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Vilniuje, Švitrigailos g. 
11 E, duris atvėrė erdvus 
Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 
(NDNT) pastatas. Mo-
derniame, sumaniai su-
projektuotame statinyje, 
įsikūrė NDNT adminis- 
tracija bei jos bendrieji 
skyriai ir 5 NDNT terito-
riniai skyriai, aptarnau-
jantys Vilniaus apskri-
ties – Elektrėnų, Šalčinin-
kų r., Širvintų r., Švenčio-
nių r., Trakų r., Ukmer-
gės r. ir Vilniaus mies-
to bei rajono savivaldy-
bių – gyventojus. Pagerė-
jusias sąlygas pajus apie 
30 tūkst.  kasmet NDNT 
Vilniaus teritoriniuose 
skyriuose apsilankančių 
klientų.

Integracijos keliu

  Šiame numeryje:
 Kai išeina artimas .......................................................................... 4 psl.

 Socialinio būsto sutarties pratęsimas .......................... 5 psl.

Prie kūrybos 
šaltinio

Į Ignalinoje surengtą „Vil-
ties paukštės“ šventę-kon-
certą suėjo, suvažiavo ne-
įgalūs muzikos ir dainos 
puoselėtojai iš Rytų Lie-
tuvos. Savo muzikavimu 
susirinkusiuosius džiugi-
no ir geromis emocijomis 
dalijosi 9 kolektyvų dai-
nininkai, atvykę iš Širvin-
tų, Švenčionių, Šalčininkų, 
Utenos, Ignalinos, Visagi-
no, Vilniaus r. bei pirmą 
kartą šiame krašte kon-
certavęs Panevėžio mies-
to neįgaliųjų draugijos 
ansamblis. 

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu Europos socia-
linio fondo lėšomis finansuojamuose projektuose, be ki-
tų, bus privaloma laikytis lygių galimybių ir nediskrimi-
nacijos principo – t.y. neįgaliesiems, vyresnio amžiaus ir 
kitiems žmonėms turėtų būti užtikrinta galimybė tokio-
mis pačiomis sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, 
transportu, informacijos priemonėmis bei paslaugomis. 
Šiuo metu vyksta konsultacijos su įvairiomis ministerijo-
mis, kaip šiuos principus įraukti į vienas ar kitas ES fon-
dų lėšomis finansuojamas sritis.

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Pagerėjusios 
NDNT darbo 

sąlygos – 
svarbi 

prielaida 
darbo kokybei 

kelti

(nukelta į 5 psl.)

pęs socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Gintaras Klimavi-
čius ir NDNT direktorius Manf-
redas Žymantas oficialiai užbai-
gė 2009 m. liepą pradėtą įgyven-
dinti Europos regioninės plėtros 
fondo finansuotą investicijų pro-
jektą „Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos teritorinių skyrių infrastruk-
tūros plėtra“. Projekto įgyven-
dinimui vadovavusi NDNT di-
rektoriaus pavaduotoja Vytautė 
Polujanskienė į šventinį renginį 
susirinkusiesiems priminė, kad 
per šį laikotarpį darbo ir paslau-
gų teikimo sąlygos iš esmės pa-
gerintos 8 šalies miestuose. Re-
konstruotos Alytaus, Panevėžio, 
Plungės ir Tauragės teritorinių 
skyrių patalpos, Klaipėdoje pa-
statytas naujas pastatas, įsigyti 
ir rekonstruoti pastatai Kaune, 
Šiauliuose ir Vilniuje. Ankstesni 
NDNT teritorinių skyrių pastatai 
buvo nepritaikyti neįgaliesiems, 
atvykę žmonės turėjo spaustis 
siauruose, jiems judėti nepritai-
kytuose koridoriuose. „NDNT te-
ritorinių skyrių infrastruktūrą 
sutvarkėme taip, kad neįgalusis 
ne tik galėtų į jas lengvai patekti, 

Baigta NDNT 
infrastruktūros plėtra
Simbolinę naujų NDNT pa-

talpų atidarymo juostelę perkir-

Įgyvendinant ES finansuojamus 
projektus bus laikomasi 

universalaus dizaino principų
Universalaus dizaino 
principai – visuose 

projektuose 
ES institucijos rekomenduo-

ja į rengiamus projektus įtrauk-
ti horizontaliuosius principus – 
t. y. numatyti veiksmus, kuriais 
būtų siekiama įgyvendinti tam 
tikrus socialinius ir vertybinius 
tikslus (teigiamas poveikis aplin-
kai, žmogaus teisių užtikrinimas 
ir pan.). Šie principai vadinami 
horizontaliaisiais, nes jie gali  

„Vilties paukštėje“ – sielas gydantis 
muzikavimas

Dainavimas –  
tai muzikos terapija

Neįgaliųjų meno mėgėjų ko-
lektyvai Ignalinos kultūros ir 
sporto centre koncertavo jau an-
trą kartą, tad gerai prisimena ir 
pirmąjį – konkursinį pasirody-
mą, ir gerokai laisvesnį dainavi-
mą „Vilties paukštėje“. Pasak Vil-
niaus rajono neįgaliųjų draugijos 
ansambliui vadovaujančio Serge-
jaus Didenko, dainavimas – tai 
muzikos terapija. O geras daina-
vimas gydo ne tik dainuojančius, 
bet ir jų besiklausančius žmones.

Tai gerai juto ir į Ignalinos 
kultūros ir sporto centrą susi-
rinkusieji. Pirmiausia – kai sce-
ną užliejo nuoširdus „Šaltinėlio“ 
mokyklos-darželio vaikų daina-
vimas. Mokytojos Vidos Ksenzo-
vienės parengtas jaunųjų daini-

ninkų pasveikinimas maloniai 
nuteikė visai popietei. 

Renginio organizatorė Igna-
linos rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Regina Slabadie-
nė, Ignalinos rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Gintau-
tas Kindurys, Lietuvos neįgaliųjų 

draugijos programų koordinato-
rė Saulė Vėjelienė visiems linkė-
jo širdis sušildančio muzikavimo, 
smagaus nusiteikimo, žiūrovų 
palaikymo – visa gydančios mu-
zikos terapijos. 

(nukelta į 8 psl.)

Šalčininkų ansamblis „Dainuok, širdele“ ir dainavo gražiai, ir atrodė puikiai.

Ignalinietė O. Motiejonienė atliko raudą „Plaukia untelė“.

NDNT direktoriui M. Žymantui įteiktas simbolinis naujų patalpų raktas.
Igno Stanio nuotr.

Aldonos Deltuvaitės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Integracija – bene dažniausiai neįgaliesiems girdi-
mas tarptautinis žodis. Socialinėje sferoje dirba daug 

valstybinių ir visuomeninių organizacijų. Visi darbai, 
šnekant dokumentų kalba, tarnauja neįgaliųjų socia-
linei integracijai. Jau daug metų deklaruojamas siekis, 
kad neįgalūs žmonės turėtų lygias galimybes su kitais, 
nebūtų diskriminuojami, gyventų ,,kaip visi“. Tačiau jei 
žmogų reikia integruoti į visuomenę, vadinasi, jis kaž-
kuriuo metu dėl vienos ar kitos priežasties buvo iškri-
tęs ar išstumtas iš jos. Jei to nebūtų padaryta, šiandien 
nereikėtų kalbėti apie jo integraciją. Peršasi mintis, kad 
daugiau dėmesio reikėtų skirti neįgalumo prevencijai. 
Toks supratimas egzistuoja jau seniai, bet yra labai ga-
ji praktika neįgaliųjų integracijos rūpesčius palikti So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ar visada gerai 
suvokiame, pavyzdžiui, kokį didelį vaidmenį neįgalu-
mo prevencijai turi švietimas? Vaikystė, paauglystė ir 
jaunystė turi būti intensyvaus lavinimosi, profesijos 
įsigijimo metas. Šiuo laiku žmogus turi įgyti ir sociali-
nę brandą, be kurios neįmanomas sėkmingas ir svei-
kas gyvenimas. 

Neįgaliųjų integracijos į visuomenę darbe yra daug 
prieštaringų procesų, trypčiojimo vietoje, dažnai pri-
imami geri teisės aktai sunkiai įgyvendinami. Pavyz-
džiui, labai svarbu neįgaliuosius integruoti į darbo rin-
ką. Įstatymai humaniški: darbdavys negali atsisakyti 
priimti į darbą tinkamos kvalifikacijos žmogaus vien 
dėl jo neįgalumo. Tačiau darbdavys taip ir nedarys, jis 
visada ras kitų priežasčių. Nepaisant lygių teisių rei-
kalaujančių įstatymų, prestižinio restorano bosas luo-
šos merginos padavėja neįdarbins, čia pageidaujamos 
jaunos ir gražios.

Neįgaliųjų integraciją į visuomenę labai sunkina so-
cialinė nelygybė. Gilėjančios socialinės diferenciacijos 
sąlygomis daug neįgaliųjų lieka skurstančios visuome-
nės dugne, integruojasi į neintegruotą visuomenės dalį.

Nesunkiai galima pastebėti ir neįgaliųjų dezinteg- 
racijos procesus. Graudu, kai išgirsti džiūgavimus, kad 
kuriame nors mieste įkurta kirpykla neįgaliesiems. Pi-
giau apsikirpti žmonėms patinka. Buitine prasme tai 
gerai. Bet kai pagalvoji, kad Lietuvoje yra trijų tipų kir-
pyklos: žmonėms, šunims ir neįgaliesiems... Dezinteg- 
racijos pavyzdžiu gali būti ir neįgaliesiems organizuo-
jami koncertai. Neįgalieji juos priima su dėkingumu. 
Jiems tai puiki proga paklausyti geros muzikos, nors 
trumpam ištrūkti iš keturių sienų gniaužtų, susitikti su 
likimo draugais. Tačiau kartais, dažniausiai prieš rinki-
mus, į vieną vietą privežama tiek daug luošų žmonių, 
kad ir jie patys toje aplinkoje jaučiasi nejaukiai. Tuo 
tarsi ir geranorišku veiksmu luošam žmogui parodo-
ma jo vieta. Negalia nėra žmogaus muzikinį skonį nu-
sakantis požymis. Juk niekas neorganizuoja koncertų 
atskirai blondinams ir šatenams, mėlynakiams ar ru-
dakiams. Humaniškiau būtų siekti, kad visos koncer-
tų salės būtų prieinamos žmonėms su negalia. Tiek fi-
ziškai, tiek ir finansiškai.

Visus mūsų krašto neįgaliuosius sąlyginai galima 
skirstyti į visuomenėn integruotus ir neintegruotus. 
Integruotieji dirba mėgiamą darbą, savo darbovietė-
se gerbiami ir dažniausiai jie nesidomi nei neįgaliųjų 
organizacijomis, nei jų problemomis. Rašytojas Ro-
mas Sadauskas vieno pokalbio metu sakė, kad jei ati-
džiau pažvelgsime į Lietuvos rašytojų sąjungos narių 
kontingentą, tai įsitikinsime, kad daugiau kaip pusė jų 
turi vienokią ar kitokią, didesnę ar mažesnę negalią. 

Norėtųsi, kad integruotų neįgaliųjų būtų kuo dau-
giau. Gal tuomet nereikėtų nei taip dažnai kartoti žodį 
integracija, nei žmonių skirstyti į sveikuosius ir neį-
galiuosius. Manau, kad ateityje mes vis rečiau vartosi-
me žodį „neįgalus“ ir vis dažniau kalbėsime apie ats-
kirų žmonių specialiuosius poreikis. Juk net iš pažiū-
ros sveikiausias žmogus gali turėti daugiau sveikatos 
problemų už riedantį vežimėliu. Šią mintį remia ir 
Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatos apibrėži-
mas: ,,Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gero-
vė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas.“ Žmonės turi 
kūną ir dvasią, o mes dažnai juos vertiname ir skirs-
tome tik pagal kūną.

Integracijos peripetijos

Apie tai,
kas

jaudina
Kaišiadorys: Ruduo – metas dalintis 

derliumi ir gerumu Kaišiadorių rajono ne- 
įgaliųjų draugijos rankdar-
bių ir literatų būrelio vado-
vė Dalia Sinkevičienė ra-
šo apie tai, kaip kaišiado-
riečiai džiaugėsi išaugintu 
derliumi. 

Dosni rudens ranka 
pripildė aruodus ir podė-
lius derliumi, pažadino no-
rą dalintis įvairiais maisto 
atsargų ruošimo receptais, 
paskatino pasididžiuoti 
savo darbo rezultatais ir 
dalintis gerumu. Rudens 
darbai ir džiaugsmai kas-
met aplanko ir Kaišiado-
rių rajono neįgaliųjų drau-
gijos darbo terapijos klubo 
daržininkų sekcijos narius. 

Gautu rezultatu ma-
lonu pasigirti ir taip dar 
kartą priminti, kad ir neį-
galus žmogus yra visaver-
tis visuomenės narys. Pui-
ki proga visus tuo įtikin-
ti – rudens mugės, į kurias 
mūsų draugijos nariai su-
veža daržo gėrybes ir įvai-
rius rankdarbius. Šį rudenį 
Kaišiadorių miesto rudens 

šventėje Neįgaliųjų draugi-
jos daržininkų triūsas bu-
vo gerai įvertintas – užim-
ta pirma vieta įspūdingiau-
sių daržovių kategorijoje. 
Draugijos nariams Aldo-
nai Stanislauskienei, Jonui 
Griškaičiui, Edmundui Glo-
biui, Laimutei Ratkevičiū-
tei, Genei Sedleckienei, An-
gelei Černiauskienei įteik-
tos padėkos. 

Energingiausiai ruo-
šiant ir komponuojant eks-
poziciją triūsė draugijos 
pirmininkė Elena Varka-
lienė. Ji tai daro nepaisy-
dama nepaliaujamai sku-
bančių metų. 

