kančią, skausmą“, – savo 
įžvalgomis dalijosi T. Viluckas.

Kliūtys, su kuriomis susidu-
ria tie, kurie dirba su neįgaliai-
siais ir kurie gyvena su negalia, 
Viluckų teigimu, visada tampa 
iššūkiais. Į kiekvieną iš jų gali-
mos dvi reakcijos – nuolat pik-
tintis, nervintis ir rėkti arba kū-
rybingai ieškoti, kaip tą nega-
lią įveikti.

„Negalia gali tapti erdve ir 
galimybe reikštis mūsų kūrybi-
niam protui, – įsitikinęs T. Viluc-
kas. – Taip, negalia taip pat yra 
iššūkis, bet tuo pačiu ji gali tap-
ti galimybe pasirodyti pačioms 
įvairiausioms mūsų savybėms.

T. Viluckas ragina neįgaliuo-
sius ir gyvenančius bei dirban-
čius su jais drąsiai eiti į visuo-
menę, kitaip ji neturės galimy-
bės keistis.

 „Australijoje, Sidnėjuje, kur 
man teko stažuotis, stebėjausi, 
kaip gerai sutvarkyta ir neįga-
liesiems pritaikyta infrastruk-
tūra, tačiau pasidomėjusi suži-
nojau, kad prieš 50 metų neįga-
lieji savo ratelius prirakindavo 
prie autobusų, taip parodyda-
mi savo teisę naudotis viešuoju 
transportu. Jie savo išsikovojo. 
Įdomiausia yra tai, kad Austra-
lija yra viena tų valstybių, kurios 
gauna daugiausia skundų iš ne-
įgaliųjų dėl jų teisių pažeidimų, 
tačiau tai rodo ne prastą jų gy-
venamąją aplinką, bet neįgalių-
jų aktyvumą ir vienybę, ko Lie-
tuvoje dar trūksta“, – vyrui pri-
tarė J. Viluckienė.

Standartų visuomenė turi keistis

Viktorija VAŠKYTĖ „Pajūrio naujienose“ apie publicisto Tomo 
Vilucko ir jo žmonos, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių 
studijų centro lektorės dr. Jolitos Viluckienės susitikimą su žmo-
nėmis, gyvenančiais su negalia ir greta jos.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Senjorų ir suaugusiųjų asmenų 
su negalia užsiėmimuose iš viso 
dalyvauja 253 senjorai ir neįga-
lieji. 1 asmeniui skiriami 8 už-
siėmimai, kurių trukmė – viena 
akademinė valanda (45 min.).

Plaukimo užsiėmimuose da-
lyvauja ir 42 vaikai su negalia 
(7 grupės po 6 vaikus) iš Klai-
pėdos miesto „Medeinės“, „Li-
torinos“ ir „Svetliačiok“ specia-
liųjų mokyklų. Vienam vaikui 
skiriama 10 užsiėmimų, kurių 
trukmė – taip pat viena akade-
minė valanda.

„Medeinės“ mokyklos di-
rektorės Elenos Knyzaitės tei-

gimu, priemonė labai pasitei-
sino. „Juk dauguma vaikų iš-
vis tik pirmą kartą turi galimy-
bę plaukioti baseine. Pradžio-
je netgi buvo šiek tiek baimės, 
bet vaikams apsipratus – daug 
laimės. Kai kurie treneriai, da-
lyvaujantys užsiėmimuose, net 
nesulaikė ašarų“, – teigė moky-
klos direktorė.

Užsiėmimai vyksta jau nuo 
balandžio 1 d. Jų kaina – sim-
bolinė. Didžiąją dalį jos apmoka 
Klaipėdos miesto savivaldybė. 

Plaukimo užsiėmimai „Gin-
taro“ sporto centro baseine tę-
sis iki liepos mėnesio.

