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Pritaikytas būstas judėji-
mo, apsitarnavimo funk-
cijų sutrikimų turintiems 
neįgaliesiems – tai ne tik 
savarankiškumo garan-
tas, bet ir galimybė kuo il-
giau išlikti namų aplinko-
je, išsaugoti ryšius su ar-
timais žmonėmis. Tokios 
galimybės kasmet sulau-
kia apie pustrečio šimto 
neįgaliųjų. Vis dėlto dėl lė-
šų stokos pagerėjusiomis 
gyvenimo sąlygomis gali 
pasidžiaugti tik trečdalis 
prašymus pritaikyti būstą 
pateikusių neįgaliųjų. So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministrės patvirtintame 
naujajame būsto pritaiky-
mo neįgaliesiems tvarkos 
apraše 2016–2018 me-
tams numatytos naujo-
vės turėtų užtikrinti, kad 
šios paslaugos pirmiau-
sia būtų suteiktos tiems, 
kam jų labiausiai reikia, 
o valstybės skiriami pini-
gai naudojami taupiai ir 
apgalvotai. 

Vilnietis verslininkas Jus-
tas Džiugelis įgyvendino 
savo svajonę – iššoko pa-
rašiutu iš 4 km aukščio. 
Vyriškis sako, kad šis fak-
tas turėtų būti įregistruo-
tas Lietuvos rekordų kny-
goje, nes tai pirmas kar-
tas Baltijos šalyse, kai pa-
rašiutu šoka tokią sunkią 
negalią turintis žmogus ir 
dar iš šiek tiek aukščiau 
nei įprasta. 

Integracijos keliu 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Rugsėjo mėnesį Ženevoje, 
Jungtinių Tautų (JT) būs-
tinėje, Neįgaliujų reika-
lų komitetas (Komitetas) 
peržiūrėjo prieš 3 metus 
pateiktą Lietuvos ataskai-
tą apie JT Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos įgyvendi-
nimą mūsų šalyje, taip pat 
išklausė neįgaliųjų NVO 
siūlymus ir suformulavo 
mūsų šaliai klausimus. 
Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
forumo (LNF) prezidentės 
Dovilės Juodkaitės, Komi-
teto iškelti klausimai pa-
rodo, kad problemų dar 
esama.

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Būsto 
pritaikymas 

neįgaliesiems: 
pokyčių 
nedaug, 

bet jie labai 
svarbūs

Aktualijos

Svaresnis neįgaliųjų 
atstovų balsas

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento (NRD) Programų stebė-
senos ir kontrolės skyriaus vy-
riausiosios specialistės Kristi-
nos Žebrauskienės teigimu, į 
naująjį būsto pritaikymo apra-
šą sudėta viskas, nuo ko būsto 
pritaikymas prasideda ir kuo 
baigiasi. Šiuo aprašu privalės 
vadovautis NRD, savivaldybių 
administracijos ir savivaldybė-
se sudarytos būsto pritaikymo 
neįgaliesiems komisijos, į kurias 
įeina ir neįgaliųjų asociacijų de-
leguoti atstovai. Beje, naujajame 
apraše jiems suteiktos didesnės 
galios – be neįgaliųjų atstovo 
parašo šių komisijų sprendimai 
nebus laikomi teisėtais. Tačiau ir 
iš pačių neįgaliųjų atstovų tiki-
masi didesnio aktyvumo komi-
sijų darbe. Pasak K. Žebrauskie-
nės, dabar yra įvairių techninių 
galimybių (filmavimas, fotogra-
favimas išmaniaisiais telefonais, 
planšetėmis ir pan.), leidžian-
čių objektyviai įvertinti situaci-
ją net ir neįgaliojo vežimėliu ju-
dančiam, todėl į trečią ar penk-
tą aukštą patekti negalinčiam 
komisijos nariui. 

Specialia įranga galės 
naudotis ir kiti 

Kai Justas skambino para-
šiutininkų klubams ir pasakojo 
apie savo norą iššokti su para-
šiutu, jis sakė: „Įsivaizduokite, 
kad jums reikėtų šokti lyg su ap-
alpusiu žmogum.“ Taip vaizdžiai 
vaikinas apibūna savo kūno ga-
limybes – dėl įgimtos raumenų 
atrofijos jis judina tik plaštakas. 
Be to, situaciją dar šiek tiek sun-
kina tai, kad dėl žiemą persirgto 
plaučių uždegimo jam yra įves-
tas tracheostominis vamzdelis. 
Žinoma, nė vienas parašiutinin-
kų klubas, su kuriais J. Džiugelis 
kalbėjo, nesutiko rizikuoti leistis 
su juo. Tačiau, pasak Justo, kai už-
sidaro durys, atsiveria langas – 

taip ir jam atsitiko. Užsimezgė 
ryšiai su instruktorium Robertu 
Rezgevičium, o jis buvo pažįsta-
mas su portugalų parašiutizmo 
čempionu Mario Pardo, kuriam 
neįgaliųjų šuoliai – ne naujiena. 
Tiesiog reikia specialios įran-
gos, padedančios pritvirtinti kū-
ną prie instruktoriaus, su kuriuo 
leidžiamasi tandemu. M. Pardo 
pasakoja, kad Portugalijoje neį-
galieji atvažiuoja parašiutu leis-
tis ir grupėmis, tai nėra joks ypa-
tingas įvykis. 

Minėta įranga – tai diržų sis-
tema, padedanti stabilizuoti kū-
ną ir saugiai nusileisti. Justas 
džiaugiasi, kad nuo šiol ši įranga 
bus ir Lietuvoje. Verslininko ku-
riamas Baltijos ugdymo centras 
ją įsigijo, todėl jei kiti neįgalie-
ji sumanys išbandyti šuolį para-
šiutu, taip pat galės pasinaudoti 
šia įranga. 

Justas sako, kad negalia nega-
liai nelygi – vienokios galimybės 

Ruošiamasi svarstymui 
pavasarį 

LNF prezidentė D. Juodkai-
tė primena, kad kiekviena šalis, 
ratifikavusi JT Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, įsipareigoja po 2 me-

Jungtinės Tautos prašo daugiau 
duomenų apie neįgaliuosius Lietuvoje

LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė Jungtinių Tautų Neįgaliujų teisių komitete 
pristatė negalią turinčiųjų situaciją Lietuvoje.

tų pateikti ataskaitą apie tai, ko-
kia pažanga pasiekta ją įgyvendi-
nant. Kadangi Konvenciją ratifi-
kavome 2010 m., ataskaita buvo 
pateikta 2012 m. JT Neįgaliųjų 

Justas Džiugelis sako, kad padėti įgyvendinti svajonę padėjo šauni bendra-
minčių komanda.

Kristina Žebrauskienė susirinkusiems neįgaliųjų organizacijų vadovams pri-
statė naująjį būsto pritaikymo aprašą. Aldonos Milieškienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Neseniai minėjome Socialinio darbuotojo dieną. 
Gal kiek pavėluotai, tačiau sveikinu visus sunkiai, 

bet labai prasmingai dirbančius socialinius darbuo-
tojus ir viltingai tikiu, kad ne atsitiktinė, o nuosekli 
ir kompleksiška jūsų pagalba ateis ir į šeimų, augi-
nančių negalią turinčius vaikus, namus. 

Noriu pasidalyti tikra, nors ir neįtikinama istori-
ja. Taip šią istoriją, kai ją papasakoju valdžios žmo-
nėms, įvardija pastarieji.

Nuo praėjusių metų vasaros iki šių metų birželio 
labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ šeimas, au-
ginančias negalią turinčius vaikus, kvietė į psichoso-
cialinės reabilitacijos stovyklas. Kiekvieną pirmadie-
nį atvykdavo nauji aštuoni negalią turintys vaikai ir 
juos lydintys šeimos nariai, dažniausiai mamos. Sto-
vyklų programos vyko įvairiose vietose, tačiau ilgiau-
siai užsibuvome Druskininkų „Saulutėje“ – visą žie-
mą, iki pat birželio. Į stovyklas stengėmės pakvies-
ti tas šeimas, kurios gyvena atokiai ir jose augantys 
vaikai nesulaukia jokios pagalbos ar paslaugų. Sykį 
mums paskambino viename rajone dirbanti sociali-
nė darbuotoja, kuri nuoširdžiai prašė į stovyklą pri-
imti mamą su 17 metų sūnumi. Berniukui, kai jam 
buvo treji, diagnozuotas vaikų cerebrinis paralyžius 
ir nustatyta sunki negalia, slaugos poreikis. Tuomet 
medikai mamai pasakė, kad berniukas nevaikščios 
ir nekalbės, todėl stengtis dėl jo neverta. „Nieko ne-
bus iš to vaiko“, – tokie žodžiai likę mamos atminty-
je. Tėvai, kaip mokėdami, mylėjo ir rūpinosi vienin-
teliu sūnumi, vasaromis išveždavo į kiemą, o kitais 
metų laikais, saugodami nuo drėgmės ir šalčio, lai-
kydavo namuose. Tiesa, berniukas nuo 7-erių metų 
yra įrašytas į artimiausio miestelio mokyklos moki-
nių sąrašus, bet niekada jos nelankė ir net nėra joje 
buvęs. Pirmaisiais mokymosi metais, kaip pasakojo 
mama, keletą kartų berniuką buvo aplankiusi mo-
kytoja, bet pasakė, kad jai toli važiuoti, o atvykimo 
neapmoka, ir daugiau nebepasirodė. Mama, vis pri-
simindama gydytojų vertinimą, tyliai ir kantriai glo-
bojo savo sūnų, nepyko nei ant likimo, nei ant tų, ku-
rie juos paliko nežinioje. 

Tik atsitiktinumas lėmė, kad nauja socialinė dar-
buotoja, ėjusi lankyti šeimos, neturinčios socialinių 
įgūdžių, pateko ne į tuos namus. Toji darbuotoja ir 
pranešė mums atradusi „paslėptą“ vaiką. Berniukas, 
nors niekada sunkiai nesirgęs, bet dėl savo prigimti-
nės būklės negalintis nei judėti, nei kalbėti, yra smul-
kus ir nesveria nė 30 kilogramų. Nuoširdžioji soci-
alinė darbuotoja pasirūpino, kad mama su sūnumi 
seniūnijos transportu būtų atvežti į stovyklą ir par-
vežti atgal. Berniukui tai buvo bene pirmoji tokia to-
lima kelionė ir tikrai pirmoji ne į ligoninę. Nuo pirmų 
mūsų susitikimo akimirkų Saulius (berniuko vardas 
pakeistas) negalėjo atsistebėti pasikeitusia aplinka, 
naujais veidais, garsais, spalvomis. Nauji, iki šiol nie-
kada nepatirti įspūdžiai ir neišgyventos emocijos taip 
paveikė berniuką, kad jis atsisakė net vandens, kurį 
geria iš kūdikiams skirto buteliuko, o ir maitinamas 
iš jo kūdikiams skirtu maistu. Paklausus, kodėl Sau-
liukas taip maitinamas, mama atsakė, kad medikai 
patarė – kad vaikas neužspringtų. Ji dar paminėjo, 
kad tai buvo seniai, kai sūnui buvo 3-eji. Nuo to lai-
ko prabėgo 14 metų, tačiau niekas niekada nepasi-
rūpino ir net nepasidomėjo, kaip sekasi Sauliui ir jo 
tėveliams. Ir tik netyčia pas juos užsukusi socialinė 
darbuotoja atrado vaiką. 

Tikiu, kad jos nuoširdus rūpestis ir šiandien apgo-
bia berniuko namus, kad ji išklauso daug metų neišsa-
kytą mamos širdgėlą, padrąsina ją nebijoti pažinti sa-
vo sūnų ir leisti jam, kiek jėgos leidžia, savarankiškėti. 

Ši situacija parodo vis dar paplitusią nuomonę, 
kad vaiko negalia nėra priežastis padėti šeimai, nes 
šeima „gauna pajamas“ – vaiko negalės (šalpos) ir 
slaugos pensijas. Visu kitu turi rūpintis pati šeima 
taip, kaip moka ir išmano.

Aušra StAnčikienė 

(Ne) gali būti 

Apie tai,
kas

jaudina
Kupiškis: Gerosios dienos – laukimo, 

susitikimų, kūrybosKupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos darbo terapijos 
klubo nariai gerosiomis 
vadina tas savaitės dienas, 
kai visi renkasi savo drau-
gijos būstinėje į užsiėmi-
mus. Pirmadieniais drau-
gijos salėje darbuojasi vy-
telių pynėjai, o trečiadie-
niais – rankdarbių mėgė-
jos. Abiejų būrelių vado-
vė Valentina Staniulienė 
šmaikštauja, kad jai ir ki-
tos dienos pilnos užsiėmi-
mų, kadangi reikia dairy-
tis idėjų, kaupti medžiagas 
užsiėmimams, bendrauti 
su kitais kūrėjais, moky-
tis iš gudresniųjų.

Darbo terapijos klubo 
veikla itin džiugina kūry-
bingus draugijos narius. 
Viena iš jų – Lina Statkaus-
kienė, begalinės kantry-
bės, kruopštumo, natūra-
lios estetinės pajautos auk-
sinių rankų meistrė. Ko ji 
imasi, tas puikiai sekasi, 
viskas dailu, viskas dera, 
išbaigta. Lina tapo paveiks-
lus, rajono kaimų biblio-
tekose prieš kelerius me-
tus buvo surengta jos dar-
bų personalinė paroda. Ji 
puikiai mezga, neria, jos 
spalvingos pirštinės ir ko-
jinaitės buvo kaip mat iš-
graibstytos šiemetėje „Tau, 
Vilniau!“ mugėje, pati Lina 
juokiasi, kad tik vieną at-
likusią „punčekėlę“ namo 
parsivežė. Ji siuvinėja atvi-
rukus, tokius subtilius, lyg 
ažūrinius, perregimus, vi-
si, kurie pamato, žavisi, už-
siprašo jiems sukurti. Lina 

prisipažįsta dabar turinti 
suspėti tokių tris dešim-
tis padaryti, reikės skubė-
ti, mat jai neįdomu tokius 
pat daryti, reikia kitaip, vis 
savaip...