Jau rugsėjo mėnesį į 
draugijos patalpas pradė-
jo plaukti įvairios daržo 
gėrybės, skirtos sunkiau-
sią judėjimo negalią turin-
tiems nariams – jiems dar-
žovės buvo nuvežtos į na-
mus. Malonu matyti žmo-
nių akyse džiaugsmo aša-
rėlę. Jie dėkingi už tai, kad 

jų nepamiršo, kad kažkam 
rūpi jų gyvenimas. Daržo-
vės išdalytos 12 sunkią ne-
galią turinčių žmonių. 

Dalytis gerumu ir dar-
žo gėrybėmis draugijos 
narius skatina pirminin-
kė E. Varkalienė. Turėda-
mi tokį pavyzdį, gerumu 
noriai dalijasi ir kiti darži-
ninkų sekcijos nariai, va-
dovaujami Reginos Linke-
vičienės. 

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos narių rankose – gau-
tos dovanos ir diplomas už išaugintas įspūdingas daržoves.

Draugija dėkinga že-
mės ūkio bendrovės pir-
mininkui Česlovui Tiško, 
Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjui Linui Lazutkai ir dau-
geliui kitų, prisidėjusiems, 
kad neįgaliuosius pasiektų 
daugiau daržovių.

Gerumas, dosnumas ir 
parama – tai raktai į kiek- 
vieno širdį, o ypač tą su-
vokia negalios paliesti 
žmonės. 

Nemenčinės neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro 
lankytojai jau ne kartą da-
lyvavo piligriminėse ke-
lionėse, tačiau labai seniai 
svajojo nuvykti į Romą. Juk 
sakoma: „Visi keliai veda į 
Romą“. Beveik prieš metus 
buvo surengtas kalėdinis 
labdaros vakaras Nemen-
činės neįgaliųjų dienos už-
imtumo centrui paremti. 
Šią labdaros akciją orga-
nizavo Ilona ir Adamas Ju-
revič kartu su grupe „Stella 
Spei“.  Ši akcija centro lan-
kytojams suteikė viltį, kad 
jų svajonė nukeliauti į Ro-
mą, susitikti su Šventuoju 
Tėvu ir pasimelsti prie šv. 
Jono Pauliaus II kapo gali 
išsipildyti.

Visus metus Nemenči-
nės Šv. arkangelo Mykolo 
parapijos vikaras kunigas 
Nerijus Grigaliūnas centro 
lankytojus dvasiškai ruošė 
piligriminei kelionei. Su-
sitikimų metu buvo daug 
kalbama ne tik apie piligri-
mystę, bet ir kitomis svar-
biomis temomis. 

Planuodami ir organi-
zuodami kelionę į Romą 
norėjome surasti neįga-
liesiems pritaikytą auto-
busą. Deja, Lietuvoje tokio 
nėra, todėl buvo užsaky-
tas autobusas iš Varšuvos, 
įmonės „TRANS-NIKA“. Ja-
me įrengtas specialus kel-
tuvas vežimėliams. Auto-
busas buvo labai patogus 
tiek vaikštantiems neįga-
liesiems, tiek sėdintiems 
vežimėliuose.

Piligrimai prieš išvyk-
dami į kelionę susitiko pa-

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo 
centro piligriminė kelionė į Romą

simelsti šv. Mišiose. Į Romą 
iškeliavo 42 žmonės: cen-
tro lankytojai, jų artimieji, 
savanoriai ir darbuotojai.

Keliaudami autobusu 
piligrimai meldėsi, kar-
tu dainavo gerai žinomas 
dainas bei klausėsi įdo-
mių gidės Malgožatos Du-
raj pasakojimų. Visi džiau-
gėsi galimybe važiuojant 
grožėtis gamtos vaizdais. 
Ypač didelį įspūdį pali-
ko Alpių, Apeninų kalnai, 
Adrijos jūros pakrantės ir 
Europos miestų architek-
tūra. Pakeliui į Romą ap-
lankyta Viena, Romeo ir 
Džuljetos miestas Vero-
na. Pasigrožėjome puikiu 
jos senamiesčiu, svetingai 
buvome priimti parapijoje 
pas tėvą Venturino Kačio-
ti. Pakeliui taip pat aplan-
kėme Adrijos jūros kuror-
tą Rimini, dvi svarbias Eu-

ropos piligrimystės vietas 
Loretą ir Manopelą. 

Visus pakerėjo aplan-
kytų bazilikų didybė bei 
grožis. Grupė turėjo gali-
mybę dalyvauti šv. Mišiose 
prie šv. Jono Pauliaus II ka-
po šv. Petro bazilikoje Vati-
kane, Popiežiaus Pranciš-
kaus bendrojoje audienci-
joje prie šv. Petro bazilikos. 
Piligrimams neišdildomą 
įspūdį paliko Romos Ko-
liziejus, Ispanijos laiptai, 
Panteonas, Trevi fontanas. 

Piligrimai turėjo gali-
mybę dalyvauti šv. Mišių 
aukoje prie šv. Nerijaus ir 
šv. Achilo kapo Domicilės 
kapinėse. Pakeliui namo 
piligrimai aplankė Asy-
žių – šv. Pranciškaus gim-
tąjį miestą ir Paduvą, kur 
turėjo galimybę pasimelsti 
prie šv. Antano kapo. 

Kelionė į Romą buvo la-

bai svarbi ir prasminga, ji 
visiems paliko puikių pri-
siminimų. Piligrimai na-
mo sugrįžo laimingi, ge-
ros nuotaikos, kupini gerų 
emocijų bei įspūdžių.

Nuoširdžiai dėkoja-
me visiems, kurie prisidė-
jo prie šios svajonės išsi-
pildymo.

Jurgita Ryncevič 
Socialinė darbuotoja 

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai Romoje patytė daug džiugių aki-
mirkų.
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Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

(atkelta iš 1 psl.)

Pagerėjusios NDNT darbo sąlygos – 
svarbi prielaida darbo kokybei kelti

  Šiaulių Parkinsono draugi-
jos pirmininkė Zita Vaidilienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi 
nuotaikingo renginio įspūdžiais.

„Bendradarbiavimui ir drau-
gystei nėra ribų“ – taip pavadin-
tas Šiaulių miesto savivaldybės 
finansuojamas projektas, skir-
tas regionų etnokultūros me-
tams paminėti, kurį įgyvendi-
na Šiaulių miesto Parkinsono 
draugija. 

Spalio pabaigoje į Socialinės 
paramos centro salę atvyko sve-
čiai: Lietuvos neįgaliųjų ir pen-
sininkų bendrijos iš Telšių, Po-
ezijos ir kitų menų asociacijos 
„Menų šaltinis“, Šiaulių miesto 
neįgaliųjų draugijos ir Parkin-
sono draugijos nariai.

Kolektyvai atstovavo skir-
tingiems regionams: Aukštaiti-
jai, Žemaitijai, Suvalkijai ir Dzū-

kijai. Varžytasi tradicijų, papro-
čių, kulinarinio paveldo, tarmių 
srityse, kolektyvai parodė savo 
programas. 

Vertinimo komisijoje daly-
vavo Šiaulių miesto mero pava-
duotojas Stasys Tumėnas, Šiau-
lių nevyriausybinių organizaci-
jų konfederacijos atstovė Vera 
Krutova bei Šiaulių miesto vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė 
Vilma Rukevičiūtė. Renginį vedė 
šių eilučių autorė.

Varžytuvėse nugalėtojų ne-
buvo – laimėjo draugystė ir ben-
dravimas. Komisijai ir dalyvių 
komandų atstovams buvo įteik-
tos padėkos bei atminimo do-
vanos. Vėliau skambėjo muzika 
ir dainos, kurios suartino visus 
likimo brolius, paskatino nors 
trumpam pamiršti savo širdies 
skausmus ir sunkią negalią.

Bendradarbiavimui ir 
draugystei nėra ribų

Renginio akimirka. 

bet ir oriai jose jaustis: įrengėme 
modernius dokumentų priėmi-
mo skyrius, įdiegėme eilių valdy-
mo terminalus“, – pristatydama 
įgyvendinto projekto rezultatus 
sakė V. Polujanskienė.

Projekto, kurio vertė 9,8 mln. 
eurų, naudą pajus daugiau ne-
gu 100 tūkst. kasmet į NDNT te-
ritorinius skyrius besikreipian-
čių gyventojų. 

Pastatas – tik darbo 
instrumentas 

Naujasis NDNT pastatas sos-
tinėje įsikūręs visai netoli buvu-
sių patalpų, prie kurių per dau-
gelį metų žmonės buvo pripra-
tę. Ir visuomeninio transporto 
stotelė ta pati, ir atstumas nuo 
autobusų stoties nepasikeitė. 
Tik pastatas, jo erdvės, darbo ir  
klientų aptarnavimo sąlygos vi-
siškai kitokios.

Pastato rekonstrukcijos pro-
jektą rengusios UAB „Projektų 
rengimo centras“ vadovas Min-
daugas Čepulis neslėpė, kad su-
žinojęs būsimų patalpų paskir-
tį, suprato, jog tai nebus įprastas 
darbas ir priėmė jį kaip nemen-
ką iššūkį. Reikėjo pagalvoti ne 
tik apie esamo pastato rekons-
trukciją, bet ir sukurti visą neį-
galiesiems pritaikytą infrastruk-
tūrą – suplanuoti patogius įva-
žiavimus rateliuose sėdintiems 
žmonėms, galimybę patekti į vi-
sus keturis pastato aukštus, sa-
varankiškai juose judėti, naudo-
tis visa čia suprojektuota įranga, 
laisvai jaustis. „Projektavome ne 
duris ir langus, o emocijas“, – tei-
gė M. Čepulis.

Ir tai pavyko padaryti. Pasta-
to atidarymo ceremonijoje daly-
vavęs Lietuvos paraplegikų aso-
ciacijos prezidentas Juozas Ber-
natavičius pasidžiaugė, kad nuo 
šiol čia besilankantys žmonės 
galės jaustis oriai, savarankiškai 
patekti pas bet kurį specialistą. 
„O tai suteikia laisvės, savivertiš-
kumo, pasitikėjimo savimi“, – sa-
kė J. Bernatavičius. 

2004-ųjų vasarį prasidėję 2,4 
mln. eurų atsiėję pastato rekons-
trukcijos-statybos darbai baigti 
2015-ųjų liepą. Kiekvienas du-
ris lankytojams atvėrusio pas-
tato aukštas turi savo spalvinį 
akcentą (juodas, žalias, mėly-
nas, raudonas), įrengtas erdvus 
liftas, nėra jokių slenksčių, laip-
tų pradžia ir pabaiga pažymėta 

ryškiomis geltonomis linijomis, 
spalvotomis juostomis paženk- 
lintos stiklinės durys bei per-
tvaros, visos durys paplatintos, 
įrengti erdvūs laukiamieji, poil-
sio kampeliai – 2 295 kv. m uži-
mančios patalpos suprojektuo-
tos taip, kad ir darbuotojai, ir 
lankytojai jaustųsi patogiai. 

Tačiau pastatas, pasak socia-
linės apsaugos ir darbo vicemi-
nistro G. Klimavičiaus, – tik dar-
bo įrankis, instrumentas, turin-
tis gerinti neįgaliųjų aptarnavi-
mą ir teikiamų paslaugų koky-
bę. NDNT tenka ypač atsakin-
ga misija – ji yra pirmoji įstaiga, 
nuo kurios prasideda neįgalių-
jų socialinė integracija, todėl tu-
ri nuolat rūpintis teikiamų pas-
laugų kokybe. 

Pasak pastatą pašventinu-
sio Šv. Mikalojaus bažnyčios kle-
bono kunigo Aušvydo Belicko, į 
šiuos namus žmonės ateina ne 
džiaugsmu pasidalyti, o slegia-
mi skausmo, negalių. Todėl čia 
dirbantiems žmonėms jis linkė-
jo nuoširdžios artimo meilės, su-
pratimo ir atjautos. 

Bendradarbiavimas – 
sėkmės sąlyga

Sunkios ligos palaužtus, su-
dėtingas traumas patyrusius 
žmones į Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybą atsiunčia 
medikai. Jų paskirti tyrimai, nu-
statytos diagnozės, parengti do-
kumentai – tai „medžiaga“, kuria 
vadovaudamiesi NDNT specia-
listai priima atsakingus spren-
dimus. Naujo NDNT pastato ati-
darymo ceremonijoje dalyvavę 
Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Vilniaus rajono, Centro, Antakal-
nio poliklinikų atstovai patvir-
tino, kad nuo glaudaus bendra-

darbiavimo priklauso tų spren-
dimų kokybė ir žmonių likimai, 
todėl labai svarbi šių abiejų sri-
čių partnerystė.

Dažnam neįgaliajam NDNT 
priimti sprendimai tampa toles-
nio gyvenimo pagrindu. Dauge-
lis gali patvirtinti, kad nustatytas 
neįgalumo ar netekto darbingu-
mo lygis – ne nuosprendis, tačiau 
reikia susitaikyti su kitokiu gyve-
nimo būdu. Į įprastą gyvenimą 
grįžti padeda ir NDNT specialis-
tų nustatytas profesinės reabili-
tacijos poreikis. Valakupių reabi-
litacijos centro, Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centro vadovai Edita 
Šatienė ir Juozas Norinkevičius – 
taip pat ilgamečiai NDNT partne-
riai, įgyvendinantys neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos progra-
mą. Pasak jų, šie centrai neįgalie-
siems siūlo įvairias darbo rinkoje 
paklausias specialybes, o jas įgi-
jusiems įsidarbinti padeda dar 
vienas NDNT partneris – Dar-
bo birža. Nuo glaudaus visų šių 
grandžių bendradarbiavimo pri-
klauso neįgalaus žmogaus grįži-
mas į visavertį gyvenimą.