Klaipėdoje – užsiėmimai baseine

„Vakarų eksprese“ rašoma, kad Klaipėdoje pirmą kartą pradė-
ta vykdyti visuomenės sveikatos rėmimo priemonė „Užsiėmi-
mai baseine“, kurios metu senjorai, suaugę ir vaikai su negalia 
už simbolinį mokestį Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro baseine 
dalyvauja plaukimo užsiėmimuose.

Paskutiniai Pieterio patari-
mai – apie mirtį, bendravimą su 
mirštančiuoju, gyvenimą, atsis-
veikinimą su šeima ir bičiuliais. 
Paskaitykime juos.

Netinkamos temos
Taip, nejauku kalbėti su li-

goniu. Niekada nesakykite jam: 
„Laikykis! Tu privalai tikėti ir ko-
voti!“ Vargšas greičiausiai ir taip 
kovoja iš paskutiniųjų, o jeigu 
ne – tai jo pasirinkimas.

„Tai baisu, man liūdna, pra-
šau, nemirk!“ – kartą pasakė ma-
no dukra. Švelniai paaiškinau 
jai, kad su faktais nepasiginčy-
si. O mirtis tokia yra, ginčai – be-
prasmiški.

„Tu įveiksi ligą! Viskas įma-
noma!“ – neverta taip sakyti. Ne-
tikra viltis – tai ne vaistai. Pa-
deda tik geros chemoterapijos 
priemonės ir nuskausminamieji.

„Atsirado netradicinių vaistų, 
apie juos visi kalba...“ – tokių žo-
džių nenoriu girdėti. Net jei kaž-
kur egzistuoja stebuklingi vaistai, 
jų vertė ir artimųjų pastangos jų 
rasti – tai tokia didžiulė kaina, kad 
būtų pernelyg egoistiška to imtis. 
Juk vis tiek šansai – lyg loterijoje.

„Perskaityk štai šį Biblijos 
puslapį, tai tau padės“. Toks pa-
tarimas žeidžia. Jei ligoniui rei-
kės dieviškos pagalbos, jis pasi-
kalbės su kunigu.

Ir prašau – neraudokite į ra-
gelį! Išsiverkite, nusiraminkite, 
paskui skambinkite. Ne visi li-
goniai moka kontroliuoti savo 
emocijas, jūs raudomis priver-
site gailėtis savęs.

Apie ką kalbėti?
Apie laimingų metų nuoty-

kius. Prisimeni, kaip mes tada? 
O, taip, buvo puiku.

Apie medicininius reikalus. 
Prie lovos prikaustytą ligonį la-
bai domina liga, gydytojai.

Padėkite jam spręsti tech-
ninius dalykus. Prieš išeinant – 
tiek reikalų, papildomos rankos 
ir galva tikrai pravers.

Demonstruokite ligoniui vie-
nintelę emociją – laimę, taip ne-
sukursite naujų problemų.

Ligonio pareigos
Būk laimingas. Jei neišbrisi 

iš depresijos, tai ir artimieji bus 
nelaimingi.

Sutvarkyk visus reikalus. Aš 
daug metų laukiu mirties, to-
dėl gerai pasiruošiau, ta pra-
sme, kad nesu nepakeičiamas. 
Šeimoje, aišku, niekas nepakeis, 
bet darbe galima rasti pamainą.

Būk realistas. Jau sakiau, vil-
tis – ne vaistas. Bendravimas 
su gydytojais turi būti pragma-
tiškas. Aš jiems sakiau, kad ga-
li bandyti su manimi bet kokius 
eksperimentinius vaistus, gal-
būt tokiu būdu gaus naudingos 
informacijos ir padės kitiems li-
goniams. O aš taip atsidėkočiau 
sistemai, padovanojusiai man 
penkerius papildomus metus 
(mažiausiai, dar nežinau, kiek 
gyvensiu).