Šiomis dienomis rank-
darbių būrelio narės 
lanksto popierinę gulbę, 
kai kurių jau ir pirštai nu-
kentėję, aptvarstyti, mat 
tai kruopštus darbas, kur 
ir aštrių akių, ir adatos rei-
kia. Visos moterys lanks-
to baltus popierėlius, Li-
na juos sutvirtina, „susiu-
va“ eilutėmis, ir taip gulbė 
stiebiasi, auga...

Prieš kurdamos šią 
gulbę, būrelio lankytojos 
darė suvenyrines dėžutes, 
vazeles, pieštukines, do-
vanų maišelius. Šių reikės 
metų pabaigoje, kai drau-
gija ruoš kalėdines dova-
nėles nevaikštantiems or-
ganizacijos nariams pra-
džiuginti. Tokių dovanėlių 
teks suruošti arti keturių 
dešimčių.

Kai baltoji popierinė 
gulbė bus pabaigta, būre-
lių vadovė V. Staniulienė 
jau sumaniusi imtis dar-
belių iš šiaudų. Dar mote-
rys primena Linai paieš-
koti ko nors įdomesnio in-
ternete, nes ji mėgsta ten 
panaršyti.

„Smagi ta diena, kai 
čia visos susieinam, nebe-
žinia, kaip reikėtų gyven-
ti, jeigu nebūtų draugijos, 
mūsų būrelių, visų bičiu-

lių“, – sako Valentina, ir jai 
pritaria visos salėje besi-
darbuojančios moterys: 
Adelė Matekonienė, Nijolė 
Laužikienė, Palma Purkė-
nienė, Vanda Supko, Lina 
Statkauskienė, Zita Staniu-

Visas darbštuolių būrelis ir jų vadovė Valentina Staniulienė 
(antra iš kairės)

Šilutė: Neįgalieji vietoje nerimsta
 Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė papasakojo apie 
daug įspūdžių dovanojan-
čias išvykas.

Pagaliau vasaros karš-
čius pakeitė auksinis ru-
duo – gražus metų laikas, 
kai ant stalo puikuojasi 
naujo derliaus skanumy-
nai: uogos, obuoliai, gry-
bai, kai pamatai savo va-
saros darbų rezultatus. 
Tačiau yra tokių žmonių, 
kuriems viso to mažai, jie 
nenustygsta vietoje, nori 
gamtos, kelionių. Viena iš 
jų – Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Laima Dulkytė. Per šią va-
sarą ji surengė ne vieną ke-
lionę po Lietuvos gražiau-
sias vietoves. Pirmininkės 
pavyzdžiu seka ir mūsų 
draugijos ilgaamžiai – 80, 
90 metų sulaukę draugi-
jos nariai. Jie džiaugiasi ga-
lėdami ištrūkti iš mūrinių 
„inkilėlių“ ir pasidalyti sa-
vo mintimis, rūpesčiais su 
draugais, pažįstamais, pa-
miršti slegiančią vienatvę, 
pasižvalgyti po gražėjan-
čią Lietuvą. 

Prieš keletą dienų 87 

draugijos nariai (vos til-
po dviejuose autobusuo-
se) lankėsi Lietuvos jūrų 
muziejaus delfinariume. 
Čia stebėjome 9 delfinų ir 
3 merginų linksmą pasi-
rodymą, visi buvome su-
žavėti delfinų proto, jų ge-
bėjimo bendrauti su žmo-
nėmis. Norėjosi, kad ma-
lonios akimirkos tęstųsi 
ir tęstųsi.

Gavę teigiamos ener-
gijos, pasukome Kretin-
gos link į „Vienkiemio“ so-

dybą, čia susipažinome su 
senovės rakandų muzieju-
mi, vaikščiojome beždžio-
nių tiltu per Akmenos upe-
lį, pietavome senovinėje 
karčemoje. 

Prieš keletą savaičių 
buvome išvykę į ekskur-
siją po Rusnės salą, po 
Nemuno deltos regioninį 
parką. Rusnė ranka pasie-
kiama, bet kai pavažinė-
jome, pasirodė, kad mes 
visai nepažįstame gražio-
sios salos. Čia susipaži-

nome su nendrių, baida-
rių gamintojais, lankėmės 
žuvies apdirbimo vietose, 
vaišinomės rūkyta žuvi-
mi, garsi žolininkė Viole-
ta Baužienė supažindino 
su žolelių gydomosiomis 
galiomis, gėrėme skanią 
arbatą, pačiame regioni-
niame parke mūsų laukė 
garuojanti gardi žuvienė. 

„Turistai-keliauninkai“ 
nerimsta ir toliau laukia 
kvietimų dar šį rudenį pa-
keliauti.

lė. Vytelių pynėjų ir rank-
darbių būreliuose užsiė-
mimus lanko dvi dešimtys 
Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos narių.

Valius DOMAntAS
Autoriaus nuotr.

Pirmadieniais darbuojasi vytelių pynėjai.

Šilutiškiai aplankė Klaipėdos jūrų muziejaus delfinariumą.
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Ukmergė:

Derliaus šventėje –  
ir neįgaliųjų darbeliai

  Regina Vinckienė parašė 
„Bičiulystei“ laišką, kuriame pa-
pasakojo apie derliaus šventę 
Ukmergėje. 

Ukmergėje vykstanti der-
liaus šventė jau tapo tradici-
niu rudenišku renginiu. Miesto 
centras virsta seniūnijų kieme-
liais, kurie su išmone papuošti 
gražiausiomis, didžiausiomis, 
įdomiausiai išaugusiomis dar-
žovėmis. Miestelėnams didelė 
pramoga, kai gali pasivaikščio-
damas pigiau nusipirkti žiemai 
reikalingų produktų. 

Be to, šventėje žmonės ga-
li pasigrožėti įvairiais rankdar-
biais, suvenyrais, o taip pat ir įsi-
gyti jų. Šioje mugės dalyje daly-
vavome ir mes, Ukmergės rajo-
no neįgaliųjų draugijos nariai, 
įvairių būrelių dalyviai. Šiemet 
norinčiųjų pristatyti savo dar-
bus atsirado nemažai: darbš-
čiųjų rankų būrelio vadovė Dai-
vutė Ališauskienė, rankų darbo 
juvelyrikos būrelio narės Vanda 
Rokienė, Augustina Rafinbergie-

nė bei dizaino ir siuvimo būrelį 
lankančios moterys. Dalyvauti 
šventėje mus pakvietė Ukmer-
gės miesto seniūnė Zita Pečiu-
lienė, kuri parūpino vietą pala-
pinėje, kadangi teko slėptis nuo 
smarkaus ir gausaus rudeninio 
lietaus. Pakalbintos moterys 
džiaugėsi pardavusios po kele-
tą suvenyrų ir papildžiusios sa-
vo biudžetą. 

Dalyvauti šventėje patiko, 
kadangi sulaukėme dėmesio sa-
vo darbeliams. Pasijautė ir artė-
jančios žiemos nuotaika – bu-
vo parduotos riešinės, šalikai, 
kepuraitės. Neliko abejingų ir 
draugijos moterų iš karoliukų 
suvertiems darbeliams – vėri-
niams, sagėms, apyrankėms. Šių 
darbelių išmokė savanorė Jurgi-
ta Klevinskienė. 

Krentančių klevo lapų mar-
gumas praėjusį savaitgalį pa-
dovanojo ne tik rudenėjančią 
nuotaiką, bet ir norą toliau sma-
giai dirbti būreliuose, dalyvauti 
draugijos veikloje. 

 Kretingos rajono neįgaliųjų 
draugijos narė B. Zenkevičienė 
laiške „Bičiulystei“ papasako-
jo apie kretingiškės sporto pa-
siekimus. 

Šeštadienį, kai mieste šur-
muliavo moliūgų šventė, Kre-

Pergalė įkvėpė siekti 
daugiau

Kretingos rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Džeralda Streckienė lai-
mėjo pirmą vietą tarptautiniame 
kultūrizmo čempionate. 

Gerados Girtavičienės nuotr. 

tingoje vyko 40-asis tarptauti-
nis tradicinis kultūrizmo čem-
pionatas. Toks renginys Kre-
tingoje surengtas pirmą kartą. 
Varžybose dalyvavo Lietuvos, 
Estijos, Rusijos sporto atstovai. 
Kai rajone atsiranda naujų spor-
to klubų, tai rodo, kad atėjo lai-
kas pradėti organizuoti naujų 
entuziastų būrį. Varžybose da-
lyvavo tiek vyrai, tiek moterys. 
Sunkus darbas ir užsispyrimas 
į šį čempionatą atvedė Kretin-
gos rajono neįgaliųjų draugi-
jos narę Džeraldą Streckienę. Ji 
savo svorio kategorijoje laimė-
jo pirmą vietą ir iškovojo teisę 
dalyvauti Kaune vyksiančiame 
turnyre Pasaulio taurei laimėti. 
Šios varžybos, kuriose dalyvaus 
sportininkai iš Amerikos, Kana-
dos, Paragvajaus, Irano, Indijos, 
Didžiosios Britanijos, Olandijos, 
Slovėnijos, Rusijos, bus sureng-
tos spalio 10 d. 

Deja, norint tinkamai ats-
tovauti Lietuvai iškyla įvairių 
problemų, ypač finansinių, bet 
D. Streckienė nenuleidžia ran-
kų ir tikisi sėkmingai dalyvau-
ti turnyre. 

Į Lietuvos neįgaliųjų draugiją 
(LND) susirinkusiems neįgalių-
jų organizacijų vadovams prista-
tydama naująjį aprašą, K. Žeb- 
rauskienė priminė, kad būstai 
gali būti pritaikomi (minimaliai 
pertvarkomi atsižvelgiant į bū-
tinuosius neįgaliųjų poreikius) 
tik labai ryškių, ryškių ir viduti-
nių judėjimo bei apsitarnavimo 
funkcijų sutrikimų turintiems 
asmenims, kuriems nustatyta 
slauga arba techninės pagalbos 
priemonių poreikis. 

10 metų terminas 
taikomas ne visada 
NRD specialistės teigimu, 

naujajame apraše išliko nuosta-
ta, kad suaugusiam neįgaliajam 
būstas pritaikomas kartą per 10 
metų. Tačiau ši taisyklė turi ke-
letą išimčių. 10 metų laukti ne-
reikės, jeigu vietoj pritaikyto įė-
jimo į būstą kaip laikina priemo-
nė neįgaliajam bus skirtas laiptų  
kopiklis. Minėtas terminas ne-
privalomas ir tais atvejais, kai po 
būsto pritaikymo ryškiai pablo-
gėja neįgaliojo sveikatos būklė ir 
jam prireikia papildomo pritai-
kymo, pvz., „gervės“, mobilaus 
keltuvo ar pan. Tačiau, pabrėžia 
K. Žebrauskienė, svarbu įsidė-
mėti, kad tokiu atveju papildo-
mai gali būti pritaikomas tik tas 
pats, o ne kitas būstas.

10 metų termino galima ne-
laukti ir būstą pritaikant 7–24 
metų neįgaliesiems. Pasak NRD 
specialistės, vaikui augant, kei-
čiasi jo poreikiai, todėl natūra-
lu, kad turi keistis ir būsto pri-
taikymas. Tačiau K. Žebrauskie-
nė primena, kad visų šių išimčių 
tikslingumą savo sprendimu tu-
ri patvirtinti būsto pritaikymo 
komisija. 

Būstą pritaikant daugiabu-
čiuose namuose išlieka reikala-
vimas, kad bendro naudojimo 
patalpose atliekamiems didelės 
apimties darbams (pvz., įren-
giant keltuvą) pritartų daugiau 
kaip pusė (51 proc.) namo gy-
ventojų. NRD specialistė perspė-
ja, kad tam tikrų reikalavimų pri-
valu laikytis ir pritaikymo dar-
bus atliekant būsto viduje. Pa-
vyzdžiui, tvarkant sanitarinius 
mazgus, vietoj numatyto įrengti 
trapo dušui negalima statyti du-
šo kabinos – sunkios negalios ar 
vežimėliu judantiems neįgalie-
siems ja neįmanoma pasinau-
doti. Ypatingais atvejais, kai esa-
mų sanitarinių mazgų pritaiky-
ti neįmanoma (tai aktualiausia 
didžiųjų miestų senamiesčiuo-
se paveldo saugomiems stati-
niams) apraše numatyta gali-
mybė pirkti mobilias vonias bei 
mobilius tualetus. 

Būsto pritaikymo eilėje – 
nauji prioritetai 

Naujasis aprašas numato ki-
tą eilių sudarymo tvarką. Nuo 
2016 m. bus sudaromos 2 būs-
to pritaikymo laukiančiųjų eilės. 
Į pirmąją bus įtraukiami neįga-
lieji, turintys labai ryškių (slau-

gomi) ir ryškių (judantys neįga-
liojo vežimėliais) judėjimo ir ap-
sitarnavimo funkcijų sutrikimų, 
į antrąją – vidutinių (vaikštan-
tys su ramentais, vaikštynėmis 
ir pan.) judėjimo ir apsitarna-
vimo funkcijų sutrikimų turin-
tys asmenys. 

Pasak K. Žebrauskienės, su-
darant kiekvieną eilę iš esmės 
keičiasi ir prioritetų išdėstymas. 
Pirmiausia būstas bus pritaiko-
mas dializuojamiems asmenims, 
kuriems nustatytas slaugos po-
reikis. Šiems žmonėms galimy-
bė išeiti iš namų yra gyvybiškai 
būtina – dializės centruose, į ku-
riuos jie privalo atvykti, proce-
dūros atliekamos 3 kartus per 
savaitę. 