NDNT vadovai tikisi, kad inf-
rastruktūros atnaujinimas kartu 
su kitais įstaigos įgyvendinamais 
projektais, susijusiais su infor-
macinių paslaugų plėtra (išanks-
tinė klientų registracija, duome-
nų keitimasis su asmens sveika-
tos priežiūros įstaigomis) padės 
pasiekti pagrindinius ilgalaikius 
tikslus – atkurti arba didinti ne-
įgaliųjų darbingumą, profesinę 
kompetenciją ir pajėgumą daly-
vauti darbo rinkoje, padėti jiems 
integruotis į visuomenę, skatinti 
užimtumą ir lygias galimybes da-
lyvauti darbo rinkoje.

Aldona MiLieŠKienĖ
Igno Stanio nuotr.

Esu gimusi 1943 m. Smalny-
kų kaime Varėnos rajone. 

Būdama metukų netekau tėve-
lio – jis 1944 m. buvo neteisėtai 
represuotas ir ištremtas į lais-
vės atėmimo vietą Vorkutoje, 
Komijos ATSR, po metų ten mi-
rė. Su motina likome trys našlai-
čiai vaikai. Mūsų mamą dažnai 
iškviesdavo į KGB būstinę tar-
dyti ir laikydavo ten po kelias 
paras. Ji nuolat bijojo, kad ir jos 
neištremtų, todėl slapstėsi su 
vaikais tai miške, tai kapinėse. 
Besislapstant nuo išvežimo Si-
biran Voriškių kaimo kapinėse 
ant manęs užkrito paminklas ir 
visam gyvenimui likau su skau-
dančiomis kojomis. Vis dėlto 
mums nepavyko išvengti trem-
ties – tiesa, ne į Sibirą. 1952 m. 
mes su mama buvome privers-
tinai iškeldintos iš savo namų 
Smalnykų kaime į Panevėžio ra-
joną, Klevečkynės kaimą (tai bu-
vo vadinamoji „mažoji tremtis“). 
Tada man buvo 9 metai.

Kai po penkerių metų visi 
grįžome į Varėnos r., gimtasis 
namas ir visi ūkiniai pastatai 
buvo nugriauti. Gyventi į savo 
kluoną priėmė kaimynė Agota 
Belevičienė.

Pirmą klasę pradėjau Mas-
kaukos kaimo mokykloje. Mo-
kytis sekėsi neblogai. Tačiau 
stoti niekur negalėjau, nes bio-
grafija buvo bloga – bandito vai-

kas. Mama dėl ilgų nepriteklių 
ir blogų sąlygų susirgo ir 1966 
metais mirė.

Anksti ištekėjau, anksti ir li-
kau našle su dviem 2 ir 4 metu-
kų sūnumis ant rankų. Nuo 15 
metų dirbau kolūkio fermoje. 
Vėliau 20 metų – Matuizų staty-
binių medžiagų gamykloje. „Už-
sidirbau“ vieno kambario bu-
tą Matuizų gyvenvietėje, kuria-
me ir dabar gyvenu. Užauginau 
abu vaikus. Tapau antros grupės 
neįgaliąja.

Sūnūs buvo vedę. Pirmo-
jo sūnaus žmona tik spėjo su-
silaukti dukters ir greitai mirė. 
Mirus marčiai teko auginti vos 
vienų metukų anūkėlę. Todėl ir 
dabar anūkė mane vadina ma-
ma, nors jau šį gruodį jai bus 30 
metų. Nepalankiai susiklosčius 
ir antrojo sūnaus šeimyninėms 
aplinkybėms, ryžausi auginti ir 
antrą anūką, kuriam šį spalį tu-
ri sueiti 25 metai. Jis neturi nei 
tėvo, nei mamos. Dabar dar kiek 
galiu padedu anūkei auginti 
proanūkius ir dar prižiūriu gu-
lintį vyriausią sūnų.

Esu Varėnos rajono neįga-
liųjų draugijos narė, vadovavau 
Matuizų skyriui. Dainuoju Varė-
nos rajono neįgaliųjų ansambly-
je „Atgaiva“. Mano sielos stipry-
bė – dainavimas, nes jis mane 
atgaivina, įgaunu daugiau jėgų. 

Ona MAtuizienĖ, Varėnos r. 

Mano likimas

NDNT vadovams direktoriui M. Žymantui ir V. Polujanskienei (dešinėje) –  
kolegų sveikinimai.
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Psichologo 
patarimai

Kiekvienas esame netekę 
artimo žmogaus – drau-
go, šeimos nario, kolegos. 
Mirtis yra neišvengiama 
gyvenimo dalis. Į šį pa-
saulį ateiname žinodami, 
kad teks iš jo išeiti. Žino-
me, kad jį paliks ir mums 
brangūs žmonės. Net su-
vokdami mirties neiš-
vengiamybę dažniausiai 
sunkiai su ja susitaikome. 
Mirus artimam žmogui 
užplūsta liūdesys, tuštu-
ma ir neviltis. Nėra būdų 
greitai nugalėti skausmą, 
tačiau pasistengus ge-
riau suvokti savo emoci-
jas, galima jas šiek tiek 
nuraminti.

artimojo mirtį. Tai emocinė kan-
čia netekus mylimo žmogaus. 
Kuo brangesnis, svarbesnis bu-
vo žmogus, tuo stipresnis siel-
vartas išgyvenamas. Tiesa, šis 
jausmas gali apimti ne tik mirus 
artimam žmogui. Panašios emo-
cijos gali užplūsti, kai netikėtai 
netenkama ko nors svarbaus. 
Skyrybos, darbo, finansinio sta-
bilumo praradimas, artimo žmo-
gaus liga, neišsipildžiusios sva-
jonės bei nesaugumo jausmas 
patyrus traumą ar tapus neįga-
liu taip pat gali sukelti daugybę 
neigiamų emocijų ir didelį siel-
vartą. Tai universali emocija, ne-
priklausanti nuo amžiaus, lyties 
ar kitų veiksnių.

Vis dėlto kiekvienas žmogus 
gedėjimo laikotarpį išgyvena 
savitai. Tai gali priklausyti nuo 
charakterio savybių, gyvenimo 
patirties, tikėjimo. Išgyvenus ne-
tektį skausmas praeina palaips-
niui. Vieni žmonės atsigauna per 
keletą savaičių ar mėnesių, kiti 
kenčia metų metus. Labai svar-
bu būti kantriam ir leisti skaus-
mui praeiti natūraliai.

Gedėjimo stadijos
1969 metais, po ilgalaikių 

mirtina liga sergančių žmonių 
stebėjimų, psichiatrė Elisabetė 
Kiubler-Ros pastebėjo, kad visi 
žmonės, susidūrę su liga ar ne-
tektimi, išgyvena panašias gedė-
jimo stadijas. Labai svarbu pri-
imti visus kylančius jausmus ir 
leisti sau juos išgyventi. 

Neigimas. Pirmiausia susidū-
rę su liga ar artimojo netektimi, 
žmonės tai neigia. Tai tarsi gyny-
bos mechanizmas, kuris padeda 
susitvarkyti su netikėtai užplū-
dusiomis neigiamomis emoci-
jomis ir šoku. Žmogus bėga nuo 
faktų, slepiasi nuo realaus pa-

Kai išeina artimas
saulio. Ši stadija yra laikina ir pa-
deda išgyventi pirmąją netekties 
skausmo bangą.

Pyktis. Kuomet baigiasi neigi-
mas, dažniausiai užplūsta pyktis. 
Jis gali būti nukreiptas į objek-
tus, nepažįstamus žmones, drau-
gus ar šeimos narius, net ir į mi-
rusį žmogų, kaltinant jį, kad mus 
paliko. Pyktis gali sukelti kaltės 
jausmą, o kaltė – dar labiau su-
stiprinti pyktį.

Derybos. Šios stadijos metu 
žmogus dažnai galvoja, ką būtų 
buvę galima padaryti kitaip sie-
kiant išvengti netekties. Dažnai 
pasineriama į mintis, kaip viskas 
galėjo susiklostyti. Žmogus ga-
li pradėti kaltinti save, jog kaž-
ką padarė ne taip ar ne iki galo. 
Labai svarbu išgyventi ir paša-
linti šiuos jausmus, nes nuolati-
nis savęs kaltinimas stabdo giji-
mo procesą.

Depresija. Dažniausiai ji iš-
tinka, kuomet visiškai įsisąmo-
ninama netektis. Šios stadijos 
metu gali užplūsti liūdesys, vie-
nišumo jausmas. Tai tylus pasi-
ruošimas galutinai atsisveikinti 
su mylėtu žmogumi. Šios stadi-
jos metu labai svarbu būti su ar-
timaisiais ir leisti jiems padėti.

Susitaikymas. Deja, šią stadiją 
pasiekia ne visi. Kai kurie žmo-
nės lieka užsisklendę savo pyk-
tyje ar neigime. Pasiekus susi-
taikymo stadiją nurimstame, iš-
mokstame priimti savo gyveni-
mą be mylimo žmogaus. Kiekvie-
nas žmogus šią stadiją pasiekia 
savu laiku. Svarbiausia, kad tam 
netrukdytų neigiami jausmai.

Kaip palengvinti 
gedėjimo laikotarpį?
Nors ištikus netekčiai gali at-

rodyti, jog numalšinti skausmo 
nepavyks, keletas paprastų da-

kas yra gedėjimas?
Gedėjimas arba sielvartas – 

tai natūrali žmogaus reakcija į 

Reumatoidinis artritas – vie-
na klastingiausių sąnarių li-

gų, kuri sergančiojo organizmui 
padaro daug žalos, pažeisdama 
ne tik sąnarius, bet ir kitus vi-
daus organus. Tačiau ligos eigą 
gali dar labiau apsunkinti mitai, 
kuriais pasikliaujama tiek ser-
gant, tiek pajutus pirmuosius 
simptomus. Teisinga informaci-
ja apie ligą gali padėti anksčiau 
ją aptikti ir pradėti taikyti tinka-
mą gydymą. Todėl Kauno klinikų 
Reumatologijos klinikos vadovė 
prof. Asta Baranauskaitė panei-
gia pagrindinius su artritu susi-
jusius mitus.

1 mitas: reumatoidiniu ar-
tritu serga tik seni žmonės.

Klaidinga nuomonė, kad 
reumatoidiniu artritu serga tik 
brandaus amžiaus žmonės, grei-
čiausiai susiformavo todėl, kad 
sąnarius dažniausiai skauda vy-
resniems žmonėms. Tačiau to 
priežastis yra artrozė. „Reuma-
toidinis artritas yra viena daž-
niausių sąnarių uždegiminių li-
gų, kuria serga apie 1 proc. Lie-
tuvos gyventojų. Ja gali sirgti bet 

Penki mitai apie vieną 
agresyviausių sąnarių ligų

lykų gali padėti jį nors truputį 
sumažinti. Žemiau esantys pa-
tarimai padės geriau įsisąmo-
ninti savo jausmus ir su jais su-
sigyventi.

Ieškokite paramos. Svarbiau-
sia sunkiu periodu neatsiriboti 
nuo žmonių ir nekentėti vienam. 
Net jei nesate linkęs dalytis sa-
vo jausmais ir mintimis, gedėji-
mo periodu tai daryti yra labai 
svarbu. Pasidalijimas išgyveni-
mais palengvina netekties naštą. 
Jokiu būdu nekentėkite vienas!

Apsupkite save artimaisiais 
ir draugais, kuriems rūpite. Net 
jei dažniausiai stengiatės išlikti 
stiprus ir savarankiškas, dabar 
tam netinkamas metas. Nevenki-
te artimųjų ir priimkite jų pagal-
bą. Artimi žmonės dažnai nori 
padėti, tačiau ne visuomet žino, 
kaip tai padaryti. Nebijokite pa-
sakyti, kokia pagalba reikalinga.

Atraskite stiprybę tikėjime. Jei 
esate religingas, malda, medita-
cija ar ėjimas į bažnyčią gali pa-
lengvinti sielvartą. Tikėjimas yra 
galinga jėga, galinti padėti len-
gviau išgyventi netektį.

Prisijunkite prie bendruome-
nės. Gedėjimo metu vienišumo 
jausmas nepaprastai sustiprė-
ja, net jei šeimos nariai yra ša-
lia. Paieškokite bendruomenės, 
kurioje renkasi panašią netektį 
išgyvenę žmonės. Joje galėsite 
pasidalyti savo jausmais, būsite 
išklausyti ir suprasti.

Kreipkitės į psichologą. Jei 
netektį išgyvenate ypač sun-
kiai, pasiieškokite profesiona-
lios pagalbos. Patyręs specialis-
tas gali padėti lengviau įsisąmo-
ninti kylančius jausmus ir juos 
nuraminti.

Rūpinkitės savimi. Gedėjimo 
metu kaip niekada svarbu nepa-
miršti pasirūpinti savimi. Stre-

sas patyrus netektį gali greitai 
išeikvoti jūsų energiją. Atsižvel-
gę į savo emocinius ir fizinius 
poreikius lengviau išgyvensite 
netekties skausmą.

Įsiklausykite į savo jausmus. 
Bandymai užgniaužti jausmus 
neduos jokios naudos. Tam, kad 
sielvartas praeitų, turite jį išgy-
venti. Jausmų slopinimas pailgi-
na gedėjimo procesą ir gali su-
kelti depresiją, nerimo sutriki-
mus, priklausomybes ar sveika-
tos problemas.

Išreikškite jausmus kūrybiš-
kai. Rašykite dienoraštį, para-
šykite išėjusiam žmogui laišką 
ir išsakykite, ko nespėjote, su-
kurkite nuotraukų albumą su 
gražiausiomis artimo žmogaus 
gyvenimo akimirkomis. Tai pa-
prasti, bet efektyvūs būdai išlieti 
susikaupusius jausmus.

Rūpinkitės savo fizine svei-
kata. Gera fizinė sveikata pade-
da įveikti stresą. Pakankamai 
miegokite, valgykite kokybišką 
maistą, daugiau laiko praleiski-
te lauke. Stenkitės nevartoti jo-
kių psichotropinių medžiagų ar 
raminamųjų vaistų. 