Ruoškis blogiausiam. Onko-
logė, ištyrusi mano plaučių nuo-
trauką, pasakė įtarianti vėžį – 
abiejose pusėse, visur. Padėjau 
ragelį, papasakojau vaikams. Ki-
tą dieną paskambinau į jų moky-
klas, savo advokatui, notarui. Po 
10 dienų biopsija patvirtino dia-
gnozę. Tačiau jau laimėjome 10 
dienų. Patikėkite, bus tiek rei-
kalų, kad kiekviena diena bus 
labai brangi.

Kaip paaiškinti vaikams
Turiu tris vaikus – dvylikos, 

devynerių ir penkerių metų. 
Taip, augti be tėvo – blogai, bet 

aš liksiu jų DNR, jie galės žiūrė-
ti mano konferencijas youtube, 
skaityti mano knygas.

Ne kartą jiems aiškinau: 
manęs nebebus. Kažkada. Gal 
negreitai, gal labai greitai. Bet 
juk visi mirsime. Tai – gyveni-
mo dalis.

Išmokiau vaikus plaukioti, 
važiuoti dviračiu, šaudyti, vir-
ti valgį, keliauti, statyti pala-
pines. Jie kalba keliomis kal-
bomis. Jie greitai mokosi, kaip 
ir jų tėvas.

Eutanazija
Džiaugiuosi, kad gyvenu Bel-

gijoje. Ši šalis leidžia savanoriš-
kai numirti mirtinai sergantiems 
ligoniams ir tiems, kurie dėl li-
gos patiria didžiulių kančių. Tie-
sa, pirmuoju atveju pakanka vie-
no gydytojo pritarimo, antruo-
ju – išklausoma trijų gydytojų ir 
psichiatro nuomonė.

Toks buvo ir mano tėvo pa-
sirinkimas. Jis mirė ketvirtadie-
nį, prieš Velykas. Su juo buvo ke-
li šeimos nariai. Procedūra pa-
prasta ir neskausminga. Pirma 
injekcija jį užmigdė, kita – su-
stabdė širdį.

Tai geras būdas mirti. Aš su-
pratau, kad kada nors norėsiu 
numirti lygiai taip, kaip tėvas, 
nors tada dar buvau sveikas.

Mane stebina, kad tik nedau-
gelis šalių įteisino eutanaziją, o 
kitose leidžiama kentėti ligo-
niams, kurių kūnai pamažu yra. 
Ypač tai aktualu onkologiniams 
ligoniams.

Klinikos, kur aš guliu, per-
sonalas yra puikus. Neturiu kuo 
skųstis. Esu dėkingas visiems 
mano draugams už džiaugsmą, 
kurį jie man suteikė, tai palai-
kė manyje gyvenimą ir moty-
vaciją.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Belgų programuotojas: 
prieš mirtį sutvarkykite 

savo gyvenimą

Pieteris Hintjenas.

Šiais metais „Eurovizija“ gali 
džiaugtis ir negirdintys euro-
piečiai – konkursas verčiamas į 
gestų kalbą. „Eurovizija“ su ver-
timu į gestų kalbą transliuojama  
11-oje šalių. Lietuvos kurtie-
ji „Euroviziją“, verčiamą į gestų 
kalbą, gali stebėti per LRT Kul-
tūros kanalą. Maža to, viena iš 
konkurso vertėjų – lietuvė. Kad 

įgytų teisę versti „Euroviziją“ į 
tarptautinę gestų kalbą, Laura 
Valytė turėjo dalyvauti konkur-
se. Ji varžėsi su 40 kitų klausos 
negalią turinčiųjų ir pateko tarp 
9 geriausių. Į gestų kalbą verčia-
mi ne tik tikslūs pasisakymai, 
bet ir pačios dainos. Tai darant 
stengiamasi perteikti ir žodžius, 
ir nuotaiką. Verčiant dainas pa-

sitelkiama improvizacija, plasti-
ka, veido kalba. 

Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos prezidentas Vytautas Pivo-
ras sako: „Kas sieja kurčiuosius 
ir „Euroviziją“? Girdintieji gali 
girdėti, o kurtieji gal pamatyti 
ir pajausti muziką. Muzika mus 
vienija.“

„Bičiulystės“ inf. 