Antrasis prioritetas numa-
tytas besimokantiems neįgalie-
siems. Beje, jų amžius neriboja-
mas. Išimtis padaryta tik profe-
sinės reabilitacijos dalyviams. 
Jiems pirmenybė nesuteikiama, 
nes šie mokslai gali trukti trum-
piau nei būsto pritaikymas.

Tretieji prioritetų sąraše – 
dirbantys neįgalieji, išskyrus 
tuos, kurie yra sudarę savano-
riškų darbų atlikimo sutartis. 

Savivaldybėms – nauja 
lėšų skirstymo tvarka
Ne viena savivaldybė yra 

kreipusis į NRD dėl nepakanka-
mo joms skiriamų lėšų kiekio. 
Ypač sudėtinga padėtis buvo di-
džiuosiuose miestuose. Štai Klai-
pėdoje būsto pritaikymo laukia 
80 neįgaliųjų, o per metus pritai-
komi tik 8–10 būstų. Ilgos eilės 
ir sostinėje. 

Situacija turėtų pasikeisti 
įvedus naują išlaidų planavimo 
tvarką. Pasak K. Žebrauskienės, 
valstybės skirtas lėšas (atskai-
čius neįgaliųjų asociacijų atsto-
vams skirtus 2 proc.) padalinus 
iš pritaikymo laukiančių būstų 
skaičiaus, bus nustatyta vienam 
būstui pritaikyti skiriama pini-
gų suma. Savivaldybės iki sau-
sio 1 d. turės pateikti duomenis, 
kiek žmonių laukia eilėje. Juos 
padauginus iš vienam būstui ap-
skaičiuotos pinigų sumos ir bus 
nustatytos savivaldybėms ski-
riamos lėšos. K. Žebrauskienė 
perspėja, kad NRD galės parei-
kalauti iš savivaldybės adminis-
tracijos pateikti būsto pritaiky-
mo laukiančių asmenų sąrašus. 
Bandymai dirbtinai pailginti są-
rašus nebus toleruojami. 

Įvedus naują lėšų paskirs-
tymo tvarką būstų pritaikymo 
eilės didžiuosiuose miestuose 
turėtų sumažėti. K. Žebrauskie-
nės teigimu, modeliuojant pa-
gal naują formulę Kaunas turė-

Būsto pritaikymas  
neįgaliesiems: pokyčių nedaug, 

bet jie labai svarbūs
tų gauti daugiau lėšų negu pra-
šė, Vilniui tektų 70 proc. prašo-
mų lėšų. 

Keičiasi valstybės ir 
savivaldybių lėšų dalis

Vieno būsto pritaikymo iš-
laidoms iš valstybės biudže-
to numatyta skirti ne didesnę 
kaip 130 bazinių socialinių iš-
mokų (BSĮ) dydžio sumą (nuo 
2017 m. sausio 1 d. – 111 BSĮ 
sumą). Apskaičiuojant maksi-
malias būsto pritaikymo asme-
nims, turintiems labai ryškių ir 
ryškių judėjimo ir apsitarnavi-
mo funkcijų sutrikimų, išlaidas, 
į jas neįtraukiamos įvairaus ti-
po keltuvų (liftų) pirkimo (ar-
ba gamybos) ir įrengimo išlai-
dos. Jeigu būsto pritaikymo iš-
laidos viršija masiniu nekilnoja-
mojo turto vertinimo būdu nu-
statytą būsto mokestinę vertę 
(tai ypač aktualu šalies pakraš-
čiuose įsikūrusioms savivaldy-
bėms), sprendimą dėl jo pritai-
kymo darbų finansavimo dydžio 
priims komisija.

K. Žebrauskienė atkreipė dė-
mesį į dar vieną naujovę. Esant 
kelioms būsto pritaikymo dar-
bų alternatyvoms (pvz., įėjimas 
į būstą gali būti įrengiamas per 
laiptinę arba per balkoną), bus 
atliekami mažiausiai kainuo-
jantys būsto pritaikymo darbai. 

Nuo 2016 m. prasideda per-
einamasis laikotarpis, kai prade-
damas didinti savivaldybių indė-
lis į būsto pritaikymo neįgalie-
siems programą. Dabar pritai-
kant būstus labai ryškių ir ryškių 
judėjimo ir apsitarnavimo funk-
cijų sutrikimų turintiems neįga-
liesiems iš valstybės biudžeto 
skiriama 80 proc. reikalingų lėšų 
sumos, o savivaldybės prisideda 
20 proc. Nuo kitų metų ši pro-
porcija keičiasi: valstybės lėšos 
sudarys 70 proc. (bet ne daugiau 
nei 130 BSĮ), o savivaldybės – 30 
proc. 2017–2018 metais šis san-
tykis bus: 60 proc. valstybės (ne 
daugiau kaip 111 BSĮ) ir 40 proc. 
savivaldybės lėšų. Būstus pritai-
kant vidutinių judėjimo ir apsi-
tarnavimo funkcijų sutrikimų 
turintiems neįgaliesiems nusta-
tyta proporcija (ne daugiau kaip 
50 proc. – valstybės, ne mažiau 
kaip 50 proc. – savivaldybės lė-
šos) nesikeis. 

Savivaldybėms tai bus ne-
menkas iššūkis, tačiau, pasak 
K. Žebrauskienės, jau ir dabar 
yra savivaldybių, kurios priside-
da didesne pinigų suma nei nu-
matytoji, o kitos būsto pritaiky-
mui galės panaudoti sutaupytas 
socialinių išmokų lėšas. 

Aldona Milieškienė

Mieli „Bičiulystės“ bičiuliai, 
netrukus minėsime savaitraščio gyvavimo 25-metį. Mums 
labai svarbi Jūsų nuomonė apie mūsų laikraštį, todėl 
kviečiame Jus pasidalyti savo įžvalgomis apie „Bičiulystę“, 
prisiminti, kaip ji keitėsi ir, žinoma, papasakoti, ką Jums 
reiškia šis laikraštis. 
Jūsų laiškų lauksime savaitę, iki spalio 14 d. 

Šventėje žmonės galėjo pasigrožėti Ukmergės neįgaliųjų rankdarbiais.
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Daktaras
Aiskauda

„Aspirinas beveik padvigubi-
na išgyvenimo galimybes su-
sirgus vėžiu“, – neseniai skam-
biai pareiškė mokslininkai, at-
likę tyrimus.

Mokslininkai nustatė, kad 
net 75 proc. vėžiu sergančių 
žmonių, gėrusių paros aspiri-
no dozę, sugebėjo išgyventi 
bent penkerius metus. Na, o 
nevartojusių aspirino išgyve-
nimas siekė vos 42 proc.

Todėl aspiriną mokslinin-
kai vadina „magiškąja piliule“, 
kuri turi būti skiriama žmogui 
vos tik diagnozavus žarnyno, 
skrandžio, gerklės ar kasos vė-
žį. Anksčiau atlikti tyrimai ro-
do, kad aspirino vartojimas 
padeda ir prostatos, krūties 
ar plaučių vėžiu sergantiems 
pacientams.

Martinas Frouws, vadova-
vęs tyrimui, kurio metu buvo 
stebėti net 14 tūkstančių su-
augusių, sakė: „Aspirinas yra 
pigus, todėl tai turės didelę 
įtaką sveikatos priežiūros sis-
temai ir pacientams.“

Leidono universiteto me-
dicinos centro tyrimo duome-
nys sekmadienį buvo pristaty-
ti ir Vienoje vykusiame Euro-
pos vėžio kongrese. Profeso-
rius Nadiras Arberas jo metu 
sakė: „Aspirinas gali būti ma-
giškąja piliule, nes jis padeda 
išvengti išeminės širdies ligos, 
Alzheimerio bei vėžio. Tai yra 
trys didžiausios šio tūkstan-
tmečio „rykštės“.

Tiesa, kongrese dalyvavu-
si Jungtinės Karalystės moks-
lininkė Aine Makartny perspė-
jo, kad aspirinas gali turėti ir 
neigiamą poveikį, netgi su-
kelti vidinį kraujavimą, todėl 
vėžiu sergantys pacientai ne-
turėtų jo vartoti nepasitarę su 
gydytoju.

Praėjusią savaitę amerikie-
čių mokslininkai taip pat pra-
dėjo tyrimą, kurio metu bus 
stebima 3 tūkstančiai mote-
rų. Krūties vėžiu sergančios 
dailiosios lyties atstovės var-
tos aspiriną, siekiant sužino-
ti, ar jis padidina išgyvenimo 
rodiklius.

Mokslininkų komanda iš 
Bostono tikisi, jog pacienčių, 
sergančių krūties vėžiu, išgy-
venimas padidės iki 50 pro-
centų.

M. Frouws perspėja vėžiu 
sergančiuosius, kad jie nepul-
tų vartoti aspirino, kol nėra 
gauti ir patvirtinti visi tyrimų 
rezultatai.

„Bičiulystės“ ir www.
technologijos.lt inf.

Aspirinas – 
stebuklingas 
vaistas nuo 

vėžio?Ferodeficitinė anemija (lie-
tuviškai – geležies stokos 

mažakraujystė) yra liguista or-
ganizmo būsena, pasireiškianti 
raudonųjų kraujo kūnelių (eri-
trocitų) ir/ar jų dažomosios me-
džiagos – hemoglobino – suma-
žėjimu. Geležies stygiaus sukel-
ta anemija sudaro apie 80 % vi-
sų anemijų (kitas anemijas su-
kelia vitamino B12, folio rūgšties 
stoka, jonizuojantysis spindulia-
vimas ir kt. faktoriai). 

Geležis – vienas svarbiau-
sių mikroelementų, padedančių 
susidaryti raudoniesiems krau-
jo kūneliams (pastarieji perne-
ša deguonį iš plaučių į visus or-
ganizmo audinius; trūkstant 
deguonies, organizmo ląstelės 
nebegali normaliai funkcionuo-
ti) ir specialiems fermentams. 
Du trečdaliai geležies būna su-
kaupta hemoglobine, likusi da-
lis – kaulų čiulpuose, blužnyje, 
raumenyse ir kepenyse.

Anemijos požymiai
● greitas rankų ir kojų nuovargis 

(fizinio krūvio metu pritrūksta 
oro), 

● krūtinės ir kojų skausmas 
(esant sunkiai anemijai),

● bendras silpnumas, darbingu-
mo sumažėjimas,

● dusulys,
● alpimas,
● raumenų dilgčiojimas,
● dėmesio koncentracijos suma-

žėjimas,
● skonio ir uoslės sutrikimas,
● prastas apetitas,
● skrandžio sutrikimai,
● vidurių užkietėjimas,
● liežuvio, burnos skausmas,
● burnos sausumas, 
● ryklės ir stemplės skausmin-

gumas ryjant,
● neįprastas potraukis valgy-

ti medį, kreidą, dantų pastą, 
molį, smėlį, druską, krakmolą, 
plaukus, ledo gabalėlius,  

● išbalęs veidas, išblyškę lūpos, 
nagų guoliai, 

● pastovus šalčio pojūtis,
● plona, sausa ir blyški oda, ga-

limos skausmingos įtrūkos,
● lūpų kampučių įtrūkos,
● lėtai augantys, lūžinėjantys, 

ploni, slenkantys, praradę bliz-
gesį plaukai,

● ploni, suskilę, lūžinėjantys, 
šaukštelio formos nagai,

● lygus liežuvis (tarsi nupoliruo-
tas),

● galvos skausmas, svaigimas 
(ypač kai keliamasi iš lovos ar 
pasilenkus pakeliama galva), 

● spengimas, pulsavimas ausyse,
● padidėjęs nervinis dirglumas,
● depresija,
● nemiga,
● pagreitėjęs širdies plakimas, 

permušimai, stenokardija,
● mėnesinių ciklo sutrikimai,
● sumažėjęs atsparumas infek-

cinėms ligoms. 
Pastabos:
1. Kai geležies atsargos dar 

tik pradeda mažėti, paprastai 
geležies koncentracija kraujyje 
ir hemoglobino kiekis dar bū-
na normos ribose, todėl liguis-
tų požymių nepastebima. Kai 
geležies atsargos organizme iš-
senka ir kraujyje pradeda mažė-

Geležies stokos anemija
ti geležies koncentracija, prade-
da sausėti oda, lūžinėti plaukai 
ir nagai, tačiau hemoglobinas 
vis dar normos ribose. Sunkes-
niais atvejais atsiranda daugybė 
anemijai būdingų požymių, ga-
limos komplikacijos (sumažėja 
arterinis kraujospūdis, gali būti 
sąmonės užtemimo priepuolių).

2. Pasitaiko, kai anemija su-
sergama dėl raudonųjų kraujo 
kūnelių irimo. Tuomet paprastai 
padidėja blužnis, būna tamsiai 
rudas šlapimas, pagelsta akių 
baltymai, oda įgauna gelsvą ats-
palvį. Ši liga gali atsirasti ir kai 
kaulų čiulpai per mažai paga-
mina raudonųjų kraujo kūnelių.

Geležies deficito 
priežastys

● geležies stygius maiste (pvz., 
dėl vegetarystės),

● prastas geležies įsisavinimas 
(po viso skrandžio ar dides-
nės jo dalies pašalinimo, ser-
gant lėtinėmis žarnų ligomis),

● hemoraginės diatezės,
● lėtiniai kraujavimai iš virški-

nimo organų (opos, erozinis 
gastritas, hemorojus, vėžys), 
nosies, plaučių,

● gausios mėnesinės,
● kraujavimai po traumų ir chi-

rurginių operacijų,
● dažna kraujo donorystė,
● hemodializė (laikinas dirbtinis 

kraujo valymas dirbtinio inks-
to aparatu dėl inkstų funkcijos 
nepakankamumo),

● augimas, aktyvus sportas, nėš-
tumas, žindymas,

● kitos priežastys.