Neverskite savęs jaustis ki-
taip. Jūsų skausmas yra jūsų, nie-
kas negali žinoti, kaip geriausiai 
jį išgyventi. Leiskite sau jaustis 
taip, kaip tuo metu norisi. Verk-
ti, pykti, liūdėti yra normalu tiek, 
kiek jums to reikia.

Pasiruoškite ateičiai. Šventės, 
artimųjų susibūrimai, sukaktys 
gali iš naujo pažadinti prisimi-
nimus apie prarastą žmogų. Pa-
siruoškite tam ir priimkite tai 
kaip normalų dalyką. Atėjus to-
kiai progai, gražiai paminėkite 
žmogų, kurio nebėra su jumis.

Išgyventi netektį visuomet 
sunku. Tačiau svarbu priimti gy-
venimą su visais jo sunkumais ir 
pasistengti, kad juos įveikti pa-
vyktų kuo greičiau.

Parengė 

Miglė LevinienĖ

kokio amžiaus žmonės ir net vai-
kai, – kalba Reumatologijos kli-
nikos vadovė. – Dažniausiai su-
serga vidutinio amžiaus, 30–50 
metų, asmenys. Tačiau laiku pas- 
tebėjus ligą, neuždelsus jos  
diagnozės ir gaunant efektyvų 
gydymą šie žmonės gali gyventi 
visavertį gyvenimą.“

2 mitas: reumatoidinis ar-
tritas yra diagnozuojamas tik  
atliekant kraujo tyrimus.

Tiesa ta, kad ligai nustatyti 
dažnai kraujo tyrimo nepakan-
ka. „Daugelis mano, jog ligą pa-
rodo reumatoidinis faktorius, 
kuris gali būti nustatomas at-
likus kraujo tyrimą. Ir jeigu šis 
faktorius aptinkamas, tai reiškia, 
jog žmogus serga, o jeigu ne – 
neserga. Iš tiesų yra kiek kitaip. 
Tik 70–80 proc. pacientų šis fak-
torius yra randamas pirmaisiais 
ligos metais, o likusiems 20–30 
proc. sergančiųjų jis niekada ne-
pasireiškia“, – kalba profesorė. 

Taigi jokiu būdu negalima 
manyti, kad egzistuoja tik vie-
nas ligą rodantis tyrimas. Anot 
prof. A. Baranauskaitės, liga  

diagnozuojama taikant ir kitus 
šiuolaikinius tyrimus, kurie pa-
deda įvertinti kiekvieno pacien-
to klinikinius požymius, labora-
torinių ir radiologinių pakitimų 
sąnariuose visumą.

3 mitas: reumatoidinis ar-
tritas nėra  grėsminga liga.

Anot profesorės, tai labai 
grėsminga liga, galinti turėti itin 
liūdnų pasekmių: „Tik labai re-
tais atvejais reumatoidinis ar-
tritas pasireiškia gerybine eiga, 
kuomet paūmėjimų būna retai, 
liga ilgam užmiega, apima ne-
daug sąnarių ir mažai juos suža-
loja. Svarbu žinoti ir tai, kad reu-
matoidiniam artritui būdingas 
cikliškumas – su paūmėjimais ir 
pagerėjimais, bet, deja, tai yra li-
ga, kuri progresuoja ir ilgainiui 
apima vis daugiau sąnarių. Lai-
ku negydant sąnarių uždegimo, 
atsiranda sąnarių sužalojimų, 
kurie vėliau nebeatsistato. Są-
nariai dėl to lieka deformuoti, 
skausmingi, jaučiamas sunku-
mas juos judinant. Tai išlieka vi-
sam gyvenimui.“

4 mitas: galima pasveikti 

laikantis sveikos gyvensenos 
principų.

Pasak Kauno klinikų Reuma-
tologijos klinikos vadovės, svei-
ka gyvensena yra labai svarbi, 
tačiau neteisinga manyti, kad 
tik laikantis sveikos gyvense-
nos principų galima pasveikti 
nuo reumatoidinio artrito: „Li-
gai suvaldyti yra būtinas gydy-
mas, kuris padeda ją pristabdyti 
ir pailginti pagerėjimo ar remi-
sijos laikotarpį. Tačiau jeigu pa-
cientas nepaiso sveikos gyven-
senos principų, gydymo efekty-
vumas gali sumažėti.“ Profesorė 
atkreipia dėmesį, kad remiantis 
tyrimais, rūkymas yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių, kuris ska-
tina ligos atsiradimą ir suak-
tyvėjimą. Taip pat yra žinoma, 
kad rūkantieji serga dažniau ir 
sunkiau. Ligos eigą apsunkina 
ir viršsvoris bei neteisinga mi-
tyba. Todėl sergantys reuma-
toidiniu artritu turėtų palaikyti 
normalią kūno masę – tai jiems 
padėtų gerai jaustis, nes mažiau 
krūvio tektų kelių ir pėdų sąna-
riams.  Reumatologijos klinikos 
vadovė pataria ir daugiau judė-
ti, valgyti visaverčio maisto, vai-
sių ir daržovių, liesos mėsos: 
„Mityba turi būti visavertė, ku-
rioje yra tiek baltymų, anglia-
vandenių, tiek riebalų. “

5 mitas: dauguma sergan-
čiųjų reumatoidiniu artritu 
negali dirbti. 

Pasak prof. A. Baranauskai-
tės, sergantieji gali dirbti. „Šiais 
laikais keliamas ambicingas 
tikslas – siekiama užtikrinti pa-
cientų gyvenimo kokybę. Tam 
reikalinga reguliari jų sveika-
tos būklės stebėsena, savalai-
kis gydymo koregavimas, kuris 
leidžia išlaikyti žmogų darbin-
gą, o jo gyvenimo kokybę – gerą. 
Mūsų tikslas – kad žmogus ne-
jaustų skausmo, galėtų judėti ir 
atlikti darbus – ir tai yra realūs, 
efektyviu gydymu pasiekiami 
rezultatai.“ Pagrindinė pacien-
tų nedarbingumo ir neįgalumo 
priežastis – ligos negydymas. 
Reumatoidinis artritas pasižy-
mi tuo, kad neįgalumas atsiran-
da greitai, per kelis ligos metus. 
„Statistika liūdina – per dešimt 
ligos metų neįgalumas nustato-
mas didžiajai daugumai pacien-
tų. Tačiau šiuolaikinėmis medi-
cinos priemonėmis liga ne tik 
diagnozuojama anksčiau, bet 
laiku pradėtas gydymas padeda 
sustabdyti uždegimo procesus, 
išlaikyti gerą judėjimo funkciją 
ir leidžia likti pacientui visaver-
čiu darbo rinkos dalyviu“, – pa-
brėžia profesorė.

„Bičiulystės inf.
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būti įgyvendinami visose srityse ES 
fondų lėšomis finansuojamuose pro-
jektuose. 

2014-2020 m. laikotarpiu prio-
ritetiniais numatyti darnaus vysty-
mosi (aplinkosaugos, išteklių efek-
tyvaus naudojimo ir pan.), lygių ga-
limybių ir nediskriminacijos, mo-
terų ir vyrų lygybės horizontalieji 
principai. 

Įvairios ministerijos šiuo metu 
baigia rengti projektų finansavimo 
sąlygų aprašus, kuriuose nurodomi 
esminiai reikalavimai projektams. 
Su Energetikos, Kultūros ir Susisie-
kimo ministerijų darbuotojais vy-
ko konsultacijos dėl horizontalių-
jų principų įgyvendinimo įvairio-
se ES fondų lėšomis finansuojamo-
se arba su jomis susijusiose srityse. 
Daug dėmesio skirta universaliam 
dizainui – jo nuostatų paisymas yra 
vienas iš svarbiausių aspektų, pade-
dantis užtikrinti lygias visų gyvento-
jų galimybes. 

Kultūros, energetikos, 
susisiekimo sritims – 
konkretūs pasiūlymai 

Konsultacijų įmonės UAB „PPMI 
Group“ atstotas Tomas Polka prista-
tė rekomendacijas kiekvienai sričiai. 
Kultūros ministerijos finansuojamų 
projektų tikslas – modernizuoti kul-
tūros infrastruktūrą, o tai turėtų lem-
ti geresnę kultūros paslaugų kokybę, 
prieinamumą, įvairovę, padidinti kul-
tūros įstaigų ir juose vykstančių ren-
ginių lankytojų bei kultūrinės veiklos 
dalyvių skaičių. Be kitų rekomenda-
cijų, siūloma ir pritaikyti kultūros 
infrastruktūros objektus (muziejus, 
teatrus, koncertų sales, bibliotekas) 
neįgaliesiems. Raginama atsižvelg-
ti į visų negalią turinčiųjų interesus: 
judėjimo negalią turintiems įreng-
ti pritaikytas automobilių statymo 
vietas, įėjimo duris, koncertų salė-
se/teatruose sumontuoti tam tikrą 
skaičių kėdžių, pritaikytų neįgalie-
siems su vežimėliais ir (arba) lengvai 
išrenkamas kėdes. Būtina suprojek-
tuoti ir neįgaliesiems pritaikytus tu-
aletus, liftus (keltuvus) tiems, kurie 
negali lipti laiptais, taip pat parodų 
salėse, fojė įrengti suoliukus senjo-
rams ar žmonėms su judėjimo su-
trikimais. Klausos sutrikimų turin-
tiesiems siūloma užtikrinti renginio 
audio transliaciją per ausines, atski-
rais atvejais įrengti ekranus, kuriais 
būtų transliuojami spektaklio sub-
titrai. Regėjimo sutrikimų turintie-

Įgyvendinant ES finansuojamus 
projektus bus laikomasi 

universalaus dizaino principų

Finansų ministerijoje diskutuota, kaip į ES finansuojamus projektus įtraukti darnaus vystymosi ir universalaus dizaino principus.

(atkelta iš 1 psl.)

Klausėte–atsakome 

Socialinio būsto 
sutarties pratęsimas
Į redakciją paskambinusi Jonavos gyvento-
ja skundžiasi, kad kas 3 metus reikia pratęs-
ti socialinio būsto nuomos sutartį. Jai 80 metų, 
nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ji 
gyvena socialiniame būste. Moteris sako pati-
rianti daug sunkumų, nes dėl to jai reikia pa-
teikti įvairius dokumentus, tenka aplankyti ne 
vieną instituciją, o turint sunkią negalią tai la-
bai sudėtinga. Moteris teigia, kad tiems, kurie 
socialinį būstą išsinuomojo anksčiau, šios są-
lygos netaikomos. Į redakciją paskambinusi 
jonaviškė klausia, ar nebūtų galima tais atve-
jais, kai žmogus turi negalią visam gyveni-
mui ir labai tikėtina, kad jo pajamos bei kitos 
aplinkybės nesikeis, nereikalauti kas 3 metus 
pratęsti socialinio būsto sutartį.

Situaciją komentuoja Socialinės apsaugos ir darbo  
ministerijos Paramos būstui skyriaus  vyr. specialis-
tė Justina DZIčKANcAITė. 

Informuojame, kad nuo 2015 m. savivaldybės 
turėjo perrašyti socialinio būsto nuomos sutartis 
vadovaudamosi Socialinio būsto nuomos sutar-
ties pavyzdine forma, patvirtinta Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutari-
mu Nr. 177 „Dėl socialinio būsto nuomos sutarties 
pavyzdinės formos patvirtinimo“. Sutartyje turė-
tų būti numatyta, kad ji galioja iki tol, kol nutrau-
kiama šalių susitarimu arba vienašališkai, tad kas 
treji metai perrašyti socialinio būsto nuomos 
sutarties nereikia.

Asmenys ir šeimos, nuomojantys socialinį būs-
tą vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuo-
moti įstatymu, kasmet privalo deklaruoti turi-
mą turtą (įskaitant gautas pajamas). Paminėti-
na, kad asmenys turtą (įskaitant gautas pajamas) 
gali deklaruoti elektroniniu būdu. Tokiu atveju, jei-
gu yra asmens rašytinis sutikimas, į vietos mokes-
čio administratorių dėl deklaracijos duomenų iš-
rašo pateikimo kreipiasi savivaldybės institucija.

Kartu informuojame, kad turto (įskaitant gau-
tas pajamas) deklaracijos nepateikimas yra vie-
nas iš pagrindų nutraukti socialinio būsto nuo-
mos sutartį.

Jonavos rajono savivaldybės Turto skyriaus vedėjos 
Jolitos GUMANIUKIENėS komentaras. 

Iki šiol Jonavos rajone socialinis būstas buvo 
nuomojamas trejų metų laikotarpiui, kuriam pa-
sibaigus, nuomos sutartis pratęsiama, jei nuomi-
ninko turimas turtas, įskaitant gaunamas paja-
mas, neviršija arba ne daugiau kaip 20 proc. vir-
šija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nu-
statytus dydžius.

Šiuo metu Jonavos rajone rengiama nauja būsto 
nuomos tvarka, pagal kurią socialinio būsto nuo-
mininkų terminuotos nuomos sutartys palaipsniui 
bus pakeičiamos į neterminuotas, tačiau tai nereiš-
kia, kad socialinio būsto nuomininkams bus taiko-
ma tokia pati nuomos tvarka, kokia yra taikoma as-
menims, su kuriais nuomos sutartys yra sudarytos 
iki 2003 m. (šie asmenys būstus nuomojasi ne so-
cialinio būsto sąlygomis ir jų teisė nuomotis būstą 
nesiejama su nuomininkų turimu turtu ir gauna-
momis pajamomis, todėl jiems nuomos laikotarpiu 
taikomos tik Civiliniame kodekse numatytos prie-
volės: laiku mokėti mokesčius, deklaruoti išvykimą 
ir šeimos narius bei kitos panašios).