„Eurovizija“ prieinama ir kurtiesiems
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

pavasarinės viltys

Atsukau aš pavasariui veidą –
Kaipmat liūdesį sielos ištirpdė,
Širdį vėl atlapoti man leido,
Paukščių klegesiu dangų pripildė.
 
Retušavo delčia nakties taką,
Kad ateitų svajonės ir viltys.
Vienišų vakarų jau pakako –
Noriu vėlei plasnoti ir kilti.
 
Įsileisiu linksmumą ir juoką –
Tegul alma tarytum šaltinis.
Lizduos klega gandrai susituokę.
Liūdesys mano šis – paskutinis!

pavasario gyvybė

Ant pavasario takų
Skruzdėlytės bruzda,
Grįžę paukščiai iš pietų
Suka savo gūžtą.
 
Mėlynuoja pakraščiais
Dangaus lopinėliai,
Vabaliukai ir vabzdžiai
Kelia puotą vėlei.
 
Širdyje jausmų pūga
Siaučia, suka, šoka
Ir pasiverčia staiga
Lietumi – ji moka.
 
Kiek daug saulės akyse!
Visus noris glausti,
Šia pavasario dvasia,
Šiluma apsiausti.

pavasario lietus

Kai pavasaris skleidžia žiedus
Ir nokina kekes pumpurų,
Lyg varpeliai nuaidi lietus,
Perlais byrantis iš debesų.
 
Gurkšnį įkvepiu ryto svaigaus –
Ir nušvinta palaima diena.

Siela tiesiasi ligi dangaus
Ir nušvinta kertė kiekviena. 
 
Nusišypsau žiliems debesims –
Lai apsnūdusią žemę prikels.
Mintys vėlei šėlios, nenurims,
Kol eilėm naujomis pasibels.

pavasario naktis

Švelnus vėjelis glosto
Ilgų plaukų sruogas
Ir glaudžia tau prie skruosto –
Tu išbučiuoji jas.
 
Lyg muzika pažyra
Akių kalba švelni.
Išbalansuoja tylą
Vilnis manoj širdy...
 
Naktis tokia svajinga:
Mėnulis, aš ir tu!
Jaučiuosi ypatinga,
Kai mes abu kartu.

Želmuo ir akmuo

Visą dieną merkia
Želmenėlį žalią –
Saulei atsimerkus,
Rugys galvą kelia.
 
Skalbia akmenėlį
Lietūs visą dieną –
Net kai mato mėlį,
Šalta jam vis viena.
 
Akmeny gyvybės
Mes nebesurasim,
Jo kančios beribės
Niekad nesuprasim.
 
Širdis akmeninė
Tyliai skausmą kenčia,
Nes kieta krūtinė
Parversta ant menčių.

Danutė RUseCkAJA
Vilnius

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo ru-
brikas: „Aplinka visiems,“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Jau laikas pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratą!

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

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

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

Klevas – mūsų vaikystės me-
dis, į kurį leisdavome iš lan-

ko strėles ar iš laidynių svaidė-
me akmenis. Visais ginklais įvei-
kę klevo viršūnę, ieškodavome 
aukštesnių medžių. 

Ateidavo eilė beržui, kuris 
nors ir linktelėjęs bei pasviręs 
nuo gyvenimo vėjų, atrodė dvi-
gubai aukštesnis. Permetę per jį, 
eidavom į pušyną ant kalno, kur 
augo aukštos pušys ir eglaitės. 
Strėlės pasiekdavo tik apatines 
šakas. Pušys ramiai sau mojavo, 
susipynusios lyg rankomis žalių 
šakų vainiku. Žvelgėme į žydrą 
dangaus tolį, o pačioje viršūnė-
je tupėjo paukščiai. Piktai krank-
sėjo kranklys, šių žalių kepurių 
valdovas, retkarčiais tekdavo ir 
šiam miško karaliui pakilti nuo 
pušies vainiko, išskleisti spar-
nus ir skristi žaliuojančia miško 
jūra tolyn nuo mūsų, vaikiščių, 
paleisto iš laidynės akmens. Ta-
da bėgome pasigirti draugams. 