Poreikis 
Geležies paros norma vy-

rams ir vyresnėms negu 50 m. 
moterims – 50 mg, 19–49 m. mo-

terims – 15 mg, nėščiosioms – 25 
mg, žindyvėms – 20 mg.

Kaip organizmas 
pasisavina geležį 

Iš gyvūninių maisto produk-
tų žmogaus organizmas pasisa-
vina 25–30 % geležies. Iš auga-
linio maisto organizmas gali pa-
sisavinti vos kelis procentus ge-
ležies (pvz., iš kviečių – 3–8, iš 
pupų ir žirnių – 1–2 %). 

Geležį įsisavinti padeda vi-
taminas C ir gyvuliniai riebalai, 
trukdo – didelės kalcio, magnio 
ir cinko dozės. Geležies atsargų 
gali sumažėti vartojant antibi-
otikus, vaistus, neutralizuojan-
čius skrandžio sulčių rūgštingu-
mą, piktnaudžiaujant kava. Be-
je, moterys geležį įsisavina len-
gviau negu vyrai. Verdant daržo-
ves dideliame vandens kiekyje, 
prarandama iki 20 % geležies. 

Kada gerti kavą ir arbatą 
Ką nors suvalgius ir tuoj pat 

išgėrus puodelį kavos, geležies 
įsisavinimas sumažėja 40 %. 
Tačiau geriant kavą bent 40–60 
min. prieš valgį to neatsitinka.  

Kanzaso (JAV) universiteto 
Medicinos centro duomenimis, 
suvalgius sumuštinį ir užsigėrus 
arbata geležies įsisavinimas su-
mažėja net 74 %.

Kas padeda maksimaliai 
įsisavinti geležį 

Daktarės E. Monsen (JAV) 
mokslo darbuose, kuriuose ap-
tariamos geležies įsisavinimo 
problemos, duodama konkre-
čių rekomendacijų tiek vegeta-
rams, tiek mišrios mitybos ša-
lininkams. Pvz., ši mokslininkė 
pataria vartoti citrusinius vai-
sius, raugintus kopūstus ir pan. 

Lyginamoji geležies šaltinių lentelė

maisto produktai   
(100 g)

geležis 
 (mg)

maisto produktai
(100 g)

geležis
(mg)

baltagūžiai kopūstai 1,0 triušiena 4,4
žiediniai kopūstai 1,4 riebi kiauliena 1,3
petražolės 1,9 neriebi kiauliena 1,6
krienai 2,0 veršiena I kategorijos 1,7
abrikosai 2,1 avies kepenys 6,4
kriaušės 2,3 avies inkstai 8,9
persikai 4,1 avies širdis 6,0
mėlynės, vyšnios 7,0 karvės kepenys 9,0
šviežios erškėtuogės 11,5 karvės inkstai 7,1
džiovintos erškėtuogės 28,0 karvės širdis 7,0
švieži baravykai 5,2 karvės liežuvis 5,0
džiovinti baravykai 35,0 kiaulės kepenys 12,0
morkos, žalieji žirneliai 3,0 kiaulės inkstai 8,0
bulvės 4,0 kiaulės širdis 5,9
svogūnai 5,0 kiaulės liežuvis 3,3
burokėliai 8,0 vištiena I kategorijos 3,0
džiovintos juodslyvės 13,0 vištiena II kategorijos 3,0
obuoliai 15,0 vištų kiaušiniai 2,7
grikių kruopos 8,0 putpelių kiaušiniai 4,0
sorų kruopos 7,0 riebi silkė 0,9
ryžių kruopos 1,8 skumbrė 2,3
avižiniai dribsniai 7,8 lydeka 0,9
aviena I kategorijos 2,0 krevetės 1,8
aviena II kategorijos 2,3 jūros kopūstai 16,0
jautiena I kategorijos 2,6 saulėgrąžų chalva 33,2
jautiena II kategorijos 2,8 pieniškas šokoladas 1,3
graikiniai riešutai 2,3 saulėgrąžų sėklos 61,0

produktus, nes jie turi rūgšties, 
kuri padeda maksimaliai įsisa-
vinti geležį. E. Monsen nuomo-
ne, jei maiste yra 75 mg vitami-
no C, galima tikėtis, kad geležis 
bus įsisavinta puikiai. 

Ir dar. Nemažai geležies ne-
įsisavinama arba prarandama 
ne tik dėl netinkamos mitybos, 
gausaus prakaitavimo, kraujo 
netekties, sergant kai kuriomis 
ligomis, vartojant kai kuriuos 
vaistus, bet ir viduriuojant. 

Pastaba. Sergant anemija 
(kaip ir bet kokia kita liga) būti-
na išsitirti gydymo įstaigoje, kad 
būtų nustatyta jos atsiradimo 
priežastis, taip pat tinkamai var-
toti gydytojo paskirtus vaistus. 

Ko reiktų vengti
1. Nors pupelėse ir žirniuose 

yra pakankamai geležies, tačiau 
šių daržovių reiktų vengti, nes 
jose yra medžiagų, kurios truk-
do organizmui įsisavinti geležį.

2. Vengtini maisto produktai, 
turintys oksalo (gr. oxalis – rūgš-
tynės) rūgšties druskų – rabar-
barų, rūgštynių, špinatų.

3. Kad būtų geriau įsisavina-
ma geležis, teks atsisakyti pieno 
(ypač tai aktualu vaikams ir pa-
augliams). Vietoj pieno puikiai 
tiks jogurtas ir kefyras.

4. Sergant anemija taip pat 
nevartotini pankolio, vynuogių 
sėklų, dirvuolės, meškauogės, 
baltojo gluosnio žievės, jonažo-
lės preparatai. 

Liaudies medicinos 
receptai 

1. Po 1/2 šaukštelio 2–3 kar-
tus per dieną vartojamas bičių 
pienelis, sumaišytas su medumi 
santykiu 1:100. Mišinys laiko-
mas burnoje (geriausia po liežu-
viu), kol ištirpsta. Be to, galima 
vaistinėje nusipirkti bičių piene-
lio tablečių (vartojama po table-
tę 3 kartus per dieną tokiu pat 
būdu kaip ir nurodytas mišinys). 

2. Po 1/2–1 šaukštelį 3 kar-
tus per dieną vartojamos žieda-
dulkės. Jeigu normalus skran-
džio sulčių rūgštingumas, tai 
daroma 15–20 min. prieš valgį, 
esant padidėjusiam skrandžio 
sulčių rūgštingumui – po val-
gio. Jeigu ir niekuo nesergama, 
žiedadulkes galima vartoti kaip 
puikų biostimuliatorių, stabdan-
tį senėjimą, padedantį apsisau-
goti nuo įvairių ligų, palaikantį 
fizinį ir protinį tonusą. Per me-
tus šio produkto galima suvar-
toti apie 250–300 g. 

Paprastai žiedadulkės var-
tojamos 3 kartus per dieną, ta-
čiau atsiradus nemigai (dėl sti-
muliuojančio poveikio), reiktų 
vartoti tik 2 kartus (rytą ir per 
pietus). Gydymo ir profilaktikos 
kursas (jei gydytojas nenurodo 
kitaip) yra mėnuo. Esant reikalui 
gydymo kursas gali būti kartoja-
mas, darant 7–14 d. pertraukas. 

Pastabos. Jeigu nėra žieda-
dulkių, galima vartoti bičių duo-
nelę. Beje, pastarasis produktas 
taip pat yra žiedadulkės, tik ko-
kybiškesnės sudėties ir ilgiau 
išsilaiko (žiedadulkės – apie 7 
mėn., bičių duonelė – 12 mėn. 
ir ilgiau). 

Romualdas OGinSkAS

Pastabos:
1. Labai mažai geležies yra piene, jo produktuose, daugumoje 

šakniavaisių, aukščiausios rūšies miltų gaminiuose. 
2. Nors kepenyse yra daug geležies, tačiau jas vartoti dažnai 

(ypač dideliais kiekiais) nepatartina.

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos 
stiprybė“

Stiprybės 
šaltiniai

Baigusi vidurinę mokyk- 
lą kaunietė Irma pasi-

rinko medikės profesiją. Iš 
mažumės buvo jautrios ir 
geros širdies, svajojo padėti 
kitiems. Kai mergaitei buvo 
devyneri metukai, mama iš-
važiavo Amerikon užsidirb-
ti ir ten pasiliko. Jai užaugti 
padėjo močiutė ir tėtis. Au-
go mergaitė apgaubta mo-
čiučių rūpestėlio, bet daug 
ką turėjo pasidaryti ir pa-
ti – tvarkydavo kambarius, 
o paaugusi išvirdavo tėčiui 
pietus, nes žinojo, kad iš 
instituto, kur dirbo gydyto-
ju, grįš pavargęs ir alkanas. 

Labai gera buvo paaugu-
siai prisipirkus mamos pa-
mėgtų knygų skristi lėktu-
vu į Ameriką, kur jos mama 
vienoje šeimoje prižiūrėjo 
du mažylius. Mergaitei pa-
vydo adatėlės gnybtelėda-
vo širdį, kai tie šviesiaplau-
kiai papurgalviai glausda-
vosi prie jos mamos.

Baigusi mokyklą mergi-
na nedvejodama pasirinko 
medicinos institutą. Jam ati-
davė dešimt savo gyvenimo 
metų. Studijos buvo nelen-
gvos, bet Irma daug dirbo ir 
jas įveikė. 

Kai pirmąkart ėjo pas 
savo ligonėlius onkologinė-
mis ligomis sergančius vai-
kučius, pamačius jų nuskus-
tas galvutes ir nevaikiškai 
rimtas akis jaunoji gydyto-
ja nepajėgė sulaikyti į akis 
plūstančių ašarų. 

Verkdavo ir parėjusi na-
mo. Bet kiek vėliau, apsipra-
tusi su darbo aplinka, pa-
matė, kad tie sunkūs ligo-
niukai daug labiau džiaugia-
si kiekviena diena, nei len-
gvesnėms ligomis sergantys 
pacientai.

Bėgant laikui Irma susi-
rado širdies draugą. Tyliai, 
kukliai tėčio ir močiučių ap-
suptyje atšventė vestuves.

Dažnai aplankydavo 
močiutes ir tėtį, nuskrisda-
vo pas mamą į Ameriką. Pa-
sijutusi, kad pati taps ma-
ma, su džiaugsmu laukė į 
šį pasaulį ateinančio mažy-
lio. O kai jis savo skardžiu 
balseliu pasveikino pasau-
lį, jaunoji moteris, paėmu-
si baltą ryšulėlį į rankas, 
mintyse sau prisiekė, kad 
sūneliui paaugus ji būtinai 
nusives mažylį pas savo li-
goniukus, kad jie savo opti-
mizmu parodytų berniukui 
pavyzdį, kaip net sunkiau-
sią gyvenimo minutę ne ai-
manuoti ir dejuoti, o šypso-
tis ir džiaugtis kiekviena li-
kimo dovanota diena. 

Aušra VeRBliuDAVičiūtė 

(atkelta iš 1 psl.)

Net sunkiausia negalia netrukdo siekti svajonių

šokti parašiutu to, kuris valdo 
rankas, galvą, ir visai kitokios – 
žmogaus, turinčio tokią negalią 
kaip jo, tačiau norėtų dar kartą 
patirtį įspūdingą krytį. „Kadangi 
dabar jau yra techninės galimy-
bės, kitais metais leisiuos vėl“, – 
sako J. Džiugelis. 

Skrydžiui atsakingai 
pasiruošta 

Paklaustas, kokie buvo įspū-
džiai nusileidus ant žemės, vaiki-
nas atsako vienu žodžiu: „Fantas-

tika“. Jis sako nė kiek nesijaudinęs  
(tik tiek, kiek jaudinamasi prieš 
labai svarbų įvykį). Šuolio metu 
jautęs didžiulę euforiją, adrena-
lino antplūdį. 

Šuoliui su parašiutu buvo at-
sakingai ruošiamasi, atlikti ban-
domieji skrydžiai, kruopščiai 
viskas suplanuota su instruk-
toriais, suderinta su gydytojais. 
Beje, ir nusileidus Justo laukė 
medikai. Patikrino plaučių dar-
bą, širdies veiklą, kraujospūdį – 
viskas buvo normalu. J. Džiuge-
lis sako, kad net mama pernelyg 
nesijaudino ir buvo viena labiau-

Jungtinės Tautos prašo daugiau 
duomenų apie neįgaliuosius Lietuvoje

(atkelta iš 1 psl.)

teisių komitetas, sudarytas iš 18 
skirtingų šalių atstovų negalios 
ekspertų, į posėdžius renkasi 2 
kartus per metus, per vieną po-
sėdį svarsto 6-7 šalių ataskaitas. 
Neįgaliųjų teisių konvenciją jau 
ratifikavo 156 šalys, todėl atas-
kaitų svarstymo tenka laukti ir 
keletą metų. 

Lietuvos ataskaita bus ana-
lizuojama kitų metų balandžio 
mėnesį. Rugsėjį vykusioje se-
sijoje šiam svarstymui ruošta-
si: peržiūrėta turima medžiaga, 
išklausyta nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovų pozicija (po-
sėdyje dalyvavo D. Juodkaitė ir 
fondo „Algojimas“ vadovė Aušra 
Stančikienė). Remiantis turima 
informacija Komitetas parengė 
30 klausimų apie skirtingas neį-
galiųjų gyvenimo sritis, į kuriuos 
mūsų šalis per 2 mėnesius turės 
atsakyti. 

D. Juodkaitė pasidžiaugė, kad 
suformuluoti klausimai yra kon-
kretūs, tikslūs ir atsakymai į juos 
turėtų padėti susidaryti išsames-
nį vaizdą apie neįgaliųjų situaciją 
Lietuvoje. Kita vertus, jie parodo, 
kad problemų dar esama nema-
žai. Išvadas apie tai, kaip užtikri-
namos neįgaliųjų teisės mūsų ša-
lyje ir rekomendacijas, ką reikė-
tų keisti, išgirsime jau pavasarį. 