Asmenims, kuriems būstas nuomojamas socia- 
linio būsto nuomos sąlygomis (nuo 2003 metų), 
be Civiliniame kodekse numatytų prievolių, galio-
ja prievolė kasmet deklaruoti turimą turtą, įskai-
tant gautas pajamas.

Vyresnio amžiaus, sunkiai judančių žmonių 
prievoles deklaruoti turtą, įskaitant gautas paja-
mas, gali atlikti šių žmonių įgalioti artimieji šeimos 
nariai, bičiuliai ar juos lankantys socialiniai dar-
buotojai. Visus veiksmus galima atlikti elektroniniu 
būdu. Jei bus pasirinktas pastarasis būdas, nuomi-
ninkas privalo savivaldybei pateikti sutikimą gauti 
ir tikrinti elektroniniu būdu pateiktus duomenis.

siems naudotis kultūros objektais 
būtų daug patogiau, jei programos, 
muziejų eksponatų aprašymai būtų 
atspausdinti stambiu šriftu, Brailio 
raštu, veiktų audio gidai ir pan. Ar 
visos šios rekomendacijos bus pri-
valomos, ar tik dalis iš jų, dar disku-
tuojama. 

Energetikos ministerija rengia 
valstybei nuosavybės teise priklau-
sančių pastatų atnaujinimo projektų 
finansavimo sąlygų aprašą. Atnauji-
nant (remontuojant) valstybei pri-
klausančius pastatus rekomenduo-
jama universalaus dizaino principų 
paisyti įrengiant bendro naudojimo 
patalpas, pritaikant įėjimo duris bei 
įėjimo prieigas, bendrojo naudojimo 
koridorius, parenkant sprendimus 
laiptinėse ir pan. 

Universalaus dizaino ir darnaus 
vystymosi principai turėtų būti 
įtraukti ir į Susisiekimo ministerijos 
rengiamą priemonę „Vietinių kelių 
atnaujinimas“. 

Universalus dizainas –  
ne tik žmogaus teisių 

klausimas
VšĮ Centrinės projektų valdy-

mo agentūros Socialinės apsaugos 
projektų valdymo skyriaus viršinin-
kė Justina Jakštienė konsultacijų su 
ministerijų atstovais metu pristatė 
svarbiausius universalaus dizaino 
aspektus. Ji pabrėžė, kad universa-
lus dizainas nėra tas pats, kaip pritai-
kymas neįgaliesiems. Pagal univer-
salaus dizaino principus projektuo-
jama taip, kad būtų patogu naudo-
tis visiems. Nėra išskiriamos kurios 
nors žmonių grupės, pvz., asmenys 
su judėjimo negalia, nekuriami bū-
tent jiems skirti įėjimai į patalpas, 
takai, prietaisai. J. Jakštienės teigi-
mu, universalaus dizaino principų 
taikymas tampa vis aktualesnis tu-
rint omenyje mūsų visuomenės se-
nėjimą (prognozuojama, kad 2060 
m. pensinio amžiaus asmenys Eu-
ropoje sudarys 50 proc. dirbančių-
jų). Vis dėlto tokio požiūrio reikšmė 
ne tik socialinė – J. Jakštienė remiasi 
Vokietijos Ekonomikos ir darbo mi-
nisterijos duomenimis, kurios atlik-
tas tyrimas turizmo sektoriuje rodo, 
kad 36 % neįgaliųjų nekeliauja, nes 
siūlomos paslaugos neprieinamos, 
48 % iš jų keliautų, jei paslaugos būtų 
labiau prieinamos, 62 % už prieina-
mas paslaugas netgi sutiktų mokėti 
daugiau. Taigi šie duomenys leidžia 
daryti išvadas, kad verslas, kuris sa-
vo veikloje remiasi universalaus di-
zaino principais, laimi: didesnis pri-

einamumas didina paslaugų varto-
tojų ratą 40 proc. turizmą – 20 proc. 

Deja, Lietuvoje universalaus di-
zaino principų paisoma ne taip spar-
čiai, kaip norėtųsi. J. Jakštienės ma-
nymu, pritaikant fizinę aplinką vis 
dar vyrauja vienkartiniai veiksmai, 
stokojama vieningų ir aiškių stan-
dartų, aktualių visų rūšių negalioms, 
viešosios aplinkos, būsto, transpor-
to pritaikymas vyksta netolygiai, be 
to, dažnai pamirštama apie sensori-
nes negalias (aklumą, kurtumą, kal-
bos sutrikimus) turinčių žmonių po-
reikius, mokymosi bei darbo aplinka 
pritaikoma nekompleksiškai (turėtų 
būti prieinama ne tik fizinė aplinka, 
bet ir mokymo medžiaga ir pan.).

Numatoma daugiau dėmesio 
skirti aplinkos pritaikymui

J. Jakštienė atkreipė dėmesį, kad 
artimiausiu metu Lietuvoje numato-
ma daugiau dėmesio skirti viešųjų 
erdvių ir pastatų pritaikymui, vieša-
jam transportui, susisiekimo ir kul-
tūros infrastruktūrai, informacijos 
prieinamumui (pritaikyti tinklala-
piai, paprastesnis naudojimasis įvai-
riais automatais, aiškiau pateikiama 
sudėtinga informacija). Nemažai po-
kyčių šioje srityje įvyks įgyvendinus 
ES projektus, kuriuos rengiant bus 
privaloma įtraukti ir universalaus 
dizaino klausimus. 

Neįgaliųjų reikalų departamento 
direktorės pavaduotoja Jolanta Šliu-
žienė pabrėžė, kad pritaikant pas-
tatus neįgaliesiems turi būti laiko-
masi šių bendrųjų universalaus di-
zaino principų: kas tinka neįgalia-
jam – tinka daugeliui kitų vartoto-
jų. Svarbus ir kompleksiškumas – 
statinių ir jų elementų prieinamu-
mui įvairioms asmenų grupėms di-
dinti turi būti numatomos įvairios 
priemonės, kuo daugiau kompo-
nentų (įrengus visiems tinkamą įė-
jimą į patalpas, privalu pritaikyti ir 
kitas statinio patalpas, pvz., tuale-
tą). Su šiuo principu glaudžiai susi-
jęs ir vientisumas – trasos, maršru-
to prieinamumas turi būti vientisas, 
nenutrūkstamas iš vienos vietos į 
kitą. Universalus dizainas turi būti 
kuriamas glaudžiai bendradarbiau-
jant su vartotojais. Rekomenduoja-
ma statinių projektus aptarti ar stati-
nių prieinamumą ir pritaikymą įver-
tinti pasitelkiant įvairioms specia- 
lių poreikių turinčioms grupėms ats-
tovaujančius asmenis, savanorius, 
nevyriausybines organizacijas.

Aurelija BABinsKienĖ 
Autorės nuotr.
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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, lapkričio 16 d. 
9.15 Komisaras Reksas (46) 

N-7. 10.05 Senis (322) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/19-
2)(kart.). 11.25 Istorijos detektyvai 
(kart.). 12.20 Savaitė (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (6/20-1). 
16.35 Senis (323) N-7. 17.40 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.25, 23.00, 
23.55, 1.25, 4.15 Trumposios žinios. 
22.30 Lietuva gali. 23.05 Premjera. 
Šlovės dienos (N-7. 66) 24.00 Pre-
zidento kabineto vadovai. JAV, 2013 
m. 1 d. 1.30 Komisaras Reksas (46) 
(kart.) N-7. 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Teisė žinoti (kart.). 5.10 
Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis,lapkričio 17 d. 
9.15 Komisaras Reksas (47) 

N-7. 10.05 Senis (323) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/20-
1)(kart.). 11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba(kart.). 12.25 Prezidento ka-
bineto vadovai. JAV, 2013 m. 1 d. 
(Subtitr., kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai (6/20-2). 16.35 Senis 
(324) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.30 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
22.25, 23.25, 0.20, 1.15, 4.15Trum-
posios žinios. 22.30 Karinės paslap-
tys. 23.30 Premjera. Šlovės dienos 
(67) N-7. 0.25 Komisaras Reksas 
(47) (kart.) N-7. 1.20 Klausimėlis.lt. 
1.35 Klauskite daktaro (kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva(kart.). 4.20 Ka-
rinės paslaptys (kart.). 5.05 Emi-
grantai (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 18 d. 
9.15 Komisaras Reksas (48) 

N-7. 10.05 Senis (324) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/20-
2)(kart.). 11.25 Emigrantai (kart.). 
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“ (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai (6/21-
1). 16.35 Senis (325) N-7. 17.40 
Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Auksinis protas. 22.45, 
23.25, 0.20, 1.15, 4.15 Trumposios 
žinios. 22.50 Klausimėlis.lt. 23.30 
Premjera. Šlovės dienos (68) N-7. 
0.25 Komisaras Reksas (48) (kart.) 
N-7. 1.20 Mokslo ekspresas (kart.). 
1.35 Klauskite daktaro (kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva(kart.). 4.20 
Auksinis protas(kart.). 5.30 Klausi-
mėlis.lt.(kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 19 d. 
9.15 Komisaras Reksas (49) 

N-7. 10.05 Senis (325) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/21-
1)(kart.). 11.25 Gyvenimas (kart.). 
12.20 Stilius(kart.). 13.10 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai (6/21-2). 16.35 Senis 
(326) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
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 Premjera. Vi-
suomenės priešai. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2009 m. N-14. 23.50, 0.30, 
1.30, 4.15 Trumposios žinios. 23.55 
Durys atsidaro. 0.35 Komisaras Rek-
sas (49) (kart.) N-7. 1.35 Klauskite 
daktaro (kart.). 2.20 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.20 Gyvenimas (kart.). 
5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 20 d. 
9.15 Komisaras Reksas (50) 

N-7. 10.05 Senis (326) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/21-
2)(kart.). 11.25 Specialus tyrimas 
(kart.). 12.20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai(kart.). 13.10 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 

Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai (6/22-1). 16.35 Senis 
(327) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Duokim garo! 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Muzi-
kinis projektas „Vario audra“. 22.40, 
0.45, 4.00 Trumposios žinios. 22.45 
Premjera. Drakonas. Briuso Li istori-
ja. Biografinė drama. JAV, 1993 m. 
N-14. 0.50 Komisaras Reksas (50) 
(kart.) N-7. 1.40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 2.05 Laba diena, 
Lietuva.(kart.). 4.05 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 21 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., 

kart.). 6.50 Specialus tyrimas (kart.). 
7.45 Mažasis princas (20). 8.10 
Premjera. Pasakininkas. Hanso Kris-
tiano Anderseno šiuolaikinė klasi-
ka. Animacinis serialas. Danija, Ai-
rija, Vokietija, 2002 m. (5). 8.35 Va-
kavilis (7). 9.00, 9.35, 10.35, 11.35 
Labas rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 
11.30 Žinios. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Didieji pasaulio išradimai. 
3 d. Lėktuvai. JAV, 2012 m. 12.55 
Pasaulio dokumentika. Pasaulis gy-
vūnų akimis. 1 d. Jutimai ir tapaty-
bė. 13.55 Šerloko Holmso nuotykiai 
(7, 8) N-7. 15.40 Mokslo ekspresas. 
16.00 Žinios(su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitr.). 16.45 Lietuva gali 
(kart.). 17.15 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Bėdų turgus(Subtitr.). 
19.40 Stilius. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Muzi-
kinis projektas „Dainų daina“. 23.00, 
0.40 Trumposios žinios. 23.05 Prem-
jera. Grupinė psichoterapija miške. 
Komedija. Vokietija, 2014 m. N-14. 
(Subtitr.). 0.45 Pasaulio dokumen-
tika. Didieji pasaulio išradimai. 3 d. 
Lėktuvai. JAV, 2012 m. (kart.). 1.30 
Pasaulio dokumentika. Pasaulis gy-
vūnų akimis. 1 d. Jutimai ir tapatybė 
(kart.). 2.25 Šerloko Holmso nuoty-
kiai (7, 8) (kart.) N-7. 4.10 Emigrantai 
(kart.). 5.05 Specialus tyrimas (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 22 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba(kart.). 6.55 Stilius(kart.). 
7.40 Šventadienio mintys. 8.05 Gim-
toji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 9.00 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1 (12). 9.15 
Vakavilis (8). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (29). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (Subtitr.). 10.30 
Mūsų gyvūnai. 10.55 Hanso Kristia-
no Anderseno pasakos (3) Undinė-
lė. Vokietija, 2013 m. 12.00 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Kerinti 
Prancūzijos gamta 2. Didžioji Brita-
nija, 2015 m. (2/1) (Subtitr.). 12.55 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Atlanto vandenynas. Didžioji Britani-
ja, 2015 m. 2 d. Gelmių kalnai (Sub-
titr.). 13.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl. Didžioji Brita-
nija. 2007 m. (3/1) Nemezidė N-7. 
15.30 Misija. 16.00 Žinios(su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Istorijos 
detektyvai. 17.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Maltiečių sriuba 
2015. 20.30 Panorama. 21.00 Savai-
tė. 21.55, 24.00 Trumposios žinios. 
22.00 Premjera. Elžbieta. aukso am-
žius. Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. 
N-7. 0.05 Pasaulio dokumentika. Ke-
rinti Prancūzijos gamta (2/1) Didžio-
ji Britanija, 2015 m. (Subtitr., kart.). 
1.00 Pasaulio dokumentika. Atlanto 
vandenynas. Didžioji Britanija, 2015 
m. 2 d. Gelmių kalnai (Subtitr., kart.). 
1.50 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl (3/1) N-7. Nemezidė 
(kart.). 3.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai(kart.). 4.15 Savaitė (kart.). 
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“ (kart.). 

meluoja geriau (43) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.15 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 22.30 Kerštas (11) 
N-7. 23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (1) N-14. 0.30 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (11) 
N-14. 1.25 Amerikiečiai (13) N-14. 
2.20 Naujokė (23) N-7. 2.45 CSI kri-
minalistai (305) N-14. 3.35 Amerikie-
tiška siaubo istorija (9) N-14. 