Sykį iš Rimanto laidynės pa-
leistas akmuo pataikė į pačią 
aukščiausią pušies viršūnę, kur 
tupėjo krankliai. Vienam kliu-
vo, sužeistas ėmė kristi žemyn! 
Tačiau prie žemės, kur vos vos 
jo nepačiupome, staiga išsklei-
dė sparnus ir nusklendė jauno-
mis eglaičių viršūnėmis, kilo vis 
aukštyn ir kranksėjo, tarsi barda-
mas mus už sudrumstą ramybę. 
Draugai tikėjo tokiu mūsų pasa-
kojimu ir netikėjo. Ir tuoj pat siū-
lė eiti išbandyti laidynę: parodyk, 
parodyk, kad nemeluoji... 

Taip visi trys, apsiginklavę lai-
dynėmis, prisirinkę akmenų, pa-
traukėme pievomis tolyn už kai-
mo ganyklų į tyrų pusę, kur turėjo 
perėti vanagas – didžiausias kai-
mo nusikaltėlis ir plėšrūnas, nu-
sinešęs ir sudraskęs mūsų vištą. 

– Šį pavasarį irgi pagavo mū-
sų didelį viščiuką prie kluono, – 
atsiliepė Stasys. – Aš pats ma-
čiau, kaip nuskrido į tyrų pusę, 
tikriausiai nunešė vaikams. 

Dažnai matydavome vana-
gus, skraidančius už kaimo ga-
nyklų. Kur jis perėjo, kur jo liz-
das buvo, iš mūsų trijų niekas 
nežinojo. Tyruose pakako liū-
nų, akivarų, neprieinamų vietų. 
Seni žmonės pasakojo, kad šito-

Vanago kerštas 
je vietoje anksčiau buvęs ežeras, 
o dabar užakęs, čia perėjo daug 
įvairių paukščių. Todėl ir ma-
tydavome vanagus sukant ratą 
po rato aplink medžių viršūnes. 
Dažniausiai kada vanagai suka 
ratu, jie medžioja ar ieško gro-
bio. Pastebėję ką tinkamesnio, 
kaip akmuo krinta žemyn, kūnu 
apsvaigina auką, nagais, snapu 
įsikimba ir nusineša į saugesnę 
vietą, kur laukia jaunikliai. 

Priėję arčiau tyrų, kur prasi-
dėjo linai, kur turėjo būti vana-
gų lizdų, sustojome, pasislėpė-
me krūmuose ir ėmėme laukti. 

Vėjas vidurdienį ėmė stiprėti, 
pradėjo pūsti vis šaltesniais gū-
siais, dangumi ridendamas de-
besų kalnus. 

Aš mačiau, kaip plaukia fan-
tastiški laivai su pakeltomis 
burėmis, vėjas per dangų veja 
skriejančius raitelius su švie-
čiančiomis galvomis, kol nauji, 
dar gražesni pasakų bokštai uži-
ma jų vietą. Čia ir karalaitė skrie-
ja apsisiautusi baltu debesėliu, 
pražygiuoja keistų keisčiausi 
žvėrys, liūtai, devyngalviai slibi-
nai nuplaukia vienu vieninteliu 
laivu. O štai baisingi milžinai ro-
poja keturpėsti, pečiais į kalnus 
įsirėmę, ir, rodos, tuoj padalins 
per pusę debesį ugnim žėruo-
jančiu kalaviju. 

– Žiūrėkite, žiūrėkite! – su-
šukau. 

Aukštai pasirodė vanagas, 
plačiai išskleidęs sparnus. Su-
ko ratu, naguose kažką laikė, gal 
kurmelį, paukštį ar kiškutį. 