Nėra vieningos 
strategijos 

Vienas svarbiausių klausimų, 
kuriuos pateikia Komitetas, pa-
sak D. Juodkaitės, ir yra apie tai, 
kaip mūsų šalyje įgyvendinama 
Konvencija. Klausiama, ar yra pa-
rengta visaapimanti, konkrečius 
darbus ir datas numatanti stra-
tegija, kurioje būtų numatyta, 
kaip Konvencijos nuostatos bus 

perkeltos į gyvenimą. LNF prezi-
dentės manymu, šiuo klausimu 
rūpinasi tik Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. Deja, ji vie-
na nėra pajėgi koordinuoti visų  
veiklų ir įgyvendinti visų Kon-
vencijos nuostatų. Juk šis doku-
mentas apima labai įvairias neį-
galiųjų gyvenimo sritis: ir išsila-
vinimą, ir sveikatos apsaugą, ir 
judėjimo laisvę, ir pan. Atskirose 
ministerijose vieni ar kiti klausi-
mai sprendžiami, tačiau nėra pa-
rengtos vienos strategijos, nėra 
numatyta, kaip ir kada bus pa-
siekti konkretūs tikslai. Neįga-
liųjų teisės dažnai įgyvendamos 
Nacionalinės neįgaliųjų sociali-
nės integracijos programos pa-
grindu. Tačiau joje numatyta tik 
keletas priemonių.

Kitas klausimas, kurį patei-
kė mūsų šaliai JT Neįgaliųjų tei-
sių komitetas – kaip neįgalieji 
ir jiems atstovaujančios organi-
zacijos įtraukiamos į visus tei-
sėkūros procesus. Šis klausimas 
kartojamas daug kartų, taip tar-
si parodant, kad neįgaliųjų daly-
vavimas sprendžiant su jais su-
sijusius klausimus yra būtinas. 
D. Juodkaitės manymu, pas mus 
tai dar nėra savaime supranta-
ma. Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijoje veikia Neįgalių-
jų reikalų taryba, tačiau ji neda-
lyvauja svarstant kitose minis-
terijose priimamus teisės aktus. 

Prieinamumas, 
gyvenimas globos 
įstaigose ir kitos 

aktualijos 
JT neįgaliųjų komitetas taip 

pat domisi, kaip negalią turin-

tiesiems yra užtikrinamas priei-
namumas visose srityse (prade-
dant galimybe gauti informaciją, 
baigiant pritaikyta infrastruktū-
ra ar transportu), ar yra pareng-
ti prieinamumo planai (t. y., kaip 
ir iki kada numatoma išspręs-
ti esančias problemas). Taip pat 
klausiama, kas prižiūri, kad būtų 
užtikrintos neįgaliųjų teisės šio-
je srityje ir kokios pasekmių su-
laukia nepaisantieji reikalavimų 
pritaikyti aplinką. 

Pasak D. Juodkaitės, mūsų ša-
lyje nėra valstybinės prieinamu-
mo strategijos, kurioje būtų nu-
matoma, per kiek metų bus pri-
taikyti esami pastatai (bent jau 
dažniausiai lankomos valstybi-
nės, savivaldybių įstaigos), kaip 
bus sprendžiamos informacijos 
prieinamumo ir kitos problemos. 
Šiuo metu viskas palikta saviei-
gai, nėra numatyta jokių sankci-
jų, net jei nevykdoma įstatymų 
reikalavimų. 

Taip pat Komitetas užduo-
da labai konkretų klausimą apie 
globos įstaigas. Prašoma nuro-
dyti jų skaičių, išvardyti tipus, 
palyginti, kiek gyventojų gyve-
na globos įstaigose ir kiek yra 
globojami bendruomenėje. Taip 
pat klausiama, kiek ES fondų lė-
šų investuota į globos įstaigas ir 
kiek – į deinstitucionalizacijos 
procesus ar paslaugų bendruo-
menėje plėtrą. Pasak D. Juodkai-
tės, pagal pateiktus duomenis 
turėtų išryškėti, kad globos įs-
taigoms dar skiriama pernelyg 
daug lėšų palyginti su tuo, kiek 
investuojama į bendruomenines 
paslaugas. 

Komitetas iškėlė ir neįgalių 

moterų problemą. Klausiama 
apie seksualinio smurto, preky-
bos moterimis, vaikais ir mergai-
tėmis su negalia paplitimą ir ko-
kių žingsnių imtasi, kad to smur-
to būtų išvengta, domimasi, ko-
kia pagalbos sistema numatyta. 
LNF prezidentės manymu, pas 
mus problemų šioje srityje ne-
matoma tol, kol jos neiškyla į vie-
šumą. Plačiai nuskambėjęs atve-
jis Švėkšnos specialiojo ugdymo 
centre yra akivaizdus prekybos 
moterimis ir seksualinio smurto 
prieš jas pavyzdys. D. Juodkaitės 
manymu, Lietuvoje yra sukurta 
pagalbos nukentėjusioms nuo 
smurto moterims sistema, ta-
čiau nėra atsižvelgiama į nega-
lios specifiką (tai ypač aktualu 
sutrikusio intelekto negalią tu-
rinčiosioms), nėra užtikrinamas 
šios pagalbos prieinamumas. 

Taip pat Komitetas domisi, 
kiek neįgaliųjų mūsų šalyje dir-
ba, koks jų darbo užmokestis, 
kiek prieinamos sveikatos pas- 
laugos, ar užtikrinama galimybė 
mokytis kartu su visais. 

D. Juodkaitė tikisi, kad atsa-
kymų į pateiktus klausimus ren-
gimas paskatins įvairias insti-
tucijas susėsti bendram darbui, 
galbūt dar kartą permąstyti, ką 
reikėtų nuveikti, kad Konvenci-
jos nuostatos kuo greičiau taptų 
realybe. LNF prezidentė pabrė-
žia, kad Neįgaliųjų teisių konven-
cija – tarsi kelrodis, ko kiekvie-
na šalis turi siekti norėdama pa-
gerinti neįgaliųjų situaciją. Kuo 
daugiau Konvencijos nuostatų 
bus įgyvendinta, tuo daugiau tei-
sių atsiras neįgaliesiems. 

Aurelija BABinSkienė 

siai jį palaikančių žmonių. 
Teorinė rizika, kad šuolis ne-

pavyks, buvo, tačiau Justas sa-
ko visiškai pasitikėjęs instruk-
toriais. Tiesa, patirties šokti su 
neįgaliaisiais turėjęs vienintelis 
M. Pardo pagal Parašiutininkų fe-
deracijos taisykles negalėjo atlik-
ti tandeminio šuolio, nes neturi 
mūsų šalyje išduoto leidimo. Ta-
čiau su Justu šokęs instruktorius 
Rolandas Buivydas – ne mažiau 
patyręs šuolininkas parašiutu. 

Nori pakeisti požiūrį 
Justas sako, kad jo atliktas 

šuolis – ne vien tik senos svajo-
nės įgyvendinimas. J. Džiugelis 
nori atkreipti dėmesį į negalią, 
parodyti, kad ji nėra kliūtis sie-
kiant svarbaus tikslo. Vasarą jis 
išbandė ir dar vieną, gana eks-
tremalią sporto šaką – važiavimą 
sportiniu automobiliu lenktynių 
trasoje. „Geras jausmas“, – prisi-
mena Justas. 

„Bičiulystė“ jau rašė, kad 
J. Džiugelis siekia įgyvendinti 
ambicingą projektą – įkurti Bal-
tijos ugdymo centrą. Kitais me-
tais vaikinas planuoja keliauti po 
pasaulį ir rinkti informaciją apie 
ugdymo galimybes kitose šalyse. 
Justas neseniai grįžo iš Briuselio, 
kur buvo susirinkę negalią turin-
tieji iš visos Europos. J. Džiugelis 
džiaugiasi, kad pavyko užmegzti 

ryšius su vienos Suomijos nevy-
riausybinės organizacijos atsto-
vais, kurie pakvietė apsilanky-
ti jų mokyklose. „Tai ypač džiu-
gu, kadangi Skandinavijos šalys, 
Danija yra tos vietos, iš kurių la-
biausiai galime pasimokyti pa-
žangių švietimo, inkliuzijos idė-
jų“, – sako Justas.

Verslininkas pabrėžia, kad jis 
kuria 2 mokyklas: viena – įpras-
ta ugdymo įstaiga su sienom, ug-
dymo planais ir pan., kita – skirta 
keisti žmonių suvokimui, požiū-
riui į negalią. „Tikiuosi, kad Lietu-
va pamažu taps viena tolerantiš-
kiausių šalių“, – sako J. Džiugelis. 

emilija StOnkutė 
Baltijos ugdymo centro nuotr. Nuotaika nusileidus iš 4 km aukščio – fantastiška.

J. Džiugelis sako, kad  leistis parašiu-
tu nė kiek nebijojo.
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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, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 12 d. 
9.15 Komisaras Reksas (21) 

N-7. 10.05 Senis (297) N-7. 11.05 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 11.35 
Istorijos detektyvai (kart.). 12.30 Sa-
vaitė (kart.). 13.30 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Klausimėlis.lt. 16.40 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (6/5). 17.05 
Premjera. Berlyno policija (3/7) N-7. 
18.00 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Loterija 
„Perlas“. 21.30 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. Lietuva – 
Anglija. Pertraukoje – Trumposios ži-
nios. 23.40, 1.05, 2.00, 4.15 Trumpo-
sios žinios. 23.45 Kova su terorizmu. 
Dok. f. JAV, 2011 m. 0.30 Europos fut-
bolo čempionato atrankos rungtynių 
apžvalga. 1.10 Berlyno policija (3/7) 
(kart.) N-7. 2.05 Klausimėlis.lt (kart.). 
2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
5.10 Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis, spalio 13 d. 
9.15 Komisaras Reksas (22) 

N-7. 10.05 Senis (298) N-7. 11.05 
Mūsų gyvūnai (kart.). 11.35 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 12.30 Ko-
va su terorizmu. Dok. f. JAV, 2011 m. 
(subtitr., kart.). 13.30 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Klausimėlis.lt. 16.40 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (6/6) 17.05 
Premjera. Berlyno policija (3/8) N-7. 
18.00 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. 22.25, 23.25, 0.20, 1.20, 
1.50, 4.15 Trumposios žinios. 22.30 
Tikri vyrai. 23.30 Premjera. Šlovės 
dienos (53) Lenkija, 2012 m. N-7. 
0.25 Berlyno policija (3/8) (kart.) N-7. 
Trumposios žinios (kart.). 1.25 Klaus-
kite daktaro (kart.). 1.55 Mūsų gyvū-
nai (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Tikri vyrai (kart.). 5.05 
Emigrantai (kart.). 

Trečiadienis, spalio 14 d. 
9.15 Komisaras Reksas (23) 

N-7. 10.05 Senis (299) N-7. 11.05 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
11.35 Emigrantai (kart.). 12.30 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“ (kart.). 13.30 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Premjera (6/7). 16.55 Senis 
(300) N-7. 18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas. 22.45, 23.25, 
1.20, 1.50, 4.15 Trumposios žinios. 
22.50 Klausimėlis.lt. Trumposios ži-
nios. 23.30 Premjera. Šlovės dienos 
(54)N-7. 0.20 Trumposios žinios. 
0.25 Komisaras Reksas (23) (kart.) 
N-7. 1.25 Klauskite daktaro (kart.). 
1.55 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Auksinis protas (kart.). 
5.30 Klausimėlis.lt (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 15 d. 
9.15 Komisaras Reksas (24) 

N-7. 10.05 Senis (300) (kart.) N-7. 
11.05 Misija. Vilnija (kart.). 11.35 Gy-
venimas (kart.). 12.30 Stilius (kart.). 
13.15 Klausimėlis.lt (kart.). 13.30 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.30 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai (6/8) 16.55 Se-
nis (301) N-7. 18.00 Klauskite dakta-
ro. 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 LRT forumas. 
Karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė Eu-
ropoje – pasekmės ir išeitys. 22.55 
Trumposios žinios. 23.00 Durys at-
sidaro. Kultūros žurnalas. Ved. Lolita 
Bytautaitė. 23.30 Trumposios žinios. 
23.35 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika. Ved. Virginijus Savukynas. 
(kart.). 0.25, 1.20, 1.50, 4.15 Trum-
posios žinios (kart.). 0.30 Komisaras 
Reksas (24) (kart.) N-7. 1.25 Klaus-
kite daktaro (kart.). 1.55 Misija. Vilni-
ja (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Gyvenimas (kart.). 5.10 
Stilius (kart.). 