Antradienis, lapkričio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (16, 17) (kart.) N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis (25) 
(kart.). 8.25 Moterys meluoja ge-
riau (43) N-7. 08.55 Meilės sūkury-
je (2228). 10.00 Medikai (11) N-7. 
11.00 Rezidentai (24, 25) N-7. 12.00 
Tėtis namuose. N-7. 13.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (26).  13.30 
Simpsonai (18) N-7. 14.00 Simp-
sonai (19) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (225) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (66) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios.  19.30 Tobula ko-
pija (28) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (44) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Kobra 11 (10) N-7. 23.35 Nuodėmių 
daktaras (8) N-14. 0.35 CSI krimina-
listai (10) N-14. 1.30 Amerikiečiai (1) 
N-14. 2.25 Naujokė (1) N-7. 2.50 CSI 
kriminalistai (306) N-14. 3.40 Ame-
rikietiška siaubo istorija (10) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (18, 19) (kart.) N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis (26) 
(kart.). 8.25 Moterys meluoja ge-
riau (44) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (2229). 10.00 Medikai (12) N-7. 
11.00 Rezidentai (26, 27) N-7. 12.00 
Prieš srovę. N-7. 13.00 Slibinų dre-
suotojai (1) N-7. 13.30 Simpsonai 
(20, 21) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (226) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (67) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios.  19.30 Tobula ko-
pija (29) N-7. 20.00 Svogūnų Lie-
tuva. N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (45) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 
Taikdarys. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
1997 m. N-14. 0.30 Elementaru (10) 
N-7. 1.30 Amerikiečiai (2) N-14. 2.20 
Naujokė (2) N-7. 2.45 CSI krimina-
listai (307) N-14. 3.35 Amerikietiška 
siaubo istorija (11) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (1) (kart.) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (45) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2230). 
10.00 Medikai (13) N-7. 11.00 Rezi-
dentai (28, 29) N-7. 12.00 Svogūnų 
Lietuva. N-7. 13.00 Slibinų dresuo-
tojai (2) N-7. 13.30 Simpsonai (22) 
N-7. 14.00 Simpsonai (1) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (227) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (68) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija (30) N-7. 20.00 
Farai. N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (46) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Naujoji dukra. Misti-
nė drama. JAV, 2009 m. N-14. 0.40 
Kaulai (10) N-14. 1.35 Amerikiečiai 
(3) N-14. 2.25 CSI kriminalistai (308) 
N-14. 3.15 Amerikietiška siaubo is-
torija (12) N-14. 

Penktadienis, lapkričio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (22) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Sli-
binų dresuotojai (2) (kart.) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (46) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2226). 
10.00 Daktarė Emilė Ouvens (1) 
N-7. 11.00 Rezidentai (30, 31) N-7. 
12.00 Farai. N-7. 13.00 Slibinų dre-
suotojai (3) N-7. 13.30 Simpsonai (2, 
3) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (228) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (69) N-7. 
16.30 Vilnius gyvai. 18.30 TV3 ži-
nios.  19.30 Aukštyn. Animacinis f. 
šeimai. JAV, 2009 m. 21.20 Geleži-
nis žmogus 3. Fantastinis veiksmo 
f. JAV, Kinija, 2013 m. N-14. 23.55 
Mačetė žudo. Trileris. JAV, 2013 m. 
N-14. 1.55 Taikdarys. Veiksmo f. 
JAV, Kanada, 1997. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (11) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (26). 8.00 
Ančiukas Donaldas ir draugai (21). 
8.30 Legenda apie Korą (26) N-7. 
09.00 Mitybos ir sporto balansas. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Sko-
nio lenktynės. 10.30 Gardu Gar-
du. 11.00 Rodencija ir dantukų fėja. 
Animacinis f. Peru, Argentina, 2012 
m. 12.50 Išsinuomokit vaiką! Filmas 
šeimai. JAV, 1995 m. 14.45 Negra-
žios įseserės išpažintys. Drama. Ka-
nada, Liuksembiurgas, 2002 m. N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis (20) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 Eurojack-

Pirmadienis, lapkričio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (15). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (15) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis 
(24) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (131) N-7. 8.55 Kelias 
į žvaigždes. Muzikinė komedija. JAV, 
Kanada, 2012 m. (kart.) N-7. 10.45 
Žaliasis žibintas. Veiksmo ir nuoty-
kių f. JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 13.05 
Madagaskaro pingvinai (16). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (25). 
14.00 Meilės randai (16) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 
valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Nuo... Iki.... 21.00 
Visi vyrai – kiaulės... (44) N-7. 21.30 
Žinios. 22.00 VAKARO SEANSAS 
Elektra. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
2005 m. N-7. 23.55 Kortų namelis (2) 
N-14. 0.55 Sekso magistrai (8) N-14. 
2.00 Mentalistas (34) N-7. 2.55 Pro-
gramos pabaiga. 

Antradienis, lapkričio 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (16). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (16) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (25) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (132) N-7. 8.50 Mano tėtis 
nuvarė mašiną. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 1996 m. (kart.) N-7. 10.40 
Stebuklinga programėlė. Komedi-
ja. JAV, Kanada, 2014 m. (kart.) 
N-7. 12.35 Tomo ir Džerio šou (19) 
(kart.). 13.05 Madagaskaro pingvi-
nai (17). 13.35 Kempiniukas Plačia-
kelnis (26). 14.00 Meilės randai (17) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.00 Visi vyrai 
– kiaulės... (45) N-7. 21.30 Žinios. 
22.00 VAKARO SEANSAS Juodojo 
vanago žūtis. Veiksmo f. JAV, 2001 
m. N-14. 0.50 Sekso magistrai (9) 
N-14. 2.00 Mentalistas (35) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (17). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (17) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (26) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (133) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. Išgel-
bėti žmogų. 12.05 Tikras gyvenimas. 
Pirmoji meilė. 13.05 Madagaskaro 
pingvinai (18). 13.35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (1). 14.00 Meilės randai 
(18) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Su cin-
keliu. N-7. 21.00 Visi vyrai – kiau-
lės... (46). N-7. 21.30 Žinios. 22.00 
VAKARO SEANSAS Nakties įkai-
tas. Veiksmo trileris. JAV, 2004 m. 
N-14. 0.25 Kortų namelis (3) N-14. 
1.30 Sekso magistrai (10) N-14. 2.40 
Mentalistas (36) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (18). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (18) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (1) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (134) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. Ne-
nupirkta meilė. 12.05 Tikras gyveni-
mas. Žilė galvon. 13.05 Madagas-
karo pingvinai (19). 13.35 Kempi-
niukas Plačiakelnis (2). 14.00 Meilės 
randai (19) N-7. . 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 

18.30 Žinios. 19.30 Valanda su Rū-
ta. 21.00 Visi vyrai – kiaulės... (47) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.00 VAKARO 
SEANSAS Pranaši pozicija. Veiks-
mo trileris. JAV, 2008 m. N-7. 23.45 
Kortų namelis (4) N-14. 0.45 Sekso 
magistrai (11) N-14. 1.55 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (19). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (19) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (2) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(135) N-7. 8.50 Pagalbos skambu-
tis (kart.) N-7. 9.35 K11. Komisarai 
tiria (29, 30) N-7. 11.05 Tikras gyve-
nimas. Sukeitimas. 12.05 Tikras gy-
venimas. Bumerangas. 13.05 Mada-
gaskaro pingvinai (20). 13.35 Kempi-
niukas Plačiakelnis (3). 14.00 Meilės 
randai (20) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Labdaros ren-
ginys Pasidalink. 23.00 Džekas ir 
Džilė. Komedija. JAV, 2011 m. N-7. 
0.55 Pragaras Konektikute. Siaubo 
trileris. JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (18) (kart.). 6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris II (20). 7.20 
Nickelodeon valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (1). 7.45 De-
nis Vaiduokliukas (39). 8.10 Mada-
gaskaro pingvinai (6). 8.35 Tomo ir 
Džerio šou (20). 9.00 Ponas Bynas 
(21). 9.30 Žiema Rūgpienių kaime. 
Animacinis f. Rusija, 1984 m. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris 
sutinka Šerloką Holmsą. Animacinis 
f. JAV, 2010 m. 10.55 Prezidento 
duktė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2004 
m. 13.10 Pričiupom! N-7. 14.00 Gy-
venimo šukės (23) N-7. 16.00 Bea-
tos virtuvė. 17.00 Lietuvos superše-
fas. 18.30 Žinios. 19.30 SUPERKI-
NAS Katės ir šunys. Nuotykių f. JAV, 
2001 m. N-7. 21.15 PREMJERA Vy-
rai juodais drabužiais 3. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2012 m. N-7. 23.20 Ki-
tos 48 valandos. Veiksmo komedija. 
JAV, 1990 m. N-7. 1.20 Pranaši po-
zicija. Veiksmo trileris. JAV, 2008 
m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, lapkričio 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (19) (kart.). 6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris II (21). 7.20 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės 
(2). 7.45 Denis Vaiduokliukas (40). 
8.10 Madagaskaro pingvinai (7). 
8.35 Tomo ir Džerio šou (21). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. 9.30 Mes 
pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Lai-
krodžių stabdytojai. Nuotykių f. JAV, 
2002 m. 11.55 Džordžas ir drako-
nas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2004 
m. N-7. 13.50 Gyvenimo šukės (24) 
N-7. 16.00 Bus visko. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Lietuvos balsas. 22.10 
Nelauktas smūgis. Veiksmo trileris. 
JAV, Kanada, 2011 m. N-7. 0.20 
Amerikietiška giesmė. Komedija. 
JAV, 2006 m. N-14. 1.55 Džekas ir 
Džilė. Komedija. JAV, 2011 m.

Pirmadienis, lapkričio 16 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (307) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(119) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (3). 15.35 Prokurorų patikrini-
mas (120) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (7) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (7) N-7. 20.30 Labai 
juokinga laida. 21.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 21.30 Žmogus-voras 2. 
Veiksmo f. JAV, 2004 m. N-7. 0.05 
Judantis objektas (5) N-7. 1.00 De-
tektyvė Džonson (7) (kart.) N-7. 1.55 
Prokurorų patikrinimas (120) (kart.) 
N-7. 3.05 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 17 d. 
6.15 Policija ir Ko (11) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (7) (kart.) N-7. 
9.15 Mistinės istorijos (29) (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (308) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(120) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.35 Much-
taro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (4). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (121) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Detektyvė Džonson (8) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (8) N-7. 20.30 
Išgyvenk, jei gali. 21.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina. 21.30 Kietakaktis. 
Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 23.35 
Judantis objektas (6) N-7. 0.30 De-
tektyvė Džonson (8) (kart.) N-7. 1.25 
Prokurorų patikrinimas (121) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 18 d. 
6.15 Policija ir Ko (12) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 9.15 
Mistinės istorijos (30) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (309) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (121) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 14.35 Amerikos talen-
tai (5). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(122) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 De-
tektyvė Džonson (9) N-7. 19.25 Poli-
cija ir Ko (9) N-7. 20.30 Išgyvenk, jei 
gali. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Ystvi-
ko raganos. Mistikos komedija. JAV, 
1987 m. N-14. 23.55 Judantis objek-
tas (7) N-7. 0.50 Detektyvė Džon-
son (9) (kart.) N-7. 1.45 Prokurorų 
patikrinimas (122) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 19 d. 
6.15 Policija ir Ko (13) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (9) (kart.) N-7. 9.15 
Galvų medžiotojai (3) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (310) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (122) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (6). 15.35 Prokurorų patikrini-
mas (123) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (10) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (10) N-7. 20.30 Labai 
juokinga laida. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Teisė tuoktis. Romantinė ko-
medija. Australija, JAV, 2007 m. N-7. 
23.20 Judantis objektas (8) N-7. 0.15 
Detektyvė Džonson (10) (kart.) N-7. 
1.10 Prokurorų patikrinimas (123) 
(kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 20 d. 
6.15 Policija ir Ko (14) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (10) (kart.) N-7. 
9.15 Galvų medžiotojai (4) (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (311) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(123) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.35 Much-
taro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (7). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (124) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Labai juokinga laida (kart.). 
19.00 Amerikietiškos imtynės (40) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Snaiperis 3. Veiksmo trileris. 
JAV, 2004 m. N-14. 23.20 Sausas 
įstatymas (6, 7) N-14. 1.45 Proku-
rorų patikrinimas (124) (kart.) N-7. 
2.55 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 21 d. 
7.10 Amerikos talentai (6) 