Aukštai sklendžiančio va-
nago negalėjome įžiūrėti prieš 
saulę. Tik jam nusileidus į liz-
dą išgirdome vanagiukų cypsė-
jimą. Ilgai neteko laukti, štai ir 
pats plėšrūnas pakilo iš lizdo ir 
nuskrido. Pritilo ir paukštyčių 
čypsėjimas. 

– Na kaip, pradėsime? – pa-
klausiau draugų. Arčiau prie liz-
do prieiti negalėjome, aplinkui 
tyvuliavo liūnas, žvilgėjo saulė-
je vandens akiduobės. 

Gudrus tas vanagas – susi-
suko sau lizdą taip toli, kad nie-
kas negalėtų prie jo prieiti. Ta-
čiau nežinojo, kad mes turime 
gerus ginklus. 

– Kuris pradėsime? Po kelis 
šūvius leisime? 

– Po tris, – sukomandavo Ri-
mantas. Pirmasis jo paleistas iš 
laidynės akmuo praskrido pro 
šalį. Antrasis irgi, trečiasis kliu-
dė tik šakas. 

– Leisk man! – šūktelėjo Sta-
sys. – Aš jam parodysiu, kaip mū-
sų viščiukus draskyti. 

Taip keisdami vienas kitą, 
svaidėme akmenis į vanagų liz-
dą. Atstumas buvo didokas. Jeigu 
kuris akmuo ir atsimušė į šakas, 
tai vanagų lizdo taip ir nepasie-
kė. Mūsų karingumas priblėso, 
akmenys baigėsi, o vanagai ir to-
liau galės draskyti kaimo vištas. 

Ką daryti? Kai buvo atėjęs ei-
gulys matuoti ganyklos, pasako-
jo, kaip jo sūnus lipo į vanagų liz-
dą, kibirą ant galvos užsimovęs. 
Jį, priartėjusį prie lizdo, vanagai 
pradėjo pulti, sparnais bei na-
gais kapojo kibiro dugną. Kibire 
pramušė net skylių... O mes jokio 
kibiro neturime, be to, ir per liū-
ną eiti baisu, 

– Leiskit man, – pašoko Ri-
mantas. – Duokit paskutinę 
bombą. 

Paėmė paukščio kiaušinio di-
dumo akmenį ir įstatęs jį į laidy-
nę, pradėjo sukti virš galvos. Mes 
žiūrėjome į medžio viršūnę, ka-
da tas akmuo pataikys į vanagų 
lizdą. Tik staiga bomba išsprū-
do iš jo laidynės – smūgis man 
į galvą, ir viskas aptemo akyse. 

– Užmušiau, užmušiau? – ėmė 
šaukti Rimantas. Atsigavęs pama-
čiau palinkusį prie manęs iš bai-
mės iškreiptą brolio veidą. Stasys 
rieškučiomis sėmė upelio vande-
nį ir pylė man ant galvos. Dabar 
aš pajutau skausmą. Viskas suko-
si rausvai pilkšvoje šviesoje. 

– Petriuk, tik nesakyk mamai, 
imk peilį, – Rimantas pakišo man 
po nosim brangiausią dovaną, 
lenktinį peiliuką. Kažkada jį bu-
vo gavęs iš brolio Antano gimi-
mo dienos proga. 

Mėlyname danguje skrie-
jo balti debesys. Viršuje plau-
kė ir plaukė keisčiausių formų 
didžiuliai milžinai ir dar dides-
ni kalnai, toliau panašūs jau į 
žmones, tik be rankų, be kojų. Ir 
kaip tikrame kare viskas griuvo, 
keitėsi, vertėsi, sukosi, liejosi ir 
plaukė tolyn... 

Petras zABitis
Kaunas

Vakaras senvagėje.Ar ne gražuolė? Stanislavos Juozapaitytės nuotr., 
Panevėžys

8 psl.2016 m. gegužės 12–18 d., Nr. 19 (1308), „Bičiulystė“