Penktadienis, spalio 16 d.
9.15 Komisaras Reksas (25) 

N-7. 10.05 Senis (301) (kart.) N-7. 
11.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitr., kart.). 11.35 Specialus tyri-
mas (kart.). 12.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai (kart.). 13.30 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14.15, 15.05 Laba 
diena, Lietuva. 16.30 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai (6/9). 16.55 Senis 
(302) N-7. 18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.50 Duokim garo! 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Muzikinis pro-
jektas „Vario audra“. 22.40 Trumpo-
sios žinios. 22.45 Šuniui po uode-
ga. Kriminalinė komedija. Vokietija, 
JAV, 1992 m. N-7. 0.20 Trumposios 
žinios. 0.25 Komisaras Reksas (25) 
(kart.) N-7. 1.20, 1.50, 4.15 Trumpo-
sios žinios (kart.). 1.25 Klauskite dak-
taro (kart.). 1.55 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 2.20 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Muzi-
kinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, spalio 10 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Specialus tyrimas 
(kart.). 7.45 Mažasis princas (14). 
8.10 Premjera. Animalija (39). 8.35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(2/21). 9.00, 9.35, 10.35, 11.35 Labas 
rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30 Ži-
nios. Orai. Labas rytas, Lietuva. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Gyvenimo ke-
lias. 6 d. Tėvystė. D. Britanija, 2014 m. 
12.55 Pasaulio dokumentika. Nema-
tomos karalystės. D. Britanija, 2014 
m. 1 d. Po atviru dangumi (subtitr.). 
13.50 Šerloko Holmso nuotykiai. De-
tektyvinis f. D. Britanija, 1992 m. N-7. 
15.40 Mokslo ekspresas. 16.00 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitr.). 16.45 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Bėdų turgus 
(Subtitr.). 19.40 Stilius. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. 22.40, 
0.25 Trumposios žinios. 22.45 Prem-
jera. Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį. 
Romantinė komedija. JAV, Ispanija, 
2010 m. (subtitr.). N-7. 0.30 Gyve-
nimo kelias. 6 d. Tėvystė. D. Britani-
ja, 2014 m. (kart.). 1.20 Nematomos 
karalystės. D. Britanija, 2014 m. 1 
d. Po atviru dangumi (subtitr., kart.). 
2.10 Šerloko Holmso nuotykiai. Šan-
tažo karalius. Detektyvinis f. D. Brita-
nija, 1992 m. (kart.) N-7. 3.55 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba (kart.). 4.45 
Specialus tyrimas (kart.). 5.30 Durys 
atsidaro (kart.). 

Sekmadienis, spalio 11 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 

6.50 Stilius (kart.). 7.40 Šventadienio 
mintys. 8.05 Gimtoji žemė. 8.30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 9.00 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 1 (6). 9.15 Premjera. Padū-
kėliai marsupilamiai (2/22). 9.40 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (23). 
10.00 Gustavo enciklopedija (Subti-
tr.). 10.30 Mūsų gyvūnai. 10.55 Brolių 
Grimų pasakos. Skiautinė. Vokietija, 
2012 m. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Brazilijos laukinės gamtos 
įdomybės. 1 d. Pavojingas pasaulis. 
Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitr.). 
12.55 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse. 5 d. Andai. Pa-
saulis debesyse. Nyderlandai, 2012 
m. (subtitr.). 13.50 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marpl 1. D. Brita-
nija, 2004 m. N-7. 15.30 Misija. Vilnija. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Istorijos detektyvai. 17.00 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18.00 
Keliai. Mašinos. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.00 Klau-
simėlis.lt. 19.30 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Koncertas „Nesude-
ginti tiltai“. 22.35 Trumposios žinios. 
22.40 Premjera. Balzakas. Melodra-
ma. Prancūzija, Vokietija, Italija, 1999 
m. (1) N-14. 0.20 Trumposios žinios. 
0.25 Brazilijos laukinės gamtos įdo-
mybės. 1 d. Pavojingas pasaulis. D. 
Britanija, 2014 m. (subtitr., kart.). 1.20 
Lotynų Amerikos platybėse. 5 d. An-
dai. Pasaulis debesyse (subtitr., kart.). 
2.15 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl (1/3) 4.50 iš Padingtono 
(kart.) N-7. 3.50 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 4.45 Savaitė (kart.). 
5.40 Klausimėlis.lt (kart.). 

kuryje (2202). 10.00 Medikai (3) N-7. 
11.00 Sukčiai. Komedija. JAV, Vokie-
tija, 2002 m. N-7. 13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (5). 13.30 Simpsonai 
(10, 11) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(186, 187) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (40) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Tobula ko-
pija (7) N-7. 20.00 Pavojingi aukšta-
kulniai (7). N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (23) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Kerštas (6) N-7. 23.30 
Melas ir paslaptys (6) N-14. 00.30 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 
(6) N-14. 1.25 Tėvynė (5) N-14. 2.15 
Naujokė (5) N-7. 2.40 S dalelių pa-
slaptys (8, 9) N-7. 

Antradienis, spalio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (10, 11) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (5). 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (23) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2203). 10.00 Me-
dikai (4) N-7. 11.00 Ekstrasensai ti-
ria (60) N-7. 12.00 Pavojingi aukšta-
kulniai (7). N-7. 13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (6). 13.30 Simpsonai 
(12, 13) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (188, 189) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (41) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Tobu-
la kopija (8) N-7. 20.00 Prieš srovę 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(24) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Kobra 11 (5) N-7. 23.35 Nuo-
dėmių daktaras (4) N-14. 00.35 CSI 
kriminalistai (5) N-14. 1.30 Tėvynė 
(6) N-14. 2.25 Naujokė (6) N-7. 2.50 
S dalelių paslaptys (10) N-7. 3.25 S 
dalelių paslaptys (11) N-7. 

Trečiadienis, spalio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (12, 13) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (6) (kart.). 8.25 
Moterys meluoja geriau (24) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2204). 10.00 
Medikai (5) N-7. 11.00 Rezidentai 
(1). Lietuva, komedija, 2014. N-7. 
11.30 Rezidentai (2). Lietuva, ko-
medija, 2014. N-7. 12.00 Prieš sro-
vę. Žurnalistinis tyrimas, vedėja Au-
drė Kudabienė. N-7. 13.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (7). 13.30 Simpsonai 
(14, 15) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(190, 191) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (42) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Tobula ko-
pija (9) N-7. 20.00 Svogūnų Lietuva. 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(25) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.15 TV3 sportas. 22.30 Kleitono 
bazė. Trileris. JAV, Kanada, Vokie-
tija, 2003 m. N-14. 0.35 Elementaru 
(4) N-7. 1.30 Tėvynė (7) N-14. 2.25 
Naujokė (7) N-7. 2.50 S dalelių pa-
slaptys (12) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (14, 15) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 8.25 
Moterys meluoja geriau (25) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2205). 10.00 
Medikai (6) N-7. 11.00 Rezidentai (3, 
4) N-7. 12.00 Svogūnų Lietuva N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
13.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (192, 193) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (43) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Tobula kopija (10) N-7. 20.00 Farai. 
Policijos darbo realybės drama. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (26) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Nesusekamas. Kkriminalinis trile-
ris. JAV, 2008 m. N-14. 0.35 Kaulai 
(5) N-14. 1.30 Tėvynė (8) N-14. 2.25 
Naujokė (8) N-7. 2.50 S dalelių pa-
slaptys (13) N-7. 

Penktadienis, spalio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (16, 17) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 8.25 
Moterys meluoja geriau (26) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2206). 10.00 
Medikai (7) N-7. 11.00 Rezidentai 
(5, 6) N-7. 12.00 Farai. N-7. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). 13.30 
Simpsonai (18, 19) N-7. 14.30 Ma-
žoji nuotaka (194, 195) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (44) N-7. 16.30 Vil-
nius gyvai. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Aladinas. Animacinis f. JAV, 1992 m. 
21.15 Beždžionių planetos sukilimas. 
Mokslinės fantastikos f. JAV, 2011 m. 
N-7. 23.25 Diatlovo perėja. dingu-
si ekspedicija. Mistinė drama. JAV, 
Rusija, D. Britanija, 2013 m. S. 01.20 
Kleitono bazė. Trileris. JAV, Kanada, 
Vokietija, 2003 m. N-14. 

Šeštadienis, spalio 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (2) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (17). 8.00 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (7). 8.30 Le-
genda apie Korą (17) N-7. 9.00 Mity-
bos ir sporto balansas. 10.00 Skonio 
lenktynės. 11.00 Brolis lokys. Anima-
cinis f. JAV, 2003 m. 12.45 Slibinas 
Goriničius ir Dobrinia Nikitičius. Ani-
macinis f. Rusija, 2006 m. 14.05 Gy-

Pirmadienis, spalio 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (16). 6.55 Agentas 
Šunytis (2) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (20) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (106) N-7. 
8.50 Sugrįžęs iš praeities. Komedi-
ja. JAV, 1999 m. (kart.) N-7. 10.55 
Alvinas ir burundukai 2. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2009 m. (kart.). 12.40 
Tomo ir Džerio šou (8) (kart.). 13.05 
Agentas Šunytis (3). 13.35 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). 14.00 Ponia Di-
la (53) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo.. 
Iki.. 21.00 Visi vyrai – kiaulės... (25) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Galutinis tikslas 3. Siaubo 
trileris. JAV, Kanada, Vokietija, 2006 
m. N-14. 0.00 Dalasas (12) N-7. 0.55 
Detektyvė Džonson (58) N-7. 1.50 
Mentalistas (19) N-7. 

Antradienis, spalio 13 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (17). 6.55 Agentas 
Šunytis (3) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (21) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (107) N-7. 
8.50 Tokia jau mano dalia. Roman-
tinė komedija. JAV, 2006 m. (kart.) 
N-7. 10.55 Kapitonas Zumas. Veiks-
mo ir nuotykių komedija. JAV, 2006 
m. (kart.). 12.40 Tomo ir Džerio šou 
(9) (kart.). 13.05 Agentas Šunytis (4). 
13.35 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
14.00 Ponia Dila (54) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.00 Visi vyrai – kiaulės... (26) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Apsuptyje. Veiksmo f. JAV, 
Prancūzija, 1992 m. N-14. 0.20 Da-
lasas (13) N-7. 1.15 Sekso magistrai 
(1) N-14. 2.25 Mentalistas (20) N-7. 

Trečiadienis, spalio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (18). 6.55 Agen-
tas Šunytis (4) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (108) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.55 Yra, kaip yra (kart.) N-7. 11.05 
Tikras gyvenimas. Pirmosios meilės 
auka. 12.05 Tikras gyvenimas. Prin-
cas ir elgeta. 13.05 Agentas Šunytis 
(5). 13.35 Kempiniukas Plačiakelnis 
(2). 14.00 Ponia Dila (55) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Su cinkeliu. N-7. 
21.00 Visi vyrai – kiaulės... (27) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Baisūs nusikaltimai. Kriminalinis 
trileris. JAV, 2002 m. N-14. 0.35 Da-
lasas (14) N-7. 1.30 Sekso magistrai 
(2) N-14. 2.35 Mentalistas (21) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (19). 6.55 Agentas 
Šunytis (5) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (109) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip 
yra (kart.) N-7. 11.05 Tikras gyveni-
mas. Tikras tėvas. 12.05 Tikras gy-
venimas. Tapytojo žmonos paveiks-
las. 13.05 Agentas Šunytis (6). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 14.00 
Ponia Dila (56) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda 
su Rūta. 21.00 Visi vyrai – kiaulės... 
(28) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Išrinktųjų medžio-

klė. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2009 
m. N-7. 0.25 Dalasas (15) N-7. 1.20 
Sekso magistrai (3) N-14. 2.25 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, spalio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Še-

gis ir Skūbis Dū (20). 6.55 Agentas 
Šunytis (6) (kart.). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (110) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.35 K11. Komisarai tiria (19, 20) N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas. Dukros. Ma-
mos. Tėvai. 12.05 Tikras gyvenimas. 
Meilė iki mirties. 13.05 Agentas Šu-
nytis (7). 13.35 Kempiniukas Plačia-
kelnis (4). 14.00 Ponia Dila (57) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 PREM-
JERA Praktikantai. Komedija. JAV, 
2013 m. N-7. 23.25 PREMJERA Pa-
sienis. Siaubo trileris. JAV, 2007 m. 
S. 1.35 Baisūs nusikaltimai. Krimina-
linis trileris. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, spalio 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Ma-

žieji Tomas ir Džeris I (10). 6.55 Eski-
mų mergaitės nuotykiai Arktyje (15–
18). 7.20 Dora ir draugai (11). 7.45 
Keista šeimynėlė (23). 8.10 Kempi-
niukas Plačiakelnis (21). 8.35 Tomo 
ir Džerio šou (10). 9.00 Ponas By-
nas (16). 9.30 Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai 2. Animacinis f. Japonija, Rusi-
ja, 1987 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Skraidančių beždžionė-
lių antplūdis. Animacinis f. Meksika, 
2015 m. 11.50 Šėtoniškasis Nikis. 
Komedija. JAV, 2000 m. N-7. 13.35 
Pričiupom! N-7. 14.00 Gyvenimo šu-
kės (13) N-7. 16.00 Beatos virtuvė. 
17.00 Lietuvos superšefas. 18.30 
Žinios. 19.30 SUPERKINAS Alvi-
nas ir burundukai 3. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 2011 m. 21.15 Hankokas. 
Veiksmo f. JAV, 2008 m. N-7. 23.05 
PREMJERA Kelyje 2. Alaus tenisas. 
Komedija. JAV, 2009 m. N-14. 1.00 
Išrinktųjų medžioklė. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2009 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Mažieji Tomas ir Džeris I (11). 6.55 
Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje 
(19–22). 7.20 Dora ir draugai (12). 
7.45 Keista šeimynėlė (24). 8.10 
Kempiniukas Plačiakelnis (22). 8.35 
Tomo ir Džerio šou (11). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 9.30 Mes pa-
čios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Monte 
Karlas. Nuotykių komedija. JAV, Ven-
grija, 2011 m. N-7. 12.10 Pėdsekys 
ir auksinio rakto legenda. Komedija 
šeimai. JAV, 2012 m. 13.50 Gyveni-
mo šukės (14) N-7. 16.00 Bus visko. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Sekmadienio žinios su Al-
fa. 19.30 Lietuvos balsas. 21.55 Ne-
žinomas. Veiksmo trileris. D. Britani-
ja, Japonija, JAV, Kanada, Prancūzi-
ja, 2011 m. N-14. 0.15 PREMJERA 
Tikras teisingumas 2. Vienas šūvis 
– viena gyvybė. Kanada. Veiksmo f. 
JAV, 2012 m. N-14.