(kart.). 8.05 Amerikos talentai (7) 
(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara. 11.00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Austrijoje. 12.00 Aš myliu kaimą. 
12.30 Svotai (1, 2) N-7. 15.00 Mis-
tinės istorijos (31) N-7. 16.00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Galvų medžiotojai (5) N-7. 19.00 
Labai juokinga laida (kart.). 19.30 
Muzikinė kaukė. 22.10 MANO HE-
ROJUS Baudėjas. Kriminalinis tri-
leris. JAV, Vokietija, 2004 m. N-14. 
0.40 AŠTRUS KINAS Praeities še-
šėliai. Trileris. JAV, 2009 m. S. 2.30 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 22 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Pa-

saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Austrijoje (kart.). 8.30 Tauro 
ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sveikatos kodas. 11.00 
FAILAI X. Šlymano įpėdiniai. Vokie-
čių Hanzos iškilimas. Dok. f. Vokie-
tija, 2010 m. 12.10 BBC dokumenti-
ka. Gamtos stebuklas. Mažyliai (3). 
13.30 Sveikinimai. 16.00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Galvų medžiotojai 
(6) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka II (2). Romantinė dra-
ma. Kanada, 2014 m. N-7. 21.00 
Sostų karai (9, 10) N-14. 23.20 Aš-
menys 2. 2002 m. Veiksmo f. JAV, 
Vokietija, N-14. 1.30 Penktoji pavara 
(kart.). 2.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

pot. Loterija. 19.30 Didysis magijos 
šou. N-7. 21.00 Parkeris. Veiksmo 
f. JAV, 2013 m. N-14. 23.25 Super-
greiti! Nuotykių komedija. JAV, 2015 
m. N-14. 1.25 Naujoji dukra. Mistinė 
drama. JAV, 2009 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (12) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (53). 8.00 An-
čiukas Donaldas ir draugai (22). 8.30 
Legenda apie Korą (1) N-7. 9.00 Sta-
tybų TV. 9.30 Padėkime augti. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Atlantida. Pra-
rastoji imperija. Animacinis f. JAV, 
2001 m. N-7. 12.50 Geležinis Vilis. 
Nuotykių f. JAV, 1994 m. 15.05 Šau-
nuolis Džokas. Animacinis f. JAV, Pi-
etų Afrika, 2011 m. 16.45 Ekstrasen-
sų mūšis (21) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 21.45 Nepagei-
daujami genai. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2010 m. N-7. 23.50 Pripa-
žinkit mane kaltu. Kriminalinė drama. 
JAV, Vokietija, 2006 m. N-14. 2.10 
Supergreiti! Nuotykių komedija. JAV, 
2015 m. N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (14, 15) (kart.) N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis (24) 
(kart.). 8.25 Ponas Jangas (9). 8.55 
Meilės sūkuryje (2227). 10.00 Medi-
kai (10) N-7. 11.00 Mažylio atosto-
gos. Komedija. JAV, 1994 m. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (25).  
13.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (224) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (65) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija (27) N-7. 20.00 
Tėtis namuose. N-7. 21.00 Moterys 
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Neįgalieji 
pasaulyje 

Gargždiškius subūrė  
sūpynių idėja 

Konferencijų salėje „Lijo“ Gargž-
duose buvo pristatyta paramos 
akcija „Įsupkime gerumą", ku-
rios pagrindinis tikslas – su-
rinkti lėšų neįgaliesiems pritai-
kytoms sūpynėms Gargžduo-
se įrengti. 

Projekto sumanytojos – ak-
tyvios visuomenininkės: sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Gargždų viltis" ir VšĮ 
„Revilita“ vadovė Rekvita Bag-
donienė, VšĮ „Revilita“ meninių 
užsiėmimų vadovė ir „Gargždų 
viltis“ tarybos narė Vida Gečienė 
bei Dovilų bendruomenės pirmi-
ninkė Šarūnė Petruškevičienė.

Moterys atviravo, kad idėja 
subrandinta prieš metus. „Kal-
bėjome ir supratome, kad kalba-
me apie tą patį – apie galimybę 
įrengti sūpynes neįgaliesiems. 
Ši istorija turi ir dar ankstes-
nę pradžią. Prieš 5 metus mano 

vyras internete rado nuotrau-
ką, kur neįgalus jaunuolis su-
pasi vežimėlyje būtent tokiose 
pritaikytose sūpynėse“, – idė-
jos pradžią renginyje prisiminė 
R. Bagdonienė.

Neįgaliesiems pritaikytos 
sūpynės kainuoja 6 800 Eur. 
Renginio metu pristatyta, kad 
tokiomis sūpynėmis prekiau-
janti įmonė UAB „Gudragalvis“ 
sutiko suteikti 10 procentų nuo-
laidą ir taip pat nemokamai jas 
įrengti.

Gražiai iniciatyvai prita-
rė labdaros ir paramos fondo 
„Ateities banga“ pirmininkas Vy-
tautas Čeledinas, tad visos paau-
kotos lėšos „keliaus“ į šį fondą. 
Gyventojai turės galimybę pa-
aukoti ir įvairiose įstaigose. Va-
karo metu keturios aukų dėžu-
tės buvo perduotos pirmiesiems 
globėjams. 

Agota Kundrotaitė tinklalapyje http://mano-gargzdai.lt rašo 
apie iniciatyvą Gargžduose įrengti sūpynes neįgaliesiems. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Teatras pasiekė ir žmones  
su negalia 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos respublikinio centro 
iniciatyva pirmasis spektaklis 
žiūrovams su regėjimo negalia 
parodytas dar 2012 m. Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre 
(LNDT). Tuomet publika stebė-
jo A. Čechovo spektaklį „Dėdė 
Vania“. Iš viso per keletą metų 
parodyti šeši spektakliai: pen-
ki rodyti LNDT ir vienas Lietu-
vos rusų dramos teatre. Septin-
tasis parodytas Nacionaliniame 
Kauno dramos teatre. Spektaklį 
Max Frisch „Biografija: vaidini-
mas“ (rež. G. Varnas) regėjimo 
negalią turintiems žiūrovams 
pritaikė VU Kauno humanita-
rinio fakulteto Audiovizualinio 
vertimo programos studentai, 
vadovaujami dėstytojos dr. Lau-
ros Niedzviegienės.

Prieš vakare rodomą spektak- 
lį buvo surengta spaudos konfe-
rencija-diskusija tema „Scenos 
meno prieinamumas žmonėms 
su specialiaisiais poreikiais“. Su-
sirinkusieji turėjo progą pajaus-
ti, ką reiškia stebėti spektaklį 
neregint ir negirdint – buvo ro-
doma viena spektaklio „Biogra-
fija: vaidinimas“ scena su garsi-
niu vaizdavimu ir vertimu į gestų 
kalbą. Taip pat buvo galima įsi-
jausti, kaip aklieji ir silpnaregiai 
susipažįsta su spektaklio deko-
racijomis tiesiog jas liesdami – 
kai kurie dalyviai leidosi į kelio-
nę po sceną užrištomis akimis.

Garsinis komentavimas, gar-
sinis vaizdavimas – tai kompen-
sacinė priemonė, užtikrinanti 
vizualiųjų menų prieinamumą. 
Garsinis vaizdavimas padeda 
neregiams geriau suprasti teatro 
spektaklius, kino filmus, tele-
vizijos laidas, dailės parodas ir 

sportines varžybas. Spektaklio 
metu yra vizualizuojamos ne-
byliosios scenos, komentarai 
įterpiami natūraliose pauzėse 
tarp dialogų.

Komentarais apibūdinama 
aktorių elgesys ir kūno kalba 
(gestai, mimika t.t.), scenogra-
fijos pasikeitimai, kostiumai, 
spektaklio vaizdinė instaliacija 
ir kiti vizualiniai aspektai. Gar-
sinis vaizdavimas transliuoja-
mas bevieliu siųstuvu į bevie-
les ausines, kurias dėvi nema-
tantys žiūrovai.

Spektaklį „Biografija: vaidi-
nimas“ komentuoti pakviestas 
Audiovizualinio vertimo III kur-
so studentas Ričardas Kudirka.

„Tokia praktika Lietuvoje 
dar naujovė, tačiau pasaulinė 
praktika taikoma jau kone šešis 
dešimtmečius. Mums malonu, 
kad savo teorines žinias galime 
pritaikyti spektaklių su komen-
tavimu rodymui teatre, kuriame 
yra visos tam reikalingos techni-
nės galimybės,“– sakė dėstytoja 
L. Niedzviegienė.

Pradėjus pasiruošimo spek-
takliui su garsiniu komentavi-
mu darbus, teatro vadovui Egi-
dijui Stancikui ir teatro vady-
bos skyriui kilo mintis pasiūly-
ti spektaklių pritaikymą ir turin-
tiems klausos negalią. Į pasiūly-
mą labai entuziastingai surea-
gavo Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centro, Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo, Kau-
no kurčiųjų jaunimo organiza-
cijos, Kauno gestų kalbos verti-
mo centro atstovai.

Regėjimo neįgalieji, norintys 
pasižiūrėti NKDT spektaklius su 
garsiniu komentavimu, šį sezo-
ną turės dar ne vieną galimybę. 

Kaunas.kasvyksta.lt info rašo apie Kaune surengtą spektaklį, 
kurį gali žiūrėti ir regėjimo negalią turintieji. 

– Laba diena, sveiki atvykę į 
„Dėlionės“ kavinę, – pasisveiki-
no 20-ties metų Chosė.

– Prašom staliuką vienam, – 
atsakė lankytojas.

Chosė sesuo, stovėjusi šalia, 
pažvelgė į brolį. 

– Ką dar turi pasakyti, Cho-
sė? – paklausė.

– Štai jūsų meniu. Parašyki-
te savo užsakymą štai čia, – tarė 
Chosė, paduodamas užsakymo 
lapą ir rašiklį.

Chosė visą dieną mokėsi, 
kaip reikės pasisveikinti. Nieko 
nestebintų jaunuolio darbas ka-
vinėje, jei ne faktas, kad dar vai-
kystėje jam buvo diagnozuotas 
autizmas. Chosė tėvai suprato, 
kad jų sūnus nepajėgs mokytis 
mokykloje, kai jam buvo 12 me-
tų. Iš pradžių teko susitaikyti su 
mintimi, kad berniukas niekuo-
met neišmoks planetų pavadi-
nimų, neparašys rašinio ir neži-
nos istorijos. Jo smegenys tiesiog 
veikia kitaip, o mokykloje ber-
niukas negalėjo gauti reikiamos 
paramos ir pagalbos. Tačiau jo 
mama Girlė sūnaus diagnozę vi-
suomet laikė ne nuosprendžiu, o 
teigiama jėga, suartinusia visą jų 
šeimą. Ji niekuomet savęs negai-
lėjo ir tiesiog stengėsi sūnų au-
ginti įprastai. Pamažu Girlė ėmė 
svarstyti, kaip galėtų berniukui 
padėti įgyti gyvenime reikalin-
gų įgūdžių. Tuomet ir gimė idėja 
atidaryti kavinę, kurioje jis galė-

Kavinė, kurioje 
griaunami stereotipai

tų prisidėti prie kitų darbuotojų 
ir mokytis.

Netrukus Girlė pastebėjo, 
kokią didelę teigiamą įtaką sū-
nui turi kelios kavinėje praleis-
tos valandos. Tada ji nusprendė, 
kad čia galėtų darbuotis ir dau-
giau autizmą turinčių jaunuo-
lių. Šiuo metu kavinėje jie dirba 
padavėjais, pasitinka klientus, 
tvarko bei ruošia gėrimus. Tie-
sa, atlyginimo jie negauna, nes 
tai nėra oficialus darbas. Pagrin-
dinė kavinės idėja – suteikti jau-
nuoliams gyvenime ir darbe rei-
kalingų įgūdžių, kurių jie ne vi-
suomet gali išmokti mokykloje 
ar namuose. Tai tarytum terapi-
ja, kurios metu jie mokosi ne tik 
dirbti, bet ir bendrauti su kitais 
žmonėmis. Darbuodamiesi kavi-
nėje jaunuoliai praleidžia nuo 4 
iki 8 valandų per savaitę. Kavi-
nėje jiems reikalinga nuolatinė 
priežiūra, bet čia taip pat dirba 
autizmo spektro sutrikimų tu-
rintis virėjas, kuris, nepaisant 
negalios, gali dirbti savarankiš-
kai ir už tai gauna atlyginimą. 

Viena kavinės savininkių – 
Chosė sesuo Isabela sako, kad 
dažnai lankytojai ne iš karto su-
pranta, jog didžioji dalis kavinės 
personalo yra autistai. Kartais 
klientai nusimena ir sutrinka, 
kai jiems nepavyksta susikalbė-
ti su padavėju. Tačiau būtent to-
kios situacijos labiausiai pade-

da ir skatina pakeisti požiūrį į 
autizmą turinčius žmones. Jose 
aplinkiniai pamato, ką iš tikrų-
jų gali daryti šį sutrikimą turin-
tis žmogus.

„Mes ištraukiame juos iš na-
mų, pasiūlome terapiją, moky-
klą, platesnę bendruomenę. Mū-
sų tikslas yra įtraukti juos į vi-
suomenę“, – sako pediatrė Ana 
Treichler. Pasak jos, svarbiausia 
yra tai, kad dirbdami kavinėje 
jaunuoliai lavina savo sociali-
nius įgūdžius.

Šioje kavinėje galima nusi-
pirkti ir rankų darbo atvirukų, 
įvairių smulkmenų, kurias pa-
gamino autizmo negalią turintys 
jauni žmonės. Kavinės lentyno-
se lankytojų laukia įvairūs žaidi-
mai ir dėlionės, o stalus puošia 
užrašai apie autizmą. „Dėlionės“ 
kavinė yra puikus pavyzdys, kad 
būti kitokiam nėra blogai. Čia at-
ėję žmonės gali iš arčiau pama-
tyti ir susipažinti su negalia, su-
griauti turimus stereotipus, su-
žinoti ką nors naujo. Ypač kavi-
ne džiaugiasi tėvai, patys augi-
nantys autizmą turinčius vaikus. 
Čia jiems nereikia bijoti aplinki-
nių žvilgsnių, reakcijų ar nesu-
sipratimų, o susitikusios kelios 
šeimos turi galimybę pasidaly-
ti patirtimi, išgyvenimais ir pa-
tarimais.

Parengė 

Miglė LevinienĖ

Chose atsisveikina su seserimi po dviejų valandų pamai-
nos darbo kavinėje.

Kavinės „Dėlionė“ savininkai ir darbuotojai.

Kasmet artėjant Tarptautinei neį-
galiųjų žmonių dienai bendrija „At-
gaiva“ ir Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas žmonėms su negalia ren-
gia šventę-koncertą „Esame drau-
ge“. Šiemet, lapkričio 30 dieną, Lie-
tuvos nacionalinėje filharmonijoje 
į jį pakviesime jau 21 kartą. Dide-
lio miestų bei rajonų savivaldybių 
socialinės paramos skyrių ir neįga-
liųjų organizacijų rūpesčio dėka į 
šventę atvyksta apie 700 žmonių 
su negalia iš 55 miestų ir rajonų. 