Pirmadienis, spalio 12 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (282) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(94) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (21). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (95) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (22) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (13) N-7. 20.30 Labai juokinga lai-
da. 21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21.30 Keista Bendžamino Batono is-
torija. Drama. JAV, 2008 m. N-7. 0.55 
Mentalistas (22) (kart.) N-7. 1.50 Pro-
kurorų patikrinimas (95) (kart.) N-7. 
3.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 13 d. 
6.15 Policija ir Ko (7) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (13) (kart.) N-7. 
9.15 Mistinės istorijos (19) (kart.) N-7 
10.20 Kalbame ir rodome (283) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (95) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 14.35 Amerikos talen-
tai (22). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(96) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (1) N-7 19.25 Policija ir Ko (1) 
N-7 20.30 Išgyvenk, jei gali. 21.00 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21.30 
Gaudynės. Veiksmo komedija. JAV, 
2011 m. N-14. 23.15 Gyvi numirėliai 
(15) N-14. 0.10 Mentalistas (1) (kart.) 
N-7 1.05 Prokurorų patikrinimas (96) 

(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 
Trečiadienis, spalio 14 d. 
6.15 Policija ir Ko (8) N-7. 07.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08.15 Policija ir Ko (1) (kart.) N-7 
09.15 Mistinės istorijos (20) (kart.) 
N-7 10.20 Kalbame ir rodome (284) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(96) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (23). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (97) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Mentalistas (2) N-7 19.25 Po-
licija ir Ko (2) N-7 20.30 Išgyvenk, jei 
gali. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Sek-
sas ir miestas. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-14. 0.25 Men-
talistas (2) (kart.) N-7 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (97) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 15 d. 
6.15 Policija ir Ko (9) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (2) (kart.) N-7 9.15 Žu-
rovas. Neištiriama byla. I dalis (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (285) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(97) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (24). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (98) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (3) N-7 19.25 Policija ir 
Ko (3) N-7 20.30 Labai juokinga laida. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Staiga tris-
dešimties. Romantinė komedija. JAV, 
2004 m. N-7. 23.35 Gyvi numirėliai 
(16) N-14. 0.50 Mentalistas (3) (kart.) 
N-7 1.45 Prokurorų patikrinimas (98) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 16 d. 
6.15 Policija ir Ko (10) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (3) (kart.) N-7 9.15 Žu-
rovas. Neištiriama byla. II dalis (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (286) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(98) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (25). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (99) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Labai juokinga laida (kart.). 
19.00 Amerikietiškos imtynės (35) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Mirtinas ginklas 3. Veiksmo 
komedija. JAV, 1992 m. N-7. 23.45 
Sausas įstatymas. Atviras karas (8, 
9) N-14. 2.10 Prokurorų patikrinimas 
(99) (kart.) N-7. 3.20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 17 d. 
7.05 Amerikos talentai (24, 25) 

(kart.). 9.00 Statyk!. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara. 11.00 Pasau-
lio galiūnų čempionų lygos etapas 
Latvijoje. 2015 m. 12.00 Arčiau mū-
sų. 12.30 Aš myliu kaimą. 14.00 Mi-
tiajaus pasakėlės (9–11) N-7. 15.55 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Žu-
rovas. Nekaltas. I dalis. N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (21) N-7 19.00 La-
bai juokinga laida (kart.). 19.30 Mu-
zikinė kaukė. 22.15 MANO HERO-
JUS Grėsminga žemė. Veiksmo f. 
JAV, 1994 m. N-14. 0.25 AŠTRUS 
KINAS Žinau, ką veikei aną vasarą. 
Siaubo trileris. JAV, 1997 m. N-14. 
2.25 Mitiajaus pasakėlės (9) (kart.) 
N-7. 3.00 Bamba TV. S.

Sekmadienis, spalio 18 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Pasau-

lio galiūnų čempionų lygos etapas La-
tvijoje (kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Svei-
katos kodas. 11.00 FAILAI X. Ra-
pa Nujo paslaptys. Dok. f. Vokietija, 
2010 m. 12.00 BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (1). 
13.30 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Žurovas. Ne-
kaltas. II dalis. N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos (22) N-7 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Kedrų įlanka 4. Drama. Ka-
nada, 2013 m. N-7. 21.00 Kultas (14, 
15) N-14. 23.00 Gremlinai. Fantasti-
nė komedija. JAV, 1984 m. N-7. 1.10 
Mitiajaus pasakėlės (10, 11) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

venimo bangos (12) N-7. 16.45 Eks-
trasensų mūšis (11) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.25 Eurojackpot. 19.30 Di-
dysis magijos šou N-7. 21.00 Išlikęs 
gyvas. Veiksmo f. JAV, 2013 m. N-14. 
23.30 Transsiberija. Kriminalinė dra-
ma. Ispanija, Vokietija, D. Britanija, 
Lietuva, 2008 m. N-14. 1.40 Nesu-
sekamas. Kriminalinis trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 

Sekmadienis, spalio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (3) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (18). 8.00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (8). (8.30 Legen-
da apie Korą (18) N-7. 9.00 Staty-
bų TV. Laida. 9.30 Padėkime augti. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Simpso-
nai (5) N-7. 11.30 Asteriksas ir Obe-
liksas prieš Cezarį. Komedija. Pran-
cūzija, Vokietija, Italija, 1999 m. N-7. 
13.45 Gyvenimo bangos (13) N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis (12) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 X Faktorius. 
21.45 Paskutinį kartą Vegase. Kome-
dija. JAV, 2013 m. N-7. 0.00 Vienišos 
širdys. Kriminalinė drama. Vokietija, 
JAV, 2006 m. N-14. 

Pirmadienis, spalio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (8, 9) N-7. 7.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (4) (kart.). 8.25 
Ponas Jangas (5). 8.55 Meilės sū-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Laikmečio paradoksas: gyven-
tojų mieste mažėja, o žmonių, 
kuriems reikalinga socialinė pa-
galba, – vis daugiau. Šiuo me-
tu Panevėžio socialinių paslau-
gų centro Socialinės priežiūros 
skyriaus socialinių darbuotojų 
pagalbos buityje laukia daugiau 
kaip 230 panevėžiečių. Tad kiek- 
vieną rytą beveik 30 lankomo-
sios priežiūros darbuotojų skuba 
pas savo globotinius – vienišus, 
neįgalius, sergančius ir savimi 
pasirūpinti negalinčius žmones.

Kaip pasakoja šio skyriaus 
socialinio darbo organizato-
rė Rima Gritėnienė, kartais se-
ni vieniši žmonės skundžiasi, 
kad visoje laiptinėje neatranda 
žmogaus, kurio galėtų paprašy-
ti nupirkti produktų ar pagelbė-
ti buityje. Lankomosios priežiū-
ros darbuotojai pas vienus, stip- 
resnius, ateina kartą per savai-
tę, pas kitus – du tris, o patiems 
silpniausiems ir kiekvieną dieną 
po porą valandų skiria.

Lankomosios priežiūros dar-
buotojų darbai gali būti patys 
įvairiausi: išplauti grindis, išvir-
ti pietus, palydėti pas gydytoją, 
nupirkti produktų, padėti nusi-
prausti, susitvarkyti ir kt.

Neseniai 96-ąjį gimtadienį 
minėjusi buvusi mokytoja Mil-
da Slavėnienė teigia, kad joms 
su dukra Dainora buityje tvar-
kytis padedanti Ieva Banaitienė 
tapo labiausiai laukiama ir ger-
biama viešnia. „Be jos mums bū-
tų labai sunku“, – sako 72 metų 

D. Slavėnaitė. Išsilavinusios mo-
terys, net ir sveikatai pašlijus, 
nesiskiria su knygomis, domisi 
istorija, literatūros naujovėmis, 
poezija. M. Slavėnienė apgailes-
tauja, kad beveik nebegali skai-
tyti, nusilpus akims raidės lieja-
si, jų nebematyti. Užtat jai labai 
patinka padėjėjai radus laisvą 
valandėlę susėdus su ja pasikal-
bėti, perskaitytas knygas aptar-
ti, prisiminti. 

Mokytojos nepamiršo ir jos 
mokiniai. Ir šiemet aštuoniasde-
šimtmečių mokinių gimtadienio 
proga dovanotos gėlių puokštės 
dar nenuvytusios.

Tik iš pirmo žvilgsnio gali at-
rodyti, jog vaikščioti į namus pas 
vienišus žmones ir jiems padėti 
yra paprasta ir lengva. Ne kiek- 
vienas socialinius darbuotojus 
sutinka geranoriškai nusitei-
kęs – pretenzijas, dažnai visiškai 
nepelnytas, išsako ne tik globo-
tiniai, bet ir jų vaikai, artimieji.

Norintiesiems, kad buity-
je pagelbėtų lankomosios prie-
žiūros specialistai, reikia kreip-
tis į miesto Savivaldybės Socia-
linės paramos skyrių. Kaip tei-
gia socialinio darbo organizato-
rė R. Gritėnienė, pirmenybė tei-
kiama vaikų, artimųjų neturin-
tiems žmonėms, paskui tiems, 
kurių artimieji ar vaikai gyvena 
kituose miestuose ar užsienyje.

Tiems globotiniams, kurių 
pajamos viršija 203 eurus per 
mėnesį, už kai kurias paslaugas 
reikia sumokėti. 

Gyvenimo saulėlydis –  
su pagalbininku 

Panevėžiečiams skirtoje interneto svetainėje www.sekunde.lt Vi-
talija Jalianiauskienė pasakoja apie socialinių darbuotojų darbą. 

Kurčiuosius kabintis į gyvenimą 
Seime mokė neregys

Neįgalieji 
pasaulyje

Maži žmonės 
dideliame pasaulyje
2006 metai, Tarptautinis fotografijos centras Manhete-
ne. Šimtai studentų iš viso pasaulio. Belgė Klemenca de 
Limburg gavo užduotį: praleisti vieną dieną su nepažįs-
tamu žmogumi, fotografuoti, atskleisti, dokumentuoti... 
Kur tą žmogų rasti?! Klemenca metro užkalbino jos dė-
mesį patraukusią mažaūgę Kim, 43 metų aktorę. Ši ne-
prieštaravo, kad Klemenca visą dieną visur ją sekios ir 
fotografuos. Ir štai jau beveik 10 metų Klemenca foto-
grafuoja mažus žmones.

Praėjusią savaitę vieną dieną  
kurtieji  klaidžiojo Seimo korido-
riais ir kartu su parlamentarais 
keliavo į komitetų posėdžius, 
konferencijas, dalyvavo įvairio-
se diskusijose. Taip minėjo Kur-
čiųjų dieną. Regėjimo negalią tu-
rintis Seimo narys Edvardas Ža-
karis pasidalijo savo patirtimi.

„Esu labai nusistatęs prieš 
tuos žmones, kurie tik verkia 
ir šneka, kokie jie vargšai, nu-
skriausti, ir visi jiems privalo 
duoti, padėti. Pirmiausia viską, 
ką gali,  padaryk pats. Tada, kur 
negali, tu gali prašyti, bet, aišku, 
nereikalauti“, – po posėdžio vi-
siems neįgaliems žmonėms pa-
tarė E.Žakaris.

Akivaizdžiai lėtesniu žings-
niu po Seimą judantis vyras 
pripažįsta, kad jam sunkiausia 
vaikščioti ir skaityti bei rašy-
ti. Tačiau parlamentarui talki-
na nuolatinė jo pagalbininkė – 
padėjėja.

Pasak E. Žakario, Seimo kori-
dorius ir viešbutį jis puikiai žino 
atmintinai, todėl jam jokios pa-

galbos čia nereikia. Aplinkinių 
ištiesta ranka reikalinga vyks-
tant į ministerijas ar Šiaulius. 
Dažniausiai vyras keliauja vie-
šuoju transportu.

„Esu priverstas klausytis 
daugiau nei kiti“, – sakė pašne-
kovas.

Parlamentaras nori, kad ap-
linkiniai jo neišskirtų iš kitų. Pa-
sak jo, problemos yra žmogaus 
varomoji jėga, kuri verčia suk-
tis pačiam, o kiti, dažnai siūly-
dami savo pagalbą, elgiasi ne-
apgalvotai.

Iš visos Lietuvos į Seimą su-
sirinko 18 klausos negalią turin-
čių asmenų. Į skirtingus komite-
tų posėdžius juos lydėjo vertėjai 
Projekto iniciatorė Raminta Po-
povienė džiaugėsi kurčiųjų pa-
tirtimi. Pasak Seimo narės, po-
litikai turėjo galimybę susitikti 
su kurčiaisiais ir iš arti pažinti jų 
problemas, susipažinti su gestų 
kalba. R. Popovienė viliasi, kad 
vėliau, svarstant valstybės biu-
džetą, jie labiau atsižvelgs į kur-
čiuosius.

Lina Bartkutė naujienų portale www.lrytas.lt rašo apie tai, kaip 
kurtieji paminėjo jų negaliai skirtą dieną. 

Paprasta užduotis tapo 
gyvenimo tema

Taip, tai buvo mokyklinė už-
duotis, vienadienė. Įkalbinti sve-
timą žmogų leisti pabūti su juo. 
O tapo gyvenimo tema, keliala-
piu į profesionalaus fotografo 
pasaulį. Pabendravusi su maža-
ūge aktore Kim, Klemenca su-
prato, kad nori pažinti daugiau 
tokių žmonių, suprasti, kaip jie 
gyvena, dirba, ką myli, apie ką 
svajoja. „Pamažu gimė projekto 
„Maži žmonės“ idėja, – sako foto-
grafė. – Mano sumanymą – foto-
grafuoti mažaūgius žmones visa-
me pasaulyje – parėmė Žano Lu-
ko Legerdero fondas. Aplankiau 
daug šalių. Domėjausi mažaūgių 
integracija – deja, jos radau ne-
daug, tik Vakarų, anglakalbėse 
šalyse situacija kiek geresnė.“

Kinijoje Klemenca apžiūrėjo 
pramogų parką „Mažų žmonių 
karalystė“. Jame dirba tik ma-
žaūgiai, jie čia ir gyvena. Galima 
piktintis, kad mažaūgiai yra ta-
pę eksponatais, vis dėlto jie ten 
jaučiasi saugiai, visai ne taip, 
kaip atviroje visuomenėje, kur 
jų niekas nelaukia.