Atvykusiuosius į šventę muzi-
ka ir daina 14 valandą filharmoni-
joje pasitiks Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Guboja“ „Spal-
vų orkestras“. Skambės jų dainos, 
sklis šventinė nuotaika ir šurmulys, 
atvykusieji galės pasivaišinti už-
kandžiais, puodeliu arbatos. 

15 val. Didžiojoje filharmoni-
jos salėje dviejų valandų koncertą 

surengs Valstybinis pučiamųjų or-
kestras „Trimitas“, žinomi solistai – 
sopranai Marta Lukošiūtė, Eglė 
Juozapaitienė, Ieva Juozapaitytė, 
mecosopranas Jovita Vaškevičiū-
tė, baritonai Vytautas Juozapaitis, 
Eugenijus Chrebtovas, trimitinin-
kas Linas Rupšlaukis. 

Muzikuos ir negalią turintys 
atlikėjai. Tai Kauno I muzikos mo-
kyklos pianistė Silvija Petkevičiūtė, 
vokalinis ansamblis „Stano ir ben-
draminčiai“. 

Neabejojame, kad tai bus mu-
zikos šventė, jos dalyviams su-
teiksianti daug dvasinės atgaivos, 
džiaugsmo ir malonaus buvimo 
kartu su visais ir, žinoma, su nuos-
tabia populiaria klasikine muzika. 

Švente „Esame drauge“ ben-
dravimas, buvimas kartu su neį-
galiaisiais nesibaigia. Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondas neįgaliuosius 

kviečia nemokamai lankytis Sakra-
linės muzikos valandose (kiekvie-
no mėnesio antrąjį sekmadienį) 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje,  
ciklo „Alma Mater Musicalis“ kon-
certuose (kiekvieno mėnesio pir-
mąjį pirmadienį) šv. Jonų bažny-
čioje (šiemet į koncertus pakvies-
ti 273 negalią turintys Vilniaus 
universitetų studentai), tarptau-
tinį muzikos festivalį „Sugrįžimai“, 
prieššventinius koncertus mies-
tuose ir rajonuose, vakarus Stasio 
Vainiūno namuose, kuriuose lan-
kosi negalią turintys klausytojai, 
dažnai koncertuoja ir rengia par-
odas neįgalūs menininkai

Tad būkime kartu šventėse ir 
gyvenimo keliuose, džiaukimės 
gražiomis akimirkomis, padėki-
me vieni kitiems pakilti, kai sunku. 

Lietuvos muzikų rėmimo  
fondo inf.

Šventinis koncertas 
„Esame drauge“ vėl kviečia 

neįgaliuosius
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Miniatiūros

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

Programose – regionų 
metų atspindžiai

S. Vėjelienė priminė, kad šie-
met – etnografinių regionų me-
tai. Todėl norėta, kad „Vilties 
paukštėje“ dalyvausiantys ko-
lektyvai pasistengtų atskleisti 
savitą savo krašto kultūrą, pa-
rodytų jos unikalumą. Ir į rengi-
nio organizavimo nuostatus įra-
šė, kad šventės tema – „Užtrau-
kime dainą sava tarme“.

Malonu, kad ne vienas kolek-
tyvas šį prašymą išgirdo ir savo 
pasirodymą paįvairino skirtin-
gomis tarmėmis paporintais nu-
tikimais, savo krašto dainomis. 
Tai kolektyvų pasirodymams su-
teikė originalumo.

Didžiausią įspūdį žiūrovams 
paliko jau 18 metų gyvuojančio 
Ignalinos rajono neįgaliųjų drau-
gijos vokalinio ansamblio „Pu-
tinas“ narės Onos Motiejonie-
nės atlikta šio krašto dainų ka-
ralienės Kristinos Skrebutėnie-
nės rauda „Plaukia untelė“. Prieš 
pradėdama dainuoti, O. Motie-
jonienė papasakojo apie sunkų 
aklos dainos autorės gyvenimą. 
Šiemet jai būtų sukakę 160 me-
tų. Nors moters jau seniai nėra, 
jos talentas tebešvyti, o sukurtos 

ar dainuotos dainos tebegraudi-
na žmonių sielas. Raudoje „Plau-
kia untelė“ apdainuotas visas 
šios moters gyvenimas, pažymė-
tas didžiuliu vargu, netektimis ir 
praradimais. Šią raudą O. Motie-
jonienė atliko pirmą kartą. Ir tai 
ji padarė labai jautriai, nuošir-
džiai ir įtaigiai. 

„Putino“ ansamblyje Ona dai-
nuoja jau bene 15 metų. Ir vyras 
Vytautas jame būgną muša, dai-
nininkams pritaria. Kartu į repe-
ticijas eina, sumanymais dalija-
si. O T. Šipkauskienės ir O. Mo-
tiejonienės ir dainuojamos dai-
nos įkvėpė dar vieną, šeimyninį 
Onos ir Vytauto Motiejonų due-
tą. Moteris prasitarė, kad kartu 
su vyru jiedu ruošiasi atlikti dai-
ną „Baltas lino gyvenimas“.

Svečius ignaliniečiai ne tik 
raudomis graudino, bet ir savo 
miesto atsiradimo istoriją pa-
pasakojo. „Putino“ ansamblio 
narys, šventinio renginio vedė-
jas Albinas Jakimavičius apie ne-
laimingą kunigaikštytės Linos ir 
kryžiuočio Igno meilę, palaidotą 
Ilgio ežere, paporino. 

Nuo debiuto iki ketvirčio 
amžiaus scenoje

„Vilties paukštės“ scena atvi-

Prie kūrybos 
šaltinio

„Vilties paukštėje“ – sielas 
gydantis muzikavimas

Nelikite be „Bičiulystės“ 2016-aisiais!

vadovas S. Didenko. Kaip ir visi 
šio šventinio renginio dalyviai, 
„Vaivorykštė“ atliko 3 kūrinius. 
Savo pasirodymą kolektyvas 
ne tik pradėjo Vidos Januškevi-
čienės deklamuojamomis Justi-
no Marcinkevičius eilėmis, bet 
ir pirmoji nuskambėjusi daina 
„Lopšinė gimtinei ir motinai“ – 
taip pat šio poeto žodžiais. Pa-
sak V. Januškevičienės, nors Vil-
niaus rajonas – daugiatautis, ta-
čiau prasmingi lietuvių dainiaus 
tekstai patinka visoms kolekty-
vo narėms. Gražiai moterys pa-
dainavo ir lenkų liaudies dainą. 

Ansamblio vadovas S. Di-
denko – nemenką patirtį turin-
tis muzikos specialistas, dirban-
tis su dar 6 kolektyvais (ansam-
bliais, kapelomis, chorais). Dar-
bas su neįgaliaisiais jam irgi ne 
naujiena – kurį laiką vadovavo 
Grigiškių neįgaliųjų draugijos 
ansambliui. Noriai į repeticijas 
Pagiriuose besirenkančių ru-
sų, lenkų, lietuvių kalbomis kal-
bančių ir dainuojančių moterų 
repertuare – jau daugiau kaip 
10 dainų. 

„Vilties paukštė“ atvira 
įvairiems žanrams 

Jau lyg ir tapo tradicija, kad 
„Vilties paukštėje“ vyrauja vo-
kalinių ansamblių pasirodymai. 
Lyriškos ir linksmos, graudžios 
ir nuotaikingos dainos tarsi su-
silieja į vieną pynę, dar kurį laiką 
skamba mintyse. Tačiau visada 
smagu, kai koncertinę programą 
paįvairina ir kito žanro pasirody-
mai. Šįsyk tai padarė Švenčionių 
rajono neįgaliųjų draugijos hu-
moro grupė „Praeities aidai“. 4 
metus gyvuojantis Janinos De-
midovos vadovaujamas kolek-
tyvas savo pasirodymams ren-
kasi sceninio judesio reikalau-
jančias dainas, vaidina „vaizde-
lius“ iš gyvenimo. Šįkart „Praei-
ties aidų“ moterys pakvietė apsi-
lankyti poliklinikoje. „ Močiutė ir 
daktaras“ – taip vadinosi grupės 
vadovės sukurtas kūrinėlis apie 
gydymo įstaigose vis dar klestin-
čią „vokelių“ praktiką. 

Šiemetinis „Vilties paukštės“ 
skrydis artėja į pabaigą. Suren-
gusi 5 meną puoselėjančių neį-
galiųjų susitikimus įvairiuose ša-
lies regionuose, jau kitą savaitę 
ji pakvies į baigiamąjį koncertą 
Kupiškyje, kur ir suskleis savo 
sparnus iki kitų metų.

Aldona DeLtuvAitĖ
Autorės nuotr.

Astrai
Paskutinės rudens gėlės, 

gal kiek liūdnokos, ne tokios 
puošnios, kaip vasaros žie-
dai, primenančios atsisvei-
kinimo su rudeniu laiškus. 
Ruduo ir rašo tuos laiškus 
ne raidėmis ant popieriaus, 
o astrų darželiuose. Gal taip 
jis atsisveikina iki kitų me-
tų, norėdamas, kad žmogus 
prisimintų ne šaltus lietaus 
lašus, o gėlių žiedus. Ir tas 
prisiminimas ilgais rudens 
vakarais jam būtų pati gra-
žiausia gamtos dovana.

Lietus
Paklausyk, žmogau, kaip 

skamba į lango stiklą atsi-
dauždami lietaus lašeliai. Įsi-
klausęs išgirsi, kad tai ne mo-
notoniškas kapsėjimas, o iš-
tisa garsų gama, kartais pri-
menanti šėlstantį vėją, kar-
tais – tylią dainos melodiją. 
Lietau, lietau, dovanok žmo-
nėms po lašelį geros nuotai-
kos, kad ne toks ilgas ir gū-
dus būtų lietingas rudens 
vakaras.

Smuikai
Nematai, tik girdi, kaip 

medžiuose groja vėjo or-
kestras. Atrodo, kad griežia 
smuikais daug nematomų 
muzikantų. Tos melodijos 
kartais liūdnos, kartais – su 
džiugesio gaidele. Smuikai 
griežia ir griežia, kol nurims-
ta vėjas, nustoja lyti, dangu-
je pasirodo vaivorykštė, tar-
si apvainikuodama lietaus 
sukurtą nuostabų koncertą. 

Žvaigždėtos 
naktys

Jau įpusėjęs ruduo, su-
trumpėję dienos, ilgoki va-
karai ir žvaigždėtos naktys. 
Tylios, slėpiningos, lyg slėp-
tų gamtos ar žmogaus slap-
čiausias svajones po žvaigž-
dėtu dangaus šydu. Jei dar 
neateina miego valanda, sės-
kis, žmogau, prie lango ir ste-
bėk, kaip įdomiais labirin-
tais išsibarstė danguje dau-
gybė žvaigždžių, tūkstančiai  
žydrų žiburėlių. Gal ten at-
rasi savo žvaigždelę, nešan-
čią tau laimę.  

Aušra veRBLiuDAvičiūtĖ
Šeduva

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turėsiančias naujoves planuoja 
valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savivaldybių, kokias užimtumo veiklas jums žada neįgaliųjų organizacijos – užsipre-
numeruokite „Bičiulystę“ 2016 metams. Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenume-
ruoti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 7 eurus kainuojanti metinė (arba 3,5 eurų – pus-
mečio) prenumerata draugijose bus priimama iki gruodžio 7 d.

(atkelta iš 1 psl.)

ra visiems – ir didelę patirtį jau 
sukaupusiems, ir debiutinį jau-
dulį išgyvenantiems kolekty-
vams. Širvintų rajono neįgalių-
jų draugijos mišrus vokalinis 
ansamblis „Viltis“, solidžią kon-
certinę patirtį turintis kolekty-
vas, žiūrovus savo dainavimu 
džiugina jau 25-erius metus. 
Kiekvienas jų pasirodymas – tai 
gerų emocijų pliūpsnis. Maloniai 
nuteikia kolektyvo pastangos at-
naujinti savo programą, ją paį-
vairinti. Ignalinoje tokiais akcen-
tais tapo regionų metams skir-
tas dėmesys – tarmiškas papo-
rinimas apie vardinių šventimą 
bei atliktas savojo, Zibalų krašto, 
„Miško valsas“ ir romansas „Ty-
li naktis“. Gana gausaus Nijolės 
Vitkauskaitės vadovaujamo an-
samblio pažiba – armonikierių 
amonikierius Jonas Romaška. 
Programą vadovė sudėlioja taip, 
kad žiūrovai galėtų pasimėgauti 
jo puikiu grojimu.

Didelę – 19 metų – patirtį tu-
ri ir Visagino neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Pušelės“. Jam va-
dovaujanti Olga Šinkarenko visa-
da stengiasi žiūrovams padova-
noti emocingą šventę. Kazimie-
ro Streikaus vadovaujamas Ute-
nos rajono neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Vyturiai“ sėkmingai 
muzikuoja jau 17 metų. 16 me-
tų žiūrovus džiugina Šalčininkų 
rajono neįgaliųjų draugijos ko-
lektyvas „Dainuok, širdele“ (va-
dovas Františekas Daškevič), 
15 – Švenčionių „Upelė“ (vado-
vas Rimantas Ankėnas), daugiau 
kaip 10 – Panevėžio miesto „Jo-
varas“ (vadovas Žygintas Povi-
las Anilionis). 

Pirmą kartą „Vilties paukštė-
je“ dalyvavo Vilniaus rajono neį-
galiųjų draugijos ansamblis „Vai-
vorykštė“. Tik šiemet susibūrusį 
kolektyvą į sceną lipti padrąsino 

Visagino „Pušelės“ atlieka įvairių tautų dainas.

Vilniaus r. neįgaliųjų draugijos ansamblio „Vaivorykštė“ debiutas.

Širvintiškis Jonas Romaška – armo-
nikierių amonikierius. 
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