Susitikimai – vis mažiau 
paslapčių ir daugiau 
grožio bei prasmės
Visą pastarąjį dešimtmetį 

Klemenca keliauja po pasaulį. 
2009-aisiais ji Belfaste aplankė 
„Pasaulio nykštukų žaidynes“ – 
tai žaidynės, kuriose mažaūgiai 
gali pademonstruoti esantys 
ne mažiau atletiški nei „didieji“ 
žmonės. Ten fotografė sutiko in-
dų žemdirbį ir sprinterį Devapą. 
Sportas pakeitė jo gyvenimą, nes 
gimtajame kaime sulaukė pagar-
bos, o tai vyriškiui buvo svar-
biausias siekis. Devapo istorija 
taip sujaudino Klemencą, kad ji 
skrido kartu su juo į Indiją ir fo-
tografavo namuose, laukuose.

Kiekvienas naujas žmogus 
ar susitikimas atskleidžia dau-
giau mažaūgių gyvenimo pa-
slapčių. Pirmaisiais metais Kle-
menca aplink juos matė vien 
kliūtis. „Norėjau suprasti, kaip 
jie įveikia tuos nuolatinius iš-
šūkius, kaip susidoroja“, – sako 
fotografė, Brukline gyvenanti 
belgė. Beje, jai tenka įveikti ir 
save: negali per arti liestis prie 
svetimų skaudulių, negali neat-
siklausti širdies, negali nepajus-
ti atjautos.

Smagu fotografuoti šventes. 
Štai vaizdas vienoje nuotrauko-
je: Karen viešbučio kambaryje 
aunasi baltus batelius. Jos vestu-
vių diena! Į šventę specialių pa-
kvietimų nereikėjo siųsti, nes ji 
vyksta kartu su kitu svarbiu ren-
giniu – regioniniu Amerikos ma-
žaūgių sąjungos (Little People of 
America, LPA) susirinkimu Me-
rylende. Beje, ši sąjunga įsteigta 
1957 metais. Į pirmą susitikimą 
atvyko 20 žmonių. Dabar sąjun-
gai priklauso 6000 narių.

Neišdildomos pažintys su 
karjerą padariusiais mažaū-
giais. Savo profesijos jie siekė 
visokiais būdais. Michaelis vien 
dėl mažo ūgio 20 kartų sulaukė 
neigiamų atsakymų iš aukštųjų 
medicinos mokyklų. Vis dėlto 
įstojo į Olbanio medicinos kole-

džą. Dabar jis – vienintelis ma-
žaūgis chirurgas pasaulyje. Dir-
ba Džono Hopkinso ligoninėje 
Baltimorėje.

Vokietė Silke taip pat norėjo 
tapti gydytoja, vis dėlto suprato, 
kad nesugebės įveikti visuome-
nės sukurtų kliūčių. Niekur jos 
nepriėmė studijuoti medicinos. 
Daug kartų bandžiusi, atsitrau-
kė. Tapo teisininke. Darbo sta-
las pritaikytas jos ūgiui, net ir 
kompiuterio klaviatūra patvar-
kyta – trumpais pirštais gali pa-
siekti visas raides.

Projektas be pabaigos
Mažaūgiai žmonės tapo svar-

biausi fotografės gyvenime. Ji 
neskuba dėti tašką ir baigti pro-
jektą. Štai ir Afrika dar neaplan-
kyta... O iš tikrųjų Klemenca tur-
būt jaučia dar ne viską supratu-
si ir savyje, ir pasaulyje. Ne vi-

sas nuotraukas rodo. Šiek tiek 
jų – kompiuteryje, šiek tiekjų  – 
plokščioje juodoje kartoninėje 
dėžutėje, ant kurios dangtelio 
parašyta LP (Little People, t.y. 
maži žmonės).

Ji abejoja, svarsto. Tai maži-
na, tai didina atstumą tarp sa-
vęs ir mažų žmonių, kurie to-
kie pastebimi, tokie pažeidžia-
mi. Užtenka žengti į gatvę – ir 
visi tave pastebi, visi mato... Ar 
gali jaustis laisvas, jei visi į tave 
žiūri? Juk neužtenka pasakyti, 
kad ir mažaūgiai būna laimingi 
ir nelaimingi, kaip visi kiti žmo-
nės. Klemenca vis dar gilinasi į 
šią dar fotografijos mokykloje 
užgriuvusią temą.

Kai pasakys – gana, geriau-
sias nuotraukas sudės į knygą, 
surengs parodą.

Pagal užsienio spaudą parengė 

BRiGitA BAlikienė

Karen savo vestuvių dieną.

Michaelis – vienintelis mažaūgis chirurgas pasaulyje.
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Ką pasakytų Ezopas...
Skaičių pasaulyje gyveno du gan pa-

prasti skaičiai – septyni ir dvylika. To 
skaičių pasaulio gyventojai skaičiai sa-
ve tapatino tik su vienu požymiu – savo 
skaitmeniniu dydžiu. Jie pripažino tik 
panašius į save kartotinius. Pavyzdžiui, 
septyni galėjo pasidalyti savo mintimis 
su keturiolika ar dvidešimt vienu, bet 
visiškai nesuprato penkių, aštuonių ar 
devyniolikos. Be abejo, jis nesuprato ir 
dvylikos esmės. Galėjo su juo šnekėtis 
apie orą ar futbolą, bet apie rimtus da-
lykus – nė iš tolo. O dvylika galėjo išsi-
pasakoti ir net nuojautomis pasidalin-
ti su dvidešimt keturiais, trisdešimt še-
šiais, kartais net ir su šešiais, bet nesu-
prato, kaip iš viso gali egzistuoti tokie 
keisti skaičiai kaip septyni ir penkioli-
ka. Nebent apie orą su jais galima ret-
karčiais šnektelti...

Dvylika ir su šešiais bendravo neno-
riai. Skaičių pasaulyje viešpatavo griežta 
tvarka. Visi skaičiai gyveno stataus kal-
no šlaite, ir kuo didesnis buvo skaičius, 
tuo aukščiau jis gyveno. Tiesa, kartais 
jie pasivaikščiodavo, bet dvylikai nusi-
leisti iki šešių atrodė negarbinga. Už-
tat džiaugdavosi, kai pakildavo iki dvi-
dešimt keturių ir šis skaičius teikdavo-
si jį išklausyti, o kartais ir atsiliepdavo.

Tą dieną pūtė šiltas švelnus vėjas, ir 
septyni užsimanė pasivaikščioti. Aišku, 
jis lipo aukštyn į kalną. Ir netrukus pa-
siekė irgi keliauti susiruošusį dvylika. 

Abu persimetė keliais nieko nereiškian-
čiais žodžiais ir gal būtų nuėję savais ke-
liais, bet septynis pats nelabasis sugun-
dė pasiūlyti eiti kartu. Dvylika iš aukš-
to pažvelgė į savo mažesnį kaimyną, bet 
sutiko. Tačiau pasiūlė kopti tiesiai prie 
dvidešimt keturių, trisdešimt šešių ir 
dar aukščiau, o septyniems labai rūpėjo 
iš širdies šnektelti su keturiolika, dvide-
šimt vienu, dvidešimt aštuoniais. Čia jie 
ir susipyko. Niekaip negalėjo vienas kito 
suprasti. Dvylika jau būtų į viską nusi-
spjovęs ir nuėjęs savais keliais, bet tuo 
metu iš po debesų išlindo saulė, ir kal-
nas nutvisko ryškia šviesa.

– Ooo! – užvertęs galvą nustebo dvy-
lika. – Ar regi?.. Aštuoniasdešimt keturi! 
Gal kelis kartus jį mačiau!

– Iš tiesų! – ne mažiau nustebo ir sep-
tyni. – Šitą skaičių aš suprantu ir gerbiu! 
Jis tik dvylika kartų už mane didesnis. 
Eime pas jį!

– Eime! – sutiko dvylika. – Jis man 
artimas, tik septynis kartus už mane 
didesnis! Viską, ką jis pasako, aš pui-
kiai suprantu!

– Ir aš! – nesitvėrė džiaugsmu sep-
tyni.

Ir abu ėmė kopti į viršų.
Ezopas pasakytų: jei nerandi draugų 

šalia, pažvelk į aukštybes. Tada ir šalia 
draugų atsiras.

Saulius lynikAS
Druskininkai

kime gerumu, sėkme ir lau-
kime jų.“

Tokiais žodžiais į skaitytojus 
kreipiasi savo naujoje kūrybos 
knygoje „Likimo korta“ jos auto-
rė Aušra Brazaitytė. Ją autorė ir 
pristatė visuomenei Jurbarko bi-
bliotekoje vykusiame renginyje. 

Jo vedėja šventės pradžio-
je susirinkusiems papasakojo 
apie nelengvą kūrėjos vaikys-
tę, apie jos pomėgį tapyti, akty-
vų dalyvavimą rajono Neįgalių-
jų draugijos veikloje. O vėliau 
žmonių pilnoje salėje liejosi po-
ezija. Aušros eiles skaitė Juli-
ja Galbuogienė, Janina Pranai-
tienė, Gintauta Kevišienė, Joa-
na Klimašauskienė. A. Brazaity-
tės kūrybą apžvelgė bibliotekos 
darbuotoja Jūratė Korsakaitė. 
Moteris pasidalijo ir vaikystės 
prisiminimais, nes su Aušra jos 
buvo bendraklasės. Beje, Jūratė 
surengė ir pirmąją Aušros tapy-
bos darbų parodą, kurios metu 
pristatė autorės kuriamas eiles. 
Žinoma, ir šį kartą Jūratė skaitė 
jai labiausiai patikusius kūrinius 
iš naujai išleistos knygos. Biblio-
tekininkė pabrėžė, kad „Likimo 

„Likimo korta“

Aušra Brazaitytė su savo naująja 
knyga.

„Nė vienas iš mūsų nežino, 
kokią likimo kortą ištrauks. 
Tai pati gražiausia gyveni-
mo paslaptis. Laukia ir ste-
buklai, ir nusivylimai. Bet 
juk labai miela laukti to, 
kas nenuspėjama, nes ta-
da ir džiaugsmas didesnis, 
ir meilė gilesnė. O nusivyli-
mai ir skausmas laikui bė-
gant jeigu ir nepraeina, tai 
bent prisimiršta. Tad tikė-

Rudens elegija
Atnešk man meilę ir jos tyrumą, 
Vandens lašelį duok atsigert,
Sušildyk mane, paguosk nelaimėj
Ir apkabinęs stipriai priglausk.

Man reikia skausmo tavo beribio,
Ištarto žodžio laiku švelnaus.
Kai susitiksim, metai paliudys,
Ar tu paguodei mane, žmogau. 

Jurbarkui

Aušra BRAzAitytė

Kadagėlio branda.

kortoje“ sudėti eilėraščiai be-
veik visi yra proginiai, tad bus 
tikrai mėgiami skaitytojų, nes 
kone kiekvienas galės juos pri-
taikyti savo gyvenime, norėda-
mas ką nors pasveikinti. 

Autorę itin šiltais žodžiais 
apibūdino Jurbarko neįgaliųjų 
klubo „Svaja“, kuriam priklau-
so ir Aušra, pirmininkė Zita 
Bartusevičienė. Pasak jos, nė 
viena klubo šventė neapsiei-
na be Aušros sukurtų eilių. O 
švenčiant kurio nors klubo na-
rio gimtadienį, jie apdovanoja-
mi kūrėjos pieštais atvirukais. 

A. Brazaitytę sveikino drau-
gai iš rajono literatų klubo 
„Švieselė“, taip pat bendra-
minčiai iš Jurbarko neįgaliųjų 
draugijos literatų klubo „Vers-
mė“, nes Aušra suspėja dalyvau-
ti jų abiejų veikloje. Miesto vi-
suomenės atstovai taip pat at-
skubėjo su gėlėmis, nes norėjo 
ne tik pasveikinti autorę, bet ir 
susipažinti su naujai išleistoje 
knygoje sudėta kūryba. Rengi-
nio pabaigoje buvo išreikšta vil-
tis, kad skaitytojai išvys dar ne 
vieną Aušros knygą.

Onutė čiRVinSkienė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo 
negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Toleran-
cijos link“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Konkursui

Įmantriausi rudenio apdarai.                                                            Ritos Mockeliūnienės nuotr. (Šakių r.)

Mano gimtasis mieste Jurbarke,
Aš tave nuo vaikystės myliu –
Su kalvom, su lankom ir su slėniais –
Čia užaugusi, aš gyvenu.

Visada čia tekėjo trys upės, 
Kaip sesutės su broliu vienu.
Plaukę Nemunu Jurkus su Barkum,
Pavadino tą žemę vardu – Jurbarku.

Kviečiu tave lapų kritiman
Į rudeninį dangų pažvelgt. 
Saulė raudona leisis parimus,
Greit užsidegs žvaigždelės dangaus.

Šalnos pakando žiedus gražiausius
Ir nežydės jie taip, kaip anksčiau. 
O tu dalinki laimę kas dieną
Ir neški tyliai džiaugsmą, žmogau.

Šitą miestą daug gynę nuo priešų,
Mūsų protėviai guli kapuos,
Kiek jų žuvo už laisvą tėvynę,
Nieks nežino ir nesuskaičiuos.

Tokia laimė man šiandien gyventi
Gal seniausiam mieste Lietuvos.
Čia daug kurta, svajota, mylėta,
Ar tą aidą kas nors atkartos?

Aš myliu ir mylėsiu šį miestą,
Ar žiema, ar pavasaris bus, 
Kaitrią vasarą, kai gėlės žydės man, 
Ar rudeniui mėtant lapus.

Tik vienintelė mano gimtinė – 
Kauno gatvė, kurioj gyvenu.
Čia brangiausia mamytės lopšinė
Ir namai su tėveliu kartu. 

Laukinė kriaušė.
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